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Η μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή που έστησαν 
οι τρόφιμοι του Γηροκομείου Άργους, ψέλνοντας 
τα κάλαντα, αφού οι μαθητές των σχολείων δεν 
μπόρεσαν να παραβρεθούν, λόγω των ειδικών 
συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας.    Σελ. 14

‘’Οι κάτοικοι της Καισάρειας στερήθηκαν και 
τα πιο βασικά, πείνα παντού πείνα. Τότε φά-
νηκε το μεγαλείο του Αγίου Βασιλείου’’, ση-
μειώνει ο Βασίλης Τσιαμάκης στο άρθρο του.

        Σελ 21

Τα κάλαντα των 
γερόντων

Από το 367-8 μ. Χ. στο 
2020-21 μ. Χ.

 ��  ΆΡΘΡΟ ΠΆΡΈΜΒΆΣΗ: ΜΈΡΙΚΟΣ ΆΝΆΔΆΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ 

«Ο Ανάβαλος είναι σε θέση «Ο Ανάβαλος είναι σε θέση 
να μας ευεργετήσει, αλλά και να μας ευεργετήσει, αλλά και 

ικανός να μας πνίξει… στα ικανός να μας πνίξει… στα 
χρέη», σημειώνεται στο άρθρο χρέη», σημειώνεται στο άρθρο 

– παρέμβαση του Γ. Σαρρή, με – παρέμβαση του Γ. Σαρρή, με 
αφορμή τα έργα κατασκευής αφορμή τα έργα κατασκευής 

άρδευσης από τον Ανάβαλο που άρδευσης από τον Ανάβαλο που 
γίνονται στο δήμο Επιδαύρου. γίνονται στο δήμο Επιδαύρου. 

Ως λύση προτείνεται ο μερικός Ως λύση προτείνεται ο μερικός 
αναδασμός των κτημάτων, αναδασμός των κτημάτων, 

λόγω του πολυτεμαχισμού των λόγω του πολυτεμαχισμού των 
ιδιοκτησιών γης.  Σελ. 11ιδιοκτησιών γης.  Σελ. 11

Ο ΑΝΑΒΑΛΟΣ Ο ΑΝΑΒΑΛΟΣ 
ΑΣΎΜΦΟΡΟΣ ΑΣΎΜΦΟΡΟΣ 

ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΜΕΙΛΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΜΕΙΛ

ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΡΙΕΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΡΙΕΡ ΚΑΙ 
ΚΛΕΒΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣΚΛΕΒΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Σελ.3Σελ.3

Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας 
θα λάβουν από ένα ημερολόγιο με τίτλο 

“Η κκελέ στον αφεδρώνα;” 
Το ημερολόγιο εκδόθηκε από το «Κέντρο Ειδικών 

Θεραπειών: Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες».  
Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φιλοξενείται μια ιστορία 

από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.

Σελ 14
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Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Σε περιμένω τ` άλλο καλοκαίρι…Σε περιμένω τ` άλλο καλοκαίρι…
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Αργολίδα: Εμφανίζονται σαν ταχυμεταφορική 
εταιρία με κλεμμένο λογότυπο 

Προσοχή με μέιλ προσπαθούν να αντιγράψουν τους λογαριασμούς σας 

Ά
ρχισαν να προσπαθούν να εξα-
πατήσουν και τους πολίτες της 
Αργολίδας, χάκερς  – απατεώνες 
στέλνοντας μέιλ με πλαστό λογό-
τυπο ταχυμεταφορικής εταιρίας, 
ζητώντας χρήματα από το υπο-

ψήφιο θύμα με σκοπό να του επιτρέψει την 
παρακολούθηση της πορείας δέματός του ή 
να του το παραδώσει. Επειδή το ποσό είναι 
πολύ χαμηλό, 1,99 ευρώ, πολλοί ενδεχομέ-
νως να ρισκάρουν μια πληρωμή χωρίς να 
την καλοελέγξουν  και φυσικά για την απώ-
λεια 1,99 κανείς δεν πρόκειται να κινηθεί 
νομικά. Σε αυτό ποντάρουν και οι απατε-
ώνες, ότι δεν θα κυνηγηθούν. Ο κίνδυνος 
όμως για τον πολίτη αυξάνεται όταν οι απα-
τεώνες αντιγράψουν προσωπικά στοιχεία 
του θύματος και τραπεζικούς λογαριασμούς.
Μετά τη διακίνηση των παραπάνω email 
σε αδιευκρίνιστο αριθμό χρηστών του δια-
δικτύου, η DHL εξέδωσε ανακοίνωση με την 
οποία προειδοποιεί το κοινό να προσέχει.

Επισημαίνει πως έγιναν απόπειρες εξα-
πάτησης με τη μη εξουσιοδοτημένη χρή-
ση του ονόματος, του λογοτύπου και των 
εμπορικών σημάτων της DHL και πως στις 
περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 
επικοινωνία που αφορά σε πώληση κατανα-
λωτικών αγαθών μέσω του διαδικτύου όπου 
μπορεί να ζητηθεί πληρωμή πριν από την 
παράδοση των αγαθών.
«Λάβετε υπόψη ότι η DHL δεν ζητά πληρω-
μή με αυτόν τον τρόπο. Η DHL εισπράττει 
χρήματα που οφείλονται μόνο για επίσημα 
έξοδα αποστολής που σχετίζονται με την 
DHL» τονίζει η εταιρεία, προσθέτοντας πως 
η συγκεκριμένη ειδοποίηση ασφαλείας δεν 
επηρεάζει την υποχρέωση του παραλήπτη 
να καταβάλλει έξοδα αποστολής, τελωνεί-
ου, ΦΠΑ ή παρόμοιες χρεώσεις, όταν αυτές 
καταβάλλονται καταλλήλως κατά την παρά-
δοση.
«Η DHL δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 
τυχόν έξοδα, χρεώσεις ή πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν μη προβλεπόμενα ως 
αποτέλεσμα δόλιας δραστηριότητας» κατα-
λήγει στην ανακοίνωση της.

Όσο όμως η δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος αδυνατεί να συλλάβει τους δράστες, 
ο κίνδυνος εξαπάτησης του καθ1 ενός μας 
συνεχίζει να είναι υπαρκτός.

Πολλές ευχές για υγεία, αγάπη, αισιοδοξία 
και μια καλύτερη χρονιά.

Ας σταθούμε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη τη στήριξη μας.

Γιάννης Γκιόλας 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ Αργολίδας
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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!

11,5 εκ ευρώ για Επαγγελματική Εκπαίδευση
Πρόταση για την χρηματοδότηση, μέσω του ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της δράσης “Αναβάθμιση των υπο-
δομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός” καλούνται να υποβάλλουν τα Τεχνικά – Επαγγελ-
ματικά Λύκεια και τα Εργαστηριακά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης που 
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση υποδομών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και ειδικότερα των Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων και των Εργαστηριακών Κέντρων, στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.  Η δράση αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας τους, συμπεριλαμ-
βανομένου και εκπαιδευτικού εξοπλισμού πληροφορικής.
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Θέλουν φώτα στην ΕρμιονίδαΘέλουν φώτα στην Ερμιονίδα
Παράπονα από κατοίκους της Ερμιονίδας 
δέχεται η εφημερίδα, σχετικά με τον ηλε-
κτροφωτισμό στους δρόμους στα διοικη-
τικά όρια του δήμου.
Όπως λένε αναγνώστες μας, παρότι ο δή-
μος έχει προμηθευτεί λάμπες, υπάρχουν 
πολλές περιοχές που είναι μόνιμα βυθι-
σμένες στο σκοτάδι. Να σημειωθεί πως 
από πέρσι γίνονται επιδιορθώσεις στο 
δημοτικό φωτισμό και η αποκατάσταση 
λαμπτήρων στις περιοχές εκτός οικισμών 
προχωρά σταδιακά και βάσει σχεδια-
σμού. Όμως παραμένουν σύμφωνα με τις 
καταγγελίες ακόμα περιοχές που δεν έχει γίνει το αυτονόητο.
Ειδικά, όπως αναφέρει αγανακτισμένος κάτοικος του Πορτοχελίου, στο δρόμο προς το γήπεδο, δεν 
υπάρχει φωτισμός.   Είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να δει με «αγάπη» ο ίδιος ο δήμαρχος εφό-
σον όντως οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών, όπως λένε 
οι ίδιοι.  Υ.Ζ.

Covid: Ανησυχία στο ΝαύπλιοCovid: Ανησυχία στο Ναύπλιο
Τα απανωτά κρούσματα κορωνοϊού με επίκεντρο το Ανυφί 
αναστατώνουν όλο το Ναύπλιο τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.
Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στο Ανυφί και την Αγία Τριάδα, 
όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα, με το δήμο να απευθύνει 
έκκληση προς όλους για την τήρηση των μέτρων και να καλεί 
τους δημότες να δείξουν την ευαισθησία που πρέπει για να 
προστατέψουν τους εαυτούς τους, τους δικούς τους ανθρώ-
πους αλλά και όλους τους υπόλοιπους, αναμένοντας τον εμ-
βολιασμό για την επιστροφή στην κανονικότητα.
Προς το παρόν οι απολυμάνσεις και τα τεστ στον πληθυσμό 
είναι η απαραίτητη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.    Υ.Ζ.

Η ευεργετική ντροπή
Αμέσως στην επόμενη εξωτερική τροχιά πέριξ τού Ηλίου, 

κείται ο ερυθρός πλανήτης. Από πολύ παλιά οι Έλληνες τού 

έδωσαν το όνομα τού Θεού τού πολέμου Άρη, πιστεύοντας ότι 

το κόκκινο χρώμα του, οφείλεται στο αίμα που ρέει άφθονο 

στους πολέμους.

Ο πλανήτης λοιπόν Άρης, έχει δύο δορυφόρους: Τόν Φόβο 

και τόν Δείμο. 

Εγώ, με τις λίγες γνώσεις μου στην ορθογραφία, τόν Δήμο τόν 

έγραφα με «ήτα». 

Δήμος όμως με «ήτα» είναι το πρώτο συνθετικό τής λέξεως 

«ΔΗΜΟ-ΚΡΑΤΙΑ» και σημαίνει το Κράτος τού Δήμου (τού συ-

νόλου τών εναρέτων Πολιτών που συγκροτούσαν αυτόν τόν 

παγκοσμίως μοναδικό τρόπο διακυβερνήσεως μιάς κοινωνι-

κής απαρτίωσης. Μιάς ολότητας). 

-Πρόσεξε! Μού είπε κάποια στιγμή ο φίλος μου ο φιλόλογος 

Αντώνης Αντωνάκος (τού Αντωνίου, μού έχει τονίσει ότι πρέ-

πει πάντοτε να γράφω, προς Τιμήν τού πατρός του, ο οποίος 

έφυγε από τήν ζωή, όταν ο γυιός του ήθελε κάποιους μήνες 

ακόμη για να γεννηθεί. Τά άτυχα αυτά παιδιά, στην πατρίδα 

του τη Μάνη τα ονομάζουν «κοιλάρφανα», δηλαδή ορφανά 

μέσα από τήν κοιλιά τής μάνας τους), εάν επιμένεις να συνδέ-

σεις το Αθηναϊκό πολίτευμα (από το 508π.Χ. - 322π.Χ.) με τόν 

δορυφόρο τού Άρεως, τότε θα πρέπει να γράψεις αναγκαστικά 

τη λέξη ως «δ-ει-μοκρατία», πράγμα απολύτως ανεπίτρεπτο. 

-Και τι σημαίνει «Δείμος» με έψιλον γιώτα; ρώτησα τότε εγώ.

-Άκου να δείς: Οι σοφοί μας πρόγονοι, ήξεραν από πείρα, ότι ο 

Πόλεμος, και φυσικά και ο Αθάνατος Θεός τού Πολέμου Άρης, 

συνοδευόντουσαν πάντοτε, από τόν Φόβο και τόν Τρόμο!! Άρα 

Δείμος (με έψιλον γιώτα) είναι ο Τρόμος. Το κατάλαβες τώρα;

-Και γώ νόμιζα ότι ο Φόβος και ο Δείμος είναι τα παιδιά τού 

Άρεως!

-Είναι εσφαλμένο να εστιάζεις και να αρκείσαι μόνο, στο ότι ο 

Φόβος και ο Δείμος είναι τα παιδιά τού Θεού Άρη, με μάλωσε 

ο Αντώνης. Δέν είναι κυρίως τα παιδιά του. Είναι οι ΔΟΡΥΦΟ-

ΡΟΙ του, οι προστάτες του, και μην ξεχνάς ότι η λέξη δορυφό-

ρος προσδιορίζει εκείνον που φέρει Δόρυ! 

Έστω και ντροπιασμένος, είχα μάθει πολλά. 

 Ναύπλιον 28.12.20

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Τελευταία Πανσέληνος
Χτες αποχαιρετήσαμε το τελευταίο φεγγαράκι του έτους. Χλωμό 
και μάλλον προς το μπλε του πάγου έπαιζε το αγαπημένο του 
κρυφτούλι στα σύννεφα, όμως η λάμψη του άφηνε ορατά τα ίχνη 
της τροχιάς του στον ουρανό. Πριν 52 χρόνια και κάτι μέρες το 
"Apollon 8" φωτογράφιζε τα Χριστούγεννα του 1968 την ανατολή 
της Γης από την Σελήνη (https://anagnostis.org/article/prin-apo-
52-hronia-otan-i-gi-egine-feggari-tis-selinis) θυμίζοντάς μας 

το Τραγούδι του Κώστα Χατζή «αν δεις την γη απ` την Σελήνη/ 
ένα φεγγάρι είναι και εκείνη…». Ακριβώς έτσι και είναι πράγματι 
να αναρωτιέται κανείς αν η Σελήνη από μεριάς της Γης ήταν η 
τελευταία του 2020 ή η Γη από την μεριά της Σελήνης. Από όποια 
πλευρά κι αν το δει κανείς προμηνύεται ένα τέλος κακό ή καλό, 
δεν έχει πια σημασία. Σημασία έχει όμως η νέα αρχή να είναι 
καλή. Χρόνια Πολλά!

«Αναγνώστης»

Διεθνές Διεθνές 
Φεστιβάλ Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Κινηματογράφου 
Πελοποννήσου Πελοποννήσου 

“ΓΕΦΥΡΕΣ” “ΓΕΦΥΡΕΣ” 
Οι διαδικτυακές προβολές του 
11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου ΓΕΦΥΡΕΣ συνεχίζονται 
μέχρι και σήμερα 31 Δεκεμβρίου 
2020. Η βράβευση της Ολυμπίας 
Δουκάκη και η απονομή βραβεί-
ων ΧΡΥΣΟΣ Πήγασος έγιναν στις 
25 Δεκεμβρίου διαδικτυακά με τη 
συμμετοχή των κριτών, των σκη-
νοθετών και των συντελεστών 
των ταινιών σε ζωντανή σύνδεση 
διαδικτυακά στην σελίδα του Φε-
στιβάλ στο Facebook. Στο καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν 
η νεανική ορχήστρα El Sistema 
Greece Youth Orchestra, η ερμη-
νεύτρια AΝΑΣΤΑΣΙΑ με τους μου-
σικούς Oscar Barcelli, Masa Saito, 
João Perrusi, Santiago Bertel και 
η μουσική επένδυση ήταν του 
Κορίνθιου μαέστρου Θεόδωρου 
Μπαξεβανάκη. Το βίντεο της τε-
λετής είναι εδώ. https://youtu.
be/0taiWuG5XWg
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Πελοποννήσου Γέφυρες 
έχει την πιστοποίηση ποιότητας 
από την Ένωση Ευρωπαϊκών 
Φεστιβάλ EFFE LabelEurope for 
Festivals – Festivals forEurope

Y.Z.

Δεν κόβουν το χούι
Μπορεί η πανδημία να μας έκανε πιο προ-
σεκτικούς σε όλες μας τις κινήσεις, όμως μια 
συμπεριφορά συνεχίζει να είναι η ίδια: το να 
παρκάρουμε όπου μας θυμηθεί και να εμπο-
δίζουμε την κυκλοφορία των πεζών. Η δημο-
τική αρχή του Άργους, έφτιαξε δύο Πάρκινγκ 
με ελεύθερη στάθμευση. Σταμάτησε την 
ελεγχόμενη στάθμευση όσο διαρκεί η παν-
δημία, αλλά κάποιοι δεν αρκούνται σε αυτό. 
Παρκάρουν όπου γουστάρουν μη σεβόμενοι 
κανέναν και κυρίως όσους έχουν κινητικά 
προβλήματα. Τι να πει κανείς…Ντροπή!    ΟΦ. 

Φωτογραφίες στο ΚΕΜΧ
Το μπελά τους βρήκαν δύο ανήλικα κορίτσια που 
έκαναν τη βόλτα τους έξω από το σχεδόν εγκατα-
λειμμένο στρατόπεδο του Ναυπλίου, όταν έβγαλαν 
τα κινητά τους τηλέφωνα για να φωτογραφηθούν.
Ο φρουρός ανησύχησε και τα δύο κορίτσια οδηγή-
θηκαν στο τμήμα ως …κατάσκοποι. Η επέμβαση 
της αστυνομίας μάλιστα έγινε τόσο γρήγορα και τα 
δύο κορίτσια βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για 
εξακρίβωση στοιχείων και κατάσχεση των κινητών 
τηλεφώνων και της κάμερας που είχαν μαζί τους, 
χωρίς να προηγηθεί κάποια σύσταση ή ενημέρω-
ση. Η παρέμβαση των εξαγριωμένων γονιών έδω-
σε τέλος στο θέμα.
Βέβαια είναι γνωστό ότι η φωτογράφηση των 
στρατοπέδων απαγορεύεται, όμως από τη στιγμή 
που το ΚΕΜΧ είναι μέσα στην πόλη και έχουμε να 
κάνουμε με παιδιά δεν μπορεί να εξαντλείται το 
γράμμα του νόμου, γιατί αυτό καταντάει γραφικό-
τητα. Υ.Ζ.

Αντί για Σώμα και Αίμα Χριστού τους 
κοινωνούν COVID-19
Ανεπίτρεπτες συμπεριφορές κάποιων, ευτυχώς λίγων ιερέων, θέτουν σε 
άμεσο κίνδυνο το ποίμνιό τους. Να έχεις όλες τις ενδείξεις ότι μπορεί να 
σε έχει καταλάβει ο Ιός και να έρχεσαι σε επαφή με τους πιστούς, ε αυτό 
δεν λέγεται ‘Θεία Κοινωνία» αλλά τσεκ ιν του εισιτηρίου για Μονάδα 
Αναφοράς, στην καλύτερη περίπτωση. Βεβαίως η θεία κοινωνία είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα Μυστήρια της Ορθοδοξίας, όμως ο Θεός μας 
έδωσε την γνώση για να αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες κι όχι να επα-
φιόμαστε στα χέρια του. Είναι ασέβεια πρώτα προς το Πρόσωπό Του 
και στην συνέχεια προς την κοινωνία μας. Άλλο το Μυστήριο της μετά-
ληψης κι άλλο το στρίμωγμα, το άγγιγμα των πιστών και το σκούπισμα 
του στόματος τους στο ίδιο πανί. Ο πιστός επιθυμεί να επικοινωνήσει με 
τον Θεό πνευματικά και όχι μέσω covid-19.   ΑΝ.
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Vita Civilis
Καμία Κυριακή τα μαγαζιά 
ανοιχτά!
Πρωτοβουλία εργαζομένων/ανέργων στα νότια 
Μια από τις βασικές αιχμές της διαχρονικής επίθεσης αφεντι-
κών και κράτους στα εργατικά συμφέροντα και δικαιώματα, 
στις ανάγκες, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας είναι η συνεχής 
ελαστικοποίηση της εργασίας. Πάντοτε εις βάρος των ερ-
γαζομένων και προς εξυπηρέτηση των πάγιων στοχεύσεων 
των μεγάλων αλλά και μικρότερων εργοδοτών. Ήδη μπροστά 
μας έχουμε το σχέδιο της κυβέρνησης για  νομοθέτηση της 
10ωρης εργασίας  (με ουσιαστική κατάργηση του 8ωρου), 
αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση των υπερωριών. Παράλλη-
λα, το επιβαλλόμενο μοντέλο τηλεργασίας  σηματοδοτεί μια 
μορφή εξάπλωσης του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στα 
όρια του όποιου ελεύθερου χρόνου μας και του προσωπικού 
χώρου μας. Ενώ και η υπερεντατικοποίηση της εργασίας είναι 
η μόνη «λύση» που μας επιβάλουν οι εργοδότες (αντί για νέες 
προσλήψεις), προκειμένου να καλυφθεί ο πολύ συχνά υπέρο-
γκος φόρτος δουλειάς.
Από όλο αυτό το φάσμα του σχεδίου ελαστικοποίησης της ερ-
γασίας μας, και ουσιαστικά και της ζωής μας, δε λείπει ποτέ και 
ο σχεδιασμός για την ολοκληρωτική κατάργηση της Κυρια-
κάτικης αργίας. Μάλιστα με το πέρασμα των χρόνων γίνεται 
ολοένα και πιο σαφές και σε ολοένα και περισσότερο κόσμο το 
μέχρι που μπορούν να το φτάσουν τα αφεντικά και οι εκάστοτε 
κυβερνώντες…
Οι διαχρονικές προσπάθειες τους για κάποιες επιπλέον Κυ-
ριακές (πέραν αυτής πριν τα Χριστούγεννα) με τα μαγαζιά ανοι-
χτά ευοδώνονται το 2013 με την ψήφιση του νόμου για 7 Κυ-
ριακές σε πανελλαδικό επίπεδο. Ένα χρόνο μετά γίνονται 8 (με 
την προσθήκη και της τελευταίας Κυριακής του χρόνου, που 
ψευδώς λέγεται ότι από πάντα ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά τότε). 
Κάπου μέσα στο 2015 επιχειρήθηκε και το άνοιγμα για όλες 
τις Κυριακές. Το 2017 γίνονται 32 για κάποιες περιοχές, όπως 
όλος ο δήμος Αθήνας και μεγάλα τμήματα του παραλιακού 
μετώπου της Αττικής. Το 2019 μέσω του αναπτυξιακού νόμου 
προστίθενται στις επιχειρήσεις που μπορούν να είναι ανοιχτές 
Κυριακάτικά  και τα κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς 
καταστήματα λιανικής πώλησης. Στις αρχές του 2020 δόθηκε 
η δυνατότητα για 32 Κυριακάτικα ανοίγματα καταστημάτων και 
σε περιοχές με εμπορικά πάρκα. Εν τω μεταξύ με αποφάσεις 
Περιφερειαρχών έχουν καταλήξει εδώ και μερικά χρόνια διά-
φορες περιοχές να έχουν ανοιχτά μαγαζιά και όλες τις Κυρια-
κές του χρόνου. Επίσης, μέσα από το επικείμενο αντεργατικό 
νομοσχέδιο Βρούτση προβλέπεται η επέκταση της κατάργη-
σης της Κυριακάτικης αργία  και σε άλλους κλάδους πέραν 
του εμπορίου. Μάλιστα, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγεί-
ας (!) που ψηφίζεται τις μέρες αυτές (στο πλαίσιο της …«αντι-
μετώπισης της πανδημίας») προβλέπεται για κάθε Κυριακή και 
η  λειτουργία φαρμακαποθηκών και καταστημάτων λιανι-
κής για την εξυπηρέτηση των click away αγορών.
Όλα αυτά τα χρόνια, από την επίμονη μάχη των εργαζομένων 
από τον κλάδο του εμπορίου και άλλων κομματιών του κόσμου 
του αγώνα, ανάμεσα σε άλλα, βροντοφωναζόταν η αλήθεια ότι 
«ΑΝ ΨΩΝΙΖΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΑΚΗ!» και καταδεικνυόταν ότι το εμπόριο λειτουργούσε 
πάντοτε ως ένας «δοκιμαστικός σωλήνας» για την απορρύθμι-
ση των εργασιακών σχέσεων σε όλους τους κλάδους. (…)
Ένα άλλο εργαλείο στα χέρια αφεντικών και κράτους για την 
διάλυση των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων μας έχουν απο-
μείνει είναι η εκμετάλλευση διαφόρων ιδιαίτερων περιστάσε-
ων. Όπως «κακή» ώρα τώρα η έξαρση της covid-19… Όπως εξ 
αρχής ο κόσμος της εργασίας και του αγώνα προσπαθήσαμε 
να καταδείξουμε, και όπως πλέον είναι ορατό σε όλο τον κόσμο 
που δεν εθελοτυφλεί, μέσα από την κρατική διαχείριση της 
πανδημίας επιχειρείται μια συνολική αναδιάρθρωση στον 
τρόπο που ζούμε, κοινωνικοποιούμαστε, εργαζόμαστε, 
αλλά ακόμα και στον τρόπο που θα σκεφτόμαστε και στον 
τρόπο που …δε θα διαδηλώνουμε!  Πάντοτε εις βάρος του 
κόσμου της τάξης μας και προς εξυπηρέτηση του κόσμου της 
οικονομικής και πολιτικής εξουσίας.
Ειδικά οι εμποροϋπάλληλοι και ιδίως όσοι και όσες εργάζονται 
στα σουπερμάρκετ έχουν βιώσει για τα καλά την πολύ επικίνδυ-
νη εργασιακή συνθήκη εν καιρώ κορωνοϊού, με το κράτος και 

Ο θάνατος του Χρήστου Τσκαλιάρη βύθισε στο πένθος όχι 
μόνο τους οικείους του, αλλά και όλους τους κατοίκους του 
δήμου Επιδαύρου. 
Πολυδραστήριος, είχε γίνε γνωστός Πανελλαδικά, από τη 
θητεία του ως δήμαρχος, ενώ ήταν αγαπητός ακόμα και 
στους πολιτικούς του αντιπάλους, έχοντας αφήσει ανεξί-
τηλο το σημάδι του με έργα όπως η γέφυρα στον Άγιο Δη-
μήτριο, το γήπεδο του Λυγουριού, τα 5x5 και οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, η ανακύ-
κλωση, οι μελέτες ανάπλασης στο Λυγουριό και σε άλλα 
χωριά και πολλά ακόμα. Άλλωστε ήτνα ο πολιτικός που 
ονειρεύτηκε έναν ενιαίο Δήμο Επιδαύρου και το κατάφερε.
Ο Χρήστος Τσακαλιάρης γεννήθηκε το 1965 στα Γιαν-
νουλέϊκα και τελείωσε το Λύκειο του Λυγουριού. Το 1983 
εισήχθη στη Θεολογική Σχολή Αθηνών όπου και φοίτησε 
για ένα χρόνο και την επόμενη χρονιά συνέχισε τις σπου-
δές του στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1988. Έμενε 
μόνιμα στο Λυγουριό με τη σύζυγό του Γεωργία Τουρλούκη 
και τα τρία του παιδιά. 
Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον του για τα 
κοινά και συμμετείχε σε πολλούς συλλόγους, φορείς και 
παρατάξεις
Από το 1992 μέχρι τον Απρίλιο του 2006 ήταν Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιαννουλέïκων – Κοκκινάδας 
«Άγιος Γεώργιος» με αρκετά μεγάλη δραστηριότητα, ενώ με 
την πολύτιμη στήριξη των συμπατριωτών και συνεργατών 
του στο Σύλλογο οραματίστηκαν και υλοποίησαν την κα-
τασκευή της πλατείας των Γιαννουλέϊκων με πόρους που 
προήλθαν από τις εκδηλώσεις και τη βοήθεια των κατοί-
κων του χωριού.
Το 1994 συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές με το ανεξάρ-
τητο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σαρρή για τον Δήμο Ασκλη-
πιείου και είχε έρθει πρώτος σε σταυρούς.
Τη διετία 1995 - 1996 ήταν μέλος της Επιτροπής Παιδείας 
του Δήμου Ασκληπιείου.
Από το 2000 μέχρι το 2002 ήταν μέλος του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού του Δήμου Ασκληπιείου.
Από το 2000 μέχρι το 2006 ήταν μέλος του Δ.Σ. της Ποδο-
σφαιρικής ομάδας Α.Ο. Αρκάδιος.
Το 2002 συμμετείχε στις Νομαρχιακές Εκλογές Αργολίδας 
με το ψηφοδέλτιο του Τάσου Σαλεσιώτη και κατέκτησε την 
7η θέση με 1650 ψήφους.
Από το 2005 μέχρι το 2006 ήταν μέλος του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Ασκληπιείου.

Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006 εξελέγη Δή-
μαρχος Ασκληπιείου, μέχρι το 2010.
Από το 2007 έως το 2010 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αργολίδας 
και Προεδρεύων για ένα μεγάλο διάστημα.
Μετά τη συνένωση των Δήμων Ασκληπιείου και Επιδαύ-
ρου, έθεσε υποψηφιότητα στον ενιαίο Δήμο Επιδαύρου το 
2010, όπου και αναδείχθηκε δημοτικός σύμβουλος – επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης.
Το 2014 έθεσε υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος με 
τον συνδυασμό ‘’Ενεργοί Δημότες Επιδαύρου’’ και επικε-
φαλής τον Τάσο Χρόνη, όπου και εξελέγη πρώτος δημο-
τικός σύμβουλος του συνδυα-
σμού, θέση στην οποία έμεινε 
έως το 2019.
Από το 2011 έως το 2014 ήταν 
μέλος της οικονομικής επιτρο-
πής του Δήμου Επιδαύρου και 
της σχολικής επιτροπής δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από το 2014 έως σήμερα ήταν 
μέλος της επιτροπής παιδείας 
του Δήμου Επιδαύρου.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Λυγου-
ριού.
Ξεκίνησε την εκπαιδευτική του 
δραστηριότητα στον ιδιωτικό 
τομέα από το 1990 μέχρι το 
1996. Διορίστηκε στη δημόσια 
εκπαίδευση το 1997 και δίδα-
σκε για τρία χρόνια στο Ενιαίο 
Λύκειο και στο Τ.Ε.Ε. Γαλατά 
Τροιζηνίας. Από το 2000 μέχρι 
και σήμερα δίδασκε στο Ενιαίο 
Λύκειο Ασκληπιείου.
Άνθρωπος οξυδερκής, διορατι-
κός και βαθιά δημοκράτης.
Με αγάπη για την τοπική αυτο-
διοίκηση και τον Δήμο του, πά-
λεψε σκληρά και κατάφερε να 
συσταθεί 
ο Καλλι-
κρατικός 
Δ ή μ ο ς 
Ε π ι δ α ύ -
ρου τον 
οποίο και 
υ π η ρ έ -
τησε από 
διάφορες 
θέσεις ευ-
θύνης.
Το μεγά-
λο κενό 
που αφή-
νει στην 
τ ο π ι κ ή 
αυτοδιοί-
κηση, την 
εκπαίδευ-
ση αλλά 
κ υ ρ ί ω ς 
στους φί-
λους και 

συγγενείς του ας γίνει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας 
για όλους όσοι τον γνώρισαν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου μάλιστα, παρουσία του 
Δημάρχου Αναστασίου Χρόνη, σε έκτακτη συνεδρίασή του, 
ύστερα από την αγγελία θανάτου του Χρήστου Τσακαλιάρη, 
εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:
Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του Χρήστου Τσακαλιάρη, ιδιαίτερα δε, στην σύζυγο και 
στα παιδιά του. Η σημαία κυμάτιζε μεσίστια σε όλα τα Δη-
μοτικά Καταστήματα στις 28/12/2020 σε ένδειξη πένθους 
για το θάνατό του και τα Δημοτικά Καταστήματα έκλεισαν 
κατά την ώρα της εξοδίου ακολουθίας.

Η απώλεια Τσακαλιάρη δεν αναπληρώνεται
Ο άνθρωπος, ο πολιτικός και ο καθηγητής που θα λείψει στο δήμο Επιδαύρου

τους εργοδότες ουσιαστικά να αδιαφορούν για την υγεία τους, με κρού-
σματα μόλυνσης να αποκρύπτονται από τις εταιρίες,…
Και είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα, όταν θα ανοίξουν «πιο κανονικά» όλα 
τα καταστήματα, θα επιδιωχθεί το άνοιγμά τους κάθε Κυριακή για όλο 
το χρόνο, ώστε να κερδηθεί μέρος του όποιου χαμένου τζίρου των αφε-
ντικών τον καιρό του lock down.
Ο αγώνας ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας κι ενάντια 
στα ξεχειλωμένα ωράρια που επιβάλλουν τα αφεντικά είναι ανάγκη να 
συνεχιστεί και να δυναμώσει. Ως αυτό που πάντοτε ήταν. Ως ένα αναπό-
σπαστο τμήμα της ταξικής πάλης του συνόλου του κόσμου της εργασίας, 
τόσο αυτών που εργαζόμαστε στο εμπόριο όσο και όσων εργαζόμαστε 
σε άλλους εργασιακούς κλάδους, ενάντια στην διαχρονική, συνολική και 
πολυμέτωπη επίθεση που δεχόμαστε. Ενάντια σε κάθε «καθεστώς εκτά-
κτου ανάγκης» που ορίζουν τα αφεντικά, ώστε να διαφυλάξουν τα κέρδη 
τους από τη μία και να διαλύσουν τα όποια δικαιώματα και τις ζωές μας 
από την άλλη.
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Όλα έχουν δύο όψεις

της Φωτεινής Αργείτου – Τζαμαλούκα*

Α πό τούς  Έλληνες έλειψε αυτές 
τις ημέρες ο Άγιος τών Γραμ-
μάτων μας,  ο Αλέξανδρος Πα-

παδιαμάντης. Μοναδικά αναγνώσματα 
όπως: «Στον Χριστό στο Κάστρο», «Το 
Χριστόψωμο» και όλα του τα Χριστου-
γεννιάτικα διηγήματα, που είχαν το ελ-
ληνικό άρωμα τών ημερών, που τώρα 
δεν διαβάζονται πιά, καθώς είναι γραμ-
μένα σε μια «παράξενη γλώσσα» που δεν 
γνωρίζουν οι νέοι, την Καθαρεύουσα..
Ας προσγειωθούμε στο παρόν.  Όλα έρ-
χονται και φεύγουν.
Τα Χριστούγεννα που τα περιμέναμε με 
ανάμεικτα συναισθήματα κράτησαν δυό 
μέρες, το πολύ τρείς. Όσοι πέρασαν καλά, 
λυπούνται που αυτά πέρασαν. Όσοι πέ-

ρασαν στενόχωρα, χαίρονται. Μια χαρ-
μολύπη!
Το πέρασμά μας μέσα στον χρόνο είναι 
σαν το ταξίδι του Οδυσσέα. Θα φθάσου-
με στην Ιθάκη, γεμάτοι προσμονή και σε 
λίγο φεύγουμε πάλι. Εκείνος, αφού τα-
κτοποίησε τα τού οίκου του, έφυγε πάλι 
διψώντας για καινούριες περιπέτειες.
Εμείς, αφού περάσαμε το τριήμερο, πάμε 
για άλλα.
Πώς περάσαμε; Άλλοι καλά, άλλοι άσχη-
μα.
Σύμφωνα με τις δυνατότητες τής επο-
χής, …πιο οικονομικά. Δεν πληρώσαμε 
και για ταξίδια. Όμως τούς  αγαπημέ-
νους μας στην ξενητειά τούς συναντή-
σαμε στο Skype και σε άλλα μέσα. Δεν εί-
μαστε δα και στις αρχές του περασμένου 

αιώνα που οι desperados τής Ευρώπης 
έφευγαν στον «αγύριστο» και οι δικοί 
τους δεν τους ξανάβλεπαν, γιατί και ένα 
γράμμα τότε ήταν δύσκολη υπόθεση.
Η τεχνολογία αντικαθιστά τις στενές 
επαφές.
Το εορταστικό τραπέζι  λιτό. Έφθασε ένα 
κοτόπουλο, μισή γαλοπούλα. Δεν είχε 
και «τού πουλιού το γάλα», εκείνη την 
πανδαισία τού  άλλοτε. Κουραστήκαμε 
και λιγότερο.
Έτσι έμεινε χρόνος για περισσότερη τη-
λεόραση, που κάλυψε όλες τις ανάγκες 
μας.  Σπουδαία εφεύρεση που υποκαθι-
στά όλες τις πραγματικότητες.
Δεν πήγαμε εκκλησία, γιατί σύμφωνα με 
τις επιταγές τής Ανάγκης, «Ἀνάγκᾳ καί 
Θεοί πείθονται», δεν θα χωρούσαμε και 
θα αρρωσταίναμε.
Όμως πήγαμε!
Εγώ διάλεξα το εκκλησάκι τών Αγίων 
Ισιδώρων στον Λυκαβηττό. Υποβλητικό, 
κατανυκτικό, μια σπηλιά. Θα ήθελα να 
το επισκεφθώ και στ’ αλήθεια.
Αναζητώντας κουραμπιέδες, σαν αυτούς 
που έφτειαχνε η μάνα μου, αγόρασα από 
…όλα τα ζαχαροπλαστεία. Εις μάτην, δεν 
βρήκα. Τέτοιους έφτειαχναν μόνον οι 
μανάδες μας. Με βούτυρο εκλεκτό, αμύ-
γδαλα καβουρντισμένα όσο έπρεπε και 
μπόλικο ανθόνερο. Μοσχοβολούσαν!
Η αγορά βιβλίων δεν γίνεται βιαστικά, 
και στην πόρτα του βιβλιοπωλείου.
Πρέπει να μπής μέσα, να σταθής στους 
πάγκους, να εντοπίσης όσα σε ενδιαφέ-
ρουν, να διαβάσης το οπισθόφυλλο, να 
ιδής αν έχη γράμματα αρκετά μεγάλα 
για την ηλικιωμένη θεία σου, να περά-
σης όλο το πρωϊνό εκεί. Ενώ είναι ευχα-
ρίστηση, καταντάει αποτυχία. Στα βιβλιο-
πωλεία ψωνίζαμε και ευχετήριες κάρτες, 
και αυτό μια απόλαυση. Τώρα κανείς δεν 
στέλνει κάρτες. Πριν ήταν χαρά να στέλ-
νης ή να σού στέλνουν.
Τώρα μέσῳ Facebook δεν εύχεσαι  ούτε 
καν προσωπικά  στούς εορτάζοντες Χρή-
στους ή Μανώληδες, αλλά οι πιο βιαστι-
κοί, αλλοτριωμένοι, στέλνουν ένα γενικό 
ευχολόγιο σε όσους γνωρίζουν κι έτσι 
λαβαίνεις και εσύ τις ευχές. Μια κρυά-
δα, μιά αδιαφορία, που την εισπράττεις 
κι’ εσύ ανταποδοτικά. Ό,τι στέλνεις, σού 
στέλνουν.
Ο εορταστικός φωτισμός που απολαύ-
σαμε στην τηλεόραση, στις πόλεις, στους 
δρόμους, στις πλατείες, πλουσιώτερος 
από κάθε άλλη χρονιά, εκτυφλωτικός!
Έγινε άραγε  για όλους εμάς, για να απο-
ζημιωθούμε που είμαστε «υπό περιορι-
σμόν»;
Καθώς δεν υπήρχε χρόνος παρά μόνον 
για «ανάθεση» στις εταιρίες, έγινε δι’ άλ-
λους λόγους.
Πηγαίνοντας σε ταξίδι προς Αθήνα, οι δι-
άφοροι Δήμοι λίγο πριν φτάσουμε  ήταν 
σκοτεινοί. Λέω στην παρέα μου: «Κάτσε 
να ιδής τώρα που θα μπούμε στον Δήμο 
Αθηναίων». Φωταύγεια παντού. Η δια-
φορά!
Οι Δήμοι με περιωρισμένα οικονομικά, 
κράτησαν τούς πόρους τους για άλλες 

άμεσες ανάγκες τών δημοτών. Υπάρχει 
μάλιστα μία μεγάλη πόλη που δεν φω-
ταγωγήθηκε εορταστικά, γιατί ομόφωνα 
το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να 
πληρώση τούς λογαριασμούς τής Δ.Ε.Η 
όσων δημοτών αυτή η ΔΕΚΟ απειλούσε  
να τούς κόψη το ρεύμα. Υπήρξαν και άλ-
λοι Δήμοι μυαλωμένοι.
Ο πρώτος Δήμος όμως της χώρας έχει 
λεφτά για πειράματα σε «Μεγάλους Πε-
ριπάτους» και άλλα ηχηρά. Το ίδιο και ο 
δικός μας Δήμος. Απέδειξε ότι «τον έχει 
τον παρά» και ξέρει πώς να τον σκορπί-
ση. Αφού δεν μπορούμε να σεργιανίσου-
με την νύχτα, τί τα θέλουμε τόσα φώτα;
Πολύ συγκινητικό το convoy πού έφερε 
το σωτήριο εμβόλιο. Αυτή η θαυμαστή 
κινητοποίηση δείχνει την «Ευρωπαϊκή 

αλληλεγγύη», όπως μας διαβεβαίωσε ο 
Πρωθυπουργός μας. Μάς ήρθαν δάκρυα 
στα μάτια.
Έλα όμως που κάτι μαγειρεύεται από 
το εμπορικό τραστ τής «αλληλέγγυας» 
Ευρώπης, για να μάς σύρουν εκεί που 
θέλει ο …εκλεκτός τους; Χρονιάρες 
ημέρες, αυτόν προσπαθήσαμε να τον 
ξεχάσουμε, αλλά αυτός είναι «ὡσεί 
παρών». Εμείς νομίζουμε ότι εξοπλιζό-
μαστε δεόντως, εκείνος όμως διαβεβαι-
ώνει ότι όσα αεροπλάνα και πλοία και 
υποβρύχια κι’ αν προμηθευτούμε, δεν 
θα «την γλυτώσουμε».
Κι εδώ έχουμε δύο όψεις τής αυτής έν-
νοιας.
Περιμένουμε τώρα το Νέο Έτος. Θα εί-
ναι καλλίτερο ή χειρότερο από αυτό που 

φεύγει; Ποιός το γνωρίζει…
Με το εμβόλιο γίνεται ό,τι και με τις πα-
τάτες τού Καποδίστρια. Κι’ αυτές ήταν 
κάτι το άγνωστο και οι Αναπλιώτες 
δυσπιστούσαν. Δεν πήγαινε λοιπόν να 
πάρη κανείς απ’ αυτό το θρεπτικό τρόφι-
μο. Ώσπου ο μεγάλος Κυβερνήτης γνω-
ρίζοντας  την ψυχολογία του λαού, έβαλε 
«φρουρά». Το πρωί δεν είχε μείνει ούτε 
μία πατάτα. Ήταν είδος φυλασσόμενο! 
Έτσι και το εμβόλιο. Αφού μας το στέλ-
νουν φρουρούμενο και με το δελτίο, πάει 
να ειπή ότι είναι για καλό!
Και σπεύδουν να το κάνουν, ακόμα και 
αρκετοί δύσπιστοι. Είδος εν ανεπαρκεία. 
Οι δύο όψεις που λέγαμε.
Τώρα περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη. 
Εμείς τον έχουμε τοποθετήσει την Πρω-
τοχρονιά. Αλλά υπάρχει ή δεν υπάρχει ο 
Άγιος Βασίλης; Οι γνώμες διίστανται.
Επειδή εγώ θέλω να υπάρχει αυτός ο 
γελαστό  Άγιος και το έλκηθρό του με 
τούς ταράνδους του, κατέφυγα στην 
Τηλεόραση. Είδα από Ντίκενς «Χριστου-
γεννιάτικη Ιστορία», μέχρι Ντίσνεϋ. Το 
δε “Elf”, το ξωτικό των Χριστουγέννων» 
δεν αφήνει καμμιά αμφιβολία και επειδή 
πολλοί θα είδαν τις ίδιες ταινίες, από 3 
έως 93 ετών, ελπίζω όλοι να κατέληξαν 
στο ότι ο Άγιος αυτός … υπάρχει.
Περιμένουμε λοιπόν το Νέον Έτος.
Θα είναι καλλίτερο από αυτό που φεύ-
γει; Ή όχι; Ποιος ξέρει; Εμείς απλώς ΘΑ  
ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ!

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα  
είναι Φιλόλογος
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Σε ανυποψία-
στες στιγμές 
μικρά παιδιά 
μου είπαν 
μεγάλα λόγια 
τα οποία προ-
σβάλλουν την 
λογική των 
ενηλίκων. Λό-
για τροχιοδει-
κτικά πυρά που 
δείχνουν, μας 
υποψιάζουν, 
ότι η ζωή είναι 
αλλού. 

Ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (9)
Περι-εργαζόμενος τριάντα τόσα χρόνια με παιδιά και εφή-
βους 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 υπερβατι-
κή ταυτόχρονα.
Σε ανυποψίαστες στιγμές μικρά παιδιά μου είπαν μεγάλα 
λόγια 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.Ο παππούς χάλασε…
Ο μικρός Ντίνος το καλοκαίρι ερχόταν στο θεραπευτήριο 
με τον παππού του. Η μαμά του βρήκε εποχική δουλειά και 
ο παππούς έδωσε την λύση για την μεταφορά του εγγονού 
του.
Ένας ακμαίος παππούς με τον Ντίνο πιασμένοι χέρι- χέρι 
έκαναν την απογευματινή τους είσοδο. 
-Έλα Ντίνο πήγαινε στον Μπίλι. 
-Μπίλι θα παίτσουμε; 
-Ε, βέβαια. 
-Θα είμαι καλό παιδί! Και μετά ; (Γύρισε και κοίταξε τον 
παππού του.) 
-Κάτι θα περιμένει κυρ Γιώργη. 
-Μετά τι Ντίνο; (Ρώτησε ο παππούς.) 
-Μετά Άγιο Λιά. (Για ανταμοιβή ήθελε μια βόλτα στο λόφο 
της Ασπίδας. )
-Δεν βαστάνε τα πόδια μου πια. 
-Κυρ Γιώργη μια χαρά σε βρίσκω. 
-Η καρδιά μου το ξέρει πήγα και έκανα εξετάσεις. Είχα κάτι 
τσιμπηματάκια στην ευαίσθητη. (Με την δεξιά παλάμη 
χτύπησε απαλά αριστερά στο στήθος του.)
-Βγήκαν οι εξετάσεις; 
-Την άλλη εβδομάδα, θα κάνω και τεστ κοπώσεως.
-Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Κάτσε εδώ κοντά στο κλιμα-
τιστικό. 
-Μπίλι πάμε μέσα; 
-Πάμε ο παππούς θα ακούει αν είσαι καλό παιδί. 
Ο Ντίνος ήταν στα κέφια του, πειθαρχημένος και με πολύ 
καλή απόδοση ολοκλήρωσε την συνεδρία του. 
-Μπράβο Ντίνο ήσουν καταπληκτικός. Εγώ θα βάλω το 
μεγάλο παιγνίδι πάνω στο ράφι, εσύ άνοιξε την πόρτα και 
πήγαινε στον παππού. 
-Εντάτσι Μπίλι. 
Ο Ντίνος πήγε προς την πόρτα, άκουσα ότι την άνοιξε. 
Εγώ έβαλα το παιγνίδι στο ράφι και γυρίζοντας βλέπω 
τον Ντίνο στα πόδια μου και την πόρτα ανοιχτή. Μπορεί ο 
παππούς του να βαρέθηκε να περιμένει και να βγήκε στο 
δρόμο. Είχε γνωστούς στην γειτονιά και έπιανε την κουβέ-
ντα για να του περνά η ώρα.
-Βγήκε έξω ο παππούς; 
-Όχι Μπίλι στον καναπέ είναι.
-Και γιατί δεν πήγες κοντά του; 
-Μπίλι ο παππούς χάλασε!
Παραλίγο να χάσω την ισορροπία μου και να πέσω πάνω 
στο παιδί. 
-Τι είπες; 
-Έξω, ο παππούς χάλασε. 
Πάω τρομαγμένος στην πόρτα. Ο παππούς καθισμένος 
στον καναπέ, τα μάτια του κλειστά και το κεφάλι του γερ-
μένο στο μέρος της καρδιάς. 

Πάγωσα. 
-Μπίλι ο παππούς χάλασε! (Λέει για τρίτη φορά ο Ντίνος 
και γεμίζει το μυαλό μου εφιαλτικές σκέψεις με όσα μου 
είχε πει ο παππούς πριν λίγο για τις ιατρικές περιπέτειες.)
Πλησιάζω με αργό βηματισμό, πίσω μου με ακολουθεί ο 
Ντίνος. Παρατηρώ ότι η κοιλιά του κυρ Γιώργη ανεβοκα-
τεβαίνει σε ρυθμό αναπνοής. Ηρέμησα, βγάζω ένα ανακου-
φιστικό «ουφ», το ίδιο κάνει μιμητικά και ο Ντίνος. Εκείνη 
την στιγμή ανοίγει τα μάτια του ο παππούς ελαφρά ξαφ-
νιασμένος.
-Τι φυσάτε και ξεφυσάτε βρε παιδιά; Βασίλη η δροσιά φταί-
ει. Με πήρε ο ύπνος; Ξέρεις που με πήγε η δροσιά; 
-Όχι. 
-Σ΄ ένα πλάτανο στο βάλτο. Δροσιά, ντομάτα ζάχαρη, μυ-
ρωδιές από αργείτικο πεπόνι, μπουκάλες με κόκκινο κρασί 

και ο Στραβοβαγγέλας να παίζει μαγικά το βιολί του. Πως 
πέρασαν τα χρόνια; Μπορείς να μου πεις; (Σήκωσε τα μάτια 
στο κλιματιστικό σα να ήθελε να το ευχαριστήσει γιατί η 
δροσιά του ξύπνησε στο όνειρο θαμμένες μνήμες.)
- Ήταν καλό παιδί; 
-Πολύ καλό σήμερα. 
-Θα πάμε Άγιο Λιά; 
-Σήμερα θα σε πάω αλλού, στο βάλτο. 
Έπιασε το χέρι του εγγονού του.
-Μπίλι στο βάτο πάμε!
Η χειροπιαστή συνέχεια του παππού με τον εγγονό 
μια δροσερή ιερή καιόμενη βάτος φώτισε εκείνο το 
απόγευμα του Άυγούστου με ένα άλλο φώς….  

2. Τα ψάρια και ο θάνατος …
Η Παρασκευή δεν ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα να 
παρακολουθήσει το θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολου-
θούσε. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με την μαμά της 
αλλά δεν ήταν δυνατό. 
Την Δευτέρα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό. «Κύριε 
Βασίλη σήμερα θα έρθουμε κανονικά. Μας έτυχε κάτι επεί-
γον την προηγούμενη εβδομάδα.» 
Η μικρή Παρασκευή ήταν μια μικρή τσαχπίνα, ναζιάρα 
λογοπλάστρα, με χαρακτηριστική ασταμάτητη μεταλλική 
φωνή, ένα γάργαρο λεκτικό ρυάκι κυλούσε παράλληλα με 
την παιδική της ζωή, αφήνοντας δροσερά ίχνη. Αν ήταν 
ξανθιά και ζούσε  η Βουγιουκλάκη θα έβλεπε τους ενή-
λικους ρόλους της εκ του φυσικού σε ένα παιδί. Ήρθαν. Η 
μαμά της δεν πρόλαβε να πει κουβέντα. 
-Γεια σου κυρ Βασίλη . Δεν ήρθαμε την προηγούμενη 
εβδομάδα γιατί πέθανε  η μαμά της μαμάς της μαμάς μου, 
ήταν Σάββατο την βάλαμε στο ψυγείο, μετά την πήραμε 
παγωμένη και φρέσκια και την βάλαμε στο χώμα και όλοι 
λέγανε να την θυμόμαστε. (Μου είπε χωρίς ανάσα.)

-Μια στιγμή για να καταλάβω και εγώ, την βάλατε στο 
ψυγείο; 
-Όχι καλέ, κάτσε να δεις πώς μου το είπε ο μπαμπάς μου, 
το λένε νεκροτομείο, βάζουνε τον πεθαμένο σε ένα παγω-
μένο κουτί για να τον φυτέψουμε φρέσκο στο χώμα για να 
πεθάνει καλύτερα! Μετά όλος ο κόσμος πέρναγε μας χαι-
ρέταγε και ενώ είμαστε ζωντανοί μας λέγανε ζωή σε εσάς!!!
-Παρασκευή! (Είπε με αυστηρό τόνο η μαμά της, σε μια 
προσπάθεια να φρενάρει το ασταμάτητο ρεπορτάζ του μι-
κρού θηλυκού δημοσιογράφου .)
-Ε, μην την μαλώνετε μια χαρά τα είπε. Η προγιαγιά σας 
πέθανε; 
-Ναι. 
-Ζωή σε εσάς!!! (Η Παρασκευή μου έριξε ένα βλέμμα που 
έλεγε: Α κυρ Βασίλη και εσύ τα ίδια λες.) 
-Είχε ένα ήσυχο θάνατο, αλλά έγινε το Σάββατο και έπρεπε 
να ακολουθήσουμε όλες τις τυπικές διαδικασίες. 
-Λοιπόν, τέλος καλό όλα καλά, Παρασκευή άνοιξε τον υπο-
λογιστή σου σε παρακαλώ. Χωρίς να βιάζεσαι αργά- αργά 
να μου λες τι βλέπεις. Λοιπόν για πες μου τι είναι η πρώτη 
εικόνα; 
-Ένα ψαροκομείο βλέπω. 
-Ε, τι είπες; 
-Κυρ Βασίλη βλέπω ένα ψαροκομείο. 
-Πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη.
-Μα είναι σίγουρο ότι βλέπω ένα ψαροκομείο!!!
-Για σκέψου μήπως υπάρχει κάποια άλλη λέξη να περι-
γράφει αυτό που λες. 
-Παρασκευή συγκεντρώσου λίγο, δεν είναι ώρα για αστεία. 
(Είπε με λίγο αυστηρό τόνο φωνής η μαμά της.)
-Κυρ Βασίλη βλέπω ψόφια ψάρια! 
-Νεκρά Παρασκευή, νεκρά Παρασκευή, (Είπε με ήπιο τόνο 
η μαμά της και της έπιασε ελαφρά ένα τσουλουφάκι μαλλί 
που έπεφτε στα αριστερό της μάτι.) 
-Εντάξει μαμά νεκρά ψάρια! (Και φύσηξε με χάρη και νάζι 
το τσουλούφι που της πείραξε η μαμά της. 
-Λοιπόν κυρ Βασίλη. (Τα υπερκινητικά ποδαράκια της 
χτύπησαν σε ρυθμό ταμπούρλου το θρανίο που καθόταν, 
τελάλης που ήταν έτοιμος για την μεγάλη ανακοίνωση.) 
Λοιπόν κυρ Βασίλη, εγώ βλέπω νεκρά ψάρια τα οποία 
επειδή είναι νεκρά τα έχουν βάλει μέσα στον πάγο. Σωστά;
-Πολύ σωστά συμφωνώ μαζί σου. Μόνο σε παρακαλώ στα-
μάτα να χτυπάς τα πόδια σου και μίλα πιο αργά για να 
προλαβαίνω να καταλαβαίνω τι λες.
-Εντάξει.
-Λοιπόν εγώ θέλω να μου πεις πώς λένε το μαγαζί που 
πουλά τα ψάρια που είναι μέσα σε ξύλινα κουτιά με πάγο.
-Ψαροκομείο!! (Απαντά με το πάθος αυτού που γνωρίζει 
την σωστή απάντηση και δεν χωράνε αμφιβολίες.) 
-Άντε πάλι (Πήρε τον λόγο η μαμά της.) Το μαγαζί κοντά 
στην λαϊκή αγορά που πάμε και αγοράζουμε ψάρια πως 
το λένε; 
-Κανονικά θα έπρεπε να το λένε ψαροκομείο !!! Μαμά, η 
μαμά της μαμάς της μαμάς σου όταν τέλειωσαν τα πολλά 
χρόνια που έζησε έγινε νεκρή, την βάλανε στον πάγο του 
νεκροτομείου για να την θάψουνε, τα ψάρια είναι νεκρά τα 
βάλανε στον πάγο για να τα πουλήσουνε άρα ψαροκομείο!!!
Στα λόγια της μικρής σοφής κατάλαβα ότι πολιτι-
σμός της κατανάλωσης και  ο θάνατος έχουν ένα 
κοινό σημείο τον πάγο. Έυχή να τελειώσει η εποχή 
των καταναλωτικών παγετώνων, αλλιώς ζωή σε 
άλλους…
*Το μήνυμα στην φωτογραφία είναι πραγματικό, το 
έστειλε φίλος σε εποχή προ- καραντίνας.
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Μερικός  αναδασμός  κτημάτων
Για να μην γίνει ασύμφορος ο Ανάβαλος στο Λυγουριό

έκτασης ιδιοκτησίες θ’ αποδει-
χτεί ασύμφορη επειδή: Ο κάθε 
μικρο-ιδιοκτήτης, για να ποτίσει 
τα πολλά –και «σκόρπια»- κτήματά 
του, θα υποχρεωθεί να εγκαταστή-
σει περισσότερα δίκτυα, πολλαπλές 
συνδέσεις με αντίστοιχους μετρητές 
κατανάλωσης. Επίσης η διαδικασία 
της άρδευσης θα απαιτεί πολλα-
πλάσιο χρόνο απασχόλησης του 
κτηματία προκειμένου να συντο-
νίσει και να προλάβει τη διαδικασία 
ποτίσματος σε 5, 6, 8, ή και παραπά-
νω ιδιοκτησίες και σε διαφορετικές, 
μακρινές τοποθεσίες. Το κόστος γρή-
γορα θ΄ αποδειχθεί ασύμφορο και σε 
πολλές περιπτώσεις ανυπέρβλητο…
Τέλος οι πολλαπλές και «σκόρ-
πιες» εγκαταστάσεις, σε δίκτυο και 
υδρομετρητές, θα γίνουν έρμαιο δο-
λιοφθορών και κλοπών…
Με λίγα λόγια: Ο Άνάβαλος είναι 
σε θέση να μας ευεργετήσει αλλά με 
αυτές τις προϋποθέσεις είναι ικανός 
και να μας πνίξει στα… έξοδα. Εάν 
δε συνυπολογίσουμε και τις υπάρ-
χουσες χαμηλές – έως εξευτελιστικές 
- τιμές του λαδιού, μας υποχρεώνουν 
οι αριθμοί να υπολογίζουμε και το 
ένα λεπτό του ευρώ προκειμένου να 
περιορίσουμε τα έξοδα της γενικής 
καλλιέργειας.
Τι μπορούμε να κάνουμε στην προ-
κειμένη περίπτωση; Το ερώτημα 
απαραίτητο και η ανταλλαγή από-
ψεων επιβεβλημένη. Η άποψη του 
γράφοντος είναι σαφής και σχεδόν 
ολοκληρωμένη:
Να λιγοστέψουμε τις ιδιοκτησίες 
και να αυξήσουμε τα στρέμματα.
Πρέπει άμεσα, λοιπόν, ΤΩΡΑ να 
δρομολογήσουμε διαδικασίες 
ΈΚΟΥΣΙΟΥ και ΜΈΡΙΚΟΥ ΆΝΆ-

ΔΆΣΜΟΥ. Βεβαίως το πολυποίκιλο 
ανάγλυφο του Λυγουριάτικου τοπί-
ου, δεν επιτρέπει εύκολα να πραγμα-
τοποιηθεί ευρύς και υποχρεωτικός 
αναδασμός. Εδώ, στο Λυγουριό, 
χρειαζόμαστε έναν μερικό ανα-
δασμό που θα αφορά – και μόνο 
- κτήματα μικρότερα των τριών (3) 
στρεμμάτων και που θα προσαρτώ-
νται, μόνο σε εφαπτόμενες (διπλα-
νές) ιδιοκτησίες και μεγαλύτερης 
έκτασης.
Οι ανάλογες αποζημιώσεις θα 
ορίζονται από προκαθορισμένο 
τιμοκατάλογο, σε αξία τ. μ. όσον 
αφορά το έδαφος και κάθε δένδρο 
που θα βρίσκεται εντός του εξαγο-
ραζόμενου κτήματος. Ασφαλώς το 
ύψος των αποζημιώσεων δεν θα 
είναι ενιαίο αλλά θα ορίζεται σύμ-
φωνα με την μορφολογία της κάθε 
περιοχής, την κατάσταση του κάθε 
κτήματος και την ανάπτυξη του κάθε 
δένδρου (μικρού ή μεγάλου).
Άρα οι τιμές θα ορίζονται με κρι-
τήριο την τοποθεσία, το εμβαδόν 
και τον αριθμό των δέντρων. 
Επίσης, καλό είναι ο αναδασμός να 
αφορά κυρίως ελαιοτεμάχια, αλλά 
και κτήματα άλλων καλλιεργειών, 
όσα δηλαδή βρίσκονται σε απόστα-
ση 200 μέτρων από την τελευταία 
κατοικία κάθε αναγνωρισμένου οικι-
σμού. Επειδή αυτά τα κτήματα, λόγω 
γειτνίασης, έχουν την πιθανότητα να 
χρησιμοποιηθούν και ως οικογενεια-
κοί λαχανόκηποι…
Βεβαίως για όσα καινούργια ερω-
τήματα προκύψουν, σε κάθε βήμα 
της διαδικασίας  συμβουλευόμαστε, 
υποχρεωτικά, τους ειδικούς: Νομι-
κούς, γεωπόνους, οικονομολόγους, 
γεωτεχνικούς γιατί αλήθεια: «πόσα 

πράγματα πρέπει ν’ αγνοείς για να 
δράσεις» που κάποτε στοχάστηκε ο 
ποιητής… (Πωλ Βαλερύ). Βεβαίως 
και πριν από κάθε απόφαση θα πρέ-
πει, όλα αυτά, να τα σκεφτούν, λε-
πτομερώς οι αρμόδιοι φορείς όπως 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Ελαιουρ-
γικός Συν/σμός, οι συνελεύσεις πο-
λιτών, αλλά και ο κάθε μεμονωμένος 
κτηματίας, που ανησυχεί για το εισό-
δημά του.
Ένα πρώτο βοήθημα στο άνοιγμα 
της κουβέντας βρίσκεται στο ΦΈΚ 
242/1977 (νόμος υπ΄αριθ. 674) 
«Περί αναδασμού της γής…» ο 
οποίος στο Άρθρο 1 τονίζει τον βα-
σικό σκοπό του: (Πως ο αναδασμός 
είναι) «Η συγκέντρωσις της εγγείου 
ιδιοκτησίας εις ελάσσονα τον αριθ-
μόν και μείζονα εις έκτασιν αγροτε-
μάχια…»
Από το Άρθρο 2 αντιγράφουμε: «Η 
έγγειος ιδιοκτησία υπόκειται εις 
αναδασμόν… προς επωφελεστέ-
ραν εκμετάλλευσιν αυτής δια της 
συγκεντρώσεως και ορθολογι-
κής διατάξεως των κτημάτων αι 
οποίαι συνδυάζονται και προς τυχόν 
κατασκευασθέντα ή υπό κατασκευήν 
εγγείου βελτιώσεως…» Αυτό το Άρ-
θρο αφορά – και δείχνει - την περί-
πτωσή μας με το αρδευτικό έργο του 
Ανάβαλου, που βρίσκεται σε εξέλιξη…
Για τη διαδικασία Εφαρμογής του 
Αναδασμού το Άρθρο 4 μας πληρο-
φορεί  ότι: «…υπό Έκούσιον Άνα-
δασμόν δι’ αποφάσεως του οικείου 
Νομάρχου (Αντιπεριφερειάρχη) εφ΄ 
όσον  υποβληθούν προς αυτόν 
σχετικαί αιτήσεις 20 τουλάχι-
στον κτηματιών της περιοχής 
ταύτης…»
Οπότε και ο νόμος είναι με το μέρος 

μας, εάν το αποφασίσουμε. Όσον 
αφορά τον αναδασμό σαν κοινωνική 
πρακτική δεν είναι κάτι το καινούρ-
γιο. Από την Εγκυκλοπαίδεια ΧΑΡΗ 
ΠΑΤΣΗ μαθαίνουμε ότι: Ο πρώτος 
αναδασμός, το ξαναμοίρασμα της 
καλλιεργήσιμης γης, επεβλήθη, για 
πρώτη φορά, το 800 π.χ. στην Αρ-
χαία Σπάρτη από τον Λυκούργο.
Με αυτές τις πρώτες γραπτές προτά-
σεις, ελπίζω πως μια πρώτη κουβέ-
ντα ήδη ξεκίνησε.
…«Ιδού» λοιπόν «πεδίον, σκέψης και 
θέσης, «λαμπρόν» ιδιαίτερα για τον 
Ελαιουργικό Συν/σμό, αφ΄ ενός και 
αφετέρου για το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Επιδαύρου. Φυσικά 
και για όσους καλλιεργητές που ανη-
συχούν και «πονάνε» το εισόδημά 
τους… Η απόφαση και η εφαρμογή 
ενός προγράμματος αναδασμού δεν 
μπορεί να είναι έργο ολίγων, αλλά 
πολλών. Έίναι εγχείρημα που 
απαιτεί μια σοβαρή οικονομικο-
τεχνική μελέτη και τεχνοκρατική 
εφαρμογή, κυρίως όμως νομοθετική 
τεκμηρίωση, διάλογο και κοινωνική 
αποδοχή.
Ο ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ που προ-
τείνεται με αυτό το πρώτο σημείωμα 
ίσως βοηθήσει τον τόπο μας… Ίσως 
να βοηθήσει πάρα πολύ…
Αν δεν έχουμε ήδη αργήσει, μάλλον 
πρέπει το συντομότερο να βιαστούμε, 
γιατί: «Οι καιροί ου μενετοί».
Υ.Γ. Ευχαριστώ, το βουλευτή Ι. Γκιό-
λα για τη νομοθετική ενημέρωση και 
το ενδιαφέρον του.

ΛΥΓΟΥΡΙΟ, Δεκέμβριος 2020

Ο Ανάβαλος είναι σε θέση  
να μας ευεργετήσει,
αλλά και ικανός να μας πνίξει… 
στα χρέη.

του Γιάννη Σαρρή (Δραγώνας)

Γ νωστό, πιστεύουμε πως είναι, 
σε όλους τους κατοίκους του 
Δήμου Επιδαύρου, ότι εδώ 

και δύο χρόνια περίπου, εκτελούνται, 
στην περιοχή μας, τα έργα κατασκευ-
ής του κεντρικού δικτύου – και των 
δεξαμενών - άρδευσης του Ανάβα-
λου. Υπολείπεται βέβαια και το έργο 
κατασκευής των «δευτερευόντων» 
δικτύων, που ελπίζουμε ότι σύντομα 
το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα 
ξεκινήσει… 
Αν όλα πάνε καλά και το ζωογόνο 
νερό αρχίσει να ποτίζει την διψασμέ-
νη γη της περιοχής μας, τότε πολλά 
πράγματα στην προστασία του περι-
βάλλοντος και στην οικονομία του 
τόπου μας, θα βελτιωθούν σημαντι-
κά. Από την άρδευση του Ανάβαλου, 
πρόσφατο οικολογικό και θετικό 
οικονομικό παράδειγμα είναι η θεα-
ματική ανάπτυξη της γειτονικής μας 
περιοχής και διαδρομής από Πυρ-
γιώτικα Ναυπλίου έως Άγιο  Αντώ-
νιο, Κάντια και Ίρια… Εκεί όχι μόνο 
οι ελιές αλλά και άλλες δενδροκαλ-
λιέργειες (φιστικιές, αχλαδιές, ροδιές) 
ευδοκιμούν κι έχουν κατακλύσει και 
πρασινίσει την μέχρι πρότινος άνυ-
δρη και άγονη περιοχή. Εκεί στη 
κυριολεξία άλλαξε το τοπίο και αυ-
ξήθηκε σημαντικά το εισόδημα, των 
εποχιακών καλλιεργητών, από τα 
διάφορα κηπευτικά. Αυτά τα θαυμα-
στά έγιναν εκεί.
Εδώ όμως στην περιοχή του Λυγου-
ριού έχουμε ένα αρνητικό συντριπτι-
κό χαρακτηριστικό που σίγουρα θα 
δυσκολέψει την επικείμενη άρδευση. 
Έχουμε τον πατροπαράδοτο  πο-
λυτεμαχισμό των κτημάτων μας. 
Αυτό προέκυψε, δυστυχώς, μέσα από 
κοινωνικές και οικονομικές συνθή-
κες του παρελθόντος. Τότε που οι 
οικογένειες είχαν συνήθως λιγοστά 
εύφορα κτήματα και πολλά παιδιά… 
Τότε που τα αποδοτικά χωράφια και 
ελαιοτεμάχια τα διεκδικούσαν όλοι 
οι κληρονόμοι και υποχρεωτικώς τα 
κατατεμάχιζαν… Αποτέλεσμα αυτής 
της υπερβολικής διανεμητικής πρα-
κτικής το σημερινό φαινόμενο.
Πολλά από τα Λυγουριάτικα κτήμα-
τα, σίγουρα  εκατοντάδες, που δεν 
ξεπερνάνε σε έκταση τα δύο και τρία 
στρέμματα… Με αυτή την αρνητική 
προϋπόθεση η επερχόμενη άρ-
δευση για τις πολλές και μικρής 
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Αντίστροφη λογική;
Στ.Κουτσούνης, Στου κανενός τη χώρα

Ο λαός μας προτιμάει να ζει με τους θρύ-
λους παρά με την Ιστορία, ν’ ακολου-
θεί δημαγωγούς παρά πεφωτισμένους 
ηγέτες, να κυνηγάει κατασκευασμένους 
εχθρούς παρά να συνομιλεί με πραγμα-

τικούς φίλους, να επιλέγει τις ατομικές ελευθερίες 
παρά τις δημόσιες υποχρεώσεις. Φαίνεται σαν να 
μας γοητεύουν οι αντισυστημικοί και παράξενοι 
τύποι και να μας απωθούν οι έντιμοι και κανονικοί. 
Ένας αντίστροφος ανθρωπομετρισμός, με ψυχο-
ιδεοληπτικά κριτήρια, κατισχύει κάθε ορθολογικής 
εκτίμησης προσώπων, πραγμάτων και κατα-στάσε-
ων.
Καθώς οι "αναμάρτητοι (λόγω ταυτότητας από-
ψεων) αμαρτωλοί" (λόγω του ποινικού νόμου) 
δοξολογούνται, οι αλεπούδες της πολιτικής (που 
χρησιμοποιούν το δόλο και την πονηριά) και τα λιο-
ντάρια της ανατροπής (που χρησιμοποιούν τη βία), 
κατά βάση ανθρωπάκια που (νομίζουν ότι) ψηλώ-
νουν όταν επιχειρούν με συκοφαντίες να χαμηλώ-
σουν τους ψηλότερους, παίρνουν θάρρος. Θέλουν 
να επιβάλλουν όχι μόνον τις απόψεις τους αλλά και 
την ηθική τους και το μοντέλο ζωής τους.
Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές το Κράτος στρέφε-
ται κατά των πολιτών ή και οι πολίτες κατά του Κρά-
τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις περιπτώσεις 
όπου το άτομο στρέφεται κατά του πολίτη, με την 
έννοια ότι η ταυτότητα μάχεται τη Δημοκρατία. Κα-
θώς η ιδιότητα του πολίτη είναι ορθολογική, κριτι-
κή, ηθική και  τα δικαιώματα του προσώπου έχουν 
και υπαρξιακό περιεχόμενο αναρωτιέμαι ποιόν 
ακριβώς εξ-υπηρετούν τα ειδικά συμφέροντα του 
ατόμου.
Σε μία περίοδο όπου σχεδόν τα πάντα βρίσκονται 
εκτός ελέγχου, οι "δικαιωματιστές" του επιμέρους, 
της διεκδίκησης της παρέας, της ομάδας έχουν 
άραγε την ψευδαίσθηση ότι έτσι διευρύνουν κά-
ποιες ελευθερίες ή μειώνουν κάποιους κινδύνους;
Αν η ελευθερία σημαίνει πρωτίστως αυτονομία 
πώς νοείται η εκχώρηση της ατομικότητας από 
μεριάς πολλών αφελών followers σε τρίτους; Δύο 
είναι οι βασικές αιτίες απώλειας της ελευθερίας: ο 
φόβος και η έλλειψη ευθύνης. Ίσως υπάρχει και μία 
τρίτη: η επιβολή της πολιτικής/κομματικής ηθικής 
της σκοπιμότητας(sic). 
Αν ο φόβος είναι ανθρώπινο αίσθημα, ούτε η έλ-
λειψη προσωπικής ευθύνης συγχωρείται, ούτε η 
υπακοή στα όργανα αίρει τον ανήθικο ή παράνομο 
χαρακτήρα των πράξεων και παραλείψεων.
Αυτό ας μην το ξεχνάνε οι δήθεν αθώοι...
ΥΓ. "Κάποιοι είναι πιο παράξενοι
και κάποιοι πιο παράξενοι από τους παράξενους"
(Β.Κουνέλης, Καπνισμένα ερείπια)
19-Οκτ-2020

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

Εκκρεμότητες στο Άργος, 
Ελεύθερα και αδέσμευτα, 

ΑΔΑ: Ψ9ΦΓ7Λ1-27Η
ΑΔΑΜ: 20PROC007936041   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο,   22 /12 /2020
Αρ. Πρωτ.:  312462/48779

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
17/2020

Η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 
προκηρύσσει, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ.:1720/14-12-2020 
ΑΔΑ: ΨΠ1Ξ7Λ1-1ΤΥ Από-
φαση της Οικονομικής Επι-
τροπής, ανοικτή διαδικασία 
μέσω του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για 
την σύναψη δημόσιας σύμβα-
σης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:  ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ”, 
Π/Υ: 550.000,00€, ΚΩΔ. ΕΡ-
ΓΟΥ:2017ΕΠ52600011,Cpv: 
45233120-6.
Το έργο αποτελείται από την 
κατηγορία εργασιών: ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑ  με προϋπολογισμό: 
443.447,92€   (δαπάνη Εργα-
σιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
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 διαγωνισμό 
με συστημικό κωδικό  95223  
καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής (www.
ppel.gov.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμί-
ας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η  18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2021 Ημέρα: Δευτέρα  και ώρα 
λήξης των προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 22η ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα : Πα-
ρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ. 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι-
κών Έργων Π.Ε. Αργολίδας 
Παρ. οδός Ναυπλίου –Νέας 

Κίου, τηλ.επ.27523-60433, 
Email: tech@argolida.gr.
Το σύστημα προσφοράς εί-
ναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα 
τιμών ομοειδών εργασιών 
του τιμολογίου και του προ-
ϋπολογισμού (παρ.2α του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016 
ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016 ). 
Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο τεύχος Παράρτημα 
Β’ ανοικτής διαδικασίας  για τη 
σύναψη ηλεκτρονικών δημο-
σίων συμβάσεων έργου κάτω 
των ορίων του Ν.4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
Διακήρυξης φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών:
α) Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής  στο Μητρώο Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
όπως αυτό ισχύει κατά τη με-
ταβατική περίοδο από το άρ-
θρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 
112Α/ 2019) στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ 1Η  τάξη και Άνω. 
β) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, 
γ) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση 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 συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένω-
ση σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων.
στ)  Οικονομικός φορέας συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης.
ζ)  Οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων συμμετέχουν υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου  19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016.  
1.   Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
8.871,00  ευρώ, με ισχύ τουλά-
χιστον εννέα  (9) μηνών και 30 
ημερών . 
2.   Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι (εννέα) 9 μήνες  .
3.   Το έργο χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις  ΠΔΕ ΣΑΕΠ526 
2017ΕΠ52600011.
4.   Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ

του Βασίλη Κ. Δωροβίνη

Σ
τη δεκαετία του 1970 ένας όρος δημιουργήθηκε για την 
κατάσταση στο Άργος. Ήταν το «Τέλμα». Στο τέλος της δεκα-
ετίας που τελειώνει ένας άλλος χαρακτηρισμός κυκλοφορεί. 
Είναι η «Νέκρα». Αυτά βέβαια δεν είναι άσχετα με την όλη 

οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της πόλης και σημειώνω ότι η περί-
πτωση του κορονοϊού επέτεινε αλλά δεν δημιούργησε αυτή την νέκρα. 
Πολύ συνοπτικά ας αναφερθούμε σε ό,τι άρχισε να παρατηρείται από 
την αρχή της δεκαετίας του 1960 μέχρι πρόσφατα. 
Το Άργος από οικονομικό και εμπορικό κέντρο της Αργολιδοκορινθίας 
κατέληξε στην απομείωση της οικονομικής βάσης του. Η δική μου γε-
νιά έζησε την πλήρη εξαφάνιση της βιομηχανικής βάσης (υφαντουρ-
γία, αλευροβιομηχανία, οινοποιία, παγοποιία: ό,τι απέμεινε μετριέται σε 
λιγότερα από τα δάκτυλα ενός χεριού). Ανάλογη παρακμή σημειώθηκε 
και στις εμπορικές δραστηριότητες, αφού μάλιστα το Ναύπλιο ανέπτυ-
ξε δυναμικά τη δική του εμπορική κίνηση, βεβαίως με την υπερδυνα-
μική αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς. 
Με αυτά τα δεδομένα φθάσαμε σε μία κατάσταση υποστροφής στην 
ακατάσχετη μπουρδολογία περί της  «αρχαιότερης πόλης»  της Ευρώ-
πης (ή και του πλανήτη)  και για τα σόγια του Μεγαλέξαντρου, όταν η 
αρχιτεκτονική μας κληρονομιά βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Τελικά, 
γιατί θα έρχονταν «στίφη» τουριστών; Για να δουν τι και για να μεί-
νουν γιατί; Στο παρόν άρθρο επιχειρώ να διατυπώσω μία συντομότατη 
παρακαταθήκη και να θυμίσω ιδίως από τι αποτελείται όλη αυτή η πα-
ραγκωνισμένη και παραμελημένη ιστορική υποδομή της πόλης μας. 
Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έλληνική Έπανάσταση και 
την Καποδιστριακή Έποχή
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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

μια ιστορική αναδρομή
απόψεις και προβλήματα που αναζητούν λύσεις

Σε κεντρικό επίπεδο ετοιμάζονται εκδηλώσεις με 
στόχο και την ανάδειξη της ιστορικής κληρονο-
μιάς εκείνης της εποχής. Κατ’ επανάληψη έχω 
γράψει ότι το Άργος είναι η «Βεργίνα της 
Καποδιστριακής Έποχής». Ας ξαναθυμίσω τα 
αντιπροσωπευτικά κτίρια που ακόμα διατηρού-
νται. Ο Καποδίστριας δημιουργεί το συγκρότημα 
του μετέπειτα Δημαρχείου της πόλης και το Ά’ 
Δημοτικό Σχολείο, ενώ τότε αναστηλώνεται 
ο μετέπειτα ναός του Άγ. Κωνσταντίνου  και 
χρησιμοποιείται ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Κτί-
ζεται ο ναός του Άγ. Σπυρίδωνα με χρηματο-
δότηση του Ρώσσου πρεσβευτή Κόμη Βούλγαρη. 
Ταυτόχρονα αναδιαμορφώνεται το μεγάλο κτίριο 
του Μπεζεστενιού και Ταχυδρομείου και μετατρέ-
πεται στον πρώτο Στρατώνα Ιππικού του Ελληνι-
κού κράτους. Παράλληλα,  επιφανείς πολιτικοί και 
στρατιωτικοί, που αγωνίστηκαν κατά την Ελληνι-
κή Επανάσταση,  κτίζουν σπίτια στο Άργος. Θυ-
μίζω τα σπίτια του Σπ. Τρικούπη (και τον ναό 
του Άγ. Χαραλάμπους), του Δ. Καλλέργη, του 
Δ. Τσώκρη  και του Τόμας Γκόρντον,  στελέχη 
μεγάλων οικογενειών της πόλης (Περρούκας, 
Βλάσσης και άλλοι) έχουν ήδη κτίσει δικά τους 
σπίτια, ενώ στην πόλη ακόμα υπάρχουν πυρήνες 
με κτίρια του 18ου αιώνα. Ο Μακρυγιάννης, στο 
καταρρέον διατηρητέο  σπίτι,  αρχίζει να γράφει τα 
Απομνημονεύματά του το 1829. Αυτές  τις μέρες 
βλέπω στον τοπικό τύπο ανακοίνωση με πρόσκλη-
ση για διατύπωση προτάσεων με την προοπτική 
τον εορτασμό των 200 ετών. Και βρισκόμαστε στην 
παράλογη κατάσταση ο Αγ. Κωνσταντίνος  και τα 
σπίτια των Τσώκρη, Βλάσση και Μακρυγιάννη να 
χρειάζονται επειγόντως επισκευές και ο Δήμος 
Άργους να αρκείται να περιφέρει το ζιπούνι, τη 
φουστανέλα και το σπαθί του Τσώκρη, αδιαφορώ-
ντας για το σπίτι του,  που το αγόρασε με χρήματα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 2013. Σημειώ-
νω ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένη η μελέτη για 
αναστήλωση του σπιτιού του Μακρυγιάννη. 
Εδώ οφείλω να μνημονεύσω δύο σκαπανείς της 
νεότερης ιστορίας του Άργους, τον Δ. Βαρδου-
νιώτη (1847-1924) και τον συνεχιστή του Τ. 
Τσακόπουλο (1875-1967).  Ιδιαίτερα ο Βαρδου-
νιώτης γνώρισε επιζώντες της εποχής της Επανά-
στασης και του Καποδίστρια και διέσωσε πολλά 
τεκμήρια για την νεότερη ιστορία της πόλης, όπως 
άλλωστε και ο Τσακόπουλος. Με τη σειρά μου συ-
νέχισα την προσπάθεια με εντατικές έρευνες σε 
τεράστιο αριθμό εγγράφων των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους και σε αρχεία μουσείων, σε αρχεία 
στο Παρίσι και σε στοιχεία από αρχεία του Μονά-
χου και της Βιέννης. Εκτός από αυτά αποδελτίωσα 
ολόκληρο τον τοπικό Τύπο της Αργολίδας,  από 
την εποχή της Επανάστασης μέχρι και τη δεκαε-
τία του 1980, καταρτίζοντας και ένα «σώμα» των 
τοπικών εκδόσεων εφημερίδων και περιοδικών. 
Σε πολλές περιπτώσεις σε στοιχεία του 
Υποθηκοφυλακείου Άργους και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.  Έτσι 
συγκρότησα ολόκληρη σειρά μελετών 
για την κτιριοδομία του νεότερου Άρ-
γους αλλά και του Καποδιστριακού 
Ναυπλίου, αφήνοντας στην άκρη  τις 
σαχλαμάρες μίζερων και εμπαθών δή-
θεν αναλύσεων και αντικρούσεων.
 Και μόνον η αξιοποίηση της νεότερης 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Άρ-
γους, έστω εκ των υστέρων αλλά με 
πρόγραμμα και επιμονή,  θα μας προ-
σγειώσει στη σημερινή πραγματικό-
τητα, με την εκμετάλλευση όλων των 

δυνατοτήτων που παρουσιάζονται, όπως λ.χ. την 
ανασύσταση της βόρειας πτέρυγας των Στρατώ-
νων, της αναστήλωσης της νεοκλασικής Αγοράς 
(Καραθανασόπουλος 1889)  και της αξιοποίησης 
του μεγάρου Κωνσταντόπουλου (1912),  για το 
οποίο η παραχώρηση από το Υπουργείο Πολι-
τισμού  έγινε με σκοπό να στεγάσει πολιτισμικές 
δραστηριότητες και όχι άλλα λόγια ν’ αγαπιόμα-
στε. Τέλος θα πρέπει να σημειώσω την απίστευτη 
ενέργεια να ξηλωθούν οι περίτεχνοι σοβάδες από 
τον τοίχο της πρώην Εμπορικής Σχολής (σήμερα 
στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου) όπως επίσης να 
επανατοποθετηθούν (ευτυχώς!) οι δύο περίτεχνοι 
μαντεμένιοι φανοστάτες βόρεια της εκκλησίας του 
Αγίου Πέτρου, όχι στην αρχική τους θέση αλλά 
εμπρός στο Δημαρχείο. Αλλά και να παραμένουν 
διαλυμένοι άλλοι  δύο, που υπήρχαν νότια της εκ-
κλησίας του Αγίου Πέτρου. 
Η Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή ιστορική 
κληρονομιά
Με τη δημιουργία του Βυζαντινού Μουσείου Αρ-
γολίδας,  στη δυτική πτέρυγα των Στρατώνων 
Καποδίστρια, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό 
βυζαντινό μουσείο σε ολόκληρη την Πελοπόν-
νησο, συμπληρώθηκε ένα σημαντικό κενό στις 
πολιτισμικές δομές του Άργους.  Έχω δημοσιεύσει 
άρθρα για το θέμα αυτό στον τοπικό και τον αθη-
ναϊκό Τύπο και επαναλαμβάνω ότι εφαρμόστηκαν 
οι τελευταίες εξελίξεις στη μουσειολογία.  Όμως 
πρέπει να επισημάνω την απαράδεκτη κατάστα-
ση η μισή αυλή των Στρατώνων,  που αντιστοιχεί 
στο μουσείο,  να έχει ευπρεπιστεί και να επικρατεί 
αλαλούμ στο άλλο μισό της αυλής!
 Της βυζαντινής εποχής είναι ο ναός της Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου (όπου κάποτε θα πρέπει να γίνει 
έρευνα για τυχόν ύπαρξη αρχικών τοιχογραφιών) 
και ο βασικός ναός της Παναγίας Κατακεκρυμέ-
νης (όπου θα πρέπει πια να «κλείσει» ο μύθος του 
«Κρυφού Σχολειού»») . Τον 16ο αιώνα ανεγείρεται 
αρχικά ως τέμενος ο σημερινός ναός του Αγ. Κων-
σταντίνου, του οποίου τις αναστηλωτικές εργασί-
ες έχει αναγγείλει ότι ανέλαβε ο Δήμος Άργους, 
με προβολή τότε του γεγονότος στα ΜΜΕ. Τις 
εργασίες μελέτης και κατασκευής είχε αναλάβει 
το γραφείο του ειδικευμένου αρχιτέκτονα Νίκου 
Χαρκιολάκη. Μετά το θάνατο του Χαρκιολάκη δεν 
έχει υπάρξει η παραμικρή ανακοίνωση για το πού 
βρίσκεται το όλο θέμα. 
Αλλά ας έρθω και στο Κάστρο, όπου στη βάση 
των αρχικών αρχαϊκών δομών δημιουργήθηκαν 
οι οχυρώσεις της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
εποχής. Έγινε μια προσπάθεια, με ισχνό προϋπο-
λογισμό, να ενεργηθούν αναστηλώσεις και  διαρ-
ρυθμίσεις του χώρου, με επιτέλους τοποθέτηση 
κατατοπιστικών πινακίδων. Όμως μένουν πολλά 
να γίνουν και πρέπει να γίνουν για την επαρκή 
αναστήλωση,  ιδιαίτερα των δύο πύργων, που 

αποτελούν μοναδική κατασκευή σε κάστρα της 
Πελοποννήσου. Και επιτέλους ας αποκατασταθεί ο 
δρόμος που οδηγεί στο Κάστρο, η σημερινή κατά-
σταση αποτελεί ντροπή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
τέλος ότι η πρώτη και μοναδική φορά σύγχρονης 
αξιοποίησης του Κάστρου οργανώθηκε από την 
Αργειακή Πολιτιστική Εταιρεία  (μουσικές εκδη-
λώσεις), αλλά και ότι εκκρεμής παραμένει η δημι-
ουργία σύγχρονης υποδομής για τους επισκέπτες 
(δεν αρκούν οι τουαλέτες …). 
Η αρχαία πολιτιστική κληρονομιά
Ο Ι. Κοφινιώτης έκαμε τις πρώτες διερευνητικές 
ανασκαφές στους λόφους της Λάρισας και της 
Λυκώνης, αλλά είναι άγνωστο τι απέγιναν τα ευ-
ρήματά του. Από το 1903 ο Β. Φόλγραφ άρχισε συ-
στηματικές ανασκαφές στη Λάρισα, στον χώρο του 
αρχαίου Θεάτρου και της αρχαίας Αγοράς και στον 
λόφο της Ασπίδας. Επί δεκαετίες,  στη συνέχεια,  οι 
ανασκαφές συνεχίστηκαν από τη Γαλλική Αρχαιο-
λογική Σχολή και τη δική μας Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία, ενώ έχει παραχθεί η σχετική βιβλιογραφία. 
Σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμή 
τα εξής: πλήρης αποκατάσταση του αρχαίου Θε-
άτρου με απομάκρυνση όλων των άσχετων κτι-
σμάτων από τον ευρύτερο χώρο του, και ιδίως του 
μηχανοστασίου και της δεξαμενής, με συνέχιση 
των ανασκαφών σε όλους αυτούς τους χώρους. 
Στην αρχαία αγορά θα πρέπει να αναστηλωθεί το 
Νυμφαίον (είναι έτοιμη η σχετική μελέτη) και να 
αποκατασταθεί το κτίριο Καρμόγιαννη το οποίο 
τώρα καταρρέει. Παραμένει εκκρεμής η αποκατά-
σταση του κτιριακού συγκροτήματος των Θερμών. 
Για το παρακείμενο Κριτήριον δημιουργήθηκε 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ένας ωραιότατος 
περίπατος, πάνω από τις φυσικές συστάδες πελώ-
ριων φραγκοσυκιών. Ο χώρος αυτός έχει μετατρα-
πεί σε σκουπιδότοπο, ενώ ο περίπατος σταματά 
αμέσως μετά το Κριτήριον, λόγω της αυθαίρετης 
στάνης,  και είναι αρνητικό το γεγονός ότι η ίδια η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν εμπόδισε και αφήνει 
να υπάρχουν κτίσματα σε επαφή με την είσοδο 
του Κριτηρίου, που παραμορφώνουν το όλο τοπίο. 
Στον λόφο της Ασπίδας εκκρεμεί η αποκατάσταση 
των αρχαίων τάφων, οι οποίοι είχαν μετατραπεί 
σε στάβλους προβάτων, ενώ θα πρέπει να δημι-
ουργηθούν κατατοπιστικές πινακίδες για όλη την 
αρχαιολογική υποδομή του λόφου της.  
Ερώτημα: τι θα γίνει με το Τουριστικό Περίπτερο 
της Ασπίδας; Θα αφεθεί στη φθορά του χρόνου και 
τους βανδαλισμούς; 
Τελευταίο σημείο:  είναι πολύ 
σημαντικό ότι άρχισαν οι ερ-
γασίες για την επέκταση του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Άρ-
γους.  Όμως με το έργο αυτό 
αποκλείεται η δημιουργία 
νέου και ευρύτερου μουσείου 

στον όλο χώρο που περιβάλλει το αρχαίο Θέατρο και 
την αρχαία Αγορά, που θα στέγαζε επαρκώς τον τερά-
στιο αριθμό ευρημάτων, τα οποία μένουν στοιβαγμένα 
στις αποθήκες του. 
Το θέμα του εγκιβωτισμού του Έρασίνου
Εδώ και μερικούς μήνες η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
έχει επιδείξει μία ακατανόητη επιμονή να εγκιβωτίσει 
τον ήρεμο ποταμό Ερασίνο, ο οποίος αποτελεί τμή-
μα του ευρύτερου υγροβιοτόπου Ρουμάνι.  Το 
γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση 
συνειδητοποιημένων πολιτών της Αργολίδας, αλλά 
και ομόφωνη αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Άργους, με μια σπάνια σύγκλιση όλων των 
μελών του. Φαίνεται ότι αγνοείται  (ηθελημένα ή μη) 
ότι ο Ερασίνος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού 
του υγροβιοτόπου, για τον οποίο είχα επανειλημμέ-
να αρθρογραφήσει και είχε οργανώσει ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις η Αργολική Οικολογική Εταιρεία. Έχω 
θέσει στη διάθεση ενδιαφερομένων το ογκωδέστατο 
αρχείο μου για το θέμα αυτό  (μελέτες και αρθρογρα-
φία του τοπικού και αθηναϊκού Τύπου), ενώ αγνοείται 
(ηθελημένα ή μη) ολόκληρη σειρά αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα και με αφορ-
μή τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Ενημερώνω στο 
σημείο αυτό ότι το Δικαστήριο της Έυρωπαϊκής 
Ένωσης, μάλιστα μετά από καταγγελία της ίδιας 
της Έπιτροπής, καταδίκασε με απόφασή του της 
17 Δεκεμβρίου 2020, το Ελληνικό Κράτος για την 
πλημμελέστατη προστασία που επιδεικνύει των Ελλη-
νικών Υγροβιοτόπων . Και φυσικά τα σχετικά πρόστιμα 
θα τα πληρώσουμε οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Είναι επείγον να αναθεωρηθεί η καταστροφική στά-
ση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να κάτσει να 
ασχοληθεί σοβαρά με την επιστημονική σωτηρία και 
ανάδειξη του όλου υγροβιοτόπου Ρουμάνι, όπως και 
του άλλου,  στις παρυφές του Ναυπλίου, για τον οποίο 
έχει καταρτισθεί μελέτη εδώ και χρόνια και δεν εφαρ-
μόζεται. 
Το ενιαίο Νοσοκομείο μας έλλειπε!
Και ενώ η Περιφέρεια παραλογίζεται με τον Ερασί-
νο, ξεκινά και άλλον παραλογισμό για τη δημιουργία 
νέου μεγάλου ενιαίου νοσοκομείου μεταξύ Άργους και 
Ναυπλίου. Όταν πριν από 30 χρόνια ο αλησμόνητος 
και ακέραιος γιατρός Ανδρέας Μπεκιάρης είχε διατυ-
πώσει ταυτόσημη σχετική πρόταση, λοιδορήθηκε αλύ-
πητα από ηλίθιους τοπικιστές των δύο πόλεων. Από 
τότε όμως η πραγματική κατάσταση άλλαξε ριζικά. Το 
νοσοκομείο Άργους αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε δυ-
ναμικά σε πάμπολους ιατρικούς τομείς, με προσωπικό 
υψηλού επιπέδου. Και το νοσοκομείο Ναυπλίου συνέ-
χισε την πορεία του  αδιατάρακτα, παρόλο που κάποιοι 
κεντρικοί παράγοντες τα τελευταία χρόνια θέλησαν 
να το εξαφανίσουν. Αυτή είναι η κατάσταση, σε επο-
χή που η χώρα μας διανύει μεταπτωχευτική περίοδο, 
κατά την οποία και για πολλά χρόνια ακόμα οφείλουμε 
να συνεχίσουμε αιματηρές οικονομίες. Ως συνειδητός 
πολίτης, και όχι βέβαια μόνον εγώ, υπογραμμίζω την 

ανάγκη να εξειδικευτούν απόλυτα τα δύο νοσοκο-
μεία και να συνεχίσουν έτσι να εξυπηρετούν απρόσκο-
πτα τις θεραπευτικές ανάγκες των ανθρώπων όλης 
της Αργολίδας. 
Υπηρεσίες και πολίτες  
Στο άρθρο αυτό θέλησα να διατυπώσω μία συνοπτική 
παρακαταθήκη με κύριο άξονα την ιστορική κληρο-
νομιά του Άργους. Φθάνοντας στο τέλος θα πρέπει να 
αναγνωρίσω τη μεγάλη συμβολή των αρμοδίων Υπη-
ρεσιών και κυρίως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος,  όταν σε αυτό βρέθηκαν επικεφαλής 
πολιτικοί όπως οι Γ. Πλυτάς, Στ. Μάνος και Αντώνης 
Τρίτσης. Στον τελευταίο οφείλεται η προώθηση του 
Προεδρικού  Διατάγματος του 1982 για το Ιστορικό 
Κέντρο του Άργους και την προστασία σειράς σημα-
ντικών κτιρίων. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι 
δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού, είχε αδιαφορήσει 
για τη νεότερη πολιτισμική κληρονομιά του Άργους 
αλλά και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πήρε καταστρο-
φική θέση, όπως για την περίπτωση της οικοδόμησης 
του χώρου που περιβάλλει το κυρίως αρχοντικό του 
Δ. Τσώκρη και τη συμβολή στη διάλυση του Ιστορικού 
Κέντρου του Άργους. Αλλά θα πρέπει να σημειωθεί 
και η αδιαφορία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τον 
χώρο που περιβάλλει το Κριτήριον και για το κτίριο 
Καρμόγιαννη, στη γωνία της αρχαίας Αγοράς,  αλλά 
και σε όσα ήδη εντοπίσαμε. 
Τελειώνοντας θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι πο-
λίτες του Άργους κινητοποιήθηκαν στο παρελθόν για 
θέματα της ιστορικής κληρονομιάς. Έχω αναφερθεί σε 
παλαιότερο άρθρο μου στη στάση απλών ανθρώπων, 
που όταν ο Φολγραφ προχώρησε τις ανασκαφές του 
στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς και την αποκάλυψε, 
προσφέρθηκαν να στερηθούν των ιδιοκτησιών τους 
ώστε να έρθει στην επιφάνεια ένα μέρος του λαμπρού 
παρελθόντος της πόλης. Αλλά θα πρέπει να αναφέ-
ρουμε και την ίδρυση σωματείων (παλαιότερα όπως 
ο «Δαναός» και το «Λύκειο των Έλληνίδων»). Ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Άργους  συγκλόνισε θετικά 
την πόλη και στη συνέχειά του έδρασε η Άργειακή 
Πολιτιστική Έταιρεία. Ο Καλλιτεχνικός Όμιλος 
Άργους ξεκίνησε το Ωδείο και Θέατρο Άργους, ενώ 
η Άργολική Οικολογική Έταιρεία συνέβαλε θετικά 
στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων ιδίως σε θέματα 
φυσικού περιβάλλοντος. Δυστυχώς σήμερα όχι μόνο 
στο Άργος αλλά και σε όλο τον νομό υπάρχει ένα 
πλήρες κενό κινητοποίησης των πολιτών για θέματα 
ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος. Η Άργολική 
Πολιτιστική Πρόταση και η Τελέσιλλα δραστηριο-
ποιήθηκαν αποκλειστικά στο θέατρο και τη μουσική. 
Θέλω να ελπίζω ότι,  όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη 
Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη,  θα δημιουργηθούν 
πυρήνες πολιτών για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, ιστορικού και φυσικού. 
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Η κκελέ στον αφεδρώνα;
5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς

Γηροκομείο Άργους:  Γέροντες και 
γερόντισσες έψαλαν τα κάλαντα

Η πανδημία δεν επέτρεψε την παρουσία μαθητών

Με μια εύθυμη οικογε-
νειακή ελληνοκυπριακή 
ιστορία από την «Απέ-
ναντι όχθη» του Βασίλη 
Καπετάνιου μας καλω-
σορίζει το ετήσιο ημερο-
λόγιο του Κέντρου Ειδι-
κών Θεραπειών.
Ο Χαμπής, με μακρινή 
καταγωγή από το Κρανί-
δι Αργολίδος, βοηθά την 
γυναίκα του Αντρούλα, 
με ρίζες από την Μυ-
τιλήνη, να ετοιμάσουν 
το γιορτινό τραπέζι στο 
Ξυλοφάγου  Λάρνακας. Μέσα από έντονα 
κωμικά γεγονότα προκύπτει το δραματικό 
ερώτημα, τι θέση θα λάβει η κεφαλή μας 

για να βλέπει τον κόσμο 
την νέα δεκαετία;
Οι πέντε πρώτοι που θα 
επικοινωνήσουν μαζί 
μας θα λάβουν από ένα 
ημερολόγιο με τίτλο “Η 
κκελέ στον αφεδρώνα;” 
Το ημερολόγιο εκδόθηκε 
από το «Κέντρο Ειδικών 
Θεραπειών: Βασίλης Ν. 
Καπετάνιος και συνερ-
γάτες». Στο εσωτερικό 
τετρασέλιδο φιλοξενεί-
ται αυτή η  ιστορία από 

την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετά-
νιου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27520 22257

Μια όμορφη μικρή χριστουγεννιάτικη 
γιορτή έστησαν οι τρόφιμοι του Γηρο-
κομείου Άργους, ψέλνοντας τα κάλαντα, 
αφού οι μαθητές των σχολείων της πόλης 
δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, όπως γι-
νόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, λόγω 
των ειδικών συνθηκών που έχουν δια-
μορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας.
Οι στιγμές ήταν συγκινητικές. Στην εκ-
κλησία του Γηροκομείου, όλοι όσοι από 
τους τρόφιμους μας μπορούσαν, συγκε-
ντρώθηκαν για να τραγουδήσουν όλοι 
μαζί τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Ξε-
κίνησαν τραγουδώντας πρώτα τα κάλα-
ντα στην Παναγία και στον Αγιάννη τον 
Ρώσσο, για να τους παρακαλέσουν να χα-
ρίσουν ταχεία ανάρρωση στους νοσούντες 
από τον covid-19, και δύναμη και υγεία 
στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσω-
πικό των νοσοκομείων της πατρίδας μας. 
Οι γέροντες και οι γερόντισσες από το 
Γηροκομείο έστειλαν το μήνυμα: «Είμαστε 
καλά και τους στέλνουμε την αγάπη και τα 
φιλιά μας, αφού εσείς απαγορεύεται λόγω 
του κορωνοϊού να έρθετε να σας δούμε». 
Μαζί με τα κάλαντα έστειλαν ευχές για τις 
Άγιες αυτές ημέρες, στα εγγόνια τους και 

στα παιδιά τους και σε όλους τους οικείους 
τους, αλλά και στους: Δήμαρχο Άργους –
Μυκηνών Δ. Καμπόσο, τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου Γ. Μαλτέζο, τον 
Πρόεδρο του ιδρύματος Δ. Αγγελόπουλο, 
στη Διευθύντρια και στους εργαζομένους 
του Ιδρύματος, σε όλους τους επώνυμους 

και ανώνυμους Αργείτες, που με τα δώρα 
τους που προσφέρουν σε χρήματα και είδη 
από το περίσσευμά τους.
Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του το Γη-
ροκομείο Άργους: «Οι τρόφιμοί μας ηλικι-
ωμένοι γέροντες και γερόντισσες άνω των 
65 ετών, απόμαχοι της ζωής με ή χωρίς 

οικογένεια, απολαμβάνουν μια οικογενει-
ακή θαλπωρή με σεβασμό στην προσωπι-
κότητά τους. Οι διάφορες δραστηριότητες, 
εκδηλώσεις, εορτές και επισκέψεις φορέ-
ων και ατόμων ομορφαίνουν τη ζωή τους, 
απαλύνουν τον πόνο τους και το όλο περι-
βάλλον είναι μια όμορφη παρέα στη μονα-
ξιά τους, δημιουργώντας την αίσθηση ότι 
βρίσκονται στο σπίτι τους και καλύτερα, 
καθομολογία πολλών.
Ζουν πραγματικά σε ένα χώρο ζωής και 
άνεσης απολαμβάνοντας όλες τις παρο-
χές φαγητού, καθαριότητας, θέρμανσης – 
φύξης, υγιεινής διαμονής, ασφάλειας και 
συνύπαρξης, αισθανόμενοι ότι είναι μέλη 
μιας μεγάλης οικογένειας και όχι απλά 
τρόφιμοι ενός Γηροκομείου.
Η άγρυπνη καθημερινή προσπάθεια της 
Διοίκησης αλλά και η πραγματικά συγκι-
νητική προσφορά όλου του προσωπικού, 
μας δίνουν το δικαίωμα να σεμνυνόμαστε 
για τα υχηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών 
και θερμής αγάπης προς τους τροφίμους 
μας σε βαθμό που η τοπική κοινωνία μας 
βλέποντας το έργο μας, μάς στηρίζει ποι-
κιλοτρόπως».

Οι πρώτοι πέντε που θα 

επικοινωνήσουν μαζί μας 

θα λάβουν και από ένα 

Ημερολόγιο. Tηλέφωνο 

επικοινωνίας: 27520 22257
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Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ  Ά.Έ., που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρούτων, στα 
πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυ-
μεί να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων.

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

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
Ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε συστήματα SAP  & η γνώ-
ση Αγγλικών θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
Ηγετική και αποφασιστική προσωπικότητα.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσω-
πικών σχέσεων.
Αναλυτική σκέψη ,με δυνατότητες προγραμματισμού και 
οργάνωσης.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση 
των αναγκών του τμήματος.

Παροχές Έταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητες εξέλιξης. 

 Αποστολές βιογραφικών: mail@mitrosilis.gr

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους 
που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ  Ά.Έ. ,που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να 
προσλάβει Υπάλληλο για την στελέχωση του ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ. 

Περιγραφή Θέσης :
Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών 
βιβλίων.

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
Η εμπειρία σε συστήματα ERP και ειδικά η γνώση προ-
γράμματος SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
Άριστος χειρισμός Η/Υ, πολύ καλή γνώση MS Office.
Καλή γνώση Αγγλικών.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπρο-
σωπικών σχέσεων.

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

Παροχές Έταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολές βιογραφικών: email:  mail@mitrosilis.gr  

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

Ο Κορωνοϊός έφαγε την πίτα της Πρωτοχρονιάς
Λόγω έξαρσης του κορωνοϊού COVID 19 και 
των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, οι 
φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν με τις ισχύου-
σες υγειονομικές διατάξεις και με περιορι-
σμένο αριθμό ατόμων .
Την 1η  Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 11.00΄ 
π.μ. θα τελεστεί δοξολογία στο Μητροπολιτι-
κό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  Ναυπλίου, χο-
ροστατούντος του Μητροπολίτου Αργολίδας 
κ. Νεκταρίου και του Ιερού κλήρου.
Λόγω των συνθηκών της πανδημίας η καθι-
ερωμένη κοπή της πίτας στο κτίριο της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αργολίδας, θα λάβει 
χώρα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού 
Αγίου Γεωργίου μετά το πέρας της δοξολο-

γίας. 
Στις εκδηλώσεις θα παραστούν οι: Μητροπο-
λίτης Αργολίδας Νεκτάριος,  Αντιπεριφερει-
άρχης Περιφερειακής Ενότητας  Αργολίδας,  
Βουλευτές Νομού Αργολίδας, Ανώτερος 
Διοικητής Φρουράς Ναυπλίου, Δήμαρχος 
Ναυπλιέων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αρ-
γολιδας , Δ/ντής Αστυνομικής Διεύθυνσης  
Αργολίδας, Λιμενάρχης Ναυπλίου, Διοικη-
τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού, Διοι-
κητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, 
Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, Προϊσταμένη  Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης
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Σ
υνήθως, όταν ακούμε για ενίσχυση και στή-
ριξη επιχειρήσεων στη χώρα μας από κοινο-
τικούς πόρους, το μυαλό όλων μας πηγαίνει 
στους πόρους του ΕΣΠΑ που ενισχύεται από 

την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και «τρέχει» με 
εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμ-
ματα. Όμως η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ ενι-
σχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και μέσα 
από άλλα εργαλεία, όπως τα προγράμματα εδαφι-
κής συνεργασίας INTERREG. Και όταν οι εταίροι 
των δράσεων αυτών έχουν όρεξη και φαντασία, 
μερικές φορές φυσάει ούριος άνεμος - ή καλύτε-
ρα Μαϊστρος… Γιατί μιλάμε για τους θαλάσσιους 
ανέμους; Διότι μια καλή πρακτική στη χώρα μας 
αναδεικνύεται από το έργο MISTRAL, που ση-
μαίνει Μαΐστρος στα Ελληνικά, που χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 
της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για τη Μεσόγειο 
Interreg Med. 
Και είναι πραγματικά καλή πρακτική για τη χώρα 
μας διότι ένα πρόγραμμα για ολόκληρη τη Με-
σόγειο, που αφορά κυρίως ερευνητικά αποτελέ-
σματα και επιστήμονες, φθάνει να υποστηρίξει 
νέους επιχειρηματίες και φιλόδοξες ιδέες, χωρίς 
η Ελλάδα να είναι καν στους επικεφαλείς εταί-
ρους της δράσης.

Το Blue Prototype και επτά start-ups για 
να προσέξετε αύριο
Όλο αυτό έγινε εφικτό από μια καινοτόμο συνερ-
γασία που ανέπτυξαν από κοινού το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο πλαίσιο του 
έργου MISTRAL, «τρέχοντας» έναν επιταχυντή 
καινοτόμων ιδεών για νέους επιχειρηματίες και 
ερευνητές, προσανατολισμένο στην πράξη και 
ειδικευμένο στη θαλάσσια οικονομία και τη γαλά-
ζια ανάπτυξη - αυτό δηλαδή που συνδέει όλες τις 
μεσογειακές χώρες μεταξύ τους.
Το Blue Prototype που ολοκληρώνεται αυτό το 
διάστημα, αποτελεί μια πιλοτική δράση του έργου 
MISTRAL και ουσιαστικά είναι ένας επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε 
από τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος και είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Αττικής. Στο Blue Prototype κατατέθηκαν πάνω 
από 15  καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για τη 
θαλάσσια οικονομία. Προκρίθηκαν, «αποφοίτη-
σαν» με διάκριση και εξελίχθηκαν επιχειρηματι-
κά (δύο) 2 συγκεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις 
(start-ups). Συνολικά όμως, επτά καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις για τη 
θαλάσσια οικονομία «αποφοίτησαν» εντέλει από 
το “BLUE Prototype by TEE–ΈΛΚΈΘΈ”, μετά 
από πολύμηνη αρχική αξιολόγηση, ομαδική και 
εξατομικευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και 
επαναξιολόγηση, που συνέπεσαν σε μεγάλο βαθ-
μό με τους περιορισμούς της κρίσης του κορω-
νοϊού και εξελίχθηκαν κατά βάση διαδικτυακά. 
Πλέον , οι συμμετέχουσες ομάδες περνούν σε μια 
πιο δυναμική περίοδο και ήδη οι δύο διακεκρι-
μένες επιχειρήσεις «άνοιξαν τα πανιά τους» και 
παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
σε διεθνές κοινό, από συμμετέχοντες στη δράση 
MISTRAL και INTERREG MED στη Γαλλία - και 
αναμένεται και συνέχεια…

Η διάκριση του «Μαΐστρου» και οι 
απόφοιτοι του «Μπλε Πρωτότυπου» 
Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνη-
τών, επίδοξων επιχειρηματιών και start-ups για 
εισαγωγή στην πρωτοβουλία «Blue Prototype» 

που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2019 και ολο-
κληρώθηκε στις αρχές του 2020, οι διοργανωτές 
επέλεξαν οκτώ προτάσεις από τις οποίες επτά 
αποφοίτησαν με επιτυχία. ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ, 
μαζί με τους επιστήμονες και επιχειρηματίες των 
ομάδων υποστήριξης, αποφάσισαν επιπλέον να 
απονείμουν διάκριση σε δύο από τις ομάδες που 
παρουσιάζουν το πιο έντονο ενδιαφέρον με βάση 
τα πολυπαραγοντικά κριτήρια της πρωτοβουλίας 
αλλά και που, ταυτόχρονα, βελτιώθηκαν ιδιαίτε-
ρα σημαντικά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
τους. Οι διακριθείσες ομάδες έλαβαν από το “Blue 
Prototype” τον τίτλο του «Μαΐστρου» (που αποτε-
λεί την ελληνική μετάφραση του όρου MISTRAL), 
με έναν ευθύ συμβολισμό, που σχετίζεται με τη 
θάλασσα, για τον χαρακτηρισμό του επιπέδου και 
των δυνατοτήτων τους. Ένας συμβολισμός που 
στην περίπτωση της Θαλάσσιας Οικονομίας δεν 
θα εκφράζονταν πιο δυναμικά και ουσιαστικά 
από έναν άνεμο: «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για 
όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει [Σενέκας, Επιστο-
λές Ηθικές στον Λουκίλιο (71,3)].
Οι διακριθέντες Μαΐστροι του Blue Prototype by 
ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ είναι:

MARE INCOGNITA/ COΆSTLINE:
Η Mare Ingognita ιδρύθηκε από δύο νέους γεω-
λόγους το 2018 και δραστηριοποιείται στον το-
μέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας 
ζώνης και γεωλογικών εφαρμογών - και αξίζει 
να σημειωθεί ότι έχει ενισχυθεί από πόρους του 
ΕΠΑΝΕΚ-ΕΣΠΑ από την Πολιτική Συνοχής για 
την ανάπτυξή της. Συνδυάζοντας διάφορα σημεία 
από την επιστημονική της ειδίκευση, η MARE 
INCOGNITA και οι εταίροι της αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν ένα εξειδικευμένο προϊόν - υπη-
ρεσία, διαδικτυακό εν πολλοίς, που μπορεί να βο-
ηθήσει οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
επιχειρήσεις σε σημαντικές προκλήσεις του μέλ-
λοντος. Και αυτή η πρόκληση που ήδη βλέπουμε 
σε όλη την Ελλάδα είναι η διάβρωση των ακτών. 
Με βάση αυτή την παρατήρηση, αποφάσισαν να 
αναπτύξουν ένα  Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων 
για την εκτίμηση της βιώσιμης τουριστικής ανά-
πτυξης των παραλιών σε συνδυασμό με την κλι-
ματική μεταβλητότητα και αλλαγή, που έχει όλα 
τα περιθώρια να αναπτυχθεί και να αποτελέσει 
πολύτιμο όπλο για όλους τους εμπλεκόμενους, 
που θα βοηθήσει να μειωθούν οι επιπτώσεις με 
τις κατάλληλες αποφάσεις, βασισμένες σε επιστη-
μονικά δεδομένα και ανάλυση ρεαλιστικών σενα-
ρίων. Τελικός στόχος του προϊόντος, που συνεχώς 
εξελίσσεται, είναι να αποτελέσει μια ολοκληρω-
μένη πλατφόρμα για όσους λαμβάνουν σχετικές 
αποφάσεις.

ΦΆΟΣ ΜΚΟ:
Πολλές φορές οι παραδοσιακές μέθοδοι παρα-
γνωρίζονται σε μια εποχή έντονων τεχνολογικών 
εξελίξεων, αλλά η πρόκληση της κλιματικής αλ-
λαγής και οι ανάγκες της φύσης πολλές φορές 
μας οδηγούν να ξανα-ανακαλύψουμε τις ξεχα-
σμένες μεθόδους των πατεράδων και των παπ-

πούδων μας, εμπλουτισμένες πλέον με νέα στοι-
χεία. Μια τέτοια προσπάθεια είναι και αυτή της 
ΜΚΟ ΦΑΟΣ στο (πανέμορφο και μοναδικό) Αιτω-
λικό, που επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή και 
να ξανασυστήσει στους σύγχρονους Ευρωπαίους 
την παραδοσιακή αλιευτική τεχνική, το ψάρεμα, 
με Σταφνοκάρι, μέσα από την μετεξέλιξή της σε 
μια πολιτιστική-ψυχαγωγική (και τουριστική) 
δραστηριότητα. Η ιδέα είναι έντονα συνδεδεμένη 
με τον τόπο της, καθώς εκεί αναπτύχθηκε για αι-
ώνες αλλά κοντεύει να εξαφανιστεί. Με το σχεδι-
ασμό που γίνεται, μπορεί η αναβίωσή της να απο-
τελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή 
και ταυτόχρονα πηγή εσόδων τόσο για επιχειρή-
σεις όσο και γενικότερα για την περιοχή. Αξίζει 
να σημειώσουμε ότι μέσα και από την ωρίμανση 
της επιχειρηματικής ιδέας, προχώρησε ταυτό-
χρονα και μια θεσμική αναγνώριση. Το ψάρεμα 
με Σταφνοκάρι εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και της UNESCO το 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη και των δυο 
(2) διακεκριμένων ομάδων (των «Μαΐστρων») 
προέρχονται από την ελληνική περιφέρεια: από 
τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας που 
«βλέπει» στο Βόρειο Αιγαίο και της Δυτικής Ελλά-
δας που «βλέπει» στο Ιόνιο Πέλαγος, αντίστοιχα.
Οι άλλοι πέντε «Απόφοιτες/οι» του BLUE 
PROTOTYPE ήταν οι:
GOZONE: Σωστικό γιλέκο ναυτικών δραστηριο-
τήτων με ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης 
και εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.
ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ: Οργανωμένες εκδρομές σε παρά-
κτιες περιοχές με βιωματική περιβαλλοντική εκ-
παίδευση από επιστήμονες.
BLUESPEAR: Εφαρμογή κοινωνικής δικτύ-
ωσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην 
υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.
ECOQUEST ENVIRONMENTAL 
CONSULTING: Δημιουργία βάσης ανοικτών πε-
ριβαλλοντικών δεδομένων μέσα από την ανάπτυ-
ξη θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
WINDWAVE: Χαμηλού κόστους υπεράκτιο 
υβριδικό σύστημα αιολικής-κυματικής ηλεκτρο-
παραγωγής.
 
Η υποστήριξη από την κοινότητα
Πέρα από το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνερ-
γάτες και τα μέλη των ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ, και τη 
συμπαράσταση της Περιφέρειας Αττικής, αξιο-
σημείωτη είναι η υποστήριξη στην πρωτοβουλία 
BLUE PROTOTYPE από σημαντικά πρόσωπα της 
πραγματικής οικονομίας, του οικοσυστήματος 
καινοτομίας της χώρας, ερευνητές, ακαδημαϊ-
κούς και στελέχη επιχειρήσεων, τόσο από τον 
χώρο των μηχανικών όσο και από το χώρο της 
βιολογίας, της ωκεανογραφίας και γενικότερα 
του χώρου του επιχειρείν και της Θαλάσσιας 
Οικονομίας, που λειτούργησαν συμβουλευτικά, 
ενίσχυσαν την προσπάθεια και ανέλαβαν δράση 
υποστήριξης ως μέντορες στην πρωτοβουλία του 
ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.
«Με την επιστημονική, διοικητική, οικονομική 

και αναπτυξιακή γνώση που δίνουν στο ΤΕΕ οι 
110 χιλιάδες μηχανικοί μέλη του, φιλοδοξούμε 
να ενισχύσουμε στην πράξη την επόμενη γενιά 
επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευ-
νας της χώρας μας, εστιάζοντας φέτος ειδικά στον 
πολλά υποσχόμενο χώρο της θαλάσσιας οικονο-
μίας, όπου η χώρα διαθέτει και ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα και εξειδικευμένο προσωπικό 
αλλά και ανάγκες για το μέλλον» τόνισε ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σημειώνοντας 
παράλληλα ως εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγο-
νός ότι υπάρχει ενδιαφέρον στήριξης του προ-
γράμματος και από τον επιχειρηματικό κόσμο, 
από σημαντικές εταιρείες, που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα.

MISTRAL: Μια ισχυρή διακρατική 
συνεργασία για την βιώσιμη καινοτομία και 
τη «Γαλάζια Άνάπτυξη»
Το έργο MISTRAL έχει ως στόχο να εδραιώσει 
μια ισχυρή διακρατική Μεσογειακή συνεργασία 
8 χωρών και ποικίλων συμμετεχόντων φορέ-
ων (Υπουργεία, Περιφέρειες, συμπράξεις τύπου 
clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου να κα-
ταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη 
καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τη «Γα-
λάζια Ανάπτυξη» (BlueGrowth) στη Μεσόγειο, να 
υποστηριχθεί η δημιουργία clusters ως εξαιρετι-
κών διαμεσολαβητών της γνώσης για την ενίσχυ-
ση της θαλάσσιας οικονομίας, να σχεδιαστούν και 
να εφαρμοστούν κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης 
Εξειδίκευσης των περιφερειών στη Μεσόγειο. Οι 
παρεμβάσεις του προγράμματος επιμερίζονται 
στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή 
στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth), 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανά-
πτυξης του θαλάσσιου τομέα. Το έργο χρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφι-
κής Συνεργασίας για τη Μεσόγειο Interreg Med. 
Οι επικεφαλής εταίροι είναι η περιφέρεια Emilia 
Romania και το τεχνολογικό κλάστερ ART-ER. 
Η Χρύσα Ευστρατίου, συνεργάτης του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και 
υπεύθυνη επικοινωνίας του MISTRAL μιλά για 
τους βασικούς στόχους του έργου και πως επι-
τυγχάνεται μέσα από τη διακρατική συνεργασία: 
«Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξη σε ορισμένους τομείς που επισημαίνο-
νται στο πλαίσιο της, όπως και οι τομείς που ανα-
φέραμε πριν. Το 2020 υπάρχουν ακόμα πολλές 
περιφέρειες στη Μεσόγειο όπως και η Ελλάδα με 
μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη 
στις θαλάσσιες δραστηριότητες που δεν έχουν 
υιοθετήσει ακόμα στις οικίες στρατηγικές τους, 
στις κατευθύνσεις στρατηγικής για τη Γαλάζια 
Ανάπτυξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δυναμικό 
να παραμένει ανεκμετάλλευτο. Στόχος μας είναι 
οπότε, οι περιφέρειες να συνεργαστούν με τους 
ερευνητικούς φορείς όπως είναι στην Ελλάδα τα 
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα και 
να μπορέσουνε να σχεδιάσουν στοχευμένες στρα-
τηγικές, έξυπνης εξειδίκευσης για τη θαλάσσια 
οικονομία. Να ενσωματώσουν, δηλαδή, τον πυ-
λώνα της θάλασσας μέσα στις οικίες στρατηγικές 
και στις προτεραιότητες τους. 
Καλή πρακτική στη διαχείριση των παραλιών
Μία εταιρία που έχει αποδειχθεί σαν καλή 
πρακτική από το έργο MISTRAL είναι η Costa 
Nostrum. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία στο 
«Blue Prototype» της start-up επιχείρησης 
COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΈΠΈ, 
«απόφοιτης» του πρώτου κύκλου του «Prototype 
by TEE», που «έτρεξε» την περίοδο 2017-2018, 

με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής με πόρους της Πολιτικής 
Συνοχής της ΕΕ και ίδιους πόρους του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας και που συνέβαλε στην 
ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και 
start-up επιχειρήσεων σε όλα σχεδόν τα πεδία 
δραστηριοποίησης των μηχανικών. Το «Πρωτό-
κολλο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
και Διαχείριση των Παραλιών της Μεσογείου 
Costa Nostrum® – Sustainable Beaches» συ-
μπεριλήφθηκε στη συλλογή καλών πρακτικών 
“Good practices collection in maritime economy 
for the Mediterranean” που διέθεσε το ΕΛΚΕ-
ΘΕ για τον προσανατολισμό των υποψηφίων 
του «Blue Prototype». Περαιτέρω, εκπρόσωπος 
της επιχείρησης προσέφερε υπηρεσίες καθοδη-
γητή-μέντορα για την επιτάχυνση των δεξιοτή-
των «εισακτέων» του «Blue Prototype», ενώ η 
COSTA NOSTRUM αναμένεται να διαδραματίσει 
και έναν καταλυτικό ρόλο «φορέα αρωγού» για 
τη δημιουργία σύμπραξης τύπου cluster μεταξύ 
ομάδων του «Blue Prototype» σε μια αμέσως επό-
μενη φάση.
Ο Βασίλης Ζησιμόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της Costa Nostrum μιλά για το εγχεί-
ρημα αυτό: «H Costa Nostrum λοιπόν, είναι 
ένα πρότυπο για την βιώσιμη διαχείριση 
και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογεί-
ου. Το κενό το οποίο ήρθε να καλύψει είναι ότι 
ενώ ουσιαστικά οι παράκτιες περιοχές όλης της 
Μεσογείου είναι μια πολιτιστική κληρονομιά των 
λαών της Μεσογείου και ένας απίστευτος φυσι-
κός πλούτος. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν είχε γί-
νει κάτι σωστά δομημένο για την προστασία, την 
ανάδειξη όλων αυτών των παράκτιων περιοχών. 
Άρα αυτό το οποίο που προσπαθούμε να κάνουμε 
είναι να προστατέψουμε, να αναδείξουμε και να 
πιστοποιήσουμε τις παραλίες της ευρύτερης Με-
σογειακής λεκάνης ως βιώσιμες παραλίες Costa 
Nostrum Blue Beaches.
Αυτό το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 
39 κριτήρια δεικτών οι οποίοι είναι είτε κοινω-
νικοί είτε περιβαλλοντικοί δείκτες. Κατηγοριοποι-
ούμε την κάθε παραλία με βάση μια συγκεκριμέ-
νη βαθμολογία και η παραλία μπορεί να πάρει 
από έναν έως τέσσερις ιππόκαμπους ανάλογα με 
τον βαθμό αειφορίας τον οποίο επιτυγχάνει με 
βάση αξιολόγησης την οποία κάνουμε. »
Ο Αλέξανδρος Τρίγγος, ωκεανολόγος – μικροβι-
ολόγος νερού και επιστημονικός συνεργάτης του 
Costa Nostrum μιλά για την αλληλεπίδραση με 
τους λουόμενους και τον τρόπο με τον οποίο έχει 
αλλάξει η περιβαλλοντική συνείδηση των πολι-
τών μέσα από το πρόγραμμα: «Οι λουόμενοι που 
έρχονται στις παραλίες καλούνται να συμπλη-
ρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ώστε στο τέλος 
του καλοκαιριού, η διαχειριστική αρχή της κάθε 
παραλίας να εκτιμήσει τα αποτελέσματα και να 
διαχειριστεί καλύτερα τη παραλία της. Βλέπουμε 
ότι τα τελευταία χρόνια οι επισκέπτες, τουρίστες 
λουόμενοι που έρχονται στη Μεσόγειο επιλέγουν 
κυρίως εμπειρίες και όχι πράγματα. Oι λουόμε-
νοι και η διαχειριστική αρχή αντιλαμβάνονται το 
πόσο σημαντική είναι η αύξηση του οικοτουρι-
σμού και η προστασία του θαλάσσιου και παρά-
κτιου περιβάλλοντος.»

Μαϊστρος για την ελληνική θαλάσσια οικονομία και 
επιχειρηματικότητα μέσα από το πρόγραμμα INTERREG
2+5 ελληνικές startups ενισχύονται μέσα από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, με τη βοήθεια του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, στο 

πλαίσιο του έργου MISTRAL του Interreg Med
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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

Αυτά τα Χριστούγεννα

Και σήκωσε
τον Χριστό,
κάτω από 
το δέντρο σου
και φτιάξε μία φάτνη στην καρδιά σου,
εξομολογήσου στον Άνθρωπο ως 
άνθρωπος,
αγκάλιασε μίλησε συγχώρεσε,
στους ανθρώπους γράψε,
γίνε συζήτηση
σε μια θλίψη τους,
αισιοδοξία σε μια σκέψη τους,
μοιράσου
το φαγητό σου,
γιατί αυτά τα Χριστούγεννα 
ίσως είναι τα πρώτα που δεν μας κάνουν 
χαρούμενους καινούργια πράγματα,
αλλά θα σεβαστούμε,
θα διορθώσουμε,
θα απολαύσουμε,
αυτά που έχουμε…
και ποιός ξέρει,
ίσως φτιάξουμε καλύτερες Χριστούγεννα,
στο βιβλίο των αναμνήσεων της καρδιάς 
μας !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης 

Ομορφιά που ψυχή 
γαληνεύει          
Σ΄ αγάπησα,
το ‘νιωσες αλήθεια πόσο πολύ σ’ αγάπησα  
Δεν είναι εύκολο ξέρεις να περάσεις από τη ζωή 
κάποιου 
και να τον αφήσεις ασυγκίνητο
Αν γνωρίσει κάποιος την ομορφιά σου, δίκοπο 
μαχαίρι είναι  
Γιατί και ομορφιά θα χει γευτεί,
Αλλά επίσης θα βασανίζεται αν δεν σ’ έχει 
Στην αθλιότητα θα ζει 

Απλόχερα της φύσης η ομορφιά σου δόθηκε 
και χάρμα οφθαλμών εσύ είσαι 
πίστεψε το πως συναισθήματα 
ανάμικτα σε μένα προκαλείς
και της ζωής μου την ήσυχη ροή την άλλαξες 
γαλήνια θάλασσα ήταν που όμως μου την 
τάραξες 
μα ούτε καν δεν διανοούμαι 
πια τη ζωή μου 
δίχως την γνωριμία μας 
αυτό το δώρο του θεού 
πονάει η αγάπη σου μα αξίζει 
δεν μετανιώνω για το μοιραίο πάθος 
που κοντά σου έζησα 
και μοιραστήκαμε μαζί 
χαλάλι σου κι όλα απλόχερα 
σου τα χαρίζω 
με δίχως δισταγμό ,με δίχως σκέψη 
αφού αρέσει η ομορφιά σου στην ψυχή 
και μου την γαληνεύει και μου την ηρεμεί 

Αρέσει στην ψυχή η ομορφιά σου 
αυτή η τόσο γλυκιά αγνότητά σου 
ο τρόπος που κοιτάς μ’ αυτά τα μάτια 
σαν πρώτη σου φορά θωρείς  του κόσμου την 
μαγεία με απλότητα 
και τον ανακαλύπτεις από την αρχή 
μοιάζεις τόσο αθώος σαν μικρό παιδί 
δεν είναι εύκολο κάποιος να σε ξεχάσει 
το ξέρεις,
σίγουρα τώρα πια θα το έχεις μάθει
μνήμες αφήνεις σ’ όλους όσους τύχει να σε δουν 
και τρόπους να σε κατακτήσουν τους βάζεις 
νύχτα και μέρα 
να σχεδιάζουν και να προσπαθούν 

Την ομορφιά σου εγώ μόνο ήθελα να αγγίξω 
Με έλκυε 
Να την κρατήσω ήθελα γέρα και τίποτα άλλο 
δεν σου ζήτησα 
Μα εσύ φοβήθηκες 
Να δώσεις νόμισες έπρεπε παραπάνω
Τρόμαξες 
Και πια που είσαι δεν γνωρίζω 
Εξαφανίστηκες και απ’ τον κόσμο στέρησες 
αυτή τη σπάνια και ατελείωτη ομορφιά σου 
και κρίμα είναι απ’ το θεό 
να μην υπάρχει πια στη γη 
ομορφιά παρόμοια με τη δικιά σου

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 
«Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς» 

εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Είναι μια πάγια κατάσταση όταν κάποιος 

πάει μετανάστης σε κάποιον ξένο τόπο 

και το όνομά του προφέρεται δύσκολα  

από τους ντόπιους να το αλλάζει. Έτσι, 

όταν πρόκειται για Έλληνες που πάνε σε 

αγγλόφωνες χώρες, ο Δημήτρης γίνεται 

Τζιμ, ο Κώστας γίνεται Γκας και ο Ηλίας 

γίνεται Λούης….

Στη χώρα μας, το απόλυτο αλαλούμ γίνε-

ται με μουσουλμάνους με δυσκολοπρό-

φερτα ονόματα και με Αλβανούς.

Όπως ο καλός φίλος μου Ερμπλίντ από 

το Μπούρελι της Βόρειας Αλβανίας, που 

είναι γνωστός σε όλους ως… Χρήστος. Ή ο 

άλλος, Αμπντ ελ σατάρ από την Τυνησία, 

που τον φώναζαν Αποστόλη στο Ναύ-

πλιο.

Η ιστορία της μετανάστευσης, νόμιμης 

ή λαθραίας, κλείνει πολλές ανθρώπινες 

τραγωδίες ένθεν και ένθεν αλλά, όπως 

όλες οι ανθρώπινες ιστορίες, έχει και τις 

εύθυμες στιγμές…

Ο Φατμίρ από την Βόρεια Αλβανία, ζει 

στην Ελλάδα εδώ και πάνω από είκοσι 

χρόνια. Στην Κρήτη τον φωνάζανε Ηλία, 

στην Θεσσαλία Δημήτρη και στην Αρ-

γολίδα… δεν το γράφω για να μην τον 

μπλέξω… Άλλωστε είναι πλέον νόμιμος, 

με επίσημα χαρτιά, εργάζεται νόμιμα και 

φιλότιμα και η ιστορία είναι προ εικοσα-

ετίας…

Ο Φατμίρ, λοιπόν, σε μια τελευταία επί-

σκεψή του στην Αλβανία έπεσε με τους 

φίλους του πάνω σε αστυνομικό έλεγχο. 

Ο επικεφαλής αστυνομικός, όμως, που 

ήταν και πολύ τυπικός, στα όρια του 

αυστηρού, και τους καθυστερούσε, ανα-

μένοντας, προφανώς το κατιτίς του, του 

φάνηκε γνωστός. Ξαφνικά τον θυμήθηκε. 

Και του μίλησε ελληνικά:

-Ρε, δεν θυμάσαι που κλέβαμε μαζί τα κο-

τόπουλα στο Κουρτάκι; Τώρα έγινες μπά-

τσος και το παίζεις και αυστηρός;

Ο αστυνόμος άσπρισε και επιστρέφοντας 

πάραυτα τα χαρτιά, τούς πρόσταξε κοφτά:

-Φύγετε, φύγετε!

Ως δια μαγείας ο έλεγχος τελείωσε στη 

στιγμή και οι ελεγχόμενοι συνέχισαν το 

δρόμο τους χωρίς άλλη καθυστέρηση…

………………….

Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές 

Ιστορίες (που βγάζουν γέλιο)», που κυ-

κλοφορεί από τις εκδόσεις «Ερωδιός». Το 

βιβλίο βραβεύτηκε ως «Βιβλίο Χρονιάς» 

(2019) από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμι-

λο Κυπρίων Ελλάδας.

«Θυμάσαι που κλέβαμε τα 
κοτόπουλα στο Κουρτάκι;»
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Προσεχώς στο παγκάρι σας 
η νέα Ιεροκάρτα VISA της Μητρόπολης  

Στους καιρούς που ζούμε δεν αποκλείεται μια μέρα να 
δουμε να λανσάρεται και η VIZA κάρ-
τα της Μητρόπολης. Μην χάσετε κα-
θόλου καιρό. Αποκτήστε και εσείς τα 
προνόμια που μόνο οι κάτοχοι της 
Ιεροκάρτας θα μπορούν να έχουν. 
Δείτε τα...
Κηδεία σε 12 άτοκες δόσεις. Πεθάνετε 
σήμερα, επιλέξτε μία από τις 12 Preset 
κηδείες που θα βρείτε κάθε μήνα στο 
ένθετο βιβλιαράκι και πληρώστε πρώ-
τη δόση το καλοκαίρι του.
Πληρώστε τα βαπτίσια του μωρού σας 
με την ΙΕΡΟΚΑΡΤΑ VISA και αποκτή-
στε ένα δεύτερο ονοματάκι για το αβά-
πτιστο δωρεάν!
Έκπτωση έως και 15% σε όλες τις εκ-
κλησίες που δέχονται την ΙΕΡΟΚΑΡΤΑ 
VISA σε κεριά και όλα τα είδη που 
αγοράζετε από το "ΠΑΓΚΑΡΙ"
Πληρώστε με ΙΕΡΟΚΑΡΤΑ VISA το 
δίσκο που βγαίνει γύρα και αποκτή-
στε 5% επιστροφή με την μέθοδο "Κ 
BONUS".
Τηλεφωνική εξομολόγηση μόνο για τους κατόχους της 
ΙΕΡΟΚΑΡΤΑΣ VISA στο 09625 666 666 (ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗ 
Ε.Π.Α.Κ. Χρέωση)
Αγορές εκκλησιαστικών ειδών από την αλυσίδα κα-

ταστημάτων εκκλησιαστικών "ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ" με ειδική έκπτωση 
έως και 50%. Αποκτήστε τώρα 
εκείνο το μανουάλι των ονείρων 
σας και πληρώστε το σε 18 άτο-
κες δόσεις.
Φτιάξτε και εσείς αυτό το πε-
ριβόητο "HOME CHURCH" με 
όλα τα κομφόρ μιας πραγματι-
κής εκκλησίας και απολαύστε 
τις αγαπημένες σας λειτουργίες 
στον χώρο του σπιτιού σας!
Αγορές βυζαντινών ύμνων και 
άλλων εκκλησιαστικών ασμά-
των από την διάσημη αλυσίδα 
δίσκων "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ" με έκ-
πτωση έως και 35% για τους 
κατόχους της ΙΕΡΟΚΑΡΤΑΣ 
VISA.
Τώρα με την άρνηση της κυ-
βέρνησης να αναγράφει το 
θρήσκευμα στις ταυτότητες 

αντισταθείτε κάνοντας τώρα αίτη-
ση για έκδοση της ΙΕΡΟΚΑΡΤΑΣ VISA. Έτσι αν κάποιος 
αμφισβητήσει το θρήσκευμα σας και τα πιστεύω σας 
"ΚΟΛΛΗΣΤΕ" του την ΙΕΡΟΚΑΡΤΑ VISA στην μούρη του!
Κάντε τώρα αμέσως αίτηση για την νέα κάρτα και σε 4 
μέρες έρχεται στο σπίτι με παπά-Courier σε "ΠΑΠΑΚΙ"

Φέτος το ρεβεγιόν θα είναι λιτό 

Η παρθένα 
στο αεροπλάνο
Ήταν μια φορά μια παρθένα σε ένα αεροπλάνο.

- Κάποια στιγμή ο πιλότος ανακοινώνει ότι το αε-

ροπλάνο πέφτει και καλεί τους επιβάτες να κά-

νουν την "προσευχή" τους.

Πανικόβλητη η παρθένα αρπάζει τον επιβάτη 

που καθόταν δίπλα της και του λέει:

- Είμαι 28 χρονών και είμαι ακόμα ανέγγιχτη!!! 

Κάνε με να νιώσω γυναίκα ΤΩΡΑ!

Ο συνεπιβάτης της αρχίζει να ξεκουμπώνει το 

πουκάμισό του με ένα ύφος πολλά υποσχόμενο.

Το βγάζει, της το πετάει και της λέει:

- Πάρ` το μωρή να το σιδερώσεις!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

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

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

31 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

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

Η σωστή διατροφή κατά του χειμερινούς μήνες 
είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την προστα-
σία του οργανισμού μας από τις ιώσεις, όσο και 
για την διατήρηση του σωματικού μας βάρους. 
Σύμφωνα με μελέτες την περίοδο αυτή έχουμε 
την τάση να καταναλώνουμε τροφές με υψηλό 
θερμιδικό περιεχόμενο με το μέσο άτομο να κερ-
δίζει τουλάχιστον 1 με 2 κιλά ενώ είναι πιθανόν 
οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι να αυξήσουν ακόμα 
περισσότερο το σωματικός τους βάρος.
Κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω της μείωσης 
της θερμοκρασίας οι θερμιδικές ανάγκες του 
οργανισμού είναι αυξημένες, καθώς ο μεταβο-
λισμός επιταχύνεται. Κατά την περίοδο αυτή, οι 
διατροφικές συνήθειες συνήθως διαφοροποιού-
νται σε σχέση με τις άλλες εποχές του χρόνου, 
λόγω της μειωμένης λήψης υγρών, αλλά και 
εξαιτίας της μεγαλύτερης ποσότητας και της δι-
αφορετικής ποιότητας του φαγητού εξαιτίας της 
μείωσης της θερμοκρασίας. Την περίοδο αυτή 
έχουμε την τάση να καταναλώνουμε τροφές που 
μας δίνουν ενέργεια, με υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά και αλάτι. Ο μεταβολισμός του ανθρώ-
που αυξάνεται ελαφρώς και υπάρχει τάση για 
περισσότερες καύσεις απ' ότι συνήθως για να 
κρατήσει ο οργανισμός την θερμότητα του και 
αυτό αυξάνει και την πείνα.
Ας δούμε αναλυτικά τις τροφές που θα μας προ-
φυλάξουν από τις χαμηλές θερμοκρασίες:
Ζεστά Γεύματα
Η σωστή διατροφή, μάς βοηθά στη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του σώματος, κρατώντας το σώμα 
ζεστό και παρέχει αρκετό καύσιμο για τις δρα-
στηριότητές μας. Έχει παρατηρηθεί, ότι κατά την 
διάρκεια του χειμώνα καταναλώνουμε ζεστές 
τροφές όπως είναι οι σούπες και τα όσπρια ενώ 
αντίθετα το καλοκαίρι προτιμούμε τροφές είτε 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε παγωμέ-
νες για να δροσιστούμε ή να ξεδιψάσουμε. Με 
την κατανάλωση ζεστής τροφής ανεβάζουμε 
την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος, ενώ 

αντίστοιχα την μειώνουμε, με την κατανάλωση 
μιας παγωμένης τροφής. Υπάρχει δηλαδή, μία 
συσχέτιση μεταξύ θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 
σώματος και θερμοκρασίας φαγητού από την 
οποία επηρεάζεται τόσο η γευστική ευχαρίστηση 
της τροφής όσο και η ποσότητα που θα κατανα-
λώσουμε. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και 
αισθανόμαστε κρύο, τα αιμοφόρα αγγεία συσπώ-
νται για να εμποδίσουν την απώλεια θερμοκρα-
σίας και τα αισθητήρια του δέρματος συλλαμ-
βάνουν την αίσθηση του κρύου στον εγκέφαλο, 
σε λήψη ζεστού ροφήματος. Ο οργανισμός στο 
κρύο πρέπει να παράγει περισσότερη θερμότη-
τα, για να παραμείνει ζεστός ενώ στην ζέστη, ο 
οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του απο-
βάλλοντας θερμότητα με τον ιδρώτα και ζητάμε 
να καταναλώσουμε κάτι κρύο.
Όσπρια
Τα όσπρια είναι μια χορταστική διατροφική 
επιλογή, χωρίς να προσδίδει θερμίδες. Τα προ-
τιμούμε τις κρύες μέρες του χειμώνα αφού μας 
γεμίζουν ενέργεια. Η παραδοσιακή φασολάδα 
όπως και τα περισσότερα όσπρια είναι πλούσια 
σε σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες και 
αυξάνουν τις αντοχές του οργανισμού απέναντι 
στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τρόφιμα που 
μπορούν να συνδυαστούν με την φασολάδα εί-
ναι η ρέγγα και η σαρδέλα αφού αποτελούν και 
αυτά με την σειρά τους μια εναλλακτική πηγή 
ενέργειας για να ζεστάνουμε το σώμα μας το 
χειμώνα. Όσον αφορά τις φακές και τα ρεβίθια, 
ο καλύτερος συνδυασμός προκειμένου να αυ-
ξήσουμε την βιολογική αξία της πρωτεΐνης που 
περιέχουν είναι να τα συνδυάσουμε με ρύζι π.χ 
φακόρυζο ή ρεβιθόρυζο. Και στις δυο μορφές 
τους, αποτελούν ένα ζεστό και θρεπτικό πιάτο με 
πολλά οφέλη για την υγεία.
Ζεστά Ροφήματα
Μια από τις καλύτερες επιλογές για τις κρύες 
ημέρες του χειμώνα, αποτελεί αδιαμφισβήτητα 
ένα φλιτζάνι ζεστό ρόφημα. Θα πρέπει όμως 
να είστε προσεκτικοί διότι πολλά από τα έτοιμα 
κυρίως ροφήματα αποτελούν βόμβες θερμίδων. 
Να προτιμάτε πάντα τα απλά ροφήματα όπως 
σκέτο καφέ, τσάι, χαμομήλι και να αποφεύγετε 
αυτά που έχουν πολύ γάλα, πολλή ζάχαρη και 
σαντιγύ.

Έρχεται ο χειμώνας… τι διατροφή να ακολουθήσουμε; Αντιμετώπιση της επιθετικής 
συμπεριφοράς

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 
μια έξαρση στα φαινόμενα της επιθετι-
κής συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο. 
Το γεγονός αυτό εκδηλώνεται από τις 
μικρότερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος της χώρας έως τις μεγα-
λύτερες. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και 
ως γνωστών οι συνήθειες και οι συ-
μπεριφορές μιας κοινωνίας αλλάζουν 
καθώς επηρεάζονται από τα διάφορα 
πρότυπα των πιο προηγμένων χωρών. 
Σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί γί-
νονται μάρτυρες εκδήλωσης μορφών 
βίαιης συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο 
και εκτός αυτού. Οι συμπεριφορές αυτές 
εκδηλώνονται από την πλευρά των μα-
θητών με θύματα τους συμμαθητές τους 
αλλά και τους εκπαιδευτικούς.
Το φαινόμενο αυτό της επιθετικής συ-
μπεριφοράς είναι πολύ δύσκολο πλέον 
να αντιμετωπιστεί λόγω και της κατά-
στασης στην οποία βρίσκεται η χώρα 
μας σήμερα καθώς οι γονείς είναι και 
αυτοί ψυχολογικά επιβαρυμένοι και οι 
περισσότεροι δεν έχουν και το κουράγιο 
να αντιδράσουν εποικοδομητικά απέ-
ναντι στα προβλήματα αυτά. Αυτό βέ-
βαια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
δικαιολογία ώστε να αφήνουν τα παιδιά 
ανεξέλεγκτα, να ορίζουν αυτά τους κα-
νόνες και τα πρέπει μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον αλλά και έξω από αυτό.
Για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο οι επιθετικές συμπερι-
φορές πρέπει να γίνει παρέμβαση από 
τις μικρότερες ηλικίες και στις μικρότε-
ρες σχολικές βαθμίδες όπως στον παιδι-
κό σταθμό. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά 
συγκρούονται και μαλώνουν σχετικά 
με τα παιγνίδια όπως για παράδειγμα « 
είναι δικό μου», «δεν σου δίνω». Εκεί η 
παρέμβαση είτε από γονείς είτε από εκ-
παιδευτικούς πρέπει να εστιάζεται στις 
δραστηριότητες των παιδιών, πρέπει να 
γίνεται διαχωρισμός ώστε να μη μαλώ-
νουν, να γίνει αλλαγή θέματος και δρα-
στηριότητας ή διδασκαλία και κατευνα-
σμός επι του θέματος. Στην ηλικία των 
5 ετών στο νηπιαγωγείο τα παιδιά είναι 
εγωκεντρικά, επιμένουν με το δικό τους 
τρόπο περισσότερο, υπάρχουν απειλές 
μεταξύ τους π.χ. «δεν σε παίζω». Εκεί 
πρέπει να διορθωθεί άμεσα ο επιτιθέμε-
νος, μέσα σε παιδαγωγικά πλαίσια και 
στη συνέχεια πρέπει να γίνει διαδικασία 
επίλυσης του προβλήματος και κατευ-
νασμός των πνευμάτων.
Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω 
ίσως υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί και 
να μειωθεί η επιθετική συμπεριφορά 
των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον 
και όχι μόνο, αρκεί να διαβάζουμε τα 
σημάδια που οδηγούν προς κάτι μη 
συμβατό και να παρεμβαίνουμε σωστά 
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων  για την καλή συμπεριφορά 
των παιδιών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ
Ναύπλιο, 30-12-2020   
Αρ. Πρωτ. 2148                         

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Για την πρόσληψη δύο (2)  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 
έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 
2020-2021.
O Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπλιέων, ως φορέας υλοποίησης των 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021, 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 
έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ (κωδικοποίη-
ση από τον Φορέα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Π.Α.γ.Ο

Αριθμός
ατόμων

Διάρκεια 
σύμβασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ 
ΔΟΜΗΜΕΝΑ 

ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Π.Α.γ.Ο 
ΠΕΡΙΌΔΟΥ 
2020-2021

Δύο (2)
Έως 
Οκτώ 

μήνες (8)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα 
προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτη-
ση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, 
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης)  του 
ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης 
(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) 
ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα 
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρε-
σίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά 
που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα 
και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - ενστάσεων είναι δέκα (10) 
ημέρες εργάσιμες , σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 του άρθρου 
7 του Ο.Π. και αρχίζει από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  
δημοσίευσης  της  περίληψης  της  παρούσας  σε μία  ημερήσια 
εφημερίδα.  Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  χώρο  ανακοινώσεων  
του  Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. (Δ/νση Λ. Ασκληπιού , Ναύπλιο (Βίλα Ζυμβρακά-
κη)  και  στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Επίσης,  θα δημοσιευθεί 
σε 2 εφημερίδες (τοπικές) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες της έδρας του 
Νομού,  εφόσον εκδίδονται.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δη-
μόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ασκληπιού (Βίλα 
Ζυμβρακάκη) , Ναύπλιο , Τ.Κ. 21100 ή ή  ηλεκτρονικά στο e-mail 
: doppat.nafplio@gmail.com.Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ

ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο χειμώνας του 367-8 μ.Χ. και 
ο χειμώνας του 2020-21 μ.Χ.

Του Βασίλη Τσιαμάκη*

Ε
ίναι άγνωστο σε πολλούς, ο 
λιμός( έλλειψη τροφίμων) 
και η αρρώστια που έπληξαν 
την Καισαρεία και όλη σχε-

δόν την Καππαδοκία το χειμώνα του 
376-8. Ένας λιμός που εξελίχτηκε σε 
επιδημία η οποία προκάλεσε πολλές 
ασθένειες και  θανάτους. Τι σχέση έχει 
όμως αυτός ο θανατηφόρος λιμός με 
το χειμώνα που διανύουμε εν μέσω  
της πανδημίας του κορωνοϊού  του 
2020-21; Απολύτως καμία θα μπο-
ρούσαμε να πούμε με μια πρώτη μα-
τιά. Είναι όμως έτσι;  Και τότε πείνα-
σαν και τώρα κάποιοι πεινάνε. 
Οι εποχές έχουν αλλάξει, η επιστήμη 
και η τεχνολογία έχουν προοδεύσει σε 
μια εξελικτική πορεία που ίσως ο άν-
θρωπος δεν το φανταζόταν πριν από 
ένα με δυο αιώνες. Πόσο μάλλον στο 
μακρινό παρελθόν.  Και να εκεί που τα 
πράγματα έμπαιναν σε μια σειρά ήρθε 
ο κορωνοϊός και μας ταπείνωσε ως 
ανθρώπους, ως κοινωνία. Και τώρα 
οφείλουμε να δείξουμε την ανθρωπιά 
μας , το να αγαπάς τον συνάνθρω-
πο και να κάνεις πράξη τα λόγια του 
Κυρίου «ν’ αγαπήσεις τον συνάνθρω-
πο σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου» 

(Ματθ. 22:39). 
Αυτή την πράξη ανθρωπιάς την έκα-
νε ο Μέγας Βασίλειος εκείνο τον 
χειμώνα του 367-8 αλλά και σε όλο 
τον σύντομο βίο του. Για την ζωή, την 
μόρφωση, την αγιότητα, την προσφο-
ρά  και την πορεία του Μ. Βασιλείου, 
έχουν γραφτεί πολλά από καταξιω-
μένους θεολόγους ανά τον κόσμο.  Ο 
σπουδαίος Πατρολόγος, αείμνηστος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Στυλιανός Παπαδόπουλος, μετα-
ξύ άλλων τονίζει: «Ο Βασίλειος υπήρξε 

πολυτάλαντη φυσιογνωμία, απέβη ο 
πιο διακεκριμένος ρήτορας της επο-
χής του με παντοδαπή μόρφωση, στέ-
ρεη φιλοσοφική παιδεία και θαυμαστά 
οργανωτικά προσόντα».   Και είναι 
πράγματι έτσι, ό,τι αγάπησε στην ζωή 
του το έκανε πάντα πράξη.   
Σπούδασε όλες τις γνωστές επιστήμες 
στην εποχή του, το μυαλό του μονα-
δικό στην ανθρωπότητα και ποτέ του 
δεν καυχήθηκε για τίποτα. Αυτό που 
ήξερε να κάνει, είναι να αγαπά και 
να προσφέρει. Έτσι συνέβη και εκεί-
νο το χειμώνα του 376-8. Η έλλειψη 
τροφίμων στην Καισάρεια αλλά και 
σε ολόκληρη την Καππαδοκία άρχισε 
σιγά -σιγά και κατέληξε στην φοβερή 
πείνα σε όλες τις επαρχίες. Οι κάτοικοι 
στερήθηκαν και τα πιο βασικά, με απο-
τέλεσμα η πείνα να θερίζει ζωές.
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές στα-
μάτησαν, τα καταστήματα έκλεισαν, 
οι έμποροι τροφίμων στέρευσαν από 
προϊόντα και στους δρόμους σταμά-
τησε η κυκλοφορία. Οι πιστοί έμεναν 
άρρωστοι στα σπίτια τους, χωρίς να 
μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Πα-
ντού πείνα. 
Ο Βασίλειος (ήταν ιερέας τότε, δεν είχε 
εκλεγεί ακόμα επίσκοπος) αρρώστησε 
από το κακό που έβλεπε, η κατάσταση 
αυτή τον χτύπησε αλύπητα. Είχε μια 
λύση, την προσευχή. Ώρες ολόκληρες 
έπεφτε στα γόνατα και προσευχόταν, 
εκλιπαρούσε το Θεό. Το ίδιο ζητούσε 
και από τους πιστούς. Η πείνα όμως 
και το θανατικό δεν υποχωρούσαν. 
Αυτό που τον συγκλόνισε περισσότερο 
ήταν τα παιδιά.
Τα έβλεπε να μαραίνονται και να σβή-
νουν. Αυτό δεν το άντεξε.  Δεν άντε-
χε το θάνατο τους. Να ζει αυτός και 

τα παιδιά να πεθαίνουν το ένα μετά 
το άλλο. Αναστατώθηκε, σεισμός έγι-
νε στην καρδιά του και έτσι πήρε την 
μεγάλη απόφαση για να ξεκινήσει το 
έργο του για αυτές τις αθώες ψυχού-
λες.  Πόρτα -πόρτα  πήγε στους πλού-
σιους της περιοχής. 
Ζήτησε, παρακάλεσε, έπεσε στα πόδια 
τους και τελικά τα κατάφερε να ανοί-
ξουν τις αποθήκες με το σιτάρι για να 
φάει ο κόσμος ψωμάκι. Σε πρόχειρους 
καταυλισμούς, οργάνωσε συνεργεία 
για συσσίτιο, πρώτα για τα παιδιά 
και έπειτα για όλους τους άλλους. Ο 
Βασίλειος ήταν μεγάλος και γενναιό-
καρδος, δεν έδωσε μόνο φαγητό στα 
παιδιά των χριστιανών, αλλά και στα 
παιδιά των εθνικών, των ειδωλολα-
τρών και των αιρετικών. 
Ήταν πατέρας για όλα τα παιδιά. Άλλα 
συνεργεία γύριζαν πόρτα- πόρτα για 
έρανο και μάζευαν οτιδήποτε ήταν 
χρήσιμο για τον καταυλισμό. Χιλιάδες 
ζωές σώθηκαν από βέβαιο θάνατο σε 
όλη την Καππαδοκία. Ο ίδιος ήταν 
κάθε μέρα στον καταυλισμό και ερ-
γαζόταν ως γιατρός αφού είχε σπου-
δάσει στην Αθήνα και Ιατρική, πέρα 
από τις υπόλοιπες επιστήμες που 
σπούδασε.  Τα χρόνια πέρασαν και  ο 
Βασίλειος εκλέχτηκε επίσκοπος Και-
σαρείας και έργο ζωής πια  ήταν  η 
ίδρυση και η λειτουργία ενός κοινω-
νικού φιλανθρωπικού συστήματος, 
ενός Πτωχοκομείου το οποίο είναι 
γνωστό ως  Βασιλειάδα.  Αυτός ήταν 
ο Μέγας Βασίλειος γεμάτος αγάπη για 
τα παιδιά.  Και αναφερθήκαμε μόνο 
σε ένα γεγονός της περιόδου του λι-
μού της Καππαδοκίας μέσα στα τόσα 
άλλα,  του ποιμαντικού του έργο, της 
συγγραφής και της φιλανθρωπίας 
του. ο Άγιος Βασίλειος έφυγε  νωρίς, 
αδύνατος σχεδόν λιπόσαρκος, φιλά-
σθενος όπως ήταν,  τα δε μαλλιά του 
δεν πρόλαβαν να ασπρίσουν. Έτσι τον 
αποχαιρέτησε  ο επιστήθιος φίλος του 
Γρηγόριος ο  Θεολόγος: «Της Καισαρεί-
ας φήμη πελώρια ολόλαμπρε Βασίλειε, 
βροντή ήταν ο λόγος σου, αστραπή η 
ζωή σου. Αλλά και έτσι άφησες τον ιερό 
θρόνο σου, έτσι ήθελε ο Χριστός να σε 
φέρει το γρηγορότερο κοντά στους ου-
ρανούς….»   
Είθε το φιλανθρωπικό έργο του Μεγά-
λου Βασιλείου, να το ακολουθήσουν 
όλοι ώστε να επιστρέψουν τα χαμογε-
λά στα πρόσωπα μας και ξεπεραστεί η 
πανδημία του κορωνοϊού. 

* Τελειόφοιτος θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Οι κάτοικοι της 
Καισάρειας στερήθηκαν 
και τα πιο βασικά, πείνα 

παντού πείνα. Τότε 
φάνηκε το μεγαλείο του 

Αγίου Βασιλείου



Μέσω πίστωσης του λογαριασμού θα γίνεται η 
αναλογική χρέωση ανάλογα τα χιλιόμετρα στα 
διόδια της Ολυμπίας Οδού από την Πρωτοχρο-
νιά.
Το εξοπλισμένο με πομποδέκτη όχημα, θα δι-
έρχεται από τα διόδια θα πληρώνει κανονικά 
όλο το αντίτιμο της ζώνης χρέωσης και εάν 
βγει από τον αυτοκινητόδρομο πριν από το τέ-
λος της συγκεκριμένης ζώνης θα επιστρέφεται 
και θα πιστώνεται αυτόματα στον πομποδέκτη 
του το ποσό που αντιστοιχεί στην απόσταση 
που δεν διένυσε.
Μέσω του «Υβριδικού Συστήματος Χιλιομετρι-
κής Χρέωσης» Hybrid ETC, που θα ισχύει για 
όλους τους τύπους οχημάτων πλην των δικύ-
κλων, η Ολυμπία Οδός γίνεται ο πρώτος αυ-
τοκινητόδρομος στη χώρα μας που εφαρμόζει 
χιλιομετρική χρέωση και στους επαγγελματίες 
οδηγούς στα διόδια.
Από την αρχή του 2021, οι χρεώσεις των με-
τακινήσεων μέσω των διοδίων της Ολυμπίας 
Οδού θα γίνουν αναλογικότερες, καθώς θα 
εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 

χρέωση με το χιλιόμετρο. Από τον περασμένο 
Νοέμβριο έχει τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότη-
τα οι οδηγοί να χρησιμοποιούν τον ίδιο πομπο-
δέκτη στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της 
χώρας ανεξαρτήτως παραχωρησιούχου.
Οι οδηγοί με τη χρήση του πομποδέκτη ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ PASS (O-pass), θα χρεώνονται για την 
πραγματική απόσταση που θα διανύει το όχη-
μά τους εντός της Ολυμπίας Οδού και όχι όπως 
ισχύει σήμερα. Έτσι, σύμφωνα με την εταιρεία, 
η χρέωση στα διόδια του αυτοκινητοδρόμου θα 
είναι έως και 76% χαμηλότερη κατά περίπτωση.

Ολυμπία Οδός: Οι μειώσεις στις 
τιμές διοδίων
Μειώσεις 0,10 ευρώ και 0,20 ευρώ θα απολαμ-
βάνουν οι οδηγοί στην Ολυμπία Οδό από τα 
μεσάνυχτα της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς 
προς Παρασκευή 1/1/2021. Οι τιμές υπολο-
γίζονται βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
του Σεπτεμβρίου 2020 και αφορούν σε όλους 
τους σταθμούς διοδίων και σε όλες τις κατηγο-

ρίες οχημάτων κατά περίπτωση.

Οι μειώσεις στις τιμές διοδίων του 
αυτοκινητοδρόμου Μορέας
Μειώνονται τα κόμιστρα και στον αυτοκινητό-
δρομο Μορέας. Οι μειώσεις θα ισχύσουν από 
τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 
2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2020. Οι 
χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκι-
νητοδρόμου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά 
για το έτος 2021.
Ελαφρώς μειωμένες κατά τα προβλεπόμενα 
από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου 
«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λει-
τουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 
αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Κα-
λαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» θα είναι 
οι τιμές των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο 
Μορέας. Ο νέος τιμοκατάλογος θα ισχύει για 
όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβα-
νομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομπο-
δεκτών.

Οι online αγορές έχουν συγκεντρώσει την 
προτίμηση των καταναλωτών από την έναρξη 
της πανδημίας και μέχρι σήμερα, τάση που θα 
συνεχιστεί καθ’ όλη την εορταστική περίοδο. 
Πάνω από τα δυο τρίτα των καταναλωτών, το 
67%, απαντά ότι σκοπεύει να κάνει τις αγορές 
του φέτος online.
Αρκετοί από τους καταναλωτές, μάλιστα, δη-
λώνουν ότι θα ψωνίσουν από το κινητό τους, 
είτε μέσω εφαρμογών (ποσοστό 24%), είτε 
μέσω ιστοσελίδων (ποσοστό 20%). Παρά την 
άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όμως, το 
60% των πολιτών απαντά ότι θα κάνει και 
κάποιες από τις αγορές αυτοπροσώπως, απο-
δεικνύοντας πως τα φυσικά καταστήματα κάθε 
άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί.
Σύμφωνα με έρευνα, την οποία πραγματοποίη-
σε για λογαριασμό της SAP η εταιρεία Dynata, 
το υψηλό ποσοστό των καταναλωτών, που 
σκοπεύει να επισκεφτεί και τα φυσικά κατα-
στήματα, αναδεικνύει τη στροφή προς μια πο-

λυκαναλική αντιμετώπιση της λιανικής.
Καθώς οι καταναλωτές διανύουν αυτήν την 
χωρίς προηγούμενο εορταστική περίοδο, ο βα-
σικός προβληματισμός τους, σε ποσοστό 39%, 
έχει να κάνει με τη δυσκολία να βρουν τα προ-
ϊόντα που θέλουν. Ως λύση, ποσοστό 20% εξ 
αυτών θεωρεί την παροχή άμεσης βοήθειας 
από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, με το 
online chat να βρίσκεται πρώτο στις προτιμή-
σεις (σε ποσοστό 32%) για την επικοινωνία με 
τα brands.
Ακολουθεί η τηλεφωνική επικοινωνία και η 
προσωπική επαφή (με ποσοστό 24% έκαστο). 

Όπως δήλωσαν δυο στους τρεις καταναλω-
τές (ποσοστό 65%) δεν τους ενδιαφέρει αν θα 
ανοίξουν διάλογο με άνθρωπο ή με bot, αρκεί 
να πάρουν γρήγορα απάντηση στο ερώτημα 
τους.
Η ταχύτητα απόκρισης ήταν, μάλιστα, ο σπου-
δαιότερος παράγοντας για μια επιτυχημένη 
διάδραση με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
μιας εταιρίας, σύμφωνα με το 60% όσων συμ-
μετείχαν σ΄ αυτή την έρευνα.
“Με την άνοδο των ψηφιακών καναλιών και 
των επιλογών αυτο-εξυπηρέτησης, οι αγορα-
στικές συνήθειες έχουν γίνει πλέον περισσό-
τερο πολύπλοκες και οι καταναλωτές έχουν 
σταδιακά πάρει υπό τον έλεγχο τους την εμπει-
ρία με τα brands”, διαπιστώνει η έρευνα. Έτσι, 
ποσοστό 92% από τους περίπου 1.000 ερωτη-
θέντες δήλωσαν ότι επιθυμούν να έχουν τον 
πλήρη έλεγχο της αγοραστικής εμπειρίας, όταν 
αγοράζουν ή διαδρούν με οποιονδήποτε τρόπο 
με ένα brand.

Πρώτα πληρωμή και επιστροφή με την έξοδο η χρέωση με το χιλιόμετρο

Τα 2/3 των καταναλωτών online εορταστικές αγορές
  Ακολουθεί η τηλεφωνική επικοινωνία και η προσωπική επαφή

Τα νέα δεδομένα στα διόδιαΤα νέα δεδομένα στα διόδια
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• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΩΝ
Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους 
πληγέντες από την πανδημία, που έχασαν τη ρύθμιση 
των 100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο έως και τον 
Νοέμβριο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομι-
κών, μέσω του myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανέντα-
ξής τους στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις, για την υπολειπόμενη οφειλή 
και για τις δόσεις που απομένουν. Οι πολίτες για την 
επανένταξη στις ρυθμίσεις πρέπει να υποβάλουν υπεύ-
θυνη δήλωση και να καταβάλουν, έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2020, τη δόση Δεκεμβρίου 2020.

• ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020 για τα ρεβεγιόν 
και ειδικά τις ημέρες 24-25/12/2020 και 1.1.2021 επι-
τρέπονται συναθροίσεις με ανώτατο όριο έως 9 ατόμων 
που προέρχονται από 2 οικογένειες. Για τις εκκλησί-
ες προβλέπεται η τέλεση λειτουργιών 25/12/2020, 
1/1/2021 και 6/1/2021 με παρουσία πιστών. Ένας πι-
στός ανά 15τμ με μέγιστο αριθμό 25 πιστών για τους 
ιερούς ναούς και μέγιστο αριθμό 50 ατόμων για μητρο-
πολιτικούς ναούς.

• MYBUSINESSSUPPORT: ΓΙΑ ΚΟΜΙΣΤΕΣ 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στο 
myBusinessSupport για την αίτηση των επιχειρήσεων 
για τη χορήγηση ευεργετημάτων στους κομιστές αξι-
ογράφων που τελούν σε αναστολή. Η αίτηση για την 
υπαγωγή υποβάλλεται από τους δικαιούχους ή τους νο-
μίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 18-12-2020.

• ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στα καταναλωτικά δικαιώματα με τη μέθοδο παράδοσης 
εκτός καταστήματος επιστεί την προσοχή των πελατών 
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με ανακοί-
νωση του το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι καταναλωτές 
έχουν δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 
14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

• ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές 
και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών 
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, μειώνεται το 
ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, 
ανεξαρτήτως των υγειονομικών επιλογών την επόμενη 
περίοδο, αναφέρει σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το μέτρο που εξήγ-
γειλε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Το υπουργείο 
Οικονομικών εξηγεί ακόμη ότι: Το 60% του μηνιαίου 
συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, 
θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες 
από αυτές που έχουν σήμερα, ενώ οι επιχειρήσεις θα 
πληρώσουν μόνο το 20% του ενοικίου.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org

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

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ προνομιούχο στο 
Πόρτο Χέλι Αργολίδας. είναι 700 τ.μ. και κτί-
ζει 360 τ.μ. βρίσκεται στη Βερβερόντα 100 
μ από τη θάλασσα . θέα μέχρι Σπέτσες για 
πάντα. Τηλ. 697 204 3467 ΚΩΔ. 1209

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ για 
Αγορά μονοκατοικιών με κήπο, οικοπέδων 
σε Ναύπλιο και Άργος ή και σε ακτίνα 2χλμ 
από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας. Μητρόπουλος 
Γιώργος 693 680 9696 & Αραμπατζή Νικο-
λέτα 697 669 4955 ΚΩΔ. 1207

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αναλαμβάνει τα-
κτοποιήσεις αυθαίρετων, εκπόνηση μελετών, 
έκδοση οικοδομικών αδειών στην ευρύτερη 
περιοχή του Ναυπλίου. Κιν: 694 395 2723 ΚΩΔ. 
1208

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΤΩΝ 55 με Ι.Χ. αναλαμβάνει την 
φύλαξη παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων σε 
Άργος - Ναύπλιο Τηλ. 699 420 2874 ΚΩΔ. 1206

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

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 μω-
ρού. Τηλ επικοινωνίας 6942414055. ΚΩΔ. 1130

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα - καναρίνια. 
Πληροφορίες επικοινωνίας: 694 764 6993 / 
2751 023075 ΚΩΔ. 1128




