Υπερήφανος ο Καμπόσος
για κολυμβητήριο

Eβδομαδιαία εφημερίδα • Πέμπτη 07.11.2019 • www.anagnostis.org • anagnostispe@hotmail.com • Έτος 23ο

Σελ. 5

• Αρ. φύλλου 1055 • ΕΥΡΩ 2,00

 ΈΒΑΛΑΝ ΤΟ ΔΆΚΤΥΛΟ ΣΤΟ ΜΈΛΙ. ΆΦΩΝΗ Η ΚΟΙΝΉ ΓΝΏΜΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΣΚΆΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΉΜΟ

ΜΑΓΑΖΆΚΙ Η
ΕΠΊΔΑΥΡΟΣ;
Η

μία έκ πληξη διαδέχεται την ά λ λη σ το δήμο
Επιδαύρου, με υπεξαιρέσεις
δημόσιου
χρήμα τος ,
που
φτάνουν μία - μία σ τις δικασ τικές αίθουσες. Οι δημότες
παρακολουθούν άφωνοι όσα
βλέ πουν το φως της δημοσιότητας.
Σελ. 3

25 χρόνια ο νέος
αγωγός «κοιμάται» στην
Ακροναυπλία

Σελ.13
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Διανομή: ΕΛΤΑ,
Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος
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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 δημοσιεύονται στον «Αναγνώστη Πελοποννήσου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή μερική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή
άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).
Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους
που προσφέρουν αφιλοκερδώς
τις εργασίες τους
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Μαγαζάκι η Επίδαυρος;
Άφωνη η κοινή γνώμη παρακολουθεί όσα αποκαλύπτονται με τις υπεξαιρέσεις και τα σκάνδαλα στο δήμο

Η

μία έκπληξη διαδέχεται
την άλλη στο δήμο Επιδαύρου, με υπεξαιρέσεις
δημόσιου χρήματος, που φτάνουν μία - μία στις δικαστικές
αίθουσες. Οι δημότες παρακολουθούν άφωνοι όσα βλέπουν το
φως της δημοσιότητας, μετά από
καταγγελίες του ίδιου του δημάρχου Τάσου Χρόνη, αλλά και
της αντιπολίτευσης.
Το προσωρινό έλλειμμα στο ταμείο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου, καθώς τα χρήματα επεστράφησαν διαδέχθηκε η πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης
78.000 ευρώ περίπου από τα
ταμεία των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης, μια υπόθεση που
έφτασε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ναυπλίου, όταν πλέον το
αδίκημα είχε παραγραφεί, με τα
χρήματα αυτά να μην έχουν επιστραφεί σε αυτή την περίπτωση.
Πού αρχίζει και πού τελειώνει
όμως αυτή η ιστορία; Υπάρχουν
και άλλα ανάλογα θέματα που
πρόκειται να αποκαλυφθούν στο
φτωχό δήμο Επιδαύρου ή τελειώνει εδώ η θλιβερή ιστορία;
Από την πλευρά του ο δήμαρχος
Τάσος Χρόνης δηλώνει:
«Τα «παλιά» ανοιχτά θέματα που
μας άφησε η απερχόμενη δημοτική αρχή (υπεξαιρέσεις στη
ΔΕΥΑΕΠ, υπεξαιρέσεις στις σχολικές επιτροπές) καθώς και η νέα
ατασθαλία στα ταμεία της ΔΕΥΑΕΠ που ανακαλύψαμε προσφάτως, μας αναγκάζουν να διενεργήσουμε οικονομικούς ελέγχους
σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, των επιχειρήσεων και των
νομικών προσώπων, όπου δεν
έχει γίνει, ώστε να γνωρίζουμε
πλήρως την οικονομική και διοικητική θέση του Δήμου και με
βάση αυτή να πορευτούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, αιρετοί
και δημότες, από πού ξεκινάμε!
Ζητάμε από τους δημότες του
δήμου μας να σταθούν πλάι μας
σε αυτή την πρωτοβουλία και να
είναι σίγουροι ότι τα χρήματά
τους πιάνουν τόπο και φυσικά
η διαχείριση τους είναι ορθή και

Ξεκινούν οικονομικοί
έλεγχοι σε όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου,
των επιχειρήσεων και
των νομικών προσώπων
πάντα τεκμηριωμένη».
Αντίστοιχα από την πλευρά της
αντιπολίτευσης ο Θανάσης Γαλάνης ζητά την ψήφιση της διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον Δήμο, αλλά
και στα νομικά πρόσωπα που
εποπτεύει όπως αναγράφεται
στην πρόσκληση του έκτακτου
Δ.Σ., (είτε είναι εν ενεργεία αυτή
την στιγμή είτε όχι), από εκεί
που σταμάτησε ο προηγούμενος
έλεγχος.
Δηλαδή από το 2007 μέχρι τις
31 Οκτωβρίου 2019.
Δηλώνουμε επίσης ότι θα είμαστε αυστηροί και αδιάλλακτοι
σε κάθε τι που έχει σχέση με τα
οικονομικά του Δήμου μας, αλλά
και των νομικών προσώπων που
εποπτεύει, επιβάλλοντας με κάθε
τρόπο την νομιμότητα και την

χρηστή διοίκηση, ώστε τέτοιου
είδους φαινόμενα να μην επαναληφθούν».
«Η λέξη ντροπή δε φτάνει για
να αποτυπώσει τον αποτροπιασμό μας» αναφέρουν επίσης οι
πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του
Δήμου Επιδαύρου Χρήστος Τσακαλιάρης, Γιώργος Κωστούρος
και Βασίλης Μπιμπής, οι οποίοι
δηλώνουν ότι είχαν συνυπογράψει στις 14-3-2017, αναφορά
στον εισαγγελέα για την υπεξαίρεση από τις Σχολικές Επιτροπές, καταλογίζοντας ευθύνες για
αμέλεια και ολιγωρία στην προηγούμενη δημοτική αρχή, που
είχε ως αποτέλεσμα να παραγραφεί η υπόθεση, όπως τονίζουν.
Δηλώνουν μάλιστα ότι θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο, όχι
μόνο για το αστικό κομμάτι της
υπόθεσης, αλλά και για το ποινικό!
Αντίστοιχα βέβαια και ο νυν δήμαρχος Τάσος Χρόνης δηλώνει
ότι «το Αστικό κομμάτι της διεκδίκησης των χρημάτων παραμένει και θα διεκδικηθεί μέχρι
τέλους. Μέχρι τα χρήματα να
επιστρέψουν στις Σχολικές Επιτροπές. Εμείς, ως νέα δημοτική
αρχή, δεσμευόμαστε - και το

αποδεικνύουμε εμπράκτως ήδη
από την αρχή της θητείας μας
- να μην ανεχθούμε παρόμοιες
καταστάσεις ούτε στο ελάχιστο.
Η ορθή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, ο συνεχής
έλεγχος και η μηχανοργάνωση
που θα εφαρμοστεί σε όλες τις
δομές που διαχειρίζονται τα χρήματα των δημοτών, αποτελούν
δέσμευση για την παράταξή μας,
με σκοπό οι κόποι των κατοίκων
του Δήμου Επιδαύρου να τους
παρέχουν καλύτερη ποιότητα
ζωής, καλύτερες υπηρεσίες και
να μη γίνονται προσωπική περιουσία των εκάστοτε επιτήδειων που ανερυθρίαστα σήμερα
κοιτάζουν τους δημότες, γνωρίζοντας ότι έχουν κλέψει τους
κόπους τους και χρήματα που
προορίζονταν για τα σχολεία των
παιδιών τους».
Η παραγραφή
Πώς έφτασε όμως στην παραγραφή η υπόθεση της υπεξαίρεσης των χρημάτων από τις
Σχολικές Επιτροπές; Ο δήμαρχος
Τάσος Χρόνης δηλώνει σχετικά:
«Την 1η Νοεμβρίου 2019, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου, εκδικάστηκε
η πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης των περίπου 78.000 ευρώ

(σύμφωνα με τα στοιχεία που μας
έδωσε ο πρώην πρόεδρος) από τα
ταμεία των Σχολικών Επιτροπών
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από … (Σ.Σ. Αναφέρει το
όνομα του φερόμενου ως υπαίτιου). Δυστυχώς, μολονότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε πλήρως
τις πράξεις υπεξαίρεσης ενώπιον
του ακροατηρίου δια του συνηγόρου υπεράσπισής του, ισχυριζόμενος, όπως και παλαιότερα
ενώπιον των ανακριτών αρχών,
ότι δήθεν επιθυμεί να επιστρέψει
τα χρήματα (παρότι ως σήμερα
δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα
ευρώ!) το δικαστήριο αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την πράξη ως περιγεγραμμένη καθώς,
σύμφωνα με το κατηγορητήριο,
η τελευταία πράξη υπεξαίρεσης
από τον κατηγορούμενο φέρεται να τελέστηκε τον Ιούνιο του
2014, δηλαδή σε χρόνο πέραν
της πενταετίας, οπότε και παραγράφονται οι πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα!
Η πράξη αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως κακούργημα, με 15ετή
χρόνο παραγραφής, ωστόσο οι
σαρωτικές αλλαγές που έφερε

Το Αστικό κομμάτι
της διεκδίκησης των
χρημάτων παραμένει
και θα διεκδικηθεί
μέχρι τα χρήματα να
επιστρέψουν στις
Σχολικές Επιτροπές
τον περασμένο Ιούλιο η αλλαγή
του Ποινικού Κώδικα μετέτρεψαν πολλές κακουργηματικές
πράξεις σε πλημμεληματικές, μεταξύ αυτών και τη συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα να υποπέσει
σε παραγραφή, καθώς μάλιστα
δεν είχε επιδοθεί προ της παρέλευσης πενταετίας κλητήριο
θέσπισμα στον κατηγορούμενο
ώστε να υπάρξει η τριετής αναστολή της παραγραφής».

επικαιρότητα
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Τα μπακαλόχαρτα του ΙΚΑ

Αφήνει τους ταξιδιώτες στο εξωτερικό ανασφάλιστους

Ο ασφαλιστικός φορέας
παρείχε ένα χαρτί στο
οποίο αναγράφονται μεν τα
στοιχεία του ασφαλισμένου
με λατινικά, όμως τα
υπόλοιπα είναι στα Ελληνικά

Όταν πριν δύο χρόνια ένας πολίτης ζήτησε
από το ΙΚΑ Άργους την έκδοση Κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλισης, του ήρθε μετά από
5 ημέρες μια κάρτα η οποία έληγε σχεδόν
αμέσως και κάλυπτε μόλις τις 2 από τις 5
ημέρες παραμονής του στο εξωτερικό!
Ο ασφαλισμένος διαμαρτυρήθηκε στην
εδώ υπηρεσία, γιατί κάλυπτε ασφαλιστικά
και την ερχόμενη χρονιά. Η απάντηση που
πήρε ήταν ότι ναι μεν κάλυπτε τις προϋποθέσεις, αλλά θα έπρεπε να βγάλει νέα κάρτα μόλις λήξει η πρώτη. Το παράλογο είναι
πως θα έπρεπε να έρθει από το εξωτερικό,
να διακόψει την επίσκεψή του και να ζητήσει να το βγάλουν μια νέα κάρτα που θα
έκανε πάνω από μήνα να εκδοθεί!

Έδωσαν κάρτα που κάλυπτε
μόλις τις 2 από τις 5
ημέρες παραμονής του στο
εξωτερικό
Δυο χρόνια αργότερα και γνωρίζοντας την
δυσκαμψία της υπηρεσίας του ΙΚΑ Άργους
(ίσως το ίδιο και χειρότερα να είναι και αλλού), ο ίδιος ασφαλισμένος ζήτησε έγκαιρα
στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 την επανέκδοση
της Κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλισης, γιατί
σχεδίαζε να ταξιδέψει στις αρχές Νοεμβρίου.

Πήγε, επέστρεψε και σχεδιάζει να ξαναφύγει
στο εξωτερικό, χωρίς την κάρτα που ήταν
υποχρεωμένο το ΙΚΑ να του έχει εκδώσει!
Αντ΄ αυτής του παρείχε ένα χαρτί στο οποίο
αναγράφονται μεν τα στοιχεία του ασφαλισμένου με λατινικά, όμως τα υπόλοιπα είναι
στα Ελληνικά. Ω, μη γένοιτο, αν ο ασφαλισμένος έχει στο εξωτερικό ένα ατύχημα, θα
έπρεπε να κουβαλάει μαζί του και τον αντίστοιχο, στην χώρα επίσκεψης, πρέσβη για
να βεβαιώνει την ισχύ του μπακαλόχαρτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΚΑ καθυστερεί την έκδοση καρτών ευρωπαϊκής

ασφάλισης γιατί προφανώς θα χρωστάει τις
προηγούμενες στον προμηθευτή του. Κι ελπίζουμε να είναι αυτός ο λόγος, διαφορετικά
θα πρέπει να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας
γιατί θέτουν από αδιαφορία την υγεία των
ασφαλισμένων σε περιπέτειες. Και σαν να
μην φτάνουν όλα αυτά πληροφορύμεθα
ότι ακόμα κι αν έχει κανείς μαζί του Κάρτα
Ευρωπαϊκής Ασφάλισης, πολλά ταμεία υποχρεώνουν τον ασθενή να πληρώσει από την
τσέπη του την παροχή όποιας βοήθειας και
να εισπράξει από το ΙΚΑ ο ίδιος το κόστος!

Τα είπε με Θεοδωρικάκο
ο Κωστούρος
Λεφτά για αντιπλημμυρικά

Συνάντηση με τον υπουργό εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκο είχε ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος στην Αθήνα.
Συζήτησαν τα περισσότερα από τα θέματα
που απασχολούν το Δήμο Ναυπλιέων, θέματα της δημόσιας περιουσίας και την αξιοποίηση της μέχρι και τα θέματα του στρατοπέδου αλλά και όλα τα αναπτυξιακά ζητήματα
της περιοχής.
Ο υπουργός εσωτερικών ανακοίνωσε στον
Δήμαρχο Δ. Κωστούρο την ένταξη του έργου «αντιπλημμυρική προστασία περιοχών
Δ. Ναυπλίου, αγωγός όμβριών περιοχής
Κούρτη - καθαρισμός συντήρηση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων Ναυπλίου» προϋπολογισμού 2.060.000 ευρω.
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος μετά από την εξαιρετικά επιτυχημένη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο, δήλωσε: «Αυτό το
έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού θα
δώσει λύση από τη μία στο τεράστιο πρό-

βλημα το οποίο υπάρχει στη περιοχή Νέα
Πόλη Κούρτη, όπου δεν έχει κατασκευασθεί
αποχέτευση ομβρίων και από την άλλη στη
λειτουργικότητα του πλακοσκεπούς αγωγού
της πόλης του Ναυπλίου ο οποίος εδώ και
δεκαετίες δεν έχει συντηρηθεί έτσι ώστε να
έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση».
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Υπερήφανος ο Καμπόσος για κολυμβητήριο
που ολοκληρώνεται βήμα βήμα

Έ

Πότε θα πέσει στο νερό ο πρώτος κολυμβητής

να όνειρο δεκαετιών
παίρνει σάρκα και οστά
και το Άργος, η Αργολίδα αποκτά το πρώτο της
κλειστό κολυμβητήριο. Αν θα
μπορούσε να είναι ολυμπιακών διαστάσεων ή όχι είναι
μια κουβέντα που μας απασχόλησε στο παρελθόν με τα
επιχειρήματα να αναλώνονται
από την μία ή την άλλη πλευρά.
Σε λίγες πλέον ημέρες το κολυμβητήριο του Άργους θα
μπει σε λειτουργία. Ήδη ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση
της μεγάλης πισίνας, ολοκληρώθηκαν τα στοκαρίσματα
του δαπέδου και σύντομα θα
γίνουν και τα αντίστοιχα γεμίσματα στους πλευρικούς τοί-

τικά προβλήματα. Ένας ειδικός
γερανός θα τα μεταφέρει μέσα
στον υγρό στίβο για να γεννηθούν οι αθλητές των ειδικών
κατηγοριών παράλληλα με τις
συνηθισμένες.
Την ώρα της φωτογράφησης
εμφανίστηκε και ο Δήμαρχος
Άργους Δημήτρης Καμπόσος,

Δ. Καμπόσος: Δεν θα το
παραλάβω αν δεν δω
παιδιά να κολυμπούν
και να μην εμφανίζει
πρόβλημα

Ιδιαίτερη μέριμνα
δόθηκε και για τους
συμπολίτες με κινητικά
προβλήματα

χους. Από δυτικά θα είναι η
είσοδος των αθλητών και των
ΑμΕΑ, ενώ από την βορινή
πλευρά θα είναι η είσοδος των
θετών. Στην Δυτική πλευρά
βρίσκονται και τα αποδυτήρια
των παιδιών, των κοριτσιών,
των αγοριών και των ανδρών.
Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και
για τους συμπολίτες με κινη-

που πρόθυμα μας έδειξε την
πορεία των έργων.
Απαντώντας στην ερώτηση
ποτέ θα λειτουργήσει το κολυμβητήριο, μας είπε πως
τέλη Νοεμβρίου αναμένεται
να έχουν ολοκληρωθεί οι πιο
σημαντικές εργασίες.
Στην συνέχεια θα μπουν οι
κερκίδες, όμως εμένα δεν με
ικανοποιεί μια δοκιμή της πισίνας με νερό. Θέλω να δω
πως θα λειτουργήσει και με
κολυμβητές μέσα.
Ελπίζω τέλη Γενάρη πως θα
είναι έτοιμο να μπει σε κανονική λειτουργία. Είναι ένα
μεγάλο έργο με πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
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35 χιλιάρικα από το Ναύπλιο για τον Άγ. Νικόλα
του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας
Είμαστε μόνο για γέλια
Αγαπητέ αναγνώστη.
Δέν θα το πιστέψεις αλλά είναι όπως ακριβώς το ακούς: Στο Ναύπλιον, τήν πρώτη πρωτεύουσα τού σύγχρονου Ελληνικού κράτους, δέν υπάρχει οδός Θεοδώρου Κολοκοτρώνη!!
Προσπάθησα με κάθε τρόπο και επί πολλά χρόνια (δέκα έξη περίπου) να ενεργοποιήσω τόν εκάστοτε δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, τόν πολιτιστικό σύλλογο «ο Παλαμήδης» και πολλούς άλλους φορείς, αλλά παρά τίς ολόθερμες υποσχέσεις που λάβαινα
από παντού (μόλις έκπληκτοι και εμβρόντητοι το άκουγαν: -Μά
τι λες! Στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο, αυτή η πρόταση θα «περάσει» παμψηφεί), όλες μα απολύτως όλες μου οι προσπάθειες,
έπεσαν στο κενό!
Το αίτημά μου λοιπόν βρίσκεται μεταξύ:
1ον τών τεχνικών υπηρεσιών τού Δήμου, βλέπετε πρόκειται για
ένα πολύπλοκο και πολυδάπανο έργο που απαιτεί τήν παρέμβαση
τών εν λόγω υπηρεσιών, για τήν προμήθεια άνω τών 10 ατσαλόκαρφων, καθώς και μερικών τσίγκινων πινακίδων με το όνομα
τού αρχιστρατήγου τού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνος. Ά! Ξέχασα είναι και η μπογιά που θα βάψουμε τίς τσίγκινες πινακίδες!
2ον τής υπηρεσίας «ποιότητος ζωής» (συσκέπτονται επί χρόνια,
αν αυτό το όνομα θα είναι ή όχι, υπέρ τής ποιότητας τής ζωής τών
Δημοτών! Εάν είναι ποτέ δυνατόν!).
Και 3ον τής υπεύθυνης ομάδας για τίς ονοματοδοσίες στις οδούς
τής πόλεως.
Οι άνθρωποι αυτής τής ομάδας, επιστήμονες όλοι τους, συσκέπτονται συνέχεια, χωρίς να μπορούν να λάβουν απόφαση για το αν
πρέπει ή όχι, να ονοματίσουν μία οδό με το ονοματεπώνυμο ενός
αγράμματου ανθρώπου, όπως ήταν ο Γέρος τού Μωριά.
Τώρα εάν -κατά τύχην- αυτή η πόλις ελευθερώθηκε από τόν
αγράμματο αυτόν στρατηγό, ο οποίος κατά τύχην πάλι, συνέβαλε
αποφασιστικά και στην απελευθέρωση όλης τής υπόλοιπης Ελλάδας, αυτό για τούς ανθρώπους τής εξουσίας, δέν είναι και τόσο
σπουδαίο πράγμα!!
Έχει στεγνώσει πλέον το δάκρυ. Είμαστε μόνο για γέλια.

Ναύπλιον 25.10.19
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος

Θέμα χρόνου είναι να ξεκινήσει η αποκατάσταση του ιστορικού
ναού Αγίου Νικολάου στο Ναύπλιο.
Ήδη το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δώσει 35.000 ευρώ
στο εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας για να χρηματοδοτηθεί άμεσα η εκπόνηση των τελικών μελετών για την εκτέλεση το
έργου της αναστήλωσης.
Στο σκεπτικό του το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψιν την
αναγκαιότητα εκπόνησης μελετών γιατί πρόκειται για μνημείο
μεγάλης εκκλησιαστικής και ιστορικής σημασίας, ορόσημο της
ιστορικής κληρονομιάς του τόπου.
		
Υ.Ζ.

Σκοτώθηκαν για την φωτογραφία με Άδωνη
Μια φωτογραφία με τον Άδωνη Γεωργιάδη κατά
την υπογραφή της οικοδομικής άδειας για τα γήπεδα του γκολφ στην Κοιλάδα, άναψε τα αίματα στην
Ερμιονίδα.
Ο πρώην δήμαρχος έσπευσε να παραστεί στην υπογραφή, ενώ ο νυν δήμαρχος λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν τα κατάφερε.
Η πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή τη
δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του Σφυρή με τον
κο Γεωργιάδη και με τη δήλωσή του με την οποία
οικειοποιείται ουσιαστικά την επένδυση, προκαλώντας το θυμό Γεωργόπουλου, ο οποίος έσπευσε να
απαντήσει ότι ο προκάτοχός του πήγε απρόσκλητος
για επικοινωνιακές εντυπώσεις.
Υ.Ζ.

παρασκήνιο

2019

ΠΕΜΠΤΗ
07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

7
Το ζήσαμε κι αυτό

Πράσινο φως για υδατοδρόμια
Και εκεί που φαινόταν ότι τα υδατοδρόμια στην Αργολίδα
θα αποτελούσαν όνειρο θερινής νυκτός, φαίνεται ότι κάτι
κινείται από την Περιφέρεια, που θέλει να δημιουργήσει δίκτυο σε όλη την Πελοπόννησο.
Κινητικότητα παρατηρείται με αφορμή το νέο νομοσχέδιο,
που κατατίθεται στη Βουλή έως τα τέλη του μήνα και αφορά
την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίων.
Σχετικά με την Αργολίδα, βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης τα υδατοδρόμια σε Ναύπλιο και Νέα Κίο.
Y.Ζ.

Στο νεκροταφείο του Άργους μια πινακίδα μας προειδοποιεί ότι απαγορεύεται η χρήση Έκτης Αρχαιολογίας. Αν
δηλαδή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Πέμπτη ή την
έβδομη Αρχαιολογία, είναι επιτρεπτό; Μετά από σκέψη
καταλήξαμε αρχικά στο συμπέρασμα ότι ο επιγραφοποιός ήταν λάτρης της αρχαιοελληνικής γραφής. Επέλεξε να
τα γράψει όλα κεφαλαία και κολλητά ώστε να μην ξεχωρίζει η μία λέξη από την άλλη. Έτσι λύθηκε το μυστήριο!
Δεν πρόκειται για την έκτη Αρχαιολογία αλλά εκ της αρχαιολογίας. Οπότε χρησιμοποιείστε όποια αρχαιολογία
θέλετε, απλά στον χώρο περνούν από κάτω τα νοτιοδυτικά τείχη του Άργους, οπότε απαγορεύεται η ταφή.
O.Φ.

ιχνηλασίες
Σήριαλ Ανάβαλος και …
ακτινογραφίες

Χωρίς νέα
μέλη το Ίδρυμα

Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο έργο θεατές; Και πόσα ραντεβού έχουν γίνει τα
τελευταία 50 χρόνια για την Ανάβαλο, τον
αναβαλλόμενο;
Σε ένα δεκαήμερο και πάλι το θέμα θα γίνει αφορμή συζήτησης μεταξύ του περιφεριάρχη Παναγιώτη Νίκα και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.
Παράλληλα όπως προαναγγέλλεται, θα
εξεταστούν ενδελεχώς όλα τα θέματα που
άπτονται με τον πρωτογενή τομέα στην
Περιφέρεια, με έμφαση από την πλευρά
της Περιφέρειας, όπως τονίζει ο Π. Νίκας
στα αρδευτικά έργα και των 6 Περιφερειακών Ενοτήτων.
Μεταξύ άλλων τονίζει ο κος Νίκας ότι θα
γίνει «πλήρης ακτινογράφηση των έργων
που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των
μελετών».

Καποδίστριας
Πριν από δύο μήνες περίπου
από το δημοτικό συμβούλιο
Ναυπλιέων ορίστηκαν οι νέοι
εκπρόσωποι των δημοτικών
Οργανισμών και φορέων του
δήμου.
Κατά τη συζήτηση αυτή αναβλήθηκε ο ορισμός νέων μελών για το «Ίδρυμα Ιωάννης

Υ.Ζ.

Καποδίστριας». Έκτοτε έχουν
γίνει δύο δημοτικά συμβούλια χωρίς να οριστούν τα νέα
μέλη του Ιδρύματος.
Σε λίγο τελειώνει το έτος 2019
και τίθεται η απορία, μήπως η

Ελληνογερμανική
Συνέλευση
Παρουσία Πατούλη στο συνέδριο της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Δήλωσε πως την επόμενη φορά θα συμμε-

απόφαση αναβληθεί για την

τάσχει ως αξιωματούχος της Ένωσης

καινούργια χρονιά.

Περιφερειαρχών Ελλάδας, προφανώς

Τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες

ως πρόεδρος. Προσωπικός φωτογρά-

σκοπιμότητες επιβάλλουν την

φος του ή γυναίκα του. Στην φωτογραφία αριστερά ο υφυπουργός Norbert

αόριστη αναβολή του σοβα-

Bartle, εντεταλμένος της Καγκελάριου.

ρού αυτού θέματος;

Παρόν και ο δήμαρχος Πύλου Δ. Καφαντάρης.
Υ.Ζ.

ΑΝ.
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VitaMailCivilis
επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Άρση μονιμότητας στον
λιγνίτη

Οικολόγοι Πράσινοι

Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ του Πρωθυπουργού για απόσυρση όλων
των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028
θα μπορούσε να είναι ένα θετικό βήμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξόρυξης και καύσης λιγνίτη σε Πελοπόννησο και
Δυτική Μακεδονία, αν δεν εξακολουθούσαν να πλανώνται
στον αέρα αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα:
Τι θα αντικαταστήσει τον λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή
της χώρας, πως θα στηριχθούν στην μετάβαση οι περιοχές
που εξαρτώνται από τον λιγνίτη, ποιος ο ρόλος της ΔΕΗ σε
αυτή τη νέα εποχή, πως συμβαδίζει η πολιτική της κυβέρνησης για την συνέχιση των εξορύξεων υδρογονανθράκων με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ πάντως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός μας έχουν συνηθίσει σε απότομες αλλαγές θέσεων
αλλά και αναντιστοιχία έργων και πράξεων, οπότε δεν θα
μας κάνει εντύπωση εάν και εδώ συμβεί κάτι αντίστοιχο.
Ήδη το ΥΠΕΝ εκθέτει τον Πρωθυπουργό δίνοντας παράταση ζωής στην μονάδα Μεγαλόπολη IV μέχρι το 2029…
Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ εδώ και χρόνια έχουμε αναδείξει
τον αδιέξοδο δρόμο του λιγνίτη και την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό της διαδικασίας απόσυρσης των λιγνιτικών
μονάδων, και κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού για την
δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.
Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω, ούτε η τοπικές οικονομίες
να καταρρεύσουν!
ΠΡΕΠΕΙ πρώτα από όλα να καταρτίσουμε ένα σχέδιο για
τη μετάβαση στην επόμενη μέρα με οικονομικές δραστηριότητες ικανές να αντισταθμίσουν τις απώλειες τόσο σε
θέσεις εργασίας όσο και σε τοπικό ΑΕΠ που θα προκύψουν
από τη σταδιακή μείωση της λιγνιτικής δραστηριότητας.
Το ζητούμενο είναι η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, του ενεργειακού μοντέλου που θα
επιλέξουμε να ακολουθήσουμε.
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ τις πάγιες θέσεις του κόμματος η Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ κα Δήμητρα Λυμπεροπούλου, τόνισε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Πελοποννήσου την
30/10/2019 τα εξής:
«Θέλουμε μια ΔΕΗ δυνατή, καινοτόμα και πρωτοπόρο στις
καθαρές τεχνολογίες που θα παίξει κεντρικό ρόλο στην
μετάβαση, υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη και καινοτόμα
προσέγγιση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, όπως κάνουν η μία μετά την άλλη οι μεγαλύτερες
εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».

2019

Με άκρα μυστικότητα οι μετανάστες στην Αργολίδα
Η κυβέρνηση βιάζεται μέχρι το τέλος Νοέμβρη να ελαφρύνει τα νησιά
Μέχρι και 5.780 μετανάστες μπορεί να
«σηκώσει» η Πελοπόννησος, σύμφωνα
με τα λεγόμενα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ο οποίος δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα
είναι πάνω από το 1% του πληθυσμού
ανά τοπική περιφέρεια».
Οι πληροφορίες, παρά την μυστικότητα
που επικρατεί, για την Αργολίδα, λένε
ότι η αρχή θα γίνει με την εγκατάσταση προσφύγων σε εγκαταλελειμμένο
εργοστάσιο στην περιοχή του Άργους,
κάτι που προκαλεί σφοδρή αντίδραση
του δημάρχου Άργους – Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου, ο οποίος δηλώνει:
«Μη προσπαθήσει κανένας να παίξει
με το Δήμο μας... Γιατί Εγώ δεν θα παίξω», προσθέτοντας: «Ξέρουν καλά τι
μπορώ να κάνω... Και ίσως να είναι και

Οι πληροφορίες για
την Αργολίδα, παρά
την μυστικότητα που
επικρατεί, αναφέρουν
ότι η αρχή θα γίνει με την
εγκατάσταση προσφύγων
σε εγκαταλελειμμένο
εργοστάσιο στην περιοχή του
Άργους
η αρχή του τέλους αυτής της τρισάθλιας ιστορίας που βάζει σε κινδύνους
την πατρίδα μας».
Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν
ωστόσο, αν θα πρόκειται για προαναχωρησιακό κέντρο, ούτε αν θα
χρησιμοποιηθούν παράλληλα και ξενοδοχεία.
Σύμφωνα πάντως με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, έως τα τέλη
Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν
αποχωρήσει από τα νησιά του Αιγαίου άλλοι 4.000 πρόσφυγες οι οποίοι
θα μείνουν σε καταλύματα και ειδικά
διαμορφωμένες Δομές σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση βλέποντας να εξελίσσεται το Προσφυγικό σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, προσπαθεί
προχωρήσει τη διαδικασία μετεγκατάστασης με τρόπο ώστε να μην επηρεαστούν οι τοπικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κο Πέτσα, θα πρέπει να υπάρξει
δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε
όλη τη χώρα. «Ακολουθούμε δύο αρχές. Τίθενται συγκεκριμένα όρια στον
αριθμό των προσώπων που θα μεταφερθούν σε κάθε περιοχή και σε καμία
περίπτωση δεν θα είναι πάνω από 1%
του πληθυσμού ανά περιφέρεια και
δεύτερον ενισχύονται οι υποδομές και
οι υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες,
ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες
της έκτακτης φιλοξενίας.
Παράλληλα, όπως είπε, προωθείται η
κατασκευή νέων κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για όσους εισήλθαν

παράνομα στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο.
«Να ξέρουν, δηλαδή, όσοι δεν δικαιούνται άσυλο ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στη χώρα και
δεν έχουν άλλη επιλογή παρά μόνο την
επιστροφή τους», ανέφερε.
Εντωμεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον
πρωθυπουργό για το Προσφυγικό. Στη
διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν
περαιτέρω τα μέτρα της κυβέρνησης
για το Προσφυγικό και συγκεκριμένα
για τη μετεγκατάσταση των προσφύγων στην ενδοχώρα αλλά και την αυστηριοποίηση των ελέγχων στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου.
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Ο Χρόνης μετακομίζει το δημοτικό συμβούλιο από το
Λυγουριό στη Νέα Επίδαυρο
Συμβολική συνεδρίαση λόγω της Α΄ Εθνοσυνέλευσης
Στη Νέα Επίδαυρο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο αντί για το Λυγουριό,
εντός του Νοέμβρη, λόγω του εορτασμού
της Α΄ Εθνοσυνέλευσης. Η συνεδρίαση
θα γίνει εντός του Νοέμβρη.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Τάσος Χρόνης
«πρέπει να κάνουμε μία συνεδρίαση στη
Νέα Επίδαυρο και αυτό να γίνεται μία
φορά το χρόνο, κάθε Νοέμβριο. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, έχει να κάνει με
τις προετοιμασίες για τον εορτασμό της
Α΄ Εθνοσυνέλευσης και συνήθως γύρω
στα μέσα Νοεμβρίου είμαστε έτοιμοι και
από ημερομηνίες αλλά και για ό,τι άλλο
χρειαστεί. Ο λόγος που ζητάμε να γίνει
αυτή η συνεδρίαση είναι ότι όλα τα χρόνια ζητούσαμε από τη Βουλή να έρθει να
κάνει μία συνεδρίαση μίας επιτροπής για
να δείξει τη σημασία του χώρου της Α΄
Εθνοσυνέλευσης, ενώ εμείς σαν Δήμος
ποτέ δεν είχαμε κάνει εκεί ούτε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέλω λοιπόν λόγω της ιστορικότητας της
τοποθεσίας και λόγω της σημασίας που
έχει για τα επόμενα χρόνια ο εορτασμός
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και φυσικά από την Α΄ Εθνοσυνέλευση, όπου ψηφίστηκαν τόσο σοβαρά
πράγματα για τη σύσταση του Ελληνικού
κράτους, να το κάνετε αποδεκτό, Πρόεδρε
θα σε παρακαλέσω μόλις είμαστε έτοιμοι
μέσα στο Νοέμβριο να κάνουμε μία συνεδρίαση με λίγα θέματα, γιατί εκεί σίγουρα
θα πάμε πιο πολύ να ακούσουμε και τον
κόσμο και να πούμε πράγματα που έχουν
να κάνουν με την τοπική κοινότητα, όμως
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Να επιμεληθείς του χώρου,
ο χώρος που προτείνω να γίνει είναι η αίθουσα, το συνεδριακό κέντρο του Δήμου,
το οποίο με δαπάνες της Βουλής έχει διαρρυθμιστεί κατάλληλα για να μπορεί να
υποδέχεται τέτοιες εκδηλώσεις».

Παράνομες Ελληνοποιήσεις
Σάλο προκαλούν τα τελευταία
χρόνια, οι μαζικές ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων, τα
οποία μάλιστα σε πολλές των
περιπτώσεων απειλούν την δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, καθημερινό είναι το φαινόμενο όπου τόνοι
αγροτικών προϊόντων προερχόμενα από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακι-

νούνται στην ελληνική αγορά
φέροντας ελληνική ταυτότητα.
Οι περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και διαρκούς
παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας είναι πολυάριθμες με
ευθεία οικονομική ζημία των
Ελλήνων παραγωγών καθώς
τα προϊόντα τους παραμένουν
αδιάθετα. Επιπλέον, εξαπατώνται οι καταναλωτές, καθώς τα

προϊόντα που πωλούνται ως
ελληνικά τιμολογούνται και ως
ελληνικά με αποτέλεσμα η τιμή
να μην ανταποκρίνεται στην
πραγματική ποιότητά τους.
Το θέμα αναδεικνύει ο βουλευτής Ανδρέας Πουλάς με ερώτησή του προς τους Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
(Άρθρ.14§ 2 εδάφιο τρίτο
ν.998/79)
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν.
998/79, εκδόθηκε:
1. η με αριθ. 237107/21-10-2019
πράξη χαρακτηρισμού έκτασης,
του Δ/ντή Δασών Αργολίδας,
μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από την κ. Καλογιάννη Κ.
Μαρία, με την οποία χαρακτηρίσθηκε έκταση εμβαδού 1.771,75
τ.μ. που κείται στη θέση «Πηγάδια-Σαμπάριζα», Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας, Δημοτικής
Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου
Ερμιονίδας,, Π.Ε. Αργολίδας, ως
μη δασικού χαρακτήρα έκταση
κατά την έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 6 περίπτωση
α του άρθρου 3 του Ν. 998/79,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32
του Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη
υπαγόμενη στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας. Επίσης η
παραπάνω πράξη αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ:
ΨΧΛ90Ρ1Φ-Ν18.

2. η με αριθ. 237161/21-10-2019
πράξη χαρακτηρισμού έκτασης,
του Δ/ντή Δασών Αργολίδας,
μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από την κ. Καλογιάννη Κ.
Μαρία, με την οποία χαρακτηρίσθηκε έκταση εμβαδού 4.040,32
τ.μ. που κείται στη θέση «Πηγάδια-Σαμπάριζα», Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας, Δημοτικής
Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου
Ερμιονίδας,, Π.Ε. Αργολίδας, ως
μη δασικού χαρακτήρα έκταση
κατά την έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 6 περίπτωση
α του άρθρου 3 του Ν. 998/79,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32
του Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159 Α') μη
υπαγόμενη στις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας. Επίσης η
παραπάνω πράξη αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ:
64ΖΦΟΡ1Φ-ΓΘΙ.
Οι ως άνω πράξεις χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένες επί
ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά
των πράξεων αυτών επιτρέπονται
αντιρρήσεις από ενδιαφερομένους, το Δημόσιο και από κάθε

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει ή φέρεται ότι έχει ή προτίθεται να δημιουργήσει έννομη
σχέση με τις εκτάσεις, καθώς και
από κάθε πολίτη κατά την υποχρέωση του που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 2 παραγ.1 του
Ν.998/79 για την προστασία των
δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων, μέσα σε δύο (2) μήνες
από της κοινοποίησης σε αυτόν ή
εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση
κοινοποίησης, από της τελευταίας δημοσίευσης σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή
σε μία τοπική και μία εφημερίδα
των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης,
καθώς και του ειδικού δικτυακού
τόπου του ΥΠΕΚΑ (dp.ypeka.gr),
ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής
Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.)
της Π.Ε. Αργολίδας (άρθρου 10 Ν.
998/79) στην Δ/νση: Μ. Ιατρού 21
Τ.Κ 21100 Ναύπλιο.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δασών Αργολίδας
Γεώργιος Πολίτης
Δασολόγος

ΑΔΑ: ΨΘΟΟΩΚΦ-Α86
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Βασ. Κων/νου 34 Τ.Κ.
21100
Πληροφ.: Κόντα Αθανασία,
Μπουταϊτης Νικόλαος
Τηλ:2752360935/931
FAX: 2752360966
E-Mail
:logistirio.
nafpliou@1444.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.nafplio.gr
Ναύπλιο 1-11-2019
Αρ. Πρωτ: 18877
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
CPV: 34144512-0, 34110000-1
Ο Δήμος Ναυπλιέων έχοντας υπόψη:
Tην 165/2019 απόφαση της Ο.Ε.
(ΑΔΑ: ΨΚΞ5ΩΚΦ-ΑΡ7) με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης.
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την
προμήθεια οχημάτων με α/α συστήματος 81347 και με κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής στο σύνολο των ειδών της
κάθε ομάδας. Η προμήθεια αυτή
θα καλυφθεί από ιδίους πόρους
του Δήμου.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 57.418,94 € (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).
Αναλυτικά τα οχήματα είναι τα
εξής:

ΟΜΑΔΑ Α΄ (Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων)
1. Προμήθεια μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου χειρωνακτικής φόρτωσης, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 17.741,94 €
(μη συμπερ. ΦΠΑ 24%)
2. Προμήθεια μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου
τύπου
περιστρεφόμενου
τυμπάνου,
ενδεικτικού προϋπολογισμού
30.000,00 € (μη συμπερ. ΦΠΑ
24%)
ΟΜΑΔΑ Β΄( Προμήθεια μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος)
1. Προμήθεια μεταχειρισμένου
επιβατικού οχήματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.677,00 €
(μη συμπερ. ΦΠΑ 24%).
O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. Το πλήρες σώμα της
διακήρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων
(www.nafplio.gr).
Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση την κατωτέρω νομοθεσία: Ν. 3852/2010, 4412/2016,
2690/1999,
2859/2000,
3419/2005,
3861/2010,
4013/2011,
4172/2013,
4250/2014,
4270/2014,

3463/2006, 4472/2017, το Π.Δ.
80/2016, Π.Δ. 39/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς
Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων
συμμετέχει για το σύνολο των ειδών και των δύο ομάδων, (δηλαδή
ποσό 1.148,38 € ), άλλως για ποσό
που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις
εκατό (%) της προϋπολογισθείσας
δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την μία
ομάδα στην οποία συμμετέχει.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 2-11-2019, ημέρα Σάββατο
και ώρα 08:00 πμ. και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
17-11-2019, ημέρα Κυριακή και
ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της
ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
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ΠΕΜΠΤΗ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

του Βασίλη
Καπετάνιου

2019

Η απέναντι όχθη

Φθηνό πετρέλαιο

Όχι! Είναι πανέξυπνος κλέφτης,
κλέβει με διαλείμματα τιμιότητας, ούτε ένα
λίτρο παραπάνω
δεν μου χρέωσε. Όλοι πίνουν
νερό στο όνομα
του, έχει εξυπηρετήσει πολύ
κόσμο, θεωρείται και από τους
πιο μάχιμους,
τίμιους και αξιοπρεπείς συνδικαλιστές

Τρίτη 29 Οκτωβρίου έκανε την δυναμική του είσοδο στο
θεραπευτήριο ο μικρός Γιώργος. Έντονος ρυθμικός οξυγώνειος βηματισμός, έντονες ευθύγραμμες κινήσεις ενενήντα μοιρών των χεριών του.
-Γιώργο παρελάζεις;
-«‘Όχι», ζήτω το «Όχι». ( Ο Γιώργος ήταν ακόμα υπό την
κινησιολογική επήρεια της πρώτης του παρέλασης.)
-Θανάση, (είπα στον πατέρα του) πήγες να τον καμαρώσεις;
-Βέβαια, πρώτη φορά παρέλασε το παιδί μου για να τιμήσει το «Όχι». Ο Γιώργης παρέλασε και εγώ είπα, όχι πια
όχι στο φθηνό πετρέλαιο.
-Τι είπες;
-Πήγα να παρακολουθήσω την παρέλαση των παιδιών,
τα παιδιά τίμησαν το «Όχι» και εγώ είπα όχι στο φθηνό
πετρέλαιο. Έχουμε πέντε λεπτά να σου εξηγήσω.
-Χρόνο έχουμε άφθονο, το επόμενο παιδί είναι άρρωστο,
άρχισαν οι ιώσεις βλέπεις.
Ο Γιώργης συνέχισε τον ενθουσιαστικό βηματισμό στο
καθιστικό.
Ο πατέρας του ήταν για χρόνια υπάλληλος ιδιωτικής
εταιρείας ενέργειας. Η εταιρεία στα χρόνια της κρίσης
πουλήθηκε σε μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία. Προέκυψαν
απολύσεις.
Με τα ικανοποιητικά χρήματα της αποζημίωσης βιοπορίστηκε για λίγα χρόνια.
Παράλληλα ήταν και μάχιμος δουλευτής της γης, εξασφάλιζε ένα παράλληλο εισόδημα από τα χωράφια που
του άφησε ο πατέρας του.
Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τίποτα, αποδεχόταν τις
δυσκολίες της ζωής όπως τις ξαφνικές κακοκαιρίες, η
σκληρή δουλειά ήταν το αγχολυτικό του, η ομπρέλα του
στην αναπάντεχη μπόρα.
Μέσω κρατικών εξετάσεων, αξιοποίησε το πτυχίο του και
τα μόρια της πολυτεκνίας, διορίστηκε στον Δ.Ο.Ε. Δημόσιο Οργανισμό Ενέργειας.
-Όταν διορίστηκα κυρ Βασίλη, έμαθα την φρεναριστή
δουλειά. Από την ιδιωτική εταιρεία ήμουνα μαθημένος
σε γρήγορους εντατικούς ρυθμούς. Όταν ο προϊστάμενος μου ανέθεσε την πρώτη εργασία την τελείωσα σε
ένα οχτάωρο. Στην λήξη της βάρδιας ήρθε κοντά μου ο
Μήτσος ο Παλιός, ο προϊστάμενος μου. Κοίταξε την δουλειά μου, για την οποία ήμουν σίγουρος ότι την είχαν
ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο. Με κοίταξε με ένα
έντονο αυστηρό επικριτικό βλέμμα. Μου κόπηκαν τα αίματα, πάνιασα.
-Θανασάκη! Μου είπε και με κοίταξε σαν ενοχλητικό
ζουζούνι , έτοιμο να το πατήσει με την αλέκιαστη βαριά
μπότα του.
-Θανασάκη (επανέλαβε) έκανες καλή δουλειά, αλλά να
μην το ξανακάνεις!
-Τι εννοείτε κύριε Μήτσο;
-Η δουλειά που σου ανέθεσα ήταν για μια εβδομάδα, όχι
για μια μέρα! Δεν θα χαλάσεις εσύ την πιάτσα με την εργασιομανία σου. Βρες ένα χόμπι για να εκτονωθείς. Εμείς
οι παλιοί αγωνιστήκαμε χρόνια για να φέρουμε την υπηρεσία στα μέτρα μας. Αν με ακούσεις θα προκόψεις. Ότι
χρειαστείς θα είμαι δίπλα σου, συναδελφικά και αγωνιστικά.
-Μάλιστα, ξεροκατάπια το λάθος μου(!), προσπάθησα να
αλλάξω θέμα συζήτησης. Ξέρετε κύριε Μήτσο, ψάχνω για
σπίτι, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην δουλειά.
-Είσαι πολύ τυχερός! Νοικιάζω ένα εγώ, πεντακόσια μέτρα από εδώ και με τα πόδια αν θες μπορείς να έρχεσαι
στη δουλειά. Αλλά το ενοίκιο θα είναι μαύρο, αδήλωτο
αλλιώς δεν βγαίνω. Με καταλαβαίνεις. Να έλα να σου
δείξω στο τέρμα του δρόμου εκεί που είναι οι νέες πολυκατοικίες κοντά στο λόφο.

-Η απόσταση ήταν ιδανική και το σχολείο των παιδιών
πολύ κοντά. Δέχτηκα. Μου νοίκιασε ένα πολύ ωραίο
ευρύχωρο διαμέρισμα με ικανοποιητικό κόστος αλλά
αδήλωτο το ενοίκιο. Μεταξύ συναδέλφων υπάρχει εμπιστοσύνη. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι και η διπλανή
πολυκατοικία δικιά του είναι. Το νοίκιασα Μάρτιο, πέρασε άνετα το πρώτο εξάμηνο. Αρχές Σεπτέμβρη πήγα στο
σπίτι, στο ρετιρέ και το έδωσα ενοίκιο.
-Θανάση θα χρησιμοποιήσεις την θέρμανση;
-Ναι, το σπίτι έχει καλοριφέρ, αυτόνομη θέρμανση, θα μετράμε τα λίτρα και θα σας πληρώνω το πετρέλαιο.
-Έχω ένα φίλο και θα μας δίνει φθηνό πετρέλαιο.
-Ότι πεις κυρ Μήτσο. Πράγματι ο Παλιός βρήκε φθηνό
καύσιμο. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό με βάση τις τρέχουσες τιμές και την κατανάλωση που έκανα, πλήρωνα
είκοσι τα εκατό λιγότερα από το αναμενόμενο. Για μένα

ήταν σημαντικό οικονομικό όφελος και ήμουνα ευχαριστημένος. Τα ίδια μου είπε και φέτος τον Σεπτέμβριο, δέχθηκα την ίδια συμφωνία για το φθηνό πετρέλαιο χωρίς
να δώσω ιδιαίτερη σημασία. Παραμονή της επετείου τον
πέτυχα να ρωτά άλλους δυο νοικάρηδες αν θα πάνε στην
παρέλαση. Ανήμερα τον είδα στην είσοδο ντυμένο με τα
ρούχα της υπηρεσίας. Σκέφθηκα ότι έτσι ταληροφονιάς
όπως ήταν θα πήγαινε για διπλό μεροκάματο. Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που φύγαμε από την πολυκατοικία.
Τον χαιρέτησα αλλά δεν μπορώ να στο εξηγήσω κάτι στο
βλέμμα με έβαλε σε υποψίες, χωρίς να μπορώ να τις εξηγήσω.
-Να τους χειροκροτείστε όλους, μέχρι τον τελευταίο, όλοι
αξίζουν το χειροκρότημα μας.
-Τα τελευταία του λόγια με την παράξενη στάση σώματος, σα να ήθελε να μας ξεφορτωθεί, σα να ήθελε να σιγουρευτεί ότι φεύγαμε για την παρέλαση φούντωσαν τις
πρώτες λόγω βλέμματος υποψίες. Τα έβαλα με τον εαυτό
μου. Θανάση άρχισες να γίνεσαι καχύποπτος, δεν φθάνει
που σε εξυπηρετεί ο άνθρωπος έχεις και αναίτιες υποψίες, είπα μέσα μου. Μόλις πέρασε από τους πρώτους ο γιός
μου, με το νηπιαγωγείο, έφυγα και γύρισα σπίτι. Πήγα
από τον πίσω δρόμο.

-Γιατί;
-Δεν ξέρω, ο παππούς ήταν δεινός κυνηγός, ποιος ξέρει
μπορεί να κληρονόμησα κάποιο λαγωνικό ένστικτο.
-Έβγαλες λαγό;
-Αγριογούρουνο έβγαλα εκεί που δεν το περίμενα. Από
τον δρόμο που πήγα, βρέθηκα στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Ένα σημείο αθέατο από τα διαμερίσματα. Εκεί
στον υπόγειο χώρο είναι ο καυστήρας και οι δεξαμενές
πετρελαίου. Ακριβώς το ίδιο ένας άλλος μικρός παράλληλος δρόμος οδηγεί και στο λεβητοστάσιο της άλλης πολυκατοικίας του Μήτσου του Παλιού. Εκεί λοιπόν στο σημείο που μπαίνει ο βενζινάς για μας βάλει πετρέλαιο ήταν
σταθμευμένο το βυτιοφόρο του Δημόσιου Οργανισμού.
-Μην μου πεις;
-Τι να μην σου πω, το είδα με τα μάτια μου. Την ώρα
που έστριβα στο μικρό παραδρομάκι ο Μήτσος ο Παλιός
κατέβαζε το λάστιχο με την μάνικα στο υπόγειο. Ευτυχώς
δεν με είδε.
-Έκλεβε πετρέλαιο από την υπηρεσία του και το πουλούσε στους νοικάρηδες του; -- -Εντάξει δεν μπορώ να πω,
σας έκανε και καλή τιμή ο άνθρωπος! Σκέψου ότι έμπαινε
στον κόπο να το κουβαλήσει μόνος του.
-Πάντως είναι μεγάλη αλεπού. Πρέπει να ένοιωσε το
βλέμμα μου στην πλάτη του.
-Σε είδε;
-Όχι, αντανακλαστικά πρόλαβα και χώθηκα πίσω από
ένα αγροτικό. Βλέπεις είχα βολευτεί και εγώ με την καλύτερη τιμή που αγόραζε, από τον φίλο, τον βενζινά που
μας έκανε την πολύ καλύτερη τιμή! Παραστατικά και
αποδείξεις δεν του ζήτησα ποτέ.
-Έκλεβε και στον μετρητή;
-Όχι! Είναι πανέξυπνος κλέφτης, κλέβει με διαλείμματα
τιμιότητας, ούτε ένα λίτρο παραπάνω δεν μου χρέωσε.
Όλοι πίνουν νερό στο όνομα του, έχει εξυπηρετήσει πολύ
κόσμο, θεωρείται και από τους πιο μάχιμους, τίμιους και
αξιοπρεπείς συνδικαλιστές.
-Τι έκανες;
-Γύρισα στην παρέλαση και τους χειροκρότησα όλους
μέχρι τον τελευταίο όπως ήταν η παρότρυνση του προϊσταμένου μου.
-Θα συνεχίσεις να πληρώνεις το «απαλλοτριωμένο» πετρέλαιο;
-Σπίτι μες το χειμώνα δεν μπορώ να αλλάξω, αλλά πετρέλαιο σταγόνα δεν θα κάψω ( είπε με ένα ρυθμικό τόνο).
-Τραγούδι το έκανες.
-Για να μου φύγει ο θυμός. Πήγα και αγόρασα θερμοσυσσωρευτές, γιατί το καλοριφέρ επηρεάζει την υγεία
των παιδιών! ‘Έτσι θα πω ότι μου είπε ο παιδίατρος. Τον
Νοέμβρη θα ανακαλύψει ότι ο μετρητής μου θα είναι
στο μηδέν. (Ζήτω το «Όχι» φώναξε έξω στο καθιστικό για
άλλη μι α φορά ο Γιώργης.) Κατάλαβες κυρ Βασίλη, για
μια τέτοια πατρίδα αντιστάθηκε ο ελληνικός λαός. Φταίει
το σύστημα αλλά υπάρχει και ατομική ευθύνη. Φταίει ο
κλέφτης φταίω και εγώ που το βουλώνω και κάνω ας
το πούμε παθητική αντίσταση με παιδιατρικές ψεύτικες
δικαιολογίες.
-Ακόμα και αν τον καταγγείλεις μπορεί να βρεις τον μπελάς σου. Δεν τα βγάζεις εύκολα πέρα με τέτοιους τύπους.
-Σίγουρα, ο συγκεκριμένος είναι υπεράνω υποψίας, είναι
καλυμμένος από όλες τις πλευρές.
-Μπαμπά να μπω; Κουράστηκα να παρελάζω, ζήτω το
«Όχι» !
-Έλα μέσα Γιώργη! Ένα «Όχι δεν φτάνει…..
*Η ιστορία είναι φανταστική η οποιαδήποτε σχέση
με την πραγματικότητα μάλλον είναι συμπτωματική!!!
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H δικιά μας Αριστερά
Του Γιάννη
Πανούση,

καθηγητή
Εγκληματολογίας
στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών

2019
ρεπορτάζ
Στην τσίλια για μια θέση από τις 63.000
στο Δημόσιο

Πίστεψες στη διαφάνεια των πραγμάτων,
στην αρετή των υποσχέσεων,
στην απολυτότητα των ονείρων,
στην ανοιχτή καρδιά
που προλέγει το μέλλον...
Λουκάς Αξελός, Τελευταία Πατρίδα

Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες, μέρες, χρόνια για την έννοια της
Αριστεράς, για την ιστορία της Αριστεράς, για τα λάθη της Αριστεράς, για την
κρίση της Αριστεράς και βέβαια για τους αγώνες και τις θυσίες των αριστερών.
Μπορούμε επίσης ν’ αναστοχαστούμε ζητήματα, όπως εάν νοείται «πραξικοπηματική αριστερή Δημοκρατία», εάν η Αστική Αριστερά έχει βαθμίδες εξέλιξης
[και ποιές;], ή ακόμα εάν ο κυβερνητικός ρεαλισμός ταυτίζεται με τον οπορτουνισμό κι εάν «ο ριζοσπαστισμός μέσα στο ριζοσπαστισμό» είναι συμβατός με το
μετασχηματισμό ενός αμιγώς [;] αριστερού κόμματος σε κόμμα Σοσιαλιστικής
Δημοκρατικής Αριστεράς.
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν η αισιοδοξία είναι πάντοτε «επαναστατική» ή
εάν συνιστά –κατά Κούντερα- το όπιο του λαού. Μπορώ όμως να ισχυριστώ ότι η
Αριστερά αποτελεί σήμερα ένα θεμελιώδη πυλώνα της Δημοκρατίας, έναν κρίσιμο παράγοντα του Κοινοβουλευτισμού και μια ισχυρή δύναμη ελπίδας μέσα
στην κοινωνία.
Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της Αριστεράς εν έτει 2019 στην Ελλάδα;
Τον επαναπροσδιορισμό και την οριοθέτηση της πολύ-τιμης και πολύ- φερνης
Αριστεράς θ’ αναζητήσουμε με αρνητικό τρόπο: τί, δηλαδή για εμάς τους υπέρμαχους της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Αριστεράς, «δεν μπορεί να είναι Αριστερά» σήμερα.
Δεν νοείται π.χ. Αριστερά του τραμπουκισμού, του εξυπνακισμού, της εύκολης
ατάκας, των κλισέ και της διγλωσσίας ,της ψευτομαγκιάς, της κλωτσιάς από πίσω
και της γροθιάς από μπρος. Αυτό το «είδος αριστερών αγωνιστών» δεν το θέλει
κανείς, ούτε καν οι ίδιοι οι παραδοσιακοί αριστεροί των αγώνων, και κυρίως το
απεχθάνεται η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα
ψηφίζει ο καθένας. Η Αριστερά πολεμάει τους πολιτικούς της αντιπάλους με τα
οράματα, τις ιδέες και τα παραδείγματά της κι όχι με ύβρεις και δολοπλοκίες.
Δεν «αποκεφαλίζει» η Αριστερά όποιον εξέχει, ευαγγελιζόμενη γενική ισοπέδωση, αλλά συγκεφαλαιώνει, για λόγους εθνικού και δημοσίου συμφέροντος, ό,τι
ωφελεί.
Δεν δημιουργεί νέες ανισότητες στο όνομα του συμψηφισμού, αλλά μειώνει τις
υπάρχουσες.
Δεν αμφισβητεί, ούτε υπονομεύει τους θεσμούς της Δημοκρατίας, αλλά τους
σέβεται, τους προστατεύει και τους βαθαίνει.-Δεν ασχημονεί κατά των διαφωνούντων με την πολιτική της ,αλλά αναζητεί συναινέσεις.
Δεν λαϊκίζει [«θα δώσουμε την εξουσία στο λαό»],αλλά και δεν λαμβάνει αντιλαϊκά μέτρα.
Δεν εξαγγέλλει «μέτωπα» κατά των άλλων, αλλά ελέγχει τους πολιτικούς της που
δεν είχαν ‘καθαρό μέτωπο’[και χέρια]
Δεν «εμφυτεύει» δικαστές και διοικητές για να την εξ-υπηρετούν, αλλά διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών.
Δεν «πουλάει [αριστερή;] μούρη» μέσω Ποντίφικα και παγκόσμια αναγνώριση
μέσω Ρότσιλντ.
Δεν εγκλωβίζει φθαρμένα πρόσωπα σε παλαιοκομματικά σχήματα συνεργασίας, αλλά απεγκλωβίζει νέες δυνάμεις προόδου και δημιουργίας.
Δεν διαχειρίζεται, λιγότερο ή περισσότερο καλά με τους προηγούμενους, τα
respublica, αλλά μετα-ρυθμίζει τα κανονιστικά πλαίσια σπάζοντας τα δεσμά των
παθογενειών.
Δεν χρησιμοποιεί την Ανοχή στον Άλλον μόνο για καταγγελία ρατσιστικού λόγου/έργου, αλλά την υιοθετεί ως πολιτική στάση και απέναντι στους αντιπάλους
.
Δεν συντηρεί «κυκλώματα εξουσίας», με το πρόσχημα της ασπίδας απέναντι στα
κυκλώματα των εχθρών, αλλά καταργεί κάθε υπόγεια συναλλαγή και διαπλοκή.
Δεν παραμορφώνει την Ιστορία για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μορφώνει τους
νέους για να διαβάζουν και να κατανοούν σωστά τα ιστορικά γεγονότα.
Το αποτύπωμα της Αριστεράς στην κοινωνία του 2019 πρέπει να είναι καθαρό,
αποκαθαρμένο από διχαστικές ιδεοληψίες και το αποτύπωμα στην πολιτική
πρέπει να είναι ηθικό, αποδαιμονοποιημένο από εξαρχής αθώους κι από χέρι
ενόχους.
Η εποχή των επάρατων και των τεράτων ή και των ξενόδουλων έχει παρέλθει,
ελπίζω ανεπιστρεπτί, και σε κάθε περίπτωση δεν έχει νόημα να επιχειρηματολογεί κάποιος με πολιτικά ξεπερασμένους όρους. Ούτε η Δεξιά, ούτε η Αριστερά
είναι ίδιες όπως ήσαν το 1950 ή το 1974.Αν όμως πιστεύουν και οι μεν και οι δε
ότι παραμένουν ίδιες κι απαράλλαχτες οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τον
ελληνικό λαό για να εισπράξουν τα επιχείρια της απολίθωσης.
Το στοίχημα της Αριστεράς του μέλλοντος δεν είναι μόνο να κερδίσει τις εκλογές αλλά κυρίως ν’ αποκαταστήσει το όνομά της μέσα από διαυγείς διαδικασίες
αυτοκάθαρσης κι ανανέωσης, δηλαδή γνήσιου μετασχηματισμού.
Παλιά πρόσωπα σε νέους ρόλους και νέα πρόσωπα σε παλαιούς ρόλους δεν
συγκινούν πλέον κανέναν[αριστερό ή μη].
ΥΓ.
«Κοιτάζω τους συντρόφους που απόμειναν
προσμένοντας να χαθούν
στην επόμενη οργή του Ποσειδώνα
κι αναρωτιέμαι πως αντέχει το σκαρί και πλέει ακόμα
στα θανάσιμα νερά...»
[Δ.Πιστικός, Νυχτερινό]

Με την σταγόνα προσλήψεις στην Αργολίδα

Με 63.000 προσλήψεις μόνιμου και
εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο
ξεκινά ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το ερχόμενο έτος 2020.
Η εκκίνηση δόθηκε την περασμένη
εβδομάδα από τη Γενική Γραμματέα
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών
Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η οποία
έστειλε ήδη Επιστολή σε όλους τους
φορείς που μπορούν να ζητήσουν
προσλήψεις προσωπικού.
Με αυτή την Επιστολή οι φορείς
ενημερώνονται ότι έπειτα από λίγες ημέρες, ενδεχομένως μέσα
στην ερχόμενη εβδομάδα, θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή (etool προσλήψεων) του Υπουργείου
Εσωτερικών.
- Όλη η παραπάνω διαδικασία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το
τέλος Νοεμβρίου, ώστε πριν από το
τέλος του χρόνου να έχει ληφθεί η
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την τελική κατανομή του
Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων.
Έως 10.800 προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και 47.500 εποχικού
μπορεί να περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του 2020, καθώς, παρά τη
μεγάλη συζήτηση που έγινε στην
προεκλογική περίοδο, η νέα Κυβέρνηση ακολουθεί στον προγραμματισμό της τον κανόνα της μίας
πρόσληψης για κάθε μία αποχώρηση. Ο κανόνας 1:1 θα συνεχίσει να
τηρείται, τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών αρμοδίων, που επισημαίνουν όμως ότι θα δοθεί μεγάλη
έμφαση στο ποιες είναι εκείνες οι
ανάγκες που ιεραρχούνται πρώτες.
Οι αποχωρήσεις προσωπικού από
το Δημόσιο αναμένεται να είναι
αυξημένες και με την αναμενόμενη αποχώρηση 10.800 δημοσίων
υπαλλήλων στο τέλος του 2019,
δημιουργείται ο χώρος για ισάριθμες προσλήψεις. Η κατανομή των
θέσεων δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και θα αποτελέσει άσκηση για
το υπουργικό συμβούλιο έως το τέ-

λος του 2019.
Δεδομένη θεωρείται η προτεραιότητα κάλυψης αναγκών στον χώρο
της Υγείας. Από την προηγούμενη
Κυβέρνηση υπάρχει εγκριτική απόφαση για 2.450 μόνιμες προσλήψεις
και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να προχωρήσουν.
Βάσει αυτών των προσλήψεων θα
καλυφθούν ανάγκες σε νοσοκομεία,
στο Υπουργείο Υγείας στους φορείς
ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ.
950 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,
θα καλύψουν κενά που δημιουργούνται στο ΕΣΥ .
1.300 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας και 200 ειδικότητες σε δομές οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη του ΚΕΘΕΑ
και του ΟΚΑΝΑ.
Στον τομέα της Παιδείας η κατάσταση είναι περισσότερο περίπλοκη. Η προηγούμενη Κυβέρνηση
είχε υποσχεθεί 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
Γενικής Παιδείας μέσα στη διετία
2020-2021. Πολλά θα εξαρτηθούν
από το πόσες προσλήψεις που δρομολογήθηκαν το 2019 θα φθάσουν
προς υλοποίηση στο επόμενο έτος
και το ποιες από αυτές θα μπορούν
να εξαιρεθούν από τον κανόνα 1:1.
Προσλήψεις που έχουν εξαιρεθεί
από τον κανόνα μία πρόσληψη ανά
μία αποχώρηση είναι εκείνες για το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι, που
αφορά υπηρεσίες σε ηλικιωμένα
άτομα. H προκήρυξη για το Πρόγραμμα αυτό, που ως τώρα εκτελούσαν οι Δήμοι με συμβασιούχους,
βρίσκεται στο προχωρημένο στάδιο
της συγκέντρωσης υπογραφών από
τους συναρμόδιους Υπουργούς με
την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Με βάση τα αιτήματα που κατατέθηκαν από τους Δήμους, θα γίνουν 2.907μόνιμες προσλήψεις σε
διάφορες ειδικότητες, στις οποίες
θα προστεθούν και κάποιες ειδικές

θέσεις που προβλέπονται από το
Υπουργείο Εργασίας.
Θα γίνουν δύο προκηρύξεις για 317
μόνιμους υπαλλήλους στα Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και άλλους 180
μόνιμους στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Με την πρώτη προκήρυξη θα καλυφθούν ανάγκες στα
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των
Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αττικής, Βορείου
Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και
Νοτίου Αιγαίου.
Προβλέπονται επίσης θέσεις στο
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Ευρυτανίας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Στις 180 προσλήψεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων,
ΠΕ Ιχθυολόγων, ΠΕ Οικονομικού,
ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Γεωργικού
- Κτηνοτροφικού, ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
ΕΠΟΧΙΚΟΙ: Στον προγραμματισμό
του 2020 περιλαμβάνονται και οι
προσλήψεις εποχικού προσωπικού
με βάση την υποχρέωση έναντι των
θεσμών να μην ξεπεραστεί ο αριθμός των 47.500ως μέσος όρος σε
ετήσια βάση. Από πλευράς Κυβέρνησης επισημαίνεται ότι δεν πρέπει
να συγχέεται το πλήθος των εποχικών με εκείνο των εκτάκτων που
δεν μπορούν να υπαχθούν σε προγραμματισμό, καθώς αφορούν ανάγκες που δεν προβλέπονται, όπως
φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες εργασίες (π.χ. αρχαιολογικές
ανασκαφές μετά τον εντοπισμός
ευρημάτων).
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Οι διαρροές της δεξαμενής και οι σκουριασμένες
σωλήνες ύδρευσης στην Ακροναυπλία
25 χρόνια ο νέος αγωγός «κοιμάται» με τη ΔΕΥΑΝ να
ξυπνά μετά την κατάρρευση του τείχους

Με την κατάρρευση του τείχους της
Ακροναυπλίας από τη διαρροή των σάπιων σωλήνων ύδρευσης εδώ και πολλά
χρόνια, αποκαλύφθηκε η εγκληματική
αδιαφορία και ανευθυνότητα από πλευρά της ΔΕΥΑΝ.
Τελικά στην πορεία έγινε φανερό ότι η
εγκληματική αδιαφορία και η ανευθυνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη απ΄ όσο
μπορεί κάποιος να φανταστεί.
Αποκαλύφθηκε λοιπόν, ότι εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που κατασκευάστηκε
η μεγάλη δεξαμενή της Ακροναυπλίας η
ΔΕΥΑΝ είχε κατά το παρελθόν λάβει μέτρα για το σοβαρό αυτό πρόβλημα.
Ειδικότερα κατά τα έτη 1994 – 1995
για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος κατασκευάστηκε νέος
αγωγός ύδρευσης από την βόρεια πλευρά της δεξαμενής προς το Ρολόι της πόλης, ο οποίος διέρχεται κάτω από τον
πλακοστρωμένο δρόμο πρόσβασης στο
Ρολόι και το Ξενία Παλλάς.
Έκτοτε όμως, ο νέος αγωγός «κοιμάται»
εγκαταλελειμμένος και ξεχασμένος από
τη ΔΕΥΑΝ.
Οι προϊστάμενοι της ΔΕΥΑΝ, τι έκαναν
τόσα χρόνια; Τίποτα. Εγκατέλειψαν προφανώς το σοβαρό πρόβλημα στην τύχη
του, διότι ως αρμόδιοι δεν αντελήφθησαν την επικινδυνότητα της κατάστασης
και «ότι βρέξει ας κατεβάσει», όπως λέει
μια λαϊκή παροιμία.
Όταν το καλοκαίρι στις 14.8.2019 γκρεμίστηκε το τείχος της Ακροναυπλίας
ήρθαν στο φως τα σοβαρά προβλήματα
της δεξαμενής, οι διαρροές και οι σάπιοι
σωλήνες.
Τελικά, η ΔΕΥΑΝ, χωρίς να ζητήσει ποτέ
συγγνώμη για την εγκληματική αυτή αδιαφορία εδώ και εικοσιεννέα χρόνια και

Απουσιάζει η πρόληψη και ο
προγραμματισμός στη ΔΕΥΑΝ

Το 1994 – 1995 η ΔΕΥΑΝ είχε λάβει μέτρα με την κατασκευή
νέου αγωγού, που δεν συνδέθηκε όμως ποτέ στη συνέχεια
αφού γκρεμίστηκε το τείχος της Ακροναυπλίας αποφάσισε ορθώς να ενεργήσει και να συνδέσει κατά τους προσεχείς
μήνες τη δεξαμενή ύδρευσης της Ακρο-

Η κατολίσθηση
του
καλοκαιριού
στο γύρο της
Αρβανιτιάς

Όταν το καλοκαίρι στις 14.8.2019 γκρεμίστηκε το τείχος της Ακροναυπλίας ήρθαν στο φως τα σοβαρά προβλήματα της δεξαμενής, οι
διαρροές και οι σάπιοι σωλήνες

ναυπλίας με το
νέο αγωγό, που είχε κατασκευαστεί από
το 1994 – 1995.

Τελικά η πρόληψη και ο αντικειμενικός
προγραμματισμός στη ΔΕΥΑΝ φαίνεται
ότι έχει πάει περίπατο…
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ανθρώπων έργα

Η συγκινητική ιστορία της Λένας που χάρισε τη
ζωή στο Νίκο, χωρίς να τον γνωρίζει
Αποκορύφωμα της ιστορίας ανθρωπιάς η γνωριμία τους στο Ναύπλιο
Η Λένα χάρισε ζωή σε έναν άγνωστο, στο
Νίκο με μία απλή κίνηση ανθρωπιάς.
Και το προηγούμενο Σάββατο ήρθε στο
Ναύπλιο για να τον γνωρίσει από κοντά.
Η Λένα είχε έρθει στο Ναύπλιο το 2015
επειδή ο γιός της συμμετείχε στο Παλαμήδειο Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής
του Πρωταθλήματος, μετά από ενημέρωση του Συλλόγου «Δεσμοί Αίματος»,
αποφασίζει να δώσει δείγμα σάλιου σε
μπατονέτα και να γίνει δότης μυελού
των οστών, αν βρισκόταν ποτέ συμβατότητα με κάποιον ή κάποια που είχε
ανάγκη.
Αφού πέρασε ο καιρός, μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνό της και ενημερώθηκε
από το "Χάρισε Ζωή" ότι βρέθηκε πάσχοντας με απόλυτη συμβατότητα. Χωρίς
δεύτερη σκέψη η Λένα αποφασίζει να
χαρίσει ζωή προσφέροντας δωρεάν μυελό των οστών. Ο Νίκος άγνωστος στη
Λένα μέχρι τότε ήταν ο συνάνθρωπος
που είχε ανάγκη του μοσχεύματος.
Κι έτσι έγινε. Ο Νίκος είναι πλέον μια
χαρά με την υγεία του και η Λένα τρι-

σευτυχισμένη που χάρισε τη ζωή στο
συνάνθρωπό της.
Κάπως έτσι η Λένα βρέθηκε το προηγούμενο Σάββατο και πάλι στο Ναύπλιο για να γνωρίσει πλέον από κοντά
τον Νίκο από την Ελαφόνησο Λακωνίας, τον λήπτη του μοσχεύματος.
Η ιστορία αυτή είναι μία από τις πολλές ιστορίες ανθρωπιάς που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Η
ιστορία της Λένας και του Νίκου ήτα
μία ακόμα αληθινή ιστορία. Η στιγμή
δε που η Λένα γνώρισε το Νίκο ήταν
μια ιδιαίτερη – συγκινητική στιγμή,
που θα μείνει στη μνήμη όλων.
Ο Σύλλογος Δεσμοί Αίματος συνεχίζει κάθε χρόνο να συμμετέχει και να
προβάλλει την ιδέα της εθελοντικής
αιμοδοσίας και την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε
συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ - "Χάρισε
Ζωή" του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο τοπικός Σύλλογος ευχαριστεί όλους
τους εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού, την διοργάνωση του Παλαμήδειου Πρωταθλήματος Πολεμικών Τεχνών,

το ΚΕΔΜΟΠ - "Χάρισε Ζωή" και όλους
όσους υποστηρίζουν τον εθελοντισμό
έμπρακτα και στέλνει το μήνυμα:
«Μπορείς και εσύ να γίνεις ο ήρωας για

έναν συνάνθρωπό μας που το έχει ανάγκη! Να είσαι εκεί για τον Άλλο. Δώσε
Αίμα. Μοιράσου τη Ζωή».

Μητέρες θηλάζουσες, μητέρες to be, με κοιλίτσες ή με
σκέψη για κοιλίτσες, σύζυγοι και συγγενείς, σε μια γιορτή
Κάτι τέτοιο πρέπει να είχε στο μυαλό της εκείνη η
«τρελή» που κάπου το 2010 είπε σε κάποιες άλλες
τρελές «πάμε να θηλάσουμε δημόσια»…
Όχι δεν ήταν για να φανούν, δεν ήταν για να προκαλέσουν… Δεν το έκαναν για να πάρουν τα φώτα
για λίγο πάνω τους… Το έκαναν γιατί απαιτούσαν
την ελευθερία των παιδιών τους να τραφούν όταν
πεινάσουν, χωρίς να κριθούν, χωρίς να τις κοιτάξουν περίεργα χωρίς να πρέπει να απολογηθούν
για το φυσικό και αυτονόητο…
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας,
την περασμένη Κυριακή διοργάνωσε εκδήλωση
- γιορτή στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού.
Η εκδήλωση διοργανώνεται για πολλοστή φορά
από την Ομάδα Εθελοντών Υποστήριξης Μητρικού
Θηλασμού και Μητρότητας Αργολίδας.
Αν και ο θηλασμός είναι ελεύθερος και δεν υπα-

κούει σε ωράρια, τα μωράκια που θα θέλησαν να θηλάσουν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι καταμετρήθηκαν στον
Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό που έγινε
την ίδια ώρα σε πολλές πόλεις.
Συμμετείχαν μητέρες από διάφορες πόλεις της Ελλάδας,
μέλη των ομάδων του Δικτύου, με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη, ενημέρωση, ενθάρρυνση και ανταλλαγή
πληροφοριών, σχετικά με το μητρικό θηλασμό, όχι μόνο
ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε μια ομιλία, αλλά εμπράκτως ως εικόνα και παρουσία «από μητέρα προς μητέρα».
Παράλληλα μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό και έγιναν
συζητήσεις.
Παρούσες, μητέρες θηλάζουσες, μητέρες to be, με κοιλίτσες ή με σκέψη για κοιλίτσες, μητέρες πρώην θηλάζουσες, σύζυγοι και λοιποί φίλοι και συγγενείς, σε μια γιορτή.
Από τo 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού από την WABA (Παγκόσμια συμμαχία για την προώθηση του θηλασμού), τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη UNICEF.
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Η ελιά είχε την τιμητική της στο Κρανίδι

Στην κατάμεστη Πλατεία του
Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου, γιορτάστηκε και φέτος
με μεγάλη επιτυχία η 8η
γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου,
την περασμένη Κυριακή, με
γευσιγνωσία, ελαιολάδου και
Κρανιδιώτικων σπεσιαλιτέ
με ελαιόλαδο.
Το αρωματικό παρθένο, πασίγνωστο και πολυβραβευμένο, ελαιόλαδο Κρανιδίου,
είναι ένα από τα ποιοτικότερα της χώρας και αναδίδει σε
κάθε δοκιμή την φρεσκάδα
του κάμπου, του καρπού της
ελιάς, του χαμομηλιού, με
μια ελαφρά ήπια γλυκιά πικράδα, που έρχεται να βεβαιώσει την ποιότητα του. Έχει
κρεμώδη υφή και χρυσοκίτρινο χρώμα!
Τα περίπτερα των παραγωγών και των συλλόγων,
προσφέρθηκε
ελιόψωμο,
ελιές τσακιστές, ξιδάτες και
θρούμπες, φασολάδα, ταραμοσαλάτα, ρεβυθάδα, τυρόπιτα, κολοκυθόπιτα, χαλβάδες
και λιχουδιές με ελαιόλαδο.
Φτιαγμένα με το λάδι από
τις εξαιρετικές μαγείρισσες,
αξιοποιώντας μοναδικά την
χρυσή πρώτη ύλη, το λάδι
και την ελιά Κρανιδίου.
Το λάδι Κρανιδίου αναγνωρίστηκε ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και είναι Π.Ο.Π. από
το 1996. Αποτελείται από
ποικιλίες 80% μανάκι και
20% κορωναίικη. Πρόκειται

για δύο ποικιλίες γηγενείς,
που παράγουν ένα βελούδινο, μαλακό και αρωματικό
ελαιόλαδο, με έντονο χαρακτήρα και πλούσιο άρωμα
φρέσκου καρπού.
Η ένδειξη «Κρανίδι Αργολίδας ΠΟΠ», χρησιμοποιείται
για την περιγραφή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, από ελιές καλλιεργούμενες στα διοικητικά όρια όλης
της Επαρχίας Ερμιονίδας.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα, για την παραγωγή του
γίνεται η καλύτερη δυνατή
επιλογή με βάση τον ποιοτικό κώδικα, από τους δεκάδες
μικροκαλλιεργητές της Ερμιονίδας, που εξειδικεύονται
στην παραγωγή ελαιολάδου
εδώ και χιλιάδες χρόνια, παράγοντας ένα από τα ποιοτικότερα ελληνικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.
Μεταξύ άλλων στη γιορτή
παραβρέθηκε ο βουλευτής Γ.
Γκιόλας ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ του
έργου της μεταφοράς του
αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου στην Ερμιονίδα και
δήλωσε: «ας πάρουμε από
κοινού, με αισιοδοξία και
μαχητικότητα την τύχη των
έργων στα χέρια μας, για να
μπορέσει όλη η Ερμιονίδα να
καρπωθεί ένα τόσο αξιόλογο
έργο στο εγγύς μέλλον».

15
Παλαμήδειο πρωτάθλημα
πολεμικών Τεχνών

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη
το περασμένο Σαββατοκύριακο το 13ο Παλαμήδειο Πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών
στο Ναύπλιο. Τα αθλητικά
σωματεία του Choy Lee Fut
Kung-fu, τηρώντας αυτήν
την - καθιερωμένη πλέον συνάντηση αθλητισμού και
ευγενούς άμιλλας, έφεραν εις
πέρας για μία ακόμα χρονιά
ένα πρωτάθλημα με άρτια

διοργάνωση, στην οποία οι
συμμετοχές των αθλητών
ήταν πολυάριθμες και υψηλού επιπέδου απόδοσης.
Αθλητές από όλη την Ελλάδα
αλλά και από το εξωτερικό,
προπονητές, γονείς και όλοι
οι συμμετέχοντες είχαν τη
χαρά να παρευρεθούν σε ένα
πρωτάθλημα όπου, καθόλη
τη διάρκεια της διεξαγωγής
του, όλα κύλισαν άψογα

Τιμήθηκε Μουσταΐρας
ως συγγραφέας

Το προηγούμενο Σάββατο,
στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα, έγινε
η απονομή των τιμητικών
διακρίσεων του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πεζογραφίας που διοργάνωσε το
Λογοτεχνικό Περιοδικό της
Κεφαλονιάς «Κέφαλος».
Στην Κατηγορία «Διήγημα με

ελεύθερο θέμα» Ενηλίκων,
μεταξύ των τιμηθέντων με
έπαινο ήταν και ο Αργείος
συγγραφέας Γιώργος Ν. Μουσταΐρας, που συμμετείχε με το
ιστορικό διήγημα: «Προς τη
θάλασσα και τη λευτεριά».
Ο τιμηθείς είναι μέλος του
Δ.Σ. της Ένωσης Συγγραφέων & Λογοτεχνών Αργολίδας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Νικόλαος Καλύβας του Παναγιώτη και της Ασπασίας, το γένος
Μαγγίνα, που γεννήθηκε στην Τραχειά Αργολίδας και κατοικεί
στην Τραχειά Αργολίδας και η RUMYANKA OGNYANOVA του
IVAN και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ALEKSIEVA, που γεννήθηκε
KARLOVO της Βουλγαρίας και κατοικεί στην Τραχειά Αργολίδας,
πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ευθυμίου στο
Σταυρό Τραχειάς.

Ομιλία Μητροπολίτη
Την Κυριακή στις 6. 30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Συλλόγου Αργείων «Ο Δαναός» θα μιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, εγκαινιάζοντας
τις εκδηλώσεις του Συλλόγου για την περίοδο (2019-2020).
Το θέμα που θα αναπτύξει είναι «O άλλος, ως οδός και συνοδοιπόρος στην αναζήτηση του Παραδείσου».

Μουσική από καθηγητές του
Δημοτικού Ωδείου στο Άργος

Οι Καθηγητές και σολίστ του Δημοτικού Ωδείου Άργους παρουσιάζουν το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην
Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος ένα μουσικό πανόραμα, με έργα
μεγάλων συνθετών και πολλών εποχών για βιολί, βιολοντσέλο,
κλαρινέτο, πιάνο, κιθάρα, φλάουτο, τραγούδι.

Φθινοπωρινές στιγμές Β. Λ.
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.
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Από τον
Ιατρό Ιωάννη
Γκούβερη*

Αφορμή για το σημερινό μου άρθρο απετέλεσε αφενός μεν το πρόβλημα που σε κάθε
εθνική επέτειο δημιουργείται σχετικά με
το αν μπορεί να είναι σημαιοφόρος αλλοδαπός ή και αλλόθρησκος στη παρέλαση
των σχολείων, αφέτερου δε το άρθρο του
αγαπητού συναδέλφου ιατρού κ. Θέμου
Γκουλιώνη που πρόσφατα δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο με τον τίτλο «Όλοι
έχουν δικαίωμα να κρατούν την ελληνική
σημαία, όπως και την υποχρέωση να την
υπερασπίζονται» με το οποίον συμφωνώ
απόλυτα διότι εμμέσως πλην σαφώς ο
συγγραφέας υπονοεί, ότι από την στιγμή
που δεν θα την υπερασπισθείς όταν υπάρξει ανάγκη, δεν έχει και το δικαίωμα να
την κρατάς.
Κάθε έθνος έχει τα σύμβολά του και το ιερότερο από όλα είναι η σημαία του. Αυτή
συμβολίζει την ιστορία του αυτή το παρόν
του , αυτή και τα μελλοντικά του ιδανικά.
Έτσι και για εμάς τους ¨Έλληνες το ιερότερο σύμβολο του Έθνους μας είναι η Σημαία
μας γιατί αυτή περικλείει στις πτυχές της
τους αγώνες , τις θυσίες και τις μαρτυρίες
της ελληνικής φυλής, εκφράζει την εθνική ενότητα και την θρησκευτική πίστη του
λαού μας και ενσαρκώνει όλα τα οράματά
του. Η Σημαία είναι η ηχώ της ιστορίας της
πατρίδας μας και η εικόνα που κατοπτρίζει
την δόξα και το μεγαλείο των θριάμβων
της
Η Σημαία μας αποτελεί το σύμβολο της
ελευθερίας μας και διαλαλεί στους αιθέρες
την τόλμη και την ανδρεία των ηρωικών
παιδιών της Ελλάδας. Κάθε πτυχή της είναι και μια δόξα. Γι αυτήν πολέμησαν στα
πεδία των μαχών και την βάσταξαν στα
χέρια τους οι ήρωες του 21, την έστησαν
περήφανα στα εδάφη που απελευθέρωσαν οι γιγαντομάχοι του 1912-13 και την
ύψωσαν στην Κορυτσά οι ημίθεοι του
1940-41. Όλοι αυτοί με την υπέρτατη θυσία τους χάρισαν σε εμάς την ασύγκριτη
χαρά να στεκόμαστε σήμερα κάτω από τις
δικές της πτυχές ελεύθεροι και περήφανοι.. Έτσι η σημαία μας γίνεται η αλυσίδα
που ενώνει το χτες με το σήμερα και δένει
ακατάλυτα μαζί τους το αύριο και το πάντα
σ’ αυτόν τον τόπο. Ήταν και είναι αυτή που
τριάντα αιώνες τώρα, σε τούτη την άκρη
της γης, μας δείχνει το δρόμο μας , τον ίδιο
πάντα δρόμο, αυτόν που τόσο περήφανα
μπορούμε να ονομάσουμε Ελληνικό. Από
γονείς σε παιδιά κι από γενιά σε γενιά μια
συνέχεια αδιάσπαστη και φωτεινή.
Είναι η σημαία μας αυτό το ίδιο ιδανικό,
που στην τρομαγμένη Ευρώπη του 40 θύμισε ξανά πως υπάρχουν ακόμη άνδρες
στη γη που γνωρίζουν και μπορούν να
λένε το ΟΧΙ. Να το λεν και να το κάνουν
πράξη! Γιατί είναι το ιδανικό, το παντοδύναμο και το παντοτινό. Είναι η λευτεριά
μας
Η σημερινή μορφή της σημαίας με τα χρώματα γαλάζιο – λευκό αποφασίστηκε τον
Ιανουάριο του 1822 κατά την Α’ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο.
Με το γαλάζιο χρώμα, το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας της Ελλάδος
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Γιατί ο σημαιοφόρος πρέπει να
είναι Έλλην και μόνο Έλλην

υποδηλώνεται η θειότητα του Αγώνα αφού ο
Θεός ενέπνευσε στο Έθνος την μεγαλειώδη ιδέα
παρότι αδύνατο και άοπλο να αναλάβει και να
φέρει σε αίσιο πέρας τον άνισο εκείνο αγώνα.
Με το λευκό υποδηλώνεται ο καθαρός και αγνός
σκοπός των Ελλήνων, που μοναδική τους επιδίωξη ήταν η απελευθέρωση και ανεξαρτησία του
έθνους και η απαλλαγή του από την πολύχρονη
και σκληρή τυραννία. Εξάλλου οι εννέα κυανόλευκες ταινίες αντιστοιχούν στις εννέα συλλαβές
του συνθήματος «Ελευθερία ή Θάνατος». Στο
συνδυασμό αυτών των χρωμάτων προστίθεται
το σύμβολο της λύτρωσης , ο Σταυρός που διαλαλεί την πίστη στο Χριστό.
Έτσι πατρίδα και θρησκεία, ελληνισμός και
χριστιανισμός, ενσαρκώνονται αδελφωμένα επάνω στην σημαία μας η οποία δίνει
υλική υπόσταση στην έννοια του Έθνους
και σ’ αυτήν οι στρατευμένοι Έλληνες και
Έλληνίδες ορκίζονται πίστη στη πατρίδα
υποσχόμενοι να θυσιάσουν και την ζωή
τους για την προάσπισή της. Είναι γι’ αυτό
το διπλό σύμβολο που συνδέει άρρηκτα την
πατρίδα με την θρησκεία, που αχώριστες
μέχρι σήμερα σε όλους τους αγώνες της
φυλής μας δημιούργησαν τα μεγάλα έπη.
Από αυτό και μόνο λοιπόν γίνεται φανερό ότι
δεν είναι δυνατόν στις παρελάσεις των σχολείων
στις εθνικές μας εορτές , να κρατάει την σημαία
ο αλοσαπός και ή αλλόθρησκος, όσο και να θέλεις να επαινέσεις και να τιμήσεις την επιμέλεια
του και την παιδεία του. Κάντο αυτό με διαφορετικό τρόπο. πχ ένα βραβείο, έναν έπαινο σε
ξεχωριστή εκδήλωση στο σχολείου. Από την
στιγμή πού η ελληνική σημαία συνδέει άρρηκτα
την πατρίδα με την θρησκεία, τον ελληνισμό με
τον χριστιανισμό δεν μπορεί σημαιοφόρος να
είναι αλλοδαπός ή αλλόθρησκος πχ μουσουλμάνος. Ποιος τάχα υπουργός Παιδείας, όπως
λέει και ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Θέμος Γκουλιώνης στο προαναφερθέν άρθρο του
θα απαιτήσει από τον μουσουλμάνο σημαιοφόρο να υποστηρίξει την Ελληνική σημαία με τον
μισητό για την θρησκεία του σύμβολο δηλ. τον
σταυρό απέναντι στην σημαία με την ημισέληνο
ή οποιαδήποτε άλλη μουσουλμανική σημαία?
Και για να γίνω πιο σαφής και ενδεχομένως
για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις θα ήθελα
να διευκρινίσω ότι όταν ο αλλόθρησκος κρατεί
την ελληνική σημαία δεν προσβάλλεται , εξευτελίζεται ή γελοιοποιείται η σημαία ή πατρίδα μας.
Όχι ! Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι ότι αλ-

λοιώνεται ο διπλός συμβολισμός, η έννοια που
περικλείεται στο γαλανόλευκο πανί με τον σταυρό στην κορυφή. Όπως είπα και προηγούμενα
στην ελληνική σημαία συνδέονται άρρηκτα και
ενσαρκώνονται αδελφωμένα η πατρίδα με την
θρησκεία, ο ελληνισμός με τον χριστιανισμό που
αχώριστοι μέχρι σήμερα μεγαλούργησαν. Πέραν
δε αυτού θεωρώ ότι και για τον ίδιο τον αλλόθρησκο είναι υποτιμητικό και εξευτελιστικό να
δέχεται να υψώνει το σύμβολο ενός ξένου κράτους εναντίον του οποίου βεβαίως θα πολεμούσε
σε μια ενδεχόμενη σύρραξη με την πατρίδα του.
Πιστεύετε πότε ότι ο σημαιοφόρος αλλοδαπός
και ή αλλόθρησκος θα υπεράσπιζε και θα έχυνε
το αίμα του για την ελληνική σημαία ? Είμαι
σίγουρος ότι αν όλοι αυτοί οι αλλόθρησκοι και
αλλοδαποί και ιδιαίτερα οι γονείς ή κηδεμόνες
τους γνώριζαν το τι συμβολίζει για εμάς του Έλληνες η ελληνική σημαία με τον σταυρό, αυτοί
οι ίδιοι δεν θα δεχόντουσαν ή θα απέτρεπαν τα
παιδιά τους στο να δεχθούν σαν βραβείο της επιμέλειας των να γίνουν σημαιοφόροι. Ποιοι από
σας θα δεχόσαστε σαν επιστέγασμα και επιβράβευση μιας σημαντικής σας διάκρισης σε ένα
ξένο κράτος να γίνετε σημαιοφόροι της ημισελήνου;
Και σ’ αυτούς που ισχυρίζονται ότι όταν ένας αλλοεθνής δέχεται να υψώνει το εθνικό σύμβολο
ενός ξένου κράτους υποτάσσεται τρόπον τινά
στην συμβολική δύναμη του εθνόσημου, καθιστώντας με την εικόνα αυτή τον εαυτό του ουσιαστικό αλλά και τυπικό υπήκοο αυτής της χώρας, θα ήθελα να απαντήσω ότι όποιος σηκώνει
την σημαία δεν γίνεται κατ΄ ανάγκη Έλληνας ,
δεν υποτάσσεται στην σημαία ούτε και την τιμά.
Ένας ¨Έλληνας στην Γερμανία θα είναι πάντα
¨Έλληνας παρόλο που είναι Γερμανός υπήκοος. Έτσι θα κρύβει πάντα μέσα του τη γενιά του.
Αναλογισθείτε όπως και πάλι αναφέρει ο Θέμος
ο Γκουλίώνης την δεκαετία του 50 που οι Έλληνες κατά χιλιάδες, φτωχοί εργάτες έφευγαν
μετανάστες στην Γερμανία και τα παιδιά τους
λόγω μη ύπαρξης τότε ελληνικών σχολείων
αναγκαστικά φοιτούσαν σε γερμανικά σχολεία.
Σκεφθείτε λοιπόν τώρα τα Ελληνόπουλα εκείνα
να αναλάμβαναν την υποχρέωση να υπερασπίζονται την Γερμανική σημαία σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης;
Και μην ξεχνάτε ακόμη ότι και ο Χρυσόστομος
Σμύρνης ήταν Τούρκος υπήκοος αλλά με πύρινους λόγους υπερασπιζόταν την Ελλάδα και
τον ελληνικό στρατό και στο τέλος δεν δίστασε

να υποστεί μαρτυρικό θάνατο για να μην εγκαταλείψει τους Έλληνες στην επερχόμενη καταστροφή της Σμύρνης.
Αλλά και λίγα χρόνια πρίν, όταν άρχιζε ο Β’
Παγκόσμιος πόλεμος πόσοι Αμερικανοί ή ξένοι
υπήκοοι , Έλληνες όμως στην καταγωγή και την
ψυχή, δεν ήρθαν εθελοντές από την Αμερική
και τόσα άλλα μέρη του κόσμου για να υπερασπισθούν την Ελληνική σημαία και τον Σταυρό
προσφέροντας για τον σκοπό αυτό και την ζωή
τους ακόμα; Αντίστοιχα ο κάθε αλλοδαπός όσα
χρόνια και αν ζει στην Ελλάδα θα είναι υπήκοός
της και μόνο υπήκοός της. Όταν λοιπόν ο αλλοδαπός ή ο αλλόθρησκος σηκώνει την σημαία
αλλοιώνει την ελληνικότητα του συμβόλου καθώς μεγαλώνοντας μπορεί να μην νιώσει ποτέ
Έλληνας και να στραφεί εναντίον της. . Πόσοι
από τους Μουσουλμάνους που είναι Έλληνες
υπήκοοι από Ξάνθη και Κομοτηνή δεν αισθάνονται , και το δηλώνουν απερίφραστα, ότι είναι
Τούρκοι. ? Επομένως σε μία ενδεχόμενη σύρραξη Ελλάδος – Τουρκίας σαφώς και δεν θα υπερασπισθούν τα ελληνικά χώματα. Είναι γεγονός
όταν δεν ασφαλίζεις τα σύμβολα σου, επιτρέπεις
στους κακόβουλους να τα χρησιμοποιήσουν
εναντίον σου. Ένα μαχαίρι στα χέρια του χειρουργού σώζει ζωές αλλά στα χέρια κακούργου
σκοτώνει.
Και ούτε βεβαίως ενστερνίζομαι την άποψη
μερικών να καταργηθούν οι παρελάσεις και η
κατάθεση στεφάνου στον ηρώο για να μην δημιουργούνται αυτού του είδους τα προβλήματα
γιατί πέραν από την θρησκευτική συνείδηση
υπάρχει η εθνική συνείδηση (ή μήπως έπαυσε να υπάρχει ;) Εφ όσον λοιπόν υπάρχει θα
πρέπει η Σημαία να εκφράζει μαζί Εθνική και
Θρησκευτική συνείδηση. Οι πατεράδες μας και
οι παππούδες μας πολέμησαν στον πόλεμο του
1940 και η παρέλαση όπως και η άρση της σημαίας γίνεται ως φόρος τιμής για τους προγόνους μας. Δεν πολέμησαν Πακιστανοί, Αφγανοί
ή Αλβανοί.. Επομένως η σημαία πρέπει να φέρεται από τους απογόνους αυτών που πολέμησαν,
από εμάς τους Έλληνες δηλαδή. Επίσης οι πρόγονοι μας πολέμησαν για μια Ελλάδα ελεύθερη
που θα ανήκει στους εξ αίματος απογόνους τους
και όχι στους Αλβανούς ή τους Πακιστανούς δηλαδή και πάλι σε εμάς τους ¨Έλληνες και όχι
για μια Ελλάδα του τύπου της πολυφυλετικής
Αμερικής όπου οι ιθαγενείς απόγονοι τους θα
έχουν την μοίρα των ινδιάνων.
Και το ερώτημα που αμείλικτα έρχεται από μόνο
του στα χείλη όπως λίαν εύστοχα τελειώνει το
άρθρο του ο Θέμος Γκουλιώνης είναι: Οι ανθρώπινες αυτές ιδιότητες δημιουργούνται με
υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις ή μήπως είναι σύμφυτες με την ανθρώπινη ψυχή και άρα απολύτως ανεξάρτητες από
οποιοδήποτε σύστημα διακυβέρνησης και αν
υφίσταται;
Τώρα όσο αφορά το θέμα, του να ορίζεται ο σημαιοφόρος με κλήρωση, νομίζω ότι δεν είναι
άξιο ούτε προς συζήτηση, ούτε αντέχει σε στοιχειώδη κριτική. Μόνο απαίδευτοι και άθεοι θα
μπορούσαν να σκαρφιστούν κάτι τέτοιο.
*Ο Ιατρός Ιωάννης Γκούβερης είναι Ειδικός
Παθολόγος-Αγγειολόγος μετεκπαιδευθείς στους
Υπερήχους – Triplex Αγγείων και εξειδικευθείς
στην Υπέρταση και Παχυσαρκία
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7ο – Οι ύποπτοι

Για εκείνα τα λόγια…
Όταν σε πρωτοερωτεύτηκα

Πίσω απ' την σιωπή σου,
Για εκείνη την θλίψη...

λες και σε έβλεπα θαρρείς πρώτη

Πίσω απ' το χαμόγελό σου,

φορά

Για εκείνο τον φόβο…
Πίσω απ' την δύναμη σου,

λες και δεν σ’ ήξερα εγώ για τόσα

Για κάθε αιτία…
Πίσω απ' τα συμπτώματα σου,
Για όσα διαβάζεις...

χρόνια
μα πριν δεν έβλεπα και τόσο καθαρά

Εσένα να θεραπεύσεις,
Για εκείνη την αγκαλιά...

Ξάφνου εκείνο το μεσημέρι

Που ζητάς στον ουρανό σου,

την πόρτα σπρώχνω ν’ ανοίξω για να

Για της ψυχής το κενό…
Όταν τα έχεις όλα στην ζωή σου,
Για τα θλιμμένα μάτια…
Τον καθρέφτη της ψυχής σου,

μπω
Θυμάμαι είδα μια λάμψη πρώτα
κι ύστερα εσένα υπέροχο

Νοιάζομαι !
Άραγε ήτανε οφθαλμαπάτη
- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης -

ήταν η ανάγκη μου της στιγμής
ή μήπως ήταν η ομορφιά σου
η καθαρότητα της ψυχής
Ό,τι κι αν ήταν ήταν μοιραίο

Τα ακόρντα της σιωπής
θυμάμαι έλεγες κοιτώντας το φεγγάρι,
ακόμα δε φτάσαμε στο τελευταίο λιμάνι
τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα
έχουν ψυχή, έχουν ψυχή και σώμα
Παίζεις πάντα τα ίδια ακόρντα
σαν να λες φίλε σώπα
με φωνή βαριά τραγουδάς σιγά
για ένα αγρίμι που τρέχει στα βουνά
Έχεις κρατήσει φυλαχτό τα λόγια του Νικόλα
είπες θα ζω χωρίς κανόνα
η γλυκιά συμμορία ακόμα χορεύει
κάθε νυχτιά σε περιμένει
Ψάξε τους ποιητές που αγάπησες στη νιότη
ο έρωτας και ο θάνατος έχουν την ίδια όψη
στα όνειρα σου τραγουδούν
πως όλα κρύβονται στις ανήλιαγες
χαράδρες του νου

να σαι για μένα σχέση ζωής
ήσουν η πρώτη μου αγάπη
η πιο αθώα κι ειλικρινής
Σκιρτήματα μέχρι πρότινος άγνωστα
τρέμουλο, χτύποι της καρδιάς
Όλα τόσο γλυκά και άγουρα
κι όσο περνάνε πια τα χρόνια
δεν ξαναβρίσκεις αυθεντικά

Νανά Μπροδήμα , από την
ποιητική συλλογή "Στα
απόκρυφα μονοπάτια της
καρδιάς " Εκδόσεις Όστρια,

Γιώργος Μώρος

Ιούλιος 2014

«Ρε τι ήθελα εγώ να μπλέξω με ξένες δουλειές» αναρωτήθηκε ο Χατζής, μάλλον
δυνατά, γιατί γύρισαν και τον κοίταζαν,
παραξενεμένα, από το διπλανό τραπέζι, καθώς κατέβαζε την τελευταία γουλιά
κρασί κι ετοιμαζόταν να φωνάξει για να
πληρώσει.
Χωρίς καλά – καλά να έχει κατεβεί στο
στομάχι του το θαυμάσιο, πραγματικά,
μεσημεριανό, κίνησε και μπήκε στο αμάξι
του, αποφεύγοντας, λίγο άγαρμπα, έναν
γνωστό του που έψαχνε ευκαιρία να ανοίξει κουβέντα στο πεζοδρόμιο.
Βρήκε τον Διοικητή να πηγαίνει πέρα –
δώθε στο γραφείο του, κρατώντας στα χέρια του ένα χαρτί.
-Έλα, τι έχουμε ακριβώς;
-Ακριβώς δεν θα μπορούσα να το πω,
όμως μπορώ να πω πως έχουμε κάνει μια
αρχή. Ένα λαμόγιο δημοτικός σύμβουλος
και μια απειλητική επιστολή είναι κάτι
όπου μπορούμε να πατήσουμε για ξεκίνημα.
Κάθισε στο γραφείο του και τού έτεινε το
αντίγραφο της απειλητικής επιστολής που
κρατούσε.
Ο εγκληματολόγος την κράτησε σε κάποια απόσταση – είχε πρεσβυωπία – την
διάβασε, την περιεργάστηκε, ψηλάφησε το
χαρτί…
-Είναι από ανακυκλωμένο χαρτί. Κουλτουριάρης οικολόγος ο συγγραφέας, αποφάνθηκε με σιγουριά.
-Κάπου πάει το μυαλό μου, σχολίασε ο Διοικητής. Αλλά, από την άλλη δεν είναι το
στιλ του οι απειλές, πολύ περισσότερο η
τρομοκρατία. Αντίθετα, είναι λάτρης της
πολυλογίας, να γράφει μακροσκελή κείμενα και να κάνει αναλύσεις, κοινώς, «κουλτούρα να φύγουμε», που θα έλεγε και ο
Χάρυ Κλυν. Ακίνδυνος, κατ’ εμέ.
-Ποιόν εννοείς;
-Μα, τον Αντώνη Χαραλαμπίδη, τον γνωστό και μη εξαιρετέο οικολόγο ακτιβιστή

του Ναυπλίου.
-Δεν χάνεις, πάντως, να τον καλέσεις για
μια εκ του σύνεγγυς επικοινωνία. Και αυτός να μην είναι μπλεγμένος, αν είναι πολιτικοί οι λόγοι του εγκλήματος, μπορεί να
σε οδηγήσει η κουβέντα κάπου πιο πέρα.
Όπως, επίσης, μέσα από την κουβέντα θα
μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε αν όντως
πρόκειται για έγκλημα που διέπραξε κάποια πολιτική σέχτα ή να το αποκλείσουμε
ώστε να πάμε παραπέρα.
-Με βοηθάς ειλικρινά, γιατί έχεις καθαρό
μυαλό, δεν σε απασχολούν άλλες ευθύνες
και είσαι και φαγωμένος!
-Και πολύ καλά, θα έλεγα. Αυτό το «Τελωνείο» με την κουζίνα του, είναι το κάτι
άλλο…
-Τέλος τα σχόλια για φαγητό, γιατί έχω
μια πείνα που δεν σε βλέπω, και συνεχίζω.
Έχουμε και το λαμόγιο τον δημοτικό σύμβουλο. Γνωστή λέρα.
-Και είναι;
-Ο Σπυρόπουλος.
-Από του Σπατζίκου*, το χωριό μου;
-Όχι, από την Πρόνοια. Δεν έχει απευθείας συγγένεια εδώ. Έχει έρθει στ’ Ανάπλι
σώγαμπρος. Μιλώ για τον Γιώργο Σπυρόπουλο, τον εκτελωνιστή. Δεν τον ξέρεις.
Ή εκπροσωπεί τα συμφέροντα εταιρείας
ανταγωνιστικής με αυτή του μακαρίτη ή,
το απλούστερο, το έψαχνε μπας και πάρει
καμιά μίζα, κανένα ντενεκέ με «λάδι»…
Είναι γνωστός τρακαδόρος και κομπιναδόρος.
-Οπότε;
-Λέω, να πάω να φάω στα γρήγορα, αφού
επικοινωνήσω πρώτα με τον φωτορεπόρτερ τον Βαγγέλη, να μου φέρει το αρχείο
των φωτογραφιών από την εκδήλωση και
κατά τις έξι να αρχίσω να καλώ τους υπόπτους. Εσύ τι θα κάνεις;
-Θα αράξω στο γραφειάκι που μου παραχώρησες και θα γράψω στο χαρτί μια σύνοψη της ως τώρα κατάστασης, όπως την
διαμορφώνω στο μυαλό μου. Θα είμαι εδώ
να σε περιμένω.
-Καλώς.
*Σπατζίκου: Τα Λευκάκια
(συνεχίζεται)
Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην υπόθεση είναι απολύτως φανταστικά (όπως και όλη η ιστορία),
σε αντιδιαστολή με πραγματικούς τόπους και καταστήματα που αναφέρονται στο μυθιστόρημα.

Κείμενα του Γ. Μουσταΐρα δημοσιεύονται και στο
rebetaskeri.blogspot.com

αθλητικά
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Η ιστορία του ποδοσφαίρου
Μέρος Δ`
Διαιτητής και βοηθοί διαιτητές
ποδοσφαιρικός
αγώνας
ελέγχεται από ένα διαιτητή
με πλήρη εξουσία να επιβάλει τους Κανόνες Παιχνιδιού στο
παιχνίδι στο οποίο έχει οριστεί (Κανόνας 5) και του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κινείται σε
όλο τον αγωνιστικό χώρο και ενεργεί χρησιμοποιώντας σφυρίχτρα και
κάνοντας σήματα με τα χέρια του. Ο
διαιτητής δέχεται βοήθεια από δύο
βοηθούς διαιτητές, οι οποίοι κινούνται κατά μήκος των πλάγιων γραμμών και υποδεικνύουν παραβάσεις
με μια σημαία. Σε παιχνίδια υψηλού
επιπέδου υπάρχει και τέταρτος διαιτητής, ο οποίος βοηθά τον πρώτο
διαιτητή και μπορεί να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση ανάγκης. Σε
διεθνείς αγώνες και σε κάποιες εθνικές επαγγελματικές διοργανώσεις
υπάρχουν και 2 βοηθητικοί διαιτητές δίπλα στο κάθε τέρμα, καθώς και
διαιτητές που έχουν τη δυνατότητα
να δουν φάσεις σε βίντεο. Όλοι οι διαιτητές επικοινωνούν με τον πρώτο
διαιτητή μέσω ασύρματης επικοινωνίας πλέον και μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του, ωστόσο
όλες οι αποφάσεις είναι στην κρίση
του πρώτου διαιτητή.
Διάρκεια του αγώνα
Ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου αποτελείται από δύο περιόδους των 45
λεπτών έκαστη, γνωστές ως ημίχρονα. Ο χρόνος κάθε ημιχρόνου τρέχει
συνεχώς, χωρίς να σταματάει όταν η
μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού. Μεταξύ των δύο ημιχρόνων υπάρχει
ένα διάλειμμα, το οποίο συνήθως
έχει διάρκεια 15 λεπτά. Ο διαιτητής είναι ο επίσημος χρονομέτρης
του αγώνα και μπορεί να προσθέσει
περαιτέρω χρόνο (μερικά λεπτά) σε
κάθε ημίχρονο εξαιτίας του χρόνου
που χάνεται για τις αλλαγές των ποδοσφαιριστών, τους τραυματισμούς
που χρήζουν προσοχής ή για άλλες
διακοπές του παιχνιδιού. Ο χρόνος
που προστίθεται από το διαιτητή
συνήθως αναφέρεται ως «χρόνος
καθυστερήσεων» ή «καθυστερήσεις
του αγώνα». Η διάρκεια του χρόνου
αυτού είναι στη διακριτική ευχέρεια
του διαιτητή. Μόνο ο διαιτητής σηματοδοτεί το τέλος του αγώνα. Εάν
στον αγώνα έχει οριστεί και τέταρτος
διαιτητής, προς το τέλος κάθε ημι-

Ο

χρόνου ο διαιτητής κάνει σύνθημα
στον τέταρτο διαιτητή για το πόσα
λεπτά καθυστερήσεων προτίθεται να
προσθέσει. Έπειτα, ο τέταρτος διαιτητής ενημερώνει τους ποδοσφαιριστές και τους θεατές, κρατώντας
μια πινακίδα που δείχνει τον αριθμό
των λεπτών των καθυστερήσεων. Ο
αριθμός αυτός μπορεί να παραταθεί
από τον διαιτητή. Ο χρόνος των καθυστερήσεων εισήχθη εξαιτίας ενός
περιστατικού που συνέβη το 1891
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ της Στόουκ Σίτι και της Άστον
Βίλα. Το σκορ του αγώνα ήταν 1-0
και υπολείπονταν δύο λεπτά για να
συμπληρωθεί το ενενηντάλεπτο. Η
Στόουκ κέρδισε πέναλτι. Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα κλώτσησε
την μπάλα εκτός γηπέδου και μέχρι
να επαναφερθεί εντός γηπέδου, ο
χρόνος των ενενήντα λεπτών είχε
εξαντληθεί. Ο κανονισμός καθορίζει
ακόμη ότι σε περίπτωση που πρέπει
να εκτελεστεί ή να επαναληφθεί ένα
πέναλτι, η διάρκεια κάθε ημιχρόνου
παρατείνεται μέχρι να εκτελεστεί το
πέναλτι.
Ο τέταρτος διαιτητής υποδεικνύει ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον
δύο λεπτά χρόνου καθυστέρησης.
Σε μερικές περιπτώσεις, όπου στο
παιχνίδι πρέπει οπωσδήποτε να
βγει κάποιος νικητής (π.χ. σε τελικό κυπέλλου ή νοκ-άουτ αγώνες),
το παιχνίδι μπορεί να παραταθεί
μετά το τέλος των 90 λεπτών (και
των καθυστερήσεων), οπότε παίζεται επί πλέον χρόνος που ονομάζεται παράταση (σήμερα η παράταση
διαρκεί μισή ώρα και χωρίζεται σε
δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα, που
και γι’ αυτά υπάρχει η δυνατότητα
περαιτέρω ολιγόλεπτης επέκτασης).

Αν και πάλι δεν προκύψει νικητής,
το παιχνίδι οδηγείται στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η κάθε ομάδα εκτελεί διαδοχικά πέναλτι. Σε
διοργανώσεις νοκ-άουτ όπου κάθε
ομάδα διαγωνίζεται εντός και εκτός
έδρας με την αντίπαλη ομάδα, το
συνολικό σκορ των δύο αγώνων καθορίζει την πρόκριση. Όταν το συνολικό σκορ για κάθε ομάδα είναι ίσο,
μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του
εκτός έδρας γκολ για να καθοριστεί
ο νικητής. Στην περίπτωση αυτή νικήτρια είναι η ομάδα που έχει επιτύχει τα περισσότερα εκτός έδρας
γκολ. Αν το αποτέλεσμα είναι και
πάλι ίσο, προστίθεται παράταση και
αν το αποτέλεσμα παραμείνει ισόπαλο εκτελούνται πέναλτι.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και
στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο
πειραματίστηκε με διάφορους τρόπους καθορισμού του νικητή, χωρίς
να απαιτείται η διαδικασία των πέναλτι, η οποία συχνά θεωρείται ως
ένας ανεπιθύμητος τρόπος για να
ολοκληρωθεί ένας αγώνας. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς ένα παιχνίδι ολοκληρώνεται πριν να ολοκληρωθεί η παράταση, είτε όταν μια
ομάδα πετύχει γκολ (χρυσό γκολ),
είτε αν μια ομάδα κατέχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης (ασημένιο γκολ).
Το χρυσό γκολ χρησιμοποιήθηκε στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
1998 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2002. Το πρώτο παιχνίδι
του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κρίθηκε με το χρυσό γκολ ήταν η νίκη
της Εθνικής Γαλλίας επί της Εθνική Παραγουάης το 1998. Η πρώτη
μεγάλη διοργάνωση που κρίθηκε

με χρυσό γκολ ήταν ο τελικός του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 1996
μεταξύ Εθνικής Γερμανίας και Εθνικής Τσεχίας (2-1). Το ασημένιο γκολ
χρησιμοποιήθηκε στο Euro 2004 με
την Εθνική Ελλάδος να κερδίζει την
Εθνική Τσεχίας στον ημιτελικό και
να προκρίνεται στον τελικό. Και τα
δύο αυτά πειράματα διακόπηκαν
από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο.
Η μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού
Σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνιδιού, οι δύο βασικές καταστάσεις
του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια
του είναι «μπάλα εντός» και «μπάλα εκτός» παιχνιδιού. Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, δηλαδή «δεν
παίζει», όταν περάσει ολόκληρη έξω
από τη γραμμή τέρματος ή την πλάγια γραμμή, είτε στο έδαφος, είτε
στον αέρα και όταν το παιχνίδι έχει
διακοπεί από τον διαιτητή. Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού, δηλαδή
«παίζει», σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων όπου η μπάλα αναπηδάει από ένα κάθετο ή οριζόντιο
δοκάρι ή το κοντάρι με τη σημαία
και παραμείνει μέσα στα αγωνιστικό
χώρο ή όταν αναπηδήσει είτε επάνω
στο διαιτητή ή ένα βοηθό διαιτητή
όταν βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Όταν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, το παιχνίδι επαναρχίζει με ένα
από τους οκτώ τρόπους επανεκκίνηση, ανάλογα με το πώς βγήκε από το
παιχνίδι:
Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί άμεσο
ελεύθερο λάκτισμα και οι αντίπαλοι
ποδοσφαιριστές κάνουν «τείχος» για
να μπλοκάρουν την μπάλα.
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Συμβουλές διατροφικής διαπαιδαγώγησης
για τους γονείς
Της Δήμητρας
Τούντα,
Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί ένα τρόφιμο
οικείο για το παιδί είναι να εκτεθεί σε αυτό, τόσο στην
ύπαρξη όσο και στη γεύση του. Η διαθεσιμότητα και η
εύκολη πρόσβαση στο τρόφιμο μπορούν να αυξήσουν
την αποδοχή του. Είναι, όμως, σημαντικό να γνωρίζουν οι
γονείς ότι απαιτούνται περισσότερες από δέκα ή/και δεκαπέντε φορές έκθεσης στο τρόφιμο και, μάλιστα, με ουδέτερο τρόπο, χωρίς πίεση για κατανάλωση, προκειμένου
το παιδί να το δοκιμάσει, να το αποδεχθεί και, ίσως, στη
συνέχεια να το εντάξει στο διαιτολόγιό του. Το τελευταίο,
βέβαια, απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια.
Οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών τους και συχνά έχουν
τη διάθεση να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Χρησιμοποιούν, όμως, πολλές φορές λανθασμένες
πρακτικές, όπως αυτές του αυστηρού περιορισμού, της
συχνής επιβράβευσης και της υπερβολικής πίεσης για
κατανάλωση, που μάλλον οδηγούν στα αντίθετα από τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Αντίθετα, πρακτικές όπως η προσπάθεια εξοικείωσης του
παιδιού με νέα τρόφιμα και η μίμηση από το παιδί ατόμων
που λειτουργούν ως πρότυπα γι’ αυτό, φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα.
Ένας από τους ισχυρότερους τρόπους για να επιτευχθεί
και να διατηρηθεί η δοκιμή ενός νέου τροφίμου φαίνεται
να είναι και η μίμηση. Ένα παιδί δύσκολα θα καταναλώσει
ένα τρόφιμο που δεν έχει δει να καταναλώνουν
οι γονείς του. Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα και τα
παιδιά μέσω της μίμησης υιοθετούν, όχι μόνο τις συνήθειες των γονέων τους σχετικά με τα καταναλισκόμενα τρόφιμα, αλλά και τη γενικότερη διατροφική τους συμπεριφορά και στάση απέναντι στο φαγητό. Εκτός από τους γονείς, ως πρότυπα για τα παιδιά μπορεί να λειτουργήσουν
και άλλα άτομα του περιβάλλοντος των παιδιών, όπως οι
δάσκαλοι, οι συμμαθητές και οι «σημαντικοί» φίλοι.
Η παρουσίαση ενός φαγητού μπορεί να επηρεάσει την
αποδοχή του από ένα παιδί, από τη στιγμή που οι προτιμήσεις των παιδιών, σε μεγαλύτερο, μάλιστα, βαθμό από
τους ενήλικες, επηρεάζονται από την εμφάνιση του γεύματος, την παρουσίαση του και το μαγείρεμα. Χαρακτηριστικά τροφίμων που διευκολύνουν την αποδοχή τους
είναι να είναι τρυφερά και ζουμερά, τραγανά και χρωματιστά. Αντιθέτως, τα παιδιά δεν προτιμούν τα σκληρά και
ξηρά τρόφιμα. Επιπλέον, προτιμούν το φαγητό να είναι διαχωρισμένο εξαρχής στο πιάτο και όχι ανακατεμένο (π.χ.
ξεχωριστά το κρέας από το ρύζι, όχι ανακατεμένα).
Επίσης, τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο αριθμό γευστικών
καλύκων, γεγονός που τα καθιστά πιο ευαίσθητα στη
γεύση. Επομένως, ένα γεύμα έντονα αλμυρό ή με πολλά
μπαχαρικά και έντονες γεύσεις είναι πολύ πιθανό να δυσαρεστήσει το παιδί, με αποτέλεσμα να μην το καταναλώσει.

Συχνά οι γονείς ασκούν στα παιδιά τους πίεση για κατανάλωση όλης της ποσότητας του φαγητού που τους σερβίρεται ή/και για κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων.
Ακόμη, οι γονείς χρησιμοποιούν ως εργαλείο την πρακτική της επιβράβευσης στο παιδί τους.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμπεριφορές από τους γονείς, αφού επηρεάζουν
αρνητικά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και μπορεί να οδηγήσουν σε:
α. διάκριση των τροφίμων σε καλά και κακά,
β. μείωση της κατανάλωσης τροφίμων για τα οποία ασκήθηκε πίεση στο παιδί να τα καταναλώσει ή δόθηκε στο
παιδί επιβράβευση, όταν τελικά το παιδί τα κατανάλωσε,
γ. υπερκατανάλωση των τροφίμων που οι γονείς χρησιμοποιούν ως δώρα (συνήθως γλυκά) για να επιβραβεύσουν
το παιδί τους, όταν αυτό καταναλώσει το επιθυμητό γι’
αυτούς τρόφιμο και
δ. ανάπτυξη μη υγιούς σχέσης με το φαγητό.
Δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, αλλά καλές και
κακές διατροφικές συνήθειες.
Όταν στο παιδί λέμε: «Φάε τις φακές σου και θα σου δώσω
μετά γλυκό», το παιδί σκέφτεται ότι για να του δίνουν ένα
δώρο -το γλυκό-, προκειμένου να καταναλώσει τις φακές,
σημαίνει ότι αυτές δεν θα του αρέσουν. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η προτίμησή του για το “φαγητό-δώρο” και
μειώνεται για το “φαγητό-στόχος” του γονέα, δηλαδή τις
φακές.
Όταν η μίμηση και η έκθεση σε ένα τρόφιμο δεν αποτελέσουν αφορμή για τη δοκιμή ενός τροφίμου, τότε μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και η επιβράβευση, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ορθή χρήση της επιβράβευσης σημαίνει να
είναι λεκτική (π.χ. ένα «μπράβο») παρά υλική, μικρή
παρά μεγάλη και να αφορά την ποιότητα και όχι την
ποσότητα της αλλαγής (π.χ. «μπράβο που το δοκίμασες»
και όχι «μπράβο που το έφαγες όλο»). Αν, παρ’ όλα αυτά, η
επιβράβευση δεν είναι λεκτική, προτιμήστε να μη σχετίζεται με τρόφιμα, αλλά με σωματική δραστηριότητα (π.χ.
«Αν φας τη σαλάτα σου, θα πάτε το Σάββατο για μπάλα
με τον μπαμπά») και σίγουρα να μην είναι κάτι… πολύ
μεγάλο.
Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για την περίπτωση
της τιμωρίας.
Προτιμήστε, από το να πείτε στο παιδί: «Αν δεν φας τη
σαλάτα σου,
δεν θα φας γλυκό σήμερα», να του πείτε: «Αν δεν φας
τη σαλάτα σου,
δεν θα πας για μπάσκετ σήμερα».
Η τροφή μπορεί να αποτελέσει μέσο άσκησης πίεσης
και από το παιδί προς τον γονιό. Δηλαδή, είναι πιθανόν
το παιδί να αρνείται πεισματικά να καταναλώσει, είτε κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο είτε οποιοδήποτε τρόφιμο,
προκειμένου να επιτύχει κάποιον σκοπό (παιχνίδι, βόλτα,
περισσότερη ώρα στην τηλεόραση ή στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, κ.λπ.) ή απλά και μόνο για να έχει την προσοχή του γονέα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να μην
πιεστεί το παιδί προκειμένου να φάει, αλλά να του σερβίρονται κανονικά τα επόμενα γεύματα, έως ότου το παιδί
πεινάσει και φάει.
Μην επιτρέψετε το φαγητό να γίνει πεδίο μάχης, πιέσεων, αντιπαραθέσεων, αλλά και «εργαλείο διαπραγμάτευσης».
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Οι ευεργετικές ιδιότητες του θεατρικού
παιγνιδιού
Του Άγγελου

νεται ο αυθορμητισμός, ενισχύεται και δυνα-

Τράκα,

μώνει η πραγματολογία.

Επιστημονικός

Όλα αυτά τα παραπάνω στοιχεία του θεα-

Συνεργάτης

τρικού παιγνιδιού και οι αρχές του μπορούν

του Κέντρου Ειδικών
Θεραπειών Βασίλης
Ν. Καπετάνιος
και Συνεργάτες
Πολλές δραστηριότητες καλλιτεχνικές και
παιδαγωγικές βοηθούν τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να δημιουργήσουν.
Το θεατρικό παιγνίδι είναι μια καλλιτεχνική
δραστηριότητα που καλλιεργεί τη φαντασία
και την κοινωνικότητα του παιδιού. Μυεί το
παιδί στη χαρά της επικοινωνίας και της δημιουργίας. Έχει ως στόχο την ενεργοποίηση,
την δράση και την εξέλιξη της έκφρασης του
παιδιού. Μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαί-

να αξιοποιηθούν και στο επίπεδο ανάπτυξης
του λόγου. Είναι μεγάλη υπόθεση η κατάκτηση της πρώτης κουβέντας που θα απευθύνει
το παιδί στον εκπαιδευτικό ή στον θεραπευτή σε κάποιο παιγνίδι γνωριμίας ή σε μια
πρώτη επαφή. Ακόμα πιο μεγάλη κατάκτηση
θα λέγαμε είναι το να απευθυνθεί το παιδί
μέσω του λόγου σε μια ομάδα παιδιών και
να εκφράσουν συναισθήματα με τον λόγο
μπροστά σε ένα κοινό. Έτσι λοιπόν αν το
θεατρικό παιγνίδι γίνει σωστά με τήρηση
συγκεκριμένων κανόνων, μπορεί σίγουρα
να αναπτύξει τον λόγο του παιδιού και να
τον αναγάγει σε διαδικασία δημιουργίας, έκφρασης ή επικοινωνίας και έχει πολύ μεγάλη

νουν τα όρια, τους κανόνες, τους χρόνους.

αξία αυτή η εξέλιξη για την απελευθέρωση

Τα βοηθά να εκτονώνουν την επιθετικότη-

της ομάδας και την καλή σχέση μεταξύ των

τα, λειτουργεί μέχρι και ψυχοθεραπευτικά.

μελών της.

Επίσης αλλάζει τις σχέσεις των παιδιών μέσα

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε πόσο

στην ομάδα, την σχέση μεταξύ παιδιού και

ευεργετικό είναι το θεατρικό παιγνίδι και ότι

θεραπευτών ή εκπαιδευτών. Απελευθερώ-

οι ορίζοντες της αξιοποίησής του θεατρικού

νει σωματικά, πνευματικά, ψυχικά τα παιδιά.

παιγνιδιού σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία

Είναι αυθόρμητο παιγνίδι και σίγουρα γεννά

ή έκφραση, είναι ανεξάντλητα και βοηθάνε

ευχαρίστηση το οποίο ξεκινά με κανόνες

στο να δημιουργηθεί και να κτιστεί σωστά η

αλλά στη συνέχεια αλλάζουν όλα καθώς

προσωπικότητα ενός παιδιού.

εμπλουτίζεται, παράγονται νέες ιδέες, απλώ-

.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
23 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777
WWW:kapetanios-therapy.gr email:kapetan3@otenet.gr
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Πολιτισμός

Το Άργος μιας άλλης εποχής ζωντάνεψε με άλογα,
άμαξες, αμαζόνες και ιππείς στους δρόμους
Ήταν μια ξεχωριστή για το Άργος η ημέρα που βγήκαν τα άλογα στους δρόμους. Όταν ο ήχος
από τις μηχανές και τις κόρνες των αυτοκινήτων αντικαταστάθηκαν από τους καλπασμούς
των αλόγων και από το καμπανάκι της άμαξας.
Για 17η φορά η πόλη έζησε στο παρελθόν της, χάρη στην επιμονή του ‘Συλλόγου Φίλων Ίππων Άργους» που με τη στήριξη και τη συνεργασία της ΚΕΔΑΜ διοργάνωσαν κι εφέτος την
Ιππική Συνάντηση «Διομήδεια 2019», το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Τα άλογα, οι ιππείς, οι αμαζόνες και οι άμαξες έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη από το
Σάββατο. οι Αργείτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν βόλτα στην
πόλη για τρεις ολόκληρες ώρες, το απόγευμα.
Την Κυριακή έγινε πορεία με τα άλογα, από το τέλος της οδού Δαναού (Ακρόαμα), συνεχίζοντας στην οδό Δαναού και κατόπιν προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, στην περιμετρική, στην

Κορίνθου προς το κέντρο, στην οδό Βασ. Κων/νου, καταλήγοντας στη λαϊκή αγορά, και συνεχίζοντας στη Φείδωνος έως τον πλάτανο και στη Θεάτρου, για να καταλήξει τελικά στο τέλος
της Δαναού.
Εντυπωσιακή ήταν το μεσημέρι η Επίδειξη Ιππικής Δεξιοτεχνίας και η παρουσίαση των Αλόγων, ενώ έγινε και Απονομή Αναμνηστικών Μεταλλίων.
Εκτός από τους ντόπιους δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν μάθει για τη διοργάνωση και πήγαν
στο Άργος ειδικά για αυτό το σκοπό.
Η εκδήλωση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο πήρε το όνομά της από τον Διομήδη, ήρωα
της ελληνικής μυθολογίας και βασιλιά του Άργους γνωστό, κυρίως, από τη συμμετοχή του
στον Τρωικό Πόλεμο.

Άμαξες με άλογα θα κάνουν δωρεάν βόλτα μικρούς και μεγάλους μέσα στην πόλη του Άργους
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Χιλιάδες εκτελέσεις πατριωτών από τον
γερμανικό στρατό κατοχής

Μέρος Β΄
18 Δεκεμβρίου 1942. Στη μεγάλη
διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα με
αιτήματα «κάτω η τρομοκρατία», «ψωμί»
και «συσσίτια» οι κατακτητές πυροβόλησαν το πλήθος και σκοτώθηκαν 2 φοιτητές.
Τέλος Ιανουαρίου 1943. Αντάρτες χτυπούν Ιταλούς στο χωριό Ζαγορά Πηλίου
και την εξοντώνουν. Οι Ιταλοί φέρνουν
ισχυρές δυνάμεις και ρίχνουν με κανόνια
στο χωριό Ζαγορά. Έπιασαν 500 όμηρους
και εκτέλεσαν 17.
Αρχές Φεβρουαρίου 1943. Οι Ιταλοί
φασίστες εκτελούν 15 πατριώτες στη Λάρισα ως αντίποινα για την πυρπόληση 2
ιταλικών αυτοκινήτων από τους αντάρτες
του ΕΛΑΣ.
6 Φεβρουαρίου 1943. Οι Γερμανοί
εκτέλεσαν 5 εργάτες του εργοστασίου
Μαλτσινιώτη επειδή σαμποτάρισαν 65 κινητήρες αεροπλάνων με αποτέλεσμα να
συντριβούν πολλά γερμανικά αεροπλάνα
και να σκοτωθούν Γερμανοί αεροπόροι.
8 Φεβρουαρίου 1943. Ιταλικός λόχος
πεζικού, μαζί με μία πυροβολαρχία, συνολικής δύναμης 180 ανδρών, επέδραμε
στο χωριό Σνίχοβο Κοζάνης, με σκοπό την
τρομοκράτηση της περιοχής. Έκαψαν
σπίτια και λεηλάτησαν περιουσίες ενώ
βασάνισαν αρκετούς από τους κατοίκους
και βίασαν γυναίκες. Στην επιστροφή τους
πήραν μαζί τους αρκετά γυναικόπαιδα ως
ομήρους. Στη διαδρομή τους επιτέθηκαν
αντάρτες του ΕΛΑΣ και δόθηκε μάχη που
διήρκησε 4 ώρες. Οι αντάρτες κατάφεραν
να απελευθερώσουν τα γυναικόπαιδα.
15 Φεβρουαρίου 1943. Οι Γερμανοί
συνέλαβαν και εκτέλεσαν στον σταθμό
Κατερίνης 36 κατοίκους του Αγίου Δημητρίου και 4 της Κατερίνης, μαζί με τον
δήμαρχο της πόλης. Οι εκτελέσεις έγιναν
ως αντίποινα για τη δράση των ανταρτών.
16 Φεβρουαρίου 1943 : Οι Ιταλοί φασίστες εκτέλεσαν 167 κατοίκους των
χωριών Δομένικο και Μυλόγουστα. Στη
σφαγή συμμετείχαν Ιταλικός στρατός και
μελανοχιτώνες και η εκτέλεση κράτησε
αρκετές ώρες με διμοιρίες να αλλάζουν
βάρδιες. Στο τέλος ο Ιταλός αξιωματικός
κάλεσε τους υπόλοιπους του χωριού,
τους εναπομείναντες και τους έβαλε να
θάψουν τους νεκρούς.
17 Φεβρουαρίου 1943. Ο χιτλερικός
στρατός εκτέλεσε 40 πατριώτες στην Κατερίνη ως αντίποινα για τη δράση του

ΕΛΑΣ που απελευθέρωσε 60 κρατούμενους
1 Μαρτίου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν
16 πατριώτες στη Θεσσαλονίκη στο Στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Οι εκτελεσθέντες
ήταν κρατούμενοι από την εποχή του δικτάτορα Μεταξά.
5 Μαρτίου 1943. 18 νεκροί και 135
τραυματίες από επίθεση των Γερμανών
στους Αθηναίους διαδηλωτές οι οποίοι
ήταν ενάντιοι στην πολιτική επιστράτευση από τη χιτλερική Γερμανία.
12 Μαρτίου 1943. Οι Ιταλοί πυρπόλησαν την Τσαρίτσανη Λάρισας και εκτέλεσαν 45 κατοίκους της.
25 Μαρτίου 1943. Εκατοντάδες χιλιάδες λαού στο κέντρο της Αθήνας για να
γιορτάσει την επέτειο του 1821. Οι γερμανικές αρχές χτυπούν το πλήθος και
έχουμε 32 νεκρούς και 180 τραυματίες.
29 Μαρτίου 1943. Στη Θεσσαλία εκτελούν 120. Στα Φάρσαλα πυροβολούν και
σκοτώνουν 27 κατοίκους που βρέθηκαν
στην πλατεία, λεηλατούν και πυρπολούν
την πόλη. Κανονιοβολούν τα χωριά Δανδρακιά, Βαρακλή, Σέχι, Λαζάμπουγα. Στο
χωριό Δανδρακιά πολυβολούν και σκοτώνουν τη 12μελή πρεσβεία με τον παπά.
Οι Ιταλοί πυρπολούν πάνω από 200 σπίτια στα Φάρσαλα και εκτελούν 27 άτομα.
16 Απριλίου 1943. Στο Δαδί Λαμίας
εκτελούν 10. Στο Λιτόχωρο Κατερίνης
εκτελούν 18 κατοίκους και συλλαμβάνουν 200 ως ομήρους και τους στέλνουν
στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη
Θεσσαλονίκη. Κάψανε πολλά σπίτια και
στο Λιτόχωρο και στη Μηλιά.
Αρχές Απριλίου 1943. Στη Σάμο οι Ιταλοί σκοτώνουν κατοίκους και καίνε σπίτια.

15 Απριλίου 1943. Στο χωριό Ίμερα Κοζάνης εκτελούνται 7 στελέχη της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΑΜ. Στις δολοφονίες
συμμετέχει και ο ταγματάρχης Παπαβασιλείου, μέλος της γερμανόφιλης οργάνωσης ΠΑΟ.
29 Απριλίου 1943. Οι Ιταλοί καίνε τα
χωριά Νεστόριο, Πεντάβρυσο, Βοτάνι,
Μηλίτσα, Δισπηλιό, Βογατσικό, Γέρμα,
φωτεινή και Κορησσό στη Δυτική Μακεδονία
10 Μαϊου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν
στον Πειραιά 4.
8 Ιουνίου 1943. Οι Ιταλοί εκτέλεσαν στο
Κούρνοβο 106 Έλληνες κρατουμένους
του στρατοπέδου της Λάρισας. Ανάμεσά
τους βρίσκονταν και 54 κομμουνιστές
ακροναυπλιώτες.
17 Ιουνίου 1943. 10 πατριώτες εκτελέστηκαν στην Αθήνα
19 Ιουνίου 1943. Στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής εκτελέστηκαν 8 πατριώτες
25 Ιουνίου 1943. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι κατέβηκαν στους δρόμους
της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για τη
σφαγή στο Κούρνοβο. Στις συγκρούσεις
με τους γερμανούς και τους συνεργάτες
τους σκοτώθηκαν 40 Αθηναίοι και τραυματίστηκαν 250.
17 Ιουλίου 1943. Στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής εκτελέστηκαν οι δάσκαλοι
Μιχάλης Πετρόπουλος και Θεμιστοκλής
Παρασκευόπουλος. Οι δύο δάσκαλοι είχαν συλληφθεί μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς από την Γκεστάπο την ώρα της
διδασκαλίας σε σχολείο του Πειραιά στις
αρχές του 1942
22 Ιουλίου 1943. Εκατοντάδες χιλιάδες
Αθηναίοι διαδηλώνουν στο κέντρο της
Αθήνας. Στις συγκρούσεις με τον γερμα-

νικό στρατό κατοχής υπάρχουν 53 νεκροί
και 80 τραυματίες.
25 Ιουλίου 1943. Στις Σέρρες οι Βούλγαροι εκτέλεσαν 6 κομμουνιστές.
26 Ιουλίου 1943. Οι κατακτητές εκτελούν 154 γέρους, γριές, γυναίκες και παιδιά στο χωριό Μουσιώτισα της Ηπείρου.
9 Αυγούστου 1943. Οι Γερμανοί κρέμασαν κοντά στο χωριό Κλαδοράχη, έξω
από τη Φλώρινα, 15 άντρες.
16 Αυγούστου 1943. Οι Γερμανοί εκτελούν κατά το φρικιαστικότερο τρόπο 317
έλληνες στο Κομμένο της Άρτας και καίνε το χωριό. Στους νεκρούς ήταν 97 παιδιά μέχρι 15 ετών, 14 υπερήλικες 67-75
ετών, 119 γυναίκες 16-65 ετών και 87
άντρες 16-65 ετών.
20 Αυγούστου 1943. Γερμανοί εκτέλεσαν 12 Έλληνες στο χωριό Βαθύλακο
Κοζάνης.
28 Αυγούστου 1943. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
18 άντρες.
29 Αυγούστου 1943. Οι Ιταλοί εκτελούν 40 άτομα από τα χωριά Κάστανος,
Κοσμαδαίοι, μαραθόκαμπο και Λέκη στη
Σάμο. Οι εκτελέσεις έγιναν ως αντίποινα
για τη δράση του ΕΛΑΣ.
4 Σεπτεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί πολιόρκησαν το χωριό Λιγγάδες της Ηπείρου,
έβαλαν φωτιά και έκαψαν ζωντανούς 84
κατοίκους, απ› τους οποίους οι 40 ήταν
παιδιά κάτω των 10 ετών. 150 Γερμανοί
εκτέλεσαν 8 χωρικούς στο Λειβαδιώτικο
βουνό Κρήτης και στη συνέχεια εκτέλεσαν άλλους 25 χωρικούς καθώς και τον
παπά που έθαβε τους πρώτους 8.
Το Σεπτέμβριο του 1943 ιδρύονται τα
εγκληματικά «Τάγματα Ασφαλείας» που
απαρτίζονται από Έλληνες. Ένα μήνα
μετά θα οπλιστούν από τους Γερμανούς
κατακτητές και θα είναι υπό τις διαταγές
του γερμανού Στρόοπ.
12 Σεπτεμβρίου 1943. Στη Λάρισα οι
Γερμανοί εκτελούν 16 πατριώτες και ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 11 χρονος.
14 Σεπτεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί
εκτέλεσαν 700 κατοίκους από τα χωριά
της Κρήτης Καλοβρύση, Πεύκος, Καλάμι, Συκόλογος και Σύμη ενώ έκαψαν
ολοσχερώς 7 χωριά.
Συνεχίζεται
Πηγή:alfavita.gr/koinonia
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• ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ξεκίνησαν την Παρασκευή οι φθινοπωρινές εκπτώσεις,
η οποίες θα διαρκέσουν για 10 μέρες μέχρι την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, ημέρα όπου και θα είναι ανοιχτά τα
καταστήματα. Ακολουθούν μετά τις εκπτώσεις η Black
Friday, η οποία «πέφτει» στις 29 Νοεμβρίου 2019 και η
Cyber Monday, στις 2 Δεκεμβρίου 2019.

2019

• Η ΠΡΩΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Παγίδα φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες
οι αποδείξεις
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν δύο προτάσεις
Για πρώτη φορά 2.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα υποχρεωθούν
από το επόμενο έτος να συγκεντρώνουν και
αυτοί, όπως οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και
οι αγρότες αποδείξεις στο 30% των εισοδημάτων τους, διαφορετικά θα πληρώνουν πέναλτι φόρου 22% σε περίπτωση που τελικά
εμφανίσουν λιγότερες αποδείξεις μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Από 1ης Ιανουαρίου 2020 η νέα φορολογική κλίμακα θα διαμορφωθεί όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα «Το Βήμα της Κυριακής»
με συντελεστή 9% (από 22% σήμερα) για το
πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000
ευρώ, 22% για το κλιμάκιο εισοδήματος από
10.001 έως 20.000 ευρώ, 28% (από 29% σήμερα) για κλιμάκιο εισοδήματος από 20.001
έως 30.000 ευρώ, 36% (από 37% σήμερα)
για κλιμάκιο εισοδήματος από 30.000 έως
40.000 ευρώ και για εισόδημα άνω των
40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα
μειωθεί στο 44% από 45% σήμερα.

Όσον αφορά το νέο αφορολόγητο, αυτό θα
συνεχίσει να ανέρχεται σε 8.636 ευρώ για
άγαμους ή έγγαμους χωρίς παιδιά, ενώ
για όσους έχουν παιδιά θα διαμορφώνεται
πλέον στις 9.000 ευρώ (από 8.863 ευρώ σήμερα) για 1 παιδί, 10.000 ευρώ (από 9.090
ευρώ σήμερα) για 2 παιδιά, 11.000 ευρώ
(από 9.545 ευρώ σήμερα) για 3 παιδιά και
12.000 ευρώ (από 9.545 ευρώ σήμερα) για
4 παιδιά και άνω.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν δύο προτάσεις: Η 1η να συγκεντρώνουν το 30% των καθαρών κερδών (ακαθάριστα έσοδα μείον επαγγελματικές δαπάνες)
τους σε ηλεκτρονικές αποδείξεις και η 2η ο
συντελεστής 30% να εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη αφού αφαιρεθεί ο φόρος που
αναλογεί.
Παράδειγμα
Ελεύθερος επαγγελματίας με ακαθάριστα
έσοδα 40.000 ευρώ και επαγγελματικές
δαπάνες 15.000 ευρώ θα δηλώσει καθαρά

κέρδη 25.000 ευρώ. Για τα κέρδη αυτά θα
πρέπει να εμφανίσει και αποδείξεις αγοράς
αγαθών ή υπηρεσιών που δεν αφορούν τις
επαγγελματικές του δαπάνες 7.500 ευρώ
(25.000 Χ 30%). Στην περίπτωση που ο
συγκεκριμένος επαγγελματίας εμφανίσει
4.000 ευρώ τότε θα πληρώσει πέναλτι φόρου 770 ευρώ (22% στη διαφορά των 3.500
ευρώ λιγότερων αποδείξεων).
Αν εφαρμοστεί η 2η πρόταση και για τον
υπολογισμό των αποδείξεων αφαιρείται από
τα κέρδη ο φόρος εισοδήματος, τότε ο εν
λόγω επαγγελματίας θα πρέπει να εμφανίσει αποδείξεις για εισόδημα 20.500 αντί για
25.000 ευρώ, δηλαδή 1.350 λιγότερες σε
σχέση με τη βασική πρόταση (7.500 – 6.150
ευρώ). Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι όλες οι αποδείξεις που ισχύουν
σήμερα θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται
υπόψη και το 2020 και ότι δεν θα υπάρχουν
αποδείξεις από συγκεκριμένα επαγγέλματα
που θα μετρούν διπλά.

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Νοεμβρίου
Απίστευτη γραφειοκρατία μέχρι το τέλος του χρόνου
Δείτε τις σημαντικότερες φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις και τις προθεσμίες τους για τον μήνα Νοέμβριο
2019.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Η παραγωγική λειτουργία της
εφαρμογής για τη διευκόλυνση
των υπόχρεων γίνεται σταδιακά.
Η διαδικασία καταχώρισης των
στοιχείων
πραγματοποιείται
χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων
προσώπων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της Αριθμ. 67343 ΕΞ
2019, ως εξής:
· Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019
· Ομάδα Β’ έως 28/11/2019 ·
Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Εγκρίθηκε η πρώτη κρατική επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου σε οφειλέτη ο οποίος ρύθμισε τις οφειλές του, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την
προστασία της Κύριας Κατοικίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών η κρατική επιδότηση αφορά το 40% της μηνιαίας
δόσης για δάνειο ύψους περίπου 80.000 € με υποθήκη την κύρια κατοικία. Ο δανειολήπτης που πληρούσε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, είχε υποβάλει τον
Ιούλιο του τρέχοντος έτους αίτηση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία κατέληξε σε ρύθμιση δόσεων για
διάστημα 24 ετών.

• ΔΕ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2,8%

Την απογοήτευση από την εξέλιξη των μακροοικονομικών δεικτών και τη διαφαινόμενη αδυναμία ουσιαστικής επιτάχυνσης του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας το 2019-2020, παρά το θετικό μετεκλογικό κλίμα
στις αγορές, επισημαίνει το ινστιτούτο εργασίας ΓΣΕΕ
στο πρώτο οικονομικό δελτίο, που δίνει στη δημοσιότητα.
Θεωρεί υπεραισιόδοξο το στόχο του 2,8% για τους ρυθμούς ανάπτυξης του 2020. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ κάνει λόγο για
αναντιστοιχία μεταξύ εθνικών αναπτυξιακών προσδοκιών και διεθνούς οικονομικής δυσανεξίας με την
κρίσιμη απόκλιση βραχυχρόνιων δεικτών και οικονομικών μεγεθών μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στους
τομείς κυρίως της βιομηχανίας, των εξαγωγών και του
οικονομικού κλίματος.

• ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Ενστάσεις κατά των ενημερωτικών σημειωμάτων που
έλαβαν, ύστερα από πολύμηνη καθυστέρηση, για πρώτη φορά στις αρχές Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν
πλέον τα 2,5 εκατ. συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, καθώς
ενεργοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.
gr) η σχετική εφαρμογή.
Αν και οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) κατέστησαν στην ουσία «άκυρα»
όλα τα εκκαθαριστικά με τις «προσωπικές διαφορές»,
καθώς έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπολογισμό
και ακύρωσαν τις υπουργικές αποφάσεις του Ιουνίου
2016, το γεγονός ότι δεν έχουν αναδρομική ισχύ περιορίζει το εύρος των ενστάσεων.

• ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από
επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα
της Ελλάδος
Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς
Υποχρεώσεις από τέλη χαρτοσήμου αποδείξεων ασφαλίστρων
και αποζημιώσεων
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
(Αποκτήσεις και Παραδόσεις)
Στατιστική
δήλωση
(INTRASTAT)
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού – Έντυπο Ε4

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών
Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων
(ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων από 5 διαφορετικές πηγές πληροφοριών για τον εντοπισμό φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία των
κατοικιών, των λοιπών κτισμάτων, των οικοπέδων και
των αγροτεμαχίων τους στο Ε9, αναμένεται να διενεργήσουν εντός των προσεχών μηνών οι υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα, σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διασταύρωσης των στοιχείων των δηλώσεων
Ε9, των δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου. των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των εντύπων Ε2
και του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη
φόρμα: anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 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 anagnostis.org

Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα με
πατάρι 100 τμ και 120τμ στη διασταύρωση
των οδών Καλαμάτας και Προφήτη Ηλία στο
Ναύπλιο. Τηλ. επικοινωνίας 698 023 6373 κ.
Σωτήρης. ΚΩΔ. 1191
ΑΘΉΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε φοιτητή από Αργολίδα, 44τμ, ανακαινισμένο και
επιπλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο,
ευήλιο, διπλά τζάμια, 50μ από τον σταθμό Ανθούπολη, 300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 694
760 5070, 698 660 9450 ΚΩΔ. 1184
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. στο
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο,
πρόσφατα ανακαινισμένο με τρία υπνοδωμάτια, υδρομόνωση και ηλιακό θερμοσίφωνα. Άνετο πάρκινγκ και μεγάλη
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες:
6944317903 ΚΩΔ. 1177
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ, στην
οδό Τήνου 21, Νέος Κόσμος, Άργος (2
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc). Τηλ.
επικοινωνίας 6949756293 και 2751029693.
ΚΩΔ. 1176
ΣΕΠΟΛΙΑ γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 2ου, γωνιακή, 1 υ/δ, μπάνιο, ιδανική για φοιτητές,
ανακαινισμένη, πλησίον της στάσης μετρό Σεπόλια, διαμπερής, με πρόσοψη σε
πλατεία, κουφώματα αλουμινίου. Διατίθεται επιπλωμένη ή μη, τιμή συζητήσιμη,
6957678924, 10:00-20:00 ΚΩΔ. 1172
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ σε φοιτητές διαμέρισμα
1ου ορόφου, στην οδό Ποσειδώνος, στην
Καλλιθέα Αττικής (δύο κρεβατοκάμαρες,
σαλόνι, κουζίνα wc). Τηλ 694 456 2400. Τιμή
400€/μήνα. Συγκοινωνίες: τράμ και λεωφορεία. ΚΩΔ. 1171
ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορόφου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο,
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό.
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168
ΑΘΉΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε
φοιτητή από Αργολίδα, 44τμ, πλήρως επιπλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο,
ευήλιο, 50μ από τον σταθμό Ανθούπολη,
300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 6947605070,
6986609450 ΚΩΔ. 1167
ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορόφου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο,
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό.
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ στο Τολό μονοκατοικία
1ου ορόφου, καινούρια, 3υ/δ, 2 μπάνια,
θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, συναγερμός, πλήρως επιπλωμένη, μεγάλα
μπαλκόνια, μεγάλος εξωτερικός χώρος με
θέσεις πάρκινγκ,500 μ από την ψιλή άμμο
angeldos@otent.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα 2ου
ορόφου, διαμπερές, με μεγάλες βεράντες,
χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Βλάση, στο
Άργος. Τηλ. 27510 61710, 697 902 9561
ΚΩΔ. 1131
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ κατάστημα / γραφείο,
102τμ, ισόγειο, στο Παράλιο Άστρος, οδός
Ζαφειροπούλου (πεζόδρομος) πάνω στην
αγορά, δίπλα στην θάλασσα. Πληροφορίες: 697 717 1564 ΚΩΔ. 1132
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ Παγκράτι (Αθήνα), διαμέρισμα 74 τ.μ. 2ος όρoφος, 2υ/δ, 1μπάνιο,
τέντες, κατασκευή 1974. Άνετο, διαμπερές,
φρεσκοβαμμένο διαμέρισμα, στο κέντρο
του Παγκρατίου δίπλα σε συγκοινωνίες.
Σε απόσταση 500μ βρίσκονται δύο πάρκα

και το ξενοδοχείο Caravel. Τιμή 460€. Τηλ.
6936809696 ΚΩΔ. 1129
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ κατάστημα 26τμ και με
πρόσοψη 5μ επί της οδού Άργους 115 (έναντι Piscinity). Διαθέτει τουαλέτα, κλιματισμό ψύξης- θέρμανσης και θέση parking
έμπροσθεν του καταστήματος. Τηλ. Επικοινωνίας 6972013845 ΚΩΔ. 1127
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 1ου
ορόφου 140 τμ διαμπερές. Πολυκλείτου
3, Άργος. Πληροφορίες τηλ. 27510 66188 –
68609 ΚΩΔ. 1117
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κέντρο του Άργους (Καλλέργη 17), τιμή 180
ευρώ. Επιπλωμένη, κλιματιστικό, Δωρεάν
Internet (WiFi), ασανσέρ, μπαλκόνι Τηλ.:
690 748 7606 – 698 829 4072 – (694 7567
484 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 2) ΚΩΔ. 1112
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ Αποθήκη 850 τ.μ. στο Σκαφιδάκι, πληροφορίες τηλ: 6977300379
ΚΩΔ. 1111
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη
στο Κέντρο του Άργους (Καλλέργη 17).
Διαθέτει ασανσέρ & αυτόνομη θέρμανση
(air condition). Τηλ.: 690 748 7606 – 698 829
4072 – (694 756 7484 μετά τις 2). ΚΩΔ. 1107
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 200 νεκταρινιές 200
ροδακινιές, 100 βερικοκιές. Νέα καλλιέργεια –Κουτσοπόδι. Αυτονομία νερού. Τιμή
1000 ευρώ. Τηλ. 694 011 1894 ΚΩΔ. 1106
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ,2ος όροφος στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Πλήρως επιπλωμένο κ εξοπλισμένο. Ιδανικό για 2-3 συγκατοίκους. SMS 6977453254, e-mail sotirosnl@
hotmail.com ΚΩΔ. 1105
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα δυάρι 57 τμ,
στην οδό Βάλτου 25, Αμπελόκηποι (κάθετος Κηφισίας, στο ύψος μετρό Πανόρμου).
Τηλ.: 697 201 3845 ΚΩΔ. 1098
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Περρούκα και
Ηρακλέους γωνία, 3αρι διαμέρισμα. Τηλ.
697 429 4595 ΚΩΔ. 1096
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 21, κατάστημα, ισόγειο 40τ.μ. - υπόγειο 40τ.μ.
Πληροφορίες 6974294595 ΚΩΔ. 1090
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 130
τ.μ γωνιακό 3 ύπνου 2 μπάνια αυτόνομη
θέρμανση πόρτα ασφαλείας τζάκι ηλιακός
ανεξάρτητη κουζίνα βεράντες γύρω-γύρω.
lykobesis.peter@yahoo.gr ΚΩΔ. 1088
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μονοκατοικία
εκτός Άργους με αυλή ή κ χωράφι ως 300€.
Τηλ. 6970940257 ΚΩΔ. 1076
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 110τμ, Α όροφος,
Άργους και Αγαπητού γωνία (πρώην Ευρωπαϊκή Πίστη). Τηλ: 6944330742 ΚΩΔ 1074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην οδό Κύπρου 2 στο
Ναύπλιο, δύο καταστήματα 43 και 44τμ,
χωριστά ή και ενωμένα. Τηλ 6944 610 460
ΚΩΔ. 1075
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 ΤΜ επιπλωμένη στη Ν. Τίρυνθα.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 698 299
9147. ΚΩΔ. 1068
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δεύτερος όροφος στα μπετά,
διαμπερές, οικοδομήσιμο 160 τμ., κάλυψη
200 τ.μ., οδός Πατριάρχου Κυρίλλου 8 /
Αγίου Ανδριανού, πίσω από παλιές Καπναποθήκες του Ναυπλίου. τηλ. 697 340 1802
ΚΩΔ. 1186
Πωλούνται 2 αγροτεμάχια, εκτός σχεδί-

ου 4102 κ 4900 Ν. Τίρυνθα, πρόποδες Πρ.
Ηλία, ενωμένα στον κεντρικό δρόμο με
φάτσα 47 μ. (και χωριστά). Πληροφ. 693 242
1799 ΚΩΔ. 1182
Αγιος Ανδριανός, οικόπεδο 670 τ.μ., εντός
σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, πρόσοψη 26 μ.,
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός
του οικισμού του Αγίου Αδριανού, εφάπτεται με δυο δημοτικούς ασφάλτινους
δρόμους, δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες
38.000€ ΚΩΔ. 1161
Οικόπεδο 650 τ.μ., εντός σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, πρόσοψη 24μ. σε δημοτικό
ασφάλτινο δρόμο πλάτους 6 μέτρων, άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός του
οικισμού δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες, δυνατότητα συνένωσης με γειτονικό οικόπεδο 700τ.μ. 39.000€. ΚΩΔ. 1160
Άγιος Αδριανός - Βακούφια, αγροτεμάχιο,
4604 τ.μ., εκτός σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό,
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 207 τ.μ., έχει
πρόσοψη 73 και 61 μέτρα σε δημοτικούς
ασφάλτινους δρόμους, με θέα Παλαμήδι,
τιμή 48.000 ευρώ, 6995812925 ΚΩΔ. 1159
Πωλείται αγροτεμάχιο-οικόπεδο 14στρεμματων στο Κουτσοπόδι - Μαλαντρένι, με
νερό, ηλεκτροδοτούμενο, οικοδομήσιμο,
κατάλληλο και για βιομηχανική χρήση .
Επικοινωνία: vsideri1979@yahoo.gr ΚΩΔ.
1158
Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεμάχιο στο
Ελληνικό Άργους, 6 στρεμμάτων με ελιές
και λεμονιές. Τηλ 694 498 4945 ΚΩΔ. 1155
Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών
11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ.
(27520) 29396 - κινητό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εταιρεία ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στο Άργος (3ο χιλ. Άργους- Τρίπολης) ζητά μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων για
άμεση απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο manargos@otenet.gr και στο φαξ
2751066618. ΚΩΔ. 1192
Ερευνήτρια νεοελληνικής-κλασικής φιλολογίας με ειδίκευση στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
κατ' οίκον σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου
και λυκείου. Παρέχεται ειδικό πρόγραμμα σε
παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 185 6517 ΚΩΔ. 1190
Ζητείται πωλητής ή πωλήτρια από εταιρία Α'
υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής με έδρα
το Ναύπλιο. Email: info@tziavaras.com κωδ.
1189
Η εταιρεία Skouras Real Estate, με έδρα το
Ναύπλιο αναζητά νέο μέλος/συνεργάτη για
δημιουργία καριέρας στον χώρο του Real
Estate. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση,
συνεχής καθοδήγηση και εκπαίδευση, ελκυστικοί όροι συνεργασίας και αμοιβής με μεγάλη προοπτική εξέλιξης. Προτιμώμενες ηλικίες
25 έως 40 ετών, απαραίτητη η γνώση ξένης
γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή
βιογραφικών: tsk@skourasrealestate.gr ΚΩΔ.
1188
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εμπορική εταιρία στο Άργος. Απαραίτητα προσόντα:
ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών, αγγλικά,
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης και επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή CV στο

accdept.cvs@gmail.com ΚΩΔ. 1187
ΚΥΡΙΟΣ 42 χρόνων από Ναύπλιο με Δίπλωμα Α', Β', Γ', Δ' και ΠΕΪ (κάτοχος Κάρτας
ψηφιακού ταχογράφου) ζητά εργασία σαν
οδηγός σε επαγγελματικά ΙΧ αυτοκίνητα, ή
φορτηγά, ή Βανάκια ως 30 θέσεων, αγγλική
γλώσσα μέτρια, (για Εθνικές Μεταφορές).
Τηλ. 698 336 0000 ΚΩΔ. 1183
Ειδική Παιδαγωγός με Μετεκπαίδευση στην
"Ειδική αγωγή & τις μαθησιακές δυσκολίες"
και εμπειρία σε χώρο παιδικής προστασίας
αναλαμβάνει την μαθησιακή αποκατάσταση
και παράλληλη στήριξη μαθητών Δημοτικού
& Γυμνασίου στην ευρύτερη περιοχή Επιδαύρου-Ασκληπιείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944848865 ΚΩΔ. 1180
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΡΑΣ να εργαστεί σε μελισσοκομική επιχείρηση για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Εμπειρία σε χειρωνακτικές εργασίες.
Ετών από 25 έως 40. Επικοινωνία μόνο απογευματινές ώρες. 6945154981 ΚΩΔ. 1179
Επιχείρηση στο Τολό ζητά προσωπικό για
σέρβις – μπαρ. Πληροφορίες τηλέφωνο:
694 593 5713 ΚΩΔ. 1170
Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης (όχι
κατάκοιτης) για ημιαπασχόληση έως εσωτερική σε μονοκατοικία στην περιοχή Κουτσοποδίου Αργολίδος, για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλέφωνο 694-0111894
ΚΩΔ. 1169
Η εταιρία Mitsiopoulos Group (εμπόριο
καφέ espresso -εξοπλισμό εστίασης ) αναζητά εξωτερικό πωλητή για περιοχές της
Πελοποννήσου . Απαραίτητα προϋπηρεσία
στο κλάδο HO.RE.CA , δυνατότητα ταξιδίων
.Βιογραφικά στο email sales_mitgroup@
hotmail.com ΚΩΔ. 1165
Ζητείται ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός για
το τμήμα συντήρησης της ξενοδοχειακής
μονάδας. info@nikkibeachhotels.com ΚΩΔ
1162
Βρεφοκόμος ζητείται για καθημερινή
(5ήμερη) εργασία σε οικία στο Ναύπλιο.
Απαραίτητη τουλάχιστον τριετής εμπειρία. Επιθυμητή συναφής επαγγελματική κατάρτιση. Στοιχεία επικοινωνίας:
6947805754,
xristin_maglara@yahoo.gr
ΚΩΔ 1157
Ζητείται υπάλληλος για ηλεκτρονικό κατάστημα στο Άργος. Αποστολή βιογραφικών:pe.tsakiri@gmail.com Τηλέφωνο: 698
841 8840. ΚΩΔ. 1156
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρεία εισαγωγής ξυλείας, α) εργάτης και β) τεχνίτης,
με εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο
και ηλικία εως 35 ετών. Τηλ.: 27510 29786
- 29787-25438 fax: 2751029818 ΚΩΔ. 1153
Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Άργος.(Επιθυμητή προϋπηρεσία) Τηλ. επικοινωνίας 2751 023255
ΚΩΔ. 1152
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εταιρεία εισαγωγής
ξυλείας, εργάτης - τεχνίτης, με εμπειρία
στο αντίστοιχο αντικείμενο και ηλικία έως
35 ετών. Τηλ.: 27510 29786 - 29787-25438,
fax: 27510 29818 ΚΩΔ. 1150
Τ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινουργή βαρκάκι 4,80 μέτρα
πλαστικό και μία μηχανή Kubota δικύλινδρη σε αρίστη κατάσταση. Τηλ.: 27520
28391, 698 947 3757 ΚΩΔ. 1094

Πωλείται Nissan Νavara, μοντ. 2006,
2488c.c., 194000χλμ, μαύρο μεταλλικό, 4x4, 4πορτο, a/b, a/c, abs, diesel,
immobilizer, mp3, άριστη κατάσταση,
ατρακάριστο, δεκτός έλεγχος, ζάντες,
ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές,
ιδιώτης, κτεο, πληρωμένα τέλη, προβολείς
ομίχλης,τιμή συζητήσιμη.τιμή 11000euro.
Τηλ: 6973280691
Πωλείται τρεχαντήρι 7,50 μ, πλαστικοποιημένο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP αερόψυκτη 2 κόρων, με βίντζι επαγγελματικό
και επαγγελματική άδεια 2 κόρων. Τηλ.:
2752059141 & 6949065081. ΚΩΔ.1042 Πωλείται ALFA ROMEO Α33, μοντέλο 1992
τιμή 600 ευρώ. Τηλέφωνο 694 22 33 953.
ΚΩΔ. 1012
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 200
με όλα τα βιβλία service, 108000 Km, σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435
ΔΙΑΦΟΡΑ
Πωλείται πλήρης κρεβατοκάμαρα, άριστης
κατάστασης, μοντέρνα κατασκευή από
ξύλο καστανιάς. Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑ 300 ευρώ
ΤΗΛ. 698 022 7678 Άργος Αργολίδας ΚΩΔ.
1185
Πωλείται καναπές - κρεβάτι, ψυγείο και
πλυντήριο σε άριστη κατάσταση λόγω μετακόμισης. Τηλ. 6945142324 ΚΩΔ. 1178
Χαρίζεται η Φρίντα, θηλυκό Βελγικό γκρενενταλ. Είναι 8 ετών με ενημερωμένο βιβλιάριο και τσιπαρισμενο. Συνεργάσιμη,
καλή φύλακας.argdimas@yahoo.gr ΚΩΔ.
1175
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ όπλα για κυνήγι ένα ΒΕΡΝΕΙ
ΚΑΡΟΝ παιρνει 5 φυσίγγια καινούργια
γαλλική και δίκαννο ρωσικό ΜΠΑΙΚΑΛ καινούργιο. Τηλ. 6937946861 ΚΩΔ. 1174
Πωλείται Α) Λευκό διπλό κρεββάτι με αποθηκευτικό χώρο 250 Ευρώ με το στρώμα
και Β) Ροζ βιβλιοθήκη ( 1.50 x .77 x .39 ) 50
Ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974116681
ΚΩΔ. 1164
Πωλείται άδεια πρακτορείου ΟΠΑΠ στην
Αρχαία Επίδαυρο πληροφορίες στα τηλέφωνα 2753042009 / 6977127013 ΚΩΔ. 1147
Αναλαμβάνω με χορτοκοπτικό μηχάνημα
καθαρισμούς οικοπέδων και κτημάτων.
Τηλ.6946965117 ΚΩΔ. 1145
Το DVD CLUB HOME CINEMA & Η ΡΕΖΕΡΒΑ
(είδη δώρων) ξεπουλάνε τον εξοπλισμό και
το εμπόρευμα με τιμές κάτω του κόστους.
DVD 2 EURO BLU-RAY 4 EURO στα δώρα τιμές κόστους κλπ. ΚΩΔ. 1133
Πωλούνται λέβητες στερεών καυσίμων
40.000 kcal και 80.000 kcal. Τιμη 2.300
ευρώ και 2.800 ευρώ αντίστοιχα. Τηλ.697
855 4636 ΚΩΔ. 1116
Πωλείται υδραυλικό ενεργειακό τζάκι. Δυνατότητα σύνδεσης με τα καλοριφέρ. Τιμή
1.200 ευρώ. Τηλ.697 855 4636 ΚΩΔ. 1115
Πωλούνται γαρδελοκάναρα και καναρίνια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το
6947646993. ΚΩΔ. 1109
Πωλείται ξύλινο διπλό κρεβάτι 2,26(μ)
x1,50(π)x0,52(υ) σε κλασσικό στυλ με
στρώμα και αποθηκευτικό χώρο στο κεφαλάρι, 2 κομοδίνα, γωνιακό ντουλάπι και
τουαλέτα 52cm(υ)x1,20(π)x40cm(υ) με καθρέφτη και σκαμπώ. Όλα σε χρώμα καφέ,
σε καλή κατάσταση. Επικοινωνία: kouvria@
yahoo.gr ΚΩΔ. 1100
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ατσομράσορπα

Ο Γρύλος

Όταν τα φύλλα πέφτουν

Αποποίηση γονέα
Λέει η μητέρα του Τοτού στο γιο της :
-Πρόσεχε κακομοίρη μου μην τολμήσεις και
κοπείς στα μαθήματα της εξεταστικής σου
γιατί μετά καλύτερα να ξεχάσεις ότι είσαι παιδί μου!
Γυρίζει ο Τοτός ύστερα από μερικές ώρες και
του λέει η μητέρα του :
-Λοιπόν Τοτέ πως τα πήγες;
-Γνωριζόμαστε;

Μια φορά ήταν ένας τύπος, που οδηγούσε το αμάξι του στην εξοχή. Ερημιές, ησυχία, ΜΠΑΜ! του
σκάει το λάστιχο. Ρεζέρβα έχει, γρύλλο δεν έχει.
– «Όχι ρε γαμώ το», ατυχία, στην ερημιά πού να
βρει κάποιον να τον βοηθήσει.
Στο βάθος, μακριά, βλέπει ένα φως.
Θα πάω εκεί, λέει ο
ήρωάς μας, όλο και κάποιος θα βρεθεί να με
βοηθήσει.
Ξεκινάει λοιπόν, με κατεύθυνση για το σπίτι.
Στην διαδρομή, μονολογεί…
– «Βέβαια, δεν ξέρω
ποιόν θα πετύχω εκεί,
αλλά στην ερημιά είναι
καλοί άνθρωποι, θα βοηθήσουν».
Περπατάει, είναι ένα χιλιόμετρο μακριά.
– «Τώρα, από την άλλη
θα μου πεις, μπορεί να
είναι κανένας παππούς
με καμιά γιαγιά, που να
ξέρουν αυτοί από αμάξια…»
…γύρω στα 800 μέτρα…
– «Ε, καλά, δεν χρειάζεται να ξέρουν και τίποτα
– ένα γρύλλο χρειάστηκα, δεν θα τους κάνει και
κόπο…»
…600 μέτρα…
«Δηλαδή! εντάξει – θα τους ενοχλήσω νυχτιάτικα,
αλλά εγώ φταίω;! χάλασε δηλαδή το αμάξι κύριε,
τι να κάνω; νομίζεις είχα σκοπό να σε ενοχλήσω;»

…300 μέτρα…
– «Ωχ αδελφέ… θα είναι και τίποτα χωριάτες, θα
μου σπάσουνε και τα νεύρα, ‘τι θες εδω’ και ‘απο
που έρχεσαι’ – λογαριασμό θα σου δώσω ρε
φίλε; το αμάξι μου χάλασε, θα μου κάνεις και
ανάκριση;»
…100 μέτρα…
– «Αμαν… φαντάσου
δηλαδή, να μου βγουν
και με καμία καραμπίνα! Να κινδυνέψω,
κιόλας, με τους παλιόγερους, για έναν παλιογρύλλο!»
…30 μέτρα, ανοίγει την
πόρτα της αυλής…
– «Εντάξει, είπαμε!
Αλλά όχι και να μου
βάλουν την καραμπίνα
στα μούτρα! δηλαδή,
κύριε, όχι επειδή βρεθήκαμε σε πρόβλημα
να μας βρίσετε κιόλας!»
…φτάνει στην πόρτα,
χτυπάει το κουδούνι…
– «Άκου να δεις! Άκου
να δεις!! Χρειάστηκε
ένας άνθρωπος την βοήθειά τους, να τον απειλήσουν κιόλας! Αλήτες!
Βρωμοχωριάτες! Παλιόβλαχοι! Άντε μωρέ ποιός
τους έχει ανάγκη τους παλιοκομπλεξικούς! Έναν
γρύλλο χρειάστηκα και εγώ! Σιγά δηλαδή!»
…Μια γιαγιάκα ανοίγει δειλά την πόρτα. Βλέπει
τον τύπο που είναι έξω φρενών:
«Τι θέλεις παιδάκι μου;» τον ρωτάει ευγενικά
– «βρε, άντε χέσου και εσύ και ο γρύλλος σου!»

