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Οι αγρότες της Αργολίδας ζητούν από την κυ-
βέρνηση να φροντίσει έτσι ώστε, μεταξύ άλλων 
να είναι εφέτος αυξημένες οι ποσότητες κοινω-
νικές απόσυρσης, ποσότητες που διατίθενται σε 
δήμους και άλλους φορείς, στο πλαίσιο κοινωνι-
κών προγραμμάτων.

Σελ. 3

Θερμομονωτική κουβέρτα πρόκειται να απο-
κτήσει το κολυμβητήριο Ναυπλίου για να μην 
παγώνει το νερό το χειμώνα και να επιτυγχάνε-
ται εξοικονόμηση ενέργειας, μετά την προγραμ-
ματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του 
ΔΟΠΠΑΤ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Σελ 8

Προβληματισμοί για 
τον πρωτογενή τομέα

Το κολυμβητήριο 
Ναυπλίου αποκτά 

κουβέρτα

  Σελ.  20Σελ.  20

Αυστηρό lockdown από Χαρδαλιά στην ΑργολίδαΑυστηρό lockdown από Χαρδαλιά στην Αργολίδα
Έκτακτη σύσκεψη με Αρκουμανέα και Μαλτέζο για τις επόμενες Έκτακτη σύσκεψη με Αρκουμανέα και Μαλτέζο για τις επόμενες 
κινήσεις που θα προστατεύσουν το ντόπιο πληθυσμόκινήσεις που θα προστατεύσουν το ντόπιο πληθυσμό

 ��  ΝΑΎΠΛΙΟ. Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΗΣ ΣΕ ΚΩΣΤΟΎΡΟ ΣΎΣΠΕΙΡΩΝΟΎΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΟΛΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΎΣΗ

Μεγάλες ανατροπές Μεγάλες ανατροπές 
στα δημοτικά στα δημοτικά 

πράγματα του δήμου πράγματα του δήμου 
Ναυπλιέων, με 6 Ναυπλιέων, με 6 

ανεξαρτητοποιήσεις ανεξαρτητοποιήσεις 
δημοτικών συμβούλων δημοτικών συμβούλων 

της παράταξης της παράταξης 
«Ναύπλιο Πρωτεύουσα «Ναύπλιο Πρωτεύουσα 
Ξανά». Στο συνδυασμό Ξανά». Στο συνδυασμό 

Αναγνωσταρά Αναγνωσταρά 
παραμένουν πλέον μαζί παραμένουν πλέον μαζί 

με τον ίδιο, συνολικά με τον ίδιο, συνολικά 
πέντε ακόμα δημοτικοί πέντε ακόμα δημοτικοί 

σύμβουλοι.  Σελ. 3σύμβουλοι.  Σελ. 3
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣΟΙ ΑΙΤΙΕΣ

6 ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ6 ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΕΣΠΑΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ Σελ.5Σελ.5

καικαι
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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

Γατοβεσπασιανή του ΝαυπλίουΓατοβεσπασιανή του Ναυπλίου
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Ζ
ητήματα που αφορούν την Αρ-
γολίδα εξέτασε ο περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Παναγιώτης 

Νίκας, ο οποίος επισκέφθηκε την 
Δευτέρα το διοικητήριο της Περιφε-
ρειακής Ενότητας και πραγματοποί-
ησε συναντήσεις με αιρετούς παρά-
γοντες, υπηρεσιακά στελέχη, αλλά 
και εκπροσώπους φορέων. 
Μεταξύ των ζητημάτων στο τραπέζι 
των συζητήσεων ήρθε μεταξύ άλ-
λων, και το θέμα της πρωτογενούς 
παραγωγής της Αργολίδας. Περι-
φερειάρχης προήδρευσε σύσκεψης 
για θέματα του πρωτογενή τομέα 
στην Αργολίδα, με εκπροσώπους του 

αγροτικού κόσμου της περιοχής. Η 
συζήτηση αφορούσε τα σημαντικά 
ζητήματα που έχουν προκύψει στην 
φετινή παραγωγή εσπεριδοειδών 
στην Αργολίδα.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα μανταρί-
νια η παραγωγή των οποίων -και η 
ιδιαίτερα οι “κλημεντίνες”- υπέστη 
πλήγμα από την “μονίλια” (υδαρής 
κηλίδωση είναι ο επιστημονικός 
όρος) διατυπώθηκε το αίτημα για 
στρεμματική αποζημίωση των παρα-
γωγών.
Όσον αφορά δε τα πορτοκάλια, επι-
σημάνθηκε το σοβαρότατο πρόβλη-
μα που έχει προκύψει -κατ’ εξοχήν 

για τις “ναβαλίνες”- εξ αιτίας της 
ανομβρίας και της ζέστης, με συνέ-
πεια να είναι εξαιρετικά προβλη-
ματική η διάθεσή τους στις αγορές, 
ενώ έχουν μειωθεί δραματικά και οι 
εξαγωγές.
Οι αγρότες της Αργολίδας ζητούν 
από την κυβέρνηση να φροντίσει 
έτσι ώστε, αφ’ ενός να είναι εφέτος 
αυξημένες οι ποσότητες κοινωνικές 
απόσυρσης (οι ποσότητες δηλαδή 
που διατίθενται σε δήμους και άλ-
λους φορείς, στο πλαίσιο κοινωνι-
κών προγραμμάτων) και αφ’ ετέρου 
να καταβληθεί στους παραγωγούς 
στρεμματική ενίσχυση.

Επιστροφή στην κοινωνική απόσυρση των εσπεριδοειδών 
ζητούν οι παραγωγοί

Ενδιαφέρον της Περιφέρειας για τον πρωτογενή τομέα

θέμα
Ναύπλιο: Οι 6 παραιτήσεις και οι αιτίες 

Η δήλωση ανεξαρτητοποίησης - Οι επιλογές Αναγνωσταρά και η έλλειψη αντιπολίτευσης στον Κωστούρο συσπειρώνουν 
σε άλλο πόλο την αντιπολίτευση 

Μ
εγάλες ανατροπές στα δημοτικά 
πράγματα του δήμου Ναυπλιέων, με 
τις 6 ανεξαρτητοποιήσεις εν ενερ-
γεία δημοτικών συμβούλων της 
παράταξης «Ναύπλιο Πρωτεύουσα 

Ξανά», του Παναγιώτη Αναγνωσταρά. Το μεση-
μέρι της Τετάρτης, ο Πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Ναυπλίου παρέλαβε τη δήλωση 
ανεξαρτητοποίησης των δημοτικών συμβού-
λων.
Πρόκειται για τους: Γεώργιος Δικαίος, Ανδρια-
νός Δήμας, Γεώργιος Καρμανιόλας, Ευάγγελος 
Λαμπρόπουλος, Χαράλαμπος - Βασίλειος Κατε-
ρινάκος, Δημήτρης Καραγιάννης.
Στο συνδυασμό του Αναγνωσταρά παραμένουν 
πλέον μαζί με τον ίδιο τον επικεφαλής, συνο-
λικά πέντε ακόμα δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ 
πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται στο 
επόμενο διάστημα να αποχωρήσουν άλλοι δύο.
Όλα δείχνουν, ότι ουσιαστικά δημιουργείται 
ένας νέος πόλος γύρω από τον Βαγγέλη Λα-
μπρόπουλο, που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες 
του να ηγηθεί δημοτικής παράταξης που θα 
διεκδικήσει το δήμο Ναυπλιέων στις επόμενες 
εκλογές.
Τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης φαίνεται ότι 
προκάλεσαν οι πολιτικές επιλογές και οι επι-
διωκόμενες συνεργασίες Αναγνωσταρά, στις 
οποίες δεν συμφωνούν οι παραιτηθέντες. 
Όπως δηλώνουν οι 6 ανεξάρτητοι δημοτικοί 
σύμβουλοι «η ανεξαρτητοποίηση υπήρξε για 
εμάς μονόδρομος και όχι επιλογή».
Πληροφορείς αναφέρουν ακόμα ότι έχουν γί-
νει προχωρημένες συζητήσεις με νέα άφθαρτα 
πρόσωπα, από πολλούς επαγγελματικούς κλά-
δους.
Προσπάθειες βέβαια δημιουργίας δημοτικών 
παρατάξεων γίνονται και άλλες, οι οποίες όμως 

είναι στα σπάργανα.

Η ανεξαρτητοποίηση
Η δήλωση ανεξαρτητοποίησης που παραδόθη-
κε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
του δήμου Ναυπλιέων, αναφέρει: 
«Με την παρούσα επιστολή μας σας γνωρίζου-
με ότι αποχωρούμε από την δημοτική παράτα-
ξη «Ναύπλιο Πρωτεύουσα Ξανά», με την οποία 
εκλεχθήκαμε κατά τις δημοτικές εκλογές της 
26ης Μαΐου 2019,  αναγκαζόμενοι προς τούτο 
για λόγους πολιτικούς.
Η συστράτευση μας στο συνδυασμό «Ναύ-
πλιο Πρωτεύουσα Ξανά» υπαγορεύθηκε από 
την αγάπη για την πόλη μας, από γνώση και 
προβληματισμό για την αντιμετώπιση των 
αναγκών και των προβλημάτων της, από ένα 
καθαρό όραμα για την πορεία της πόλης και τις 
αστείρευτες προοπτικές της.
Σκοπός της αντιπολιτεύσεως, πολλώ δε μάλ-
λον της μείζονος, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο 
αποτελεί η κριτική επί των θέσεων και πε-
πραγμένων της συμπολίτευσης και η κατάθε-
ση αντιπροτάσεων για το καλό και την πρόοδο 
του δήμου και των δημοτών. Οφείλει η αντιπο-
λίτευση να πιέζει, να απαιτεί, να διεκδικεί όλα 

όσα θα δώσουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα 
του Δήμου μας και θα δημιουργήσουν τις ανα-
γκαίες συνθήκες για την ανάκαμψη αυτού σε 
όλους τους τομείς.
Όλα αυτά δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθούν 
έως σήμερα από την παράταξη της οποίας 
αποτελούσαμε μέλη, παρά μόνον με αποσπα-
σματικές παρεμβάσεις, πιέσεις, άσκηση κριτι-
κής και κατάθεση προτάσεων πολλών εξ ημών 
ατομικά και όχι βάσει κάποιας οργανωμένης 
και συλλογικής προσπάθειας.

Στο Δήμο μας, όπου τα προβλήματα σωρεύο-
νται καθημερινώς, λόγω της καταφανούς αδυ-
ναμίας της δημοτικής αρχής να δώσει οριστικές 
λύσεις και να οραματιστεί ένα μέλλον αντάξιο 
της ιστορίας του, κρίναμε και αποφασίσαμε 
ότι δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Δια-
χωρίζοντας από σήμερα τη θέση μας από την 
παράταξη «Ναύπλιο Πρωτεύουσα Ξανά», αι-
σθανόμαστε συνεπείς έναντι των συνδημοτών 
μας που μας εμπιστεύθηκαν και μας τίμησαν 
με την ψήφο τους καθώς και έτοιμοι να συμ-
βάλουμε στην δημιουργία μιας νέας δημοτικής 
παράταξης η οποία επιθυμούμε να αποτελέσει 
ισχυρό πόλο συσπείρωσης νέων και καταξιω-
μένων πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Πολι-
τών οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξία τους 
μέσα από την προσωπική και επαγγελματική 
τους πορεία και είναι έτοιμοι να προσφέρουν 
με την εμπειρία, τις γνώσεις και το ήθος τους 
στην επίτευξη του κοινού μας στόχου που δεν 
είναι άλλος από την επανεκκίνηση του Δήμου 
μας ώστε να αποκτήσει τη θέση που πραγματι-
κά του αξίζει. Οφείλουμε στις επερχόμενες γε-
νιές να παραδώσουμε έναν Δήμο αντάξιο της 
ιστορίας του και των πολιτών του. Θέλουμε και 
μπορούμε να το πετύχουμε!
Η ανεξαρτητοποίηση υπήρξε για εμάς μονό-
δρομος και όχι επιλογή».

Στο συνδυασμό Αναγνωσταρά 
παραμένουν πλέον μαζί με τον 

ίδιο, συνολικά 5 ακόμα δημοτικοί 
σύμβουλοι, ενώ πληροφορίες 

αναφέρουν ότι αναμένεται 
στο επόμενο διάστημα να 
αποχωρήσουν δύο ακόμα
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Ουδέν κακόν αμιγές καλού

της Φωτεινής Αργείτου – Τζαμαλούκα*

Μ ια δύσκολη χρονιά άλλαξε τις συνή-
θειές μας. Την αδιάκοπη κινητικό-
τητα διεδέχθη η στατικότητα. Πριν 

δεν μας έβλεπε το σπίτι, τώρα μάς έχασαν οι 
δρόμοι.
Το σκηνικό άλλαξε. Ο ηθοποιός παίζει άλλον 
ρόλο στον ελεύθερο αέρα, άλλον σε έναν πε-
ριωρισμένον χώρο. Έξω θα λάβη μέρος και 
σε διαδηλώσεις, μέσα θα έχη πολύν χρόνο να 
σκεφθή.
Πώς να περάσουν οι ώρες ενός φυλακισμένου 
στο κελί του; Σκέπτεται κάνοντας απολογισμό 
της ζωής του, μετανοιώνοντας για τα παρα-
πτώματά του, ενώ διαβάζοντας και ωφέλιμα 
αναγνώσματα, βελτιώνεται σαν άνθρωπος. 
Βρήκε χρόνο για εσωτερικά ταξίδια ψυχής. 
(Δεν εννοούμε βέβαια αυτόν που σχεδιάζει 
την επόμενη ληστεία!).
Εμείς λοιπόν, οι μεσαίοι συνηθισμένοι άνθρω-
ποι με το κλείσιμο στο δικό μας κελλί γίναμε 
καλλίτεροι. Έχοντας χρόνο και με την βοήθεια 
της Τηλεόρασης βγήκαμε από την αδιαφορία 
τής πολυπραγμοσύνης μας και προσέξαμε 
όλους τους άλλους. Πώς από την μια μέρα 
στην άλλη άλλαξε η ζωή τους όχι προς το ευ-
κολώτερο, αλλά στο ποιοτικά πληρέστερο.
Και γέμισε η ψυχή μας συμπαθητικά συναι-
σθήματα, απ’ αυτά που κάνουν τον άνθρωπο 
Άνθρωπο.
Την προσοχή μας μέχρι τώρα αποσπούσαν οι 
διασώστες, αυτοί οι ήρωες που πάντα τρέχουν 
πρώτοι να βοηθήσουν τον κόσμο σε κάθε φυ-
σική καταστροφή, σεισμούς, πλημμύρες, πα-

ντού όπου, ξαφνιασμένοι, σε κατάσταση σοκ 
άνθρωποι τούς περιμένουν σαν θεούς, για να 
βοηθηθούν. Τους θαυμάζαμε πάντα σ’ αυτές 
τις πράξεις τους αυτοθυσίας.
Τώρα προσέξαμε και όλους τούς άλλους επαγ-
γελματίες, που πριν τούς είχαμε δεδομένους.
Οι γιατροί είναι πάντα γιατροί. Όπου βρεθούν. 
Στον πόλεμο, στην ζούγκλα, στην φυλακή. Εί-
ναι η ελπίδα κάθε πλάσματος που βρίσκεται 
σε ανάγκη. Τώρα περίκλειστοι στις ασπρογά-
λαζες στολές τους, ανώνυμοι στην ομοιομορ-
φία τους τόσους μήνες να τρέχουν αδιάκοπα, 
χωρίς ξεκούραση, πλάι – πλάι με τους επίσης 
ομοιόμορφους νοσηλευτές, βάζοντας σε κίν-
δυνο την ζωή τους. Δεν τούς είχαμε ιδεί στην 
πράξη.
Τώρα τούς παρακολουθούμε να ξεπερνούν 
τα όρια τού επαγγελματικού καθήκοντος και 
να γίνωνται εθελοντές, χωρίς ωράριο, χωρίς 
αμοιβή για τις υπερωρίες τους.
Πόσος αγώνας χρειάζεται από τις καθαρίστρι-
ες να κρατήσουν απολυμασμένο και ασφαλές 
ένα νοσοκομείο,  πολεμώντας σε κάθε επιφά-
νεια τον αόρατο και πανταχού παρόντα δο-
λοφονικό εχθρό. Οπλίζονται με υπομονή και 

πείσμα και δουλεύουν ασταμάτητα.
Αυτών όλων η αμοιβή είναι η χαρά, όταν ξε-
προβοδίζουν έναν ασθενή, που παίρνει εξιτή-
ριο. Είναι η δική τους νίκη.
Παρακολουθούμε επίσης την αγωνία τών εκ-
παιδευτικών να διαμορφώσουν έτσι τα διδα-
κτήρια ώστε να χωρούν τα παιδιά καθισμένα 
αραιά. Πώς; Δεν φαρδαίνουν οι αίθουσες. Μή-
πως το κουδούνι να χτυπάει σε διαφορετικές 
ώρες για κάθε τάξη; Αν χτυπάη κάθε τέταρ-
το, δεν θα μπερδεύωνται τα παιδιά; Και στο 
προαύλιο θα μένουν αμίλητα, στο διάλειμμα, 
για να μην ενοχλούν αυτά που μέσα «κάνουν 
μάθημα»; Προβλήματα άλυτα. «Ασκήσεις επί 
Χάρτου»,  για να κερδιθή η μάχη της εκπαί-
δευσης,  μετά την διαπίστωση ότι η Τηλε - 
εκπαίδευση δεν είναι η λύση. Ένα καλό που 
προέκυψε και είναι μάλλον τελεσίδικο.
Σχολείο είναι δάσκαλοι και μαθητές στην αί-
θουσα. Ένώπιος  ἐνωπίῳ. Το άλυτο πρόβλημα 
γα την εφαρμογή τού σχεδίου έχει ανατεθή σ’ 
αυτήν την τάξη εργαζομένων και τούς σκε-
φτόμαστε σ’ αυτήν την δύσκολη μάχη.
Οι στρατιώτες μας όλων των Όπλων, κλείνουν 
έναν χρόνο σε επιφυλακή, σαν να έχει ξεσπά-
σει πόλεμος και οι μανάδες τους να αγωνιούν 
μέρα νύχτα μήπως συμβή κάτι αποτρόπαιο, 
όλοι αυτοί, παιδιά και μανάδες σε αφύσικη 
κατάσταση χωρίς λόγο.
Οι αστυνομικοί. Πότε πάνε σπίτι τους αυτά τα 
παιδιά;
Αυτές οι ομάδες τού πληθυσμού πολυπληθείς 
εργάζονται πυρετωδώς. Τούς σκεφτόμαστε και 
τούς αγαπήσαμε. Τούς σεβόμαστε.
Αλλά αγαπήσαμε και τούς άλλους. Που κλει-
σμένοι στα σπίτια τους απολαμβάνουν μια 
«ατελείωτη ξεκούραση»  χωρίς να κάνουν 
ΤΙΠΟΤΕ.
Αυτή η έλλειψη απασχόλησης είναι υποχρε-
ωτική και αβάσταχτη. Αυτοί που έχουν μια 
επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ένα κατάστημα, 
ένα μαγαζάκι που είναι κλειστό. Μαζί μ’ αυ-
τούς και όσοι απασχολούνται σ’ αυτούς τούς  
χώρους για το μεροκάματο. Και πρέπει να 
πληρωθούν, και τα αφεντικά αδυνατούν να 
το κάνουν.
Έχει από καιρούς σταματήσει και η οικοδομή. 
Άνεργοι σε όλα τα συναφή επαγγέλματα. Χέ-
ρια εργατικά που μένουν σταυρωμένα.
Το χρήμα δεν κυκλοφορεί, δεν υπάρχουν πε-
λάτες. «Στάσις εμπορίου, έλλειψη χρημάτων».
Κοντά σ’ αυτούς,  όσοι ασχολούνται με την 
κίνησι, αφού δεν μετακινείται κανείς. «Αερο-
πλάνα και παπόρια» που έλεγε και η Μπέλ-
λου, και όσο μεγαλύτερο το καράβι, τόσο μεγα-
λύτερη η φουρτούνα, δηλαδή η χασούρα στην 
αναδουλειά.
Από κοντά και τα λεωφορεία και τα βενζινά-
δικα.
Κανείς δεν έμεινε αλώβητος.
Και ίσως πιο πολύ από την τσέπη,  θίγεται η 
ψυχή. Κάθε ανθρωπάκος περιμένει να ξημε-
ρώση η κάθε μέρα, να είναι ζωντανός και να 
πάη στην δουλίτσα του, να 
ασχοληθή μ’ αυτό που κάνει, 
που είναι «λειτούργημα» αν 
το κάνη για το καθημερινό 
ψωμί.  Τώρα τα χέρια του 
είναι δεμένα, το μυαλό του 
κλειδωμένο, η ψυχή του 
«περίλυπος άχρι (έως) θανά-
του» (Ιησούς).
Και για τις οικογένειες είναι 
πολύ δυσάρεστες οι ώρες, 
όταν δεν υπάρχει σύμπνοια. 
Ασφυκτιούν. Πότε θα τε-
λειώση αυτό;
Μια ανθρωπότητα κατάκο-
πη από … την ξεκούραση και 
καταθλιπτική. Να περιμένει 
το εμβόλιο της σωτηρίας.
Ασφυκτιώντας ολημερίς με 
την μάσκα και την στολή 
τους, παλεύοντας οι ερευ-
νητές, με τους δοκιμαστι-
κούς τους σωλήνες  σ’ έναν 
αγώνα δρόμου. Φαντάζεσθε 
πόσοι εργάζονται  μέσα στα 
εργαστήρια; Έχουν κι’ αυτοί  
την εκτίμησή μας και την 
συμπάθειά μας.
Και οι πολιτικοί  ακόμα, 
ενώ σε ομαλές καταστάσεις 

απολαμβάνουν τεμπέλικα την εξουσία, τώρα 
αναγκάστηκαν κι’ αυτοί να τρέχουν, να μας 
κάνουν ανακοινώσεις, να λαβαίνουν «μέτρα». 

Καινούριες απασχολήσεις εκτός προγράμμα-
τος. Κουραστικές.
Ενώ λοιπόν τούς συμπαθήσαμε όλους, εγώ 
προσωπικά δεν αγάπησα την αντιπολίτευση 
που μόλις τους έκαναν το «τζίμ» το μπόλι, 
τά’ βαλαν με την Κυβέρνηση, γιατί αυτή δεν 
διαχειρίστηκε καλά το θέμα.  Ποιό θέμα; Τα 
πάντα!. Ενώ αυτή δήθεν  θα τα κατάφερνε κα-
λύτερα! Έτσι δεν γίνονται συμπαθείς! Δεν είναι 
όλες οι ώρες κατάλληλες για κριτική. Χρειάζε-
ται Διάκριση!
Αυτοί που θίγονται λιγώτερο από όλους  εί-
μαστε οι συνταξιούχοι. Οι  συνταξιούχοι δεν 
διακόψαμε κάποια δραστηριότητα και παρ’ 
όλες τις περικοπές που έχουμε υποστή στην 
δεκαετία, δεν μένουμε απλήρωτοι.
Από όλους μας όμως έλειψε το χάδι, το αγκά-
λιασμα. Αυτή η επαφή αρέσει και στα ζώα. 
Από την γατούλα μας μέχρι στον ελέφαντα 
τού τσίρκου αρέσει το χάδι. Και κλείνουν ηδο-

νικά τα ματάκια τους και αλλάζουν έκφραση, 
χαμογελούν. Κι’ ας λένε ότι τα ζώα δεν γελάνε.
«Ουδέν κακόν αμιγές καλού».
Γέμισε η καρδιά μας θαυμασμό και αγάπη 
για όλον τον κόσμο που αγωνίζεται υπεράν-
θρωπα, υποφέρει, και επειδή τούς καταλαβαί-
νουμε τούς λυπόμαστε. Γιατί η αγάπη είναι 
κατανόηση και ένα είδος λύπησης, οίκτου. Και 
επιτέλους, μια «ματιά» έξω από τον εαυτό μας, 
το «εγώ» μας.
Ο μόνος ωφελούμενος  θα είναι ο αδηφάγος 
γείτονας. Μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο 
και κατά την προσφιλή συνήθειά του να βλέ-
πει παντού Τούρκους σ’ όλη την Υφήλιο, θα 
συμπεριλάβη πλέον στον στρατό του και τούς 
Μουσουλμάνους  τών Η.Π.Α.  Θα γίνη Μωά-
μεθ,  Αλλάχ. Θεός. Αθάνατος!
Περαστικά σε όλους!

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα  
είναι Φιλόλογος

Από όλους μας έλειψε το χάδι, 
το αγκάλιασμα. Αυτή η επαφή 

αρέσει και στα ζώα. Από 
την γατούλα μας μέχρι στον 

ελέφαντα τού τσίρκου αρέσει 
το χάδι. Και κλείνουν ηδονικά 
τα ματάκια τους και αλλάζουν 
έκφραση, χαμογελούν. Κι’ ας 
λένε ότι τα ζώα δεν γελάνε
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Α
ν για κάτι θα είχε να 
υπερηφανεύεται το 
Άργος μετά την κατάρ-
ρευση του ρόλου του 
ως εμπορικού κέντρου 

την Ανατολικής Πελοποννήσου, ήταν η 
ιστορία του. Η οικονομική κρίση αρχές 
του 2014 το χτύπησε εκεί που ήλπιζε: 
στην ανάδειξη του αρχαιολογικού του 
πλούτου. 
Το κάστρο του μισογκρεμισμένο, οι Μυ-
κηναϊκοί Τάφοι στον λόφο του προφήτη 
Ηλία, πάρκινγκ και μπαξέδες, το Αρχαίο 
θέατρο επικίνδυνο για τους επισκέπτες, 
η Αρχαία Αγορά του, να περιμένει εις 
μάτην τους ρήτορες να καταγγείλουν 
την εγκατάλειψη της πόλης που χάρισε 
κάποτε το όνομά της σε όλους τους Έλ-
ληνες και το αρχαιολογικό του Μουσείο 
γερασμένο να μοιάζει περισσότερο με 
υποψήφιο συνταξιούχο που μετρά τις 
μέρες να βγει στην σύνταξη. Η καρδιά 
του Άργους πληγωμένη έγερνε προς 
την Δύση της, μέχρι που ήρθε το πρώτο 
μήνυμα ελπίδας.
Το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης θα 
ανακαινίζετο μέσω ΕΣΠΑ! Προς στιγμή 
και μετά από αντιπαραθέσεις με την 
Δ` Εφορία Αρχαιοτήτων και ιδίως με 
τον τότε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη 
Μανιάτη, που πρότειναν τον «ξενιτε-
μό» των αντικειμένων του Μουσείου 
του Άργους σε περιοχή που ανήκει στο 
Ναύπλιο (παλαιό εργοστάσιο ΡΕΑ), οι 
Αργείτες κέρδισαν αυτή την μάχη. Στις 
08/12/2014 αποφασίζεται και μέσω 
ΕΣΠΑ η μεταφορά των αντικειμένων 
σε καλά φυλαγμένη αποθήκη του Δή-
μου Άργους. Εκεί μεταφέρθηκαν όλες οι 
αρχαιότητες του μουσείου όπου και θα 
συντηρηθούν. Μεταξύ αυτών προβλέ-
πονταν και η  συντήρηση των ψηφιδω-
τών που βρίσκονταν στην στεγασμένη 
αυλή του μουσείου, όπως το γνωστό 
σε όλη την Ελλάδα, από τα ημερολόγια, 
ψηφιδωτό από το Άργος του 6ου αι. μ.Χ. 
με παραστάσεις των δώδεκα μηνών, 
κυνηγιού και διονυσιακής σκηνής, κα-
θώς και ψηφιδωτά του τέλους του 5ου 
αι. μ.Χ. από τη θέση Άγιος Ταξιάρχης με 
προσωποποιήσεις των τεσσάρων επο-
χών του έτους και της Απόλαυσης. 
Δυστυχώς όμως για την πόλη, το έργο 

απεντάχτηκε από το ΕΣΠΑ, αφού η 
Κυβέρνηση έκρινε τότε ότι τα χρήματα 
θα έπρεπε να διατεθούν αλλού, για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
και το Μουσείο του Άργους θα μπορού-
σε να περιμένει. Εξ άλλου η πόλη είχε 
το βυζαντινό μουσείο για να «παρηγο-
ρείται». Το θέμα του Μουσείου έγινε 
παιχνίδι στα χέρια των πολιτικών και 
πιπίλιζαν την αναγκαιότητα  του μόνο 
για να κερδίζουν ψήφους. Τα μνημόνια 
πέρασαν, οι δικαιολογίες καθυστέρησης 
άρχισαν να τελειώνουν και λίγο πριν τις 
τελευταίες εθνικές εκλογές οι Αργείοι 
αναθάρρησαν αν και με επιφυλάξεις 
πως η καρδιά της πόλης τους, της ιστο-
ρίας τους θα ξαναχτυπούσε, στέλνοντας 
σήμα πως το Άργος θα ξαναγεννηθεί 
από τις στάχτες του μέσα σε ένα σε οικό-
πεδο έκτασης 3.109,23 τ.μ..

Ποιο ήταν το αρχαιολογικό 
Μουσείο Άργους;
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους 
στεγαζόταν από τις αρχές τις δεκαετίας 

του 1960 σε κτηριακό συγκρότημα που 
αποτελείτο από την ιστορική οικία του 
στρατηγού Δημητρίου Καλλέργη και 
ένα σύγχρονο κτήριο που προσαρτή-
θηκε σε αυτή, στη συμβολή των οδών 
Βασ. Όλγας και Καλλέργη που κτίστηκε 
με έξοδα της Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής. 
Η Οικία Καλλέργη, κτισμένη το 1830, 
έζησε στιγμές του πρώτου εμφυλίου, 
την επανάσταση της Γ` Σεπτέμβρη, 
χώρος υποδοχής προσφύγων της μι-
κρασιατικής καταστροφής, Νοσοκο-
μείο κλπ, μετατράπηκε σε μουσειακό 
χώρο κατά το διάστημα 1956-1957 και 
ενώθηκε με τη γαλλική προσθήκη του 
σύγχρονου κτηρίου. Από τότε μέχρι το 
2014 η έκθεση αντικειμένων παρέμενα 
η ίδια, μειώνοντας το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών.
Μερικά ευρήματά του ίσως ήταν πιο τυ-
χερά από τα άλλα αφού εκτέθηκαν και 
εκτός Άργους όπως το μοναδικό θραύ-
σμα πρωτοαργειακού κρατήρα με παρά-
σταση της τύφλωσης του Πολύφημου 

από τον Οδυσσέα και τους συντρόφους 
του (670-650 π.Χ.). 

Αναπτέρωση της ελπίδας
Το κέντρο του Άργους βαριά πληγωμένο 
από την οικονομική κρίση έβλεπε πως 
το Πάι-Πας της ανάπλασης της πλατεί-
ας Ομονοίας (Αγ. Πέτρου) δεν αρκούσε 
για να το κρατήσει στην ζωή. Τα βλέμ-
ματα όλων και οι ελπίδες ήταν στραμ-
μένες στην δημιουργία ενός νέου πόλου 
έλξης επισκεπτών, στο Μουσείο του.
Στις 29 Ιουλίου 2020 Κλιμάκιο του ΥΠ-
ΠΟΑ μετέβη στον χώρο του μουσείου με 
επικεφαλής την Υπουργό Πολιτισμού 
Λίνα Μενδώνη. Στην συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκε σύσκεψη με υπηρεσιακούς 
παράγοντες και εκπροσώπους του Δή-
μου Άργους - Μυκηνών για την λύση 
των υπαρχόντων προβλημάτων, ώστε 
να επισπευστούν οι διαδικασίες και να 
ξεκινήσουν σύντομα οι σχετικές εργα-
σίες για την υλοποίηση του σημαντικού 
αυτού έργου.
Η παρέμβαση της υπουργού ήταν άμε-

ση. Εντός των επόμενων ημερών υπο-
γράφηκε η σχετική σύμβαση ενός τόσο 
σημαντικού έργου για το Άργος, την 
Αργολίδα και την Ελλάδα, προϋπολογι-
σμού περίπου 2.5 εκατομμυρίων ευρώ. 
Η ιστοσελίδα «anagnostis.org»  στις 
29/07/2020 φιλοξένησε τις δηλώσεις 
της κ. Μενδώνη η οποία δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Ολοκληρώσαμε μία σύσκεψη 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άρ-
γους για την εξέλιξη του έργου. Όπως 
είναι γνωστό, το σύνολο των μελετών 
που αφορούν την αποκατάσταση του 
κτιρίου, την επέκταση του μουσείου 
προκειμένου να αποκτήσει τους ανα-
γκαίους χώρους που το εξασφαλίζουν 
την δυνατότητα και την προοπτική ενός 
σύγχρονου μουσείου, ολοκληρώθηκαν 
και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Διεύ-
θυνση μελετών και εκτέλεσης έργων 
μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων του 
Υπουργείου Πολιτισμού το Δεκέμβριο 
του 2015.
Μετά από μία σιωπή κάποιων χρονών, 
το έργο το οποίο εντάχθηκε στο Περι-
φερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 
της Πελοποννήσου «Πελοπόννησος 
2014 – 2020», με φορέα υλοποίησης το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
τον Ιούλιο του 2019, λίγες μέρες πριν 
τις εθνικές εκλογές της 7 Ιουλίου, δη-
μοπρατήθηκε κανονικά και 31 Ιουλίου 
υπογράφεται σύμβαση με τον ανάδοχο. 
Ο προϋπολογισμός ένταξης του έργου 
ήταν 5 εκατομμύρια περίπου ευρώ, η 
σύμβαση με τον ανάδοχο είναι λίγο λι-
γότερα από 2,5 εκατομμύρια δεδομένης 
της έκπτωσης η οποία προέκυψε από 
την διαγωνιστική διαδικασία.
Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 24 
μήνες και αυτό πού είδαμε με τους αρ-
μόδιους αντιδημάρχους στη σύσκεψη, 
με τον βουλευτή κύριο Ανδριανό, την 
προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων 
Αργολίδας την κυρία Παπαδημητρίου 
και τους συνεργάτες της, είναι το πώς 
θα ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία της 
έγκρισης τους μουσειολογικής μελέτης 
και η εκπόνηση της μουσειογραφικής, 
ώστε στο χρόνο εκτέλεσης του κτιρια-
κού έργου να είμαστε απολύτως έτοιμοι 
και ώριμοι για να αρχίσει η υλοποίηση 
και του εκθεσιακού προγράμματος. Ο 
στόχος είναι στο συντομότερο δυνατό 
χρονικό διάστημα, σε ένα διάστημα πε-
ρίπου έξι με οχτώ μήνες μετά την ολο-
κλήρωση των οικοδομικών εργασιών, 
να έχει ολοκληρωθεί και η έκθεση του 
μουσείου προκειμένω πλέον μετά από 
αρκετά χρόνια να αποδοθεί στους πο-
λίτες του Άργους και τους επισκέπτες».
Αναμένεται πλέον το έργο να ολοκλη-
ρωθεί στα επόμενα 2 - 2,5 χρόνια, δί-
νοντας ξανά ελπίδα στην μάθηση της 
ιστορίας, αλλά και τόνωση στην τοπική 
οικονομία.

Το Άργος ελπίζει και πάλι να προσελκύσει επισκέπτες
Προχωρούν μέσω του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της Πελοποννήσου του ΕΣΠΑ 2014 – 

2021, τα έργα επέκτασης και ανακαίνισης του αρχαιολογικού μουσείου και διαμόρφωσης του αύλειου χώρου
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Venecia Venecia 
ArgivaArgiva

Μόνο γόνδολες λείπουν από 
τις παρόδους της Φορονέως 
στο Άργος, όταν η κάθε νοι-
κοκυρά αμολήσει να νερά 
της αυλής της στους δρό-
μους. Όπως μαθαίνουμε πρό-
κειται να αντικατασταθεί το 
παλιό πλακόστρωτο με νέο 
και καλό είναι να γίνει μια 
μελέτη ομβρίων (τρόπος του 
λέγειν τα απόνερα) ώστε να 
πάψουν τα στενά να μυρί-
ζουν άλλοτε μούχλα κι άλλο-
τε να γλιστρούν τα ΙΧ πάνω 
σε σαπουνόνερα. 

ΟΦ.

Νίκας: Ευλογία ο αναδασμός Νίκας: Ευλογία ο αναδασμός 
στο Λυγουριόστο Λυγουριό

Θετικός εμφανίζεται ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας, στην πρόταση για μερικό αναδασμό κτημάτων στο Λυγουριό, 
που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ώστε οι ιδιοκτήτες μικρών εκτάσεων να μπορούν να 
ανταποκριθούν στα έξοδα άρδευσης από το νερό του Αναβάλλου.
Όπως δήλωσε ο κος Νίκας μετά τη δημοσίευση σχετικού ρεπορτάζ μας, 
«ο αναδασμός είναι ευλογία». Ο περιφερειάρχης τονίζει ότι δεν έχει 
αντίρρηση σε αυτή την προοπτική, εφόσον το ζητήσει ο οικείος δήμος 
Επιδαύρου. Μάλιστα δήλωσε ότι προτίθεται σε αυτή την περίπτωση να 
αναλάβει η Περιφέρεια το κόστος της μελέτης του αναδασμού.    Α.Γ.Τα σημεία των καιρών!

Τί γρήγορα που κυλάει ο Χρόνος! Περάσαν κιόλας 2 αιώνες από 
τήν Εθνεγερσία τού 21.
Ας ασχοληθούμε τώρα για λίγο και με τήν ντροπιαστική απουσία 
οδού, στο όνομα τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, εδώ στο Ναύπλιον. 
Να τα πάρουμε με τη σειρά: Κάποια στιγμή, πριν λίγα χρόνια, είχα 
τη φαεινή ιδέα να κάνω τήν πρόταση τής μετονομασίας τού τμή-
ματος τής οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου -από το Δικαστικό μέγαρο 
μέχρι τήν Ενδεκάτη- στο όνομα τού Γέρου τού Μωριά. Με χαρά 
είδα ότι ομόφωνα άπαντα τα μέλη και ο πρόεδρος τού τοπικού κοι-
νοτικού συμβουλίου, συμφώνησαν με αυτή μου τήν ιδέα. Τήν ομό-
φωνη αυτή απόφαση, οι εκ τού Νόμου εκπρόσωποι τού Ναυπλίου, 
τήν δημοσίευσαν και στο Διαδίκτυο, οπότε αμέσως έφθασαν και τα 
πρώτα συγχαρητήρια τών Ελλήνων από τήν Ομογένεια.
Μη βιάζεσθε.  
Και εκεί που όλοι μας περιμέναμε αυτή τη μετονομασία, ήλθε - χωρίς 
κανείς να το περιμένει - το απαγορευτικό από τήν «αποκεντρωμένη 
διοίκηση» η οποία, στην συνεδρίαση τής 17ης Δεκ. τού 2018, απέρ-
ριψε ΟΜΟΦΩΝΑ αυτό το αίτημα, με το «σκεπτικό» ότι κάτι τέτοιο 
«θα επιφέρει σύγχυση στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και στους πολίτες. 
Θα έχει δυσμενή επίδραση στις συναλλαγές, στις αγοραπω-
λησίες ακινήτων, στην κοινωνική και οικονομική ζωή, στην 
αλληλογραφία τών πολιτών και τών υπηρεσιών και σε κάθε 
δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό τής χώρας, όσο και στο 
εξωτερικό». Μόνο ότι θα εκραγεί πόλεμος δέν μάς είπαν.
Το ωραιότερο σάς το άφησα για το τέλος: «Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΔΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΎΣ ΛΟ-
ΓΟΎΣ», μάς τόνισαν. Φυσικά ο Γέρος τού Μωριά, δέν αποτελούσε 
έναν εξαιρετικό λόγο…      
Τι να πείς!
Ας πούμε τώρα και δυό λόγια, έτσι ως μνημόσυνο, για τόν φίλο και 
συμπατριώτη μας τόν Γιώργο τόν Παπαδόγγονα. Πρίν πολλά λοι-
πόν χρόνια ο Γιώργος είχε λάβει μέρος σε έναν Πανελλήνιο καλλι-
τεχνικό διαγωνισμό, με θέμα τήν ανέγερση εδώ στο Ναύπλιον, ενός 
ευπρόσωπου μνημείου εις μνήμη τού Κωνσταντίνου Κανάρη τού 
Πυρπολητή, τού Παλικαριού που στο άκουσμα τού ονόματός του 
και μόνο, έτρεμε ολάκερη η Τουρκιά. 
Στον διαγωνισμό αυτόν, ήλθε πρώτος.
Ως παρέκβαση εδώ, θα πρέπει να περιγράψουμε και μια μοναδική 
στιγμή. Ρωτήθηκε λοιπόν κάποτε, ο Πυρπολητής: -Μα καλά, δέν 
φοβήθηκες καπετάνιο, όταν πήγες να ανατινάξεις τήν Τουρκική 
ναυαρχίδα; -Όχι, δέν φοβήθηκα! Έκανα πρώτα τόν σταυρό μου, και 
βάζοντας φωτιά στα φυτίλια που κατευθυνόντουσαν ίσα στα μπα-
ρουτο-βάρελα είπα: ΑΠΟΨΕ ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ!! 
Ανετέθη λοιπόν στον καλλιτέχνη από τις «επίσημες αρχές», να κα-
τασκευάσει το άγαλμα, τού Θεϊκού αυτού ανθρώπου.
Σε λίγο καιρό το πρόπλασμα τού μνημείου ήταν έτοιμο. 
Ακούστε τώρα και φρίξτε: Επί 15 συναπτά έτη, (ναι όπως το ακού-
σατε, τα έτη είναι πράγματι 15), οι «αόρατοι» επίσημοι, αρνιόντου-
σαν επίμονα να τού επιτρέψουν να το τοποθετήσει. 
Μέχρι που ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή, με αυτό του το παρά-
πονο…
Μπορεί να έφυγες Γιώργο, μα εμείς οι φίλοι σου, όσο ζούμε, θα 
κάνουμε το χρέος μας.
Ναύπλιον 3.1.21

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Λεφτά από Φιλόδημο 
για Ναύπλιο

Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσι-
εύθηκαν την 12ηΙανουαρίουγια την ένταξη έργων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης σεΠροσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41Αποφάσεις,που εντάσ-
σουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλή-
σεις V, VIIκαι VIIIτου “Φιλόδημου II”.
Συγκεκριμένα για την Αργολίδα εγκρίθηκαν: με φορέα το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου,η «Σύνταξη / Επικαι-
ροποίηση Σχεδίων και Μελετών για την Ανάπτυξη Λιμενι-
κών Υποδομών Λιμένων Ναυπλίου και Νέας Κίου» προϋ-
πολογισμού 231.880,00 €
Και με φορέα τον Δήμο Ναυπλιέων η «Εκπόνηση μελετών 
και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων» προϋπολογι-
σμού 182.900,00 €. Αυτό δεν λέγεται Φιλόδημος Φιλοναύ-
πλιος λέγεται.      ΟΝ

Περί Περί 
προσεγγίσεων κι προσεγγίσεων κι 

άλλων πτηνώνάλλων πτηνών

Ο περιφερειάρχης Πελοποννή-

σου Π. Νίκας, φέρεται να είχε 

συνάντηση με εκπροσώπους οι-

κολογικών φορέων σχετικά με 

την παρέμβαση που σχεδιάζεται 

στον Ερασίνο ποταμό, στην οποία 

“υπήρξε επαναπροσέγγιση και 

συνεννόηση”: “Παρά την απόφα-

ση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου, η Περιφέρεια επιδιώκει να 

προχωρήσει σε συνεννόηση με 

τους οικολογικούς φορείς ώστε 

να μην γίνουν ορισμένα από αυτά 

που προβλέπει η μελέτη, προκει-

μένου να διαφυλαχθεί το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής”. Απ ότι 

μάθαμε κάποιους πήρε τηλεφωνι-

κά, αλλά προσέγγιση δεν υπήρξε 

εκτός κι αν ένα τηλεφώνημα απο-

τελεί από μόνο του προσέγγιση. 

Λέτε;

ΑΝ.

Καθαρή ειδυλλιακή  
διαδρομή

Εργασίες Καθαριότητας, στο περιπατητικό μονοπάτι 
που οδηγεί από την Αρβανιτιά στην Καραθώνα, πραγ-
ματοποίησε χτες συνεργείο του Δήμος Ναυπλιέων. Η 
πανέμορφη διαδρομή Καραθώνα - Αρβανιτιά αποτε-
λεί λύσει για πολλούς, ιδιαίτερα λόγω Κορωνοϊού να 
περπατήσουν και να ξεφύγουν από τους τέσσερις τοί-
χους που τους έχει κλείσει η Πανδημία. Η διαδρομή 
που είναι πολύ αγαπητή για περιπατητές και Αθλητές 
το καλοκαίρι, τώρα έγινα και για τους υπόλοιπους.

ΑΝ. 

Στεριανοί οι Πελοποννήσιοι
Δεν πα να λεγόμαστε Πελοπον-νήσιοι. Δεν 
πάει η Πελοπόννησος να είναι νησί, έστω και 
τεχνικό, ο πελοποννήσιος επαναστάτης του 
1821 θα πρέπει να δείχνει βουνήσιος, ούτε καν 
καμπίσιος. 

Δεν εξηγείται διαφορετικά η προτίμηση της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σε μη παραθα-
λάσσιες περιοχές όταν έδινε «οδηγίες σχετικά 
με διάφορα ζητήματα που αφορούν τον του-
ρισμό, μεταξύ των οποίων, ο εντοπισμός περι-
οχών, όχι παραθαλάσσιων, με ιδιαίτερο φυσικό 
κάλλος, η βελτίωση και συμπλήρωση της σή-
μανσης προς αρχαιολογικούς και εν γένει χώ-
ρους επισκεψιμότητας, καθώς και η συνεργα-
σία με δήμους και η υπόδειξη εκ μέρους τους 
σημείων για κατασκευή wc στους πιο πάνω 
χώρους», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Περιφέρειας κατά τη «Σύσκεψη υπό τον 
περιφερειάρχη Π. Νίκα για τον τουρισμό και τις 
εκδηλώσεις της επετείου του 1821». 

Εκτός κι αν, εκτός κι αν γιορτάσουμε έναν 
αχταρμά με πίγκα, σουβλάκι και τζατζίκι.

ΑΝ

Τι να σου κάνουν τα τεστ
Τι να σου κάνουν τα Τεστ όταν δεν τηρούνται στοιχει-
ωδώς τα μέτρα, η απόσταση και η μάσκα. Απλά τα τεστ 
θα έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι κάτι πάει στραβά 
στην πρόληψη. Κι ευθύνες είναι μόνο στην κυβέρνηση 
με τις αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις της έχει προκα-
λέσει σύγχυση στον πολίτη και τον έχει κάνει επιρρεπή 
σε σενάρια συνομωσίας για τον αφανισμό του πανέξυ-
πνου έθνους, που δεν πλένει καν τα χέρια του με σα-
πούνι. Θα στέκονταν οι θεωρίες συνομωσίας αν πράγ-
ματι είχαν λόγω να μας ξεκάνουν ως ηλιθίους, αλλά τότε 
ποιος νεοέλλην θα το αποδεχόταν.     ΑΝ.
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Vita Civilis
Για ποιο λόγο απαγορεύτηκε 
το ερασιτεχνικό ψάρεμα εντός 
lockdown
από Ένωση Πράσινων Ελευθεριακών 
Αν το πρώτο λόκνταουν μας έπιασε προ εκπλήξεως, το δεύτερο το περιμένα-
με ήδη από το καλοκαίρι και ήμασταν σίγουροι πως θα ‘ταν χειρότερο από το 
πρώτο.
Ομολογούμε πως τα αποτελέσματα μας εξέπληξαν. Για παράδειγμα, κανείς 
από μας δεν γνώριζε πως το 2% των ελληνικών εξαγωγών βασίζεται στην 
ιχθυοκαλλιέργεια, πως κύριος εισαγωγέας των ελληνικών ψαριών ήταν η Ιτα-
λία και πως η απαγόρευση πτήσεων που επέβαλε ο Τραμπ στην Ε.Ε. έκανε αδύ-
νατο το ιχθυεμπόριο με τις ΗΠΑ. Συνεπώς όλα αυτά μας έκαναν να φτάσουμε 
στο συμπέρασμα ότι η απαγόρευση του ερασιτεχνικού ψαρέματος (γιατί το 
επαγγελματικό μια χαρά επιτρέπεται) δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα μέτρο 
ενίσχυσης της πληχθείσας ελληνικής ιχθυοβιομηχανίας, η οποία είναι αναγκα-
σμένη να στείλει τα ψάρια της για εσωτερική κατανάλωση.
Lockdown, σημαίνει καθολικό κλείσιμο. Κλείσιμο καταστημάτων, κατακόρυφη 
μείωση του διεθνούς εμπορίου και εθνικών εισαγωγών, συνεπώς μείωση της 
κατανάλωσης. Όταν λοιπόν η Κίνα φιλοξενεί στο έδαφος της ένα μεγάλο μέρος 
δυτικών βιομηχανιών, αυτό που συμβαίνει κατά το lockdown είναι να κλείσουν 
αναγκαστικά και αυτές, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες βιομηχανίες στην Ευρώ-
πη να μείνουν δίχως τα αντίστοιχα εξαρτήματα τα οποία προμηθεύονται από 
Κίνα. Φυσικά επειδή οι δύσκολοι καιροί απαιτούν δύσκολες λύσεις (αν και για 
τους κρατιστές δεν ήταν και τόσο δύσκολες, αυτοί που έφαγαν τα μούτρα τους 
ήμασταν εμείς), οι πιο βιομηχανικά αδύναμες μεσογειακές χώρες ήταν αυτές 
που έπιασαν το νόημα του lockdown, οπότε και άρχισαν τα τρομολαγνικά κα-
ραγκιοζιλίκια με τις νεκροφόρες στις τηλεοράσεις, τους μαζικούς τάφους κλπ. 
Πάλι καλά που δεν έβαλαν και κανέναν παπά να ξορκίζει το κακό πάνω από 
τα μνήματα.(…)
Η περίπτωση της Ελλάδας δεν ήταν διαφορετική, αν και η κυβέρνηση προσπά-
θησε να δείξει το αντίθετο. “Όλες οι χώρες χάνουν από αυτό το πράμα”, “καμιά 
χώρα δεν θυσιάζει τις αγορές της για συνομωσιολογίες”, “ο τουρισμός θα πα-
τώσει φέτος” ήταν τα μόνο τα πιο χιλιοειπωμένα πράγματα από την αστείρευτη 
παπαρολογία των φωστήρων επαναστατών αυτής της χώρας. (…)
Αυτό που καταλάβαμε από αυτά που ακούσαμε, ήταν ότι οι αριστεριστές δια-
νοούμενοι τούτης της χώρας, έχουν τόση σχέση με τον τουρισμό, όση σχέση 
έχει και ο Κούλης με την εγχώρια εργατική τάξη. Αλλά για να τα πιάσουμε ένα 
ένα.
Πρώτον, η Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια τώρα προσπαθεί να ενισχύσει τον 2ο γενή 
τομέα και να κάνει την οικονομία της οικονομία έθνους-κράτους. Το lockdown 
δηλαδή ήταν άλλη μια ευκαιρία να ενισχύσει την παραγωγή και τις εξαγωγές 
της εγχώριας βιομηχανίας Δεύτερον, καμία χώρα δεν θυσίασε τις αγορές της 
και δεν πρόκειται να το κάνει. Από την Βουβωνική Πανώλη μέχρι σήμερα, 
όλοι θυσιάζονταν εκτός από την άρχουσα τάξη και την οικονομία. Μπορεί οι 
αριστεροί να έχουν πιστέψει τα σοσιαλδημοκρατικά παραμύθια του “καπιτα-
λισμού με ανθρώπινο πρόσωπο”, εμείς όμως δεν τα πιστέψαμε και ούτε θα 
το κάνουμε. Όταν τα φθηνά εξαρτήματα από τα εργοστάσια της Volkswagen 
στην Κίνα, ξαφνικά σταματούν να στέλνονται στα Ευρωπαϊκά εργοστάσια της 
Volkswagen, προκαλώντας μπλακ άουτ στην παραγωγή τότε τι λέτε να κάνει 
εταιρία; Πόσο μάλλον όταν αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Volkswagen αλλά 
σε κάθε βιομηχανία που έχει εργοστάσια στην Κίνα (και μόνο λίγες δεν είναι). 
Φυσικά το lockdown ζημίωσε άλλους (είπαμε υπάρχουν και κόντρες εντός της 
ίδιας της αστικής τάξης, δεν είναι ένα και το αυτό), αλλά αποζημιώθηκαν με 
κρατικό χρήμα και απολύσεις .Τρίτον, όσον αφορά τον τουρισμό, θεωρούμε 
πως όσοι δουλεύουν σεζόν μπορούν να δώσουν απάντηση στο γιατί “χάθη-
καν” σχεδόν τρεις μήνες. Με μια ματιά στα στοιχεία τουριστικής προσέλευσης 
προηγουμένων χρόνων, διαπιστώνουμε πως Μάρτης, Απρίλης και (μερικώς) 
Μάης ήταν μήνες που μπορούσαν να “θυσιαστούν”, σε αντίθεση φυσικά με 
τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η προσέλευση φτάνει στα ύψη. Επιπλέον, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται μία άνοδο του τουρισμού τους μήνες Σεπτέμ-
βρη και Οκτώβρη, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα όπου οι ανοιξιάτικοι μήνες, 
αλλά και ο Ιούνιος, είναι αρκετά βροχεροί.(…)
Εδώ δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε και την λεγόμενη “μεταμεσονύ-
κτια ποτοαπαγόρευση”. Βέβαια επειδή από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού κατα-
λήξαμε, θα το αφήσουμε αυτό για το μέλλον και απλά θα σας πούμε να ρίξετε 
μια ματιά σε ποιον ανήκουν οι πλειοψηφία αναψυκτικών και ποτών που κα-
ταναλώνονται στην Ελλάδα (…). https://prasinoieleutheriakoi.wordpress.com

Θα το σκεπάζουν 
για να μην κρυώνει τα βράδια

Ενεργειακό όφελος στο Κολυμβητήριο Ναυπλίου η απόκτηση κουβέρτας

Θ
ερμομονωτική κουβέρτα πρόκει-
ται να αποκτήσει το κολυμβητήριο 
Ναυπλίου για να μην παγώνει το 
νερό το χειμώνα και να επιτυγχά-

νεται εξοικονόμηση ενέργειας.
Η απόκτηση της «κουβέρτας» έρχεται στο 
Ναύπλιο, με προγραμματική σύμβαση 
που υπογράφηκε μεταξύ του ΔΟΠΠΑΤ 
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
μαζί με τους απαραίτητους μηχανισμούς 
περιτύλιξης θα κοστίσει 80.000 ευρώ.
Είχε προηγηθεί το Δεκέμβρη από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
η έγκριση του σχεδίου προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Αθλητι-
σμού – Τουρισμού (ΔΟΠΠΑΤ) του Δή-
μου Ναυπλιέων και του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την προμήθεια θερ-
μομονωτικού καλύμματος για την κο-
λυμβητική δεξαμενή του δημοτικού κο-
λυμβητηρίου Ναυπλίου και μηχανισμών 
περιτύλιξης.
Η προγραμματική σύμβαση υπογράφη-
κε στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη 
Γιάννη Μαλτέζου στο Ναύπλιο, παρου-
σία του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα 
και της Προέδρου του Δημοτικού Οργα-
νισμού Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – 
Αθλητισμού – Τουρισμού (ΔΟΠΠΑΤ) του 
Δήμου Ναυπλιέων Μαρίας Ράλλη.
Να σημειωθεί ότι όπως είχε ανακοινω-

θεί το 2015 είχε τότε εγκριθεί πρόταση, 
συνολικού προϋπολογισμού 876.000€, 
για πρότυπες επιδεικτικές εγκαταστάσεις 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως 
γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, κα., 
που εξοικονομούν σημαντικά ποσά.
Η πισίνα θα σκεπάζεται στο τέλος της 
ημέρας μετά το πέρας των δραστηριοτή-
των και θα παραμένει σκεπασμένη μέχρι 
το πρωί της επόμενης ημέρας, διατηρώ-
ντας την θερμοκρασία του νερού υψηλό-
τερη κατά 4 περίπου βαθμούς C. Επιπλέ-
ον, θα προστατεύει το νερό από σκόνες, 
φύλα, διάφορα μικροαντικείμενα και 
μικρόβια που μπορούν να μεταφερθούν 
από τον άνεμο. Η πισίνα θα παραμένει 
σκεπασμένη τους χειμερινούς μήνες 
όταν το κολυμβητήριο δεν θα λειτουργεί. 

Το ισοθερμικό κάλυμμα εξυπηρετεί την 
ασφάλεια, την καθαριότητα ενώ συμβάλ-
λει σημαντικά στην εξοικονόμηση τόσο 
στο λειτουργικό, όσο και στο κόστος συ-
ντήρησής της.
Προσφέρει ασφαλή λειτουργία, με την 
αποτροπή πιθανής ανεπιθύμητης πτώ-
σης στην πισίνα μικρών παιδιών ή κα-
τοικίδιων. Καθαριότητα, υγιεινή και 
ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης συ-
ντήρησης, γιατί προστατεύεται η πισίνα 
από τις ακαθαρσίες, φύλλα και βρωμιές 
που μαζεύονται από το φύσημα του 
αέρα. Μείωση, στο ελάχιστο, των απω-
λειών νερού λόγω εξάτμισης και ταυτό-
χρονα σημαντική μείωση στην κατανά-
λωση χημικών προϊόντων καθαρισμού 
της πισίνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη, 28-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 318189/77341/οικ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ»  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-

ΣΗ:  Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 526    
2020ΕΠ52600000, 13ο 

Υποέργο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
προκηρύσσει «ανοικτή διαδι-
κασία» επιλογής αναδόχου του 
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 

μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 
2.α του Ν.4412/2016) για το 
έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙ-
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»,  προϋπολογι-
σμού 5.000.000,00 €.
Το έργο αποτελείται από την 
κατηγορία Έργων Οδοποιίας με 
δαπάνη εργασιών 2.971.200,00 
€, Γενικά έξοδα και Όφε-
λος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
534.816,00 €, Απρόβλεπτα 
(ποσοστού 15% επί της δαπά-
νης εργασιών και του κονδυ-
λίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 525.902,40 €, 
αναθεώρηση στις τιμές ποσού 
339,66 € και Φ.Π.Α. 967.741,94 
€.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού από τον 
χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα 
– Αναζήτηση Διαγωνισμών 
Δημοσίων Έργων» της πύλης 

www.promitheus.gov.gr για τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συ-
στημικό κωδικό 95234.
Ως ημερομηνία λήξης παραλα-
βής των προσφορών ορίζεται η 
20-01-2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 26-01-2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να 
συμμετάσχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία Έργων Οδοποιίας 
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήμα-
τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρί-
τες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ’ και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στον διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
80.645,00 € και έχει χρόνο 
ισχύος μέχρι 19-11-2021.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι για διάστημα εννέα 
(9) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης παραλαβής των προ-
σφορών.
Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβα-
σης.
Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 
ΣΑΕΠ 526, με κωδικό έργου: 
2020ΕΠ52600000, 13ο Υπο-
έργο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασί-
ας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (Προϊσταμένη 
Αρχή).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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Σμύρνη: Τους πονάει  
ο Αγαμέμνονας
Πόλεμος μεταξύ πολιτικών και αυτοδιοικητι-
κών έχει ξεσπάσει στη Σμύρνη της Τουρκίας για 
την ονοματοδοσία προβλήτας στο λιμάνι με το 
ελληνικό όνομα «Αγαμέμνων». Αν και η πόλη 
δεν έχει κάποια σχέση με τις πολύχρυσες Μυκή-
νες, ωστόσο εκεί βρίσκονται οι ιστορικές ιαμα-
τικές πηγές που φέρουν το όνομα του μυθικού 
βασιλιά.
Με αφορμή αυτή την απόφαση βουλευτές της 
κυβέρνησης (AKP) κατηγορούν το δήμαρχο της 
Σμύρνης, Τουντς Σογιέρ, ο οποίος ανήκει στο 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), 
ότι προέβη στην ονοματοδοσία, ωστόσο ο ίδιος 
υποστηρίζει ότι η προβλήτα τέθηκε σε λειτουρ-
γία το 2017 με την άδεια του υπουργείου Μετα-
φορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινω-
νιών με αυτό το όνομα «Agamemnon» και ότι ο 
ίδιος δεν έχει καμία σχέση με το «βάπτισμά» της.

Ο καιρός οδηγεί σε 
κατάρρευση την αγροτική 
οικονομία   
Σε κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας της 
Αργολίδας με μακροπρόθεσμες συνέπειες οδη-
γούν οι καιρικές συνθήκες και η πρωτοφανής 
κατάσταση που επικρατεί στην καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών, όπως τα πορτοκάλια και τα μα-
νταρίνια.
Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑ-
ΟΣ Κωνσταντίνος Πιπέρος «Τα εσπεριδοειδή 
της Αργολίδας αντιμετωπίζουν φέτος μια πρω-
τοφανή κατάσταση που με βεβαιότητα οδηγεί 
σε κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας της 
περιοχής με μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Αφενός επικρατούν εξαιρετικά υψηλές θερμο-
κρασίες και πολλές βροχές που μειώνουν την 
αντοχή στο χρόνο των προϊόντων και αφετέ-
ρου, ενώ βρισκόμαστε στη μέση της εμπορικής 
περιόδου έχει διακινηθεί λιγότερο από το 10% 
της ποσότητας».
2) Στρεμματική ενίσχυση με σκοπό την συνέχι-
ση της καλλιέργειας και την επόμενη περίοδο, 
που με τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπο-
ρεί να υποστηριχθεί από τους παραγωγούς.

Εικονική βασιλόπιτα 
του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου
Ξεπερνά κάθε προσδοκία η χρήση της 

πλατφόρμας του Εργαστηρίου Γνώσης 

και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για την κοπή εικονικής 

βασιλόπιτας καθώς πάνω από 20.000 

άτομα έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακές 

κοπές πίτας στην πρώτη κιόλας εβδομά-

δα λειτουργίας της. Στη διεύθυνση http://

pita.vacilos.com/ μπορεί ο καθένας να 

δημιουργήσει τη δική του βασιλόπιτα, με 

τη ζάχαρη άχνη να σχεδιάζει το δικό του 

ξεχωριστό μήνυμα ή λογότυπο, να κόψει 

κομμάτια για τους συμμετέχοντες της δι-

αδικτυακής του εκδήλωσης και όλοι μαζί 

να ψάξουν για το φλουρί. Η υπηρεσία 

προσφέρεται δωρεάν, στο πλαίσιο των 

δράσεων του Εργαστηρίου για τον περιο-

ρισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Νέος παιδικός σταθμός στην 
Αρχαία Επίδαυρο

Αγιασμός πραγματοποιήθηκε στο νέο παιδικό 
σταθμό της Αρχαίας Επιδαύρου, με τον πατέρα 
Γεώργιο να ευλογεί το χώρο που αύριο θα υπο-
δεχθεί τα πρώτα παιδάκια. Δικαιωμένος αισθά-
νεται ο δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης που 
σημειώνει: «Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αρ-
χαία Επίδαυρο! Μετά από πολλά χρόνια, πολλές 
παλινωδίες και υγειονομική κρίση φτάσαμε στη 
σημερινή μέρα!»

«Τη χαρά μας δεν μπορέσαμε να μοιραστούμε δια 
ζώσης με όλους όσοι το περίμεναν, αλλά σημασία 
έχει το αποτέλεσμα» καταλήγει ο δήμαρχος.

Σε Ρωσικό κανάλι  
ο Νεκτάριος   

Στο Ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο SPAS 
μίλησε ο Μητροπολίτης Αργολίδος 
Νεκτάριος, σε εκπομπή με θέμα τον 
Άγιο Λουκά Επίσκοπο Συμφερου-
πόλεως και Κριμαίας, για τον οποίο 
έχει γράψει και βιβλίο.
Στην Αργολίδα υπάρχει Μητροπο-
λιτικό παρεκκλήσιο του Αγίου και 
μουσείο που είναι αφιερωμένο στη 
ζωή και το έργο του.

η εβδομάδα που πέρασε
Δωρεάν WiFi στο Παλαμήδι 

Δωρεάν ασύρματο Internet θα είναι σε λίγο καιρό διαθέσιμο στους επισκέπτες 
του Παλαμηδίου, και άλλων πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την 
COSMOTE για την παροχή δωρεάν WiFi σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους 
και μουσεία της Ελλάδας. 
Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία που ήδη διαθέτουν δωρεάν WiFi στην 
Αργολίδα είναι: Αρχαία Επίδαυρος, Ακρόπολη και Μουσείο Μυκηνών.
Το πρόγραμμα παροχής δωρεάν WiFi σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
και μουσεία Αθλητισμού καταφέρνει να αναδείξει την ελληνική ιστορία και τον 
πολιτισμό με τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας.

Πέθανε ο Τάσος Ελένης 
βυθίζοντας στο πένθος 
την Ερμιονίδα  
Πέθανε ο Τάσος Ελένης σκορπώντας 
τη θλίψη σε συγγενείς και φίλους 
στην Ερμιονίδα, καθώς και στους 
κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, της 
οποίας υπήρξε μέλος. Καταγόμενος 
από την Κοιλάδα του Δήμου Ερμι-
ονίδας στην Αργολίδα, υπήρξε επί 
σειρά ετών μέλος της Τοπικής Ορ-
γάνωσης της ΝΔ στην περιοχή, δί-
νοντας τους δικούς του αγώνες για την εκλογική επικράτηση του κόμματος, 
ενώ παράλληλα διακρίθηκε για την επί δεκαετίες προσφορά του στο χώρο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αργολίδα: Στα ύψη ο υδράργυρος 
Στους 27 βαθμούς κελσίου σκαρφάλωσε η θερμοκρασία στην Αργολίδα τις 
μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας, θυμίζοντας καλοκαίρι, αλλά όχι για πολύ...
Στο Άργος η θερμοκρασία έφτασε τους 26.9 βαθμούς στις 13:19, ενώ στο 
Ναύπλιο τους 26,2 στις 12:19. Λίγο καλύτερη η κατάσταση στο Κρανίδι 
όπου η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 24.3 βαθμούς στις 13:56. Η μεγαλύτε-
ρη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στα Χανιά, με 29,3 βαθμούς.

Κολυμβητήριο Ναυπλίου: 
Οικονομία με κουβέρτα    
Θερμομονωτική κουβέρτα πρόκειται να απο-
κτήσει το κολυμβητήριο Ναυπλίου για να μην 
παγώνει το νερό το χειμώνα και να επιτυγχάνε-
ται εξοικονόμηση ενέργειας.
Η απόκτηση της «κουβέρτας» έρχεται στο Ναύ-
πλιο, με προγραμματική σύμβαση που υπογρά-
φηκε μεταξύ του ΔΟΠΠΑΤ και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και μαζί με τους απαραίτητους 
μηχανισμούς περιτύλιξης θα κοστίσει 80.000 
ευρώ.

Απορρίπτει αίτημα της ΠΕΔ για έλεγχο η 
Πελοπόννησος Α.Ε.
“Δεν προκύπτει η τήρηση της προβλεπόμενης εκ του νόμου και εκ του καταστατικού δια-
δικασίας για την αίτηση έκτακτου ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παροχή 
συνδρομής εκ μέρους της ‘Πελοπόννησος’ Α.Ε. στη διενέργεια ελέγχου”. Αυτό σημειώνει, 
μεταξύ άλλων, η “Πελοπόννησος” Α.Ε. απαντώντας στο έγγραφο της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας επισήμανε ότι 
σύμφωνα με τον νόμο “θα πρέπει να υπάρξει απόφαση δικαστηρίου για την διενέργεια του 
ζητούμενου ελέγχου. Ασπαζόμαστε αυτό που επιτάσσει ο νόμος”, τόνισε ο περιφερειάρχης, 
υπογραμμίζοντας παράλληλα: “Σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό θα πρέπει να κλείσει. Για 
ό,τι θέλει στο εξής η ΠΕΔ θα πρέπει να κινείται μέσω των δικαστηρίων».
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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 (10)
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 πραγματικότη-
τας. 

1.Χειρότερα και από τον θάνατο η απουσία ….
Ο μικρός Γιώργος παρά τον θόρυβο της τηλεό-
ρασης άκουσε τα πατήματα της γιαγιάς του στον 
πάνω όροφο. 
-Μαμά ήρθε η γιαγιά. 
-Δεν άκουσα τίποτα. 
-Χτύπησαν τα τακουνάκια της, δεν φόραγε πα-
ντόφλες κάπου θα είχε πάει. 
-Ναι, είχε πάει εκκλησία. 
-Τώρα με την καραντίνα αργούν να τελειώσουν 
οι ψαλμωδίες; 
-Όχι, είχε μνημόσυνο. 
Η λέξη μνημόσυνο χτύπησε συναγερμό στους σι-
ελογόνους αδένες του μικρού. Συνήθως η γιαγιά 
του επέστρεφε από τα μνημόσυνα με ένα φρέσκο 
τσουρεκάκι από την εκκλησία σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν 
το έτρωγε ποτέ και το απολάμβανε κατά αποκλειστικότητα 
ο Γιωργάκης.
-Μαμά πάω να την δω, να της κάνω και λίγο παρέα. 
Η περιστροφική κίνηση της γλώσσας του γύρω από τα 
χείλη του υπονοούσε και κάτι άλλο. Η γλυκιστική του επι-
θυμία δεν τον άφησε να βάλει ερωτηματικό στην πρόταση 
του, για να πάρει την άδεια της μητέρας του. Τελειώνοντας 
τα λόγια του είχε ήδη ανέβει και μερικά σκαλοπάτια. 
Είχε λειτουργήσει και το ένστικτο της γιαγιάς, ένοιωσε ότι 
θα έχει επισκέψεις άφησε μισάνοιχτή την πόρτα. 
-Καλημέρα  καλή μου γιαγιά!
-Καλημέρα ήλιε μου. (Του απάντησε και ένα αγαπητικό 
φως έλαμψε στο πρόσωπο της.) 
-Γιαγιά θα πιεις καφέ; 
-‘Όχι, ήπια στην εκκλησία αλλά ένα ποτήρι χυμό θα το πιώ 
μαζί σου. 
-Θέλω και εγώ ένα ποτήρι, για μετά. 
-Τι μετά ; ( Δεν χρειάστηκε να απαντήσει, τα μάτια του ήταν 
καρφωμένα στο γλύκισμα και εξηγούσαν το μετά. ) Για 
σένα, είναι παρ΄το. 
Η γιαγιά κάθισε στην πολυθρόνα, στην αγκαλιά της κούρ-
νιασε ο εγγονός της, έσκισε το πλαστικό σακουλάκι και 
άρχισε να απολαμβάνει το τσουρεκάκι. 
-Γιαγιά γιατί κάνουνε  μνημόσυνα; 
-Γιατί οι προσευχές μας κάνουν πιο εύκολο το ταξίδι των 
νεκρών στον άλλο κόσμο. 
-Εμείς τους βοηθάμε και αυτοί μας στέλνουν τσουρεκάκια 
για να μας ευχαριστήσουν ; 
-Μπορείς να το πεις και έτσι. 
-Εκεί στον νέο κόσμο θα πάμε και εμείς;
-Εκεί στον άλλο κόσμο και όχι νέο κόσμο θα πάμε όλοι μας. 
-Θα  πας και εσύ γιαγιά;  
-Ναι θα πάω και εγώ! 

Η ηλικιωμένη γυναίκα ένοιωσε τα μάτια της να βουρκώ-
νουν. Έσφιξε για μια στιγμή πιο έντονα το μικρό αγόρι.
-Περίμενε καλέ γιαγιά δεν τέλειωσα ακόμα το γλυκάκι, θα 
με πνίξεις. ΄
Έκαναν ένα σιωπηρό διάλειμμα δέκα μικρών μπουκιών. 
-Γιαγιά έχουν πάει στον νέο, άλλο κόσμο πως τον λες και 
δικές σου φίλες; 
-Ε βέβαια, αρκετές. Το κέρασμα που έφαγες από το μνημό-
συνο μιας φίλης μου είναι. 
-Ευτυχώς γιαγιά. 

-Γιατί αν δεν ήταν από μνημόσυνο φίλης μου δεν θα σου 
άρεσε;
-Όχι λέω ευτυχώς που έχουν πεθάνει αρκετές φίλες σου!!! 
-Μα τι λες τώρα; Εγώ θα ήθελα να ζούσαν. 
-Ευτυχώς που έχουν πεθάνει γιατί όταν πας εσύ στον άλλο 
κόσμο, θα σου κάνουμε τα μνημόσυνα για να έχεις καλό 
ταξίδι και να μας κεράσεις αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι 
δεν θα είσαι μόνη σου θα σε περιμένουν οι φίλες σου. 
Η γιαγιά τον έσφιξε στην αγκαλιά της, το τσουρεκάκι είχε 
τελειώσει. 

*Στις εφιαλτικές μέρες της καραντίνας έτσι όπως 
ζούμε ο καθένας εγκλωβισμένος στους τοίχους της 
αποξένωσης βιώνουμε ένα παγερό θάνατο. Δεν εί-
ναι ο θάνατος που πονάει αλλά η απουσία του άλ-
λου, πίσω από τα τείχη δεν σε περιμένει κανείς. Τε-
λικά χειρότερος θάνατος είναι η απουσία του άλλου.  

  2. Όνομα και πράγμα …και χώρος πουθενά. 
Οι διαφημιστές και οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ ισχυρί-
ζονται ότι μεγαλύτερη επιτυχία ενός προϊόντος είναι να 
ταυτιστεί η επωνυμία του με το ίδιο το προιον. 
Πριν από χρόνια ξέραμε ότι οι ρομά είχαν ταυτίσει την 
έννοια του αυτοκινήτου με την μάρκα ντάτσουν. Κυριαρ-
χούσε το όνομα του αντικειμένου πάνω στο ίδιο το αντι-
κείμενο. 
-Γιώργη το έμαθες; Ο Κώστας πήρε ένα ντάτσουν τογιότα!
Πιτσιρικάδες εμείς είχαμε ταυτίσει την έννοια της μοτοσι-
κλέτας με την μάρκα γιαμάχα. 
-Ο ξάδελφος μου πήρε μια γιαμάχα χόντα. 
-Ή πιάσε ένα στυλό μπίκ λέγαμε στον περιπτερά και ας μας 
έδινε οποιοδήποτε άλλο στυλό διαρκείας. Όλα μπίκ ήταν!!!
Το απόγευμα της δευτέρας ήρθε ο Γιάννης για το πρόγραμ-

μα του. 
-Καλή χρονιά κύριε Βασίλη και πολύχρονος. 
-Ευχαριστώ,  πώς πέρασες τις γιορτές; 
-Πήγα στο Μουστάκα. 
-Θείος σου είναι; 
-Γιατί ρωτάς; 
-Ένα φίλο μου στην Κύπρο τον λένε Μουστάκα. 
-Όχι καλέ, στο  παιγνιδάδικο! 
-Πήγες στην Αθήνα; 

-Όχι, στο Ναύπλιο. 
-Άνοιξε υποκατάστημα στο Ναύπλιο; 
-Όχι σε ένα φίλο μου πήγα. 
-Καλά δεν μου είπες ότι δεν λένε τον φίλο σου 
Μουστάκα; 
-Ναι σωστά δεν τον λένε έτσι. Αλλά στο σπίτι του 
έχει εκεί πάρα πολλά παιγνίδια, πιο πολλά και 
από τα δικά σου. Εγώ λέω το σπίτι του Μουστάκα. 
-Και πήγαινες εκεί να παίξετε; 
-Όχι!!!
-Πολύ με μπερδεύεις. Τι κάνατε εκεί; 
-Διαλέγαμε παιγνίδια, όπως και στο κατάστημα . 
-Και μετά. 
-Πηγαίναμε στο σπίτι μου να παίξουμε. 
-Για ποιο λόγο; 
- Γιατί δεν χωράμε να παίξουμε στο δικό του. Σου 
είπα είναι Μουστάκας, πάρα πολλά παιγνίδια δεν 
χωράς πουθενά. 

*Χιλιάδες χρόνια το έχουν φωνάξει τα προ-
γόνια μας: Ουκ εν τω πολλώ το ευ.

3.Η πορεία μάθησης του άντρα….
-Δεν μου λες Ντίνο τι βλέπεις σε αυτή την σελίδα ; 
-Τα σχολεία που πρέπει να πάει ένας άντρας. 
-Γιατί μόνο για άντρες είναι; 
-Στην εικόνα μόνο άντρες βλέπω. 
-Καλά. Για πες μου ποια είναι τα σχολεία που πρέπει να 
πάει ας πούμε ένας άνθρωπος. 
-Όχι για έναν άντρα θα σου πω. 
Όταν πείσμωνε δεν ήταν δυνατόν να του αλλάξεις γνώμη. 
-Εντάξει πες μου τα σχολεία του άντρα. 
-Λοιπόν , παιδικός, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυ-
μνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο..
-Μπράβο πολύ καλή απάντηση. 
-Δεν τέλειωσα ακόμα. 
-Εντάξει και μεταπτυχιακά. 
-Δεν εννοούσα αυτό λοιπόν (σταματάει για λίγο για να 
κάνει την σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγε) λοιπόν 
λύκειο πανεπιστήμιο και μετά στην γυναίκα….
-Τι εννοείς ; 
-Ε μετά από τόσα χρόνια μαθημάτων και σχολείο θα κατα-
λήξει στην γυναίκα , θα παντρευτεί. 

*Ο μικρός σοφός με προβλημάτισε αν και κατά πόσο 
η γυναίκα είναι μεταπτυχιακό τίτλος ή αν απαιτεί 
μακροχρόνια μάθηση με αβέβαια πτυχιακά αποτε-
λέσματα…..
  
**Με ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας 
αποχαιρετίσαμε την βαριά δίσεκτη χρονιά του 2020 
και καλωσορίζουμε με επιφυλακτική αισιοδοξία το 
2021, καλή χρονιά!
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Ο δεκάλογος του 
τρόμου αποτελεί 

παρελθόν;
Χρόνος ανεπίστρεπτος
Χρόνος αμείλικτος
Χρόνος ανεξέλεγκτος
Χρόνος ανεξήγητος
αβάσταχτος
Κώστας Δ. Υφαντής, Ηλιακός άνεμος

Το είχα ξαναγράψει πριν από 6-7 χρόνια, τότε που η γκρί-
ζα αμηχανία επικρατούσε. Η άνοδος της επιρροής της 
Χρυσής Αυγής τόσο στο εκλογικό σώμα όσο και σε πολλά 
κοινωνικά στρώματα οφείλετο σε μια σειρά λόγους, του-
λάχιστον δέκα:
Αρχικά στον φόβο και στην ανασφάλεια που αισθάνο-
νταν πολλοί Έλληνες για την εγκληματικότητα και που 
την απέδιδαν σχεδόν αποκλειστικά στους οικονομικούς 
(παράνομους και μη) μετανάστες.
Δευτερευόντως στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς την 
Αστυνομία και την αποτελεσματικότητά της που  ακόμα 
χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.
Και τρίτο λόγο στη διαφθορά και την απαξίωση του πολι-
τικού συστήματος, σχεδόν στο σύνολό του.
Κατά τέταρτο λόγο στην ιδεολογική σύγχυση και θολού-
ρα ως προς τις διαχωριστικές γραμμές δεξιάς/ακροδεξι-
άς ή αριστεράς/ακροαριστεράς.
Κατά πέμπτο λόγο στην αγανάκτηση για την ατιμώρητη 
δράση επί δεκαετίες των κουκουλοφόρων και των αναρ-
χοαυτόνομων συμπλεγμάτων. 
Κατά έκτο λόγο στην υποψία συγκάλυψης όλων των οι-
κονομικών σκανδάλων από ένα χρεοκοπημένο ηθικά κα-
τεστημένο. 
Κατά έβδομο λόγο στην έκπτωση όλων των θεσμών της 
Πολιτείας (Εκκλησία, Δημοτικές Αρχές, Πανεπιστήμια).
Κατά όγδοο λόγο στην οικονομική κρίση όπου ο καθείς 
έριχνε τα βάρη στους ήδη περιθωριοποιημένους (χρή-
στες, μετανάστες, φυλακισμένους κλπ).
Κατά ένατο λόγο στο πολιτισμικό ρατσισμό αυτών που 
νομίζουν ότι είμαστε ανώτερη φυλή.
Και κατά δέκατο λόγο στη δειλία, αβουλία της Δημοκρα-
τία μας. 
Όλοι αυτοί οι λόγοι, σωρευτικά ή επιλεκτικά, όχι μόνο 
δημιούργησαν την Κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής 
Αυγής αλλά πολύ γρήγορα κατάφεραν να περάσουν τις 
"ιδέες τους" και τη βίαιη αυτοδικία κατά παντός "εχθρού" 
και σε διάφορα κοινωνικά στρώματα.
Είχα ισχυριστεί τότε πως η ίδια η κοινωνία πρέπει ν’ αντι-
δράσει σε αυτό το υποδόριο δηλητήριο που διοχέτευε η 
Χ.Α.
Η Δολοφονία του Παύλου Φύσσα έπαιξε καταλυτικό ρόλο 
αφενός γιατί αφύπνισε τους θεσμούς κι αφετέρου γιατί 
κινητοποίησε τους μέχρι τότε σιωπηλούς πολίτες. Η μη-
τέρα του δολοφονημένου παιδιού της ευαισθητοποίησε 
την κοινωνία κι έδωσε την ευκαιρία στο να συνειδητοποι-
ήσουν πολλοί "παρασυρμένοι" τους κινδύνους που γεν-
νάει ο φασισμός/ναζισμός. Η Δημοκρατία της χρωστάει 
πολλά, ίσως περισσότερα από τους πολιτικούς, αρκετοί 
από τους οποίους "έπαιξαν" –για ιδιοτελείς μικροσκοπι-
μότητες – με τις ισορροπίες.
Θέλω να ελπίζω ότι η καταδικαστική απόφαση θα βρει 
ενωμένους τους Έλληνες απέναντι στη ναζιστική βία και 
ότι δεν θα επιχειρήσουν διάφοροι άφρονες ή να κερδο-
σκοπήσουν ψηφοθηρικά ή να διχάσουν τον λαό με συν-
θήματα τιμωρίας "κρυμένων ενόχων". Θέλω να ελπίζω ότι 
κάτι καταλάβαμε...

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

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναβαθμίζονται
Πάνω από 300 εκατ. ευρώ δίνονται για ανακαίνιση των νοσοκομείων

Του Θοδωρή Καραουλάνη, www.euractiv.gr

Μ
ια από τις πιο σημαντικές και εμ-
βληματικές δράσεις των πόρων της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα 
μας, μέσα από το ΕΣΠΑ, είναι η ανα-

βάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας. 
Μάλιστα η στήριξη της Περιφερειακής Πο-
λιτικής της ΕΕ είναι σταθερή για το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα 
προηγούμενο ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά 
των επενδύσεων στον χώρο της υγείας.
Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει γίνει αυτή 
η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ 
φάνηκε ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, 
όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει 
στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ 
των νοσοκομείων όσο και σε επίπεδο κα-
θημερινών προμηθειών και εξοπλισμού 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 
όπως για παράδειγμα σε όλες τις κινητές 
μονάδες του ΕΟΔΥ.
Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και 
στις σταθερές υποδομές του ΕΣΥ, με επεν-
δύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης στον 
χώρο της υγείας. Και μια από τις πιο σημα-
ντικές δράσεις που ολοκληρώνεται αυτήν 
την περίοδο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η δράση αυτή 
υλοποιείται κυρίως μέσα από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βασικές προτεραι-
ότητές του έχει την ενεργειακή εξοικονό-
μηση και ειδικά στα δημόσια κτίρια. Από 
τις πιο γνωστές και επιτυχημένες δράσεις 
του είναι αυτή για τα νοσοκομεία, καθώς 
και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα 
αναβαθμίστηκαν πολλά νοσοκομεία, κυρί-
ως της Ελληνικής Περιφέρειας. Το 2020, 
λοιπόν έκλεισε με ορισμένα καλά νέα για 
τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης 
στον χώρο της υγείας, καθώς προχώρησαν 
οι διαδικασίες για τουλάχιστον 58 τέτοια 
έργα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2018, που 
ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του 
Δεκέμβρη του 2020:
Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματο-
δότησης από νοσοκομεία όλης της χώρας, 
συνολικού π/υ 235 εκατ. ευρώ περίπου 
Έχουν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο 
πρόγραμμα 48 προτάσεις συνολικού π/υ 
177 εκατ. ευρώ περίπου
Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βάση τις δύσκα-
μπτες διαδικασίες του ΕΣΠΑ στις δημόσιες 
επενδύσεις (που έχουμε ξαναναφέρει σε 
ρεπορτάζ μας ότι δημιουργεί καθυστερή-
σεις) αποτελεί κάτι σαν θρίαμβο των αρμό-
διων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς 
χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά 
προβλήματα, να καμφθούν αντιστάσεις και 
ανελαστικές διαδικασίες αλλά και να ωρι-
μάσουν μελέτες και έργα επί της ουσίας.

Πως φτάσαμε ως εδώ;
Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ διέγνωσε έγκαιρα, 
με βάση και την εμπειρία από αντίστοιχα, 
πιλοτικά τις περισσότερες φορές, έργα στο 
παρελθόν, την επιτακτική ανάγκη βελτίω-
σης του ενεργειακού αποτυπώματος των 
ευαίσθητων κτιριακών υποδομών της 
υγείας, αλλά και τις τεράστιες ανάγκες για 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα 
ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα όπως αυτό 
των νοσοκομειακών κτιριακών υποδομών.
Έτσι ο Τομέας Περιβάλλοντος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Μάιο 
2018 εξέδωσε την πρόσκληση προς δη-
μόσιους φορείς για υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΑ» . Η πρόσκληση αυτή αντλεί πόρους 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (από τον άξονα προτεραιότητας 
10 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) , έχει ισχύ μέχρι 
15/02/2021, π/υ 62.933.924.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται 
σε πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία του 
ΕΣΥ δυναμικότητας 400 κλινών και άνω 
για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες (Αττική και Νοτιο Αιγαίο) και 200 κλι-
νών και άνω για όλη την υπόλοιπη χώρα. 
Μα πως όμως, από προϋπολογισμό 63 σχε-
δόν εκατομμυρίων φθάνουμε συνολικά σε 
πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ; 
Εδώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Και το 
πρώτο της σημείο ήταν ότι ήδη από τον 
Οκτώβριο του 2020 έχει εγκριθεί η τροπο-
ποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Είναι η λεγό-
μενη υπερδέσμευση που χρησιμοποιείται 
όταν ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο και 
γνωρίζεις ότι θα απορροφηθούν οι πόροι, 
οπότε οι υπηρεσίες επιτρέπουν να προ-
χωρήσεις πολύ παραπέρα από τον αρχικό 
προϋπολογισμό, διότι γνωρίζεις ότι κάποια 
άλλα έργα δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως 

και θα κάνεις εντέλει ανακατανομή πόρων. 
Ειδικότερα για τον Άξονα προτεραιότητας 
10 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αυτόν για τα νοσοκο-
μεία…) το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό 
εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότη-
σης ανέρχεται σε 276,08% επί της συνο-
λικής χρηματοδότησης του άξονα, γεγονός 
που καθιστά δυνατή την ένταξη όλων των 
υποβληθεισών μέχρι σήμερα προτάσεων.
Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 
και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερει-
ακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τους πό-
ρους της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ - έχουν 
δείξει μετά το ξέσπασμα της πανδημίας 
εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία και, σύμφωνα 
με τις οδηγίες των Επιτρόπων, δίνουν την 
ευχέρεια στα κράτη μέλη να ανακατανεί-
μουν πόρους εκεί που «πονούν» τα συστή-
ματα υγείας όλων των χωρών της ΕΕ.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ που ενισχύουν τα νοσοκομεία και 
τις υποδομές σε αυτά, αφού παράλληλα 
εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνι-
σης και εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία 
της χώρας από τα Περιφερειακά Επιχειρη-
σιακά Προγράμματα, γεγονός που ανεβάζει 
τους πόρους σε μεγάλο ύψος και ειδικά 
για τα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης 
φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε 
τρέχοντα έργα.
Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργει-
ακά σε όλη τη χώρα
Η euractiv.gr αποκαλύπτει αποκλειστικά 
τη συνολική λίστα των εγκεκριμένων και 
υπό έγκριση επενδύσεων ενεργειακής 
εξοικονόμησης στα νοσοκομεία όλης της 
χώρας από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου θα 
δείτε μεγάλα και γνωστά νοσοκομεία και 
το σύνολο των πόρων που αφιερώνονται 
σε καθένα από αυτά:

Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενισχύουν τα νοσοκομεία και τις 
υποδομές σε αυτά, αφού παράλληλα εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και 
εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, γεγονός που ανεβάζει τους πόρους σε μεγάλο ύψος και ειδικά για τα 
θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης φτάνουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε τρέχοντα 
έργα. 

Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά σε όλη τη χώρα 

Η euractiv.gr αποκαλύπτει αποκλειστικά τη συνολική λίστα των εγκεκριμένων και υπό 
έγκριση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στα νοσοκομεία όλης της χώρας από 
το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπου θα δείτε μεγάλα και γνωστά νοσοκομεία και το σύνολο των 
πόρων που αφιερώνονται σε καθένα από αυτά: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

4.450.000,00 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

4.436.904,00 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

4.215.842,02 

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

4.203.652,25 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

4.000.000,00 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του ΓΝΑ Αλεξάνδρα 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

3.942.322,92 

Παθητική και ενεργητική ενεργειακή 
αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

3.850.000,00 

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του 
ΓΝΑ Γ Γεννηματάς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

3.730.877,35 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας 
από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης 'Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

3.571.400,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

2.460.439,56 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο 
Ευαγγελισμός Οφθαλμιατρείο Αθηνών 

Πολυκλινική 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

2.429.495,90 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας 
από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο 

Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

1.956.720,00 

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του 
ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

1.481.183,05 

Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί ΨΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ενταγμένη 05/06/201
9 

919.353,88 
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Από τον πίνακα προκύπτει ότι έργα 
περίπου 177 εκατ. ευρώ έχουν ήδη 
ενταχθεί, ακόμη 3 έργα σχεδόν 13 
εκατ. ευρώ έχουν αξιολογηθεί και 
αναμένεται η ένταξή τους τις επόμε-
νες ημέρες, ενώ με τις διαδικασίες που 
αναφέραμε αναμένεται να ενταχθούν 
και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπολογι-
σμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ περίπου.
Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λίστα δεν 
τελειώνει εδώ, καθώς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
εξέδωσε τον Οκτώβριο 2020 και δεύ-
τερη πρόσκληση ενεργειακής αναβάθ-
μισης για νοσοκομεία μικρότερης δυ-
ναμικότητας (κάτω των 100 κλινών) 
των περιφερειών Αττικής και Νοτίου 
Αιγαίου με προϋπολογισμό 2.000.000 
και ισχύ έως 20/3/21, οπότε αναμένο-
ται μέσα στο έτος και άλλες 
εντάξεις. Στην δεύτερη πρό-
σκληση, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της euractiv.gr, έχει 
κάνει προς το παρόν αίτηση 
το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουρ-
γικό Κέντρο, με πρόταση πε-
ρίπου ενός εκατ. ευρώ.

Τί αναβαθμίζεται σε 
κάθε νοσοκομείο;
Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε 
νοσοκομείο υποβάλει μία 
μόνο πρόταση επιλέγοντας 
τις επενδύσεις που ταιριά-

ζουν στο καθένα μέσα από τις συγε-
κριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων ή 
έναν αποδοτικό συνδυασμό τους: 
1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμ-
βάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). 
Ενδεικτικά αναφέρονται: επεμβάσεις 
επί του κελύφους με προσθήκη μόνω-
σης, αντικατάσταση κουφωμάτων και 
υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντι-
κατάσταση συστήματος καυστήρα/
λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που 
επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση 
παλαιού συστήματος κλιματισμού, πα-
θητικά ηλιακά συστήματα, εγκατάστα-
ση συστημάτων μετρήσεων, παρακο-
λούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας 
και προβολής - επιτόπου και διαδικτυ-

ακώς των λειτουργικών στοιχείων και 
αποτελεσμάτων των ενεργειακών συ-
στημάτων του κτιρίου, όπως ολοκλη-
ρωμένων συστημάτων διαχείρισης 
ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά 
συστήματα φυσικού και ενεργειακού 
τεχνητού φωτισμού κτλ.  
2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδει-
κτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμό-
τητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποί-
ησης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) Ενδεικτι-
κά αναφέρονται:  
εγκατάσταση ταυ-
τόχρονης παραγω-
γής ηλεκτρικής και 

θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτι-
κότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκ-
μετάλλευσης της παραγόμενης θερμι-
κής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ 
για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ 
(όπως π.χ. η Γεωθερμία),   
3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δρά-
σεις αντικατάστασης ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισμού:  Συμπληρωματικά 
σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης νοσοκομείων, μπορεί 

να χρηματοδοτηθεί, πλέον όσων πε-
ριγράφονται παραπάνω, αντικατά-
σταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα 
σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 
15% σε σχέση με την κατανάλωση του 
υφιστάμενου εξοπλισμού που αντι-
καθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του 
ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 450.000 €. To 
επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμη-
σης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει 
μετά από τη διενέργεια ενεργειακού 
ελέγχου στο κτίριο και ενεργειακού 
ελέγχου του εξοπλισμού.  
Επιπλέον χρηματοδοτούνται μελέτες 
ωρίμανσης των προτεινόμενων έρ-
γων, συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο 
κατά την προετοιμασία των προτάσε-
ων όσο και κατά την υλοποίηση των 
δράσεων καθώς και η διενέργεια των 
προ του έργου και μετά το έργο ενερ-
γειακών επιθεωρήσεων και έκδοση 
των σχετικών πιστοποιητικών ενερ-
γειακής απόδοσης των κτιρίων.
Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που 
θα υλοποιηθούν μέσω των έργων και 
των 2 παραπάνω προσκλήσεων θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρί-
ων κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες 
και υποχρεωτικά  μετά την υλοποίη-
ση των παρεμβάσεων αυτά να κατα-
τασσονται σε κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης Β’ και άνω, σύμφωνα 
με τον ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση κτιρίου 
που αρχικά κατατάσσεται σε ενεργεια-

κή κατηγορία Γ’ του ισχύοντος ΚΕ-
ΝΑΚ, το πλαίσιο των παρεμβάσεων 
της ενεργειακής αναβάθμισης πρέ-
πει να είναι τέτοιο έτσι ώστε η ενερ-

γειακή απόδοση των προτεινόμενων 
κτιρίων να βελτιώνεται κατ’ ελάχιστον 
στην ενεργειακή κατηγορία Β+.

άρθρο

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

ενεργειακά με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
της χώρας από το τρέχον ΕΣΠΑ

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του ΓΝΑ Ιπποκράτειο 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Ενταγμένη 03/07/201
9 

3.678.161,83 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ενταγμένη 12/09/201
9 

4.440.490,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ενταγμένη 12/09/201
9 

4.420.372,32 

Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του 
κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΛΕΙΑΣ 

Ενταγμένη 16/10/201
9 

677.353,47 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής 
Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

Ενταγμένη 08/11/201
9 

4.411.302,28 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού 

Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 
Αθηνών Ο Άγιος Σάββας 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 
ΟΓΚΟΛΟΓΟΓΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ενταγμένη 08/11/201
9 

3.948.163,10 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΛΛΑΣ 

Ενταγμένη 12/11/201
9 

4.444.756,00 

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού 
Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ 

Ενταγμένη 16/04/202
0 

1.906.381,17 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ενταγμένη 02/07/202
0 

5.446.200,00 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας 
από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας 'Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλειο' 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ 

Ενταγμένη 02/07/202
0 

5.435.713,34 

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 

Ενταγμένη 02/07/202
0 

4.255.432,98 

Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΜΕΤΑΞΑ 

Ενταγμένη 14/07/202
0 

3.829.360,60 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού 
Νοσοκομείου Κιλκίς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ενταγμένη 14/07/202
0 

2.781.683,73 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η 

Αγία Σοφία 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ 

Ενταγμένη 23/07/202
0 

4.438.429,85 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΞΑΝΘΗΣ 

Ενταγμένη 23/07/202
0 

3.066.869,22 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος 
Ανδρέας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' 

Ενταγμένη 29/07/202
0 

2.634.919,02 

Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος 
Παντελεήμων 

ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Γ 

Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓ 
ΒΑΡΒΑΡΑ 

Ενταγμένη 24/09/202
0 

3.125.158,36 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ Ενταγμένη 21/10/202
0 

2.428.779,33 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού 

Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο 
Πατησίων 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν 
ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Ενταγμένη 16/11/202
0 

3.518.885,04 

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αττικόν 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Ενταγμένη 30/11/202
0 

3.397.126,07 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΑΓΝΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ενταγμένη 03/12/202
0 

3.952.844,57 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ενταγμένη 04/12/202
0 

4.434.744,06 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών 
εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ενταγμένη 04/12/202
0 

2.844.081,70 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και 
Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό 
Νοσοκομείο Ρεθύμνου 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ 

Ενταγμένη 14/12/202
0 

5.387.800,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α 
ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ενταγμένη 14/12/202
0 

4.016.820,84 

Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού 
Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 

Ενταγμένη 14/12/202
0 

3.240.857,80 

Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ενταγμένη 17/12/202
0 

4.914.600,28 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ 

Ενταγμένη 21/12/202
0 

4.999.928,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

401 ΓΣΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ 

Ενταγμένη 21/12/202
0 

4.999.818,35 

Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Αγρινίου 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ενταγμένη 28/12/202
0 

3.999.369,29 

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ 

Ενταγμένη 28/12/202
0 

3.929.278,50 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Ενταγμένη 29/12/202
0 

5.450.000,00 

Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης 
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας 
Παπανδρέου 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Ενταγμένη 29/12/202
0 

4.450.000,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ 
ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ 

Ενταγμένη 29/12/202
0 

2.459.978,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ 

Αξιολογημένη  5.128.180,26 

Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ 
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 
ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 

Αξιολογημένη  4.005.944,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 

Αξιολογημένη  3.740.225,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ 

Υποβληθείσα  4.450.000,00 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Υποβληθείσα  4.449.999,50 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου 
Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση 

ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
Εξοικονόμησης ενέργειας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Υποβληθείσα  4.445.723,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Υποβληθείσα  4.442.000,00 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου 
Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση 
ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας 

ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 

Υποβληθείσα  4.106.541,86 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού 
Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη 

Αγλαΐας Κυριακού 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΛΑΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Υποβληθείσα  4.103.401,00 

Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Υποβληθείσα  3.399.431,00 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι έργα περίπου 177 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί, 
ακόμη 3 έργα σχεδόν 13 εκατ. ευρώ έχουν αξιολογηθεί και αναμένεται η ένταξή τους 
τις επόμενες ημέρες, ενώ με τις διαδικασίες που αναφέραμε αναμένεται να ενταχθούν 
και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπολογισμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ περίπου. 

Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λίστα δεν τελειώνει εδώ, καθώς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε 
τον Οκτώβριο 2020 και δεύτερη πρόσκληση ενεργειακής αναβάθμισης για νοσοκομεία 
μικρότερης δυναμικότητας (κάτω των 100 κλινών) των περιφερειών Αττικής και Νοτίου 
Αιγαίου με προϋπολογισμό 2.000.000 και ισχύ έως 20/3/21, οπότε αναμένοται μέσα 
στο έτος και άλλες εντάξεις. Στην δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα με πληροφορίες της 
euractiv.gr, έχει κάνει προς το παρόν αίτηση το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 
με πρόταση περίπου ενός εκατ. ευρώ. 
 
Τί αναβαθμίζεται σε κάθε νοσοκομείο; 
Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο πρόταση επιλέγοντας τις 
επενδύσεις που ταιριάζουν στο καθένα μέσα από τις συγεκριμένες κατηγορίες 
παρεμβάσεων ή έναν αποδοτικό συνδυασμό τους:  
1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: επεμβάσεις επί του 
κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με 
νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος 
καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, 
αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, 
εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας 
και προβολής - επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και 
αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα φυσικού 
και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.   
2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ενδεικτικά αναφέρονται:  εγκατάσταση 
ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, 
κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από 
ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία),    
3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  
Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων, 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πλέον όσων περιγράφονται παραπάνω, αντικατάσταση 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση 
ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατανάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού 
που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 450.000 €. To επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης 
ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο 
κτίριο και ενεργειακού ελέγχου του εξοπλισμού.   
Επιπλέον χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την προετοιμασία των προτάσεων όσο και κατά 
την υλοποίηση των δράσεων καθώς και η διενέργεια των προ του έργου και μετά το 
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Πράσινο φως από την Λίνα Μενδώνη
Στα χέρια του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου η στέγη του Νίκου Γκάτσου

Οι σημαντικότερες συγκρούσεις του Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας στη στεριά και τη θάλασσα

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Τάσου Χατζηαναστασίου και της Μαρίας Κασιμάτη

Την ανακήρυξη σε μνημείο του σπιτιού 
στην Ασέα Αρκαδίας όπου γεννήθηκε ο 
Νίκος Γκάτσος, δρομολογεί το Υπουργεί-
ου Πολιτισμού. Η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε 
επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Πο-
λιτισμού Γιώργο Διδασκάλου, ζητώντας να 
ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία κήρυξη της 
οικίας του σπουδαίου Έλληνα ποιητή, ώστε 
να αξιοποιηθεί στην πορεία ως Μουσείο.
«Ο ποιητής της “Αμοργού”, ο συνδημι-
ουργός στα τραγούδια του Μάνου Χατζι-
δάκι, του Μίκη Θεοδωράκη και πολλών 
ακόμη Ελλήνων συνθετών, δημιούργησε 
ποίηση μουσική με τον λόγο του και τον 
εσωτερικό ρυθμό των λέξεων του. Η επι-

λογή των λέξεων και η θέση τους στον 
στίχο έφερναν στους συνθέτες με τους 
οποίους συνεργάστηκε μουσικές φωνές 
και ήχους» δηλώνει χαρακτηριστικά η κ. 
Μενδώνη και προσθέτει: 
«Ο Νίκος Γκάτσος δεν άφησε πλήθος 
ποιητικών συλλογών. Η μία, η “Αμορ-
γός“ είναι το απαύγασμα στο νεοελληνικό 
ποιητικό λόγο. Χειρίστηκε τη γλώσσα ως 
ποίηση, σε κάθε μορφή του έργου του, 
στο τραγούδι και στη μετάφραση. 
Είναι ένα πολύτιμο έργο που μας πλημ-
μυρίζει με την ποιότητα, την τρυφερότη-
τα, την ομορφιά του. Είναι χρέος της Πο-
λιτείας να προστατέψει και να αναδείξει 
το σπίτι που γεννήθηκε ο Ποιητής».

Με βάση τα απομνημονεύματα των αγω-
νιστών και την ελληνική, τουρκική και 
βρετανική βιβλιογραφία, περιγράφονται 
με επιστημονική εγκυρότητα, νηφαλιό-
τητα και τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια οι 
σημαντικότερες συγκρούσεις της εθνικής 
μας Παλιγγενεσίας. Άποψη των συγγρα-
φέων είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση 
υπήρξε ένα σπουδαίο κατόρθωμα που 
πρέπει να αναδεικνύεται και να προβάλ-
λεται στις πραγματικές του διαστάσεις, 
χωρίς υπερβολές και χωρίς εξιδανικεύ-
σεις, αλλά και χωρίς τη συμπλεγματική 
υποβάθμιση των θυσιών, των επιτευγμά-
των, των αμέτρητων πράξεων γενναιότη-
τας και αυτοθυσίας για την απελευθέρω-
ση του Γένους.
Ο Τάσος Χατζηαναστασίου είναι δρ. Νεό-
τερης Ιστορίας και εκπαιδευτικός. Γεννή-
θηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1965. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Παλέρμου και Κύπρου. Στο συγγραφικό 

του έργο περιλαμβάνονται βιβλία ιστορικά 
και παιδαγωγικά, καθώς και ένα μυθιστό-
ρημα. Επίσης, δεκάδες επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις, κυρίως ιστορικές, με κύρια εν-
διαφέροντα την ιστορία της Κατοχής στη 
Μακεδονία και τη Θράκη, το Κυπριακό 
και τα Βαλκάνια, αλλά και παιδαγωγικές, 
πάνω στο περιεχόμενο και τη διδακτική 
των φιλολογικών μαθημάτων.
Η Μαρία Κασιμάτη αποφοίτησε από το 
τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
το 2004. Εργάστηκε ως φιλόλογος στην 
ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Από 
το 2019 συνεργάζεται ως συντάκτρια με 
τον εκπαιδευτικό ιστότοπο filologika.gr, 
όπου αρθρογραφεί και αναρτά εκπαιδευ-
τικό υλικό. Το Πολεμώντας το ’21 είναι το 
πρώτο της βιβλίο.



ΠΕΜΠΤΗ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2021 15

Στείλτε τις φωτογραφίες για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτογραφία μου». 
Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Τα πρώτα βήματα του 2021  //  Βάγγος Λαγουρός

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΎΛΗΣ  Α.Ε., 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 Ύποψηφίου:
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 Εταιρείας:
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 ΜΗΤΡΟΣΎΛΗΣ  Α.Ε. ,που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια της ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο για 
την στελέχωση του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ. 

Περιγραφή Θέσης :
Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλί-
ων.

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

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

Παροχές Εταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολές βιογραφικών: email:  mail@mitrosilis.gr  

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

Ο ηχοπλάστης του Γιαννακόπουλου
Μία ολόκληρη ζωή ετοιμάζε-
ται να κυκλοφορήσει. Μία ζωή 
γεμάτη ήχους και μουσική. 
Μία ζωή που ξεδιπλώνει, κυ-
ριολεκτικά, τη δισκογραφία στη 
χώρα μας και όχι μόνο. Η ζωή 
του μοναδικού ηχολήπτη Στέ-
λιου Γιαννακόπουλου, σε επι-
μέλεια του Νίκου Πατηνιώτη.
Πρόκειται για το βιβλίο του 
Στέλιου Γιαννακόπουλου «Ο 
Ηχοπλάστης» από τος εκδόσεις 
«Άπαρσις».
Μια μικρή αναφορά από το 
βιβλίο [...] στο εξώφυλλο ενός 
δίσκου και στην πίσω πλευρά 
ο συνθέτης και ενορχηστρωτής 

Νίκος Μαμαγκάκης (1929-
2013) με ένα ιδιόχειρο σημεί-
ωμά του με αποκαλεί ―τον 
ηχολήπτη δηλαδή― ρέκτη. 
Η λέξη «Ρέκτης», σε ελεύθερη 
μετάφραση σημαίνει «ψώνιο». 
Με αυτή τη λέξη κλειδί, λοιπόν, 
επιχειρώ, ν’ ανοίξω μία έκθεση 
με τον μακροσκελή τίτλο Τα 
πεπραγμένα ―της ταπεινότη-
τάς μου― και όχι μόνο, αλλά… 
ούτε και μόνος: «Ο παππούς 
μας, ο Στέλιος, ζει και γερνά-
ει στα Άνω Πατήσια, όμως, το 
μονοπάτι της ζωής του, όπως ο 
ίδιος λέει, αρχίζει από το Ναύ-
πλιο!».

WiFi δωρεάν στους επισκέπτες 
του Παλαμηδίου

Δωρεάν ασύρματο Internet θα είναι σε λίγο καιρό διαθέσιμο 
στους επισκέπτες του Παλαμηδίου, και άλλων πολύ σημα-
ντικών αρχαιολογικών χώρων, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την COSMOTE 
για την παροχή δωρεάν WiFi σε μεγάλους αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία της Ελλάδας. Με την επέκταση του μνη-
μονίου συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη, έχουν επιλεγεί 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικά 25 
σημεία υψηλού πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Η 
COSMOTE ήδη προσφέρει δωρεάν ασύρματες ευρυζωνικές 
υπηρεσίες σε δεκατρείς χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
ενώ συνεχίζει τη δημιουργία υποδομών και στους υπόλοι-
πους χώρους, με τη συνολική επένδυση της εταιρείας να ξε-
περνά τα 3 εκατ. ευρώ.
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Του Θοδωρή Καραουλάνη, www.euractiv.gr

Έ
να από τα ιστορικότερα Ινστιτού-
τα στο πεδίο της φυτοπροστασί-
ας και της υγείας των αγροτών 
στην Ελλάδα, ανακαίνισε πλή-

ρως τις υποδομές του ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες στη λειτουργία του. 
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν-
στιτούτο ιδρύθηκε το 1929 και ήταν 
το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα 
που εξειδικευόταν κατά κύριο λόγο 
στη φυτοπαθολογία ή στη μελέτη 
των ασθενειών των φυτών που προ-
καλούνται από περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες, παθογόνους οργανισμούς 
ή άλλες λοιμώξεις. Παράλληλα, σε 
συνεργασία με το ομώνυμο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας τεκμηριώνει την 
εξέλιξη των ειδών για την χλωρίδα 
της χώρας. Ιστορικά, συνεργάζε-
ται στενά με το ελληνικό Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας και 
της ποιότητας της γεωργίας της Ελ-
λάδας και αξιολογεί τους κινδύνους 
των χημικών προϊόντων γεωργικής 
χρήσης και τις επιπτώσεις τους στην 
υγεία των ανθρώπων και στο περι-
βάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα 
ερευνητικά του έργα εστιάζουν και 
στο φυσικό περιβάλλον, σε συνερ-
γασία και με φορείς του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.
Ένα ίδρυμα με ιστορία χρειάζεται να 
προσαρμόζεται στις νέες εποχές και 
προκλήσεις. Για αυτό επιβαλλόταν η 
ανακαίνισή του και οι αρμόδιοι σχε-
δίασαν δράσεις για την αναβάθμισή 
του. Έτσι, η ανακαίνιση των κτιρίων 
του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου προέβλεπε την πλή-
ρη αναβάθμιση των δομών του και 
την προσθήκη δύο υπόγειων στις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις του στην 
Κηφισιά, στα βόρεια προάστια της 
Αθήνας. Στο πλαίσιο του έργου έγι-
ναν εργασίες αποκατάστασης και 
ανακαίνισης πέντε εκ των αρχικών 
κτιρίων και ανάπλαση του περιβάλ-
λοντος χώρου.
Το έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση 
των δυνατοτήτων του ινστιτούτου 
στην εφαρμοσμένη έρευνα στον το-
μέα της γεωργίας και του περιβάλλο-
ντος και στην ενδυνάμωση της δια-
σύνδεσης μεταξύ των ερευνητικών 
ινστιτούτων και του αγροτικού τομέα. 
Αυτό θα καταστήσει δυνατό για τον 
αγροτικό τομέα να βελτιώσει τις δια-
δικασίες παραγωγής του.
Η Κυριακούλα Μαχαίρα, νομική 
εκπρόσωπος του Μπενάκειου Φυ-

τοπαθολογικού Ινστιτούτου μιλά για 
τη σημασία του έργου στη συνέχιση 
της δραστηριότητας του Ιδρύματος, 
αλλά και για την τοπική κοινωνία: 
«Η υλοποίηση του έργου είναι 
καίριας σημασίας για το ινστιτού-
το, προκειμένου να παρέχει σύγ-
χρονες και ποιοτικές υπηρεσίες 
σε περιφερειακούς, εθνικούς και 
διεθνείς εταίρους στον τομέα της 
φυτοπροστασίας. Το έργο είναι 
πολύ σημαντικό όχι μόνο για την 
επιστημονική κοινότητα, αλλά 
και για τον δήμο Κηφισιάς, κα-
θώς τα κτίρια αυτά αναγνωρίζο-
νται για την ιστορική αξία τους.»
Οι εγκαταστάσεις του ινστιτούτου κα-
λύπτουν 4.300 τετραγωνικά μέτρα, 
εκ των οποίων πάνω από 3 600 m2 
ανακαινίστηκαν σε δύο φάσεις, A και 
B που κάλυπταν τις προγραμματικές 
περιόδους 2007-2013 και 2014-
2020, αντίστοιχα. Οι υποδομές του 
ινστιτούτου βελτιώθηκαν και αγορά-
στηκε καινούριος, σύγχρονος εξοπλι-
σμός. Αυτό κατέστησε δυνατό στους 
ερευνητές του να είναι πιο παραγω-
γικοί και ενίσχυσε τις δυνατότητες 
ανάπτυξης.

Αποκατάσταση και επέκταση
Το κεντρικό κτίριο του ινστιτούτου 
και τα τέσσερα παρακείμενα εργα-
στήριά του – συμπεριλαμβανομένων 
των εργαστηρίων πρωτοβάθμιας 
φυτοπαθολογίας, ελέγχου παρασι-
τοκτόνων, φυτοφαρμάκων αλλά και 
ιολογίας και βακτηριολογίας – υπο-
βλήθηκαν σε σημαντικές εργασίες 
αποκατάστασης και ανακαίνισης. Το 
κύριο φυλάκιο και η αποθήκη ανα-
βαθμίστηκαν και ανακαινίστηκαν.
Προστέθηκαν δύο νέα υπόγεια για 
την υποστήριξη των εργαστηρίων 
ελέγχου παρασιτοκτόνων και φυ-
τοφαρμάκων, αλλά και ιολογίας και 
βακτηριολογίας, αντίστοιχα. Στα δύο 
υπόγεια στεγάζεται ο καινούργιος 

εξοπλισμός και όλο το ηλεκτρομηχα-
νικό υλικό που απαιτείται για ερευ-
νητικούς σκοπούς.
Έγινε επίσης ανάπλαση της περιοχής 
γύρω από τα κύρια κτίρια του ινστι-
τούτου. Εγκαταστάθηκαν και ασφα-
λίστηκαν οι γραμμές παροχής ρεύ-
ματος και δικτύου που διασυνδέουν 
τα εργαστήρια με τα υπόγεια.
Το έργο συνέβαλε στη δημιουργία 13 
νέων ερευνητικών θέσεων και 23 
αναβαθμισμένων ερευνητικών θέσε-
ων στο ινστιτούτο.
Η συνολική επένδυση για το έργο 
«Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν-
στιτούτο / Προσθήκη δύο υπόγειων 
και επισκευή, αποκατάσταση, ανα-
καίνιση υπαρχόντων κτηρίων 1, 2, 
3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση περιβάλ-
λοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυ-
τοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κη-
φισιά» ανήλθε στα 5.600.000 ευρώ, 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνει-
σφέρει 4.480.000 ευρώ μέσω του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Ατ-
τική» για τις δύο συνεχόμενες προ-
γραμματικές περιόδους 2007-2013 
και 2014-2020. Η επένδυση αυτή 
εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας 
«Έρευνα και καινοτομία».
Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Euractiv.gr, στο μέλλον το Μπενά-
κειο, σε συνεργασία με τα δύο συναρ-
μόδια Υπουργεία, θα τύχει ενίσχυσης 
για ειδικά ερευνητικά προγράμματα 
που έχουν σχέση τόσο με τη γεωργία 
όσο και με την έρευνα, το περιβάλλον 
και την προστασία του. Η Πολιτική 
Συνοχής της ΕΕ, τόσο με το νέο ΕΣΠΑ 
όσο και με το Ταμείο Ανάκαμψης, θα 
δώσει στην Ελλάδα τα εργαλεία να 
ενισχύσει και τα επόμενα χρόνια ση-
μαντικά έργα και φορείς έρευνας και 
τεχνολογίας σε τομείς προτεραιότη-
τας, όπως το περιβάλλον και η ποιό-
τητα ζωής, η υγεία και τα τρόφιμα, με 
ψηφιακές δράσεις και προγράμματα 

για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
στις περιβαλλοντικές και άλλες κρί-
σεις.

90 χρόνια προσφοράς στην ελλη-
νική φύση και οικονομία
Το ΜΦΙ είναι το πρώτο ιδρυθέν ερευ-
νητικό Ινστιτούτο της χώρας (1929) 
με ευρεία επιστημονική βάση σε 
θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασί-
ας, εκτίμησης επικινδυνότητας και 
ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρ-
μάκων για τον άνθρωπο και το πε-
ριβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων. To 
ΜΦΙ με τη συσσωρευμένη και την 
εξειδικευμένη γνώση του παρέχει 
υπηρεσίες που το καθιστούν θεμα-
τοφύλακα της ποιότητας, της ασφά-
λειας και της αειφορικής ανάπτυξης 
στη γεωργία με απόλυτο σεβασμό στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο, υπο-
στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία 
και την οικονομία.
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο (ΜΦΙ), είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 
που ιδρύθηκε με δωρεά του εθνικού 
ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη, επο-
πτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) 
και Στεγάζεται στην οδό Στέφανου 
Δέλτα στην Κηφισιά, αποτελώντας 
τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή.
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν-
στιτούτο (ΜΦΙ) είναι ένας κοινωφε-
λής ερευνητικός φορέας, που ιδρύ-
θηκε έχοντας ως κύριο σκοπό την 
προστασία του φυτικού κεφαλαίου 
της χώρας. Το Ινστιτούτο σήμερα κα-
ταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις 
ανάμεσα στα Εθνικά Ιδρύματα Αγρο-
τικής Έρευνας της χώρας μας και 
συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονι-
σμών που αφορούν στα αντικείμενα 
της Φυτοϋγείας, της Φυτοπροστασί-
ας, της Ασφάλειας και Ορθολογικής 
Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων. 
Κύρια δραστηριότητα του Μ.Φ.Ι. εί-
ναι η πραγματοποίηση βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο τη 
συνεχή προστασία και αναβάθμιση 
της πρωτογενούς γεωργικής παρα-
γωγής, προτείνοντας ασφαλείς διαδι-
κασίες παραγωγής για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον. 
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε σύμφωνα με 
τον Νόμο 4160/1929 (ΦΕΚ 198Α)  
έχοντας σκοπό «τας ερεύνας επί Φυ-
τοπαθολογικών θεμάτων ενδιαφερό-
ντων την Χώραν ημών και την εφαρ-
μογήν των μέτρων και την παροχήν 

των μέσων δια την πρόληψην των εκ 
των ασθενειών και βλαβών των φυ-
τών ζημιών της γεωργικής παραγω-
γής ημών…».
Σήμερα το Ινστιτούτο καλύπτει επι-
στημονικά όλο το φάσμα της φυτο-
προστασίας και φυτοϋγείας ενώ πα-
ράλληλα μελετά και προτείνει μέτρα 
για την ασφάλεια και την ποιότητα 
στην πρωτογενή παραγωγή καθώς 
και την ελαχιστοποίηση των πιθανών 
επιπτώσεών της στο περιβάλλον και 
τον άνθρωπο. Επιπλέον, ανταποκρί-
νεται άμεσα στις αυξημένες ανάγκες 
της ελληνικής γεωργίας. Λειτουργεί 
ως άμεσος και αποτελεσματικός συ-
νεργάτης του ΥπΑΑΤ τόσο για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν στη χώρα όσο και για 
την ανταπόκριση του στις εκάστοτε 
υποχρεώσεις του έναντι της Ε.Ε.
Η ερευνητική δραστηριότητα του 
ΜΦΙ προσδιορίζεται από τις ανά-
γκες της Ελληνικής γεωργίας και 
τα προς αντιμετώπιση προβλήματα 
της. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη 
διαχείριση της γεωργικής παραγω-
γής, η παραγωγή ανταγωνιστικών 
και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, 
με διαδικασίες ασφαλείς για το περι-
βάλλον, τον καταναλωτή γεωργικών 
προϊόντων και τον εργαζόμενο στην 
αγροτική παραγωγή. 
Το Ινστιτούτο στο πλαίσιο της προ-
σφοράς του στην ελληνική γεωργία 
και στην οικονομία παρέχει υπηρε-
σίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, στους γεωργικούς 
συνεταιρισμούς ή σε ιδιώτες παρα-
γωγούς. Επιπλέον, το ΜΦΙ προσφέ-
ρει υπηρεσίες στον ιδιωτικό και ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα σε ειδικότερα 
θέματα φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας, με 
τους οποίους δύναται να συνάψει 
σχετικές συμβάσεις. Τέλος, το Ινστι-
τούτο παρέχει εκπαιδευτικό έργο 
στενά συνεργαζόμενο με τα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλά 
και άλλους φορείς που θα ζητήσουν 
τη συμβολή του. 

Φωτο: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, Pixabay

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: Ένα πρωτοπόρο 
στη φυτοπαθολογική έρευνα Ινστιτούτο στην Ελλάδα 

αναπτύσσεται με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
Προστασία της γεωργίας στην Ελλάδα από το 1929 και έρευνα στον 21ο αιώνα με πόρους του ΕΤΠΑ
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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

Αγάπη

Η αγάπη

είναι μια 

μεγάλη δύναμη,

που μπορεί να σε υποδουλώσει 

ή να σε ελευθερώσει.

Αλίμονο απ' αυτούς

που φοβήθηκαν,

και δεν έζησαν

τίποτα από τα δύο !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης  - (2016)

Κλεψύδρα           

Σαν μια αόρατη και νοητή κλεψύδρα 

που όλα μου τα καθόριζε 

που τον πολύτιμο μου χρόνο έκλεβε

και έτσι σαν άχρηστο τον χρόνο μου 

ασκόπως μου 

τον σπαταλούσε 

Το ένιωθα λες κι άκουγα τον ήχο 

ότι ο χρόνος μου αργά αργά λιγόστευε 

κι ότι θάρρος χαμένο 

έπρεπε να ανακτήσω 

και τη χαμένη τη ζωή μου να 

ξανακερδίσω 

Όσο είναι ακόμη πια καιρός 

μην τύχει και λυγίσω 

Τόλμη απέκτησα και απόφαση το 

πήρα 

ποτέ ξανά το χρόνο μου να μην τον 

ξαναχάριζα 

Πολύτιμος και δίχως διαπραγμάτευση 

καμία 

και ότι μου ανήκε κατηγορηματικά

Νανά Μπροδήμα. Ποιητική συλλογή 

"Υποσυνείδητες Αλήθειες" εκδόσεις 

Όστρια Ιούλιος 2014

Ο κυρ Αλέξανδρος και η κυρά Αγλαΐα, 

αγαπημένο ζευγάρι τους Άργους, νοι-

κοκυραίοι και αγαπητοί στην κοινωνία, 

είχαν ένα μεγάλο ελάττωμα. Πίστευαν 

απόλυτα στη δύναμη του υπερφυσικού 

και είχαν μόνιμη καταφυγή, σε κάθε σο-

βαρό πρόβλημα που τους παρουσιαζόταν, 

στις συμβουλές γνωστής μαγίστρας και 

ξεματιάστρας της πόλης, τις οποίες ακο-

λουθούσαν με θρησκευτική ευλάβεια και 

ποτέ δεν αμφισβητούσαν την αποτελε-

σματικότητά τους, έβγαινε δεν έβγαινε το 

επιθυμητό αποτέλεσμα από την εφαρμο-

γή τους.

Μεταξύ των προβλημάτων τους, που 

επεδίωξαν να επιλύσουν με τα μάγια, σο-

βαρότερο και  απόλυτης προτεραιότητας, 

ήταν η ροπή προς τη νύχτα και την ακο-

λασία του μοναχογιού τους. Μιας, λοιπόν, 

που δεν έπαιρνε από λόγια να συμμαζευ-

τεί, θεώρησαν πως η μάγισσα θα εύρισκε 

τη λύση. Όμως λύση και σωτηρία δεν 

βρέθηκε. Τι μαντζούνια τους έδωσε, τι βα-

σκανίες διάβασε, τι φυλαχτά τους έφτιαξε 

να τα βάζουν στο μαξιλάρι και στα… εσώ-

ρουχά του, τίποτα απ’ αυτά δεν έπιασε. Ο 

άσωτος παρέμενε άσωτος!

Τι να κάνουν, είδαν κι απόειδαν, το συ-

ζήτησαν μεταξύ τους και συμφώνησαν: 

«Αυτός άνθρωπος δεν γίνεται, θα φτιά-

ξουμε άλλο παιδί!»

Το πρόβλημα ήταν πως, πλέον, ήσαν σε 

μεγάλη ηλικία και η φύση δεν συναινού-

σε στην τεκνοποιία. Αλλά αυτοί, είπαμε, 

είχαν τον άνθρωπό τους…

Η μάγισσα τους έδωσε συγκεκριμένες 

εντολές:

-Η γυναίκα θα πρέπει να φάει πολλά αρ-

μυρά και στη συνέχεια θα σκύψει και θα 

κοιτάει προς τη Δύση, μέρες που το φεγ-

γάρι θα είναι στη χάση του. Τότε θα πρέ-

πει να γίνει η… επέμβαση!

Τις ακολούθησαν πιστά τις συμβουλές, 

όμως, δυστυχώς, δεν επιτεύχθηκε το… 

ποθούμενο. Αντίθετα, την κυρά Αγλαΐα 

την πείραξαν τα νεφρά της από τις πολ-

λές σαρδέλες και τα τουρσιά που είχε 

φάει και ο κυρ Αλέξανδρος έπαθε… κήλη 

από την υπερπροσπάθεια! Τον χειρούρ-

γησε, για να αποκαταστήσει τη βλάβη, ο 

γιατρός ο Πεβερέτος…

Πάντως, τη μάγισσα συνέχισαν να την 

ακούνε!

Υ.Γ. Για ευνόητους λόγους δεν γίνεται 

αναφορά σε ονόματα και όπου αναφέρο-

μαι, πλην του γιατρού, δεν είναι τα πραγ-

ματικά…

………………….

Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές 

Ιστορίες (που βγάζουν γέλιο)», που κυκλο-

φορεί από τις εκδόσεις «Ερωδιός» σε Β΄ 

Έκδοση (2020) Το βιβλίο βραβεύτηκε ως 

«Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελληνικό 

Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.

Της  μάγισσας η συμβουλή
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Οι κανόνες της αλάνας (θυμάστε κι άλλους;)
Το μπακότερμα, τα τρία κόρνερ ένα πέναλτι κι άλλοι κανόνες βγαλμένοι από παιδικά χρόνια γεμάτα ξεγνοιασιά και παιχνίδι!

1. Ο χοντρός είναι πάντα τερματο-
φύλακας.

2. Το ματς τελειώνει όταν όλοι είναι 
κουρασμένοι.

3. Ακόμα και αν το σκορ είναι 20-
0, όποιος σκοράρει το τελευ-
ταίο γκολ κερδίζει (το γνωστό 
«όποιος το βάλει»).

4. Δεν υπάρχει διαιτητής (διαφω-
νούμε και μόνοι μας).

5. Φάουλ δίνεται μόνο αν είναι 
πολύ ξεκάθαρο ή φανεί αίμα ή 
κάποιος αρχίσει να κλαίει.

6. Δεν υπάρχουν οφσάιντ (αυτά εί-
ναι φλώρικα πράματα)

7. Αν ο ιδιοκτήτης της μπάλας φύ-
γει, τελειώνει (άδοξα) το ματς.

8. Οι καλύτεροι δύο παίκτες δεν 
μπορούν να είναι στην ίδια ομά-
δα.

9. Αν σε επιλέξουν τελευταίο είναι 
μεγάλη ταπείνωση.

10. Στα φάουλ το τείχος θα σταθεί 
πολύ κοντά στην μπάλα.

11. Το ματς σταματά όταν περνάει 
μέσα από το «πεδίο δράσης» ένα 
μεγαλύτερο άτομο.

12. Είναι για πάντα εχθροί οι παί-
κτες της πλησιέστερης γειτονιάς.

13. Όσοι δεν έχουν ιδέα από ποδό-
σφαιρο παίζουν άμυνα, άντε τερ-
ματοφύλακες.

14. Όταν έρχονται μεγαλύτεροι για 
να παίξουν, πρέπει να φεύγεις 
από το γήπεδο χωρίς πολλά 
πολλά (πέφτει και καμιά σφαλιά-
ρα).

15. Υπάρχει πάντα ένας γείτονας 
που δεν σε αφήνει να παίξεις και 

θα απειλήσει να σου πάρει την 
μπάλα (ο γνωστός μαλακογείτο-

νας).
16. Αν μπει στοίχημα στη μέση (πχ 

τα αναψυκτικά στο τέλος) το παι-
χνίδι είναι πλέον πολύ σοβαρό 
και μοιάζει με τελικό Μουντιάλ 
(και βάλε).

17. Τα τέρματα ήταν δύο πέτρες ή 
δύο μπουφάν ή δυο βουναλάκια 
από σχολικές τσάντες!, αλλά πά-
ντα το ένα τέρμα ήταν μικρότερο 
από τ άλλο (ασταμάτητοι καβγά-
δες).

18. Όταν η μπάλα περνά πάνω από 
τον τερματοφύλακα, ποτέ δεν 
μετράει το γκολ (νέοι καβγάδες). 
Όταν η μπάλα περνούσε πάνω 
από το νοητό οριζόντιο δοκάρι 
ήταν «άπιαστο» και συχνά πη-
δούσε το τερματοφύλακας για 
να αποδείξει πως δε το έφτανε.

19. Αν ο χοντρός στο τέρμα είναι 
«ρουφήχτρας» θα κάνει στην 
άκρη και θα μπει στη θέση του ο 
καλύτερος!

 
-Όταν μετά από σουτ μπεκάτσα η 
μπάλα σφήνωνε κάτω από την εξά-
τμιση ενός όπελ ασκόνα και χωνό-
σουν ολόκληρος κάτω από το σασί 
για να την πάρεις
- Στα τρία κόρνερ πέναλτι? Η «θρυ-
λική θέση . . .μπακότερμα ? Στα πέ-
ντε αλλαγή στα δέκα τελειώνουμε 
? Είναι κάποιες από τις σταθερές 
«ατάκες» της αλάνας σε κείνους 
τους αξέχαστους αγώνες μας, που 
αναλόγως το «γήπεδο» υπήρχε και 
το « τοίχος και μέσα γκολ»
- μισή ώρα καβγάς "αν ήτανε πέναλ-
τυ" και άλλη μισή για το ακριβές ση-

μείο που θα στηθεί η μπάλα για την 
εκτέλεση (εν τω μεταξύ νύχτωνε και 
δεν βλέπαμε πλέον)
- μετρούσαμε 11 βήματα από την 
γραμμή τέρματος και στήναμε την 
μπάλα. η διαφωνία ήταν για το μέ-
γεθος των βημάτων
- Τρία κόρνερ ένα πέναλτι και η δια-
λογή των παικτών μετά παπούτσια.
Δεν υπήρχε συγκεκριμένη απόστα-
ση και αυτός που πατούσε το πα-
πούτσι του άλλου διάλεγε πρώτος.
-Για τα ματς στις πλατείες υπήρχε 
και 20ος κανόνας: Απαγορεύονται 
οι καραβολίδες και ο μίτος όταν παί-
ζαμε και καλά τεχνικά
- Αυτός που έχει την μπάλα διαλέγει 
πρώτος παίκτη
- Οι καθυστερήσεις είναι δύο λεπτά 
ακόμα. Αν δεν σκοτεινιάσει να μην 
βλέπεις τη μύτη σου, ο αγώνας δεν 
τελειώνει.
- Κι όταν κάποιος κουνηθεί τη στιγ-
μή της εκτέλεσης του μπέναλτι, τότε 
δεν έχουμε επανάληψη, αλλά "επα-
ναλαβή".
- Το μπακότερμα
- Ο ιδιοκτήτης της μπάλας δεν κάθε-
ται ποτέ στο τέρμα..
- το γήπεδο πάντα έχει κλίση
- Δεν υπήρχε ποτέ σέντρα, το παι-
χνίδι ξεκινούσε με ελεύθερο στο κέ-
ντρο και η μπάλα έπρεπε να σκάσει 
τρεις φορές στο έδαφος...το γνωστό 
«σκάει».
- στο τέλος κάναμε μυτάκια για να 
μην μας πατήσει ο άλλος το πόδι και 
διαλέξει πρώτος παίχτη
-Το πλάγιο που το λέγαμε....Αράουτ

ΑΔΑ: ΩΧΞ67Λ1-Ψ5Δ
ΑΔΑΜ: 21PROC007999487

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

Ναύπλιο, 30/ 12 /2020
Αρ. Πρωτ.: 320089/49976

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   
18/2020

Η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προ-
κηρύσσει, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.: 1823/2020 ΑΔΑ: 
ΩΣ1Ο7Λ1-7Θ0 Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
ανοικτή διαδικασία μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύνα-
ψη δημόσιας σύμβασης του 
έργου: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ-
ΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ-
ΡΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙ-
ΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ:300.000,00€, 
ΚΩΔ.:2020ΕΠ52600002, cpv: 
45246400-7.  Το έργο αποτε-
λείται από την κατηγορία εργα-
σιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπο-
λογισμό:241.935,48€ (δαπάνη 
Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλε-
πτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν ηλε-

κτρονική πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr,  
για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
με συστημικό κωδικό  103699 
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 προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορί-
ζεται η 25/01/2021 Ημέρα: Δευ-
τέρα και ώρα λήξης των προ-
σφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 
29/01/2021 ημέρα : Παρα-
σκευή και ώρα: 10:00 π.μ. στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Αργολίδας Παρ. 

οδός Ναυπλίου –Νέας Κίου, 
τηλ.επ.27523-60433.
Το σύστημα προσφοράς εί-
ναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα 
τιμών ομοειδών εργασιών 
του τιμολογίου και του προϋ-
πολογισμού (παρ.2α του άρ-
θρου 95 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 
Α΄147/08-08-2016).
Η διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί σύμφωνα με το πρότυ-
πο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοι-
κτής διαδικασίας  για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμ-
βάσεων έργου κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα 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 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1  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.
Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
4.839,00€, με ισχύ τουλάχιστον 
εννέα  (9) μηνών και 30 ημε-
ρών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι (εννέα) 9 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις ΣΑΕΠ 526 ΠΔΕ 
2020ΕΠ52600002
Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προ-
ϊσταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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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

Έχουν περάσει δύο μήνες από τότε 
που αρχίσατε την τελευταία σας δί-
αιτα κι ενώ έχετε χάσει κάποια κιλά, 
τις τελευταίες δύο βδομάδες η βελό-
να της ζυγαριάς σας έχει κολλήσει 
και δε λέει να πάει πουθενά. Τι κά-
νετε; Απελπίζεστε και ξαναπέφτετε 
στο φαγητό ή προσπαθείτε να ανα-
κτήσετε την ελπίδα σας και κάνετε 
υπομονή; 

Ακολουθήστε πέντε μικρές συμβου-
λές που θα σας βοηθήσουν να ξεπε-
ράσετε το πρόβλημά σας. 

α. Σταματήστε να ανεβαίνετε στη ζυ-
γαριά, γιατί μάλλον σας αγχώνει. 

β. Να γυμνάζεστε παράλληλα με τη 
δίαιτα, γιατί έτσι αναπτύσσετε μυικό 
όγκο και παράλληλα χάνετε πόντους. 

γ. Συνεχίστε την υγιεινή διατροφή 
και προσθέστε ένα εσπεριδοειδές 
φρούτο την ημέρα, που συμβάλλει 
στην καταπολέμηση της κυτταρίτι-
δας. 

δ. Πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια 
νερό την ημέρα. 

ε. Σταματήστε να σκέφτεστε πόσα 
κιλά πρέπει να χάσετε ακόμη, γιατί 
σίγουρα θα σας επηρεάσει αρνητικά. 

Όσοι έχετε προσπαθήσει να αδυνα-
τίσετε γνωρίζετε πολύ καλά, ότι δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Πριν λοιπόν 
καταλήξετε στο "ξεκινώ δίαιτα από 
Δευτέρα", δημιουργήστε τις κατάλ-

ληλες προϋποθέσεις εφαρμόζοντας 
κάποιος "περιοριστικούς" διατροφι-
κούς κανόνες. 

1. Σταματήστε να συνοδεύετε το φα-
γητό σας με ψωμί ή περιορίστε 
τουλάχιστον την ποσότητα.

2. Χρησιμοποιήστε λιγότερο βούτυρο 
ή λάδι στην παρασκευή των φαγη-
τών. 

3. Μειώστε την ποσότητα του φαγη-
τού που καταναλώνετε και αυξή-
στε την ποσότητα της σαλάτας. 

4. Aν νιώθετε έντονη επιθυμία για 
γλυκό, προτιμήστε ένα φρούτο.

5. Προτιμήστε την ελληνική κουζί-
να από τα "έτοιμα" φαγητά τύπου 
φαστ φουντ. 

6. Μην καταναλώνετε μεγάλη ποσό-
τητα αλκοόλ.

7. Αν συνηθίζετε να τρώτε αργά το 
βράδυ, μην μείνετε νηστικοί όλη 
μέρα. Ένα φρούτο ή ένα γιαούρτι, 
θα μειώσει την επιθυμία σας για 
υπερκατανάλωση.

8. Βάλτε το πρωινό στη ζωή σας. Εί-
ναι γνωστό, ότι "τροφοδοτεί" τον 
οργανισμό με ενέργεια και μειώνει 
την επιθυμία για υπερκατανάλω-
ση. Έχει άλλωστε αποδειχθεί επι-
στημονικά, ότι το πρόγευμα αδυ-
νατίζει! 

9. Αν συνηθίζετε να βγαίνετε έξω για 
φαγητό, μην παρασύρεστε από την 
παρέα σας. Μπορείτε να περάσετε 
εξίσου καλά τρώγοντας μία σαλά-
τα, ψητό κρέας ή ψάρι. 

H ζυγαριά κόλλησε... Δυσκολίες φωνολογίας

Παρόλο που η άποψη που υποστηρί-
ζει την ύπαρξη δυσκολιών στην οπτι-
κή επεξεργασία προσελκύει αρκετό 
ερευνητικό ενδιαφέρον, ο τομέας της 
φωνολογίας θεωρείται εξίσου σημα-
ντικός στην ερμηνεία της φύσης της 
δυσλεξίας και είναι εκεί, όπου στη-
ρίζεται «Υπόθεση Φωνολογικής Δυ-
σλειτουργίας» στη δυσλεξία.
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, η αρ-
χική αντιστοιχία ήχων-φωνημάτων 
επεκτείνεται αργότερα στο σύνδεσμο 
γραφήματος- φωνήματος, δίνοντας 
έτσι στα παιδιά μια τεχνική αποκωδι-
κοποίησης για την ανάγνωση. Έτσι, η 
«φωνολογική αντίληψη/ συνειδητό-
τητα» συνδέεται άμεσα με την ικανό-
τητα ανάλυσης των λέξεων στα επι-
μέρους φωνήματα και στις συλλαβές, 
καθώς επίσης και στην ικανότητα 
χειρισμού των υπο-στοιχείων αυτών. 
Τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν 
μειωμένη ικανότητα «φωνολογικής 
αντίληψης « και κατά συνέπεια, δυ-
σκολεύονται σε δραστηριότητες που 
απαιτούν π.χ. απαλοιφή ή αντικατά-
σταση φωνημάτων ή και συλλαβών 
από ψευδολέξεις για την μετατροπή 
τους σε πραγματικές λέξεις.
Παράλληλα, τα δυσλεκτικά παιδιά 
εμφανίζουν δυσκολίες σε δραστηρι-
ότητες με ρίμες (ομοιοκαταληξλιες), 
όπως είναι η διάκριση και διαγραφή 
της λέξης που δεν ταιριάζει ηχητικά, 

ανάμεσα σε ένα σύνολο λέξεων που 
ομοικαταληκτούν. Ο σχηματισμός, 
επίσης, ομοικατάληκτων στίχων δυ-
σκολεύει τα παιδιά αυτά. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό των δυσλεκτικών 
παιδιών είναι η δυσκολία που έχουν 
στο να επαναλάβουν πολυσυλλαβι-
κές λέξεις ή ψευδολέξεις. Η δυσκολία 
αυτή σχετίζεται άμεσα με τις περιορι-
σμένες ικανότητες διάκρισης ήχων 
και με τις δυσκολίες στη μνήμη. Επι-
πλέον, προβλήματα στην ανάκληση 
πολυσύλλαβων λέξεων είναι πιθανόν 
να εμφανιστούν πιο έντονα σε σχέση 
με τα «φυσιολογικά» αναπτυσσόμενα 
παιδιά. Οι δυσκολίες στο προφορικό 
λεξιλόγιο είναι, επίσης, συχνές.
Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά 
των παιδιών αυτών σε σχέση με την 
ομιλία, αυτό που παρατηρούμε είναι 
προβλήματα στην εκφορά των λέξε-
ων, λάθη σύγχυσης γραμμάτων και 
συλλαβών, τα οποία σχετίζονται με 
δυσκολίες στην ακουστική διάκριση 
και μνήμη, ενώ συνήθως είναι και οι 
δυσκολίες στη διάκριση των σημείων 
στίξης, η παράλειψη λέξεων ή και 
γραμμάτων κατά την ανάγνωση, με 
αποτέλεσμα το κείμενο να είναι δυ-
σνόητο.
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Σ
κληρό lockdown ανακοινώ-
θηκε επίσημα για την Αργο-
λίδα από την γ.γ. Πολιτικής 
Προστασίας. Τα μέτρα απο-

φασίστηκαν μετά από έκτακτη σύσκεψη 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής 
Προστασίας, με εντολή του Υφυπουρ-
γού Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, αργά 
χθες το μεσημέρι.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, 
έχοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλι-
κιακή διαστρωμάτωση των κατοίκων 
της Π.Ε. Αργολίδας, τα αποτελέσματα 
των μαζικών τεστ και των δεδομένων 
της ιχνηλάτησης, καθώς και τη ραγδαία 
αύξηση στους επιδημιολογικούς δείκτες 
των τελευταίων επτά ημερών λαμβάνο-
νται τα εξής περιοριστικά μέτρα:
Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των 
ορίων της Π.Ε. Αργολίδας, εξαιρουμέ-
νης της μετακίνησης για λόγους υγείας.
Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευ-
ση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών 
εντός της Π.Ε. Αργολίδας και του Δήμου 
Σπάρτης, εξαιρουμένων των εργαζομέ-
νων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να 
μετακινούνται από την οικία τους προς 
την εργασία τους και αντιστρόφως με 
αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.
Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευ-
τικών τελετών.
Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων 
(λιανεμπορίου κ.λπ.).
Επίσης προβλέπεται:
H λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την τροφοδοσία και 
την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης 
(τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων 
και για την κάθε είδους συνδρομή σε 
περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχό-
ντων και αναξιοπαθούντων.
H λήψη μέριμνας της Περιφερειακής 
Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Πελοποννήσου για συνδρο-
μή σε προσωπικό και μέσα, όπου και 
όταν απαιτηθεί.
H επιτήρηση και ανάληψη κάθε ανα-
γκαίας ενέργειας από τη Γενική Πε-
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
(ΓΕ.Π.Α.Δ.) Πελοποννήσου για την τή-
ρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού 
περιορισμού των κατοίκων της Π.Ε. 
Αργολίδας.
H παραπομπή της αξιολόγησης της επι-
δημιολογικής κατάστασης της Π.Ε. Αρ-
γολίδας στην Εθνική Επιτροπή Προστα-
σίας της Δημόσιας Υγείας και η εξέταση 
των σχετικών δεικτών στην τακτική 
συνεδρίαση της την Παρασκευή 15/1.
Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από 14 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 μέχρι 
18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00.

Η σύσκεψη και η προαναγγελία
Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη 

τηλεφωνική σύσκεψη του υφυπουργού 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, του πρόε-
δρου του Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας Παναγιώτη Αρκουμανέα, 
στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και 
του αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Γιάν-
νη Μαλτέζου.
Η Πολιτική Προστασία προβληματι-
ζόταν αρκετές μέρες πριν, αν πρέπει η 
Αργολίδα να μπει σε αυστηρό lockdown 
ή αν μπορεί να περιοριστεί η μετάδοση 
του ιού, χωρίς να κλείσει ο νομός.
Πηγές του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ αναφέρουν ότι χαρτογραφήθη-
καν πλήρως τα κρούσματα που υπάρ-
χουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο νομός 
από την αρχή της επιδημίας, μέχρι και 
τις ημέρες των Χριστουγέννων – Πρω-
τοχρονιάς ήταν υπό έλεγχο, αφού τα 
κρούσματα ήταν περιορισμένα, όμως 
στη συνέχεια η κατάσταση μοιάζει να 
εκτροχιάζεται.

Τα προβλήματα με τα τελευταία κρού-
σματα που εμφανίζονται, ξεκίνησαν 
από τα πολλά θετικά που εντοπίστηκαν 
σε πληθυσμό των Ρομά, αλλά και σε 
συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, 
που πιθανόν ξέφυγαν κρούσματα που 
κόλλησαν και άλλους ανθρώπους.
Οι προσπάθειες των Κινητών Ομάδων 
Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ που κατα-
βάλλονται είναι ηρωικές, όμως η εξά-
πλωση συνεχίζεται. Μάλιστα οι ΚΟΜΥ 
του νομού εξοπλίζονται με ένα ακόμα 
αυτοκίνητο και έναν οδηγό, ώστε να συ-
νεχίσουν με μεγαλύτερη συχνότητα τις 
ιχνηλατήσεις.
Τα κρούσματα εντοπίζονται σε δύο ηλι-
κιακές ομάδες κυρίως αυτή τη στιγμή: 
σε νεαρές ηλικίες και σε ηλικιωμένους, 
και αναζητείται να ο τρόπος μετάδοσης.
Ήδη η αστυνομία έχει αυστηροποιήσει 
τους ελέγχους. Από το βράδυ της Τρίτης 
οι περιπολίες έχουν ενταθεί στους δρό-
μους, ενώ γίνονται αυστηροί έλεγχοι σε 
όσους μετακινούνται και συνωστίζονται. 
Οι έλεγχοι αυτοί θα ενταθούν τις επόμε-
νες ημέρες. Από την Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αργολίδας ήδη έχει καταστρωθεί 

σχέδιο ελέγχων και τα πρόστιμα θα είναι 
αυστηρά, σε όσους δεν τηρούν όσα προ-
βλέπονται.
Εντωμεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
πρόβλημα εντοπίζεται στα τεστ που 
γίνονται σε περιοχές της Αργολίδας, 
αφού προσέρχονται στην πλειοψηφία 
τους ηλικιωμένοι, ενώ άλλες ηλικιακές 
ομάδες που πιθανολογείται ότι μπορεί 
να νοσούν αποφεύγουν να προσέλθουν 
στα προληπτικά τεστ που οργανώνο-
νται. Οι γονείς παιδιών που ξεκίνησαν 
να πηγαίνουν στο σχολείο σε πολλές 
περιπτώσεις αποφεύγουν να προσέλ-
θουν για τεστ, αφού όπως λέγεται φο-
βούνται μην στιγματιστούν στις μικρές 
κοινωνίες των χωριών. Αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι τα πραγματικά κρούσματα 
ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερα 
από όσα καταγράφονται.
Παράλληλα, στη Νέα Τίρυνθα το σχο-
λείο υπολειτουργεί. Τη Δευτέρα στο 
σχολείο όπου φοιτούν περίπου 70 μα-
θητές προσήλθαν για μάθημα μόλις 9 
παιδιά και την Τρίτη και χθες Τετάρτη 
ακόμα λιγότερα. Παράλληλα σε πολλές 
περιπτώσεις οι δάσκαλοι μετακινούνται 
από σχολείο σε σχολείο, και η ανησυχία 
στον εκπαιδευτικό κλάδο μεγαλώνει 
ακόμα περισσότερο.
Αρκετοί γονείς ήταν επιφυλακτικοί ως 
προς το να στείλουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο και προτίμησαν να τα κρατή-
σουν στο σπίτι, ιδιαίτερα στις περιοχές 
όπου τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν 
είναι και τόσο καλά, όπως η Νέα Τίρυν-
θα και το Ανυφί.

Κρούσμα μαθητή στο Ναύπλιο
Η χθεσινή ημέρα ξημέρωσε με ένα 
κρούσμα μαθητή στο 5ο δημοτικό σχο-
λείο Ναυπλίου. Αρχικά εντοπίστηκε 
θετικός ο γονιός του μαθητή και κατό-
πιν το παιδί. Αμέσως με ενέργειες που 
προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ σταμάτησε 
να λειτουργεί η συγκεκριμένη τάξη που 
πηγαίνει ο μαθητής, ενώ παράλληλα 
σταμάτησε και η λειτουργία του ολο-
ήμερου σχολείου που λειτουργεί στο 
κτήριο, αφού σε αυτό ενώνονται πολλά 
τμήματα και θα μπορεί ευκολότερα να 
μεταδοθεί και σε άλλους μαθητές ή εκ-
παιδευτικούς ο ιός.
Η ανησυχία εκπαιδευτικών και μαθη-
τών – γονιών όμως είναι ακόμα μεγα-
λύτερη, αφού το υπόλοιπο κτήριο συ-
νέχισε να λειτουργεί. Στο κτήριο αυτό 
συστεγάζονται δύο σχολεία, το 2ο δημο-
τικό και το 5ο δημοτικό. Μάλιστα οι κοι-
νόχρηστοι χώροι είναι κοινοί και κανείς 
δεν ξέρει απ΄ όσους έχουν παραμείνει 
στο σχολείο, αν έχει έρθει σε επαφή με 
το θετικό κρούσμα. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες σχε-
διάζεται να γίνουν τέστ και σε άλλους 
μαθητές και αναζητείται ο χώρος για να 
δρομολογηθεί αυτή η ενέργεια. Η τάξη 
θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 26 Ια-
νουαρίου.

Εμβόλια
Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώ-
θηκε ο εμβολιασμός του υγειονομικού 
προσωπικού, με 300 περίπου εμβόλια 
κατά του κορωνοϊού στα νοσοκομεία 
Άργους και Ναυπλίου, καθώς και στα 
Κέντρα Υγείας σε Λυγουριό, Κρανίδι, 
Άργος και Ναύπλιο. Επίσης στη λίστα 
αυτών που εμβολιάστηκαν πρώτοι 
βρίσκονται προσωπικό από τον ΟΚΑ-
ΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και τα Γηροκομεία του 
νομού. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του anagnostis.org, μόλις το 60% του 
υγειονομικού προσωπικού θέλησε προς 
το παρόν να εμβολιαστεί.

Η Επιχείρηση «Ελευθερία» συνεχίζεται 
με τον εμβολιασμό του υπόλοιπου πλη-
θυσμού, ξεκινώντας από τους ηλικιω-
μένους. Προβλήματα όμως υπάρχουν 
ειδικά στην Ερμιονίδα, αφού σύμφωνα 
με καταγγελία του δημάρχου Γιάννη Γε-
ωργόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας 
Βασίλη Κικίλια, το πρόβλημα είναι τερά-
στιο, αφού κάποιος για να μετακινηθεί 
από την Ερμιονίδα στο Ναύπλιο ή το 
Άργος πρέπει α διανύσει 80 χιλιόμετρα 
και άλλα τόσα για να επιστρέψει.
Η καταγγελία Γεωγόπουλου προς τον 
Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, έρχεται 
να προστεθεί σε εκατοντάδες περιπτώ-
σεις σε όλη την Ελλάδα που οι ηλικιω-
μένοι καλούνται να προγραμματίσουν 
τα ραντεβού τους στα νοσοκομεία των 
πόλεων, αντί για τα εμβολιαστικά κέντρα 
της περιοχής τους. Αποτέλεσμα είναι 
πολλοί να αποθαρρύνονται λόγω της 
μετακίνησης για να κάνουν το εμβόλιο.

Αυστηρό lockdown επέβαλε 
ο Χαρδαλιάς στην Αργολίδα

Έκτακτη σύσκεψη με Αρκουμανέα και Μαλτέζο για τις επόμενες κινήσεις που θα προστατεύσουν το ντόπιο πληθυσμό

Πολύ αυστηροί πλέον 
οι έλεγχοι από την 

αστυνομία στην 
Αργολίδα

Τα περισσότερα 
κρούσματα 

εντοπίζονται σε 
νεαρές ηλικίες και 

ηλικιωμένους. Πολλοί 
αποφεύγουν να κάνουν 
τεστ, επειδή φοβούνται 
μην στιγματιστούν στις 

μικρές κοινωνίες
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Καλικάντζαροι. Τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους

Ο
καθένας από τους καλικάντζαρους 
έχει και κάποιο ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει. 
Από αυτό το χαρακτηριστικό ο λαός 

μας τους έδωσε και τα ονόματά τους. Είναι ως επί 
το πλείστον λέξεις σύνθετες και αστείες.

Καλικάντζαροι. Η Ελληνική λαϊκή 
δοξασία
Ελληνική δοξασία (αρχαίας καταγωγής) «δαιμόνι-
ων» που σύμφωνα με σύγχρονη δοξασία εμφανί-
ζονται κατά το Δωδεκαήμερο (25 Δεκεμβρίου – 6 
Ιανουαρίου).
Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία τις μέρες πριν τα 
Θεοφάνεια, όταν τα «νερά είναι αβάφτιστα» και οι 
καλικάντζαροι βγαίνουν από τη γη για να πειρά-
ξουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν 
τα σπίτια, διότι είναι άτακτοι και τους αρέσουν τα 
παιχνίδια. Αυτοί ζουν στον κάτω κόσμο και τρέφο-
νται με φίδια, σκουλίκια κτλ.

Καλικάντζαροι. Τα ονόματα, οι 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους
Καλικάντζαρος Καταχανάς – Περίδρομος
Ο Καταχανάς  τρώει διαρκώς και τα πάντα. Ρεύ-
εται και βρομάει απαίσια. Ο Περίδρομος είναι ο 
άλλος  φαταούλας της παρέας.

Καλικάντζαρος Μαγάρας
Ο Μαγάρας έχει μια κοιλιά σαν τούμπανο και 
αφήνει βρομερά αέρια πάνω στα φαγητά των αν-
θρώπων.

Καλικάντζαρος Μαλαγάνας
Ο Μαλαγάνας  θέλει πολύ προσοχή γιατί ξεγελάει 
τα  παιδιά με γλυκόλογα και έτσι καταφέρνει να 
τους παίρνει τα γλυκά.

Καλικάντζαρος Μαντρακούκος ή Πρώτος ή 
Κουτσός
Μαντρακούκος ή Πρώτος ή Κουτσός. Αυτός ο αρ-
χικαλικάντζαρος  την ημέρα κρύβεται στις μάντρες 
και τη νύχτα βγαίνει και πειράζει τις γυναίκες που 
περπατούν στο δρόμο. Είναι κοντόχοντρος, τραγο-
πόδαρος, καραφλός, ασχημομούρης, πιο πολύ απ’ 
τους άλλους και πολύ επικίνδυνος.

Καλικάντζαρος τρικλοπόδης
Ο Τρικλοπόδης έχει χταποδίσιο χέρι που το χώνει 
παντού και σκουντουφλάνε πάνω του οι άνθρω-
ποι. Του αρέσει πολύ να μπερδεύει τις κλωστές 
από το πλεχτό της γιαγιάς.

Καλικάντζαρος Κοψομεσίτης
Ο Κοψομεσίτης είναι κουτσός και καμπούρης και 
πιο πολύ απ’ όλους τους  άλλους καλικάντζαρους 
του αρέσουν οι τηγανίτες με το μέλι.

Καλικάντζαρος Μαλαπέρδας
Του Μαλαπέρδα του αρέσει να κατουράει και στα 
φαγητά την ώρα που μαγειρεύονται. Γι’ αυτό όσες 
νοικοκυρές τον ξέρουν φροντίζουν να κλείνουν 
καλά το καπάκι της κατσαρόλας τους.

Καλικάντζαρος Κωλοβελόνης
Ο Κωλοβελόνης είναι μακρύς σαν μακαρόνι κι 
έτσι μπορεί εύκολα να περνάει από τις κλειδα-
ρότρυπες κι από τις τρύπες του κόσκινου. Είναι 
ιδιαίτερα σβέλτος και γρήγορος στις κινήσεις του. 
Λένε πως ίσως ο Κωλοβελόνης να έχει ουρά που 
καταλήγει σε βέλος.

Καλικάντζαρος Παρωρίτης
Ο Παρωρίτης έχει μύτη σαν προβοσκίδα και πολύ 
μαλακή. Εμφανίζεται λίγη ώρα πριν λαλήσει ο 
πετεινός, αξημέρωτα, κι έχει μανία να παίρνει τις 
φωνές των ανθρώπων.

Καλικάντζαρος Κατσικοπόδαρος
Κατσικοπόδαρος ή Κατσιποδιάρης ή Μέγας Κα-
λικάντζαρος. Η μεγαλειότητά του είναι φαλακρός 
και κασιδιάρης κι έχει ένα κατσικίσιο ποδάρι. Είναι 
κακορίζικος, ελεεινός και γρουσούζης. Όπου βάλει 
το κατσικίσιο του ποδάρι φέρνει καταστροφή.

Καλικάντζαρος Πλανήταρος
Ο Πλανήταρος πλανεύει τους ανθρώπους γιατί 
μπορεί να μεταμορφώνεται  σε  ζώο ή σε κουβάρι.
Καλικάντζαρος Καταχανάς
Ο Καταχανάς τρώει διαρκώς και τα πάντα. Ρεύεται 
και βρομάει απαίσια.

Καλικάντζαρος Περίδρομος
Ο Περίδρομος είναι ο άλλος φαταούλας της πα-
ρέας.

Καλικάντζαρος Κουλοχέρης
Ο Κουλοχέρης είναι σαραβαλιασμένος, μ’ ένα χέρι 
κοντό κι ένα μακρύ, κι όλο μπερδεύεται και πέφτει 
κάτω.

Καλικάντζαρος Βατρακούκος
Ο Βατρακούκος είναι θεόρατος και ολόιδιος βά-
τραχος.

Καλικάντζαρος Κοψαχείλης
Του Κοψαχείλη τα δόντια είναι τεράστια και κρέ-
μονται έξω από τα χείλη του. Του αρέσει να κοροϊ-
δεύει τους παπάδες και γι αυτό φορά συνήθως ένα 
ψεύτικο καλυμμαύκι.

Καλικάντζαρος Παρωρίτης
Ο Παρωρίτης έχει μύτη σαν προβοσκίδα και πολύ 
μαλακή. Εμφανίζεται λίγη ώρα πριν λαλήσει ο 
πετεινός, αξημέρωτα κι έχει μανία να παίρνει τις 
φωνές των ανθρώπων.
 
Καλικάντζαρος Γουρλός
Ο Γουρλός έχει τα μάτια του τεράστια σαν αυγά και 
πεταμένα έξω. Φυσικά δεν του ξεφεύγει τίποτα.

Καλικάντζαρος Στραβολαίμης
Το χαρακτηριστικό του Στραβολαίμη είναι ότι στρι-
φογυρνάει διαρκώς σα σβούρα το κεφάλι του.

Καλικάντζαρος Παγανός ή Πρώτος ή Μεγά-
λος
Η αφεντιά του είναι κουτσός. Λένε μάλιστα πως 
τον κούτσανε μια κλωτσιά από το γαϊδούρι της 
Μάρως, μιας χωριατοπούλας που την κυνηγούσε 
κάποτε ο Παγανός για να την κάνει γυναίκα του, 
αλλά αυτή κρύφτηκε στα σακιά με το αλεύρι που 
είχε φορτωμένα στο γαϊδούρι της και κατάφερε να 
του ξεφύγει.
Ο Παγανός έτρεξε μανιασμένος κοντά στο γαϊδού-
ρι και την έψαχνε. Το ζωντανό τότε τρόμαξε τόσο 
πολύ που άρχισε να κλωτσάει. Μια δυνατή φαί-
νεται πως έφαγε ο Παγανός και σακατεύτηκε. Ο 
Παγανός λατρεύει τη στάχτη και γι’ αυτό τρυπώνει 
από τις καμινάδες.
Φοβάται όμως πιο πολύ απ’ όλους τους Καλικά-
ντζαρους τη φωτιά και γι’ αυτό οι νοικοκύρηδες 
φροντίζουν να μη σβήσει κατά τη διάρκεια του 
δωδεκαήμερου. Ρίχνουν μάλιστα και αλάτι που 
κάνει θόρυβο όταν πέσει στη φωτιά, για να τον 
τρομάξουν ακόμα περισσότερο.

Τα… τρολ
Μορφές σαν αυτές των καλικαντζάρων υπάρχουν 
σε όλους σχεδόν τους λαούς του κόσμου. Πιο γνω-
στά είναι τα Νορβηγικά τρολ. Τρολ ονομάζονται 
τρομακτικά όντα της Νορβηγικής μυθολογίας που 
πολλές φορές χαρακτηρίζονται και ως ανθρω-
ποφάγα. Τα τελευταία χρόνια ο όρος τρολ χρησι-
μοποιείται για τους χρήστες του διαδικτύου, που 
όπως οι καλικάντζαροι, μπαίνουν σε ένα θέμα, μια 
συζήτηση, μια άποψη για να την καταστρέψουν 
προσβάλλοντας με κάθε τρόπο τον συντάκτης της.

Τα Φώτα όλα τα πονηρά πνεύματα φεύγουν 
με τον αγιασμό:
O παπάς με την «πρωτάγιαση», με το Σταυρό κι ένα 
κλωνί βασιλικό γυρίζει στα σπίτια να ραντίσει κάθε 
δωμάτιο, κάθε κτήμα, αλλά και κάθε ζωντανό, για 
να φύγει το κακό, το προσωποποιημένο ως Καλι-
κάντζαροι στην πλούσια φαντασία του λαού μας.

Φεύγετε να φεύγουμε
γιατί έφτασε ο τουρλόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με την βρεχτούρα του!
Είναι το σκωπτικό άσμα που αντικατοπτρίζει τον 
τρόμο των θρασύτατων και θρασύδειλων Καλ-
λικατζάρων για το αγιασμένο τούτο νερό που τα 
μαζεύουν άρον-άρον κι εγκαταλείπουν τον «Πάνω 
Κόσμο» για να κρυφθούν στα υποχθόνια κελιά 
τους.
«Τσοι δώδεκα αγιάζω, τσοι δεκατρείς φωτίζω»
Τα τελευταία χρόνια η παράδοση, ή αν θέλετε ο 
μύθος των καλικάντζαρων, άρχισε σιγά σιγά να 
ξεθωριάζει. Στο βωμό της εμπορευματοποίησης 
των αξιών και των παραδόσεων, οι καλικάντζαροι 
ήταν απλά ο αδύναμος κρίκος, με αποτέλεσμα η 
σύγχρονη κοινωνία να τους εκτοπίσει. Μπορεί να 
μη φέρνουν δώρα, να μην ετοιμάζουν ρεβεγιόν, 
αλλά είναι ό,τι έχει απομείνει από την αγνή παρά-
δοση του τόπου μας... ή μήπως τους στείλαμε εκεί 
που ξεκίνησε η όλη παράδοση;
Έχουν διάφορες ονομασίες: Λυκοκαντζαραίοι, 
σκαρικατζέρια, καρκατζέλια, πλανήταροι (Κύ-
προς), Κάηδες (Σύμη), καλλισπούδηδες, χρυσα-
φεντάδοι (Πόντος), κωλοβελόνηδες, παρωρίτες ή 
παραωρίτες (πριν από το λάλημα του πετεινού), 
παγανά. Με παρεμφερή ονόματα υπάρχουν οι κα-
λικάντζαροι και στους βαλκανικούς λαούς.
Οι καλικάντζαροι είναι μια παλιά παράδοση στην 
πατρίδα μας. Και σε κάθε τόπο, και πιο πολύ στα 
χωριά, υπάρχουν χίλιοι θρύλοι και έθιμα γύρο από 
αυτούς. Εμφανίζονται κάθε Χριστούγεννα. Μερι-
κοί λένε ότι είναι πνεύματα, άλλα καλά και άλλα 
κακά. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι παράξενα 
όντα, μαλλιαρά και ότι τρυπώνουν στα σπίτια από 
τις καμινάδες. Τις νύκτες πηγαίνουν και κλέβουν 
τα φαγητά που βρίσκουν και… πιο πολύ τα σύκα 
γιατί τους αρέσουν πολύ.
Έρχονται την παραμονή των Χριστουγέννων 
και ζουν ανάμεσά μας 12 ημέρες: την 25,26,27, 
28,29,30 και 31 Δεκεμβρίου, την 1,2, 3,4, 5 Ιανου-
αρίου και φεύγουν των Φώτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ



Μ
ε το taxisnet, αναμένεται να συνδε-
θούν POS και ταμειακές μηχανές, 
προκειμένουμε η εφορία να γνω-
ρίζει πότε και ποιες συναλλαγες 
πραγματοποιούνται απο τις επιχει-

ρήσεις.
Εντός του έτους θα διασυνδεθεί η ταμειακή μη-
χανή με το ηλεκτρονικό σύστημα POS ώστε η 
φορολογική διοίκηση να έχει και τις δύο πλη-
ροφορίες. Δηλαδή θα γνωρίζει πότε εκδόθηκε 
η απόδειξη αλλά και τον τρόπο πληρωμής (με 
κάρτα ή με μετρητά).
Ο σχετικός διαγωνισμός για τη δημιουργία των 
λογισμικών θα ξεκινήσει το προσεχές διάστη-
μα και αμέσως μετά θα τεθεί σε εφαρμογή, και 
σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου.
Ενας ακόμα διαγωνισμός σχεδιάζεται από την 
ΑΑΔΕ. Αφορά το μεγαλύτερο όπλο που θα 
έχει στη διάθεση του ο ελεγκτικός μηχανισμός 

καθώς θα δίνει στοιχεία που θα οδηγούν στην 
αποκάλυψη φοροδιαφυγής.
Πρόκειται για την ένταξη της τεχνητής νοημο-
σύνης στο οπλοστάσιο του ελεγκτικού μηχα-
νισμού, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί η πε-
ριστολή της φοροδιαφυγής και η αποκάλυψη 
υποθέσεων φοροδιαφυγής.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία τε-
χνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των 
φορολογικών ελέγχων.
Το Data Mining, το οποίο αποτελεί την τέχνη 
της εξόρυξης χρήσιμων πληροφοριών από με-
γάλες δεξαμενές πληροφοριών με στόχο την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Για παράδειγμα θα μπορούσε να βοηθήσει τις 
φορολογικές αρχές να διαπιστώνει ποιες φο-
ρολογικές δηλώσεις είναι αληθείς και ποιες 
ψευδείς.
Οι διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν το 2021 αλλά 

θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος μέχρι να ολο-
κληρωθεί ο σχετικός μηχανισμός ο οποίος θα 
μπορέσει να αποδώσει σημαντικά οφέλη στη 
φορολογική διοίκηση. Πολλές χώρες στην Ε.Ε. 
χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύ-
νης, με τα αποτελέσματα να είναι κάτι παραπά-
νω από εντυπωσιακά.
Το σημαντικό όμως είναι ότι το σύστημα εξελίσ-
σεται και μαθαίνει καθημερινά από τα στοιχεία 
με τα οποία τροφοδοτείται από τους ελεγκτές.
Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα 
εφαρμοσθεί στο σύνολο της φορολογίας.
Συγκεκριμένα θα καλύπτει περιπτώσεις απά-
της στον φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, δασμούς, 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενδοομιλικές 
απάτες κ.λπ. Σημασία όπως προαναφέρθηκε 
είναι το κατά πόσο το σύστημα θα εξελίσσε-
ται με δεδομένα τα οποία θα προστίθενται στη 
βάση του αλλά και πώς θα μάθει να τα χρησι-
μοποιεί.

Φθηνή κρατική ρευστότητα, «δώρο» το ενοίκιο 
για επιχειρήσεις, αλλά και άλλα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων προβλέπονται για τον Ιανουάριο. Τα 
μέτρα στήριξης που ισχύουν.
Συγκεκριμένα:
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Θα μετρά ο τζίρος 
της περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου, θα προ-
βλέπεται και πάλι ελάχιστη ενίσχυση 1.000 ευρώ 
για ελεύθερους επαγγελματίες αλλά σε αντιδια-
στολή με τον τέταρτο κύκλο πρώτα θα υποβλη-
θούν οι αιτήσεις και σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν 
οι πληρωμές έως το τέλος Ιανουαρίου.
2. «Δώρο» το ενοίκιο. Για το λιανεμπόριο, την 
εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμνα-
στήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμω-
τήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και 
τις επιχειρήσεις που κατά την ερχόμενη εβδομά-
δα παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, ανα-
στέλλεται πλήρως η καταβολή του ενοικίου για 
τον μήνα Ιανουάριο.
Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώμα-
τος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί 
στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες 
από αυτές που έχουν σήμερα. 

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που πα-
ραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 
11 Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως 
εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, 
οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν 
λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παρο-
χή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα 
κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχει-
ρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, 
τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που πα-
ραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, 
εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως 
ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, 
και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται 

ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσε-
ων από νομό σε νομό.
3. Επιδότηση αγοράς θερμαντικών σωμάτων. 
Από τις 4 Ιανουαρίου ξεκινά η ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων ( https://heating-devices.
mindev.gov.gr) για την επιχορήγηση επιχειρή-
σεων εστίασης προκειμένου να προμηθευτούν 
θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου. Το μέγι-
στο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Καλύπτο-
νται αναδρομικά, αγορές από 1η Φεβρουαρίου 
2020, με την υποβολή των απαιτούμενων παρα-
στατικών.
4. Επιδοτήσεις για e-shop. Το πρόγραμμα, το 
οποίο έχει εξαγγείλει η ηγεσία του υπουργείου 
Ανάπτυξης αναμένεται να «τρέξει» εντός του 
Ιανουαρίου. Θα χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% 
τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος (e-shop) και θα αφορά αποκλειστικά 
στο λιανεμπόριο.
5. Αναστολή εργασίας. Για το διάστημα κατά το 
οποίο οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται σε αναστολή 
εργασίας τον Ιανουάριο, θα αποζημιωθούν με το 
επίδομα των 534 ευρώ (μηνιαίο). Η τηλεργασία 
έχει ήδη παραταθεί έως τις 31 Ιανουαρίου.

Ταμειακές μηχανές και POS θα συνδέονται με το taxisnet

Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο
  5 δράσεις που επικεντρώνονται σε φθηνή κρατική ρευστότητα και ενοίκια

Τεχνητή νοημοσύνη Τεχνητή νοημοσύνη 
στο σύνολο της φορολογίαςστο σύνολο της φορολογίας

money
ΠΕΜΠΤΗ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

22 μικρά
οικονομικά

μικρά
οικονομικά

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
E-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
συνεχίζει την αναβάθμιση της ψηφιακής εφαρμογής 
e-καταναλωτής προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι κα-
ταναλωτές, να διασφαλίσουν με διαφάνεια και μηδενικό 
κόστος τις εμπορικές τους συναλλαγές, κατά τη διαδικα-
σία παράδοσης εκτός καταστήματος (click away). Έτσι, 
κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε./ GRECA), επεκτείνεται η λει-
τουργία της υπηρεσίας ραντεβού και για ηλεκτρονικά 
καταστήματα με το πεδίο e-shop. Αποτελεί στρατηγική 
μας επιλογή, η διασφάλιση της πρόσβασης των κατανα-
λωτών σε προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από εμπορικά 
δίκτυα που προάγουν τη διαφάνεια και την ένταση του 
υγιούς ανταγωνισμού.

• GOV.GR: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΕΡΝΑ ΣΤΟ 
ΚΙΝΗΤΟ 

Τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή του gov.gr για κινη-
τά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα iOS και Android. 
Όπως και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, οι πολίτες από 
την εφαρμογή του gov.gr για κινητά τηλέφωνα θα 
μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά έγγραφα, ενώ 
παρέχονται υπηρεσίες όπως η βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής για εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώ-
σεις.  Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν την 
εγκυρότητα εκτυπωμένου ηλεκτρονικού εγγράφου 
του Δημοσίου, μέσω του κωδικού QR που φέρουν όσα 
έγγραφα εκδίδονται μέσω του gov.gr. Η είσοδος στην 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα γίνεται με την χρήση 
κωδικών Taxisnet ή web banking. Δεν παρέχεται ωστό-
σο η δυνατότητα απομνημόνευσης των κωδικών αυτών, 
προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα του χρήστη του τηλεφώνου από μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα.

• ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία 
για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν 
μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και 
η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδια-
γραφών των ΦΗΜ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου 
Πιτσιλή. Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραί-
τητη λόγω των ειδικών ρυθμίσεων λειτουργίας που επι-
κρατούν στις επιχειρήσεις με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορονοϊού COVID-19, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η ΑΑΔΕ. Με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρ-
σης ή αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών 
των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online 
με την ΑΑΔΕ.

• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Στην έκδοση και δημοσιοποίηση της προκήρυξης για τα 
τμήματα μετεκπαίδευσης, που αφορούν εργαζομένους, 
αλλά και ανέργους στον τομέα του τουρισμού προχώ-
ρησε το υπουργείο Τουρισμού.  Θα λειτουργήσουν 33 
τμήματα για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Ρόδο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, 
Ηράκλειο, Άργος, Λουτράκι, Πύργο, Καλαμάτα.   Η υπο-
βολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στις πλατφόρ-
μες των αρμόδιων εκπαιδευτικών δομών του υπουργεί-
ου και θα διαρκέσει από τις 7.1.2021 έως τις 15.1.2021.



23
ΠΕΜΠΤΗ

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site www.anagnostis.org
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ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
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κτηρίου – διαμερίσματος είναι υποχρεωτική η  
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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κτηρίου – διαμερίσματος είναι υποχρεωτική η  
αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης 
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ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, κά-
τοχος μεταφορικού μέσου, με προϋπηρεσία 
κατά προτίμηση και καλή γνώση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή και αγγλικών για 6ωρη 
καθημερινή απασχόληση. Ικανοποιητικές 
αποδοχές. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να στείλουν βιογραφικό στο vasiapapaioan@
gmail.com τηλ. 694-824-1430 ΚΩΔ. 1211

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ αλουμίνιου και σιδή-
ρου για μόνιμη εργασία σε επιχείρηση στην 
Αρχ. Επίδαυρο. Τηλ. 694 857 1900 ΚΩΔ. 1212

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

Στις αγγελίες για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ή ΠΩΛΗΣΗ 
κτηρίου – διαμερίσματος είναι υποχρεωτική η  
αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης 

(ενεργειακή κατηγορία ΠΕΑ).
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”Ο ετοιμοθάνατος γερός και………. Οι μύγες!!!!!!”  
Στο χωριό Γαλιά και στη τοποθεσία ”Λιδιανά”, τα παλιά 
τα χρόνια, ένα καλοκαιρινό βράδυ, αποσπέριζαν τρεις 
νεαροί, σε πετρόχτιστο παλιού τύπου σπίτι με μεσοδόκια 
και η στέγη του ήτανε από ”λεπίδα”.
Τα τρία άτομα αυτά καθόταν σε μια πε-
τρόχτιστη πεζούλα, έχοντας στο τρα-
πέζι το φλασκί με το κρασί, τις ελιές 
και το ψωμί, τρώγοντας και πίνοντας, 
αλλά και κάνοντας τα καλαμπούρια 
τους συγχρόνως με σκοπό να περάσει 
η ώρα τους.
Ο ένας, ο πιο δραστήριος της παρέας, 
που ήταν και το συγκεκριμένο σπίτι το 
πατρικό του, σκέφτηκε μια ιδέα χαζεύ-
οντας πάνω ψηλά προς τα μεσοδόκια 
του σπιτιού.
Κάτω από τα μεσοδόκια συνήθιζαν 
εκείνη την εποχή να κρεμούν φου-
ντωτούς θύμους ή αγουδούρους, που 
τους είχανε πιτήξει (ψεκάσει) με το 
στόμα, με ζαχαρόνερο, για να φάνε οι 
μύγες, να κάτσουν και να κητάξουν 
(κουρνιάσουν) τη νύχτα και στη συ-
νέχεια, σκοπό είχαν να βάλουν ένα 
σακί αποκάτω και να τις εγκλωβίσουν 
μέσα, και να τις πετάξουν έπειτα στη 
φωτιά, να καούν τα φτερά τους, καθ’ 
όσον δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή τα 
διάφορα ψεκαστικά μέσα.
Στο αμυδρό φως της λάμπας πετρελαίου, οι καθισμένες 
μύγες ήτανε πάρα πολλές.
Σκεπτόμενος την ιδέα, είπε στη παρέα του να τον ακο-
λουθήσει, για να κάμουν μια πλάκα στη γειτονιά.
Πήρε ένα φάρδο-τσουβάλι (σακί της εποχής) και με τη 
βοήθεια των άλλων, με ανοιχτό το πόρο, έβαλαν με προ-
σοχή μέσα τους τρεις κρεμασμένους θύμους, χωρίς να 
κουνηθούν και φύγουν οι μύγες.

Μετά έβγαλαν με προσοχή τους θύμους από το σακί χω-
ρίς να βγουν έξω οι μύγες.
Έδεσαν με ένα σπάγγο το σακί και τους πήραν και πήγαν 
σε γειτονικό σπίτι που ξενύχταγαν, περιμένοντας να βγει 

η ψυχή ενός ετοιμοθάνατου.
Ο ένας ανοίγει σιγά σιγά με 
πολύ προσοχή τη πόρτα από 
λίγο, χωρίς να τον αντιληφθούν 
από μέσα και αδειάζει τις μύγες, 
με κατεύθυνση προς το εσωτερι-
κό του σπιτιού.
Στη παραζάλη και το καημό των 
θρηνόντων, ήλθε να προστεθεί 
μια μετακινούμενη βοή μέσα 
στο δωμάτιο που την ακούει 
κάποιος και άρχισε να κάνει το 
σταυρό του λέγοντας:
– ”Εδά πρέπως βγαίνει η ψυχή 
του και αιωρείται”!!!!!, χωρίς να 
ξέρει και φανταστεί ότι προερ-
χόταν το βουητό αυτό από το 
σμάρι των μυγών, καθ’ όσον και 
εκεί ο φωτισμός ήταν αμυδρός 
και δεν έβλεπαν να κάτσουν κά-
που.
Την ίδια στιγμή σηκώνεται και 
δεύτερος και λέει:

– Έχεις δίκιο, εδά βγαίνει η ψυχή 
του…. Αναπαύτηκε, μακαρία του, καλό του ταξίδι!!!!.
Σηκώθηκαν στη συνέχεια και οι υπόλοιποι και σταυρο-
κοπιόταν, λέγοντας…. ”Καλό ταξίδι, καλή ψυχή, ο θεός να 
τον αναπαύσει!!!!!”.
……Τελικά όμως η ψυχή του ετοιμοθάνατου δεν βγήκε 
τότε, καθ’ όσον πήρε τα πάνω του, ανάρρωσε, γλύτω-
σε και έζησε ακόμα εφτά ολάκερα χρόνια, και η πλάκα 
των τριών ατόμων έμεινε να λέγεται μέχρι και τις μέρες 
μας!!!!!!!!!!

Με τέτοιο καιρό δεν προβληματίζεσαι το 
μάσκα να βάλεις αλλά τι ρούχα

Στο ψυχιατρείο
Σε ένα ψυχιατρείο βρίσκονται ένας κτηνοβάτης, 
ένας σαδιστής, ένας δολοφόνος, ένας νεκρόφιλος, 
ένας πυρομανής κι ένας μαζοχιστής... Βαριούνται 
και προσπαθούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν...
- Ας κάνουμε σεξ με μία γάτα, προτείνει ο κτηνο-
βάτης!
-Να κάνουμε σεξ με μία γάτα αλλά μετά να τη 
βασανίσουμε κιόλας προτείνει ο σαδιστής...
-Να κάνουμε σεξ με μια γάτα, να τη βασανίσουμε 
και να τη σκοτώσουμε μετά όμως, λέει ο δολοφό-
νος!
-Να κάνουμε σεξ με μια γάτα, να τη βασανίζουμε, 
να τη σκοτώσουμε και να ξανακάνουμε σεξ μαζί 
της, συμπληρώνει ο νεκρόφιλος...
Και ο μαζοχιστής:
-Νιάουυυυυυ!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα


