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90 σελίδες με 60 καταθέσεις περιλαμβάνει το 
πόρισμα για την  φωτιά στις Μυκήνες. Σύμφω-
να με τον Αθηναϊκό Τύπο το πόρισμα βρίσκεται 
στον εισαγγελέα Ναυπλίου, ενώ από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, έχει δοθεί εντολή και διεξάγεται 
εσωτερική έρευνα.         Σελ 3

Μια ιστορία--ένας τοκετός κάτω από την 
μπότα του γερμανού κατακτητή με τα μάτια 
5χρονου τότε Χρήστου Πίκη. Δύσκολες στιγ-
μές που τις νίκησε η ζωή, παρά τους κινδύ-
νους και τις κακουχίες.

        Σελ 21

Πόρισμα 
Πυροσβεστικής για 

Μυκήνες 

Ένας τοκετός τα 
χρόνια της κατοχής 

στο Άργος

  Σελ.  4Σελ.  4

Ο χρόνος τελειώνει για τη ΝΔ και την ΚυβέρνησηΟ χρόνος τελειώνει για τη ΝΔ και την Κυβέρνηση
Η τροπολογία για τις καταχωρήσεις  Η τροπολογία για τις καταχωρήσεις  
στον Τύπο και οι καθυστερήσειςστον Τύπο και οι καθυστερήσεις

 ��  ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ. ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Την ώρα που Την ώρα που 
αντιδράσεις για τον αντιδράσεις για τον 

Ερασίνο συνεχίζονται Ερασίνο συνεχίζονται 
από το δήμο Άργους από το δήμο Άργους 
και Περιβαλλοντικές και Περιβαλλοντικές 

ομάδες, η Περιφέρεια ομάδες, η Περιφέρεια 
εμφανίζεται ανοιχτή εμφανίζεται ανοιχτή 

σε διάλογο και σε διάλογο και 
υποβολή δημιουργικών υποβολή δημιουργικών 

προτάσεων. Τί δηλώνει ο προτάσεων. Τί δηλώνει ο 
αντιπεριφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης και 
τί λένε ασφαλείς πηγές τί λένε ασφαλείς πηγές 

από την Περιφέρεια. από την Περιφέρεια. 
Σελ. 3Σελ. 3ΤΟΝ ΕΡΑΣΊΝΟΤΟΝ ΕΡΑΣΊΝΟ

ΤΊ ΘΑ ΓΊΝΕΊ ΜΕΤΊ ΘΑ ΓΊΝΕΊ ΜΕ

ΣΥΒΙΛΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΡΙΔΗΣΥΒΙΛΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΡΙΔΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σελ.12Σελ.12
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Ενέταξαν στο Ελληνικό Πάνθεον τον Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, δίπλα στον ΑπόλλωναΕνέταξαν στο Ελληνικό Πάνθεον τον Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, δίπλα στον Απόλλωνα
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Σ
τον εισαγγελέα Ναυπλίου 
βρίσκεται το πόρισμα των 
εμπειρογνωμόνων της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας για 

τη φωτιά στις Μυκήνες, σύμφωνα με 
δημοσιεύματα της εφημερίδας ΑΥΓΗ 
και της ΕΡΤ.
Ένα γυμνό καλώδιο από ρευματο-
κλοπή «δείχνει» ως αιτία της φωτιάς 
στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκη-
νών.
Στις 70 σελίδες του πορίσματος ως 
αίτιο της πυρκαγιάς φωτογραφίζεται 
το γυμνό καλώδιο από τη ρευματο-
κλοπή που είχε αποκαλύψει η εφη-
μερίδα «Αναγνώστης» και αποτέλεσε 
αφορμή για τη συγκεκριμένη έρευνα 
από αξιωματικούς της Πυροσβεστι-
κής.
Σύμφωνα με την ΑΥΓΗ, το πόρισμα 
φωτογραφίζει ως αίτιο της πυρ-
καγιάς το γυμνό καλώδιο από τη 
ρευματοκλοπή από παρακείμενο 
αντλιοστάσιο γεώτρησης του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών, με επιφανειακό 
καλώδιο από το οποίο έπαιρναν πα-
ράνομα ρεύμα το φυλάκιο στον τάφο 
του Ατρέα, καντίνες που λειτουρ-
γούν στο πάρκινγκ του αρχαιολογι-

κού χώρου αλλά και το εκεί περίπτε-
ρο των ΕΛΤΑ.
Αμέσως μετά την πυρκαγιά εκτός 
από την αυτοψία, οι αξιωματικοί 
του ανακριτικού της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας πήραν καταθέσεις από το 
προσωπικό του αρχαιολογικού χώ-
ρου, ενώ ταυτόχρονα εξέτασαν τις 
αντιπυρικές ζώνες, τα μέτρα πυρα-
σφάλειας και αν πράγματι ο χώρος 
είχε καθαριστεί από τα ξερά χόρτα. 
Στο πόρισμα περιλαμβάνονται οι κα-
ταθέσεις περισσοτέρων από 60 ατό-
μων που έριξαν φως στα αίτια μιας 
πυρκαγιάς, αναφέρει η εφημερίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αθη-
ναϊκής εφημερίδας, στο πόρισμα της 
Πυροσβεστικής περιλαμβάνονται 
μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι 
στο πίσω μέρος του αρχαιολογικού 
χώρου, ανατολικά, όπου καταλήγει 
η χαράδρα του Χάβου, υπήρχαν ξερά 
χόρτα, τα οποία επέτρεψαν την είσο-
δο του πύρινου μετώπου μέσα στον 
περιφραγμένο χώρο. Σε όλο αυτό το 
τόξο, η πρόσβαση των οχημάτων και 
των επίγειων δυνάμεων της Πυρο-
σβεστικής ήταν αδύνατη, αφού δεν 
υπήρξε ποτέ πρόβλεψη για τη δη-

μιουργία αντιπυρικής ζώνης, την 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ήσουν οι πυροσβέστες για να δημι-
ουργήσουν «προγεφύρωμα» απένα-
ντι σε μια πιθανή πυρκαγιά που θα 
«κατέβαινε» από γειτονικό λόφο.
Ανάλογο είναι και το δημοσίευμα 
της ΕΡΤ όπου σημειώνεται ότι στον 
εισαγγελέα Ναυπλίου κατατέθηκε 
πόρισμα εβδομήντα σελίδων των 
εμπειρογνωμόνων της Πυροσβεστι-

κής για τη φωτιά στις Μυκήνες. 
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η 
έκθεση των εμπειρογνωμόνων της 
Πυροσβεστικής δείχνει ως αίτιο της 
πυρκαγιάς που απείλησε τον αρχαι-
ολογικό χώρο των Μυκηνών ένα 
γυμνό καλώδιο που χρησιμοποιή-
θηκε για παράνομη χρήση παροχής 
ρεύματος.
Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων 
έρχεται να επιβεβαιώσει τις καταγ-

γελίες που είχαν δει το φως της 
δημοσιότητας τότε και έκαναν λόγο 
για περίπτωση παράνομης ρευματο-
κλοπής από παρακείμενο αντλιοστά-
σιο γεώτρησης του Δήμου Άργους 
– Μυκηνών, αναφέρει η ΕΡΤ και 
σημειώνει: Με επιφανειακό καλώ-
διο, σύμφωνα με τις καταγγελίες,  
ηλεκτροδοτούνταν παράνομα το φυ-
λάκιο στον τάφο του Ατρέα, καντίνες 
που λειτουργούν στο πάρκινγκ του 
αρχαιολογικού χώρου και το περί-
πτερο των ΕΛΤΑ που βρίσκεται στην 
περιοχή.
Και καταλήγει: Οι έρευνες της δι-
καιοσύνης θα δώσουν απαντήσεις 
και στη συνέχεια θα αποδοθούν οι 
ευθύνες.
Εξηγήσεις των υπευθύνων του Δή-
μου Άργους – Μυκηνών ζητά η 
αντιπολίτευση του δήμου Άργους 
Μυκηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελευ-
θέρου Τύπου από το υπουργείο Πο-
λιτισμού, έχει δοθεί εντολή και διεξά-
γεται εσωτερική έρευνα, ενώ κανείς 
δεν φαίνεται να θυμάται πότε τοπο-
θετήθηκε ο πίνακας, ο οποίος μπορεί 
να είναι και «ηλικίας» 40 ετών.

Μυκήνες: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής στον εισαγγελέα
90 σελίδες με 60 καταθέσεις συνέταξαν οι εμπειρογνώμονες

θέμα
Τί θα γίνει με τον Ερασίνο 

Ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος. Ανοιχτή η Περιφέρεια σε προτάσεις για πιο ουδέτερες παρεμβάσεις 

Τ
ην ώρα που αντιδράσεις για τον Ερα-
σίνο συνεχίζονται από το δήμο Άργους 
και Περιβαλλοντικές ομάδες, η Περι-
φέρεια εμφανίζεται ανοιχτή σε διάλογο 

και υποβολή δημιουργικών προτάσεων. 
Σύμφωνα με δήλωση του αντιπεριφερειάρ-
χη Γιάννη Μαλτέζου «σκοπός μας δεν είναι 
κανένας άλλος από την Περιβαλλοντική εξα-
σφάλιση του Ερασίνου, την προστασία του 
και την ανάδειξή του από την πλήρη εγκατά-
λειψη που έχει περιέλθει εδώ και πολλά χρό-
νια, όπως επίσης και από τις ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις που τον έχουν υποβαθμίσει τόσο 
πολύ. Αντιθέτως αυτό που επιδιώκουμε είναι 
η δημιουργία ποδηλατόδρομου και πεζόδρο-
μου και την χρησιμοποίησή τους από τον κό-
σμο που θέλει να βρίσκεται κοντά στη φύση 
και το περιβάλλον».
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η Περιφέρεια είναι 
ανοιχτή σε βελτιώσεις. Πηγές αναφέρουν ότι 
από τη στιγμή που ζητήθηκαν δημιουργικές 
απόψεις για το πώς θα μπορούσαν να είναι 
περιβαλλοντικές και πιο ουδέτερες οι παρεμ-
βάσεις, η Περιφέρεια είναι πρόθυμη να δεχθεί 
και να συζητήσει προτάσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση.
Ο κος Μαλτέζος έχει στο μυαλό του το παρά-
δειγμα του πράσινου ποταμιού της Φιλοθέης, 
όπου ο σχεδιασμός έγινε βάσει αυστηρών κα-
νόνων που διαμόρφωσαν την ταυτότητα του 

προαστίου με βασικό κριτήριο τον σεβασμό 
στην «ευγένεια του αττικού τοπίου.
Εντωμεταξύ σε πρόσφατη απάντηση της Πε-
ριφέρειας σε ερώτηση του βουλευτή Βελό-
πουλου σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «για 
να προχωρήσει η λειτουργική αναβάθμιση 
της παραποτάμιας ζώνης όπως την ορίζει 
η προγραμματική σύμβαση και όπως εντέ-
λει είναι η επιθυμία όλων μας, απαιτούνται 
έργα διευθέτησης, έργα δηλαδή αναγκαία 
με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, 
τον περιορισμό του πλημμυρικού φαινομέ-
νου όσο το δυνατόν περισσότερο ακόμα και 
έως εντός των υφιστάμενων όχθεων και τον 
έλεγχο των διαβρώσεων και της αποθέσεως 
φερτών υλικών. Δυστυχώς λόγω του καθε-
στώτος των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου που 

διέπει την περιοχή μελέτης απαγορεύεται η 
οποιουδήποτε είδους επέμβαση πέραν των 
υφιστάμενων όχθεων, συνεπώς το μοναδικό 
εργαλείο διευθέτησης που απομένει, είναι η 
τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ακριβώς στα 
όρια αυτών. Ως εκ τούτου, η μελέτη προτείνει 
την χρήση συρματοκιβωτίων και μόνο, με μο-
ναδικό σκοπό τον περιορισμό των γραμμών 
πλημμύρας εντός των υφιστάμενων όχθεων 
και την οριοθέτηση έτσι του συστήματος του 
ποταμού στα όρια αυτά, ώστε να είναι δυνατή 
η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της 
παραποτάμιας ζώνης που απομένει μεταξύ 
των ορίων του ποταμού και των ιδιoκτησιών 
και αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο της 
προγραμματικής σύμβασης. 
Συμπερασματικά, μετά την εκπόνηση των 

συγκεκριμένων απαραίτητων μελετών έγινε 
σαφής  η επιτακτική ανάγκη της οριοθέτη-
σης του υδάτινου συστήματος του Ερασίνου 
με μοναδικό στόχο την περιβαλλοντική του 
προστασία.
Κατά δεύτερον και επειδή η μελέτη προτείνει 
δυο τρόπους οριοθέτησης, αυτόν χωρίς έργα 
διευθεύτησης και αυτόν με έργα διευθέτησης, 
θα πρέπει να σκεφτούμε με ρεαλισμό καθώς η 
επιλογή της περιβαλλοντικής προστασίας του 
ποταμού Ερασινού χωρίς έργα διευθέτησης 
ουσιαστικά απαγορεύει και οποιαδήποτε αξιο-
ποίηση της παραποτάμιας ζώνης, ενώ αντίθε-
τα η επιλογή της περιβαλλοντικής προστασίας 
με τα έργα διευθέτησης εξασφαλίζει μεν την 
αξιοποίηση της παραποτάμιας ζώνης, προϋ-
ποθέτει δε χρήση συρματοκιβωτίων. 
Τελειώνοντας καθίσταται σαφές ότι οριο-
θετώντας τον ποταμό Ερασίνο, σίγουρα θα 
έχουμε πετύχει όλοι μαζί την περιβαλλοντική 
προστασία του πανέμορφου αυτού οικοσυ-
στήματος αφήνοντας τον παρακαταθήκη στις 
επόμενες γενιές.  
Να σημειωθεί ότι υπέρ της μελέτης και των 
λύσεων που αυτή προτείνει γνωμοδότησαν 
εκτός από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πε-
λοποννήσου και το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων, η Διεύθυνση Υδάτων, η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων, η Διεύθυνση Δασών 
και η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού Πελοποννήσου.
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Η τροπολογία για τις καταχωρήσεις στον Τύπο και οι καθυστερήσεις

Α
ναστάτωση έχει επέλθει 
στη κοινοβουλευτική ομά-
δα της Νέας Δημοκρατίας 
που κινδυνεύει να βρεθεί 
αντιμέτωπη με τις εφημε-
ρίδες όλης της Ελλάδας, 

λόγω της καθυστέρησης ψήφισης 
της τροπολογίας που διατηρεί τις 
δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον 
Περιφερειακό Τύπο. Ανάμεσα στους 
βουλευτές και ο Γιάννης Ανδριανός, 
ο οποίος γνωρίζει και παρακολουθεί 
το θέμα όλα τα τελευταία χρόνια.
Με επιστολή τους προς όλους τους 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 
εφημερίδες από όλη την Ελλάδα, 
καθιστούν άπαντες απολύτως υπεύ-
θυνους για την τυχόν άπρακτη παρέ-
λευση της προθεσμίας και το επακό-
λουθο πλήγμα στην βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων. Από τους βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας ζητείται να 
αναλάβουν οι ίδιοι νομοθετική πρω-
τοβουλία με κατάθεση σχετικής τρο-
πολογίας στο αμέσως επόμενο νομο-
σχέδιο που θα συζητηθεί στην Βουλή, 
πριν την εκπνοή του 2020.
Η επιστολή έχει παραληφθεί από 
όλους τους βουλευτές, μεταξύ των 
οποίων και από το βουλευτή Αργολί-
δας Γιάννη Ανδριανό και ήδη υπάρ-
χει φορτισμένο κλίμα στη Νέα Δημο-
κρατία, αφού είναι εκτεθειμένοι από 
την καθυστέρηση.
Η επιστολή της Ένωσης Ιδιοκτητών 

Επαρχιακού Τύπου, προς όλους τους 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 
που φέρει τις υπογραφές 82 εφημερί-
δων από όλη την Ελλάδα ακολουθεί: 
«Αξιότιμοι κ. Βουλευτές,
Ενώ ήδη από το 2019 ο περιφερει-
ακός και τοπικός τύπος έχουν λά-
βει διαβεβαιώσεις για το προφανές 
αίτημα της διατήρησης των δημο-
σιεύσεων, τόσο από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη όσο και 
από τον Υφυπουργό παρά τω Πρω-
θυπουργό κ. Πέτσα, βρισκόμαστε στο 
παρά πέντε την λήξης της προθεσμί-
ας (31.12.2020) και ουδεμία σχετική 

νομοθετική πρωτοβουλία έχει ανα-
ληφθεί από τους ως άνω αρμόδιους 
Υπουργούς.
Αντ’ αυτού μόνο σχέδια επί διαβου-
λεύσεων με προτεινόμενη ρύθμιση 
– κοροϊδία για παράταση μόλις ενός 
έτους και αυτό δήθεν λόγω των οικο-
νομικών συνεπειών της πανδημίας. 
Μόνη λύση στο ζήτημα των δημόσι-
ων διακηρύξεων και δημοσιεύσεων 
είναι η καθολική διατήρηση τους 
χωρίς αστερίσκους και ημερομηνίες 
λήξης, αφού και ευρωπαϊκή πρακτι-
κή διαφάνειας αποτελεί, και η κα-
τάργηση τους δεν είναι μνημονιακή 
υποχρεώση, όπως κάποιοι ισχυρίζο-
νται, αλλά αντίθετα η διατήρηση τους 
επιβάλλεται από την εργαλειοθήκη 
του ΟΟΣΑ, και με την επικείμενη 
κατάργηση των πρόχειρων διαγω-
νισμών καταρρέει και το τελευταίο 
κίβδηλο επιχείρημα των πολέμιων 
του περιφερειακού τύπου για δήθεν 
υπερχρέωση των εργολάβων των μι-
κρών έργων.
Με την παρούσα σας καθιστούμε 
απολύτως υπεύθυνους άπαντες για 
την τυχόν άπρακτη παρέλευση της 
ως άνω προθεσμίας και το επακό-
λουθο πλήγμα στην βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων μας. 
Ως εκ τούτου σας καλούμε όπως: α) 
αναλάβετε εσείς οι ίδιοι νομοθετική 
πρωτοβουλία με κατάθεση σχετικής 
τροπολογίας στο αμέσως επόμενο 
νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην 
Βουλή και β) επικοινωνήσετε με τους 
αρμόδιους Υπουργούς για να πρά-
ξουν επιτέλους το αυτονόητο.

Για την διευκόλυνση όλων επισυνά-
πτεται σχέδιο διάταξης:

Άρθρο
Τροποποίηση Ν. 4412/2016 – Διατή-
ρηση δημοσιεύσεων στο τοπικό και 
περιφερειακό τύπο
1. Η περίπτωση 35 της παραγράφου 
1 του άρθρου 377 και η παράγραφος 
12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 
καταργούνται.
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτω-
σης 68 της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 377 του Ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται η φράση «καταργείται με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 12 του 
άρθρου 379 του παρόντος νόμου» με 
την φράση «διατηρείται σε ισχύ».
3. Στο τρίτο εδάφιο των περιπτώσε-
ων 31 και 59 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται η φράση «καταργείται με 
την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρ-
θρου 379» με την φράση «διατηρείται 
εν ισχύ»
4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 
40 της παραγράφου 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίστα-
ται η φράση «καταργείται με την επι-
φύλαξη της παραγράφου 12 του άρ-
θρου 379» με την φράση «διατηρείται 
εν ισχύ» 
5. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 
82 της παραγράφου 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται η φράση «καταργείται με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 12 του 
άρθρου 379 του παρόντος νόμου» με 
την φράση «διατηρείται εν ισχύ»
6. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων 
άρχεται από την δημοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως».

Το Μαξίμου
Εντωμεταξύ, τη Δευτέρα έγινε και 
παρέμβαση των Ενώσεων  ΣΗΠΕ, 
ΕΙΕΤ και ΕΔΙΠΤ στον Πρωθυπουρ-
γό, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον 
Υφυπουργό στον πρωθυπουργό. 
Ζητείται η κατάθεση του άρθρου ως 
τροπολογία σε ν/σ που συζητείται, 
στο μικρό χρονικό διάστημα που 
απομένει έως το τέλος του χρόνου.
Η επιστολή με θέμα: «Εξαιρετικά επεί-
γον: Διατήρηση των καταχωρίσεων 
στον περιφερειακό Τύπο» αναφέρει:
«Με δεδομένο το γεγονός ότι ούτε 
το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονι-
σμό, την απλοποίηση και την ανα-
μόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων και ειδι-
κότερες ρυθμίσεις για τις προμήθει-
ες στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας ούτε το νομοσχέδιο για 
την Ενσωμάτωση στην εθνική νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων και άλλες διατάξεις, θα φθά-
σουν στην εθνική αντιπροσωπεία 
ώστε να εγκριθούν από το Σώμα έως 
το τέλος του χρόνου, η αναστολή της 
κατάργησης των καταχωρίσεων στον 
Τύπο, που προβλέπεται σε άρθρα 
τους δεν θα υπάρξει εντός του επιβε-
βλημένου χρονικού διαστήματος. Και 
τούτο παρά τα υπεσχημένα.
Έτσι η κατάργηση αυτής της υποχρέ-
ωσης του Δημοσίου θα ισχύσει από 
1ης 1ου 2021, όπως προβλέπεται 
στον νόμο 4412/2016 (παράγραφος 
12 άρθρου 379) για τις δημόσιες 
συμβάσεις.
Ακόμα και να προκύψει στην συνέ-
χεια η αναστολή κατάργησης, είναι 
βέβαιον ότι θα προκληθεί σύγχυση 
στις Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημο-
σίου για την ισχύ της υποχρέωσης, 
προκαλώντας αναστάτωση και τρι-
βές ανάμεσα σ' αυτές, τους υπόχρε-
ους και τις δικαιούχες επιχειρήσεις 
Τύπου.
Για την αποτροπή τους, ζητείται η 
κατάθεση του άρθρου ως τροπολογία 
σε ν/σ που συζητείται, στο μικρό χρο-
νικό διάστημα που απομένει έως το 
τέλος του χρόνου.
Υπενθυμίζεται η θέση του Συνδέσμου 
Ημερησίων Περιφερειακών Εφη-
μερίδων (ΣΗΠΕ), της Ένωσης Ιδιο-
κτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) 
και της Ένωσης Δημοσιογράφων 
Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου 
(ΕΔΙΠΤ) για τη διατήρηση επ' αόρι-
στον των καταχωρίσεων.

Γιώργος Κατσαΐτης - Πρόεδρος 
ΣΗΠΕ, Αντώνης Μουντάκης - 

Πρόεδρος ΕΙΕΤ, Μιχάλης Σαββά-
κης Πρόεδρος ΕΔΙΠΤ

Ο χρόνος τελειώνει για τη ΝΔ και την Κυβέρνηση

Αποδέκτης της 
επιστολής και ο Γιάννης 
Ανδριανός που γνωρίζει 
και παρακολουθεί εδώ 

και χρόνια το θέμα

Βράζουν και φοβούνται 
οι βουλευτές με τις 
καθυστερήσεις της 

κυβέρνησης

Εύχομαι σε όλους σας η γέννηση 

του Θεανθρώπου να ζεστάνει τις καρδιές μας, 

θυμίζοντας μας πάντα ότι ανάμεσά μας υπάρ-

χουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας. 

Καλή χρονιά σε όλους 

με υγεία και χαρά!
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Λύνεται το πρόβλημα στην ΕνδεκάτηΛύνεται το πρόβλημα στην Ενδεκάτη
Μια νέα σχάρα 
απορροής ομβρίων  
απέκτησε η  Ενδε-
κάτη δίνοντας  μία 
ακόμα διέξοδο στα 
όμβρια που μαζεύ-
ονταν και δημιουρ-
γούσαν πρόβλημα, 
λόγω της ανάποδης 
κλίσης του οδο-
στρώματος. Μα-
κάρι το πρόβλημα 
να αντιμετωπιστεί με την νεα σχάρα, αν και ορισμένες άλλες σχάρες στην Ενδεκάτη μετατρέπονται σε 
αρτεσιανούς πίδακες λόγω προβλημάτων στο δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια προσπάθεια 
αντιμετώπισης των πλημμυριακών φαινομένων  και ως τέτοια καλοδεχούμενη.

ΟΝ.

Δεσμός Νίκου Φίλη με το ΝαύπλιοΔεσμός Νίκου Φίλη με το Ναύπλιο
Ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης υιοθέτησε ένα από τον Δήμο 

Ναυπλιέων σε συνεργασία με την Ζωοφιλική Ένωση Ναυπλίου. Το σκυ-

λάκι το παρέλαβε από τον Αρμόδιο αντιδήμαρχο Ναυπλιέων Πανα-

γιώτη Λέντζο, ο οποίος βλέπει μέρα με την μέρα τις προσπάθειές του 

να ανταμείβονται και μάλιστα η αναγνωσιμότητά του να ξεπερνά όχι 

μόνο τα όρια του Δήμου Ναυπλιέων αλλά και τις πολιτικές αγκυλώσεις. 

Εξ άλλου μπρος στις ανθρώπινες υιοθετήσεις από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ένα αδεσποτάκι δείχνει πολύ πιο αθώο και χρήσιμο..       ΑΝ.Μια επική απομυθοποίηση
Με τήν ευκαιρία τού κορονοϊού, που ακούγεται όλο και συ-
χνότερα ότι αυτό το χτικιό έχει παραχθεί για να μειωθεί ο 
πληθυσμός τής Γής, έκανα τις εξής μαθηματικές σκέψεις:
Σε 1 μέτρο επί 1 μέτρο (δηλ. σε 1 τετραγωνικό μέτρο) χωρά-
ει άνετα ένας άνθρωπος. (Εάν πρόκειται να δοξάσουν έναν 
ποδοσφαιριστή ή έναν υποψήφιο πρωθυπουργό, το ένα τε-
τραγωνικό μέτρο, τούς είναι και πολύ). 
Χίλιοι (1000) άνθρωποι λοιπόν, θέλουν για να χωρέσουν 
1000 τετραγωνικά μέτρα, και ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
χρειάζονται ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα, τα οποία 
προκύπτουν αν πολλαπλασιάσεις 1.000 μέτρα επί 1.000 
μέτρα (=1.000.000 Μ2), τα οποία ισούνται με ένα τετραγω-
νικό χιλιόμετρο. Όταν λοιπόν ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο 
«χωράει» ένα εκατομμύριο (1.000.000) ανθρώπους, τα χί-
λια τετραγωνικά χιλιόμετρα χωρούν (1.000 Χ 1.000.000 
=)1.000.000.000 (ένα δισεκατομμύριο) ανθρώπους.
Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι όλος ο πληθυσμός τής Γής είναι 
έξη δισεκατομμύρια, και επειδή η έκταση τού νομού Χαλκι-
δικής είναι 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τότε σε έκταση 
όση δύο φορές ο νομός Χαλκιδικής, χωράει όλος ο πληθυ-
σμός τής Γής! (Η Κίνα και η Ινδία που μαζί οι δυό τους, 
αποτελούν τόν μισό πληθυσμό τής Γής, χωρούν άνετα στο 
νομό Χαλκιδικής!).  
Υπάρχει κάποια αντίρρηση;     
Τώρα εγώ, επειδή έχω αμέτρητες φορές ακούσει ότι «γίναμε 
πολλοί», και ότι καιρός είναι «να αραιώνουμε», ξαφνιάζομαι 
σαν βλέπω όλο τόν πληθυσμό τού πλανήτη, να χωράει σε 
λιγότερο από μία κουτσουλιά χώρο, μέσα στο αχανές τών 
ηπείρων και τών ωκεανών, έ πώς να το κάνουμε, τρελαί-
νομαι. 
Επιμύθιο: Μήπως το έχουμε παρακάνει θεωρώντας ότι εί-
μαστε υπολογίσιμο μέγεθος;
Ένας φίλος μου (αλλά αυτός είναι με πτυχίο μαθηματικός) 
θέλοντας να με πειράξει, μού έκανε τήν εξής πρόταση: Θα 
δεχόσουνα να εισπράξεις ένα δισεκατομμύριο κέρματα τού 
ενός ευρώ, αν σού προτείνανε να τα μετρήσεις ένα - ένα 8 
ώρες τήν ημέρα διαθέτοντας ένα δευτερόλεπτο για το κάθε 
ένα κέρμα; Φυσικά και θα το δεχόμουνα. 
Κάνοντας όμως τόν υπολογισμό, βλέπεις ότι θα χρειαζόσου-
να, με ένα 8ωρο τήν ημέρα, 95 χρόνια! Και εάν εσύ, από τόν 
φανατισμό σου αποφάσιζες να διαθέσεις δύο 8ωρα τήν ημέ-
ρα, αφήνοντας το τρίτο οκτάωρο για το φαγητό, τίς σωματι-
κές σου ανάγκες και τόν ύπνο, τότε θα μετρούσες αδιάκοπα 
47 χρόνια! Πρόσεξε: ΑΔΙΑΚΟΠΑ!
Η μαγεία τών αριθμών!

 Ναύπλιον 14.12.20
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι
Δεν είναι μόνο ο στολισμός που 
σε προδιαθέτει, αλλά κυρίως οι 
Χριστουγεννιάτικοι Ύμνοι και τα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
που ακούονται από τα ηχεία των 
στεγάστρων στην κεντρική πλατεία 
του Άργους όταν ανάβουν τα 
φώτα. Μάλιστα ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΑΜ προσανατολίζεται στο 
να μεταφέρει τους χαρμόσυνους 
ύμνους και σε άλλα σημεία της 
πόλης, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό 
και παράλληλα να ξεκινούν οι 
Ύμνοι να ακούγονται πριν ακόμα 
βραδιάσει σαν μέσω ενίσχυσης 
της εμπορικότητας των ανοικτών 
καταστημάτων, αφού λόγω τις 
καραντίνας ο χρόνος «απόλαυσης 
του Χριστουγεννιάτικου κλίματος» 
είναι περιορισμένος.     ΟΝ.

Φοβούνται οι Φοβούνται οι 
υπάλληλοι των υπάλληλοι των 
ΕΛΤΑ στο Άργος ΕΛΤΑ στο Άργος 

Φόβος έχει καταλάβει τους υπαλ-

λήλους των ΕΛΤΑ στο Άργος μετά 

το κρούσμα, ευτυχώς χωρίς επι-

πλοκές, συναδέλφου τους. Αι-

τία η ανέλεγκτη κατάσταση που 

επικρατεί στην είσοδο προς τα 

ταμεία και την μη στελέχωση 

των ταμείων με προσωπικό. Ει-

δικά αυτές τις μέρες με δώρα και 

επιδόματα, θα χάσει το παιδί την 

μάνα.

 Όσο για τα μέτρα προστασίας 

των εργαζομένων από μη συμ-

μορφούμενους πολίτες τι να πει 

κανείς; 

Μια ματιά έξω από τα ΕΛΤΑ του 

Άργους είναι αρκετή. Σε πιο λάιτ 

είναι οι καταστάσεις στο Ναύ-

πλιο, αφού υπάρχουν περισσό-

τερα άτομα στα ταμεία και προ 

πάντων περισσότερος χώρος μέ-

χρι τους γκισέδες. Έτσω και την 

τελευταία στιγμη θα πρέπει να 

λειτουργήσουν περισσότερα τα-

μεία, ώστε να αποφευγχθεί όσο 

γίνεται ο συνωστισμός για την 

προστασία όλων μας.
ΑΝ

Πρόβλημα η προσέγγιση των Ρομά
Ως μια κοινωνική ομάδα η οποία λόγω έλλειψης γνώσεων και σω-
στής ενημέρωσης κινδυνεύει από τον Κορωνοϊό οι Τσιγγάνοι της 
Αργολίδας αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι να περάσουν 
από ράπιντ τεστ. Εκεί είναι εμφανής η έλλειψη παρεμβατισμού από 
την κοινωνία μας που άφησε μια πληθυσμιακή μονάδα να αποξε-
νωθεί και να αποκοπεί από το σύνολο. Η πολιτεία θα πρέπει μέσω 
κοινωνικών λειτουργών να προσεγγίσει αυτή την κοινωνική ομάδα 
που μέσω του τρόπου ζωής των θέτει σε άμεσο κίνδυνο πρώτα τα 
μέλη της και στην συνέχεια και όσους έρχονται σε επαφή μαζί της. 
Η πολιτεία θα πρέπει να τρέξει δίπλα τους πριν παρουσιαστούν νέα 
ρατσιστικά προβλήματα με άγνωστες συνέπειες.    ΑΝ. 

Τι γίνεται με το 
πάρκινγκ στο 
Άργος;
Όλη την ημέρα τα πράγματα είναι 

χαλαρά στο κέντρο της πόλης. Όταν 

όμως πέφτει η νύχτα, ως δια μαγείας 

χάνονται όλες οι ελεύθερες θέσεις 

παρκαρίσματος και είναι να αναρω-

τιέται κανείς: Στην πλατεία δεν υπάρ-

χει ψυχή. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. 

Πολλές κατοικίες που να δικαιολο-

γούν τόσα αυτοκίνητα δεν υπάρχουν. 

Τι συμβαίνει; Ζόμπι τα κυκλοφορούν 

ή ο Τζόγος; Μάλλον το δεύτερο, αλλά 

θα ήθελα να ήξερα αν κι αυτός περι-

λαμβάνεται στη βεβαίωση μετακίνη-

σης. Β6 αρχικά και Β5 όταν επιστρέ-

ψουν χαμένοι σπίτι;

ΟΦ

Ενεγράφησαν στο αθλητικό 
μητρώο
Άλλη μια μέρα ορόσημο για τους Ιπτάμενους και για την κολύμβη-
ση στην Αργολίδα  είναι η οριστική εγγραφή του συλλόγου στο μη-
τρώο αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Ο Αθλητικός Σύλλογος Αργολίδας ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ είναι 1 από τα 7 
εγγεγραμμένα στο αθλητικό μητρώο, σωματεία στο άθλημα της 
κολύμβησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Συνεχίζουμε δυναμικά να προάγουμε τον αθλητισμό και τον πολι-
τισμό στην Αργολίδα και όχι μόνο.
Αφού η κολύμβηση είναι «τρόπος ζωής - τρόπος να ζεις», όπως 
υποστηρίζουν. ΟΝ.
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Vita Civilis
Τι κρύβεται πίσω από την 
απαγόρευση του ψαρέματος
Από την Ένωση Πράσινων Ελευθεριακών

Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό όπου ένας σύντρο-
φος και μέλος της Ενώσεώς μας παραλίγο να φάει πρόστιμο 
από μπάτσο επειδή ψάρευε, αποφασίσαμε να κάνουμε μία 
έρευνα πάνω στο για ποιο λόγο απαγορεύθηκε το ερασιτε-
χνικό ψάρεμα. Ακούσαμε πολλές και διάφορες απόψεις, με 
τις περισσότερες να κλίνουν στο ότι επρόκειτο για κάποιο 
ανορθολογικό κυβερνητικό μέτρο. Τα αποτελέσματά της 
έρευνάς μας όμως, μας έκαναν να πιστέψουμε πως μόνο 
ανορθολογικό δεν ήταν. Αντίθετα, ήταν μέτρο ταξικό και 
στοχευμένο. 
Αν το πρώτο λόκνταουν μας έπιασε προ εκπλήξεως, το 
δεύτερο το περιμέναμε ήδη από το καλοκαίρι και ήμασταν 
σίγουροι πως θα ‘ταν χειρότερο από το πρώτο. Όλοι στους 
δρόμους με μάσκα σαν τους πολίτες της Τελευταίας Πόλης 
στην τρίτη ταινία Maze Runner, μηνύματα και κωλόχαρτα για 
εξόδους, κοντινές επαφές κομμένες, βιντεοκλήσεις αντί για 
άραγμα με μπύρες σε πλατείες. Όμως, αυτό το λόκνταουν 
έφερε και κάτι άλλο. Αυτό το άλλο, ήταν κάτι που κατά τύχη 
έμαθε ένας σύντροφος, όπου για την διευκόλυνση της κου-
βέντας θα τον πούμε Κίτσο.
Ο Κίτσος λοιπόν ζει σε ένα νησί του Αιγαίου και έχει για χό-
μπι το ψάρεμα. Μία μέρα λοιπόν και καθώς ήταν αραγμένος 
στα βράχια μιας παραλίας, έτοιμος να περάσει τα δολώματα 
στην πετονιά, ακούει φωνές από πίσω του. Γυρνά και βλέπει 
δύο τύπους από μακριά να φωνάζουν, αλλά δεν δίνει σημα-
σία και συνεχίζει. Έπειτα ακούγεται μια πιο δυνατή φωνή να 
λέει «Άσε κάτω την πετονιά ρε και έλα δω!». Ξαναγυρνά και 
παρατηρώντας καλύτερα τους τύπους καταλαβαίνει ότι ήταν 
μπάτσοι. Τι να κάνει ο Κίτσος, βρίζει και φεύγει. Η συζήτηση 
εξελίχθηκε κάπως έτσι:
- Καλά, δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται το ψάρεμα;
- Όχι! Αλήθεια τώρα;
- Ειδήσεις δεν διαβάζεις; Τι μήνυμα έστειλες;
- …
Η αλήθεια είναι πως και εμείς οι υπόλοιποι/ες δεν το γνωρίζα-
με και με ένα γρήγορο ψάξιμο σε σελίδες σχετικές με ψάρεμα 
το επιβεβαιώσαμε.( …) Ομολογούμε πως τα αποτελέσματα 
μας εξέπληξαν. Για παράδειγμα, κανείς από μας δεν γνώριζε 
πως το 2% των ελληνικών εξαγωγών βασίζεται στην ιχθυο-
καλλιέργεια, πως κύριος εισαγωγέας των ελληνικών ψαριών 
ήταν η Ιταλία και πως η απαγόρευση πτήσεων που επέβαλε 
ο Τραμπ στην Ε.Ε. έκανε αδύνατο το ιχθυεμπόριο με τις ΗΠΑ. 
Συνεπώς όλα αυτά μας έκαναν να φτάσουμε στο συμπέρα-
σμα ότι η απαγόρευση του ερασιτεχνικού ψαρέματος (γιατί 
το επαγγελματικό μια χαρά επιτρέπεται δεν ήταν τίποτα λι-
γότερο από ένα μέτρο ενίσχυσης της πληχθείσας ελληνικής 
ιχθυοβιομηχανίας, η οποία είναι αναγκασμένη να στείλει τα 
ψάρια της για εσωτερική κατανάλωση.
“Ναι άλλα πως φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα ρε μάγκες;”, 
ίσως ρωτούσε κάποιος.
Lockdown, σημαίνει καθολικό κλείσιμο. Κλείσιμο καταστη-
μάτων, κατακόρυφη μείωση του διεθνούς εμπορίου και εθνι-
κών εισαγωγών, συνεπώς μείωση της κατανάλωσης. Όταν 
λοιπόν η Κίνα φιλοξενεί στο έδαφος της ένα μεγάλο μέρος 
δυτικών βιομηχανιών, αυτό που συμβαίνει κατά το lockdown 
είναι να κλείσουν αναγκαστικά και αυτές, με αποτέλεσμα οι 
αντίστοιχες βιομηχανίες στην Ευρώπη να μείνουν δίχως τα 
αντίστοιχα εξαρτήματα τα οποία προμηθεύονται από Κίνα. 
Φυσικά επειδή οι δύσκολοι καιροί απαιτούν δύσκολες λύσεις 
(αν και για τους κρατιστές δεν ήταν και τόσο δύσκολες, αυτοί 
που έφαγαν τα μούτρα τους ήμασταν εμείς), οι πιο βιομηχα-
νικά αδύναμες μεσογειακές χώρες ήταν αυτές που έπιασαν 
το νόημα του lockdown, οπότε και άρχισαν τα τρομολαγνικά 
καραγκιοζιλίκια με τις νεκροφόρες στις τηλεοράσεις, τους 
μαζικούς τάφους κλπ. Πάλι καλά που δεν έβαλαν και κανέναν 
παπά να ξορκίζει το κακό πάνω από τα μνήματα. (…)

Συνήθειες που χάθηκαν

της Φωτεινής Αργείτου – Τζαμαλούκα*

Τ ους Αθηναίους πολίτες απασχολούσε 
πολύ η Πολιτική. Καθώς είχαν Δημοκρα-
τία και ήταν ελεύθερη η κίνηση ιδεών, 

συνέρρεαν στην Αγορά περί ώραν δέκα το πρωϊ 
και μετά, «ἀμφί πλήθουσαν ἀγοράν», (όταν γεμί-
ζει ο χώρος κόσμο).
Και λέει ο Λυσίας στον «Υπέρ Αδυνάτου» δικα-
νικόν λόγο του, «…ἓκαστος εἴθισται προσφοιτᾶν, 
ο μέν πρός μυροπωλείον, ὁ δε πρός κουρείον, ὁ 
δε πρός σκυτοτομείον (τσαγκαράδικο). Αυτά τα 
μαγαζιά γέμιζαν κόσμο. Ήταν προσφιλή κέντρα 
συγκεντρώσεων, συζητήσεων και ανακοινώσεων.
Μικρά ή μεγαλύτερα είχαν την πελατεία τους. 
Ήταν χώροι ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, κα-
θώς δεν υπήρχαν τα σημερινά Μ.Μ.Ε. Ήταν τα 
«στέκια» των πολιτών. Οι μαγαζάτορες ομιλητικοί, 
χαριτωμένοι, φίλοι, πρόσφεραν εκτός από τις πε-
ριποιήσεις τους με το ψαλίδι και το ξυράφι (ξυ-
ρός), από εδώ η φράση: «ἐπί ξυροῦ ἀκμής» (στην 
κόψη του ξυραφιού), τον χώρο για συζητήσεις 
ανάμεσα στους πελάτες που περίμεναν την σειρά 
τους για να τους περιποιηθή ο κουρέας. Στο τέλος 
ο βοηθός του τούς παρουσίαζε το αποτέλεσμα στο 
«κάτοπτρον», μια μεταλλική γυαλισμένη επιφά-
νεια, όπου έβλεπαν τον εαυτόν τους από ανεκτόν 
έως ωραίον.
Είναι μεγάλη η ιστορία των κουρείων. Και ιατρεία 
επί αιώνες. Εκτός από τα κύρια εργαλεία τους 
δούλευαν και την τανάλια για εξαγωγές δοντιών 
(χωρίς αναισθητικό!), τις βδέλλες στην γυάλα για 
αφαιμάξεις (αηδιαστικό αλλά αποτελεσματικό), 
κοφτές βεντούζες κ.ά ιατρικά.
Ήταν ο κουρέας και γιατρός. Επαγγελματίας απα-
ραίτητος σε κάθε κοινωνία.
Οι κουρείς είναι φύσει φλύαροι. Λένε ότι, όταν 
τον βασιλιά Αρχέλαο της Μακεδονίας, τον ρώ-
τησε ο κουρέας του: «πῶς σε κείρω;» (Πώς να σε 
κουρέψω;), τού απάντησε: «Σιωπών».

Είναι επίσης καλοί μουσικοί. Τις ώρες πού δεν 
έχουν πελάτη, έχουν μια κιθάρα πού συνοδεύει 
το τραγούδι τους. «Φίγκαρο»!
Σε τρία από τα μέρη που υπηρετήσαμε,  στις 
εορταστικές συγκεντρώσεις ήταν απαραίτητος 
ο καλλίφωνος κουρέας με την κιθάρα του. Συ-
μπαθέστατη τάξη! Τώρα εσίγησαν και αυτοί. Δεν 
υπάρχει και όρεξη για τραγούδι.

Τα αδελφά κομμωτήρια καθιερώθηκαν αργότερα, 
όταν η γυναίκα απέκτησε μεγαλύτερη κοινωνι-
κή ελευθερία. Έκτοτε έγινε ο αγαπημένος χώρος 
των γυναικών. Όλες ξέρουν να περιποιηθούν τα 
μαλλιά τους, να «βάψουν τις ρίζες» στο σπίτι τους, 
αλλά το κομμωτήριο είναι άλλο. Είναι το αγαπη-
μένο τους μαγαζί. Απαραίτητο για πλούσιες και 
λιγότερο εύπορες. Είναι το μόνο μέρος, όπου για 
μια – δυό ώρες θα ξεκουραστούν καθισμένες σε 
μια καρέκλα, χωρίς να γυρίζουν σαν την σβούρα 
σπίτι τους κάνοντας δουλειές, θα μάθουν διάφο-
ρα κουτσομπολιά, θα τους προσφέρουν και καφε-
δάκι. Μάσκες ομορφιάς, μανικιούρ – πεντικιούρ. 
Κρέμες, αρώματα. Ένα περιβάλλον αγαπησιάρικο 
και η κομμώτρια, φίλη και συχνά εξομολόγος.
Ανοίγουν πάλι, γι’ αυτές τις ημέρες. Αλλά μάταια. 
Γιατί καλλωπισμένες δεν θα τις ιδή ούτε η κουνιά-
δα, ούτε η συννυφάδα για να τις ζηλέψουν, αφού 
δεν επιτρέπονται οι οικογενειακές συγκεντρώσεις 
και τα διευρυμένα ρεβεγιόν. Και το χειρότερο: Δεν 
θα είναι ίδιος ο χώοος. Με ραντεβού, στην ώρα 
της, μόνον για τα βασικά, θα την παραλάβη η βια-
στική κομμώτρια, και δεν θα έχουν χρόνο ούτε να 
μιλήσουν, γιατί πρέπει να παραλάβη την επόμενη 
πελάτισσα, για να την ξεπετάξη κι’ εκείνη.
Αυτό δεν είναι το κομμωτήριο. Το αγαπημένο 
στέκι που ξέραμε. Και το ακόμα χειρότερο. Θα 
την ιδή μόνον ένας βαρυεστημένος σύζυγος, που 
κι’ αυτή τον έχει βαρεθή τόσον καιρό κλεισμένοι 
στον περιωρισμένο χώρο του σπιτιού, όσο μεγάλο 
κι’ αν είναι, όταν μάλιστα οι σχέσεις τους από και-
ρό δεν ήταν αρμονικές.
Η κλεισούρα είναι πλέον βλαβερή. Δεν είναι σαν 
την πρώτη καραντίνα, που ήταν μιά καινούρια 
κατάσταση, που μερικοί την απολαύσαμε κι’ όλας.
Στέκια αγαπημένα επίσης είναι τα μικρά καφενε-
δάκια στις γειτονιές και στα χωριά, όπου καθημε-
ρινοί θαμώνες, ηλικιωμένοι ως επί το πλείστον, 
πηγαίνουν να απολαύσουν μαζί με το καφεδάκι 
τους την συντροφιά γνωστών και φίλων, συζητή-
σεις και καυγαδάκια ίσως για να περάση η ώρα, 
να γυρίσουν σπίτι τους.
Τώρα κι’ αυτά κλειστά. Και είναι μελαγχολικός και 
ο καφετζής, (πώς θα περάση η ώρα του, και οι 
πελάτες (ο καφές στο σπίτι έχει άλλη γεύση) και 
το ίδιο το κλειστό στέκι, άδειο και σιωπηλό.
Όλα έχουν αλλάξει.
Και η βόλτα για ψώνια, το λεγόμενο shopping 
therapy είναι μια θεραπευτική απόλαυση και 
δεν γίνεται μεμονωμένα. Για χάζεμα στις βιτρίνες, 
για να ψωνίσουν ή να μην πάρουν και τίποτα, 
βγαίνουν δύο άτομα συνήθως. Δεν γίνεται να 
βγη μόνη της μία γυναίκα. Δεν έχει γούστο. Θα 
πάη με την φίλη της. Και μετά στην καφετέρια 
(café). Τώρα, με τους περιορισμούς δεν υπάρχει 

περίπτωση. Να λείπει λοιπόν.
Για να ψωνίσει τα Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια 
και δώρα μια οικογένεια είναι ένα πανηγύρι η 
ίδια η βόλτα. Γεμίζει το παιχνιδάδικο κόσμο, πού, 
μαγεμένοι, μικροί,  μεγάλοι χαζεύουν, ψάχνουν, 
διαλέγουν επί ώρες. Αυτό είναι η χαρά αυτών 
των ημερών. Όχι τέσσερα άτομα σ’ έναν απέραντο 
χώρο να αγοράσουν τρέχοντας ό,τι προλάβουν, 
γιατί τους κυνηγούν οι επόμενοι.
Πάει χάθηκε κι’ αυτό. Παιδιά, γονείς, οι έμποροι, 
όλοι δυστυχισμένοι.
Η Εκκλησία είναι πάντα ανοιχτή για όλους, «Νη-
στεύσαντας και μη νηστεύσαντας». Για αρκετούς 
ανθρώπους, που δεν έχουν άλλους τρόπους πα-
ρηγορίας, είναι η μόνη τους καταφυγή. Θα έλε-
γα ότι είναι, ας μου επιτραπή, το «στέκι» τους. 
Εθιμικά πηγαίνουμε όλοι στην λειτουργία των 
Χριστουγέννων, που αρχίζει αξημέρωτα, συνηθι-
σμένοι από παιδιά, ακολουθώντας τα βήματα των 
μανάδων μας και των γιαγιάδων μας μέσα από 
τα σκοτεινά δρομάκια, μέσα στο κρύο, μέχρι την 
ολοφώτιστη ζεστή εκκλησία.
Πώς θα επιλεγούν εφέτος τα εννέα ή τα εικοσιπέ-
ντε άτομα που επιτρέπεται να εισέλθουν; Ανάλο-
γα με τον βαθμό της πίστης τους; Ποιος το γνω-
ρίζει αυτό; Ανάλογα με την θέση που έχουν στην 
κοινωνία; Αποκλείεται.
Δεν θα πάμε λοιπόν,  όπως δεν πήγαμε και στον 
Επιτάφιο και στην Ανάσταση, όπου εθιμικά πη-
γαίναμε όλοι.
Την Άνοιξη ήταν η πρώτη Καραντίνα. Πειθαρχή-
σαμε. Τώρα, στην δεύτερη θα πειθαρχήσουμε και 
πάλι. Γιατί, έτσι πρέπει.
Αν ήταν ανοιχτές οι εκκλησίες, δεν θα έμενε 
κανείς που να μην πάη. Έθιμικῲ δικαιώματι. Τα 
έθιμα είναι βαθειά ριζωμένα και,  όταν μας τα στε-
ρούν, μας λείπουν.
Λέει ο Αθηναίος στρατηγός Νικίας σε ομιλία του 
στην Σικελία όπου και σκοτώθηκε, δίνοντας τον 
ορισμό του τι είναι Πόλις «Ἄνδρες Πόλις, οὐ τεί-
χη, οὐ νῆες ἀνδρῶν κεναί». Δηλαδή «Οι Άνθρω-
ποι είναι η Πόλις, ούτε τα τείχη, ούτε τα καράβια 
άδεια από ανθρώπους». (Θουκιδίδης).
Τώρα πιά μ’ αυτόν τον παντοδύναμο ιό που μας 
ταλανίζει και χωρίς να ξέρουμε τι είναι αλήθεια 
και τι ψέμα, δεν είμαστε όχι πόλις, ούτε κατ’ επέ-
κτασιν ανθρωπότητα.
«Τα έχουμε χαμένα», έχουμε παλαβώσει όλοι.
Δεν θα γίνουμε ποτέ, όπως ήμασταν, δηλαδή… 
λιγώτερο παλαβοί!
Γιατί δεν είναι μόνον ο ιός που μας τρελλαίνει.

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα  
είναι Φιλόλογος

Όλες ξέρουν να 
περιποιηθούν τα μαλλιά 

τους, να «βάψουν τις 
ρίζες» στο σπίτι τους, 

αλλά το κομμωτήριο είναι 
άλλο. Είναι το αγαπημένο 

τους μαγαζί
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Ο Μπακέας  

Δεν τα βρήκε ούτε με την παράταξη 
Αναγνωσταρά ο Δημήτρης Μπακέας, 
ο οποίος είχε αποχωρήσει λίγο πριν τις 
δημοτικές εκλογές από την παράταξη 
Κωστούρου και τώρα ανακοινώνει την 
ανεξαρτητοποίησή του. Όπως αναφέρει 
η συνείδηση του και η ιδεολογία του δεν 
ταυτίζονται πλέον με τον τρόπο λειτουρ-
γίας της παράταξης που έχει εκλεγεί. 
Επίσης, επισημαίνει ότι οι ενέργειες της 
Δημοτικής Αρχής κινούνται σε σωστό 
προσανατολισμό και γι' αυτό το λόγο έχει 
ψηφίσει θετικά μεγάλο ποσοστό των θε-
μάτων στα δημοτικά συμβούλια.

η εβδομάδα που πέρασε
Μουδιασμένη η αγορά στο ξεκίνημα του click away 

Δεν άνοιξαν όλα τα καταστήματα λιανικής στο Ναύπλιο και το Άργος με τη μέθοδο του Click 
Away, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες και η αγορά δείχνει ιδιαίτερα μουδιασμένη.
Οι παραγγελίες προς το παρόν κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τους εμπόρους να λένε 
πως το Click Away φαίνεται δύσχρηστο και το πιθανότερο είναι να μπερδέψει τους καταναλωτές 
και να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Το σαπιοκάραβο στην Κοιλάδα
Τις ενέργειες στις οποίες προέβη το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας για το σαπιοκάραβο 
που τελικά διαλύθηκε και βούλιαξε κατά το ήμι-
συ στο λιμάνι της Κοιλάδας, προκαλώντας την 
οργή των κατοίκων, γνωστοποίησε ο πρόεδρος 
Εμμανουήλ Φλωρής.
Το σκάφος ελλιμενίζονταν στο λιμένα Πορτοχε-
λίου και στις αρχές του 2020 όταν ενημερώθηκε 
η Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου ότι ο ιδιοκτήτης 
πρόκειται να προβεί στην διάλυσή του. Την 11η 
Δεκεμβρίου 2020, η Λιμενική Αρχή διαπίστωσε 
εισροή υδάτων στο σκάφος. Ο ιδιοκτήτης ξεκί-
νησε την άντληση και για λόγους ασφαλείας 
και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, 
το σκάφος με εντολή της Λιμενικής Αρχής, με-
ταφέρθηκε ρυμουλκούμενο στον λιμένα Κοιλά-
δας. Κατά τις νυχτερινές ώρες της 13ης και τις 
πρώτες πρωινές της 14ης Δεκεμβρίου 2020 το 
σκάφος επικάθισε στο σημείο όπου είχε προσ-
δεθεί. Ο ιδιοκτήτης πήρε εντολή για την άμεση 
ανέλκυση και παράδοση του χερσαίου και θα-
λάσσιου χώρου στην προτέρα κατάσταση.

60 ευρώ πτήση για 
Κυκλάδες από την Τάκα   
Το κεντρικό υδατοδρόμιο της Πελοποννήσου 
σχεδιάζει η Περιφέρεια με πτήσεις από και 
προς Κυκλάδες και Πειραιά. Ήδη έπεσαν οι 
υπογραφές της σύμβασης για την συγκρότηση 
του φακέλου δημιουργίας υδατοδρομίου στην 
λίμνη Τάκα, με δαπάνη περί τις 20.000 ευρώ. 
Η γραμμή Τρίπολη – Κυκλάδες θα έχει διάρκεια 
πτήσης 55 λεπτά και τιμή εισιτηρίου περί τα 60 
με 70 ευρώ), ενώ η γραμμή Τρίπολη – Πειραιάς 
θα έχει διάρκεια πτήσης 35 λεπτά. Ο περιφε-
ρειάρχης Παναγιώτης Νίκας δήλωσε ότι κατα-
βάλλεται προσπάθεια ώστε η εν λόγω υποδομή 
να αποτελέσει το κεντρικό υδατοδρόμιο της 
Περιφέρειας, καθώς - όπως γνωστοποιήθηκε 
- σύμφωνα με την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρα-
τού και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα στην 
χωροθέτηση του υδατοδρομίου.

Τον τσάκωσαν με κάνναβη   
Συνελήφθη στο Ναύπλιο, από αστυνομικούς 
της Ομάδας Πρόληψης Ελέγχου και Πρόληψης 
Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) Αργολίδας 
ένας 45χρονος ημεδαπός. Ο συλληφθείς κατεί-
χε ποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε. 

Έφυγε ο πρωτοπρεσβύτερος 
Αθανασόπουλος  

Βαθιά θλίψη στους πι-
στούς στο Άργος για το 
θάνατο του πρωτοπρε-
σβύτερου Παναγιώτη 
Αθανασόπουλου, ο οποί-
ος έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 92 ετών. Ο εκ-
δημών λειτούργησε για 
τρεις δεκαετίες ιερέα στο 
ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου. Ο αοίδιμος Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώ-
της Αθανασόπουλος γεννήθηκε στο Άργος το 1928. 
Τα εγκύκλια γράμματα παρακολούθησε στη γενέτει-
ρά του και αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Χειροτονήθηκε Διάκονος 
την 6η Ιουνίου 1971 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγί-
ου Πέτρου Άργους και Πρεσβύτερος την 20η Ιουνίου 
1971 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Άργους. 
Υπηρέτησε ως τακτικός Εφημέριος του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως Θεοτόκου επί 29 συναπτά έτη.

Ο «ομφαλός της 
Αργολίδας»

«Ομφαλό της 
Α ρ γ ο λ ί δ α ς » 
σχεδιάζει να 
κάνει την πε-
ριοχή πέριξ της 
Ρέας ο αντιπε-
ριφερειάρχης 
Γιάννης Μαλ-
τέζος. Το σχέ-
διο περιλαμβά-
νει την αγορά 
του ιστορικού 

εργοστασίου για να γίνει διοικητήριο της 
Περιφέρειας και απαλλοτριώσεις ώστε να 
καταλήξει στο ίδιο σημείο ο Αρχαιολογι-
κός Δρόμος σε κόμβο που θα δημιουργη-
θεί για να τον συνδέει τόσο με την Εθνική 
Οδό Ναυπλίου – Άργους, όσο και με το 
διοικητήριο, αφού το υπάρχον κτήριο δεν 
διαθέτει κυκλοφοριακή σύνδεση. Παράλ-
ληλα η σκέψη αυτή συνδυάζεται με το 
καινούριο νοσοκομείο στο οικόπεδο που 
έχει αγοραστεί εδώ και πολλά χρόνια στη 
Δαλαμανάρα, αλλά και με την κατασκευή 
του Ενωσιακού Γηπέδου. Εφόσον ξεπε-
ραστούν τα εμπόδια της χρηματοδότησης 
όλων των παραπάνω και υλοποιηθεί ο 
σχεδιασμός, η περιοχή γύρω από τη ΡΕΑ 
θα γίνει το κέντρο της Αργολίδας.

Μνημείο το Πάρκο Κολοκοτρώνη   
Θετική είναι η γνωμοδότηση του ΚΑΣ για τον χαρακτηρισμό του 
Πάρκου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, ως Μνημείου. Το ΚΑΣ στή-
ριξε την απόφασή του α) στην ιστορικότητα του πάρκου, β) στο ότι 
παραμένει ως έχει τα τελευταία 100 χρόνια και γ) στην ύπαρξη του 
αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μετά τη θετική γνωμοδό-
τηση του ΚΑΣ, το θέμα περνάει στο Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο 
καλείται να αποφασίσει αν τελικά θα κηρυχθεί το πάρκο σε ιστορικό 
μνημείο. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό κάθε προσπάθεια τροπο-
ποίησης του χώρου θα πέσει στο κενό. Εισηγητές του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και 
του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων που συνεδρίασε 
με τηλεδιάσκεψη ήταν οι: Ι. Παπαγεωργίου – Ι. Καράνη. Συμμετείχε 
μεταξύ άλλων και ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος.
Όπως δήλωσε ο Γ. Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου «το 
εν λόγω πάρκο-τοπόσημο έχει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, με 
χαράξεις, διαμορφώσεις και είναι από τα ιδιαίτερα πάρκα - κήποι 
όλης της Ελλάδας με ιστορικά στοιχεία, εντός αλλά και στον ευρύ-
τερο χώρο».

Μια πατερίτσα σε δέντρο του 
Ψαρομαχαλά

Έναν ομολογουμένως ευρηματικό τρόπο βρή-
κε Ναυπλιώτης προκειμένου να υπενθυμίσει 
στους συμπολίτες του να μην σταθμεύουν σε 
θέση πάρκινγκ που προορίζεται για ΑμεΑ, στο 
παλιό Ναύπλιο. Έτσι λοιπόν ακριβώς δίπλα από 
την πινακίδα που υποδεικνύει στους οδηγούς 
ότι πρόκειται για θέση στάθμευσης για άτομα με 
αναπηρία, έχει αφεθεί μια πατερίτσα, δεμένη και 
κλειδωμένη με λουκέτο πάνω σε έναν κορμό δέ-
ντρου. Η ιδιότυπη αυτή εικόνα αυτή καταγράφη-
κε στην Πλατεία Ψαρομαχαλά στην Παλιά Πόλη 
του Ναυπλίου. Προφανώς η πατερίτσα έχει μπει 
για όσους καταλαμβάνουν τη θέση και δεν αρ-
κούνται στη σήμανση.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Λόγια τροχιο-
δεικτικά πυρά 
που δείχνουν, 
μας υποψιά-
ζουν ότι η ζωή 
είναι αλλού. 
Είναι ατάκες 
υπερπε(αι)
δι(α)κής πραγ-
ματικότητας

Ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (7)
Περι-εργαζόμενος τριάντα τόσα χρόνια με παιδιά και εφήβους 
ανακάλυψα (!) την σοφή αθωότητα ή αλλιώς την αθωότητα 
της παι-δικής  σοφίας τους. 
Τα μικρά παιδιά βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Διαθέτουν μια 
μοναδική ικανότητα να κοιτούν την προβαλλόμενη πραγ-
ματικότητα με απλούς φακούς αλλά πολύ βαθιάς εστίασης.  
Η γνωστική τους όραση είναι διαπεραστική και υπερβατική 
ταυτόχρονα.
Σε ανυποψίαστες στιγμές μικρά παιδιά μου είπαν μεγάλα λό-
για τα οποία προσβάλλουν την λογική των ενηλίκων. Λόγια 
τροχιοδεικτικά πυρά που δείχνουν, μας υποψιάζουν, ότι η ζωή 
είναι αλλού. 
Είναι ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας. 

1. Μυθολογικές απαντήσεις με αφορμή ένα ψαράκι.
Ο Γιάννης είναι ένα παιδί με ιδιαίτερη γλωσσοπλαστική ικα-
νότητα και εξαιρετικές  μυθολογικές γνώσεις για τα δεδομένα 
της ηλικίας του. Αγωνίζεται να μάθει να χειρίζεται κάποια 
σημεία υπερκινητικότητας και να δέχεται την τήρηση ορί-
ων και κανόνων. Σε μια άσκηση επικοινωνίας όταν έβλεπε 
μια εικόνα , ο κανόνας ήταν να μου δίνει αυτός πληροφο-
ρίες και εγώ να βρίσκω την εικόνα. Ως πονηρός ενήλικας 
τις είχα αριθμήσει, έτσι κάθε φορά που τράβαγε μια κάρτα ο 
Γιάννης εγώ έβλεπα το νούμερο, έτσι όπως ήταν απέναντι 
μου. Στις σημειώσεις μου ήξερα τι εικόνα έβλεπε. Άλλο-
τε το έβρισκα πολύ εύκολα,  άλλοτε προσποιούμουν τον 
ανήξερο και του ζητούσα πρόσθετες πληροφορίες, για να 
τον αναγκάσω να βρει όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις. 
Ο στόχος μας ήταν πολλαπλός, να βελτιώσει την διάρκεια 
και την ποιότητα της προσοχής του, να ακολουθεί κανόνες, 
να βελτιώσει το λεξιλόγιο του και προσπαθώντας να μην 
γκρεμίσει την λίστα με κάρτες να εξασκεί και την λεπτή 
του κινητικότητα. Έφτασε στο νούμερο δέκα εφτά, μια πολύ 
εύκολη κάρτα, ένα όμορφο μικρό ψαράκι που περίμενε την 
περιγραφή του. Τον βλέπω να διστάζει να ξεκινήσει την πε-
ριγραφή. 
-Γιάννη δύσκολα τα πράγματα; 
-Όχι, κυρ Βασίλη, πολύ εύκολα είναι. 
-Ε, τότε πες μου. 
-Έχει σχέση με τραγούδι…
-Βγαίνει η βαρκούλα…. (του είπα όσο πιο τραγουδιστά επέτρε-
πε η φωνή μου).
-Όχι κυρ Βασίλη είναι κάτι πιο σοβαρό.
-Δεν πρέπει να μολύνουμε θάλασσες και ακτές γιατί δεν θα 
βρίσκουν φαγητά τα…
-Όχι κυρ Βασίλη, έχει σχέση με την μυθολογία. 
Κοιτάω τις σημειώσεις μου, στο νούμερο δέκα εφτά γραμμέ-
νο ένα μικρό ψαράκι. Κοιτάω την κάρτα που κρατά, με την 
αριστερή παλάμη του καλύπτει το νούμερο που έχω γράψει. 
Μάλλον έχει τραβήξει άλλη κάρτα. Καθώς ανοίγει λίγο τα δά-
κτυλα του μου φαίνεται ότι είναι το νούμερο για το ψαράκι 
αλλά δεν είναι σίγουρο. 
Τώρα πρέπει να ψάξω εγώ στον βυθό τον λέξεων μου για να 
καταλάβω τι βλέπει. Με στρίμωξε ο μικρός. Κοιτώ τα πράγμα-
τα γύρω μου για να κερδίσω χρόνο.  Ένας ασημένιος χαρτο-
κόπτης έχει μια αρχαία θεότητα στην στρογγυλή κεφαλή του. 
Φωτίστηκε ο νους μου, το νούμερο δέκα εφτά είναι και έχει 
σχέση με την μυθολογία. 
-Λοιπόν Γιάννη έχεις δίκιο. Έχει σχέση με τον Ποσειδώνα, 
γιατί εκεί είναι το βασίλειο του.
-Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
-Γιάννη μπορείς να με βοηθήσεις λίγο γιατί νομίζω ότι μπερ-
δεύτηκα. 
-Αν του αλλάξεις ένα γράμμα θα το βρεις και αυτό που είναι 

και αυτό που σου λέω.
-Ψαθάκι! (Του απαντώ αυθόρμητα.)
-Μπορεί να κάθεται με λύπη σε ένα ας πούμε ψαθάκι στην 
παραλία της πατρίδας του και να θυμάται τις περιπέτειες του 
με τον Ποσειδώνα. 
-Ο Οδυσσέας ! (Απαντώ βιαστικά αν και γνωρίζω ότι δεν του 
έχω δώσει μυθολογικές εικόνες. Ο μικρός Γιάννης με παρέσυ-
ρε στους δικούς του ρυθμούς.)
-Είσαι πολύ κοντά! (Μου λέει με ύφος νικητή.)
-Γιάννη νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω. Να το πάρει το πο-
τάμι; Έχουμε και άλλες κάρτες να κάνουμε. (Στην ματιά του 
βλέπω τον οίκτο του για την ήττα μου.)
-Λοιπόν είναι το σαράκι! (Μου γυρίζει την κάρτα, είναι το ψα-
ράκι που είχα σημειώσει για την κάρτα νούμερο δέκα εφτά!!!)
-Μα αυτό είναι ένα ψαράκι. Ποιο γράμμα έβγαλες; Ακούς «π» 
στην λέξη ψαράκι, μήπως βιάστηκες λίγο; 
-Εσύ δεν μου είπες ότι το «ψ» είναι «π» και «σ» μαζί ; 

-Ναι. 
-Ε, εγώ του έβγαλα το «π» και έγινε σαράκι. 
-Εντάξει τα κατάφερες αλλά που κολλάει ο Οδυσσέας; 
-Μου είχες πει ότι ξέρεις το τραγούδι. 
-Ποιο τραγούδι; 
-«Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξί-
δεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη».
Για μια στιγμή χάθηκα από την πραγματικότητα της  θερα-
πευτικής συνεδρίας. 
Στο νου μου ο Οδυσσέας του νόστου καθισμένος σε μια πα-
ραλία της Ιθάκης. Συμφιλιωμένος και γαληνεμένος με τον 
χρόνο, πάντα πολυμήχανος, κρατά ένα μεγάλο καβούκι χε-
λώνας. Κατά την μακρύτερη μεριά του καβουκιού έχει περά-
σει τις χορδές από τα δολοφονικά του τόξα , ένα Οδύσσειο 
μουσικό όργανο στα χέρια του. Ο πόλεμος και η αναζήτηση 
τέλειωσαν μέσα του. Δίπλα του με μια κιθάρα του μέλλοντος 
ο Μίλτος Πασχαλίδης παίζει και τραγουδά μαζί του για την 
δική του «Πηνελόπη». Από διαφορετική διάσταση του χρόνου 
ο καθένας τραγουδοθρηνούσε  την ψευδαίσθηση της χαμένης 
νιότης. 
Μια σουβλιά στα γόνατα με σηκώνει όρθιο. 
-Ε κυρ Βασίλη, πού πας;  Δεν τελειώσαμε έχουμε και άλλες 
εικόνες.
-Γιάννη το σαράκι του χρόνου χτύπησε τα γόνατα μου. 
-Κυρ Βασίλη… ξέμπαρκος και εσύ; 
-Πάμε στην επόμενη κάρτα σε παρακαλώ.
-Εκεί κρύφθηκε ο Ευρυσθέας όταν ο Ηρακλής γύρισε με τον 
κάπρο….
-Πιθάρι. 
-Μπράβο κυρ Βασίλη το βρήκες. Ξέρεις για κάτι μεγάλα πι-
θάρια που είναι στο μουσείο των Μυκηνών ; (Δεν πρόλαβα 

να απαντήσω. Ο μικρός συνέχισε ακάθεκτος.) Εκεί έβαζαν οι 
αρχαίοι του νεκρούς τους.
Οι πετυχημένες φαντασιακές μυθολογικές απαντήσεις του 
μικρού φαρμακερά βέλη στους κρίκους της ενήλικης κουρτί-
νας μου. Βέλη τροχιοδεικτικά πυρά μου έδειξαν για άλλη μια 
φορά ότι η ζωή είναι αλλού.
Μοναδική Ιθάκη, μοναδικό ταξίδι στην ζωή μας η διαρκής 
επιστροφή στο ταξίδι της παιδική όρασης.
 
2. Η σχετικότητα του χρόνου. 
Ο Γιώργαρος μαθητής της δευτέρας Δημοτικού σε λίγους 
μήνες τελειώνει το πρόγραμμα του. Με την βοήθεια της οι-
κογένειας του, του σχολείου και του θεραπευτικού προγράμ-
ματος έσβησε όλα τα λαθάκια που είχαμε παρατηρήσει στην 
διαδικασία μάθησης και στην συμπεριφορά του. Από μεγάλο 
ζουζούνι έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πειραχτήρι της παρέας.
-Κυρ Βασίλη, τώρα που θα φύγω τι θα κάνεις; 

-Θα συνεχίσω με τον επόμενο. 
-Ναι, αλλά τί θα κάνεις ακριβώς. 
-Θα κλείσω την  πόρτα, να απολυμάνω το χώρο και μετά 
θα φωνάξω το Γιάννη. 
-Α, μάλιστα θα κλείσεις την πόρτα . Θα την κλειδώσεις; 
-Ναι για λίγο. (Τα μάτια μου πέφτουν στην κλειδωνιά της 
πόρτας. ) Γιώργο λείπει το κλειδί!!!
-Εγώ δεν πήρα τίποτα. (Μου λέει χωρίς να γυρίσει το κε-
φάλι του πίσω, σαφώς γνώριζε τι είχε γίνει. Ακούγεται ένα 
μεταλλικός ήχος στο πάτωμα. Το βλέμμα του γάτα που δέ-
χτηκε ένα κουβά νερό. ) Α, κυρ Βασίλη κάτι θα σου έπεσε. 
Α!!! Να το κλειδί της πόρτας. (Σηκώνεται και μου το δίνει. )
-Για κοίτα είναι στο έξω καθιστικό ο Γιάννης; 
-Ναι είναι. Γεια σου Γιάννη. 

-Πες του θα τον καθυστερήσω για πέντε λεπτά. 
-Εντάξει ( απαντά ο Γιάννης, με άκουσε.)
-Μα γιατί να κάνω παραπάνω; (Ρωτά ο Γιώργαρος.)
-Γιατί πέντε λεπτά ψάχναμε το κλειδί. 
-Πέντε λεπτά; (!!!)( Με ρωτά έκπληκτος και μετά με κοιτά με το 
καλύτερο του πονηρό βλέμμα.)
-Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη; 
-Για να ακούσω.
-Μπορείς να βάλεις το ρολόι σου πέντε γρήγορα λεπτά; 
-Πως γίνεται αυτό; 
-Ο μπαμπάς μου το κάνει με το κοντρόλ όταν βλέπουμε κάτι 
σε ριπλέι τιβί, πατάει ένα κουμπί και τρέχει ο χρόνος. (Κοιτά 
τρία κοντρόλ πάνω στο γραφείο μου.) Να έρθω να σου δείξω; 
Είναι το κουμπί με δυο τοξάκια μπροστά. 
-Κάτσε κάτω γιατί θα τρέξουν τα πέντε και θα γίνουν δέκα 
λεπτά…..
Ο Γιώργος ξεκινά την δραστηριότητα του, Ρίχνω μια ματιά στο 
τηλεκοντρόλ και στο κουμπάκι με τα δυο βέλη που τρέχει το 
χρόνο μια προβολής από δυο έως είκοσι φορές πιο γρήγορα. 
Αν βάλεις μεγάλη ταχύτητα θα θυμάσαι ελάχιστες ασύνδετες 
εικόνες. 
Από το 2010 των μνημονίων οι παγκόσμιες εξουσίες πάτη-
σαν το κουμπί του γρήγορου χρόνου. Το καθημερινό στρες 
μιας εφιαλτικής καθημερινής επιβίωσης σου αφήνει μια επώ-
δυνη εμπειρία αλλά δεν προλαβαίνεις να ψάξεις για τα αίτια 
και τους υπεύθυνους. Δεν βιώνεις την εμπειρία, χάνεται η συ-
νεκτικότητα, γιατί ήδη τρέχεις στο επόμενο γρήγορο στημένο 
πλάνο. Η καινούργια χρονιά ας ελπίσουμε ότι θα επιστέψει 
σε κανονικούς φυσιολογογικούς χρόνους της εμπειρίας και 
της σχέσης.
(Οι ατάκες των παιδιών συνεχίζονται.)
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Καποδιστρίου 9-11, Άργος, 
ΤΚ: 21232
Τηλ. 2751360000, 2751360036
Fax: 27510-23506
www.newargos.gr,
e-mail: dimos@argos.gr
NUTS: EL651

Άργος: 16/12/2020
Αρ.πρωτ.: 20191

Έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΜΕ 
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 

CPV: 45236119-7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 
προκηρύσσει, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 326/2020 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, ανοι-
χτή διαδικασία μέσω του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης του έργου: «Ανακα-
τασκευή γηπέδου Νέας Κίου με 
υβριδικό χλοοτάπητα», εκτιμώ-
μενης αξίας 519.411,93 € (με 
ΦΠΑ). Το έργο αποτελείται από 
κατηγορία εργασιών Πρασίνου 
με προϋπολογισμό 296.719,25 
€ και Οικοδομικών με προϋπο-
λογισμό 122.161,35 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλε-
πτα).
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο χώρο 
«Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» 
της πύλης www.promitheus.
gov.gr, για τον ηλεκτρονικό δι-
αγωνισμό με συστημικό αριθμό 
94871 καθώς και στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλο-
νται από τους ενδιαφερόμε-
νους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-

ΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 
13/01/2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα λήξης των προσφορών η 
14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης των προσφορών ορίζεται 
η 19/01/2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ.
-Το σύστημα προσφοράς εί-
ναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης ανά ομάδα τιμών 
ομοειδών εργασιών του τιμολο-
γίου και του προϋπολογισμού 
(παρ. 2α του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016). Η διακήρυξη 
έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
το πρότυπο τεύχος (127/29-
11-2017, Β΄4534/21-12-2017, 
απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Πα-
ράρτημα Β’ ανοιχτής διαδικα-
σίας για τη σύναψη ηλεκτρο-
νικών δημοσίων συμβάσεων 
έργων κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανά-
θεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προ-
σφορά με βάση την τιμή.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δε-
κτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 
της διακήρυξης, φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας Πρασίνου και 
Οικοδομικών. 
α) Οι προσφέροντες που εί-
ναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην 
κατηγορία έργων Πρασίνου με 
προϋπολογισμό 296.719,25 € 
και Οικοδομικών με προϋπο-
λογισμό 122.161,35 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρό-
βλεπτα), όπως ισχύει κατά 
τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη 
μεταβατική περίοδο εφαρμο-
γής του Μητρώου Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων Δημοσίων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), β) οι 
προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις 
και πιστοποιητικά που περι-
γράφονται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α του 
ν.4412/2016, γ) σε κράτος-μέ-
λος του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει 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 Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, καθώς και ε) σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ’ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 
-Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: 
Τόσο οι ημεδαποί όσο και οι αλ-
λοδαποί οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν:
α) Οι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται κατά την τελευταία τριετία 
(2017, 2018, 2019) να έχουν 
κερδοφόρες χρήσεις και να 
έχουν γενικό μέσο ετήσιο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον ίσο με 
το 100% της παρούσας, χωρίς 
το Φ.Π.Α.
β) Να μην υπήρξε αρνητικό το 
αποτέλεσμα του ισολογισμού 
των οικονομικών χρήσεων των 
τριών τελευταίων ετών  
γ) Οι οικονομικοί φορείς που 
θα λάβουν μέρος στη παρούσα 
διαδικασία, πρέπει να αποδει-
κνύουν πως έχουν ικανοποιη-
τική χρηματοοικονομική επάρ-
κεια, η οποία και θα τεκμαίρεται 
από βεβαίωση πιστοληπτικής 
ικανότητας από αναγνωρισμέ-
νη τράπεζα. Στην προσκομι-
ζόμενη βεβαίωση πρέπει να 
πιστοποιείται πως οι συμμετέ-
χοντες οικονομικοί φορείς κατά 
την υποβολή της προσφοράς 
τους, έχουν τη δυνατότητα χρη-
ματοδότησης κεφαλαίου κίνη-
σης, για ποσό τουλάχιστον του 
100% της παρούσας, χωρίς 
το Φ.Π.Α. Το προαναφερθέν 
ποσό θα διατίθεται αποκλειστι-
κά επί ποινή αποκλεισμού για 
χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κί-
νησης (Κ/Κ) και δεν θα πρέπει 
να περιλαμβάνει όρια εγγυοδο-
σίας του χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις που είναι εγγεγραμμέ-
νες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμ-
βάσεων, σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα οριζόμενα στο άρθρο 
20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει και στο άρθρο 64 

του Π.Δ. 71/2019.
-Τεχνική και επαγγελματική ικα-
νότητα: 
Τόσο οι ημεδαποί όσο και οι αλ-
λοδαποί οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν:
α) Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλλη-
λικό προσωπικό τουλάχιστον 
έξι (6) άτομα κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας τριετίας
β) Ικανοποιητικό επίπεδο 
εμπειρίας σε αντικείμενο όμοιο 
της παρούσας, κατά τη διάρ-
κεια των πέντε τελευταίων ετών 
και να έχουν εκτελέσει,
Τουλάχιστον ένα έργο ή προ-
μήθεια ή εργασία ανά έτος, με 
αντικείμενο την πλήρη κατα-
σκευή ή ανακατασκευή ποδο-
σφαιρικού γηπέδου κανονικών 
διαστάσεων, εκ των οποίων τα 
δύο να περιλαμβάνουν προμή-
θεια και εγκατάσταση υβριδι-
κού χλοοτάπητα ή
να έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
πλήρους κατασκευής ή ανα-
κατασκευής ποδοσφαιρικών 
γηπέδων και προμήθειας με 
εγκατάσταση υβριδικού χλοο-
τάπητα συνολικής αξίας τουλά-
χιστον ίσης ή μεγαλύτερης με 
το 300% της εκτιμώμενης αξί-
ας της παρούσας (αθροιστικά 
στην πενταετία).
Με τον όρο πλήρη κατασκευή ή 
ανακατασκευή, νοούνται συμ-
βάσεις που περιλαμβάνουν 
τόσο εγκατάσταση φυσικού 
χλοοτάπητα, όσο αρδευτικού 
και αποστραγγιστικού δικτύ-
ου. Λόγω του γεγονότος  ότι η 
επιτυχία της εγκατάστασης φυ-
σικού χλοοτάπητα είναι αλλη-
λένδετη με την κατασκευή των 
δικτύων άρδευσης και απο-
στράγγισης και εν γένει με την 
σωστή υποδομή ενός ποδο-
σφαιρικού γηπέδου, συμβάσεις 
που δεν θα περιλαμβάνουν 
όλες τις προαναφερόμενες κα-
τηγορίες εργασιών δεν θα λαμ-
βάνονται υπόψη.
Επίσης, οι συμμετέχοντες οι-
κονομικοί φορείς θα πρέπει 
να διαθέτουν προγενέστερη 
εμπειρία στη συντήρηση του 
υβριδικού χλοοτάπητα λόγω 
του γεγονότος ότι στη περίπτω-
ση που ανακηρυχθούν Ανάδο-
χοι οφείλουν να υποστηρίξουν 
το υβριδικό σύστημα είτε μέχρι 
την οριστική παραλαβή του 
Έργου είτε μέχρι την διοικητι-
κή παραλαβή για χρήση του 
γηπέδου. Η υποστήριξη του 

υβριδικού συστήματος δεν συ-
νίσταται σε τακτική συντήρηση 
της εγκατάστασης αλλά παρεμ-
βατικές ενέργειες διατήρησης 
της λειτουργικότητας της ίνας 
(βούρτσισμα, ανόρθωση ίνας 
κ.λπ) που απαιτούν εξειδικευ-
μένη γνώση και ειδικό εξοπλι-
σμό.
γ) Κατάλληλο μηχανολογικό 
εξοπλισμό. Οι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να διαθέτουν 
κατ’ ελάχιστο:
1. Μηχάνημα διάνοιξης χαν-
δάκων τοποθέτησης υπόγειων 
σωληνώσεων με πλάτος κο-
πής ≤ 9cm με δυνατότητα αυ-
τόματης προσαρμογής βάθους 
εκσκαφής μέσω καθοδήγησης 
από μηχανισμό laser
2. Μηχάνημα τοποθέτησης 
υλικών πλήρωσης (ασύνδετα 
αδρανή) στα ορύγματα των 
χανδάκων αποστράγγισης, τύ-
που χοάνης, με άνοιγμα μέγι-
στου πλάτους 9cm για την πλή-
ρωση των αποστραγγιστικών 
σωλήνων με τρόπο που να δι-
ασφαλίζεται η καθαρότητα του 
σκάμματος και να αποτρέπο-
νται τυχόν μικροκατεδαφίσεις.
-Πρότυπα διασφάλισης ποιό-
τητας και περιβαλλοντικής δια-
χείρισης: 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέ-
πει να διαθέτουν: 
Πιστοποιητικό ποιότητας σύμ-
φωνα με το ISO 9001 ή ισοδύ-
ναμο 
Πιστοποιητικό Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σύμφωνα με το ISO 14001 ή 
ισοδύναμο
Πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 37001 για την 
διασφάλιση συστήματος κατά 
της δωροδοκίας ή άλλο αντί-
στοιχο
Πιστοποιητικό ISO 27001 εν 
ισχύ για την διαχείριση ασφά-
λειας δεδομένων ή άλλο αντί-
στοιχο
Με τις ως άνω απαιτήσεις, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
διασφαλίσει την συνεργασία 
της με εργοληπτικές επιχειρή-
σεις υψηλής επιχειρηματικής 
αξιοπιστίας και επιπλέον, να 
προστατευτεί από υποψηφίους 
οι οποίοι ενέχονται σε συμφω-
νίες στρέβλωσης του ανταγω-
νισμού κατά την προγενέστερη 
επιχειρηματική δράση τους σε 
αντίστοιχους τομείς δημοσίων 
συμβάσεων όπως η προκείμε-

νη, σε επίπεδο δωροδοκίας σε 
κάθε φάση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας αλλά και την εκτέ-
λεση της σύμβασης του Έργου 
(ΑΕΠΠ 1018/2020).
Τα πιστοποιητικά θα έχουν πε-
δίο εφαρμογής την κατασκευή 
γηπέδων με υβριδικό χλοοτά-
πητα, αποστράγγισης και αρ-
δευτικών δικτύων.
-Για λόγους ίσης μεταχείρισης 
όλων των διαγωνιζόμενων, 
ώστε να έχουν ιδία αντίληψη 
όλων των αθλητικών εγκατα-
στάσεων και να υποβάλουν με 
ασφάλεια την προσφορά τους, 
θα οργανωθεί από τη Δ/νση Τε-
χνικών Έργων & Μελετών επί-
σκεψη-ενημέρωση επί τόπου 
του έργου πριν την καταληκτική 
προθεσμία υποβολής των προ-
σφορών. Οι διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν να γνωστοποιήσουν 
το ενδιαφέρον τους για συμμε-
τοχή με σχετική επιστολή στα 
στοιχεία επικοινωνίας άρθρου 
1.1. της διακήρυξης έως μία (1) 
ημέρα πριν την επίσκεψη-ενη-
μέρωση, με δήλωση ενδιαφέ-
ροντος και αναφορά –εξουσιο-
δότηση μηχανικού ΠΕ/ΤΕ που 
θα λάβει μέρος. Για τη συμμετο-
χή στην παραπάνω διαδικασία 
θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής 
η οποία θα υποβληθεί ως άρ-
θρο 24 (δικαιολογητικά συμμε-
τοχής) επί ποινή αποκλεισμού.
-Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικο-
νομικών φορέων 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. 4412/16. 
-Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
8.377,00 €, με ισχύ τουλάχι-
στον 10 μηνών. 
-Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 9 μήνες.
-Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, 
Υπουργείο Εσωτερικών 
(Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», 
ΠΔΕ-ΣΑΕ055) και ΣΑΤΑ 2021. 
-Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος  
Άργους-Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος

• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ E-SHOP
Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ 
με το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e-shop για τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης, με προϋπολογισμό 
80.000.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα θα επιδοτεί σε ποσοστό 100% τη 
δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστή-
ματος και θα αφορά αποκλειστικά στο λιανεμπόριο, 
καθώς οι υπηρεσίες καλύπτονται από υφιστάμενη 
δράση, «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μι-
κρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», στην οποία 
μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις χρηματοδότη-

σης έως την 31η Ιανουαρίου 2021. Το μέγιστο ποσό 
επιχορήγησης μιας λιανεμπορικής επιχείρησης για 
όλη τη δαπάνη θα φτάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ.

• ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 
4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. 
ευρώ, υπέγραψε σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. 
Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Πολύ 
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική Επιχειρη-
ματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». Το 

πρώτο πρόγραμμα που αφορά στην «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα» έχει προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ. 
Το δεύτερο πρόγραμμα «Πολύ Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις» έχει προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ. Τέλος, το τρίτο πρό-
γραμμα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» έχει προϋ-
πολογισμό 150 εκατ. ευρώ που αφορούν στο είδος 
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

• ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Παρατείνονται η προθεσμία για την καταβολή των 
τελών κυκλοφορίας του 2021, καθώς και για τη 
θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 26 

Φεβρουαρίου 2021, με απόφαση του υφυπουργού 
Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Σε δήλω-
σή του, σημειώνει πως «η κυβέρνηση έχει πλήρη 
αντίληψη και συναίσθηση των δυσκολιών, αλλά και 
των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η 
πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών 
κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη, για να διευκολύ-
νει τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους 
να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση». Το υπουρ-
γείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα 
παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 
πρέπει να γίνει έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.
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Aσυλοπληξία;
Περιπολούσα
Σε πόλη εν πολέμω
Επιπολαίως
Τζ. Φουντέα - Σκλαβούνου, Στο βάθος 
ύπνος

Το ακαδημα’ι’κό άσυλο συνιστά έννοια 
και αξία σύμφυτη με την academia, την 
ελεύθερη διδασκαλία και έρευνα,την 

απρόσκοπτη διακίνηση όλων των ιδεών.
Δεν καταργείται και δεν τεμαχίζεται.
Προστατεύεται, πρωτίστως από την πανεπιστημιακή 
κοινότητα και υποστηρίζεται από την Πολιτεία ,μέσω 
των προσφερόμενων δυνατοτήτων επίτευξης της απο-
στολής των ΑΕΙ[παραγωγή νέας γνώσης, αξιοκρατία, 
άμιλλα, αριστεία, κλπ].
Εγγύηση της ακαδημα’ι’κής ελευθερίας πρέπει ν’ αποτε-
λεί η κουλτούρα των Πανεπιστημίων και των πανεπιστη-
μιακών κι όχι οι κατά περίπτωση και περίοδο νόμοι, οι 
οποίοι δεν μπορεί εξ αντικειμένου να θωρακίσουν κάτι 
που δεν τους ανήκει, καθώς ιστορικά το Άσυλο εκφεύγει 
του πεδίου ελέγχου του Κράτους.
Το ερώτημα συνεπώς δεν αφορά στην ασυλία των κάθε 
είδους μπαχαλάκηδων ή των εμπόρων που εκμεταλλεύ-
ονται το άσυλο[ασυλία η οποία δεν καλύπτεται από καμ-
μία εκδοχή ακαδημα’ι’κού ασύλου],αλλά η παραβίαση 
των παραπάνω ελευθεριών από τα μέσα ή από τα έξω.
Με κάθε εκτίμηση στους νομικούς που συνέταξαν τη 
νέα διάταξη θεωρώ ότι πρόκειται για κείμενο κολοβό, 
νομοτεχνικά ατελές και ακαδημα’ι’κά έωλο.
Εξηγούμαι. Πέραν της Διακήρυξης αρχών της &1[η 
οποία άνετα μπορεί με μία αναδιατύπωση να συγχωνευ-
θεί με την &2] τίθενται ορισμένα ερωτήματα:
1. Ποιός και πώς ορίζει τους ‘χώρους’ ,όπου ισχύει το 
άσυλο;[π.χ εκτείνεται και στις φοιτητικές εστίες; είναι 
ίδιος για όλα τα ΑΕΙ;]
2.Πώς τιμωρείται, με ποιές ποινές κι από ποιόν ο μη-
εγκληματίας παραβάτης ή η δημόσια δύναμη που προ-
βαίνει σε κατάχρηση εξουσίας;
3.Όλες οι Αρχές[φορολογικές, προσωπικών δεδομένων 
κλπ] μπαινοβγαίνουν στα ΑΕΙ δίχως τη άδεια κανενός 
ακαδημα’ι’κού οργάνου;
4.Πώς νοείται Ακαδημα’ι’κό  άσυλο με πλήρη απουσία 
των πανεπιστημιακών αρχών αυτοδιοίκησης;
5.Ποιές αξιόποινες πράξεις εννοεί ο νομοθέτης; συμπε-
ριλαμβάνει και τις μεταξύ των φοιτητών δυναμικές δι-
ενέξεις; ποιός θέτει τα όρια; Ο αγανακτισμένος πολίτης 
που τηλεφωνεί;
Διαφωνώ με όσους λένε πως τα ΑΕΙ μαστίζονται από 
εγκληματικότητα. Διαφωνώ με αυτούς που ισχυρίζονται 
ότι το ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα δικαιούται να ‘χτίζει 
ή να προπηλακίζει’ καθηγητές. Πιστεύω όμως ότι η εν-
λόγω διάταξη χρήζει αναθεώρησης και επιβάλλεται να 
διακρίνει ανάμεσα στην εσωακαδημα’ι’κή και την εξω-
ακαδημα’ι’κή  διατάραξη των ελεύθερων λειτουργιών 
των ΑΕΙ.
ΥΓ. Όσο για τους διατεινόμενους ότι ενγένει κινδυνεύει 
στη χώρα μας η ελευθερία διακίνησης των ιδεών τους 
παραπέμπω στις πλατείες, στα καφενεία, στα κόμματα, 
στη Βουλή, χώρους που δεν χρειάζονται άσυλο, ούτε 
υπάρχει κίνδυνος επέμβασης της Αστυνομίας. Ιδίως τους 
συνιστώ να ν’ αποφεύγουν πεπαλαιωμένα επιχειρήματα 
την εποχή του Internet, του Google και των social media.

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

Διατηρητέο μνημείο

Φεύγει ή μένει η Μαρία Σαρίδη;
Μια ανάρτηση της διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 

έσπειρε πανικό στην τοπική κοινωνία

του Χρήστου Πιτερού* Σ τις 10 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
με τα δύο τμήματα σε πλήρη ολομέ-

λεια, μετά από αίτημα της τοπικής παράταξης 
«Ανάπλι Εμπρός» γνωμοδότησε ομόφωνα για τη 

διατήρηση του ιστορικού πάρκου του Θ. Κολοκοτρώνη ως διατηρη-
τέου μνημείου, όπου έχει στηθεί έφιππος ανδριάντας του Θ. Κολο-
κοτρώνη, απελευθερωτή ήρωα του 1821, ένα εμβληματικό μνημείο 
σύμβολο της Ελευθερίας του Νεώτερου Ελληνισμού, που καλπάζει 
θριαμβευτικά με το άλογό του, ποδοπατώντας τα τούρκικα λάβαρα. Το 
εμβληματικό αυτό μνημείο σύμβολο του 1821, έργο του γλύπτη Λαζ. 
Σώχου τοποθετήθηκε, στις αρχές του 20ου αιώνα, σ’ ένα μοναδικό 
ιστορικό τόπο, έναν απαράμιλλο φυσικού κάλλους χώρο, κάτω από 
το Παλαμήδι και το ομώνυμο φρούριο, που διαμορφώθηκε από τον 
αρχιτέκτονα Δ. Πικιώνη.
Το ιστορικό αυτό πάρκο η πλειοψηφούσα Δημοτική Αρχή του Ναυ-
πλίου υπό τον Δήμαρχο κ. Δ. Κωστούρο από το 2018 και εξής, και 
με αφορμή την ανάδειξή του, κατά τον εορτασμό της διακοσιοστής 
επετείου του 1821, επιχείρησε αποφασίζοντας τρεις φορές, το 2018, 
Μάρτιος 2020, Ιούνιος 2020, με τρία διαφορετικά σχέδια να διαλύσει 
το πάρκο αυθαίρετα, μη τηρώντας τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδι-
κασίες, και μετατρέποντάς το πότε σε πλατεία πολλαπλών χρήσεων, 
πότε επεκτείνοντας τα πεζοδρόμια εντός του πάρκου για τραπεζοκα-
θίσματα! πότε τοποθετώντας τσιμεντένιες κερκίδες και αναχώματα 
εκατέρωθεν, κακοποιώντας το σχέδιο του κορυφαίου αρχιτέκτονα Δ. 

Πικιώνη. Και όλα αυτά χωρίς καμία συναίνεση, διάλογο, αγνοώντας 
τις λοιπές πολιτικές παρατάξεις και προσβάλλοντας το εθνικό αίσθη-
μα και την ιστορική ευαισθησία του 99% των κατοίκων του Ναυπλί-
ου. Άλλωστε και τα τρία σχέδια απορρίφθηκαν από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αλλά η πόλη και τα πάρκα 
δεν ανήκουν σε κανένα δήμαρχο, «ιδιοκτήτη» και σε καμία άβουλη 
και πειθήνια δημοτική πλειοψηφία, αλλά στους πολίτες. Η έντονη δυ-
σφορία και αντίδραση της πλειοψηφίας των πολιτών και των δημοτι-
κών  παρατάξεων, είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή αιτήματος προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για την κήρυξη του ιστορικού αυτού πάρκου ως διατηρητέου μνη-
μείου και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη Δημοτική Αρχή, που 
αντιλήφθηκε ξαφνικά να «χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια της».
Κατά τη συζήτηση του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο που συνεδρίασε σε πλήρη ολομέλεια και τα δύο τμήματα στις 10-
12-2020, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Δ. Κωστούρος, 
τα μέλη του ΚΑΣ, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, γεωλόγοι, πολεοδόμοι, 
μηχανικοί, καθηγητές του Πολυτεχνείου, με ομόφωνη γνωμοδότηση 
«κατακεραύνωσαν» τον κ. Δήμαρχο, που παρακολουθούσε κάνοντάς 
του δριμύτατες παρατηρήσεις για την προτεινόμενη τσιμεντοποίηση 
του πάρκου και επισημαίνοντάς του ότι έπρεπε ήδη ο ίδιος να είχε 
κηρύξει ως διατηρητέο το ιστορικό πάρκο του Θ. Κολοκοτρώνη. Απο-
τέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν η Δημοτική Αρχή να διασυρθεί 
στο ΚΑΣ, το ανώτερο γνωμοδοτικό συμβούλιο του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και να δυσφημισθεί για τις πρωτοφανείς αυτές ενέργειες, 

«Όταν τα όνειρα λαμβάνουν εκδίκηση» Εκάς - οι βέβηλοι!

Μια πραγματικά σιβυλλική ανάρτηση της 
διοικήτριας του Γ Ν Αργολίδας Μαρίας 
Σαρίδη στο φέισμπουκ προκάλεσε αναστά-
τωση στην αργολική κοινωνία. Το ποστά-
ρισμα της η κα. Σαρίδη τονίζει: «Νέο  ξεκί-
νημα, σε έναν νέο χώρο,  μετά από πολλά 
χρόνια κόπο και διάβασμα. Συγκινησιακά 
φορτισμένες στιγμές! Σας ευχαριστώ  όλους 
εσάς  που μαζί  συμπορευτήκαμε και συ-
νεργαστήκαμε στο Γ.Ν.Κορίνθου. Ευχα-
ριστώ  τους δικούς  μου ανθρώπους  για 
τις ώρες  που δεν τους αφιέρωσα,  τους 
καθηγητές μου που με στήριξαν και τους 
καρδιακούς  φίλους που σήμερα  χαμογε-
λούν! Για να μην αναρωτιέστε .... παραμένω 
διοικητής μέχρι νεωτέρας»
Ο «Αναγνώστης» επικοινώνησε με την 
κα Σαρίδη η οποία υποστήριξε ότι αφο-
ρά την πανεπιστημιακή της ιδιότητα την 
οποία έθεσε σε αναστολή προκειμένου να 
συνεχίσει το έργο της στην Αργολίδα. Μά-
λιστα μας υπογράμμισε ότι «έχουμε πολλά 
να δώσουμε ακόμα στην υγεία και στην 
περίθαλψη στην Αργολίδα». Πράγματι η 
παρουσία της στον Νομό έχει συνεισφέρει 
ιδιαίτερα στην επανάκτηση της εμπιστο-
σύνης του πολίτη στην δημόσια παροχή 

υγείας που τα τελευταία χρόνια είχε κλο-
νιστεί στην Αργολίδα από μη ξεκάθαρες 
αποφάσεις και από έλλειψη πραγματικής 
θέλησης για την επίλυση των προβλημά-

των. Ανεξάρτητα από την κομματική θέση 
της κα Σαρίδη, η προσφορά της μέχρι σή-
μερα μόνο σημαντική μπορεί να χαρακτη-
ριστεί.
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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

το πάρκο Θ. Κολοκοτρώνη

με αποτέλεσμα η ιστορική πόλη του Ναυπλίου, η 
ιστορική Πινακοθήκη του Νεώτερου Ελληνισμού 
κατά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο, να λάβει εκδίκηση.
Μετά την ιστορική αυτή εξέλιξη για την αποτε-
λεσματική προστασία του πάρκου και της πόλης 
του Ναυπλίου με την ομόφωνη γνωμοδότηση του 
ΚΑΣ, ο κ. Δήμαρχος, κάνοντας την ανάγκη φιλο-
τιμία, πρότεινε και αυτός την κήρυξη του πάρκου 
ως διατηρητέο μνημείο. Αλλά την επομένη με την 
συνήθη τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, 
αντί να ζητήσει δημόσια συγνώμη γι΄ αυτό το ατό-
πημά του και να αναλάβει τις ευθύνες του, σαν να 
μην συνέβη τίποτε, δήλωσε στα Μέσα Επικοινωνί-
ας στις 11 – 12 - 2020, μεταξύ άλλων: «Η κήρυξη 
του πάρκου ως μνημείο δεν αλλάζει σε κάτι την 
πορεία του έργου ανακαίνισης και αναζωογόνη-
σης του χώρου. Όσοι μιλούν για ήττες και κατα-
στροφές, απλά συνεχίζουν να παραπληροφορούν 
τον κόσμο, ο οποίος ορθά επέλεξε να τους θέσει 
στο περιθώριο του «πληκτρολογίου» όπου και θα 
μείνουν».
Εν ολίγοις μετά από τις δηλώσεις του κ. Δημάρ-
χου στο πρόσφατο παρελθόν «για ψεκασμένους» 
καθώς και όσοι φέρουν αντιρρήσεις ή ενεργούν 
αντίθετα από τις απόψεις του «θα απολογηθούν 
ενώπιον του Ναυπλιακού λαού» - ενώ ο κ. Δήμαρ-
χος θεωρώντας πιθανόν ότι έχει το αλάθητο, αμει-
βόμενος από τους φορολογούμενους πολίτες, δεν 
απολογείται σε κανέναν, κατά το μεσαιωνικό «ελέω 
Θεού», παραπλανεί τους ψηφοφόρους του ότι στο 
πάρκο του Θ. Κολοκοτρώνη δεν θα αλλάξει τίποτε, 
θα κατασκευασθούν δηλαδή τσιμεντένιες κερκίδες, 
αναχώματα – μείωση του πράσινου, κακοποίηση 
του σχεδίου του πάρκου, τα οποία αφήνω στην 
κρίση των πολιτών και αναγνωστών.
Από την πλειοψηφούσα παράταξη της Δημοτικής 
Αρχής στις  23 – 6 - 2020, ενδεικτικά αναφέρου-
με ότι το τρίτο κατά σειρά σχέδιο τροποποίησης 
– αλλοίωσης του ιστορικού πάρκου, που απορ-
ρίφθηκε από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, ψήφησαν κατά 
πλειοψηφία οι ακόλουθοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι. Αυγουστόπου-
λος Σταύρος (Πρόεδρος), Ράλλη 
Πιτσάκη Μαρία, Καχριμάνης Γ., 
Λυκομήτρος Α., Δρούγκας Γ., 
Χρόνης Ν., Μπούνος Ι., Χελιώτης 
Κ., Ζαφείρης Α., Μπαρού Ρ., Λέ-
ντζος Π., Καρέλης Χ., Ρούτουλας 
Κ., Λεβεντογιάννης Ε.  Θα περίμε-

νε κανείς κάποιοι από τους έμπειρους συμβούλους 
της πλειοψηφίας και νομικούς να προστατέψουν 

έγκαιρα τον κ. Δήμαρχο, και να του υπενθυμίσουν 
ότι για αποφάσεις ιστορίας της πόλης, μνημεία κλπ 
απαιτείται διάλογος και συναίνεση των δημοτικών 
παρατάξεων και των πολιτών και αυστηρή τήρηση 
του νομικού πλαισίου. Διότι η ιστορική αυτή πόλη 
προστατεύεται από την Πολιτεία και αποτελείται 
από το σύνολο των πολιτών.
Στο σχετικό άρθρο μας, 12-3-2020, στην εφημ. 
«Αναγνώστης» «Νέα μελέτη ανάπλασης του πάρ-
κου και …παρωδίες», μεταξύ των άλλων είχαμε 
έγκαιρα προειδοποιήσει και επισημάνει, «Εάν ο 
κ. Δήμαρχος θέλει να συνδέσει το όνομά του για 
δεύτερη φορά με την κακοποίηση του πάρκου με 
τσιμεντένιες κερκίδες κ.λ.π., που θα τον ακολου-
θεί σε όλο του τον βίο, φέρει ακέραια την ευθύνη. 
Αλλά αυτό δεν θα περάσει εύκολα, οι πολίτες θα 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα προστατέψουν 
το πάρκο».
Για όσα ανέφερα παραπάνω θέλω να ξεκαθαρίσω 
ότι προσωπικά δεν έχω τίποτα, ούτε με τον κ. Δή-
μαρχο ούτε με τους συμβούλους της πλειοψηφίας. 
Εστίασα σε συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν 

Έφιππος ανδριάντας του Θ. 
Κολοκοτρώνη που καλπάζει 
θριαμβευτικά με το άλογό 

του, ποδοπατώντας τα 
τούρκικα λάβαρα

άμεση σχέση με την ιστορία της πόλης και την κα-
κοποίηση μνημείων, για τα οποία πολλές φορές ως 
πολίτης και πρώην δημόσιος λειτουργός έχω κάνει 
πολλές προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή, που 
αποσκοπούν στην προστασία και την ανάδειξη των 
μνημείων της πόλης.
Επειδή σε λίγες ημέρες μπαίνουμε στο επετειακό 
έτος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, κάνω 
έκκληση στον κ. Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή 
να γίνει ένας διάλογος ανοιχτός, να υποβληθούν 

προτάσεις για ανάδειξη μνημείων της ιστορικής 
αυτής πόλης και πρώτης Πρωτεύουσας της πατρί-
δας μας, όπως έχει γίνει και σε άλλες πόλεις π.χ. 
στην Τρίπολη, την Καλαμάτα και να γίνει ένας 
προγραμματισμός για τη σταδιακή ανάδειξη ση-
μαντικών μνημείων της πόλης, τα οποία θα υλο-
ποιηθούν βάσει προγραμματισμού τα προσεχή έτη, 
όπως όλοι έχουμε υποχρέωση και καθήκον σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια και την Πολιτεία. 
Όπως έπραξε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο 
δραστήριος Δήμαρχος της πόλης αείμνηστος Κων/
νος Κόκκινος, που διαμόρφωσε με πλήθος έργων 
το ιστορικό πρόσωπο της πόλης. Εκτός από τις 
εκδηλώσεις, τα έργα και η ανάδειξη των μνημεί-

ων είναι που θα μείνουν ως παρακαταθήκη για το 
μέλλον και τις επόμενες γενεές.
Όλοι μας οφείλουμε να αγαπήσουμε πρώτα την 
πόλη, χωρίς ανταλλάγματα και ο δρόμος θα ανοί-
ξει διάπλατα για την Ιστορία, που διαμορφώνει 
την εθνική μας συνείδηση και την ταυτότητά μας, 
μέσα από το δημόσιο διάλογο και τη συνεργασία. 
Σε αντίθετη περίπτωση οι πολίτες θα αναλάβουν 
τις ευθύνες τους και θα υποβάλουν μόνοι τους 
προς την Πολιτεία συγκεκριμένες προτάσεις για 
την προστασία και ανάδειξη μοναδικών μνημείων 
της ιστορικής αυτής πόλης, σύμβολο της πατρίδας, 
όπως έχουν υποχρέωση και καθήκον, μετά από δη-
μόσιο ανοιχτό διάλογο.

Η πόλη ανήκει στους πολίτες. Και το οφείλουμε 
στους ήρωες του 1821 που θυσιάστηκαν για το πο-
λυπόθητο αγαθό της ελευθερίας. Η ζωντανή ιστο-
ρική μνήμη του Θ. Κολοκοτρώνη, ο ανδριάντας  
του στο πάρκο με το σπινθηροβόλο βλέμμα και η 
σκιά του, ακοίμητοι φρουροί της ελευθερίας, θα 
«κατατρέχουν» όσους διανοηθούν να βεβηλώσουν 
την ηρωική μορφή του.

*Ο Χρήστος Πιτερός είναι αρχαιολόγος, πρώ-
ην αναπληρωτής της Δ΄ ΕΠΚΑ Αρχαιοτήτων, 
Τμηματάρχης χώρων, Πτυχιούχος Κλασσικής 

Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ και Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ.

Το Πάρκο. Έργο της Ντιάνας Αντωνακάτου
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Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στο Άργος μόνο με ραντεβού.
Κάνε ένα διαφορετικό δώρο τις γιορτές!

Δ. Σολωμός: «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;»

Άκριτη η υιοθέτηση αμετάφραστων ξενικών όρων σε ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής μας

Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία του 
συλλόγου «Δεσμοί Αίματος» θα 
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 
Δεκεμβρίου 2020 από τις 4:30μμ 
έως τις 7:30μμ στην Αίθουσα Τέ-
χνης και Πολιτισμού Μ. Αλέξαν-
δρος στο Άργος.
Η αιμοδοσία θα γίνει μονό με ρα-
ντεβού για την αποφυγή συνωστι-
σμού και μετάδοσης του covid 19. 
Όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν 
να καλέσουν στο 6977 404751.
Καθώς το τελευταίο χρονικό διά-
στημα παρατηρούνται σοβαρές ελ-
λείψεις σε αίμα λόγω του κορονω-
ϊού και των έκτακτων μέτρων που 
έχουν ληφθεί, τίθεται καθημερινά 
σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή συ-

μπολιτών μας που χρειάζονται επει-
γόντως μετάγγιση αίματος.  Για το 
λόγο αυτό καλεί όλους τους εθελο-
ντές αιμοδότες να συνεχίσουν να δι-
ατηρούν τους δεσμούς αίματος που 
τους συνδέουν με τους συνανθρώ-
πους τους που τους έχουν ανάγκη, 
συμμετέχοντας ενεργά στην προ-
σπάθεια της χώρας να ξεπεράσει τη 
δύσκολη αυτή συγκυρία.
Για τη μετακίνηση τους οι εθελοντές 
αιμοδότες μπορούν να χρησιμοποι-
ούν το είτε έντυπο τύπου Β βεβαίω-
σης μετακίνησης πολιτών στο οποίο 
θα σημειώνουν ένα Χ στο λόγο με-
τακίνησης Β1.  

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων αισθά-
νεται την ανάγκη να επισημάνει ένα φαι-
νόμενο το οποίο στις μέρες μας έχει πάρει 
μεγάλες  διαστάσεις, και σχετίζεται με την 
άκριτη υιοθέτηση αμετάφραστων ξενικών  
όρων σε ποικίλες εκφάνσεις της κοινω-
νικής ζωής, με συνέπεια να νοθεύεται το 
γλωσσικό αίσθημα και βαθμιαία να μετα-
τρέπεται η γλώσσα της καθημερινότητας 
σε ένα υβριδικό, αγγλοελληνικό ιδίωμα.
Βλέπουμε έτσι λέξεις που συνδέονται με 
το γλωσσικό αίσθημα πλατιών λαϊκών 
στρωμάτων, όπως π.χ. οι σχετιζόμενες με 
τον τομέα του αθλητισμού, να μετατρέπο-
νται σε αγγλικές, όπως «Super League», 
αντί «Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορί-
ας», Football League, αντί «Πρωτάθλημα 
Β΄ Εθνικής Κατηγορίας» κ.ο.κ. 
Το ίδιο συμβαίνει στον χώρο της πολι-
τικής, όπου τα «hot spots» τείνουν σχε-
δόν ολοσχερώς να αντικαταστήσουν τα 
«Κέντρα Φιλοξενίας», το «debate» την 
«τηλεμαχία», το «win win» το «αμοιβαίο 
όφελος» κ.λπ. Στον χώρο της οικονομί-
ας, τα POS και τα Black Friday, τα take 
away, click away, e-shops, delivery κ.τ.τ. 
αποτελούν την κορυφή ενός ραγδαία 

διογκούμενου παγόβουνου. Τέλος, στον 
χώρο της υγείας, που λόγω της πανδημί-
ας κατέχει τα πρωτεία –πρόσκαιρα ας ελ-

πίσουμε- στην καθημερινή ενημέρωση, τα 
lockdown και τα rapid tests υιοθετούνται 
άκριτα και επιπόλαια από τον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο, χωρίς να καταβάλλεται 
μια ελάχιστη έστω προσπάθεια  για μετα-
γλώττιση των συγκεκριμένων όρων.
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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.

Ράγησε πέτρα να διαβώ…/ΑΝ

«Ψηφιακός Πολίτης – Ηθικές, Κοινωνικές & Πολιτικές Διαστάσεις
Εφαρμογή Φιλοσοφικών Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγματικότητα»

 

Τ
ο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
Ελλάδος ανακοινώνει την έναρ-
ξη υποβολής αιτήσεων στο νέο 
εργαστήριο «Ψηφιακός Πολί-

της – Ηθικές, Κοινωνικές & Πολιτικές 
Διαστάσεις. Εφαρμογή Φιλοσοφικών 
Ιδεών στη Σύγχρονη Ψηφιακή Πραγ-
ματικότητα».
Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, 
η έννοια του «πολίτη» εκ των πραγ-
μάτων διευρύνεται και επαναπροσ-
διορίζεται. Η συνεχώς εξελισσόμενη 
ψηφιακή τεχνολογία και η αυξανόμε-
νη χρήση των ψηφιακών μέσων επι-
κοινωνίας οδηγεί σε 
επανεξέταση ηθικών, 
κοινωνικών, και πο-
λιτικών αξιών. Πλη-
θώρα ερωτημάτων 
εγείρονται σχετικά με 
το ρόλο του πολίτη 
στην ψηφιακή επο-
χή, τη διαμόρφωση 
της ταυτότητας του 
ανθρώπου που αλ-
ληλεπιδρά με τον 
κυβερνοχώρο, την 
ελευθερία έκφρασης, 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη 
σύγχρονη ανάγκη κυβερνοασφάλειας, 
και πολλά άλλα. Μπορεί η φιλοσοφία 
να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση;
Ο συντονιστής του εργαστηρίου Γιάν-
νης Σταματέλλος (Καθηγητής Φιλοσο-
φίας, Ερευνητής και Συγγραφέας), με 
καλεσμένο ομιλητή τον Νικόλα Πρεβε-
λάκη (Λέκτορα Κοινωνικών Σπουδών 
και Βοηθό Διευθυντή Ανάπτυξης Ανα-
λυτικών Προγραμμάτων του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 
Harvard) σε συνεργασία με τους συμ-
μετέχοντες θα διερευνήσουν τον αντί-
κτυπο αντίστοιχων ζητημάτων τόσο 
σε ατομικό επίπεδο, όσο και ευρύτερα, 
στη σφαίρα της διαδικτυακής παγκο-
σμιοποίησης, υπό το φως φιλοσοφι-
κών προσεγγίσεων.
Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η 
έννοια του «πολίτη» εκ των πραγμάτων 
διευρύνεται και επαναπροσδιορίζεται. 
Η συνεχώς εξελισσόμενη ψηφιακή τε-
χνολογία και η αυξανόμενη χρήση των 
ψηφιακών μέσων επικοινωνίας οδηγεί 
σε επανεξέταση ηθικών, κοινωνικών, 
και πολιτικών αξιών. Ποιος είναι ο ρό-
λος του πολίτη στην ψηφιακή εποχή; 

Ποιες νέες δυνατότητες αναδεικνύο-
νται στην κοινωνική ζωή και την πολι-
τική έκφραση; Ποιες είναι οι συνέπειες 
της νέας ψηφιακής πραγματικότητας 
στη ζωή μας, στις μορφές διακυβέρνη-
σης, και εν τέλει στη Δημοκρατία; Πως 
διαμορφώνεται η ταυτότητα του αν-
θρώπου που αλληλεπιδρά με τον κυ-
βερνοχώρο; Ποιες είναι οι προκλήσεις 
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε; 
Ποια είναι τα όρια μεταξύ ιδιωτικής, 
δημόσιας, και παγκόσμιας σφαίρας; 
Μπορεί η φιλοσοφία να συμβάλει σε 
αυτή τη συζήτηση; Τα ερωτήματα που 

αξίζει να διερευνηθούν υπό το φως 
φιλοσοφικών προσεγγίσεων σχετίζο-
νται με την ελευθερία έκφρασης και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την 
αξιοπιστία ψηφιακών συστημάτων, 
την ισότητα πρόσβασης στην πληρο-
φορία, τα πνευματικά δικαιώματα, το 
προσωπικό ψηφιακό αποτύπωμα, τη 
σχέση ανθρώπου και 
μηχανής, αλλά και τη 
σύγχρονη ανάγκη κυ-
βερνοασφάλειας. Στο ερ-
γαστήριο θα διερευνηθεί 
ο αντίκτυπος αυτών των 
ζητημάτων τόσο σε ατο-
μικό επίπεδο, όσο και ευ-
ρύτερα, στη σφαίρα της 
διαδικτυακής παγκοσμι-
οποίησης.
Το εργαστήριο επιδιώκει 
να αναδείξει τον ρόλο 
του πολίτη στην ψηφι-
ακή εποχή καθώς και 
τη σημασία των ηθικών, 
κοινωνικών, και πολιτι-
κών ζητημάτων τα οποία 
σχετίζονται με τη χρήση 
ψηφιακών συστημάτων 

και του διαδικτύου. Η προσέγγιση του 
θέματος θα δομηθεί πάνω στους ακό-
λουθους θεματικούς άξονες:
• Η έννοια και ο ρόλος του “ψηφιακού 

πολίτη” (Netizen).
• Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα της 

νέας ψηφιακής εποχής.
• Ηθική απόφαση και η εφαρμογή 

φιλοσοφικών θεωριών σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα.

• Το διαδίκτυο, η ηλεκτρονική δημο-
κρατία, και η οικονομία της “κυβερ-
νοαγοράς” (ΙοΤ, Big Data).

• Ιδιωτική ζωή, αυτοκαθορισμός και η 
ελευθερία της έκφρασης σε ψηφια-
κά περιβάλλοντα.

• Πνευματικά δικαιώματα και το ψη-
φιακό αποτύπωμα.

• Το νέο παγκόσμιο χωρίο: παγκοσμι-
οποίηση και ο κίνδυνος της πολιτι-
σμικής ομογενοποίησης.

• Ψηφιακές ανισότητες και διαχωρι-
σμός στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο 
συντονιστής θα εισάγει τους συμμε-
τέχοντες στις παραπάνω θεματικές, οι 
οποίοι θα συνεργαστούν σε υπο-ομά-
δες πάνω σε συγκεκριμένες ψηφιακές 
εφαρμογές και τεχνολογίες προκειμέ-
νου να αναδείξουν τις ηθικές, κοινω-
νικές, και πολιτικές διαστάσεις τους. Η 
φιλοσοφική ανάλυση οδηγεί τους συμ-
μετέχοντες στην ανάπτυξη της ηθικής 
τους αντίληψης και της κριτικής τους 
σκέψης πάνω στις σύγχρονες προκλή-
σεις της ψηφιακής πραγματικότητας.
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Του Θοδωρή Καραουλάνη, www.euractiv.gr

Τ
ο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 
είναι ένα από τα πιο γνωστά και πετυ-
χημένα προγράμματα που συγχρηματο-
δοτούνται από πόρους της ΕΕ και πλέον 
γνωρίζει σχεδόν όλη η χώρα, όχι μόνο 

οι ενδιαφερόμενοι. Με ιστορία ήδη περίπου μιας 
δεκαετίας, αλλάζει πρόσωπο, γίνεται ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ και περνά σε νέα φάση, 
πάντα με την ενίσχυση του ΕΣΠΑ. Αποτελεί 
στην ουσία μια κρίσιμη συμβολή για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τον κτιριακό τομέα, και ιδίως της κατοικίας, 
ενώ παράλληλα βοηθά έμπρακτα τους πολίτες 
να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και 
τα χρήματα που πληρώνουν για θέρμανση και 
ψύξη, βοηθώντας ταυτόχρονα, μέσω των ερ-
γασιών ανακαίνισης, τον τεχνικό κλάδο και τν 
εθνική οικονομία.
Όπως λέγεται συχνά, είναι ένα πρόγραμμα win-
win για όλους, το οποίο δεν θα είχε γίνει ποτέ 
δυνατόν να υλοποιηθεί στη χώρα μας χωρίς τη 
χρηματοδοτική – και όχι μόνο – βοήθεια της Πο-
λιτικής Συνοχής της ΕΕ, που παρέχει τους πό-
ρους σε όλα τα Επιχειρησιακά προγράμματα του 
ρτέχοντος αλλά και του προηγούμενου ΕΣΠΑ 
που επιδότησαν ήδη δεκάδες χιλιάδες κατοικί-
ες και θα βοηθήσουν στην ανακαίνιση πολλών 
χιλιάδων ακόμη.

Μια μικρή ιστορία επιτυχίας - Τι έχει κατα-
φέρει το εξοικονομώ
Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σήμερα, «το γνω-
στό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» είναι το 
δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που το ξε-
κινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009». 
Επικαλούμενος στοιχεία του Υπουργείου, ο ίδιος 
σημείωσε ότι τα νοικοκυριά που εντάχθηκαν 
στα  προγράμματα «Εξοικονομώ» της περιόδου 
2011-2019 μείωσαν την ενέργεια που κατανα-
λώνουν κατά 2 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες 
τον χρόνο, μειώνοντας σημαντικά τους λογα-
ριασμούς ρεύματος, πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Στου συνομιλητές του ο κ. Χατζηδάκης 
σημειώνει ότι «μέχρι σήμερα από τα προγράμ-
ματα εξοικονόμησης είχαν καλυφθεί 130.000 
κτίρια σε μια δεκαετία.»
Πράγματι, με βάση επίσημα στοιχεία που δίνει 
το ΥΠΕΝ στη δημοσιότητα, τόσο απολογιστικά 
όσο και για το μέλλον, φαίνεται τόσο η επιτυχία 
όσο και η προοπτική του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Σχε-
δόν 128.350 ανακαινίστηκαν τα τελευταία 11 
χρόνια και από τώρα μέχρι και το 2025 τουλάχι-
στον η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα ανακαινίζονται 
60.000 σπίτια τον χρόνο.
Οι στόχοι του ΥΠΕΝ για τα επόμενα χρόνια είναι 
πιο φιλόδοξοι, με πρώτο βήμα το ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ που ξεκινά αυτές τις ημέρες.
Σύμφωνα με την Ιωάννα Νίκου, επικεφαλής 
στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέας Ενέργειας 
του ΥΠΕΝ που έχει σχεδιάσει και επιβλέπει το 
πρόγραμμα – και το έχει ζήσει από την αρχή του 

- «υπάρχουν πολλές κατοικίες που χρειάζονται 
αναβάθμιση και οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν. Παράλληλα συμβάλει σημαντι-
κά στους στόχους της χώρας για την εξοικονό-
μηση ενέργειας». Σύμφωνα με όσα έχει αναφέ-
ρει δημοσίως η κα Νίκου, το πρόγραμμα από τον 
αρχικό του σχεδιασμό το 2009 που ξεκίνησε και 
το 2011 που προκηρύχτηκε ως ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ-
ΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ είχε πολλά στοιχεία καινοτομί-
ας. Ήταν, το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε επίπεδο 
Ευρώπης, αναλογικά με τον πληθυσμό.  Για 
πρώτη φορά επιτράπηκε η διάθεση δημοσίων 
πόρων (κοινοτικών και εθνικών) σε ιδιόκτητες 
κατοικίες, αντί του δευτερογενούς και τριτογε-
νούς τομέα (βιομηχανίες ή άλλες επαγγελματι-
κές χρήσεις), όπως ήταν το σύνηθες στα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ (ή ΚΠΣ, όπως τα λέγαμε τότε) 
παλιότερα.  Ακόμη, το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε 
να λειτουργεί ως ανατροφοδοτούμενο, οπότε τα 
δάνεια που αποπληρώνονται επιστρέφουν στον 
«κουμπαρά» του Προγράμματος, με στόχο την 
αύξηση του αριθμού των τελικών δικαιούχων 
με την επαναδιάθεση των επιστρεφόμενων πό-
ρων.  Καθιερώθηκε επίσης διπλός μηχανισμός 
διασφάλισης δίκαιης επιλογής για αποφυγήν 
σπατάλης, «υπόγειων επιλογών», πιθανών προ-
στίμων από ΕΕ: ενεργειακή επιθεώρηση πριν 
και μετά τις παρεμβάσεις – απευθείας πληρωμή 
σε λογαριασμό των προμηθευτών – αναδόχων

Εξοικονόμηση ενέργειας με στοιχεία και 
μετρήσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανά-
λωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα 
αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι 
κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον ση-
μαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρα κα-
θώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του 
κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των 
κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 
1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτι-
κότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργο-
βόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες. 
Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των 
κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κα-
τατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις 
κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγο-
ρίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν 
τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα 
μας. 
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της Επιθεώ-
ρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, καθώς όπως γνω-
ρίζουμε εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης τόσο για την ένταξη στο ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΩ (κάθε κύκλου) όσο και για αξιοποίηση των 
ακινήτων, βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα συμπε-
ράσματα.
Από το έτος 2011 μέχρι και το έτος 2019 έχουν 
εκδοθεί συνολικά 1,815,232 Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Κτιρίων, εκ των 
οποίων το 16.89% αφορά σε κτίρια τριτογενούς 

τομέα (306,487 Π.Ε.Α.) και το 83.11% αφορά σε 
κτίρια κατοικιών (1,508,745 Π.Ε.Α.). Μάλιστα τα 
εκδοθέντα Π.Ε.Α. αφορούν κυρίως σε παλαιά 
κτίρια (99.43 %) που κατασκευάστηκαν μέχρι 
και το έτος 2009. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδοθέντων Π.Ε.Α. 
(81.62 %) αφορά σε κτίρια που επρόκειτο να 
μισθωθούν (1,229,140 Π.Ε.Α) και πωληθούν 
(252,544 Π.Ε.Α.). Όμως, έχουν εκδοθεί μέχρι το 
τέλος του 2019 και  286,638 Π.Ε.Α. (15.79%) για 
κατοικίες που συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Το σύ-
νολο συμπληρώνουν και 6,837 Π.Ε.Α. (0.38%) 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί αυ-
θαιρέτων.
Σημαντικό γεγονός, αποτελεί η ενεργειακή ανα-
βάθμιση των κατοικιών που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον I και ΙΙ, 
όπου αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό κατάτα-
ξής τους σε υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία, 
κυρίως στην Ε, Δ και Γ, μετά τις ενεργειακές 
επεμβάσεις. Σημειώνεται ότι με το Χρηματο-
δοτικό πρόγραμμα : Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
I εκδόθηκαν 56,192 ΠΕΑ και εξοικονομούνται 
979,673,658.51 kWh. Αντιστοίχως στο Εξοικο-
νόμηση κατ’ οίκον IΙ εκδόθηκαν 34,536  ΠΕΑ 
και εξοικονομούνται 890,099,582.62 kWh. Στο 
«μικρό» Εξοικονόμηση κατ’ οίκον IΙβ που έτρεξε 
για λίγο με το υπόλοιπο των πόρων που επι-
στράφηκαν από τις προηγούμενες περιόδους 
εκδόθηκαν 305 ΠΕΑ αλλά εξοικονομήθηκαν 
8,061,557.06 κιλοβατώρες.

Τα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ βοήθησαν και 
ωρίμασαν την αγορά
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημείω-
σε στην Euractiv.gr ότι «το «Εξοικονομώ» είναι 
το σημαντικότερο πρόγραμμα που στηρίζεται σε 
ευρωπαϊκούς πόρους για τρεις λόγους: Πρώτον, 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας που εί-
ναι βασικός στόχος της χώρας. Δεύτερον, βοηθά 
τους πολίτες να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, 
άρα βοηθά τους πολλούς. Τρίτον, ενεργοποιεί 
άμεσα την οικοδομή και τα δεκάδες επαγγέλμα-
τα που συνδέονται με το συγκεκριμένο αντικεί-
μενο, επομένως δίνει ισχυρή ώθηση στην οικο-
νομία». Σημείωσε, ωστόσο, ότι τα προγράμματα 

επιδότησης δεν μπορούν να καλύψου από μόνα 
τους τις πραγματικές ανάγκες και τους στόχους 
εξοικονόμησης ενέργειας της χώρας, οπότε 
χρειάζονται και άλλα μέτρα και ποιο γενναίες 
πολιτικές. Ειδικά με το ταμείο Ανάκαμψης και 
το Κύμα Ανακαινίσεων της ΕΕ πρέπει στο μείγ-
μα να μπουν επιπλέον, όπως τα φορολογικά, και 
να καλυφθεί και η διάσταση της Ανθεκτικότητας 
των κατασκευών τόσο απέναντι στην κλιματική 
αλλαγή όσο και στους σεισμούς και τις φυσικές 
καταστροφές.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας 
του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, έχει αποδει-
χθεί από την μακρόχρονη πλέον εμπειρία ότι 
«για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ που επενδύεται 
στην εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργούνται 
25-40 νέες θέσεις εργασίας».
«Το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης δεν 
είναι μόνο εξοικονόμηση χρήματος, είναι κα-
τακόρυφη αύξηση της ποιότητας της ζωής του 
πολίτη. Σε πολλές περιπτώσεις -πάρα πολύ 
απλά- αυτό που κάνουν οι πολίτες είναι να μην 
ανάβουν τη θέρμανση γιατί δεν μπορούν να 
αντέξουν το κόστος», δήλωσε στον Πρωθυπουρ-
γό ο Κώστας Λάσκος, Πρόεδρος του Πανελλή-
νιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών 
Επιθεωρητών. Και αυτό έγινε με αφορμή την 
έναρξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ σε 
σχετική τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, 
πριν λίγες ημέρες.

Εξοικονόμηση με παραδείγματα
Ως παράδειγμα για τα οφέλη των προγραμμά-
των «Εξοικονομώ», ο κ. Λάσκος παρουσίασε ακί-
νητο το οποίο έχει αναβαθμιστεί ριζικά και πριν 
την υλοποίηση των έργων προκαλούσε εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 11 
τόνων ανά έτος, ενώ απαιτούσε περίπου 3.000 
ευρώ για την πρέπουσα θέρμανσή του.
Ακόμη, στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό 
αναφέρθηκαν και άλλα συγκεκριμένα παρα-
δείγματα για το πώς ωφελήθηκαν οι πολίτες 
από τα προηγούμενα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». 
Για παράδειγμα, διαμέρισμα 90m2 στην Αττική 
κατασκευής 1978 ενεργειακής κατηγορίας 
Η είχε κάθε χρόνο εκλύσεις ρύπων 126kg/τε-
τραγωνικό μέτρο και κατανάλωνε 490kWh/

m2 πρωτογενούς ενέργειας και εκτιμήθηκε 
ότι δαπανούσε κάθε χρόνο 3.000 ευρώ για 
θέρμανση, ψύξη και χρήση ζεστού νερού. 
Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν –συνολικού 
κόστους εργασιών 17.800 ευρώ, εκ των οποίων 
τα 8.000 ευρώ ήταν επιχορήγηση και τα υπό-
λοιπα καλύφθηκαν μέσω άτοκου δανείου-, το 
σπίτι αναβαθμίστηκε κατά 4 ενεργειακές 
κλάσεις και κατατάχθηκε στην κατηγορία Γ. 
Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας περιορίστηκε 
στα  200kWh/m2, , οι εκλύσεις ρύπων μειώ-
θηκαν κατά 62% στα 48kg/m2CO2  και το λει-
τουργικό κόστος  περιορίστηκε στα 1.300€, με 
μείωση 1.700 ευρώ.
Ο Παντελής και η Ευαγγελία Γκάτζιαρη, κτη-
νοτρόφοι από την Κοζάνη, μετέφεραν τη δική 
τους εμπειρία και μίλησαν στον Πρωθυπουργό 
για τα οφέλη της παρέμβασης στο σπίτι τους 
με την αντικατάσταση των κουφωμάτων και 
τη τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά του 
κτιρίου μέσω του προηγούμενου προγράμματος 
«Εξοικονομώ».
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Γκάτζιαρη, 
«το κόστος της θέρμανσης έχει πέσει στο μισό, 
πληρώναμε 1.000 ευρώ τηλεθέρμανση και φτά-
σαμε στα 500 το χρόνο. Η διαδικασία στοίχισε 
10.000 ευρώ αλλά εμείς πληρώσαμε μόνο 4.000 
ευρώ και αυτό με άτοκο δάνειο». Η κ. Γκάτζιαρη 
και ο σύζυγός της ανέφεραν ότι χάρη στη νέα 
μόνωση, η θερμοκρασία στο σπίτι τους διατη-
ρείται για σημαντικό διάστημα ακόμη και όταν 
το σύστημα θέρμανσης είναι κλειστό. «Είναι ξε-
κάθαρο ποιος κρατάει τους λογαριασμούς του 
σπιτιού κυρία Γκάτζιαρη», σχολίασε χαριτολο-
γώντας ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας και 
τους δύο για τη συνομιλία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εκκί-
νηση του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ τόνισε 
ότι «τέτοιες δράσεις θέλουμε να στηρίζουμε, να 
χρηματοδοτούμε. Δράσεις οι οποίες είναι εναρ-
μονισμένες με τους στόχους μας για μετάβαση 
σε μια πράσινη οικονομία. Δράσεις οι οποίες 
ταυτόχρονα, όμως, στηρίζουν το εισόδημα, στη-
ρίζουν την εργασία. Και ειλικρινά δεν μπορώ να 
σκεφτώ καλύτερο παράδειγμα που να συνδυάζει 
την επίτευξη, όλων αυτών των στόχων, από το 
νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
Τα απτά παραδείγματα οφέλους τόσο για την 
τσέπη των πολιτών όσο και για το περιβάλλον 
αποδεικνύουν πόσο χρήσιμοι είναι οι πόροι της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ όταν χρησιμοποιού-
νται σε προγράμματα με χειροπιαστή βελτίωση 
της ζωής μας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Το πιο γνωστό και πετυχημένο πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ, με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Πως κερδίζουν όλοι από τις επενδύσεις σε κατοικίες για εξοικονόμησης ενέργειας – το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 
γίνεται πλέον ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ
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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
05 - 11 - 2020

Φεύγουμε

Η αγάπη είναι 
σαν τον θάνατο…
Ανοίγεις την πόρτα 
ένα πρωί 
στην 
καθημερινότητά σου,

και η ζωή σου λέει
τελείωσε ο χρόνος 
με τον τρόπο 
που ζούσες…

φεύγουμε,

έλα μαζί μου,
να τιμωρηθείς...
έλα μαζί μου…

να δικαιωθείς!!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης 

Αναμνήσεις, ότι απέμεινε          

Τα δώρα και τα γράμματα που για 

χρόνια σου έστελνα

και ζεστασιά ως τα τώρα υπάρχει στη 

δική σου τη γωνιά

και μουσικές απλώνονται στο σπίτι 

σου ακόμα

Αν τα ενθύμια αυτά τώρα εσύ 

πετάξεις

που με αγάπη πολύ είναι όλα 

καμωμένα

τότε κρύο και παγωνιά θα φέρεις

και πίκρα και πολύ θα υποφέρεις 

Δικαίωμα δεν έχεις τις αναμνήσεις να 

τις πνίξεις

Αυτές είναι ότι απέμεινε

Κακό σε σένα μόνο θα ‘ρθει

Αν αποβάλλεις την αγάπη 

κι αν μια μεγάλη φωτιά ανάψεις

κι εκεί μέσα όλα όσα έχεις να θυμάσαι 

από μένα 

αν τα κάψεις

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 

«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Ήτανε κάπου στις αρχές του 1976. Δευτεροετής 
φοιτητής στην Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
έμενα στο τέρμα της οδού Ολύμπου. Αν θυμάμαι 
καλά ήταν ο αριθμός 119. Πρώτος όροφος. Συγκά-
τοικος με τον συμφοιτητή μου από τον Σπουργίτη 
Κιλκίς, τον Θοδωρή (Ρούλη) Κεσόγλου. Μπάφρα-
λη, που με μάθαινε και ξένες γλώσσες…
Λίγο πιο πριν από μας, επί της Ιουλιανού 11, 
έμενε ο φίλος και συμμαθητής, από το Εξατάξιο 
Γυμνάσιο του Άργους, Παναγιώτης (Τάκης) Γιαν-
νούσης. Οικονομολόγος!
Ήταν τότε που είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος με τα 
ρεμπέτικα του Νταλάρα «40 χρόνια Ρεμπέτικο». 
Μόλις είχα «κονομηθεί» μια πειρατική κασέτα με 
τραγούδια από τον δίσκο. Ευρισκόμενος και σε 
καλή διάθεση, το έκανα κέφι ένα ψιλογλεντάκι. 
Φώναξα, το λοιπόν, τον Τάκη να το στήσουμε. 
Εκείνο το βράδυ ο Ρούλης έλειπε. Είχε ραντεβού 
με το γιαβράκι του, μαθήτρια Λυκείου, ετών 16. 
Νυν και αεί συμβία του, πλέον.
Πιάσαμε το τραγούδι και τον χορό και με την ενί-
σχυση της ρετσίνας «Μαλαματίνα», σηκώσαμε, 
κυριολεκτικά, τον τόπο στο πόδι με τις γαϊδου-
ροφωνάρες μας. Κάποια στιγμή, μάλιστα, αφού 
σιγούρεψα πως αντέχει, ανέβηκα επάνω στο τρα-
πέζι, με δεμένο στη μέση, σαν ζωνάρι, ένα κασκόλ 
του ΠΑΟΚ και χόρευα ζεϊμπέκικο, το «Βαρβά-
κειο». Βαρύ άσμα, πρωτοτραγουδισμένο από τον 
Πρόδρομο, τον Τσαουσάκη. Που λέει:

Κλάψε φτωχέ μου μπαγλαμά
τον μάγκα με μπεγλέρι,
μαύρη τραγιάσκα με κουμπί

και δίκοπο μαχαίρι.

Και να τα επιφωνήματα:
«Άντε να ‘ποθάνει ο Χάρος!»
«Ώπα της!»
«Δεν πάω σπίτι μου απόψε!»

Οι από πάνω, μη αντέχοντας άλλο την… ηχορύ-
πανση, άρχισαν να διαμαρτύρονται χτυπώντας το 
πάτωμα κι εμείς ανταπαντούσαμε… χτυπώντας με 
το σκουπόξυλο το ταβάνι!
Ο Ρούλης έσκασε μύτη πάνω στην κορύφωση του 
γλεντιού, την ώρα που είχαμε ξεμείνει από ρετσί-
νες. «Δαυλί» εμείς απ’ το πιώμα, τον παρακαλέσα-
με να μας φέρει δυο «Μαλαματίνες» ακόμη, για 
να ολοκληρώσουμε την βραδιά…
Επέστρεψε γρήγορα, ενημερώνοντας μας πως, 
δυστυχώς, βρήκε κλειστό το καφενείο… Τι να κά-
νουμε, απογοητευμένοι το διαλύσαμε και πήγαμε 
να ξεραθούμε στα κρεβάτια μας.
Την επομένη, ανοίγοντας την κοινόχρηστη πλα-
στική ντουλάπα, βρήκα τις «Μαλαματίνες» μέσα!
Όταν του ζήτησα τον λόγο, μου εξήγησε: «Τις 
έκρυψα γιατί οι από πάνω είχαν βγει στο διάδρο-
μο και θέλαν να φέρουν την Αστυνομία. Κάνατε 
πολύ θόρυβο και όταν αυτοί διαμαρτυρήθηκαν 
τους βρίσατε και από πάνω. Θα διανυκτερεύατε 
στο Τμήμα!»
Τι να του απαντήσω εγώ; Τσιμουδιά!
…………………
Τα κείμενα του Γιώργου Ν. Μουσταΐρα τα βρίσκετε 
και στο προσωπικό του blog: rebetaskeri.blogspot.
com.

Με «Μαλαματίνες» και… Νταλάρα 
παραλίγο στην ψειρού!
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Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο
για τον αη Βασίλη  

Όταν τέσσερις από τους νάνους του Άγιου Βασίλη αρ-
ρώστησαν, οι αντικαταστάτες τους δεν 
έφτιαχναν παιχνίδια αρκετά γρήγορα, 
κι έτσι ο Άγιος Βασίλης άρχισε να αισθά-
νεται την πίεση της προ-εορταστικής 
περιόδου. Έπειτα, η κυρία Αγιοβασίλη 
είπε στον Άγιο Βασίλη πως η μητέρα 
της επρόκειτο να τους επισκεφτεί για 
τις γιορτές, πράγμα που άγχωσε τον 
Άγιο Βασίλη ακόμα περισσότερο.
 Όταν πήγε να ζεύσει τα ελάφια, βρήκε 
ότι τρία από αυτά ήταν έτοιμα να γεν-
νήσουν και δύο άλλα είχαν πηδήξει το 
φράχτη και ήταν έξω, ένας θεός ξέρει 
που. Έπειτα, όταν άρχισε να φορτώνει 
το έλκηθρο, μία από τις σανίδες του 
πατώματος ράγισε, ο σάκος με τα δώρα 
έπεσε κάτω, και όλα τα παιχνίδια σκορπίστηκαν.
 Απηυδισμένος, ο Άγιος Βασίλης πήγε μέσα στο σπί-
τι για ένα ποτήρι μηλίτη κι ένα σφηνάκι ρούμι. Όταν 
όμως άνοιξε το ντουλάπι ανακάλυψε ότι οι νάνοι είχαν 

πιεί όλο τον μηλίτη και είχαν κρύψει το ποτό. 
Μέσα στον εκνευρισμό του, του έπε-
σε το μπουκάλι του μηλίτη και έγινε 
χίλια κομμάτια σε όλο το πάτωμα 
της κουζίνας. Πήγε να πιάσει τη 
σκούπα, μόνο για να συνειδητοποι-
ήσει ότι τα ποντίκια είχαν φάει όλο 
το άχυρο από την άκρη του σκουπό-
ξυλου. Μόλις τότε χτύπησε το κου-
δούνι, κι ένας πολύ νευριασμένος 
Άγιος Βασίλης τράβηξε προς την 
πόρτα, την άνοιξε διάπλατα, και είδε 
να στέκεται μπροστά του ένα αγγε-
λάκι με ένα τεράστιο χριστουγεννιά-
τικο δέντρο.
Το αγγελάκι είπε πολύ χαρούμενα: 

«Καλά Χριστούγεννα, Άγιε Βασίλη! 
Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα! Έχω ένα πανέμορφο 
δέντρο για ‘σένα. Που να το βάλω»;
… Κι έτσι, ξεκίνησε το έθιμο με το αγγελάκι στην κορυφή 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Προσοχή στις σταχτοπούτες, δεν 
τελειώνουν όμορφα όλα τα παραμύθια

Ο δικαστής ρωτάει τον 

κατηγορούμενο  

Δικαστήριο...Ο δικαστής ρωτάει τον κατηγορούμενο:

- Γιατί θέλετε να χωρίσετε τη γυναίκα σας;

-Γιατί με αποκάλεσε ηλίθιο κύρια δικαστά

-Μα αυτό δεν είναι και τόσο σοβαρός λόγος.

-Τι λέτε κύριε Δικαστά μου. Τις προάλλες γυρίζω 

σπίτι μου και τη βρίσκω

στην αγκαλιά ενός μαντράχαλου. Φυσικά, τη ρώτη-

σα αμέσως:" Τι κάνετε εσείς

εκεί;" και κείνη μου απάντησε "Δε βλέπεις βρε ηλί-

θιε;" Ε, αυτό το ηλίθιε

κύριε Δικαστά δε το ανέχομαι!!!!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα
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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

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανισθεί στις 
Ηνωμένες Πολιτείες πολλά βιβλία που παρο-
τρύνουν τους πιστούς να φροντίζουν περισ-
σότερο τον εαυτό τους όχι μόνο για να γίνουν 
πιο ελκυστικοί, αλλά και για να ευχαριστή-
σουν τον Κύριο. Βιβλία με τίτλους όπως «Τι 
θα έτρωγε ο Ιησούς;», «Η δίαιτα του Δημιουρ-
γού», «Οι συνταγές της Βίβλου» και «Πνευ-
ματικές Οδηγίες που θα σας βοηθήσουν στην 
απώλεια βάρους», ενθαρρύνουν τους ανα-
γνώστες να προσέξουν την υγεία τους και να 
χάσουν κιλά, υιοθετώντας έναν διαφορετικό 
τρόπο διατροφής. Η κεντρική ιδέα βασίζεται 
στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η σύγχρονη 
«Δυτικού τύπου δίαιτα», αποτελεί το κύριο 
αίτιο πολλών ψυχοσωματικών προβλημάτων. 
Η λύση που προτείνεται είναι απλή: επιστρο-
φή σε παλαιότερα μοντέλα τρόπου ζωής και 
διατροφής, παρόμοια με αυτά των βιβλικών 
προγόνων μας. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται 
στο δραστικό περιορισμό του κρέατος, της ζά-
χαρης και των βιομηχανικά επεξεργασμένων 
τροφών και στην υιοθέτηση μίας περισσότερο 
φυτοφαγικής δίαιτας, βασισμένης στις κλα-
σικές τροφές της θρησκευτικής παράδοσης: 
λαχανικά, χόρτα, φρούτα, όσπρια, ξηρούς 
καρπούς και δημητριακά προϊόντα ολικής 
άλεσης. Ο συγκεκριμένος τρόπος διατρο-
φής, που συναντά την πλατιά αποδοχή και 
της επιστημονικής κοινότητας ως ιδιαίτερα 
ευεργετικός για την υγεία, βελτιώνει την ικα-
νότητα αποτοξίνωσης του οργανισμού, απο-
καθιστά την ενεργειακή ισορροπία, αυξάνει 
τη ζωτικότητα, βοηθάει στην καταπολέμηση 
των συνεπειών του στρες και συμβάλλει στον 
έλεγχο του σωματικού βάρους. 

Θρησκευτικές νηστείες
Σε όλες τις γνωστές θρησκείες συναντάμε 
συγκεκριμένους διατροφικούς κανόνες, μέ-
ρος των οποίων αποτελεί και η αποχή από 

ορισμένες τροφές, δηλαδή η νηστεία. Μπορεί 
βέβαια ο κύριος σκοπός της θρησκευτικής 
νηστείας να είναι η πνευματική και ψυχική 
ανάταση, μέσω ενός συνόλου συμπεριφο-
ρών που οδηγούν στην εσωτερική καθαρό-
τητα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την 
εποχή που συντάχθηκαν τα ιερά κείμενα, οι 
διατροφικές απαγορεύσεις που επέβαλλαν εί-
χαν τόσο συμβολικό νόημα όσο και πρακτικό 
χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η αποχή από το 
χοιρινό φαίνεται ότι προστάτευε τους πιστούς 
από μολύνσεις όπως η τριχινίαση, ενώ η απα-
γόρευση κατανάλωσης οστρακοειδών από τη 
μετάδοση της ηπατίτιδας Α και Β. 
Η ορθόδοξη Χριστιανική νηστεία δεν έχει 
την πληθώρα των διατροφικών περιορισμών 
που χαρακτηρίζουν τις νηστείες άλλων θρη-
σκειών. «Επιβάλλεται» όμως κατά τη διάρκεια 
του έτους η περιοδική φυτοφαγία και η απο-
χή από τροφές ζωικής προέλευσης (κρέας, 
αβγά, γαλακτοκομικά και προϊόντα που τα 
περιέχουν ως συστατικά) για ένα συνολικό 
διάστημα 180-200 ημερών: 6 εβδομάδες πριν 
την Κυριακή των Βαΐων (Μεγάλη Σαρακο-
στή), 7 ημέρες πριν το Πάσχα (Μεγάλη Εβδο-
μάδα), 30 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, 15 
ημέρες πριν τη γιορτή της Παναγίας (νηστεία 
δεκαπενταύγουστου) και σε εβδομαδιαία 
βάση, εκτός λιγοστών εξαιρέσεων, την Τετάρ-
τη και την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια των 
πολυήμερων νηστειών, όπως της Μεγάλης 
Σαρακοστής, επιτρέπονται τα θαλασσινά και, 
σε συγκεκριμένες ημέρες, η κατανάλωση ψα-
ριού (π.χ. του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου).
Σημείο προσοχής: Σε όλες τις θρησκείες 
εξαιρούνται από την υποχρέωση της νηστείας 
τα ηλικιωμένα άτομα με προβληματική υγεία, 
οι έγκυοι, οι θηλάζουσες μητέρες, οι ασθενείς 
και κατά περίπτωση οι ταξιδιώτες και όσοι 
ασκούν βαριά χειρωνακτικά επαγγέλματα.

Η δίαιτα της Βίβλου Η σύνδεση του γραπτού με τον 
προφορικό λόγο

Ο γραπτός λόγος αποκτάται σε 
ηλικία 6-7 ετών. Το παιδί σε αυτή 
την ηλικία είναι πιο ώριμο αρχίζει 
να είναι ικανό για νοητικές διαδι-
κασίες, κάνει ταξινομήσεις, αλλη-
λουχίες, τελειοποιεί τις έννοιες του 
χώρου και του χρόνου.
 Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε αυτή 
την ηλικία έχει ωριμάσει και σταθε-
ροποιηθεί η σκέψη του και βρίσκε-
ται σε μια γόνιμη στιγμή εκμάθη-
σης του λόγου.
Ο γραπτός λόγος σίγουρα επηρε-
άζεται από τον προφορικό λόγο. 
Σύμφωνα με μελέτες το 8% των 
φυσιολογικών παιδιών παρουσιά-
ζει καθυστέρηση στον προφορικό 
λόγο, ενώ στα παιδιά με δυσλεξία , 
το 30% είχε καθυστέρηση του προ-
φορικού λόγου.
Η γραφή είναι πράξη και λόγος και 
υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις 
για την εκμάθησή της. Προϋποθέ-
τει οργάνωση της κινητικότητας, 
συγχρονισμό των λεπτών κινή-
σεων αφού πραγματοποιείται στο 
χώρο και στο χρόνο, μίμηση μιας 
κίνησης με καθορισμένη κατεύθυν-
ση, ικανοποιητικό βαθμό εξέλιξης 
της μνήμης.
Επειδή η γραφή είναι μια πράξη 
ανάλυσης απαιτεί επίσης συναι-
σθηματική σταθερότητα και εξειδί-
κευση στα στοιχειά που επιτρέπουν 

τον προσανατολισμό, την κατεύ-
θυνση και την σειρά των γραμμά-
των και των λέξεων.
Έχει αποδειχθεί ότι τα εγκεφαλικά 
κέντρα του λόγου δεν υπάρχουν 
από την γέννηση του παιδιού, 
αλλά αποκτώνται κατά την παιδική 
ηλικία σε περιοχές που είναι προ-
διαγραμμένες να αναπτύξουν τον 
λόγο. Η προοδευτική αυτή ανάπτυ-
ξη και εξέλιξη της δομής του λόγου 
τελειώνει λίγο πριν την εφηβεία. 
Υπάρχουν κυτταρικοί προσχηματι-
σμοί, οι οποίοι δια μορφώνονται σε 
κέντρα όταν διάφοροι παράγοντες 
μπορούν να συνδυασθούν.  Διάφο-
ρες βλάβες σε ένα ημισφαίριο εξι-
σορροπούνται από την υγιή πλευ-
ρά λόγω της πλαστικότητας του 
εγκεφάλου π.χ. η κλινική εικόνα 
της αφασίας στο παιδί είναι διαφο-
ρετική από ότι στον ενήλικα. Μετά 
τα δέκα χρόνια μοιάζει με την κλι-
νική εικόνα του ενήλικα ενώ μόνο 
στα δεκαπέντε ταυτίζεται με αυτήν.
Ο γραπτός λόγος ακολουθεί και 
εξαρτάται από τον προφορικό. Η 
σύνδεση του γραπτού με τον προ-
φορικό λόγο είναι αισθητικοκινητι-
κή. Το παιδί θα μάθει να διαβάζει 
και να γράφει αφού πρώτα μιλήσει, 
αφού θα αφομοιώσει την οπτική 
αναγνώριση του σχήματος των 
γραμμάτων και τέλος θα συνδέσει 
το σχήμα και τον ήχο με την έννοια.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κατοχή στην Αργολίδα

Μια ιστορία - ένας τοκετός
15 Δεκεμβρίου 1943.Ξημέρωνε τού αγίου Ελευ-
θερίου. Η ελευθερία όμως πάνε τριάμιση χρόνια 
που χάθηκε. Μέ τή δύση τού ήλιου κλείδωμα στό 
σπίτι--κυκλοφορία verboten. Αυτή τή χειμωνιάτι-
κη νύχτα ήρθε η ώρα νά γεννήσει η μητέρα Πο-
λυξένη τή Μαρίνα μας. Πώς όμως ? Έπρεπε νά 
έρθει από τό γειτονικό μας χωριό τό Λάλουκα 
η πρακτική μαμμή τών χωριών, η κυρία Μαρία 
Δρούλια. Πώς θά γινόταν αυτό μέ απαγόρευση 
κυκλοφορίας καί άμεσο κίνδυνο τής ζωής--οι Γερ-
μανοί δέν αστειεύονταν. Ο πρόεδρος τού χωριού 
μας γείτονας Γιάννης Δανούσης στόν οποίο προ-
σέφυγε γιά βοήθεια ο πατέρας τόν συμβούλεψε νά 
πάει στό Λάλουκα μέ τή σούστα, νά έχει μαζί ένα 
φανάρι καί νά φωνάζει "μαία--μαία". Πώς προεξο-
φλούσε οτι ήξεραν οι Γερμανοί τί θά πεί μαία δέν 
τό κατάλαβα. Τού είπε επίσης καλύτερα νά πάνε 
μαζί μέ τό θείο μου τόν Μπάρμπα--Γιώργη , ώστε 
αν σκοτώσουν τόν ένα νά φτάσει στό Λάλουκα ο 
άλλος. Προφανώς τήν προθυμία τής κυρίας Μα-
ρίας νά διακινδυνεύσει τή θεωρούσε δεδομένη. 
Ετσι καί έγινε. Φαίνεται οτι ο Θεός αγαπούσε τήν 
πρώτη αδελφή μου Μαρίνα καί τή μητέρα μας καί 
η επιχείρηση εξελίχθη χωρίς απρόοπτα. 
Τό πρώτο κλάμα τής Μαρίνας τό άκουσα --ήμουν 
παρά δυό μήνες 5 χρονών καί μέ είχαν κλείσει στό 
πλαινό δωμάτιο. 
Η κυρία Μαρία ξεγέννησε καί τά επόμενα δυό 
αδέλφια μου, τό Σωτήρη καί τήν Ξανθή, τήν επο-
χή τού Εμφυλίου αυτά. Εγώ ο πρωτότοκος είχα τό 
προνόμιο νά γεννηθώ στό Νοσοκομείο τού Άρ-
γους γιατί σάν κάτι νά ήξερα αρνιόμουν νά ξεμυ-
τίσω σ' αυτόν τόν κόσμο καί χρειάστηκε η τέχνη 
τού γιατρού κυρίου Γιαχουντή γιά νά ξεκολλήσω.
Τήν κυρία Μαρία, τήν γυναίκα που είδε τά αδέλ-
φια μου πρίν καί από τή μητέρα τους τή θυμόμουν 
φυσιογνωμικά--κάποια βράδια είχαμε πάει στό 
σπίτι της μέ τή θεία μου Βάσω καί τίς ξαδέλφες 
μου, τίς Απόκριες. Πήρα μεγάλη χαρά όμως που 
τήν ξαναείδα πρίν λίγο καιρό στήν φωτογραφία 
που βλέπουμε καί που είχε τήν ευγενή καλοσύνη 
νά ανεβάσει συγγενικό της πρόσωπο.  

Κείμενο, φωτογραφία: Χρήστος Πίκης, διαχειρι-
στής της σελίδας "ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΊΑ-ΕΡΜΙΟΝΊΔΑ-

ΤΡΟΙΖΗΝΊΑ διαχρονικά και λαογραφικά"

Συνταγές μαγειρικής στην κατοχή
«Παίρνετε τις ντομάτες, αν τις βρείτε, τις λειώνετε, 
τις βράζετε και μετά ρίχνετε τις ελιές: 5 με 6 ελιές 
για κάθε άτομο της οικογένειας. Να μια νόστιμη 
σούπα που δεν την είχατε σκεφτεί πριν».
 Τέτοιου τύπου συμβουλές έδιναν καθημερινά οι 
εφημερίδες της Κατοχής, καθώς οι ελλείψεις προ-
ϊόντων, οι αστρονομικές τιμές και η μαύρη αγορά 
έκαναν την επιβίωση δύσκολη και έφερναν την 
ασιτία προ των πυλών. Αν σε κάποιον είχε πε-
ρισσέψει από το μεσημέρι ένα πιάτο φασολάκια 
γιαχνί, ο περίφημος Νίκος Τσελεμεντές στη στήλη 

του σε εφημερίδα πρότεινε: «Ψιλοκόψτε το περίσ-
σευμα, ρίξτε το στην κατσαρόλα, ρίξτε και αρκετό 
νερό, βάλτε και μερικές ελιές και έτοιμη η σούπα».
Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνά της με τίτ-
λο «Οι συνταγές της… πείνας», η ιστορικός Ελένη 
Νικολαΐδου παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες της 
δύσκολης καθημερινότητας του Αθηναίου στην 
Κατοχή μαζί με περισσότερες από εβδομήντα σελί-

δες με τις συνταγές που χρησιμοποιούσαν τότε οι 
άνθρωποι για να στρώνουν ένα τραπέζι, έστω και 
εκ των ενόντων.
Φασολάκια χωρίς φασόλια, μουσταλευριά χωρίς… 
μούστο, βλίτα ογκρατέν, βλιτοκεφτέδες, βιεννέζικο 
«νόκερλ» από πατάτες, λάχανο με κάστανα, μελι-
τζάνες με πουρέ πατάτας, κολοκύθια γεμιστά με 
τραχανά, σπανακοπίλαφο, σέσκουλα πουρέ, κυ-
δωνόπαστο, μαρμελάδα πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη, 
τσάι πορτοκαλιού.
Φασολάκια χωρίς φασόλια και μουσταλευριά χω-
ρίς… μούστο...
Όλα αυτά είχαν όνομα και μάλιστα ευφάνταστο: 
λέγονταν «πολεμικά εδέσματα». Στα Χαυτεία 
υπήρχαν ζαχαροπλαστεία που πωλούσαν γλυ-
κίσματα ακατάλληλα προς βρώση, κατασκευασμέ-
να με τσουένι (ρίζα κέθρου) και άλλες επιβλαβείς 
ουσίες. Το σαπούνι ήταν σπάνιο. Κάποιοι αετο-
νύχηδες πωλούσαν νέο είδος σαπουνιού που, αν 
το χρησιμοποιούσες, κατέστρεφες τα ρούχα σου 
ή βρώμιζες το σώμα σου χειρότερα από πριν. Οι 
γάμοι γίνονταν με μαύρα κουφέτα!
Επειδή τα κουφέτα ήταν πανάκριβα και δυσεύ-
ρετα, έφτιαχναν κουφέτα από καμένη ζάχαρη. Ως 
νόστιμο χειμωνιάτικο φρούτο οι άνθρωποι κα-
τανάλωναν κούμαρα. Τα κούμαρα έχουν γλυκιά 
γεύση, αλλά είναι γεμάτα με σκληρούς σπόρους 
και πρέπει να τρώγονται σε μια συγκεκριμένη 
φάση ωρίμανσης, ενώ δεν αντέχουν σχεδόν καθό-
λου μετά τη συγκομιδή.

Σαρδέλες για δώρο
Στις γιορτές, οι Αθηναίοι συνέχιζαν να ανταλλάσ-
σουν επισκέψεις, αλλά για δώρα έδιναν τρόφιμα. 
Τα καταστήματα πλάσαραν στις βιτρίνες ως κα-
λύτερα δώρα μεγάλες στολισμένες σακούλες που 
περιείχαν δύο κομμάτια μαντολάτο, δύο κομμάτια 
παστέλι, πενήντα φιστίκια, πενήντα αμύγδαλα 
κ.ο.κ. Οι βασιλόπιτες από χαρουπάλευρο και στα-
φίδες κόστιζαν μια περιουσία. Τα Χριστούγεννα 
του 1941 ένα μαγαζί πωλούσε για πρωτοχρονιά-

τικο δώρο παστές σαρδέλες. Ο καθένας πωλούσε 
ό,τι μπορούσε.
Κατάστημα που προπολεμικά πωλούσε μόνο ηλε-
κτρικά είδη τώρα δίπλα στην ηλεκτρική συσκευή 
είχε ένα μικρό, πανάκριβο γλυκό,50 δραχμές το 
κομμάτι. Και τα γνωστά ανθοπωλεία της Βασιλίσ-
σης Σοφίας στη Βουλή πουλούσαν επίσης μελι-
τζάνες, κολοκυθάκια και παντζάρια…
Oι ελλείψεις προϊόντων, οι αστρονομικές τιμές, και 
η μαύρη αγορά έκαναν την επιβίωση δύσκολη και 
έφερναν την ασιτία προ των πυλών...
Γάτες και σκύλοι στο τραπέζι
Τον πρώτο χειμώνα της Κατοχής εξαφανίστηκαν 
από την Αθήνα γάτες και σκύλοι για ευνόητους 
λόγους. Η Αστυνομία συνέλαβε κάποιον που προ-
σπαθούσε να πουλήσει σκύλο ράτσας «λουλού» ως 
αρνάκι γάλακτος. Αλλος συνελήφθη να πουλάει 
κοκκινιστές γάτες στην κατσαρόλα, ενώ μια γάτα 
ήταν γδαρμένη και την πωλούσε για κουνέλι.
Σε μια συνοικία της Αθήνας, τον Ασύρματο, μια 
γυναίκα έσφαζε σκυλιά, τα μαγείρευε και τα που-
λούσε ως φαγητό. Όταν πιάστηκε, είχε μαγειρέψει 
έναν σκύλο με κολοκυθάκια. Το σκληρό κρέας 
είχε βάλει σε υποψίες έναν πελάτη που μασούσε 
το κρέας και δεν μπορούσε να το καταπιεί. Τον 
Μάρτιο του 1942 συνελήφθη κάποιος που είχε 
μαζί του τρεις γαϊδουροκεφαλές και τις πήγαινε 
σε εστιατόριο.
Ο εν λόγω πολίτης έσφαζε συστηματικά γαϊδούρια 
και τα καλύτερα κομμάτια των ζώων τα πωλούσε 
σε πολυκατοικίες του Κολωνακίου ως… μοσχαρί-
σια φιλέτα. Τα λιγότερο καλά τα πήγαινε σε άλλες 
συνοικίες. Στην Καισαριανή διέθεταν κατά σύ-
στημα το κοινό αλογίσιο κρέας, το οποίο γινόταν 
ανάρπαστο.
Ο Τύπος, μάλιστα, δεν δίστασε να επιδοκιμάσει 
την πρακτική: «Σ’ όλον τον κόσμον τρώγεται το 
άλογον. Και εφ’ όσον έχει επιστημονικώς διαπι-
στωθεί ότι είναι κατάλληλον προς βρώσιν είναι 
ακατανόητον, με τας σημερινάς μάλιστα δυσχερεί-
ας, να το κρατάμε μακριά από τις κουζίνες μας»....
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Επιστρεπτέα προκαταβολή: Κίνδυνος για επιστροφή ποσών
Από έναν πρώτο δειγματοληπτικό έλεγχο που διενερ-
γήθηκε εντοπίστηκαν επαγγελματίες που εμφάνισαν 
μειωμένο τζίρο πάνω από 20% αλλά στην πραγματι-
κότητα η μείωση του τζίρου τους το δίμηνο Σεπτεμβρί-
ου – Οκτωβρίου ήταν μικρότερη. Όσοι εντοπιστούν με 
παρατυπίες στην αίτηση της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής, θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό που έλα-
βαν και μάλιστα εντόκως, ενώ ο λήπτης τοποθετείται 
πλέον στη λίστα των υπόπτων φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν περιπτώσεις 
επαγγελματιών οι οποίοι μείωσαν τεχνητά το τζίρο, 

προκειμένου να ενταχθούν στη λίστα των δικαιούχων 
του κρατικού δανείου.
Σύμφωνα με το πλαίσιο χορήγησης της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγ-
χων. Συγκεκριμένα:
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε 
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης 
από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο 

ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή 
του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως 
από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του 
δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης 
γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυ-
σης. Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται 
να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, 
ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και 
αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, 

στα αρμόδια όργανα.
Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοι-
χεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα 
για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής 
της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων 
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγ-
χος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δι-
καιολογητικών και παραστατικών. 
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-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 
προκηρύσσει, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 327/2020 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, ανοιχτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβα-
σης του έργου: «Αποπεράτωση 
γηπέδου Δαλαμανάρας Δήμου 
Άργους-Μυκηνών», εκτιμώμενης 
αξίας 177.634,64 € (με ΦΠΑ). Το 
έργο αποτελείται από κατηγορίες 
εργασιών Πρασίνου με προϋ-
πολογισμό 119.988,93 € και Οι-
κοδομικών με προϋπολογισμό 
23.264,82 € (δαπάνη εργασιών, 
Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα).
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική 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 αριθμό 94872 καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής (www.newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.

gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται η 
13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα λήξης των προσφορών η 
14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης των προσφορών ορίζεται η 
20/01/2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ.
-Το σύστημα προσφοράς είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτω-
σης ανά ομάδα τιμών ομοειδών 
εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού (παρ. 2α του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016). Η 
διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμ-
φωνα με το πρότυπο τεύχος 
(127/29-11-2017, Β΄4534/21-
12-2017, απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ.), Παράρτημα Β’ ανοιχτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσε-
ων έργων κάτω των ορίων του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δε-
κτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 
της διακήρυξης, φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας Πρασίνου και 
Οικοδομικών. 
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην κατη-
γορία έργων Πρασίνου με προ-
ϋπολογισμό 119.988,93 € και 
Οικοδομικών με προϋπολογισμό 
23.264,82 € (δαπάνη εργασιών, 
Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα), όπως 
ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμε-
να στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά 
τη μεταβατική περίοδο εφαρμο-
γής του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), β) οι προσφέρο-
ντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α του 
ν.4412/2016, γ) σε κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-
ση καλύπτεται από τα Παραρτή-

ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ’ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 
-Οικονομική και χρηματοοικονο-
μική επάρκεια: 
Τόσο οι ημεδαποί όσο και οι αλ-
λοδαποί οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν:
α) Οι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται κατά την τελευταία τριετία 
(2017, 2018, 2019) να έχουν 
κερδοφόρες χρήσεις και να 
έχουν γενικό μέσο ετήσιο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 
100% της παρούσας, χωρίς το 
Φ.Π.Α. 
β) Να μην υπήρξε αρνητικό το 
αποτέλεσμα του ισολογισμού 
των οικονομικών χρήσεων των 
τριών τελευταίων ετών 
γ) Οι οικονομικοί φορείς που θα 
λάβουν μέρος στη παρούσα δι-
αδικασία, πρέπει να αποδεικνύ-
ουν πως έχουν ικανοποιητική 
χρηματοοικονομική επάρκεια, 
η οποία και θα τεκμαίρεται από 
βεβαίωση πιστοληπτικής ικα-
νότητας από αναγνωρισμένη 
τράπεζα. Στην προσκομιζόμενη 
βεβαίωση πρέπει να πιστο-
ποιείται πως οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους, 
έχουν τη δυνατότητα χρηματο-
δότησης κεφαλαίου κίνησης, για 
ποσό τουλάχιστον του 100% της 
παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α. Το 
προαναφερθέν ποσό θα διατίθε-
ται αποκλειστικά επί ποινή απο-
κλεισμού για χρηματοδοτήσεις 
κεφαλαίου κίνησης (Κ/Κ) και δεν 
θα πρέπει να περιλαμβάνει όρια 
εγγυοδοσίας του χρηματοπιστω-
τικού ιδρύματος.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρε-
πτά όρια ανεκτέλεστου υπολοί-
που εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζό-
μενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, όπως ισχύει και στο 
άρθρο 64 του Π.Δ. 71/2019.
-Τεχνική και επαγγελματική ικα-

νότητα: 
Τόσο οι ημεδαποί όσο και οι αλ-
λοδαποί οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν:
α)  Κατάλληλη και επαρκή στε-
λέχωση της επιχείρησης και συ-
γκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι θα 
πρέπει να διαθέτουν: Μέσο ετή-
σιο εργατοϋπαλληλικό προσω-
πικό τουλάχιστον τρία (3) άτομα 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας 
(β Ικανοποιητικό επίπεδο εμπει-
ρίας σε αντικείμενο όμοιο της 
παρούσας, κατά τη διάρκεια 
των πέντε τελευταίων ετών και 
να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
ένα έργο ή προμήθεια ή εργασία 
ανά έτος με αντικείμενο την πλή-
ρη κατασκευή ή ανακατασκευή 
ποδοσφαιρικού γηπέδου κανο-
νικών διαστάσεων ή να έχουν 
εκτελέσει συμβάσεις πλήρους 
κατασκευής ή ανακατασκευής 
ποδοσφαιρικών γηπέδων συ-
νολικής αξίας τουλάχιστον ίσης 
ή μεγαλύτερης με το 300% της 
εκτιμώμενης αξίας της παρού-
σας (αθροιστικά στην πενταετία).
Με τον όρο πλήρη κατασκευή ή 
ανακατασκευή, νοούνται συμβά-
σεις που περιλαμβάνουν τόσο 
εγκατάσταση φυσικού χλοοτά-
πητα, όσο αρδευτικού και απο-
στραγγιστικού δικτύου. Λόγω 
του γεγονότος  ότι η επιτυχία 
της εγκατάστασης φυσικού χλο-
οτάπητα είναι αλληλένδετη με 
την κατασκευή των δικτύων άρ-
δευσης και αποστράγγισης και 
εν γένει με την σωστή υποδομή 
ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, 
συμβάσεις που δεν θα περιλαμ-
βάνουν όλες τις προαναφερόμε-
νες κατηγορίες εργασιών δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη.
γ) Κατάλληλο μηχανολογικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση των 
εργασιών. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχι-
στο: 
1. Μηχάνημα διάνοιξης χαν-
δάκων τοποθέτησης υπόγειων 
σωληνώσεων με πλάτος κοπής 
≤ 9cm με δυνατότητα αυτόματης 
προσαρμογής βάθους εκσκαφής 
μέσω καθοδήγησης από μηχανι-
σμό laser
2. Μηχάνημα τοποθέτησης υλι-
κών πλήρωσης (ασύνδετα αδρα-
νή) στα ορύγματα των χανδάκων 
αποστράγγισης, τύπου χοάνης, 
με άνοιγμα μέγιστου πλάτους 

9cm για την πλήρωση των απο-
στραγγιστικών σωλήνων με 
τρόπο που να διασφαλίζεται η 
καθαρότητα του σκάμματος και 
να αποτρέπονται μικροκατεδα-
φίσεις.
3. Διαμορφωτήρας γαιών με μη-
χανισμό καθοδήγησης laser για 
την επίτευξη των τελικών εδαφι-
κών κλίσεων με υψηλή ακρίβεια
Στην περίπτωση που τα παρα-
πάνω μηχανήματα είναι παρελ-
κόμενα, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να διαθέτουν και γεωρ-
γικό ελκυστήρα κατάλληλης ιπ-
ποδύναμης ώστε να μπορεί να 
τα έλκει και σε κάθε περίπτωση 
μεγαλύτερη των 45hP.
Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει 
να θα φέρουν ειδικού τύπου ελα-
στικά ώστε να μην δημιουργού-
νται ροδιές στο υπόστρωμα και 
στην επιφάνεια του χλοοτάπητα 
(TURF TYRE)
-Πρότυπα διασφάλισης ποιότη-
τας και περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης: 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 
να διαθέτουν: 
Πιστοποιητικό ποιότητας σύμ-
φωνα με το ISO 9001 ή ισοδύ-
ναμο 
Πιστοποιητικό Συστήματος Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης σύμφω-
να με το ISO 14001 ή ισοδύναμο
Πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 37001 για την δι-
ασφάλιση συστήματος κατά της 
δωροδοκίας ή άλλο αντίστοιχο
Πιστοποιητικό ISO 27001 εν ισχύ 
για την διαχείριση ασφάλειας δε-
δομένων ή άλλο αντίστοιχο
Με τις ως άνω απαιτήσεις, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να δι-
ασφαλίσει την συνεργασία της με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις υψη-
λής επιχειρηματικής αξιοπιστίας 
και επιπλέον, να προστατευτεί 
από υποψηφίους οι οποίοι ενέ-
χονται σε συμφωνίες στρέβλω-
σης του ανταγωνισμού κατά την 
προγενέστερη επιχειρηματική 
δράση τους σε αντίστοιχους 
τομείς δημοσίων συμβάσεων 
όπως η προκείμενη, σε επίπεδο 
δωροδοκίας σε κάθε φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά 
και την εκτέλεση της σύμβασης 
του Έργου (ΑΕΠΠ 1018/2020)
Τα πιστοποιητικά θα έχουν πε-
δίο εφαρμογής την εγκατάσταση 
φυσικού χλοοτάπητα, την εγκα-
τάσταση αρδευτικών δικτύων 

και την εγκατάσταση αποστράγ-
γισης.
-Για λόγους ίσης μεταχείρισης 
όλων των διαγωνιζόμενων ώστε 
να έχουν ιδία αντίληψη όλων των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και 
να υποβάλουν με ασφάλεια την 
προσφορά τους, θα οργανωθεί 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσι-
ών επίσκεψη-ενημέρωση επί τό-
που του έργου πριν την καταλη-
κτική προθεσμία υποβολής των 
προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι 
οφείλουν να γνωστοποιήσουν το 
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή 
με σχετική επιστολή στα στοιχεία 
επικοινωνίας άρθρου 1.1. της δι-
ακήρυξης έως μία (1) ημέρα πριν 
την επίσκεψη-ενημέρωση, με δή-
λωση ενδιαφέροντος και αναφο-
ρά – εξουσιοδότηση μηχανικού 
ΠΕ/ΤΕ που θα λάβει μέρος. Για 
τη συμμετοχή στην παραπάνω 
διαδικασία θα δοθεί βεβαίωση 
συμμετοχής η οποία θα υποβλη-
θεί ως άρθρο 24 (δικαιολογητικό 
συμμετοχής) επί ποινή αποκλει-
σμού.
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει 
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομι-
κών φορέων 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. 
4412/16. 
-Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
2.865,00 €, με ισχύ τουλάχιστον 
7 μηνών. 
-Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 6 μήνες.
-Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, 
Υπουργείο Εσωτερικών 
(Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», 
ΠΔΕ-ΣΑΕ055) και ΣΑΤΑ 2021. 
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασί-
ας θα εγκριθεί από την Οικονομι-
κή Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος 
Άργους-Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος
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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 αποθήκη 80 τ. μ στο Άργος. 
Πληροφορίες κ. Γιάννης. Τηλέφωνο 694 457 
5604 ΚΩΔ. 1204

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένο στούντιο, με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα στο 
κέντρο της παλιάς πόλης του Ναυπλίου. Τιμή 
προσιτή. Πληροφορίες στο 698 751 3690 ΚΩΔ. 
1203

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Πωλείται οικόπεδο 
στα όρια του οικισμού. Φως – Νερό. Έκτα-
ση 2030 τ.μ. χτίζει 200 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας 
698 590 9290 ΚΩΔ. 1199 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 700 μέτρων στο Μο-
ναστηράκι Αργολίδας εκατό μέτρα από την 
πλατεία. Τηλέφωνο για πληροφορίες 694 
695 5302 ΚΩΔ. 1139 

ΑΝΑΖΗΤΩ κατοικία προς πώληση στην 
πόλη του Ναυπλίου. Μέχρι περίπου 75τμ, σε 
κοντινή απόσταση από το κέντρο, προσιτό, 
προσφορές για παλιά σπίτια/ που χρήζουν 
ανακαίνισης ευπρόσδεκτες. Επικοινωνία 
+30 697 473 1221 (τηλέφωνο και WhatsApp) 

ΚΩΔ. 1129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα λιανικής τροφίμων 10 
χλμ. από Ναύπλιο σε τουριστική περιοχή, 
σε συνεχή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πάνω από 50 χρό-
νια, λόγω συνταξιοδότησης, επιφάνεια 300 
τ.μ. περίπου & υπόγειο, χαμηλό μίσθωμα το 
κτίριο, τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 694 827 2077 
8:00-14:00 ΚΩΔ. 1225

Πωλείται σε χαμηλή τιμή πρακτορείο ΟΠΑΠ 
στο Άργος (Τσώκρη 52, Λαϊκή Αγορά). Πλη-
ροφορίες εντός του καταστήματος ή στο 
τηλέφωνο 2751 0 61901 ΚΩΔ. 1217

Κρανίδι οικισμός Γαλήνη, οικόπεδο 1000 τ.μ 
δίπλα στην θάλασσα. Πωλείται - τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ. 693 881 8353 ΚΩΔ. 1213

Διαμέρισμα Studio μεγάλης αντισεισμικής 
προστασίας, θέα Παλαμήδι και σε πολύ 
κεντρικό σημείο (κοντά σε Πανεπιστήμιο, 
σουπερμάρκετ, νοσοκομείο, τράπεζες 
φαρμακείο) Επίσης διαθέτει πατάρι. Δεκτή 
ανταλλαγή με διαμέρισμα ίδιας χρονολο-
γίας και άξιας στην Αθήνα. Tηλέφωνο: 694 
810 3705 ΚΩΔ. 1207

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, για φαρμακαποθήκη στο Ναύ-
πλιο. Τηλ. επικοινωνίας 694 4200 556 ΚΩΔ. 
1205

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός mini market: Ράφια, 
μηχανή κιμά, ψυγείο μεγάλο, πάγκοι διάφο-
ροι. Άγιος Δημήτριος. Πληροφορίες: 697 161 
8507 κ. Τάσο ΚΩΔ. 1202

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




