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Αντί να πάρουν κανένα κιλό κρέας να φάνε 
έκλεψαν ότι βρήκαν από χαλκό και αλουμίνιο 
στα σφαγεία του Κρανιδίου. Αντιπαράθεση 
παρατάξεων για την κλοπή. Σελ. 12

Παραβατικές 
εργοδοτικές πρακτικές

Είχαν αγάπη 
στα χάλκινα

  Σελ. 3Σελ. 3

Κινδυνεύει να ξεμείνει από δυνάμειςΚινδυνεύει να ξεμείνει από δυνάμεις
η Νοσηλευτική Μονάδα Άργουςη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους
Τρέχουν για λεφτά και προσωπικό στον ΠλεύρηΤρέχουν για λεφτά και προσωπικό στον Πλεύρη

 �� ΑΓΡΌΤΕΣ ΕΤΌΙΜΑΖΌΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΌΎΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ  - 
ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΘΕΡΜΌΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΡΜΌΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΨΎΞΗΣ

Κατάψυξη έγιναν τα χωράφια από τις Κατάψυξη έγιναν τα χωράφια από τις 
χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι, 
με τα πορτοκάλια και τα δέντρα να με τα πορτοκάλια και τα δέντρα να 

καταστρέφονται. Οι προσπάθειες καταστρέφονται. Οι προσπάθειες 
διάσωσης της παραγωγής με την διάσωσης της παραγωγής με την 

αντιπαγετική προστασία, δεν απέδωσαν αντιπαγετική προστασία, δεν απέδωσαν 
λόγω των διακοπών ρεύματος που λόγω των διακοπών ρεύματος που 
σημειώθηκαν, με τους αγρότες να σημειώθηκαν, με τους αγρότες να 

σκέφτονται πλέον να στραφούν μαζικά σκέφτονται πλέον να στραφούν μαζικά 
κατά της ΔΕΔΔΗΕ. Σελ. 8, 16κατά της ΔΕΔΔΗΕ. Σελ. 8, 16ΧΩΡΆΦΙΆΧΩΡΆΦΙΆ

ΔΆΚΡΥΆ ΣΤΆΔΆΚΡΥΆ ΣΤΆ

ΤΊ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΎΣΊΜΑ ΚΑΊ ΔΊΌΔΊΑΤΊ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΎΣΊΜΑ ΚΑΊ ΔΊΌΔΊΑ

ΠΌΣΌ ΚΌΣΤΊΖΕΊ ΤΌ ΤΑΞΊΔΊ ΠΌΣΌ ΚΌΣΤΊΖΕΊ ΤΌ ΤΑΞΊΔΊ 
ΑΡΓΌΛΊΔΑ – ΑΘΗΝΑΑΡΓΌΛΊΔΑ – ΑΘΗΝΑ

Ελλιπείς ελέγχους στους χώρους εργασίας 
σε επιχειρήσεις της Αργολίδας καταγγέλλει ο 
πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Αργολίδας Φώτης Κολεβέντης και με παρέμβα-
σή του προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και τον γενικό Επιθεωρητή 
ΣΕΠΕ.    Σελ. 4

  Σελ. 20Σελ. 20

Η χιονισμένη Η χιονισμένη 
Αργολίδα, Αργολίδα, 
όπως δεν όπως δεν 
την έχουμε την έχουμε 
ξαναδεί ξαναδεί 

Ξεχωριστές εικόνες στους λάτρεις του χιονιού «χάρισε» η κακοκαιρία «Ελπίδα»Ξεχωριστές εικόνες στους λάτρεις του χιονιού «χάρισε» η κακοκαιρία «Ελπίδα»
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Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
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ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5 
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anagnostispe@hotmail.com 

www.anagnostis.org

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

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων 
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ

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

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

άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους 
που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τις εργασίες τους

Tαυτότητα

Το επιτελικό κράτος σε επιχειρηματικό σχηματισμόΤο επιτελικό κράτος σε επιχειρηματικό σχηματισμό
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Βλέπουν Αποδυνάμωση της Νοσοκομειακής Μονάδας Άργους 
Ζητούν επειγόντως λύση από τον Πλεύρη

Δ εν θέλει και πολύ να ξα-
νανοίξει ο πόλεμος μετα-
ξύ των δύο πόλεων του 
νομού για τα πρωτεία 

στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας. 
Από κύκλους της δημοτικής πλει-
οψηφίας του Άργους ακούγεται 
έντονα η πρόθεση του Δημάρχου Δ, 
Καμπόσου να μεταβεί στην Αθήνα 
και να πραγματοποιήσει συνάντηση 
με τον υπουργό υγείας Αθανάσιο 
Πλεύρη. Η συνάντηση ίσως να είχε 
πραγματοποιηθεί αν δεν τύχαινε να 
χτυπήσει την Αττική η «Ελπίδα». Με 
την παιδιατρική να κλείνει, τα χει-
ρουργεία να μην λειτουργούν λόγω 
έλλειψης  χρημάτων για υλικά και 
το νοσηλευτικό και ιατρικό προσω-
πικό αποδεκατισμένο η Νοσοκομει-
ακή Μονάδα του Άργους φαντάζει 
έτοιμη να περάσει στα χέρια ιδιώτη 
ή να κλείσει, πράγμα που είναι και 
το πιθανότερο, αν και πρόθεση αρ-
χικά ήταν να μετατραπεί σε Βασικό 
Νοσοκομείο του Νομού.
 Τα δύο τελευταία περιστατικά μάλ-
λον φανερώνουν και την αδυναμία 
της νέας διοικήτριας να βρει λύση. 

Σύμφωνα με καταγγελίες, που εί-
δαν το φως της δημοσιότητα στο 
“anagnostis.org” η κατάσταση εί-
ναι τραγική. Πρώτη γνωστή καταγ-
γελία σε βάρος του νοσηλευτικού 
ιδρύματος έγινε από τον ιερέα της 
Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου π. Ελευ-
θέριο Μίχο, η μητέρα του οποίου με 

κάταγμα στο ισχίο δεν χειρουργεί-
ται λόγω έλλειψης χρημάτων για 
αγορά υλικών χειρουργείου. Σύμ-
φωνα με την άλλη πλευρά φέρεται 
να έγινε η παρότρυνση ο ασθενής, 
λόγω κινδύνου του Κοβιντ, να πα-
ραμείνει στο σπίτι του 1-2 μέρες 
έως ότου έρθουν τα υλικά για την 

επέμβασή του. 
Την πρώτη καταγγελία ακολού-
θησε και  μια νέα από τη σύζυγο 
ασθενή, ο οποίος με σπασμένο πόδι 
παραμένει στην κλινική από την 
Κυριακή. Ο 70χρονος άντρας από 
το Ναύπλιο, με πολλά προβλήματα 
υγείας (έχει κάνει στο παρελθόν 
δύο επεμβάσεις στο κεφάλι) λόγω 
αστάθειας στο περπάτημά του, 
έσπασε το πόδι του και με αφό-
ρητους πόνους μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο Άργους για να νοση-
λευτεί.
Όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα 
μετά από αναζήτηση των υπευθύ-
νων έλαβε την απάντηση ότι έχει 
εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του 
μήνα και δεν υπάρχουν χρήματα 
προκειμένου να εφοδιαστεί το νο-
σοκομείο με τα απαραίτητα υλικά 
που χρειάζεται το χειρουργείο για 
τα ορθοπεδικά περιστατικά! Στην 
επιμονή της συζύγου, η μόνη απά-
ντηση που κατάφερε να πάρει είναι 
αν επιθυμεί να μεταφερθεί ο σύζυ-
γός της σε άλλο νοσοκομείο, στην 
Τρίπολη, στην Πάτρα ή αλλού για 

να χειρουργηθεί, σε νοσοκομείο 
δηλαδή που έχει τα απαραίτητα 
υλικά, για να γίνει η απαραίτητη 
επέμβαση!
Λίγες μέρες πριν, την Παρασκευή 
ο Βουλευτής Αργολίδας της ΝΔ 
αναρτούσε στην σελίδα του στο FB: 
«Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Υπουργό Υγείας Θάνο 
Πλεύρη με τον οποίο συζητήσαμε 
τα ζητήματα που απασχολούν τη τ 
Νοσηλευτική Μονάδα Άργους και 
τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλί-
ου του Γενικού Νοσοκομείου Αρ-
γολίδας. Στην κατεύθυνση αυτή, 
προγραμματίσαμε και συνάντησή 
μας στο Υπουργείο Υγείας την Τρί-
τη». Έκτοτε δεν έχει διαρρεύσει το 
τι ειπώθηκε, μεταξύ του Υπουργού 
και του βουλευτή.
Χτες το Βράδυ, σύμφωνα με επί 
του πιεστηρίου πληροφορίες, ο 
Δήμαρχος Άργους –Μυκηνών θα 
συναντάτο με τον Υπουργό Υγείας 
για το θέμα της Νοσιλευτικής Μο-
νάδας αλλά και των σκέψεων της 
κυβέρνησης για το Γενικό Νοσοκο-
μείο Αργολίδα.

Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι 
Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις ανησυχούν οι επιχειρήσεις τουρισμού

Μ ε το φόβο της οικονομικής κατάρευσης κοιμού-
νται και ξυπνούν οι επιχειρηματίες στον Τουρι-
σμό. Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για το καλο-
καίροι πολλοί επιχειρηματίες φοβούνται πως 

δεν θα επιβιώσουν μέχρι τότε, κάνοντας την παροιμία «Ζήσε 
Μάη να φας τριφύλλι» να φαντάζει ρεαλίσημη. Με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Τουρισμού κ. Κικίλια, τον  Υπουργό Οι-
κονομικών κ. Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Γεωργιάδη και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη καθώς και με κοινοποίηση 
στους: Βουλευτές Πελοποννήσου, στα Επιμελητήρια της Χώ-
ρας και στο ΚΕΕΕ, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβού-
λιο Πελοποννήσου μέσω του προέδρου του Φώτη Δαμούλου, 
ζητά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου.
Οι  ευχές  όλων  για τερματισμό  της πανδημίας  δυστυχώς  
έως  σήμερα  δεν  έπιασαν " τόπο ", με  την  πανδημία  να  
καλπάζει  και   να  μας  ταλαιπωρεί  δύο  χρόνια  τώρα  και  η  
πολυπόθητη  κανονικότητα   να  αργεί  να  έρθει .
Οι  επιχειρήσεις  που  κινούνται  στον  τουριστικό  κλάδο  
όπως  ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, τουριστικά  γρα-
φεία, τουριστικά  λεωφορεία   την  τελευταία  διετία  διανύουν  
έναν δύσκολο  αγώνα  δρόμου  επιβίωσης, με  απρόβλεπτες  
εξελίξεις.
Δυστυχώς  τα  στοιχεία  μέχρι  σήμερα  δείχνουν  μια  σημα-
ντική  μείωση  των  κρατήσεων   και  πάρα  πολλές   ακυρώ-
σεις   εκθέσεων,  συνεδρίων, ταξιδίων  και  εκδηλώσεων, με  
αποτέλεσμα  οι  επιχειρήσεις  του  τουριστικού  κλάδου  να  
βρίσκονται  σε  δεινή  θέση, μη  μπορώντας  να  ανταποκρι-
θούν   στις  υποχρεώσεις  τους.
Τα  μέτρα  που  έχουν  παρθεί  έως  σήμερα, σαφέστατα  και  
είναι  στη  σωστή  κατεύθυνση,  δεν  αρκούν  όμως  για  να  
λύσουν  το  πρόβλημα  που  έχει  δημιουργηθεί.

Η  κυβέρνηση  πρέπει  άμεσα  να  προβεί  σε  λήψη  δραστι-
κών  μέτρων  στήριξης   ώστε  οι  επιχειρήσεις  αυτές  να  πα-
ραμείνουν  ζωντανές  και  ενεργές  την  επομένη  μέρα  μετά  
την  πανδημία.
Για  το  λόγο  αυτό  προτείνουμε  μία  σειρά  μέτρων  που  θα  
βοηθήσουν  και  θα  ανακουφίσουν  τις  επιχειρήσεις  αυτές  
όπως:
•Άμεση αποπληρωμή των οφειλόμενων στις επιχειρήσεις του  
προγράμματος "Τουρισμός  για  όλους" και του προγράμματος  
Κοινωνικού  Τουρισμού  του  ΟΑΕΔ.
•Άμεση  αποσύνδεση  των  προγραμμάτων  αυτών  από  
οποιαδήποτε  ασφαλιστική και  φορολογική  υποχρέωση.
•Αναστολή  φορολογικών  και  ασφαλιστικών και  δανειακών  
υποχρεώσεων  για  31.12.2022.
•Παράταση  των  ρυθμίσεων οφειλών που  δημιουργήθηκαν 
στην πανδημία  έως την 30.06.2022.
•Άμεση  εφαρμογή  του  μέτρου  των  αναστολών  συμβάσεων  
εργασίας .
•Εφαρμογή  του  μέτρου  της επιδότησης  ενοικίου
•Μη  επιστροφή  της  επιστρεπτέας  προκαταβολής 
•Προγράμματα  επιδότησης  δαπανών  των παραπάνω  επιχει-
ρήσεων  μέσω  ΕΣΠΑ.
•Επιδότηση  πετρελαίου θέρμανσης  ειδικά  για  τα  τουριστικά  
καταλύματα.  
Κύριε  Υπουργέ  
Η  υγειονομική  κρίση   δεν  έχει  τελειώσει  και  όπως  δεί-
χνουν  τα  στοιχεία  η  κατάσταση  δεν  αναμένεται  να  βελτι-
ωθεί   πριν  το  τέλος  Μαρτίου.            
Για  τον λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  υπάρξει  άμεση  και  
ουσιαστική  παρέμβαση  από  πλευράς σας,  στήριξης  και  
διασφάλισης  της  βιωσιμότητας  των  επιχειρήσεων  και  του  
ανθρώπινου  δυναμικού  τους.
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Αντιδράσεις για το λουκέτο της Eurobank στο Κρανίδι
Την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργί-
ας του Υποκαταστήματος της Eurobank στο 
Κρανίδι με στόχο την εξυπηρέτηση ολόκλη-
ρης της περιοχής, επισημαίνει ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας, με επιστολή του 
προς τον διοικητή της τράπεζας.
Όπως τονίζει, το κλείσιμο του υποκαταστήμα-
τος έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό 
και ανησυχία στους κατοίκους όλης της πε-
ριοχής. Η Ερμιονίδα βρίσκεται στην ανατο-
λική άκρη της Αργολίδας και είναι αρκετά 
απομονωμένη, αφού η επικοινωνία της με τα 
αστικά κέντρα είναι αρκετά δύσκολη, τόσο σε 
οδικό αλλά και σε ακτοπλοϊκό επίπεδο. Είναι 

προφανές ότι κάθε τραπεζικό υποκατάστημα 
στην περιοχή εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό 
όχι μόνο τους κατοίκους αλλά και χιλιάδες 
επισκέπτες κατά τη διάρκεια όλου του χρό-
νου. Η αρνητική εξέλιξη και η απόφαση να 
κλείσει το υποκατάστημα της Eurobank, θα 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλους 
τους συναλλασσόμενους, αφού η εμπορική 
δραστηριότητα της περιοχής και οι συναλλα-
γές  είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Αγροτικός κόσμος, τομέας παροχής υπηρε-
σιών,  επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες 
και πλήθος τουριστών και επισκεπτών  θα 
βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να στερηθούν 

των υπηρεσιών της τράπεζας που επί τόσα 
χρόνια στάθηκε στο πλευρό τους. Επιπλέ-
ον, οι εργαζόμενοι του υποκατάστήματος θα 
αναγκαστούν να μεταφερθούν σε άλλο τόπο 
αυξάνοντας τα έξοδά τους, σε μια περίοδο 
όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εξαιρετικά 
δυσχερή θέση».
Και καταλήγει ο βουλευτής: «Η απόφασή σας 
πλήττει την περιφέρεια της Ερμιονίδας και 
προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Για ποιο λόγο 
θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι κάτοικοί της 
και όχι μόνο, αφού το πιο κοντινό υποκατά-
στημα της τράπεζάς σας θα βρίσκεται πλέον 
σε αποστάσεις πάνω των 80 χιλιομέτρων;  

Συνεπώς, το κλείσιμο του Υποκαταστήματος 
μόνο αναστάτωση θα προσφέρει στην τοπι-
κή κοινωνία της Ερμιονίδας και τίποτε άλλο. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι κάτοικοι 
της Ερμιονίδας αλλά και ολόκληρης της χώ-
ρας, ανακεφαλαιοποίησαν τρεις φορές τις 
Τράπεζες με κρατικά κεφάλαια, βοηθώντας 
ουσιαστικά στην συνέχιση της εύρυθμης λει-
τουργίας των. Θα έπρεπε τώρα, το βλέμμα της 
Τράπεζας να στραφεί και προς την πλευρά 
των πολιτών, αναθεωρώντας παρόμοιες απο-
φάσεις που θα τους φέρουν σε πολύ δύσκο-
λη θέση και θα τους δημιουργήσουν πλήθος 
προβλημάτων».

Παραβατικές εργοδοτικές πρακτικές 
καταγγέλλει ο Κολεβέντης

Ελλιπείς έλεγχοι στους χώρους εργασίας στην Αργολίδα
Ελλιπείς ελέγχους στους χώρους ερ-
γασίας σε επιχειρήσεις της Αργολίδας 
καταγγέλλει ο πρόεδρος του Εργατοϋ-
παλληλικού Κέντρου Αργολίδας Φώ-
της Κολεβέντης και με παρέμβασή του 
προς τον υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδά-
κη και τον γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ 
Χαράλαμπο Βούτση, ζητά τη διενέρ-
γεια και εντατικοποίηση των ελέγχων 
από το τμήμα Επιθεώρησης Εργασια-
κών Σχέσεων Αργολίδας.
Όπως σημειώνει στην ανοιχτή επιστο-
λή του «μετά τη δεκαετή κρίση και τη 
διαδοχή της από την εις εξέλιξη διττή 
υγειονομική και οικονομική κρίση, τα 
φαινόμενα παραβατικότητας εντείνο-
νται με την ταυτόχρονη αγωνία των 
εργαζομένων για τη διατήρηση της 
όποιας απασχόλησής τους να μετατρέ-
πεται σε φόβο καταγγελίας παραβατι-
κών εργοδοτικών πρακτικών.
Αυτή η γενικότερη κατάσταση επικρα-
τεί εντεινόμενη στο Νομό Αργολίδας 
σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
του δευτερογενούς (μεταποίηση) και 
τριτογενούς τομέα (υπηρεσίες).
Ο αριθμός, όμως, των ελέγχων από 
το τμήμα εργασιακών σχέσεων της 
οικείας Επιθεώρησης Εργασίας είναι 
αντιστρόφως ανάλογος της εκτίμησης 
του μεγέθους της παραβατικότητας με 
συνέπεια να δημιουργείται μια εικόνα 
πλήρους απουσίας των ελεγκτικών 
μηχανισμών που συνεπάγεται τη πε-
ραιτέρω διόγκωση της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως το τμήμα 
εργασιακών σχέσεων είναι στελεχω-
μένο με επαρκή αριθμό έμπειρων και 
εξειδικευμένων εργαζομένων που δεν 
δικαιολογεί οποιαδήποτε αδυναμία ως 
προς την αποτελεσματική πραγματο-
ποίηση του ελεγκτικού έργου.
Παρά τα συνεχή αιτήματα του Εργατο-

ϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας για 
διενέργεια ελέγχων σε κλάδους και 
επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότη-
τας, οι έλεγχοι όχι μόνο δεν εντατικο-
ποιήθηκαν αλλά ουσιαστικά δεν πραγ-
ματοποιούνται.
Σε αυτό το πλαίσιο της κλιμάκωσης 
των φαινομένων παραβατικότητας και 
της διαπιστωμένης έλλειψης ανταπό-
κρισης στην αδήριτη ανάγκη ελέγχων, 
το Ε.Κ. Αργολίδας ως οφείλει εκ του 
ρόλου του - με μοναδικό γνώμονα τη 
διασφάλιση της εργασιακής και ασφα-
λιστικής νομιμότητας να απευθυν-
θεί στην Πολιτική και Επιχειρησιακή 
ηγεσία ώστε να αναστραφεί η διαμορ-
φωθείσα κατάσταση που τροφοδοτεί 
παραβατικές συμπεριφορές σε βάρος 
των εργαζομένων, των ανέργων, της 
υγιούς επιχειρηματικότητας και του 
δημοσίου συμφέροντος.
Με την πεποίθηση ότι το ζήτημα θα 
εξεταστεί και θα υπάρξει άμεση κι-
νητοποίηση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών του τμήματος εργασιακών 
σχέσεων της Επιθεώρησης Εργασίας 
Αργολίδος στη μάχη ενάντια στην πα-
ραβατικότητα».
Ο κος Κολεβέντης σημειώνει ακόμα: 

«Αναμφίβολα, η εντατική διενέργεια 
ελέγχων από τις κατά τόπους Επιθεω-
ρήσεις Εργασίας συνιστά ένα εξαιρετι-
κά κρίσιμο εργαλείο για την καταπολέ-
μηση του πολυδιάστατου φαινομένου 
της παραβατικότητας στην αγορά ερ-
γασίας (αδήλωτη ή μερικώς δηλωμέ-
νη εργασία, μη καταβολή μισθών, ακα-
ταλληλότητα χώρων εργασίας κ.λπ.) 
και κατ’ επέκταση την εφαρμογή της 
νομοθεσίας, τη διαφύλαξη εργασια-
κών κοινωνικών δικαιωμάτων, την 
τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων 
υγείας και ασφάλειας, τη χρηματοδό-
τηση του Ασφαλιστικού Συστήματος, 
αλλά και τη διαμόρφωση συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επι-
χειρήσεων του εκάστοτε κλάδου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, η 
διενέργεια και εντατικοποίηση των 
ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές απο-
τελεί πάγιο αίτημα του κόσμου της 
μισθωτής εργασίας, του Οργανωμένου 
Συνδικαλιστικού Κινήματος και της 
υγιούς επιχειρηματικότητας αφού η 
παραβατικότητα εξελίσσεται τόσο σε 
μέσο παράνομης επιδείνωσης των 
όρων αμοιβής και εργασίας (συρρί-
κνωση αμοιβών, απώλεια εργασιακών 
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων), όσο 
και σε νοσηρή μεθόδευση απόκτησης 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
από παραβατικούς εργοδότες.
Την ίδια ώρα, η πραγματοποίηση και 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων 
συνδέεται άρρηκτα με το δημοσιο-
νομικό συμφέρον και την κοινωνική 
πολιτική καθώς αυτή η εκροή πόρων 
υπονομεύει την επάρκεια και βιωσι-
μότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης 
(μειωμένες εισφορές) ενώ μεταβάλλει 
δυσμενώς το κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο των εργαζομένων που υφί-
στανται παραβατικές πρακτικές (κρά-
τος πρόνοιας)».

Ναύπλιο: Κλειστά 
τα ΕΛΤΑ από Δευτέρα

Εξυπηρέτηση από  
Τροχοταχυδρομείο στο προαύλιο

Κλειστό θα παραμείνει το 
κτήριο των ΕΛΤΑ στο Ναύ-
πλιο από τη Δευτέρα 31 Ια-
νουαρίου μέχρι και την Πα-
ρασκευή 4 Φεβρουαρίου, με 
την εξυπηρέτηση των πελα-
τών να γίνεται από Τροχοτα-
χυδρομείο που στήνεται στο 
προαύλιο
Τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν τους 
πελάτες τους που εξυπηρε-
τούνται από το Ταχυδρομεί-
ου του Ναυπλίου ότι, τις επό-
μενες ημέρες, πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν εργασίες 
εντός του κτιρίου. Η επιλο-
γή λειτουργίας του Τροχο-
ταχυδρομείου είναι η λύση 
που προτιμήθηκε για για την 
ασφάλεια του προσωπικού 
και των πελατών και θα πα-

ρέχει όλες τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες.
Σημειώνεται, ότι η Μονάδα 
Διανομής, που στεγάζεται 
στο ίδιο κτίριο, θα λειτουργεί 
κανονικά και δεν θα επηρε-
αστεί η διανομή της αλληλο-
γραφίας της περιοχής.
Το Γραφείο Τύπου των ΕΛΤΑ 
ζητά εκ των προτέρων, την 
κατανόηση των πελατών και 
όπως ανακοινώνει «το προ-
σωπικό του καταστήματος θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση των πελατών 
μας από το Τροχοταχυδρομείο 
για τις ημέρες που απαιτού-
νται προκειμένου να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες εντός 
τους καταστήματος». 



2019 ΠΕΜΠΤΗ
27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2022 5ρεπορτάζ

Π ροσφιλής προορισμός η Αργολίδα 
για τους Αθηναίους και ευκαιρία 
απόδρασης για τα Σαββατοκύριακα 
ή και για ημερήσια εκδρομή, αλλά 

και απαραίτητη μετακίνηση για τους ντόπιους η 
μετακίνηση στην Αθήνα για δουλειές ή διασκέ-
δαση και η επιστροφή.
Πόσο στοιχίζει όμως ένα ταξίδι Ναύπλιο (ή Άρ-
γος) – Αθήνα με την επιστροφή οδικώς με το 
αυτοκίνητό μας, τη στιγμή όλα έχουν ακριβύνει 
και το κόστος πλέον είναι υπολογίσιμο για τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό που «χτυπιέται» 
αλύπητα από την ακρίβεια και με τους μικρούς 
μισθούς;

Το κόστος με το αυτοκίνητο
Τα καύσιμα ενός μέσου αυτοκινήτου για να δι-
ανύσει τα 150 χιλιόμετρα της απόστασης από 
Άργος ή Ναύπλιο έως την Αθήνα και τα διόδια, 
που διπλασιάζονται με την επιστροφή:   
Απόσταση με επιστροφή και μια ελάχιστη μετα-
κίνηση στην περιοχή: 300 χιλιόμετρα. Σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης για τις τιμές καυσίμων την Παρασκευή 21 
Ιανουαρίου 2022, η τιμή της αμόλυβδης βενζί-
νης είναι 1,792 ευρώ / λίτρο.
Αντίστοιχα η τιμή diesel κίνησης είναι 1,53 

ευρώ / λίτρο και η τιμή του υγραερίου είναι 
1,041 ευρώ.

Αν υπολογίζουμε ότι ένα βενζινοκίνητο μικρο-
μεσαίο αυτοκίνητο καταναλώνει 6,8 λίτρα τα 
100 χλμ, τότε για το ταξίδι Αθήνα – Ναύπλιο με 
επιστροφή, χρειάζεται 20,4 λίτρα καυσίμου, ήτοι 
36,55 ευρώ.
Όμως δεν αρκεί να φουλάρει κανείς το ρεζερ-
βουάρ του αυτοκινήτου του για να ταξιδέψει. 
Υπολογίσιμο κόστος είναι και τα διόδια πλέον. 
Έτσι για την μετακίνηση από την Αργολίδα στην 
Αθήνα ένα αυτοκίνητο περνά τέσσερις σταθμούς 
διοδίων:
Σπαθοβουνίου 2.55 €
Ισθμού 1.8 €
Ελευσίνας 2.1 €
Αττική Οδός 2,80 €
Το συνολικό κόστος των διοδίων μαζί με την 

επιστροφή, με τις τιμές της προηγούμενης Πα-
ρασκευής είναι 18,50 ευρώ.
Αθροίζοντας τα καύσιμα και τα διόδια για να 
πάει ένα μικρομεσαίο βενζινοκίνητο αυτοκίνη-
το από το Ναύπλιο ή το Άργος στην Αθήνα και 
να επιστρέψει ο οδηγός θα πρέπει να πληρώσει 
55,05 ευρώ. Ανάλογα μπορεί να υπολογίσει ο 
οδηγός την κατανάλωση του οχήματος του ανά-
λογα με την κατανάλωση και το καύσιμο που 
χρησιμοποιεί. Φυσικά παίζει ρόλο και ο τρόπος 
οδήγησης του καθενός, αλλά και η τιμή του καυ-
σίμου ανάλογα με το πρατήριο που θα βάλει στο 
ρεζερβουάρ βενζίνη, πετρέλαιο ή υγραέριο.
Η εσωτερική μετακίνηση στην Αργολίδα (Τολό, 
Επίδαυρος κλπ) καθώς και η εσωτερική μετα-
κίνηση στην Αττική, προσθέτει χιλιόμετρα, και 
επομένως επιπλέον κόστος καυσίμων. Αν βέβαια 
το ταξίδι γίνει από ή προς την Ερμιονίδα αυξά-
νονται τα χιλιόμετρα και μειώνονται τα διόδια 
εφόσον επιλεγεί η διαδρομή από το δρόμο της 
Επιδαύρου.
Ανάλογα με το πόσο βαθιά πατάτε το γκάζι, με 
την κατάσταση του οχήματός σας και με το καύ-
σιμο που θα καταναλώσετε υπολογίστε πόσο βα-
θιά θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη για 
να πάτε ένα ταξίδι στην Αθήνα και να επιστρέ-
φετε στο Ναύπλιο. Όσο για τα διόδια, ανάλογα 
με τον προορισμό σας ή την αφετηρία σας ίσως 
να μπορέσετε να γλιτώστε τα διόδια της Αττικής 
Οδού. Για τα υπόλοιπα διόδια, μάλλον ταλαιπω-
ρία και κίνδυνος θα ήταν μην επιλέξετε τους αυ-
τοκινητόδρομους.

Πόσο κοστίζει το ταξίδι  
Αργολίδα – Αθήνα με επιστροφή

Τί θα πληρώσετε σε καύσιμα και διόδια για να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο Αττική – Ναύπλιο ή Άργος και Ερμιονίδα

Ανάλογα με το πόσο βαθιά 
πατάτε το γκάζι, με την 

κατάσταση του οχήματός 
σας και με το καύσιμο που θα 

καταναλώσετε υπολογίστε 
πόσο βαθιά θα πρέπει να 
βάλετε αντίστοιχα το χέρι 

στην τσέπη για να πάτε ένα 
ταξίδι στην Αθήνα
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Δεν έχουν υλικά για Δεν έχουν υλικά για 
χειρουργείοχειρουργείο

Είναι να μην σου τύχει. Έτσι και σου τύχει να νο-
σηλευτείς καλό είναι να πάρεις μαζί σου και το 
βαλιτσάκι του αυτοκινήτου με τις πρώτες βοή-
θειες. Εκεί που κατάντησαν την περίθαλψη στην 
Αργολίδα μας έφεραν πίσω στις εποχές που οι 
ασθενείς έφερναν μαζί τους το οινόπνευμα και 
μπαμπάκι. Έ τώρα ας φέρουν κάτι παραπάνω 
απ αυτά 2. Πάει κανείς επίσκεψη με άδεια χέρια; 
Δεν πάει. Στο Νοσοκομείο γιατί να πηγαίνουν 
έτσι χωρίς καν ένα πράσινο φύλλο; Ντροπή! ΑΝ

Η εφημερίδα δεν υιοθετεί ούτε ασπάζεται απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στα κείμενα που φιλοξενεί

Πιέσεις για το σπίτι 
του ποιητή

Η εγκατάλειψη του σπιτιού του ποιητή 
Νίκου Καρούζου στο Ναύπλιο αποτε-
λεί ντροπή τόσο για την ίδια την πόλη, 
όσο και για το υπουργείο Πολιτισμού. 
Μετά την αναμόχλευση του θέματος 
που έγινε το τελευταίο διάστημα, με 
επιστολή του προς την Υπουργό Πολι-
τισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Δ. 
Κωστούρος καλεί το Υπουργείο Πολι-
τισμού να προχωρήσει στην απευθεί-
ας αγορά ή στην απαλλοτρίωση της 
οικίας του ποιητή, για την δημιουργία 
του  μουσείου με κειμήλια του ποιητή 
και πολιτιστικού χώρου αφιερωμένο 
στην ποίηση. Το εν λόγω ακίνητο έχει 
χαρακτηριστεί  ως διατηρητέο κτίριο. 
Αναφορά κατέθεσε στη Βουλή και ο 
Ανδρέας Πουλάς κοινοποιώντας την 
επιστολή του Δημάρχου. Υ.Ζ.

Η αβάσταχτη ντροπή
Σε δύο σελίδες τού «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ» (20.1.22), αναλύεται η 
ντροπή τής παραμέλησης τού Δικαστικού Μεγάρου (και 
τής πλατείας του), που αφέθηκε επί 100 χρόνια χωρίς κα-
μία συντήρηση, στην τύχη του.
Έμφαση δίνεται και στα πεύκα που υπάρχουν πίσω από το 
μνημείο τού Νικηταρά, που αν πέσουν, θα καταστρέψουν 
το μνημείο. 
Το ότι δέν ηγέρθη το μνημείο από τήν πατρίδα αλλά 
από κάποιον ιδιώτη, αυτό δέν συγκίνησε τόν σχολιαστή.
Επίσης το ότι αρχικά είχε τοποθετηθεί στο κέντρο τής πλα-
τείας, και κάποιο άγνωστο χέρι το μετέφερε στην άκρη 
της, δίπλα από ένα καμπινέ και πίσω από ένα περίπτερο, 
πέρασε κι αυτό απαρατήρητο. Στο πίσω μέρος τού μνη-
μείου, είναι χαραγμένο ένα ποίημα τού Κωστή Παλαμά, 
το οποίο δέν διαβάζεται πλέον από κανέναν, γιατί κάποιοι 
«υπεύθυνοι» φρόντισαν να σωρεύσουν χώματα και φύτε-
ψαν ακριβώς εκεί, κάκτους με τεράστια αγκάθια!
Στις 4 πλευρές τού μεγάρου γράφει η πρώτη το όνομα τού 
Ανδρέα Συγγρού, που το έφτιαξε, η δεύτερη πλευρά είναι 
η 25η Μαρτίου, το ξεκίνημα της Εθνεγερσίας, η τρίτη το 
όνομα τού προέδρου Πολυζωΐδη που μαζί με τόν Τερτσέ-
τη αθώωσαν τόν Αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο 
οποίος είχε καταδικαστεί μαζί με τόν Στρατηγό Δημήτριο 
Πλαπούτα από τόν αντιβασιλέα Άρμαρσμπεργκ σε θάνα-
το (με τήν κατηγορία ότι οι κατηγορούμενοι, δέν έδειχναν 
«ανεπιφύλακτη υποταγή» στον Γερμανό), και στην 
τέταρτη πλευρά υπάρχει το όνομα τού Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου.
Πολλοί Ναυπλιώτες, έχουν κατά καιρούς προτείνει τήν 
μετονομασία τού τμήματος τής οδού από το μέγαρο μέχρι 
τήν 11η σε οδό Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, μιάς που στη μία 
πλευρά δέν υπάρχουν σπίτια παρά μόνο οι γραμμές τού 
τρένου και από την άλλη πλευρά είναι το Δεσποτικό (ο Δε-
σπότης απολύτως σύμφωνος) και δυό τρείς ακόμη οι οποί-
οι συμφωνούν κι αυτοί.
Το επίσημο κράτος όμως, το απαγόρευσε κι αυτό, με τήν 
έωλη και αθεμελίωτη δικαιολογία ότι θα επέλθη χάος 
στά Ταχυδρομεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-
κό(!).
Έτσι, 200 χρόνια μετά τήν Επανάσταση, δέν υπάρχει στην 
πρώτη πρωτεύουσα τού ελευθέρου Ελληνικού κράτους, το 
Ναύπλιον, τήν πόλη που ελευθέρωσε ό ίδιος με τα παλικά-
ρια του, οδός τού Αρχιστρατήγου Θεοδώρου Κολοκο-
τρώνη!   

Ναύπλιον 22.1.22
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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Στάσου τσίπουρο

O οινοτουρισμός αναμένεται να 

αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό 

στοιχείο στη φαρέτρα της τουρι-

στικής προβολής της Πελοπον-

νήσου, με δεδομένη την ύπαρξη 

περιοχών με μεγάλες αμπελοκαλ-

λιέργειες και εξαιρετικής ποιότη-

τας κρασιά.

Έτσι, με αντικείμενο τον οινοτου-

ρισμό, η Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου θα συνδιοργανώσει τον 

ερχόμενο Απρίλιο δράση σε συ-

νεργασία με το Υπουργείο Τουρι-

σμού και τον ΕΟΤ. Πολύ καλή ιδέα, 

επιτέλους να ξεφύγουμε και από 

εκείνο το γραφικό «στάσου μύ-

γδαλα». Οι καιροί αλλάζουν και οι 

ανάγκες ανάδειξης των τοπικών 

προϊόντων πληθύνουν. «Στάσου 

Τσίπουρο ή Αγιορείτικο» λίγη ση-

μασία έχει. Και τα δυό αναμένεται 

να προσελκίσουν τουρίστες αλλά 

και καταναλωτές ανά τον κόσμο. 

Άντε Γειά μας!  ΑΝ.

Τα κρούσματα
Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό να παραμένει επιβαρυμένη η 
Αργολίδα στην καθημερινή καταμέτρηση των κρουσμάτων. 
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα ανακοινωθέντα στοιχεία, 
τα κρούσματα που καταγράφηκαν την Τρίτη στην Πελοπόν-
νησο ήταν 864, με τον αριθμό των συνολικά προσβληθέντων 
από την αρχή της πανδημίας να φθάνει πλέον τους 75.567. 
Αναλυτικά, ανά νομό καταγράφηκαν στην Π.Ε. Αργολίδας 165, 
στην Π.Ε. Αρκαδίας 97, στην Π.Ε. Κορινθίας 242, στην Π.Ε. Λα-
κωνίας 85 και στην Π.Ε. Μεσσηνίας 275.
Με δεδομένο το χιονιά η προσοχή όλων μας είναι επιβεβλη-
μένη. Υ.Ζ.

Σε τροχοβίλα  Σε τροχοβίλα  
τα ΕΛΤΑ Ναυπλίουτα ΕΛΤΑ Ναυπλίου

Κλειστό θα παραμείνει το Ταχυδρομείο του 
Ναυπλίου από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 
έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, 
λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
μέσα στο κτίριο. Η διανομή της αλληλογρα-
φίας της περιοχής δεν πρόκειται να επη-
ρεαστεί καθώς η Μονάδα Διανομής, που 
στεγάζεται στο ίδιο κτίριο, θα λειτουργεί 
κανονικά.
Μην παραξενευτείτε, αν δείτε επί του πε-
ζοδρομίου να σταθμεύει Τροχοβίλα των 
ΕΛΤΑ. Δεν θα πάνε διακοπές οι άνθρωποι, 
αν και δεν είμαστε βέβαιοι τι θα συμβεί 
μετά τις εργασίες στο εσωτερικό του κτηρί-
ου. Πολύ παίζει η απομόνωση στο Ναύπλιο 
κι φοβάμαι πως θα αρχίσει να μεταδίδεται 
σαν Νεοφιλελεύθερη Πανδημία. ΟΦ

Τολιανά παράπονα
Εποχές στρατιωτικής κατασκήνωσης θυμίζουν τα βαρέλια για τα 
σκουπίδια που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις ακτές από το Τολό μέ-
χρι τα Ίρια. Τα πα-
ράπονα αυτή την 
φορά από το Τολό, 
όπου οι κάδοι βρί-
σκονται στο λιμά-
νι και η παρουσία 
τους υποβιβάζει το 
τουριστικό προϊόν 
της περιοχής. Από 
πλευρά Δήμου 
έχουν ανακοινωθεί 
νέοι κάδοι διαχω-
ρισμού των σκου-
πιδιών κλπ. αρκεί 
η παραγγελία να 
μην είναι μόνο για 
το Ναύπλιο, όπως 
φοβούνται οι Το-
λιανοί, αλλά και για 
όλο τον Δήμο.
ΟΦ

Σε γερμανική σελίδα το Άργος
Οι κοπέλες στο παγκάκι στο γεφυράκι της πλατείας με 
φόντο το λάβαρο της επανάστασης του 1821 εντυπω-
σίασε γερμανίδα διερχόμενη από την πλατεία Ομο-
νοίας του Άργους. Την ανάρτησε σε σελίδα του φέις 
μπουκ με τίτλο «Ελλάδα: δημοσιεύστε εδώ τις ομορ-
φότερες φωτογραφίες σας…» την οποία ακολουθούν 
22.100 μέλη. Λέτε να γεμίσουμε γερμανούς και γερμα-
νίδες το καλοκαίρι εξ αιτίας ενός παγκακιού. Που να 
μπει και το άγαλμα του Ηρακλή. Μέχρι διαδηλώσεις 
κατά των γυναικοκτόνων θα έχουμε. Ε, και; Κόσμος 
νάρχεται…ΑΝ
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Vita Civilis
Κι όμως μας ελέγχουν (μέρος Γ)
Του Άκη Ντάνου
(απόσπασμα «Στην εποχή των Παγκόσμιων Ελεγκτών, το σύστη-
μα της επιστημονικής κάστας και ο Θαυμαστός Καινούριος Κό-
σμος». Συντάκτης Λούπους)
Δύο σχεδόν χρόνια βρισκόμαστε εν μέσω αναγκαστικών εγκλει-
σμών, καθημερινής τρομοκρατίας, ανεκδιήγητων εκβιασμών, 
ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν να καλλιεργούν την ελπίδα για την 
σωτηρία των ανθρώπων από την πανδημία του νέου κορωναϊού. 
Η σωτηρία αυτή συμπυκνώνεται στα γενετικά σκευάσματα που 
αποκαλούν εμβόλια. Καταστρατηγώντας κάθε λογική, ήθος κ.λπ., 
εμφανίζουν το υποτιθέμενο θαύμα, τρείς μόλις μήνες μετά την 
κατ’ αυτούς επέλαση της πιο θανατηφόρας πανδημίας που γνώ-
ρισε ο πλανήτης. Εξ’ αρχής φαρμακοβιομηχανίες, κυβερνήσεις 
και επιστήμονες διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια των εμβολί-
ων, τα οποία άμεσα ανάγονται στην μοναδική σωτηρία απένα-
ντι στην πιο θανατηφόρα πανδημία που γνώρισε η οικουμένη, 
σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, πάντα. Φυσικά, εισάγεται και η 
νέα τεχνολογία M-RNA έναντι των παραδοσιακών εμβολίων. 
Μέσα στο 2020, μ’ άλλα λόγια, ανακαλύπτουν την συνταγή, την 
δοκιμάζουν, την παράγουν σε πρωτοφανείς ποσότητες και την 
διανέμουν.
Μέχρι την ανακάλυψη αυτή, ξέραμε ότι ένα εμβόλιο για να χορη-
γηθεί στον πληθυσμό πρέπει να περάσει ένα στάδιο δοκιμών μέ-
σου όρου 7-10 χρόνια, προκειμένου να είναι ασφαλές για όσους 
το χρησιμοποιήσουν. Το χρονικό αυτό διάστημα έδινε τα απαραί-
τητα στοιχεία, που καθιστούσαν ασφαλή ή όχι τα εμβόλια, μιας 
και αποκτούσαν γνώση των παρενεργειών σε άμεσο, μέσο και 
μελλοντικό χρόνο. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’60 γίνονταν μελέτες και κατασκευάζονταν 
εμβόλια για ιούς του αναπνευστικού, όπως οι κορωναϊοί, αλλά 
ποτέ δεν κατάφερναν να φτιάξουν ένα εμβόλιο, που να είναι είτε 
ασφαλές είτε αποτελεσματικό για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Αυτά, είπαμε, πριν την έλευση του νέου κορωναιού. Τώρα, σε ένα 
μόλις χρόνο και ανακαλύφθηκε και δοκιμάστηκε –κρίνοντας το 
αποτελεσματικό 90+% και ασφαλές– και παράχθηκε σε τεράστιες 
ποσότητες για να διανεμηθεί.
Τα εν λόγω γενετικά σκευάσματα, δεν πήραν κανονική άδεια αλλά 
κατ’ επείγουσα έγκριση. Είδαμε την γεωπολιτική των εμβολίων, να 
παίρνει μεγάλες διαστάσεις αυξάνοντας την επιρροή μεγάλων δυ-
νάμεων και παραγωγών των σκευασμάτων. Μυστικές συμφωνίες 
με φαρμακευτικές, που το σύνολο τους φυλάσσεται ως επτασφρά-
γιστο μυστικό στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας. Από τα ελάχι-
στα, όμως, που γίνονται γνωστά είναι η εξασφάλιση ασυλίας των 
πολυεθνικών του φαρμάκου, από κάθε πιθανή δίωξη. Οι κυβερ-
νήσεις, έπειτα, νομοθετούν σχετική ασυλία στους ντίλερ των φαρ-
μακευτικών, τους επιστήμονες, δηλαδή και, όλοι μαζί, έχοντας το 
ακαταδίωκτο, διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια των σκευασμάτων.
Το 2020 και το 2021 –κατά το πρώτο ήμισυ– είναι έτη κατά τα 
οποία πραγματοποιούνται οι εξαναγκαστικοί εγκλεισμοί, ενώ το 
δεύτερο ήμισυ του ’21 και καθώς βλέπουμε και το 2022 θα είναι 
τα έτη των οριζόντιων, μαζικών και εξαναγκαστικών εμβολια-
σμών σε παγκόσμια κλίμακα. Η εξουσία καλλιεργεί τον κοινωνι-
κό αυτοματισμό, διώκει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο όσους δεν επι-
λέγουν να εμβολιαστούν, όσους δεν θέλουν να συμμορφωθούν 
στις κρατικές απαγορεύσεις και περιορισμούς, όσους εναντιώνο-
νται στους υγειονομικούς διαχωρισμούς και διακρίσεις.
Επιβάλλονται υγειονομικά διαβατήρια, κατασκευάζονται απο-
κλεισμοί και στήνεται το σύγχρονο υγειονομικό απαρτχάιντ. 
Μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τους μέχρι πρότινος εχθρούς της 
εξουσίας κομμουνιστές, αναρχιστές και τις συνιστώσες τους να 
συμπράττουν με την παγκόσμια κυριαρχία, διαμορφώνοντας 
ανάλογα το αφήγημά τους και εστιάζοντας την αντιπαράθεσή 
τους σε δευτερευούσης σημασίας ζητήματα.
Οι αναγκαστικοί εγκλεισμοί μένουν αναπάντητοι, σωρεία ψη-
φισθέντων νόμων διαμορφώνουν την επόμενη μέρα, οι δρόμοι 
ερημώνουν και η αντίσταση γίνεται ανάμνηση που επανέρχεται 
μέσα από κάποιο ανάγνωσμα. Η κυβέρνηση και το κράτος φα-
ντάζουν παντοδύναμοι και όσοι τολμούν να αμφισβητήσουν και 
να αντιταχθούν διαπομπεύονται και λοιδορούνται ως ψεκασμέ-
νοι, φασίστες χριστιανοταλιμπάν κ.λπ.
Έχουν περάσει δύο χρόνια από την έλευση του νέου κορωναϊού 
και της συνδιαχείρισης, τόσο των κοινοβουλευτικών κομμάτων 
όσο και των εξωκοινοβουλευτικών δυνάμεων, με την αβάντα που 
κάνουν σε κυβέρνηση και εξουσία. Είναι ευκαιρία να εξετάσουμε 
τα πεπραγμένα, καθώς και τί επέφεραν και επιφέρουν αυτά. Ας 
δούμε τα αποτελέσματα αυτής της σωτηρίας, που εστίασε κυρίως 
σε δύο πυλώνες, τον αναγκαστικό εγκλεισμό και τους μαζικούς – 
οριζόντιους εμβολιασμούς.
Στο πρώτο μέρος αυτής της προσπάθειας, θα εξετάσουμε κάποια 
από τα πρώτα στοιχεία, που μας αφήνει η επιχείρηση σωτηρίας 
του παγκόσμιου πληθυσμού ή η επιχείρηση ελευθερία, όπως με 
αρκετή δόση αλαζονείας και διαστροφής των εννοιών, την βάπτι-
σε το ελλαδικό προτεκτοράτο.

Δάκρυα στα χωράφια
Έσπασαν τα θερμόμετρα από τις θερμοκρασίες κατάψυξης, με τις διακοπές ρεύματος 

να ακυρώνουν την αντιπαγετική προστασία

Κατάψυξη έγιναν τα χωράφια τα τελευταία 24ωρα από 
τις χαμηλές θερμοκρασίες, με τα πορτοκάλια και τα 
δέντρα να καταστρέφονται από τον παγετό και το 

χιόνι. Παράλληλα οι προσπάθειες διάσωσης της παραγωγής 
με την αντιπαγετική προστασία, δηλαδή με τη λειτουργία τε-
χνητών βροχών και ανεμομεικτών, δεν απέδωσε σε πολλές 
περιοχές λόγω των διακοπών ρεύματος που σημειώθηκαν το 
απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης, με τους αγρότες να σκέ-
φτονται πλέον να στραφούν μαζικά κατά της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι πάνω στα πορτοκάλια 
δεν έχουν προηγούμενο, την ώρα μάλιστα που λόγω της έλ-
λειψης εργατικών χεριών δεν έχει προχωρήσει η συγκομιδή. 
Οι θερμοκρασίες κατάψυξης στον κάμπο με τα θερμόμετρα να 
δείχνουν -6 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα για πολλές ώρες, 
έφεραν δάκρυα στα μάτια των παραγωγών της Αργολίδας, 
που πλέον βλέπουν όχι μόνο τον κόπο τους να πηγαίνει στρά-
φι, αλλά και να μπαίνουν μέσα οικονομικά, λόγω του αυξη-
μένου κόστους ενέργειας και λιπασμάτων, των μειωμένων 
τιμών και της καταστροφής που καταμετρούν στα προϊόντα 
τους και ενδεχομένως και στα ίδια τα δέντρα.
Μαζί με όλα αυτά ήρθαν και οι διακοπές του ρεύματος την 
ώρα που λειτουργούσε η αντιπαγετική προστασία, όπου σε 
πολλές περιπτώσεις διήρκησε περισσότερο από μία ώρα, με 
αποτέλεσμα τα συστήματα προστασίας να παγώσουν και να 
μην μπορέσουν να επανέλθουν σε λειτουργία.
Οι αγρότες του νομού παραμένουν ξάγρυπνοι από τη Δευτέ-
ρα, προσπαθώντας κάθε βράδυ να αντιμετωπίσουν τις χαμη-
λές θερμοκρασίες που καταστρέφουν ακόμα και τα δέντρα. Ο 
παγετός που πλήττει την Αργολίδα ξεκίνησε από το μεσημέρι 
της Δευτέρας με τα θερμόμετρα να φτάνουν και στους -5 βαθ-
μούς Κελσίου και συνεχίζουν να είναι χαμηλές.
Τα πράγματα όμως χειροτέρεψαν το 
βράδυ της Τρίτης μέχρι τα ξημερώματα 
της Τετάρτης, αφού όπως φαίνεται και 
στον πίνακα με τις επίσημα καταμε-
τρημένες θερμοκρασίες στον μετεωρο-
λογικό σταθμό της Πυργέλλας, τα θερ-
μόμετρα έδειξαν ακόμα και -6 βαθμούς 
Κελσίου. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα δε, 
με ανεπίσημες καταμετρήσεις από αγρό-
τες οι θερμοκρασία κατά τόπους έφτασε 
στους -7 και -8 βαθμούς Κελσίου. Πρό-
κειται για πολύ ισχυρό παγετό και οι 
αμέσως επόμενες ημέρες θα δείξουν και 
τις ζημιές που θα έχουν προκληθεί.
Όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Αργολίδας Σπύρος Αντωνόπουλος «είναι η μεγάλη μας 
ανησυχία, γιατί οι μειωμένες θερμοκρασίες μας δημιουργούν 
πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Από τη Δευτέρα ο αγροτικός 

κόσμος της Αργολίδας είναι κάθε βράδυ στο χωράφι του και 
προσπαθεί με αντιπαγετική προστασία, δηλαδή με τους ανε-
μομείκτες ή με τεχνητές βροχές από τις γεωτρήσεις να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα. Με την αύξηση όμως του κόστους 
ενέργειας αυτό είναι σαν να μην έχει όφελος ο παραγωγός. 
Αυτά που έχουν ανακοινωθεί είναι ημίμετρα και θα πρέπει 
άμεσα η πολιτεία να σταθεί πάνω στο πρόβλημα της ενέργει-
ας στον πρωτογενή τομέα και σε περίπτωση ζημιών να έχου-
με άμεσες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Μια 
δέσμευση που είχαμε από την πολιτεία και δυστυχώς δεν τη-

ρήθηκε ήταν ότι θα αποζημιώνονταν οι 
παραγωγοί για την πολύ μεγάλη μείωση 
παραγωγής που είχαμε από τον παγετό 
της περασμένης άνοιξης που δεν την 
κάλυπτε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Είχε 
επισκεφθεί την Αργολίδα ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ κος Λυκουρέτζος, δεσμεύτη-
κε ότι όταν θα έχουμε την αποτύπωση 
της παραγωγής τον Οκτώβρη θα έρθει 
στην Αργολίδα να συζητήσουμε για να 
αποζημιωθούν οι παραγωγοί, αλλά δυ-
στυχώς δεν έχει γίνει τίποτα.
Από κει και πέρα αν έχουμε ζημιές η 

πολιτεία με τον ΕΛΓΑ θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα τους 
παραγωγούς και να σταθεί πάρα πολύ σοβαρά στο θέμα του 
κόστους ενέργειας στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει συ-
μπαρασύρει και τα λιπάσματα και τα πάντα». 
Τα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση της παραγωγής αυτή τη 
στιγμή στην Αργολίδα είναι ότι τα μανταρίνια έχουν φύγει και 
σε αρκετά καλές τιμές από 40 έως 60 λεπτά, αλλά τα πορτο-
κάλια δεν έφυγαν στο επίπεδο των τιμών που θα περίμεναν 
οι αγρότες. Οι τιμές χωρίς να είναι τραγικές, είναι χαμηλές. 
Αν υπολογίσουμε και το κόστος της ενέργειας όμως οι αγρό-
τες δεν μπορούν πλέον να μείνουν στα χωράφια τους για να 
καλλιεργήσουν. Οι τιμές στην Αργολίδα μαζί με τα έξοδα συλ-
λογής πριν τον παγετό κυμαίνονταν από 17 έως 20 λεπτά. 
Ήδη υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν χρήματα να πλη-
ρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, ούτε τα λιπάσματα. 
Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. 
Για το θέμα που έχει προκύψει ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν 
φτάσει στην πολιτεία, με τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα 
να συγκαλεί τηλεδιάσκεψη με τους αντιπεριφερειάρχες και το 
στελεχιακό δυναμικό του μηχανισμού πολιτικής προστασίας 
της Περιφέρειας, όπου εξετάστηκαν εκ πρώτης τα προβλήμα-
τα στην Αργολίδα και αλλού. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε 
ο περιφερειάρχης «περισσότερο προβληματίζει, όχι τόσο η 
χιονόπτωση, όσο ο παγετός που μπορεί να έχει άσχημες συ-
νέπειες για τις δενδρώδεις και τις κηπευτικές καλλιέργειες». 

Αγρότες ετοιμάζονται 
να στραφούν κατά 
της ΔΕΔΔΗΕ για τις 

διακοπές ρεύματος την 
ώρα του παγετού

ΦΩΤΟ fb Fanis Stefanopoulos
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Άργος: Σταμάτησαν τα χειρουργεία επειδή δεν έχουν υλικά 
Δύο περιστατικά ασθενών που δεν χειρουργούνται επειδή το νοσοκομείο Άργους εξάντλησε 

τον προϋπολογισμό του Ιανουαρίου και δεν 
έχει λεφτά να προμηθευτεί υλικά καταγ-
γέλθηκαν την Τρίτη. Μια 85χρονη γυναίκα, 
η μητέρα του παπά Λευτέρη της Ευαγγελί-
στριας και ένας 70χρονος άντρας πρέπει να 
περιμένουν για να χειρουργηθούν μέχρι να 
αποδεσμευθούν τα κονδύλια του Φεβρουα-
ρίου για να μπορέσουν να λειτουργήσουν 
τα χειρουργεία. Εντωμεταξύ ο αρμόδιος 
υπουργός Θάνος Πλεύρης είναι άφαντος 
και δεν έχει παρέμβει για να δοθεί λύση.

Μπικάκης: Κανένα τεχνικό έργο στο Τολό
Ο Νίκος Μπικάκης, δημοτικός σύμβουλος 
Ναυπλιέων και γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε ανακοίνωσή του για τον 
προϋπολογισμό του 2022 και την εκτέλεση 
τεχνικών έργων αναφέρεται στην απουσία 
τεχνικών έργων στην Τοπική Κοινότητα του 
Τολού. Όπως τονίζει «Για τους Δημότες του 
Τολού η αλήθεια είναι πικρή. Επί Δημαρχίας 
του κύριου Κωστούρου δεν έχει εκτελεστεί 
κανένα, μα κανένα τεχνικό έργο στην κοι-
νότητα Τολού».

Τα αγριογούρουνα «πνίγουν» την Ερμιονίδα
Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει το φαινόμενο της εμφάνισης 
αγριογούρουνων σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας. Στις 
αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, αλλά και στις παραλίες του Δήμου 
οι αγρότες μετρούν καταστροφές στις καλλιέργειές τους, ενώ υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων στον αστικό ιστό από τα εν 
λόγω διερχόμενα ζώα, και την ημέρα, και τη νύχτα. Σύμφωνα με όσα 
καταγγέλλουν οι ντόπιοι, είναι θέμα χρόνου να έχουμε ατυχήματα με 
ζώα που διασχίζουν δρόμους, χωριά και παραλίες. Γι’ αυτό και η ανά-
γκη αντιμετώπισης του προβλήματος χρήζει ιδιαίτερης στρατηγικής.

η εβδομάδα που πέρασε
Το κρύο έκλεισε τα σχολεία  

Κλειστά έμειναν τα σχολεία στο Ναύπλιο και το Άργος, λόγω της κακοκαιρίας, με 
απόφαση των δημάρχων, την Τρίτη και χθες Τετάρτη. Παράλληλα δεν λειτούργη-
σε ούτε η τηλεκπαίδευση, όπως είχε προαναγγελθεί. Ανοικτοί πάντως παρέμει-
ναν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 
γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Αλάτι στο νοσοκομείο   
Προληπτικά στοχευμένες παρεμβά-
σεις έγιναν στο Άργος για το χιονιά. 
Η αντιδήμαρχος Άργους Μυκηνών 
Σπυριδούλα Σπανού και ο Σύμβου-
λος Άργους Ανδρέας Σαρρής φρό-
ντισαν άμεσα να τοποθετηθεί αλάτι 
σε δυο σημεία της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Άργους για την ασφαλή 
διέλευση ασθενών συνοδών και 
του προσωπικού σε περίπτωση πα-
γετού. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε.

Εμφάνιση 
Παπαδημόπουλου με 

παρέμβαση

Παρέμβαση Παπαδημόπουλου με 
πρόταση προς τους δήμους να πε-
ράσουν από την φάση της διεκδί-
κησης στη φάση της υλοποίησης 
μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν συ-
γκεκριμένες ομάδες που έχουν πλη-
γεί από καταστροφικά καιρικά φαι-
νόμενα. Ο π. δημοτικός σύμβουλος 
Δήμου Ναυπλιέων και πρόεδρος 
του οδοντιατρικού συλλόγου ανα-
φερόμενος ειδικά στο Ναύπλιο δη-
λώνει ότι ο δήμος πρέπει να βοηθή-
σει με όποιον τρόπο μπορεί, για την 
μείωση του κόστους της ενέργειας 
της αντιπαγετικής προστασίας.

38 ηλεκτρικά ποδήλατα προσεχώς στο Ναύπλιο  
Ο Δήμος Ναυπλιέων θα συμμετέχει στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στην υλοποίηση 
του έργου με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήμα-
τος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Ναυπλιέων» το οποίο 
αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λει-
τουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρι-
κών ποδηλάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
310.000 ευρώ για την προμήθεια 36 κοινόχρηστων ηλεκτρικών 
ποδηλάτων πόλης καθώς και 2 ηλεκτρικών ποδηλάτων ΑμεΑ.

Πέθανε ο δικηγόρος 
Ευθύμιος Κατσαούνης 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών 
ο δικηγόρος Ευθύμιος Κατσαούνης, ο 
οποίος διατηρούσε επί σειρά ετών δικη-
γορικό γραφείο στο Άργος, ενώ υπήρξε 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυ-
πλίου. Διακρινόταν για το ήθος, την 
αξιοπρέπειά του και την εξαιρετική του 
νομική κατάρτιση. H κηδεία του έγινε 
την Κυριακή στον ναό του Τιμίου Προ-
δρόμου, στο Άργος.

Πέθανε ο 
Τρομάρας
Ποιός δεν θυμάται 
τα εντυπωσιακά 
του κατορθώματα 
του Γιώργου Τρο-
μάρα στο Ναύπλιο 
τη δεκαετία του 
΄90. Ο γνωστός 
παλαιστής και 

strongman έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έχει χαρακτη-
ριστεί ως ο σύγχρονος Ηρακλής, καθώς εκτός από πρωτοπαλαι-
στής κατάφερε και πράγματα ανθρωπίνως ακατόρθωτα. Μερικά 
εξ ‘αυτών είναι το λύγισμα χοντρών σιδερικών, σπάσιμο χοντρών 
αλυσίδων, ακινητοποίηση αυτοκινήτων εν κινήσει, άνοιγμα ελα-
τηρίων άνω των 400 κιλών με τα δόντια, ακόμα και τράβηγμα 
αμαξοστοιχιών.

Μακρυχέρηδες 
στην Ευαγγελίστρια
Ένα ζευγάρι αλλοδαπών αφαιρούσε το τελευταίο δι-
άστημα κατ’ επανάληψη τρόφιμα και ρούχα από το 
Συσσίτιο Ευαγγελίστριας Ναυπλίου. Όμως μια του 
κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. 
Οι δυο τους ατύχησαν καθώς εντοπίσθηκαν από την 
Ασφάλεια Ναυπλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συσσιτίου του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας Ναυ-
πλίου, δεν ζητά την ποινική τους δίωξη.

Χτύπησε τον διοικητή του νοσοκομείου
Πρωτοφανές είναι το περιστατικό που σημειώθηκε 
στο νοσοκομείο Ναυπλίου, με έναν άντρα να χτυπάει 
στο πρόσωπο με κουτουλιές τον διοικητή του νοσο-
κομείου Θοδωρή Βασιλόπουλο, επειδή του ζήτησε να 
φορέσει τη μάσκα του. Ο άνδρας διαπληκτίστηκε με 
τον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
Αργολίδας και του κατάφερε χτύπημα στο πρόσωπο, 
αφού πρώτα κόλλησε τη μύτη του στη μύτη του κ. 
Βασιλόπουλου. Ο Θοδωρής Βασιλόπουλος τραυμα-
τίστηκε στο χείλος και του προσφέρθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες.

Ο Καμπόσος 
απέλυσε τον ειδικό 
συνεργάτη του
Στη διαγραφή και απόλυση 
του ειδικού συνεργάτη του 
προχώρησε ο δήμαρχος Άρ-
γους – Μυκηνών Δημήτρης 
Καμπόσος μετά το σάλο που 
ξέσπασε από ανάρτησή του 
στα social media στην οποία 
σχολίαζε με …υπονοούμε-
να την πολύκροτη υπόθεση 
βιασμού της 24χρονης κο-
πέλας από τη Θεσσαλονίκη. 
Η ανάρτηση του Χρήστου 
Αγγελόπουλου περιλάμβανε 
προσβλητικούς χαρακτηρι-
σμούς για την κοπέλα που 
καταγγέλλει επώνυμα τον βι-
ασμό της, ένα θέμα που έχει 
συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Ένας ουρολόγος για ολόκληρη 
την Αργολίδα
Σχεδόν γυμνή έχει μείνει η ουρολογική κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, καθώς έχει απομεί-
νει μόνο ένας ουρολόγος για να εξυπηρετεί ολόκληρη 
την Αργολίδα. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστε-
θεί σε μία σειρά ελλείψεων που υπάρχουν στις δύο 
νοσηλευτικές μονάδες σε Άργος και Ναύπλιο, καθώς 
και στα Κέντρα Υγείας Λυγουριού και Κρανιδίου.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Ο φόβος τον 

κύκλωσε. Χωρίς 

να το καταλάβει 

πήρε ένα κομπο-

σκοίνι από αυτά 

που άφησε ο 

παππούλης, άρχι-

σε να το γυρίζει 

με τον αντίχειρα 

στο δείκτη του, 

σα να ήταν μύλος 

περιστρόφου.

Οι Γκρίζοι Λύκοι και ο καλόγερος
Ο Νίκος ήταν αυτό που λέμε λίρα εκατό για τον στρατιω-
τικό διοικητή του ακριτικού νησιού. Περήφανος και ξερο-
κέφαλος πεισματάρης, σιχαινόταν τα μέσα και τα βύσματα, 
αν και με εξαιρετικές σπουδές στα ηλεκτρονικά, την εποχή 
που ήταν μετρημένοι στα δάκτυλα, βρέθηκε στου Αιγαίου 
την άκρη.  Μορφωμένος, πειθαρχημένος, με οργανωτικές 
ικανότητες, μηχανοργάνωσε το στρατόπεδο σε λιγότερο 
από ένα μήνα.
Ένα ελάττωμα είχε, λόγω σπουδών και προσωπικότητας 
ήταν φανατικός του ορθού λόγου, δεν δεχόταν κανένα με-
ταφυσικό παραστράτημα. 
Αυτό το ένιωσε με τον χειρότερο τρόπο ο διοικητής του, 
παραμονές των Χριστουγέννων . Ο στρατιωτικός ιερέας, 
παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ήρθε να κηρύξει την 
γέννηση του Χριστού στο άγονο στρατόπεδο. 
‘Έγινε μια δημόσια Κολοσσιαία μονομαχία χωρίς νικητή 
και ηττημένο, δυνατός στα χτυπήματα ο στρατιώτης αλλά 
εξίσου δυνατός και ο νεαρός αρχιμανδρίτης, επίσης άρι-
στος μάστορας του ορθού λόγου. 
-Θα συνεχίσουμε την εποικοδομητική μας κουβέντα και 
παραμονές της Πρωτοχρονιάς. (Είπε ο ιερέας φεύγοντας.) 
Ο διοικητής , πανέξυπνος άνθρωπος, κατάλαβε ότι αν συ-
νεχιζόταν αυτή η μονομαχία αυτός θα ήταν ο μοναδικός 
χαμένος. 
-Νίκο, τώρα αυτές τις γιορτινές μέρες που δεν έχεις και 
πολλές υποχρεώσεις θα σε στείλω στο νέο μας φυλάκιο 
στο ανατολικό βουνό. Τι δόκιμος αξιωματικός είσαι; Λένε 
ότι είναι φτιαγμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 
-Ό,τι πείτε κύριε διοικητά. 
-Να διαλέξεις εσύ άλλους πέντε στρατιώτες να το επαν-
δρώσετε και να περάσετε καλά μέχρι των Θεοφανείων. 
Μετά θα σε χρειαστούμε ξανά εδώ. 
Όμως και εδώ στην άκρη του πουθενά τον κυνήγαγε η με-
ταφυσική πρόκληση. Το υπερσύχρονο φυλάκιο συνόρευε 
με το στανοτόπι και το κελί ενός ιδιόρρυθμου καλόγερου 
ερημίτη, του παπά Θανάση. 
Τον γνώρισαν το πρώτο απόγευμα της εγκατάστασής τους 
στο τεχνικιγικά μοντέρνο  ακριτικό φυλάκιο. Απρόσκλη-
τος και χαμογελαστός τους έφερε ένα μεγάλο κομμάτι τυρί 
και μπόλικο φρέσκο γάλα για καλωσόρισμα.  Για ευλογία, 
χωρίς λόγια και κηρύγματα, τους άφησε λίγες χάρτινες ει-
κόνες και έξι μικρά κομποσκοίνια στο μικρό τραπέζι κοντά 
στον κλειδωμένο οπλοβαστό με τα όπλα τους. 
-Τι είναι αυτά παππούλη; (Ρώτησε ο Νίκος, εξαιρετικός κα-
λοφαγάς είχε εντυπωσιαστεί από το εξαίσιο  τυρί του γέρο-
ντα και τον είχε εκτιμήσει τουλάχιστον γευστικά!)
-Κομποσκοίνια , δεν έχεις ξαναδεί;  Κάθε κόμπος και η ίδια 
ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με».
-Τέτοια κομπολόγια πρώτη φορά βλέπω!!!
-Κόμπο, κόμπο βρίσκει ο νους τον δρόμο για την καρδιά. 
(Είπε ο γέροντας σιβυλλικά και αποχώρησε αθόρυβα όπως 
μπήκε. ) 
Ο νεαρός αξιωματικός έκανε επιθεώρηση στο φυλάκιο. 
Είχε ρίξει αρκετό χιόνι και είχε ξαστεριά. Από το μεγάλο 
παράθυρο ξεχώριζε τα φώτα στα  μικρασιατικά παράλια.
-Δόκιμε, λες να μας την πέσουν οι Τούρκοι; 
-Να σκέφτεσαι λογικά στρατιώτη. Πρώτον, δεν είμαστε 
στρατηγικός στόχος και δεύτερον, μέχρι να φτάσουν εδώ 
πάνω θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Μην ανησυχείς. Είδες 
τις οθόνες, μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα και με από-
λυτη ευκρίνεια μέχρι την πλαγιά στην στάνη του παπά. Τα 
όπλα μας είναι τα πιο σύγχρονα οπλοπολυβόλα και με δυ-
νατότητα νυχτερινής σκόπευσης δεν τους ξεφεύγει τίποτα. 
Καθάρισαν το φυλάκιο, όρισαν τις σκοπιές και έπεσαν για 
ύπνο. Ο Νίκος ως αξιωματικός και αρχηγός του φυλακίου 
κοιμόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο. 
Ήταν δυο τα χαράματα όταν τους ξύπνησε αλαφιασμένος ο 

σκοπός του νούμερου δύο έως τέσσερις. 
-Ξύπνα δόκιμε, ακούω σπαραχτικά κλάματα. 
-Είσαι με τα λογικά σου ρε; (Φώναξε ο αγουροξυπνημέ-
νος Νίκος.) Κλάματα στην βουνοπλαγιά του πουθενά; (Δεν 
πρόλαβε να τελειώσει την φράση του και άκουσε τα πνιχτά 
κλάματα παιδιού που το κακοποιούν. ) Ανοίξτε γρήγορα τις 
οθόνες να δούμε τι γίνεται έξω. (Ο σκοπός άνοιξε τις οθό-
νες , ο Νίκος πήρε θέση παρακολούθησης, στην θέα της 
τέταρτης οθόνης, πάγωσε. ) Γίνεται σφαγή εκεί έξω!!!
-Δόκιμε, μας την έπεσαν οι Τούρκοι; (Στην οθόνη υψηλής 

ευκρίνειας φαινόταν ένα αιμάτινο ρυάκι στην πλαγιά και 
ακούγονταν  ουρλιαχτά παιδιών. ) Δόκιμε, τα σφάζουν. ( 
Ήρθαν κοντά τους και οι άλλοι τέσσερις άνδρες πανικό-
βλητοι.)
-Δόκιμε, τους είδα, είναι Τούρκοι κομάντος, φοράνε γκρι 
στολές και σέρνονται σαν ζώα. (Πάγωσαν από τον φόβο 
τους.) 
-Μα πού βρήκαν τα παιδιά, δεν είναι λογικό. (Ρώτησε φω-
ναχτά ο δόκιμος. ) 
- Από το κάτω χωριό, τους έσφαξαν όλους και έφεραν τα 
παιδιά εδώ πάνω για να κρύψουν τα ίχνη.
-Τα όπλα δόκιμε. 
-Γρήγορα, κλείστε όλα τα φώτα, μην δίνουμε στόχο. (Ο Νί-
κος από την ταραχή του δεν μπορούσε να βρει το κλειδί, 
και όταν το βρήκε δεν μπορούσε να το περάσει στην κλει-
δωνιά. Προσπάθησε με κλωτσιές να ανοίξει την βαριά με-
ταλλική πόρτα. Το μόνο που κατάφερε ήταν να στραβώσει 
την κλειδωνιά. Ο φόβος τον κύκλωσε. Χωρίς να το καταλά-
βει πήρε ένα κομποσκοίνι από αυτά που άφησε ο παππού-
λης, άρχισε να το γυρίζει με τον αντίχειρα στο δείκτη του, 
σα να ήταν μύλος περιστρόφου. Ανάμεσα στις φοβισμένες 
ανάσες του ψύλλιζε ένα «Παναγίτσα μου βόηθα» όπως τότε 
όταν παιδί έπεσε στον βάλτο με το ποδήλατό του και τον 
έψαχναν για ώρες. Τρομοκρατήθηκαν όλοι όταν άκουσαν 
να χτυπάνε τα κάγκελα της εξώθυρας. 
-Βοήθεια ανοίχτε μου! Έσωσα ένα.
-Παππούλη εσύ είσαι; (Ρώτησε ο δόκιμος από το τηλέφωνο 
της πόρτας.) 
-Ναι, άνοιξε παιδί μου. 
-Αν είσαι εσύ τι μας έφερες το απόγευμα; 
-Τυρί και γάλα. 

Του άνοιξαν, μπήκε κρατώντας ένα μωρό στα ράσα του. 
-Τι έγινε εκεί έξω; 
-Μεγάλη σφαγή!
-Το είδα στην κάμερα, ποτάμι το αίμα των μικρών. (Ψέλλισε 
ο Νίκος.) 
-Μικροί, μεγάλοι, δεν έμεινε τίποτα. Μόνο τούτο το μικρό 
έσωσα. ( Το έσφιξε με αγάπη στην αγκαλιά του ο παπάς. ) 
-Ποιοι το έκαναν; 
-Γκρίζοι λύκοι. Τα έσφαξαν όλα. Δεν έμεινε τίποτα σου λέω 
, άτιμη φάρα, τα ζώα!!!
Δύο στρατιώτες στο άκουσμα της Τουρκικής παραστρατιω-
τικής οργάνωσης αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν γοερά. 
Εκείνη την στιγμή  ο παππούλης πρόσεξε ότι επικρατού-
σε ακατάσχετος πανικός μέσα στο στρατιωτικό φυλάκιο. Ο 
δόκιμος μιλούσε αλλά ήταν αλλού. Έπαιζε με ένα κομπο-
σκοίνι, ανάμεσα στις αγχωμένες ανάσες του ψέλλιζε και 
ένα  : «Παναγίτσα βόηθα μας». Η κλειδωνιά των όπλων 
στραβωμένη. 
-Ηρέμησε παιδί μου. 
-Τι να ηρεμήσω παππούλη; Πλάκωσαν οι Γκρίζοι Λύκοι. 
-Δεν είναι η πρώτη φορά. 
-Και το κρατούσαν μυστικό; Για αυτό έφτιαξαν το φυλάκιο; 
Τα μωρά γιατί τα έσφαξαν Παναγίτσα μου; 
-Έτσι είναι στην φύση τους. 
-Απορώ με την ηρεμία σου, τώρα θα έρθει η σειρά μας. 
-Δεν νομίζω, εδώ μέσα είμαστε ασφαλείς. Μόλις χαράξει 
θα έχουν φύγει. Εξ άλλου χόρτασαν κρέας και αίμα. Η απο-
στολή τους ολοκληρώθηκε!
-Και εμείς τι θα κάνουμε; 
-Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, έτσι ήθελε ο Θεός. 
-Μα τι είναι αυτά που λες; Είσαι με τα καλά σου; (Η λογική 
άρχισε να επιστρέφει στο νου του νεαρού δόκιμου αξιω-
ματικού. ) 
Εκείνη την στιγμή το μωρό στην αγκαλιά του ράσου τα-
ράχτηκε και ξέφυγε του παππούλη. Βελάζοντας έκανε τον 
γύρο του καθιστικού. 
-Θαύμα, θαύμα, το μωρό έγινε πρόβατο. (Είπαν με μια 
φωνή οι αγκαλιασμένοι φαντάροι.) 
-Πρόβατο ήταν πάντα και το μόνο που σώθηκε από τους 
λύκους. 
-Παππούλη, δεν ήρθαν έξω οι Γκρίζοι Λύκοι; 
Ήρθαν και θα φύγουν. Εδώ μέσα είμαστε ασφαλείς. Γιατί 
τόσος πανικός; 
-Είναι αιμοβόροι και θα μας φάνε και εμάς οι Τούρκοι. (Εί-
παν οι αγκαλιασμένοι φαντάροι.)
-Ποιοι Τούρκοι; 
-Αυτοί που είναι έξω. 
-‘Έξω είναι λύκοι με γκρίζο τρίχωμα, ό,τι έφαγαν -έφαγαν 
, θα γυρίσουν στις φωλιές τους. Οι Τούρκοι είναι απέναντι 
και κάθονται στα σπίτια τους, άνθρωποι του Θεού είναι και 
αυτοί!!!
-Ανάψτε τα φώτα περιμετρικά του φυλακίου βάλτε και 
μουσική να τους τρομάξουμε. (Διέταξε το Νίκος, κατά δια-
βολική σύμπτωση κάποιος μερακλής Τούρκος ραδιοερασι-
τέχνης από τα απέναντι παράλια είχε βάλει το τραγούδι του 
Μάρκου Βαμβακάρη : «Να πεθάνεις» .  Δεν πεθαίνω δεν 
πεθαίνω και στο μάτι του γυαλί καρφί θα μπαίνω».
Τα δυνατά ανακουφιστικά γέλια των στρατιωτών, τα χα-
ρούμενα βελάσματα του μικρού αμνού και τα Κύριε Ελέη-
σον του γέροντα μάλλον τρόμαξαν τους λύκους και χάθη-
καν στα βουνά. Φήμες, μετά από πολλά χρόνια, έλεγαν ότι 
λαμπρός επιστήμονας της πληροφορικής χάθηκε από την 
αγορά γιατί έγινε δόκιμος υποτακτικός σε έναν παράξενο 
καλόγερο ερημίτη σε κάποιο ακριτικό νησί.
*Η φωτογραφία είναι χάρισμα της «μικρής» ενή-
λικης πια Μαρίας, από την πρόσφατη χιονισμένη  
«Ελπίδα» μας…



ΠΕΜΠΤΗ
27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2022 11



ΠΕΜΠΤΗ
27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202212

Αρχηγού-γεννα;
Θα βγούμε απ’ τους κλειστούς
τους ασφυκτικά μικρούς
καπνοπνιγμένους χώρους.
στους πλατιούς ορίζοντες
Στις ανοιχτές θάλασσες
θα πελαγώσουμε
Γιάννης Καρυτσάς, Διθύραμβος

Η όλη διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού στο 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ , πέραν των γνωστών αποτελεσμάτων, άφη-
σε κι άλλα πολιτικά αποτυπώματα. Πολλοί μη-εξοικειωμένοι 
με τη μαγική έλξη των εσω-κομματικών παιχνιδιών εξουσί-
ας υποβάθμισαν το γεγονός. Άλλοι δεν αντιλαμβάνονται ότι 
η μέθη με τους κινδύνους των απρόβλεπτων πιθανοτήτων 
επιτυχίας/αποτυχίας εξιτάρει τους οπαδούς. Ορισμένοι είναι 
πεπεισμένοι ότι η [κακή;] Μοίρα των πολιτικών Αρχηγών ταυ-
τίζεται με τη μυστική ουσία [ του τέλους;] των Δυναστειών.
Τέλος, μερικοί χαιρεκακούν με την ήττα όσων χαρακτηρίζουν 
‘εχθρούς’ της παράταξης.
Φαινόμενα όπως η αναζήτηση καταφυγής στο ‘αίσθημα δι-
καίου του λαού’, με την έννοια της όψιμης [αυτο]δικαίωσης/
εκδίκησης για το παρελθόν, όπως άλλωστε και η ανούσια 
επίδειξη [ανύπαρκτης] δύναμης, ίδιον των φοβισμένων, προ-
βλήθηκαν ως πολιτικές στρατηγικές ενώ ήσαν απλώς προσω-
πικές αυταπάτες.
Η επόμενη μέρα για τις παλιοκαραβάνες πρέπει να σηματο-
δοτεί την αναζήτηση της όσμωσης ανάμεσα στο παλιό και 
στο καινούργιο, στο γερασμένο και στο νεανικό. Κάτι τέτοιο 
όμως περισσότερο αποτελεί ένδειξη αμηχανίας παρά πραγ-
ματικό δίλημμα.
Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε επιθυμητή η 
όποια ισορροπία ανάμεσα σε αρνητές του εαυτού τους και 
οραματιστές του Τίποτα και σε μη-βεβαρημένους με [αλλό-
τρια] κομματικά ανομήματα. Οι συμψηφισμοί και οι αλλη-
λοσυγχωρέσεις όχι μόνο δεν κρατάνε πολύ αλλά επιπλέον 
δημιουργούν και ρωγμές στην καθαρότητα της νέας πορεί-
ας. Το κρίσιμο θέμα δεν είναι αν κάποιοι παρουσιάζονται ως 
νεο-φιλόδοξοι, ενώ άλλοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
έχει λήξει[άδοξα;] ο πολιτικός τους βίος, ούτε αν κάποιοι προ-
βάλλονται ως μπαρουτοκαπνισμένοι [sic], ενώ άλλοι ως ειρη-
νοποιοί. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συγκυρίες δεν μπορεί 
να λειτουργήσει το σύστημα win/win. Η μία εκδοχή θα χάσει 
και η άλλη θα κερδίσει. Και δεν εννοώ σε επίπεδο ψηφοφο-
ριών, αλλά σε συνολική ανα-διά-ταξη των προοδευτικών/
δημοκρατικών/ σοσιαλιστικών δυνάμεων. Λίγο πράσινο, 
λίγο λαχανί και λίγο πευκί δεν είναι της μόδας. Δεν ψήφισαν 
270.000 έλληνες πολίτες για μία νέα κουρελού, τύπου Ελιάς. 
Οι προσδοκίες και οι φοβίες δεν επιτρέπεται να γίνονται ένα 
ιδεολογικό κουβάρι, ούτε τα παραταξιακά να συγχέονται [εκ 
του πονηρού;] με τα αξιακά.
Καθαρές λύσεις για το αύριο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατι-
κής Αριστεράς σημαίνει πριν και πάνω απ’ όλα: ο Νέος, ισχυ-
ρός, νομιμοποιημένος από τη βάση, Αρχηγός, να παρουσιά-
σει ένα διαφορετικό επιτελείο, να εκφέρει ένα γάργαρο λόγο 
και να προτείνει ένα σύγχρονο κοινωνικό συμβόλαιο τιμής με 
τον ελληνικό λαό.
Ο Ηγέτης δεν προκύπτει από τις κάλπες, αλλά από τις επιλο-
γές και τις αντοχές του.
Τα υπόλοιπα έπονται.
ΥΓ. Αρνούμενοι να ‘ενηλικιωθούν’ [εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ] φαί-
νεται να υπάρχουν και σε ώριμους πολιτικούς του ΚΙΝΑΛ.
ΥΓ2.’’Ανυπότακτος κι εγώ-βρήκα τη θέση μου’’ [Τριαντάφυλ-
λος Κωτόπουλος, Εγκλησμός]

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

Μικρές ζημιές στα Σφαγεία του Δήμου Ερμιονίδας
Αντί να κλέψουν Μπριτζόλες, έκλεψαν χαλκό

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, την Δευτέρα 24.01.2022, ο 
Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι 
νυν και τέως, ενημέρωσαν αναλυτικά το 
σώμα, έπειτα από την επιστολή – αίτημα 
του κ. Λάμπρου με θέμα : «Ενημέρωση 
για την μεγάλη κλοπή στο κτίριο του 
σφαγείου στα Δίδυμα».
Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, διερχόμε-
νος ο Δήμαρχος από το σημείο, διαπί-
στωσε τις παραβιάσεις που είχαν σημει-
ωθεί στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου 
των Δημοτικών Σφαγείων Ερμιονίδας. 
Την ίδια στιγμή τηλεφώνησε στον αρ-
μόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αντουλινάκη, τον 
ενημέρωσε και του έδωσε κατευθύνσεις 
για το θέμα.
Άμεσα όπως ανέφερε στην τοποθέτηση 
του ο κ. Αντουλινάκης, έγινε καταγ-
γελία του συμβάντος στο Αστυνομικό 
Τμήμα και ακολούθησε αυτοψία στον 
χώρο, όπου διαπιστώθηκε παραβίαση 
της εξωτερικής πόρτας και της εισό-
δου του κτιρίου μικρές ζημιές και δο-
λιοφθορές χωρίς απώλειες σημαντικών 
υλικών ή εξοπλισμού. Διαπιστώθηκαν 
ζημιές στους ηλεκτρολογικούς πίνα-
κες σε εξωτερικό στύλο ρεύματος και 
εσωτερικά στο κτίριο. Αυθημερόν, με 
προσωπικό του Δήμου, σφραγίστηκε το 
κτίριο με μπάρες και καινούρια λουκέ-
τα.    
Ο κ. Αντουλινάκης, ξεκαθάρισε πως κα-
μιά μεγάλη κλοπή δεν διαπιστώθηκε, 
παρά μόνο δολιοφθορές με σκοπό την 
απομάκρυνση χαλκού και μετάλλων. 
Μεθοδεύονται και οι εργασίες αποκατά-
στασης.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο, ο τέως αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μπίμπας, και 
έθεσε υπόψη του σώματος την προϋ-
πάρχουσα κατάσταση. Πριν ένα χρόνο 
περίπου, στο κτίριο των Δημοτικών 
Σφαγείων, είχε γίνει πάλι παραβίαση 
από αγνώστους με σκοπό να απομακρύ-

νουν αλουμίνια, χαλκούς και μέταλλα.
Ενημέρωσε ακόμα, για την αναλυτική 
μήνυση που κατέθεσε τότε, κατά παντός 
υπευθύνου, αλλά και για τις δράσεις της 
Δημοτικής Αρχής για την ασφάλιση και 
φωταγώγηση του χώρου.
Τέλος, αναφέρθηκε στις ενέργειες που 
έχουν γίνει δυο χρόνια τώρα για να 
αξιοποιηθεί το εν λόγω κτίριο. Χαρα-
κτηριστικά ανέφερε : «Όπως καταλαβαί-
νετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν 
υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, όπως 
άλλωστε έχουμε τονίσει, που η δική μας 
διοίκηση έχει αφήσει στην τύχη του. Άν-
θρακες ο θησαυρός κύριε Λάμπρου.»
Ο , επικεφαλής της ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ. Τάσος 
Λάμπρου με επιστολή του είχε αναφερ-
θεί στην διάρρηξη των σφαγείων υπο-
γραμμίζοντας: 
«Το προηγούμενο  Σαββατοκύρια-
κο πληροφορηθήκαμε ανεπίσημα ότι 
πραγματοποιήθηκε μεγάλη κλοπή στο 
κτίριο του σφαγείου που βρίσκεται στην 
Τ.Κ Διδύμων.
Δυστυχώς έχει περάσει μια εβδομάδα  
και δεν έχουμε καμιά ενημέρωση από 
την Διοίκηση  του Δήμου μας. Σήμερα 
σας δίνεται η δυνατότητα, αφού συνε-
δριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην 
πρώτη συνεδρίαση  μετά την εκλογή του 

νέου Προεδρείου, να μας  ενημερώσετε 
πληρέστερα για την μεγάλη κλοπή, για 
τις υλικές καταστροφές στο κτίριο του 
σφαγείου.
Αυτονόητο ότι χρειάζεται να απαντη-
θούν τα εξής ερωτήματα:
• Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για το 

αντικείμενο της κλοπής για το ύψος 
της ζημιάς που προκάλεσε;

• Ποια μέτρα ασφαλείας υπήρχαν στο 
χώρο και ποια νέα μέτρα ασφαλείας 
πήρατε;

• Εάν μετά την κλοπή μεταφέρθηκε 
εξοπλισμός από τα σφαγεία σε άλλον 
χώρο;

• Γιατί δεν ενεργοποιήσατε την επιτρο-
πή καταγραφής περιουσιακών στοι-
χείων για την δημοτική περιουσία  
για να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος σε 
αντιπαραβολή με το παλαιότερο πόρι-
σμα της επιτροπής.

• Εάν το ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε 
παρόμοια κρούσματα σε άλλους δη-
μοτικούς χώρους

• Γιατί τα στα δύο τελευταία χρόνια  δεν 
πήρατε καμία πρωτοβουλία, δεν φέ-
ρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο  καμιά 
πρόταση για την αξιοποίηση  αυτής 
της μονάδας, της Δημοτικής μας Πε-
ριουσίας.

Σήκωσαν τα μανίκια  Σχοινοχωρίτης και Ματζούνης
Ξεκίνησαν με θέματα που αφορούν τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό

Προγραμματισμένη επίσκεψη δέχτηκε χθες ο Δήμαρχος Ερ-
μιονίδας από το νέο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας κ. 
Δημήτρη Σχοινοχωρίτη, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμ-
βουλο σε θέματα Αθλητισμού κ. Γιάννη Μαντζούνη και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες.
Ο κ. Μαντζούνης ενημέρωσε πως, η αντικατάσταση του συν-
θετικού χλοοτάπητα των γηπέδων Πορτοχελίου και Ερμιόνης 
θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα λιγότερο των οκτώ μη-
νών, που ορίζει η σύμβαση, ώστε τα γήπεδα αυτά να διατεθούν 
το συντομότερο δυνατό στους αθλητές των ομάδων μας. Ανα-
φέρθηκε επίσης στην κατασκευή αποδυτηρίων στα γήπεδα 
Κοιλάδας και Διδύμων.
Διεξοδικά συζητήθηκαν με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, το θέμα 
του Αθλητικού Κέντρου στο Κρανίδι, το οποίο έχει δρομολογη-
θεί, και ο κόμβος στον περιφερειακό δρόμο Κρανιδίου – Πορ-
τοχελίου που, όπως προέκυψε από την συζήτηση, η έναρξη 
των εργασιών είναι θέμα ημερών!
Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η αποκατάσταση του κρηπιδώμα-
τος στην περιοχή της Κόστας,  καθώς αναμένεται μία τελευταία 
έγκριση που εκκρεμεί, από την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή 
Διοίκηση στην Πάτρα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα του έργου της αποχέτευσης 

που εκτελείται στο Δήμο μας, στα προβλήματα που έχουν προ-
κύψει, στην πορεία και στην ολοκλήρωση του.
Τέλος, θέματα πολιτισμού όπως το ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, 
για το οποίο εκκρεμεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμ-
βασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρει-
ας, και η συνέχιση των εργασιών στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών 
Ερμιόνης, τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης με σκοπό να 
δρομολογηθούν άμεσα! 
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με αυτοψίες στην Κόστα, στο βιο-
λογικό σταθμό Κρανιδίου και στο χώρο που θα κατασκευαστεί 
το Αθλητικό Κέντρο Κρανιδίου, δωρεά του αείμνηστου Ηλία 
Φωστίνη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κρανίδι, Οκτώβριος 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ – 
ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 
Διοργανώτρια Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ερμιονίδας και 
αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕ-
ΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» είναι το Τμήμα Τεχνικών Έργων, 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας: 
Οδός: Μ. Μερκούρη 11, Κρανίδι 
Τ.Κ. : 21300
Τηλ. : 2754 360000
Fax : 2754 023668
E-mail : kranidi1@otenet.gr και m.ermionidas@gmail.com 
Ιστοσελίδα : www.ermionida.gr
Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό θα παρέχονται 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ερμιονίδας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας από τον Δήμο Ερμιονίδας: Παλυβού Μαίρη
Τηλ.: (+30) 2754361430
Email: mariapalivou@teemail.com
Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
της, όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα περίληψη. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η παρουσίαση αρχιτεκτονικών ιδεών 
για την ολοκληρωμένη σύνδεση του οικισμού του Πόρτο Χελίου με 
το δάσος της Κορακιάς, δημιουργώντας μια ενιαία κυκλική διαδρο-
μή ποδηλατοδρόμου / πεζοδρόμου (μήκους μιας κατεύθυνσης ~8,00 
χλμ.) με δραστηριότητες αναψυχής – ανάπαυσης – αθλοπαιδιών - 
πράσινου, που θα διασχίζει τον όρμο της Μπάλτιζας εντός του οικι-
σμού, τμήμα της λιμνοθάλασσας Πόρτο Χελίου, τον όρμο της Βερβε-
ρόντας, τον Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εκπροσώπων 
Εργατικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων και τον Παραθεριστι-
κό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικηγόρων μέχρι την είσοδο του δά-
σους της Κορακιάς. Λόγω, όμως, της υφιστάμενης διαμορφωμένης 
κατάστασης, το έργο θα υλοποιηθεί τμηματικά. Επομένως, μέσω του 
Διαγωνισμού ζητείται να παρουσιαστεί η γενική διάταξη μιας μικρό-
τερης ολοκληρωμένης κυκλικής διαδρομής με μήκος μιας κατεύθυν-
σης ~5,50 χλμ. και να δοθεί έμφαση και αναλυτικότερη επεξεργασία 
τμημάτων του έργου που θα επισημανθούν από τη Διοργανώτρια 
Αρχή, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις μελλοντικές επεκτάσεις για την 
ολοκλήρωση του έργου.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικών ιδεών 
για την ανάπλαση μιας ολοκληρωμένης κυκλικής διαδρομής με μή-
κος μιας κατεύθυνσης ~5,50 χλμ., που περιλαμβάνει την οδό Πόρτο 
Χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας, που απαλλοτριώ-
θηκε υπέρ του δημοσίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΑΒ1145/1172/72 
(ΦΕΚ46/Δ/28.2.1972) απόφαση Νομάρχη Αργολίδας και τις συνδε-
τήριες δημοτικές οδούς που οδηγούν στον όρμο της Μπάλτιζας εντός 
του οικισμού Πόρτο Χελίου. Το ήπιο ανάγλυφο της ευρύτερης περι-
οχής διευκολύνει την κατασκευή ενός ενιαίου ποδηλατοδρόμου / πε-
ζόδρομου κυκλικής διαδρομής με συνδυαστικές χρήσεις αναψυχής, 
ο οποίος θα ενώνει τον Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εκ-
προσώπων Εργατικών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στη θέση 
«Βερβερόντα» με τον οικισμό του Πόρτο Χελίου (όρμος Μπάλτιζας). 
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις στοχεύουν: 

στη βιώσιμη κινητικότητα, 
στην ελκυστικότητα, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου,
στην ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστικού, τουριστικού χαρακτήρα 
της περιοχής και στη σύνδεσή του με την αύξηση της επιχειρηματι-
κότητας.
Ο σχεδιασμός οφείλει να έχει περιβαλλοντική διάσταση και να ικανο-
ποιεί τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με έργα κατά το δυνατόν 
χαμηλού κόστους και υψηλού κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέ-
λους. Οι δε προτάσεις παρεμβάσεων θα πρέπει να εντάσσονται σε 
μια διακριτή και συνολική στρατηγική αντιμετώπισης του δημόσιου 
χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα οι λύσεις να λειτουργήσουν ως πιλό-
τος και να αναπαραχθούν, σε επίπεδο μεθοδολογίας, σε αντίστοιχα 
άλλα προβληματικά σημεία της ευρύτερης περιοχής, και να διέπονται 
από την αρχή της ανθεκτικότητας. 
Οι μελετητές θα πρέπει να δώσουν έμφαση στα εξής σημεία της δι-
αδρομής:
Τμήμα 1 (~49000 τ.μ. – επέμβαση σε max 50%): Αφετηρία διαδρο-
μής – Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Παραθεριστικού Οικοδο-
μικού Συνεταιρισμού Εκπροσώπων Εργατικών και Επαγγελματικών 
Οργανώσεων – Δημιουργία χώρων αναψυχής, πράσινου, πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων, περιπάτου – Σύνδεση με παραλία - Σταθμός πο-
δηλάτων – Σημείο πληροφόρησης – Μελλοντική σύνδεση με δάσος 
Κορακιάς.

Τμήμα 2 (~1,4 χλμ. – επέμβαση σε ~14000 τ.μ.): Ανάπλαση οδού 
Πόρτο Χελίου – Όρμου Βερβερόντας και δια πλατύνσεων – Δημιουρ-
γία χώρων παιχνιδιού, αναψυχής, καθιστικών κλπ. – Σύνδεση με την 
παραλία της Βερβερόντας.

Τμήμα 3 (~580 μ. – επέμβαση σε ~1500 τ.μ.): Ανάπλαση παραλι-
ακής διαδρομής Λιμνοθάλασσας – Σύνδεση με τον οικισμό Πόρτο 
Χελίου - Σταθμός ποδηλάτων – Σημείο πληροφόρησης – Σύνδεση με 
γειτονικές χρήσεις περιοχής μελέτης.

Οι μελετητές θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους – 
κατά την κρίση τους - τόσο τις συνδετήριες οδούς με τη λιμνοθάλασ-
σα και την παραλία κατά μήκος της διαδρομής, όσο και την κατάληξη 
της οδού στο δάσος της Κορακιάς. Κάθε πρόταση θα πρέπει να πα-
ρουσιάζει με σαφήνεια και τεκμηρίωση την επιλογή των υλικών κατα-
σκευής, των καθιστικών και αστικών αντικειμένων, των φωτιστικών, 

των φυτεύσεων και κάθε άλλου στοιχείου που τη συνθέτει.
Οι ζητούμενες παρεμβάσεις αποτελούν τμήματα μιας ενιαίας πρότα-
σης, της οποίας κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός επεμβάσεων που 
θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, στην πε-
ριβαλλοντική του αναβάθμιση και στη διασύνδεση του κέντρου 
του οικισμού με την ευρύτερη περιοχή.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη Άδεια 
Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχα-
νικού και Πολεοδόμου – Χωροτάκτη Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαι-
τούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή/και η λήψη αντίστοιχης 
τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕ-
ΑΑΠ/48505/384 (ΦΕΚ 2239Β/31-05-2021) απόφαση του Υ.Π.ΕΝ. 
Είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου Αρχιτέκτονα Μηχανικού και 
Πολεοδόμου – Χωροτάκτη Μηχανικού να συνεργαστεί και με άλλες 
ειδικότητες Μηχανικών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της Ομά-
δας Εργασίας.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, Αρχιτε-
κτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (με υποστηρικτικές κατηγορίες μελε-
τών, τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, Στατική, Η/Μ, Φυτοτεχνι-
κή, αστικού εξοπλισμού κλπ.) κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2α 
της υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/384 (ΦΕΚ 2239Β/31-05-2021) 
απόφασης.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Για την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθ-
μός προσέγγισης των προτάσεων στους στόχους που έχουν τεθεί 
(άρθρα 4 & 5 της Προκήρυξης), όπως την ταυτότητα, πρωτοτυπία, 
ιδιαιτερότητα και λειτουργικότητα της πρότασης, την υιοθέτηση νέων 
καινοτόμων μέτρων και μεθόδων ενταγμένων στην αρχιτεκτονική του 
τοπίου για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, την επιλογή ποιοτι-
κών υλικών συνδυασμένων με προσιτό, για τα οικονομικά δεδομένα 
του Δήμου, κόστος συντήρησης, την ποιότητα της παρουσίασης της 
πρότασης και την τεκμηρίωσής της. Αναλυτικότερα: 
- τη Γενική σύλληψη και ιδέα (αρχιτεκτονική πρόταση, αξιοποίηση 
συνδετήριων οδών προς τη θάλασσα, διαμόρφωση κοινόχρηστων 
χώρων/πλατωμάτων, προβολή του δικτύου των επεμβάσεων, δημι-
ουργία ποδηλατόδρομου, κλπ). 
- την Περιβαλλοντική προσέγγιση (εκπλήρωση στόχων – δημιουρ-
γίας χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, 
υιοθέτηση μεθόδων ενταγμένων στην αρχιτεκτονική του τοπίου για 
την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, κλπ). 
- τη Χωροθέτηση των λειτουργιών (διαμόρφωση λειτουργικών εγκα-
ταστάσεων παροχής υπηρεσιών, δημιουργία αναγνωρίσιμων προ-
σβάσεων, εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α., κ.λπ.) 
- την Τεχνική προσέγγιση (ρεαλιστικότητα προτάσεων, ευκολία υλο-
ποίησης, διάρκεια – αντοχή στο χρόνο - αειφορία της πρότασης, επι-
λογή ποιοτικών και με μικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανει-
ών, υλοποιήσιμο κόστος έργου, κ.λπ.). 
- Την ευελιξία και δυνατότητα αναπαραγωγής του προτύπου των πα-
ρεμβάσεων. 
- Τη βιώσιμη κινητικότητα.  
- Την τεκμηρίωση των προτάσεων ως προς τη δυνατότητα υλοποίη-
σης των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και τη βιοκλιματική προσέγ-
γιση της όλης πρότασης.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού 
ορίζεται η 10/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την λήξη 
της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυ-
χόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή. 
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει προς το «Τμήμα Τεχνικών Έρ-
γων, Ύδρευσης & Αποχέτευσης» στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. 
Μερκούρη 11, Κρανίδι, Τ.Κ 21300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στο 
ισόγειο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00. 
Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται στην ίδια δι-
εύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών 
με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημε-
ρομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική 
εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης 
του διαγωνισμού). 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων τυ-
χόν παρατάσεων, καμία συμμετοχή δε γίνεται δεκτή.

συνέχεια στη σελ. 16
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, δίτομο βιβλίο νου νομικού συμβούλου του Όθωνα 
για τα πρώτα χρόνια των Βαυαρών στην Ελλάδα

Οι ολιγάρχες. Η ελληνική κρίση είναι μονοσήμαντα 
πολιτική

Η δυναμική της υπέρβασης και η αντίσταση των συγκατανευσιφάγων

Γκέοργκ Λούντβιχ φον Μάουρερ (1790-1872), διαπρε-
πής Βαυαρός νομικός και υψηλός σύμβουλος του βασι-
λιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου, ήρθε στην Ελλάδα τον 
Ιανουάριο του 1833 ως μέλος της τριμελούς αντιβασιλεί-
ας που ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας μέχρι να ενηλι-
κιωθεί ο Όθωνας. Οι τομείς που επόπτευσε προσωπικά 
και στους οποίους άφησε τη σφραγίδα του ήταν η δικαιο-
σύνη και η εκπαίδευση, καθώς και η ανεξαρτητοποίηση 
της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Ο Μάουρερ ανακλήθηκε τον Ιούλιο του 1834, μέσα σε 
κλίμα πολιτικής ίντριγκας, πριν προλάβει να ολοκληρώ-
σει το έργο του. Ωστόσο, στο σύντομο αυτό διάστημα, 
παράλληλα με τις πολιτικές του ασχολίες, ο ανήσυχος 
αυτός επιστήμονας κατάφερε να συλλέξει τεράστιο όσο 
και πολύτιμο υλικό, το οποίο άμα τη επιστροφή του στη 

Βαυαρία το επεξεργάστηκε και δημοσίευσε τα πορίσμα-
τά του στη μνημειώδη εργασία του με τίτλο "Ο ελληνικός 
λαός". 
«"Ο Ελληνικός λαός" του Μάουρερ δεν κατέκτησε ίσως 
τη θέση που του έπρεπε στο πλάι έργων όπως του Φιν-
λεϊ ή και του Γκόρντον. Η πρόσληψη της αντιβασιλείας 
αλλά και της βαυαρικής διοίκησης εν γενεί ακόμα και ως 
καθεστώτος σχεδόν κατοχής... συμπαρέσυρε και τη με-
λέτη αυτού του πραγματικά μοναδικού και πλούσιου σε 
πληροφορίες πονήματος, το οποίο δίνει μια συγκροτημέ-
νη και πλήρη εικόνα των πρώτων και πιο καθοριστικών 
ετών της βαυαρικής διοίκησης στην Ελλάδα, που άφη-
σαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη μορφή και την εικόνα 
της χώρας μας». (Στέφανος Καβαλλιεράκης)

Τι είναι αυτό που κάνει τους ολιγάρχες 
της εποχής μας να μην αποδέχονται τον 
ολιγαρχικό χαρακτήρα του πολιτεύματός 
τους; Αγνοούν άραγε τις στοιχειώδεις έν-
νοιες; Αισχύνονται να συνομολογήσουν 
ότι διαπνέονται από μια βαθιά ολιγαρ-
χική ιδεολογία; Μήπως με τον τρόπο 
αυτόν επιδιώκουν να απαγορεύσουν την 
εξέλιξη, προκειμένου να διατηρήσουν την 
πραγματική ιδιοκτησία της πολιτείας και, 
συνακόλουθα, να υποτάξουν τον σκοπό 
της πολιτικής στο συμφέρον των ιδίων 
και των συγκατανευσιφάγων;
Από την άλλη, τι κάνει τις κοινωνίες να 
εκχωρούν τη διακυβέρνηση στους ολι-
γάρχες και στη συνέχεια να διαμαρτύρο-
νται επειδή αυτοί τις αγνοούν και ιδιοποι-
ούνται τον δημόσιο σκοπό της πολιτικής; 
Γιατί, αντί να διαδηλώνουν, δεν αξιώνουν 
τη συμμετοχή τους στις πολιτικές αποφά-

σεις, ώστε να κρίνουν αυτές εν μέρει (η 
αντιπροσώπευση) ή εν όλω (η δημοκρα-
τία) τι είναι ορθό και τι όχι για τη χώρα;

Η 

νεωτερική διανόηση, για να αποτρέ-

ψει την κοινωνία των πολιτών να ανα-

διατυπώσει το πρόταγμά της, την έχει 
εγκιβωτίσει στο δίλημμα της (δήθεν) 
"πολυπλοκότητας", σε συνδυασμό με το 
επιχείρημα ότι δεν είναι παραδεκτό να 
κυβερνά ο αδαής και απαίδευτος όχλος, 
επειδή η σκέψη του αγγίζει το επίπεδο 
των ταπεινών συναισθημάτων και της 
ιδιοτέλειας, και, προφανώς, δεν έχει τη 
(διανοητική και πραγματική) δυνατότη-
τα να αποκτήσει την αναγκαία, ακριβή 
και εκ βάθρων γνώση για τα ζητήματα 
της πολιτικής! Εντούτοις, στη διερώτη-
ση αυτή ο Αριστοτέλης θα αντιτείνει; "Ο 
καθένας εκ των πολλών μόνος του είναι 
κατώτερος από τους ειδικούς, αλλά όλοι 
μαζί είναι πολύ καλύτεροι ή, πάντως, όχι 
χειρότεροι από τους ειδικούς". Επιπλέον, 
η κοινωνία των πολιτών θα πολιτευθεί 
κατά το συμφέρον της, οι ολίγοι κατά το 
ίδιον αυτών συμφέρον.
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Στείλτε τις φωτογραφίες για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο  

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

Χιονισμένο μπαλκόνι  //  Ε.Π.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

REDS Aφιέρωμα στο κόκκινο
Συνεχίζεται στο ΦΟΥΓΑΡΟ το 
πολυσύνθετο project της εικαστι-
κού Φλωρίκας Κυριακοπούλου 
σε κλειστούς & αίθριους χώρους 
στο ARTCENTER.
Με έμπνευση από τα έργα της 
FKPCOLLECTION, η Φ. Κυ-
ριακοπούλου εξερευνά την 
ενέργεια και δυναμική του κόκκι-
νου σε αντιδιαστολή με άλλα, 
συγγενικά ή μη χρώματα. Πίνα-
κες, αντικείμενα, φωτογραφίες & 
γλυπτά συνομιλούν μεταξύ τους 
σε πολλαπλούς χώρους, δημι-
ουργώντας ένα εικαστικό περι-
βάλλον όπου κυριαρχεί χρώμα 
& φως με Έργα των: Αδαμάκος 
| Αλεξίου | Antonakos | Avedon. 
Haberpointner | Holt | Καλού-
δη | Κυπραίος. Κυριακοπού-
λου | Κυριτσόπουλος | Λάππας. 
Mehler | Μορταράκος | Ona B. 
| Παπαχρήστος. Pijuan | Σαρ-
ρηγεωργίου | Tàpies | Τσεκούρα. 
Warren | Χανδρής | Ψυχούλης | 
Qureshi
Ο βασικός πυρήνας του project 
είναι το εικαστικό περιβάλλον 
που έχει δημιουργηθεί στη 
FOUGARO GALLERY, όπου 
η καλλιτέχνης αποπειράται να 
καταργήσει το συμβατικό χώρο 
και τον πραγματικό χρόνο και να 
βυθίσει τον επισκέπτη σ’έναν ει-
καστικό μη - τόπο.
Συνεχίζοντας στην ΒΙΒΛΙΟΘΗ-
ΚΗ, ο επισκέπτης μπορεί σε 
διαφορετικό κλίμα να ακολου-
θήσει μία εικαστική διαδρομή, 

με σταθμούς έργα σύγχρονων 
δημιουργών. Εδώ η διάδραση 
των έργων με το περιεχόμενο των 
συλλογών πραγματεύεται τα εν-
δεχόμενα του λόγου, γραπτού ή 
εσωτερικού.
Τέλος, σε μία διαδρομή στους 
εξωτερικούς χώρους του 

FOUGARO ARTCENTER, ο 
επισκέπτης θα συναντήσει πολ-
λά διαφορετικά στοιχεία που 
θα λειτουργήσουν σαν οπτικές 
σημειώσεις επαναφοράς στο 
πνεύμα του project REDS.
Το αφιέρωμα στο κόκκινο διαρ-
κεί έως τον Απρίλιο 2022

Απόκοσμος, σημαίνει αυτός που ζεί 
μακριά από τόν κόσμο

Από τον οφθαλμίατρο κο Θέμο Γκουλιώνη, λάβαμε και 
δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:
Μιά καταπληκτική φωτογραφία από εκεί που βγάζαμε  
-όταν είμασταν παιδιά - σκουληκαντέρες για το ψάρεμα. 
Τότε τόν λέγαμε βάλτο.
Τίτλος τής φωτογραφίας: «Απόκοσμο Ανάπλι»! 
Λέει το λεξικό τού Τεγόπουλου-Φυτράκη: «Απόκοσμος», 
σημαίνει αυτός που ζεί μακριά από τόν κόσμο // Ο μη 
γήινος // Που ανήκει σε άλλον κόσμο!  
Όμως εδώ, έχουμε φωτογραφία τού υγροβιότοπου! Ένα 
μέρος που εξυπηρετεί πάμπολλα είδη πουλιών. Από αμέ-
τρητους αιώνες κατά νομοτελειακό τρόπο, κάποιες συ-
γκεκριμένες εποχές, πλημμύριζε ο τόπος από φτερωτές 
ψυχούλες. Είναι ο Νόμος τής Φύσεως αυτός, που τείνει 
η παρακμιακή εποχή μας καταστρέφοντας τα πάντα και 
αδιαφορώντας για τίς τραγικές συνέπειες, να κάνει τη 
Φύση ¨απόκοσμη¨. Και όλα αυτά για λίγες ψήφους.

Ναύπλιον 23.1.22

Παράδοση η πίτα στον Παλαμήδη

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ναυπλί-
ου «Ο Παλαμήδης» επιμένοντας 
στην συνέχεια της παράδοσης έκο-
ψε την πίτα του για το καλωσόρισμα 
της νέας χρονιάς το περασμένο Σάβ-
βατο στα γραφεία του Συλλόγου.
Ίσως η ημερομηνία να έχει και 
συμβολικό χαρακτήρα, λένε οι 
υπεύθυνοι του συλλόγου: «Το έθι-
μο της κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας δηλώνει πολλά για τις 
προσδοκίες και τις ελπίδες μας. 
Πάνω απ΄ όλα η χρονιά να κυλή-
σει γλυκά, όπως γλυκιά είναι και η 
πίτα μας μέσα σε ευτυχία και ειρή-
νη, μέσα σε δημιουργία, υγεία και 

αγάπη, μέσα σε σεβασμό και εκτί-
μηση. Η πίτα χωρίζεται σε κομ-
μάτια – σε μοίρες. Για να δηλώσει 
την βούλησή μας να μοιραστούμε 
με τους φίλους μας και τους συ-
μπολίτες μας τις χαρές και τις πί-
κρες. Τις ευτυχείς αλλά και τις δύ-
σκολες ημέρες. Και ας σημειωθεί 
ότι πάντοτε θα υπάρχει ένα κομ-
μάτι για όποιον καθυστερήσει να 
έλθει στη γιορτή μας. Ας δώσουμε 
λίγο χώρο στα όνειρά μας και ας 
χαρούμε την συντροφικότητα και 
την ζεστασιά που μας προσφέρει 
η μέρα και ο νέος χρόνος που ήδη 
μας έχει κλείσει στην αγκαλιά του.
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Παγετός: Τα αιτήματα και τα ρεπορτάζ των πολιτικών
Περιγράφουν την κατάσταση και επιρρίπτουν ευθύνες στη ΔΕΗ

Ο ισχυρός παγετός και τα τεράστια προβλήμα-
τα που προκάλεσε κυρίως στους αγρότες της 
Αργολίδας, κινητοποίησε το πρωί της Τετάρ-
της τους πολιτικούς της Αργολίδας, οι οποίοι 
κάνουν το δικό τους …ρεπορτάζ στα χωράφια 
και ζητούν λύσεις από την κυβέρνηση.
Ο τοπικός βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Ανδρι-
ανός κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Σ. Λιβανό με θέμα την ανάγκη άμεσης εκτίμη-
σης των ζημιών από τον ισχυρό παγετό και 
εκκίνησης της διαδικασίας αποζημίωσης των 
παραγωγών της Αργολίδας. Όπως επισημαίνει 
μεταξύ άλλων «Ο ισχυρός παγετός που σημει-
ώθηκε στην Αργολίδα χθες το βράδυ 25/1, με 
χαμηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν ακόμη 
τους -6οC έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές 
στις καλλιέργειες. Επίσης, σε κάποιες περιο-
χές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος λόγω 
βλάβης, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην 
μπορούν να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά 
τους ανεμομείκτες και την άρδευση με μπεκ 
υδρονέφωσης».
Από την πλευρά του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Γκιόλας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Οικονομικών, επιβάλ-
λεται να βρουν και να εξαντλήσουν αυτή τη 
δύσκολη στιγμή κάθε πηγή χρηματοδότησης, 
κάθε υπαρκτό πόρο είτε από εθνικά κεφάλαια 
είτε από ευρωπαϊκές ενισχύσεις, ώστε να μπο-
ρέσουν να σταθούν στα πόδια τους όλοι εκεί-
νοι που επί χρόνια αποτελούν έναν από τους 
στυλοβάτες της αγροτικής παραγωγής αλλά 
και σημαντικούς χρηματοδότες της Ελληνι-
κής οικονομίας. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά 
ότι το προϊόν «πορτοκάλι» στέκεται επί σειρά 
ετών στις τρεις πρώτες θέσεις των εξαγωγών 
σε αγροτικά προϊόντα». Αναφέρεται επίσης 
στις διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ: «Οι συνεχείς 
διακοπές οδήγησαν σε κατάρρευση και τα τε-
λευταία αναχώματα αντιπαγετικής προστασί-

ας, αφού ούτε οι ηλεκτροκίνητοι ανεμομίκτες 
αλλά ούτε και τα συστήματα τεχνητής βροχής 
μπόρεσαν να δουλέψουν αποτελεσματικά».
Ο βουλευτής ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Πουλάς με δή-
λωσή του ζητά την παρέμβαση των αρμοδίων  
ώστε ο ΕΛΓΑ να ξεκινήσει άμεσα την καταγρα-
φή των ζημιών σε όλες τις καλλιέργειες που 
επλήγησαν και τις διαδικασίες για την άμεση 
αποζημίωση τους και να αποζημιωθούν άμε-
σα από τη ΔΕΗ όσοι αγρότες δεν μπόρεσαν να 
χρησιμοποιήσουν την αντιπαγετική τους προ-
στασία λόγω των διακοπών ρεύματος». Σημει-
ώνει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για έγκλημα 
εις βάρος των αγροτών μας που είδαν σε μία 
νύχτα την σοδειά τους να καταστρέφεται από 
αμέλειες της ΔΕΗ και του κράτους γενικότερα. 
Η ακολουθούμενη πολιτική της ιδιωτικοποί-
ησης του τομέα της ενέργειας και της απαξί-
ωσης της ΔΕΗ έφερε τα καταστροφικά αυτά 
αποτελέσματα όπως αντίστοιχα συνέβη και με 
την πρόσφατη  χιονόπτωση στην  Αθήνα».
Εντωμεταξύ, σε συζητήσεις για τις πρωτο-
βουλίες που πρέπει να αναληφθούν για τη 
στήριξη των αγροτών βρίσκεται ήδη ο Δήμος 
Ναυπλιέων και στο αμέσως επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο αναμένεται να παρθούν οι αποφά-
σεις για το ακριβές πλαίσιο των ενεργειών, 
αφού γίνουν και οι απαραίτητες επαφές με 
τους εμπλεκομένους φορείς: «Το κορυφαίο 
θέμα αυτή τη στιγμή είναι η δοκιμασία του 
αγροτικού τομέα και των παραγωγών μας. 
Έχουμε ήδη συζητήσει για τις πρωτοβουλίες 
που πρέπει να αναλάβουμε έτσι ώστε να στη-
ρίξουμε τους αγρότες μας», δήλωσε ο δήμαρ-
χος Δημήτρης Κωστούρος. Από το Γραφείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τους ανταποκριτές 
του Δήμου Ναυπλιέων, ξεκίνησε η έναρξη για 
τη δεκαπενθήμερη προθεσμία δηλώσεων για 
την αναγγελία ζημιάς για παγετό.
Παρέμβαση έγινε και από το μέλος Δ.Σ Επι-
μελητηρίου Αργολίδας Π. Ψυχογιό, ο οποίος 
καλεί σε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέ-

ων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας για 
το μείζον αγροτικό πρόβλημα της Αργολίδας.

Τα σχολεία
Με αποφάσεις των δημάρχων λειτουργούν 
αργότερα τα σχολεία και σήμερα Πέμπτη. 
Στο Άργος όλες οι  Σχολικές Μονάδες του Δή-
μου Άργους - Μυκηνών, θα λειτουργήσουν 
σήμερα Πέμπτη 27/01/2022, από την 11η   
π.μ. Επίσης θα παραμείνουν κλειστά σχολεία 
στα ορεινά: Δημοτικά Σχολεία Λιμνών, Λυρ-
κείας, Σκοτεινής, Νηπιαγωγεία Λυρκείας, Σκο-
τεινής, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας και 
Μουσικό Σχολείο Αργολίδας, Παιδικός Σταθ-
μός Λιμνών.
Στην Ερμιονίδα η ώρα έναρξης των μαθημά-

των στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίστηκε να γίνει 
στις 10:00 πμ, λόγω παγετού.
Από την πλευρά της η Αγωνιστική Συσπείρω-
ση Εκπαιδευτικών Αργολίδας σημειώνει ότι 
«η Κυβέρνηση και οι Δήμοι να αναλάβουν την 
ευθύνη τους  για την ομαλή επανέναρξη της 
λειτουργίας των σχολείων, να καλύψουν τα 
κενά σε εκπαιδευτικούς, να λύσουν το ζήτημα 
της θέρμανση σε όλα τα σχολεία, να προχω-
ρήσουν σε όλες τις απαραίτητες επισκευές και 
καθαρισμούς στα σχολεία, να εξασφαλίσουν 
την ασφαλή μετακίνηση των εκπαιδευτικών 
τις επόμενες μέρες, και να σταματήσουν τις 
ανέξοδες δηλώσεις, τις επικοινωνιακές φαν-
φάρες και τις απειλές». 

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Tα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 12 
της Υ.Α. 48505/31-05-2021 Υ.Π.Ε.Ν. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 
πενταμελής και ορίζεται ως εξής: 
Ένας (1) κριτής διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φο-
ρέα με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την Διοργανώτρια 
Αρχή. 
Ένας (1) κριτής μηχανικός εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής, 
με τον αναπληρωτή του. 
Τρείς (3) κριτές αρχιτέκτονες μηχανικοί με τους αναπληρωτές 
τους από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της Υ.Α. 
48505/31-05-2021 Υ.Π.Ε.Ν. Η επιλογή των κριτών διενεργείται με 
κλήρωση, με ευθύνη του Υ.Π.ΕΝ., από τον κατάλογο της αντίστοι-
χης κατηγορίας μελέτης.
Η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί τουλά-
χιστον 20 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
Προτάσεων. 
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την απονομή των βραβείων 
είναι οριστική και δεσμευτική για την Διοργανώτρια Αρχή εφόσον 
δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης. 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Φορέας χρηματοδότησης του Διαγωνισμού είναι το Πράσινο Ταμείο 

του Υ.Π.ΕΝ. (Αρ. απόφασης 201.5/2020 με ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-
ΥΘΡ). 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία που κατανέμονται ως εξής:

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ
45%

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ
33%

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ
22%

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 31.500€ 23.100€ 15.400€
ΦΠΑ 24% 7.560€ 5.544€ 3.696€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 39.060€ 28.644€ 19.096€

Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής 
Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή 
δύναται να κάνει εξαγορές (επαίνους), που δεν μπορούν να υπερ-
βαίνουν τις τρεις (3) αντί του ποσού των 3.000€ (συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α.) έκαστην, ήτοι 9.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) συνολικά. 

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική γλώσσα.
Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον 
ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής (www.
ermionida.gr), στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα σταλεί επίσης ενημε-
ρωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτε-
κτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ).
Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα δι-
αγωνιζομένων εγγράφεται ηλεκτρονικά αποστέλλοντας αίτηση 
μέσω email στο protokolo.ermionida@gmail.com, έως και την 
04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με αίτηση που θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και θα παρέ-
χεται ηλεκτρονικά, και θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου 
της ομάδας (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιο-
τυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από 
την Διοργανώτρια Αρχή, και λαμβάνει αποδεικτικό email επιβεβαί-
ωσης εγγραφής και ταυτοχρόνως θα καταχωρείται σε ηλεκτρονικό 
κατάλογο. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. 
Τα τεύχη του Διαγωνισμού: Προκήρυξη, Φάκελος Έργου - Τεύχος 
Τεχνικών Δεδομένων και λοιπά παρεχόμενα στοιχεία, θα αναρτη-
θούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.ermionida.
gr και θα παρέχονται ηλεκτρονικά. Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί 
να επικοινωνεί με τους εγγραφέντες στον κατάλογο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του ενδιαφερό-
μενου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

ΚΡΑΝΙΔΙ,  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

συνέχεια από τη σελ. 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Nομός Αργολίδας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου

Ναύπλιο 26/1/2022
Αρ. πρωτ 61

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ        

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμειο 
Ναυπλίου  συμφωνα με την 
αριθ. 11/2022  απόφαση του 
Δ/Σ  διακηρύττει ότι:
Στις 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ημε-
ρα Πέμπτη και ωρα 10 π.μ. 
ώρα έναρξης της δημοπρα-
σίας εκτίθεται σε  δημόσια 
πλειοδοτική δημοπρασία 
δημόσια πλειοδοτική δημο-
πρασία με σφραγισμένες 
προσφορές, η παραχώρηση 
χρήσης των εγκαταστάσεων  
στη θέση ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ εμβα-
δού 140τ.μ.με τον πέριξ αυτού 
χώρο εκτάσεως 268,00 τμ που  

βρίσκεται στη χερσαία ζώνη λι-
μένα Ναυπλίου και που ανήκει 
στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου. Η διάρκεια της πα-
ραχωρήσεως ορίζεται για δέκα 
(10) έτη και θα αρχίζει  από την 
ημέρα έγκρισης της απόφασης 
παραχώρησης. Η δημοπρα-
σία θα γίνει στο Ναύπλιο 
στα γραφεία του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Ναυπλί-
ου ( Ηρακλέους 4). Ως πρώ-
τη προσφορά του ανταλλάγ-
ματος ορίζεται το ποσό των 
20.000,00 ευρώ ετησίως, το 
οποίο θα αναπροσαρμόζεται 
κάθε χρόνο με προσαύξηση 
ίση με 1 %. Εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται το ποσό των 
1667,00.
Για την συμμετοχή στην δη-
μοπρασία θα πρέπει οι ενδι-
αφερόμενοι να καταθέσουν 
στην Επιτροπή που διενεργεί 
αυτήν μέχρι την 9.30 π.μ. της 
3/3/2022 τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά  όπως αυτά αναφέ-
ρονται στο άρθρο 7 της διακη-

ρύξεως (ΑΔΑ:9Ε35ΟΡ03-8Χ0 
). Διευκρινίζεται  οτι όσοι δεν 
υποβάλλουν πλήρη δικαιολο-
γητικά αποκλείονται από την 
δημοπρασία. Αντιπροσφορές 
δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση που δεν εμφανι-
στεί πλειοδότης ή η προσφορά 
κριθεί ασύμφορη η δημοπρα-
σία επαναλαμβάνεται την  10η 
Μαρτίου 2022 ημερα Πέμπτη 
στον ιδιο τόπο την ίδια ώρα 
και με τους αρχικούς όρους.
Οι σχετικοί όροι της δημοπρα-
σίας( δικαιολογητικά, μη απο-
δεκτοί στον διαγωνισμό κ.λ.π.) 
είναι κατατεθειμένοι τόσο στα 
γραφεία του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου Ναυπλίου ( 
Ηρακλέους 4- Ναυπλιο) όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λαμβάνουν γνώση κάθε  
εργάσιμη ημέρα και ώρα όσο 
και αναρτημένοι στην διαύγεια 
(ΑΔΑ:9Ε35ΟΡ03-8Χ0).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ
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Ρημαδιό

Δεν έχει τίποτα σε αυτή την χώρα 
Τίποτα όρθιο να αντισταθεί
Όλα χαθήκανε  μέσα στην μπόρα
Όλα γονάτισαν σε μια στιγμή

Κι όσοι  πολέμησαν για ελευθερία
Κι όσοι πασχίζανε για προκοπή
Κείτονται άψυχοι σε μια γωνία
Είναι κατάδικοι στη φυλακή

Οι φαύλοι νίκησαν και δίνουν πόνο
 Μπήκαν στο σώμα μας και στην ψυχή
Τρώνε τις σάρκες μας έχουν τον νόμο
Και η ελπίδα μας είναι νεκρή

Στα αποκαΐδια μας νεκρά ελάφια
Μένουν αμέτοχοι όλοι οι σοφοί
Εδώ ο χάροντας κάνει την πάπια
Και θησαυρίζουνε οι ειδικοί

 Ιωάννης Παπούλιας

Η μάσκα

Ασπίδα προστασίας

η μάσκα στο πρόσωπο σου,

εμποδίζει τον ιό

να εισέλθει εντός σου.

Πρέπει μάσκα να φοράς

οπουδήποτε πηγαίνεις,

ασήμαντο το βάρος της

πρέπει να το υπομένεις.

Αρνητής μην γίνεσαι

σωστών οδηγιών,

να μην νιώθεις ενοχές,

να μην γίνεις και παθών.

Φόρα λοιπόν τη μάσκα σου,

πήγαινε στη δουλειά σου

και εαυτόν προφύλαξε

να έχεις την υγειά σου.

Γιάννης Γεωργ. Μελάς

Δάσκαλος

Η συνειδητοποίηση της 
αγάπης

Το νοιάξιμο που έχω για σένα 

σε αγάπη μεταφράζω 

και το ότι κάθε μέρα γυρεύω τρόπο να σε βρω 

τα μάτια σου να δω 

και λύπη πίσω να αφήσω 

Αυτές μου τις ανάγκες 

με αγάπη ερμηνεύω 

μια λέξη τόσο δα μικρή 

με σημασία όμως σπουδαία 

και άκρως σημαντική 

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή  

"Υποσυνείδητες Αλήθειες" , Εκδόσεις Όστρια , 

Ιούλιος 2014

Συνεταιράκια στις… μπούκες

Ήσαν πάνω – κάτω δώδεκα χρονών. Ο Σωτή-
ρης και ο Γιώργης. Επάγγελμα: Μεταπράτες. 
Προμηθευτής: Ο Ιταλικός στρατός κατοχής. 
Και ήταν Κατοχή, 1943. Πείνα! Συνέβη στ’ 
Ανάπλι.
Μπουκαδόρος ήταν ο Σωτήρης Δαμιανός του 
Φάνη, που είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα 
στις γραμμές του τραίνου και περπάταγε με 
πατερίτσα. Τσιλιαδόρος ο Γιώργης Ροδόπου-
λος του Σοφιανού.
Στο παλιό λιμάνι ήτανε μια παράγκα που είχε 
το καρνάγιο του ο Παναγιώτης Λάμπρου και 
απέναντι ήτανε οι αποθήκες του Βραχνού 
(Οδός Μπουμπουλίνας, απέναντι από τη ση-
μερινή ΔΕΗ), που τις είχαν επιτάξει οι Ιταλοί 
και είχαν εκεί τον εφοδιασμό. Η είσοδος γινό-
ταν από ένα φεγγίτη, που έβλεπε δίπλα σε ένα 
χάλασμα. Η «επιχείρηση» γινόταν 10 με 11 το 
πρωί, με το φως της ημέρας, δηλαδή και σε 
ώρα αιχμής, οπότε οι Ιταλοί είχαν άλλες έν-
νοιες και δεν πρόσεχαν. Βούταγαν αδιακρίτως 
αρβύλες, χλαίνες, τρόφιμα.
Όλα δούλευαν ρολόι και τα κλεψιμέικα τα 
φόρτωναν σε μια παλιοκαρούτα του Ροδό-
πουλου, που την έδενε δίπλα στο καρνάγιο 
και από 'κει τα έβγαζε στο Βάλτο, πριν το φυ-
λάκιο των καταδίκων. Εκεί τα έκαναν ανταλ-
λαγή σε είδος με κάτι Χελιώτες, που κατέβαι-
ναν με κάρα. Οργανωμένες δουλειές, δηλαδή.
Όλα δούλευαν ρολόι, ώσπου μια μέρα, εκεί 
που "δούλευε" ο Διαμιανός και ξεδιάλεγε το 
«εμπόρευμα», του γλίστρησε ένα σακί και 
έπεσε κάτω. Άκουσαν τον θόρυβο οι Ιταλοί 
και κατάλαβαν πως κάποιος ήταν στην απο-
θήκη. Άρχισαν να ψάχνουν. Πονηρός όμως ο 
μικρός, μπήκε σε ένα βαρέλι και άρχισε να το 
τσουλάει προς τη πόρτα για να το βγάλει έξω. 
Ο Ιταλός που ήτανε στην είσοδο τα έχασε, το 
βαρέλι συνέχισε να τσουλάει, πέρασε τις γραμ-
μές και πλησιάζοντας στο καρνάγιο, έκανε μια 
και βγήκε έξω φωνάζοντας στο Ροδόπουλο:
Πα' να φύγουμε γιατί μας πιάσανε!
Μπορεί εκεί να την γλυτώσανε φτηνά, όμως 
έλα που είχανε γλυκαθεί στις μπάζες, που κά-
νανε! Έτσι, μετά από δύο μέρες ξαναπήγανε. 
Αυτή τη φορά ο φεγγίτης είχε φραχτεί με σι-
δεριές…
Φύγανε από κει και πήγαν και τη στήσανε 
στο 5 αδέρφια (5 κανόνια), όπου ήταν στρα-
τωνισμένος ένας λόχος Ιταλικός. Εκεί το αντι-
κείμενο του... πόθου ήταν κουραμάνες, που 
τις έφερναν με κάρα από το Πολύγωνο. Έρ-

χονταν δύο κάρα, όμως, μετά την... επέμβαση 
των συνεταίρων, ώσπου να μπουν στη πύλη, 
είχε «φύγει» το μισό κάρο!
Δυστυχώς, οι κουραμάνες δεν είχαν «ψωμί» 
που λένε. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ποικιλία στο 
αντικείμενο. Επήλθε στάση εμπορίου. Τρώγα-
νε, τι τρώγανε και τα υπόλοιπα τα μοίραζαν 
στις φτωχές οικογένειες.
Κουραμάνα, κουραμάνα, κάποια μέρα ο τσι-
λιαδόρος, τσαντισμένος, πήγε κι έκοψε μια 
καμπάνα που την είχανε οι Ιταλοί για τα προ-
σκλητήρια.
Μα τους κερατάδες, δεν υποφέρεται πια, πάμε 
γι' αλλού, αποφάνθηκε. 
Η παρέα μετακινήθηκε. Πήγανε και κάνανε 
πιάτσα στο Πολύγωνο. Αλλά και 'κει λίγα τα 
πράγματα. Ένα Ιταλικό μαγειρείο ήταν και δεν 
γινότανε προκοπή. Ξανά μετακίνηση. Στην 
Πρόνοια στο σχολείο, που το είχανε επιτάξει 
οι Ιταλοί και είχανε τα άλογα και τα μουλάρια.
Εκεί, φορτωμένοι με ένα σακούλι και με ένα 
κυπελάκι, ξαλαφρώνανε τα σακούλια που εί-
χαν για το τάισμα των ζωντανών. Πήγαιναν 
μετά οι Ιταλοί να τα ταΐσουν και δεν βρίσκανε 
ούτε βρώμη, ούτε κουκιά. Πανωλεθρία. Πήρα-
νε, μάλιστα, θάρρος και χτυπάγανε, πλέον, τις 
προμήθειες στα ίσια, από την υπόγεια αποθή-
κη που ήταν στο γωνιακό κτίριο του Μπου-
ντούρη. Δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς!
Όλα τα ωραία, όμως, κάποτε τελειώνουν και 
έτσι έγινε και με την δράση των συνεταίρων. 
Μετά από ένα μήνα συνθηκολόγησε η Ιταλία 
και ήρθαν οι Γερμανοί στο Ναύπλιο. Τα πράγ-
ματα ζορίσανε και τα συνεταιράκια χώρισαν.
Ο Ροδόπουλος, στη συνέχεια πήγε, στη Μέση 
Ανατολή...
Υ.Γ. 1: Ο Δαμιανός άνοιξε μετά την Κατοχή 
τσαγκαράδικο στην Αγία Τριάδα, στην Πρό-
νοια. Έβαλε και τεχνητό πόδι και άφησε την 
πατερίτσα.
Υ.Γ. 2. Ο Ροδόπουλος, βίος και πολιτεία, μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του 90 πήγαινε τους 
τουρίστες στο Μπούρτζι με τα καΐκια του. 

Την ιστορία μου την διηγήθηκε ο Γιώργης….
……………………
Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές Ιστο-
ρίες (που βγάζουν γέλιο)», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις «Ερωδιός». Το βιβλίο βραβεύτηκε 
ως «Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελληνικό 
Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.
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Τζούντο 
Μέρος Β΄

Τεχνικές
Υπάρχουν 67 αναγνωρισμένες τεχνικές ρίψεων 
(Nage waza) οι οποίες μεταφράζονται ως εξής:
• Τεχνικές από όρθια θέση (Tach waza)
• 15 Τεχνικές χεριών (Te waza)
• 11 τεχνικές γοφού (Koshi waza)
• 21 τεχνικές ποδιών (Ashi waza)
• Τεχνικές αυτοθυσίας (Sutemi waza)
• 5 τεχνικές αυτοθυσίας προς την πλάτη (Ma 

sutemi waza) 
• 15 τεχνικές αυτοθυσίας προς το πλάι (Yoko 

sutemi waza) 
Επίσης έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς και 29 τεχνι-
κές εδάφους (Katame waza) οι οποίες είναι: 
• 7 τεχνικές ακινητοποίησης (Οsae waza)
• 12 τεχνικές πνιγμού (Shime waza) 
• 10 τεχνικές εξάρθρωσης (Kansetsu waza)
Αναλυτικότερα:
Nage-waza (投げ技): Τεχνικές ρίψεων
Τεχνικές ρίψεων
Te-waza (手技): Τεχνικές χεριών
Ippon seoinage (本背負い投げ, or 本背負投): 
Ρίψη από τον ώμο με το ένα χέρι
Kata guruma (肩車): Τροχός στον ώμο
Kibisu gaeshi ( 踵返): Τρικλοποδιά στη φτέρνα
Kouchi gaeshi (小内返): Αντεπίθεση στο μικρό 
εσωτερικό θέρισμα
Kuchiki taoshi (朽木落): Ρίψη με το ένα χέρι
Morote gari (双手刈): Θέρισμα με τα δύο χέρια
Obi otoshi (帯落): Πιάσιμο της ζώνης
Seoi nage (背負い投げ, or 背負投): Ρίψη ώμου
Seoi otoshi (背負落): Ρίψη ώμου
Sukui nage (掬投): Σαρωτική ρίψη
Sumi otoshi (隅落): Γωνιακή ρίψη
Tai otoshi (体落): Πτώση του σώματος
Uchi mata sukashi (内股透): Ξεγλίστημα από 
ρίψη με θέρισμα του εσωτερικού του μηρού
Uki otoshi (浮落): Αιωρούμενη ρίψη
Yama arashi (山嵐): Θυελλώδης ρίψη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Te guruma: Τροχός χεριού
Koshi-waza (腰技): Τεχνικές γοφού
Daki age (抱上): Ψηλό σήκωμα
Hane goshi (跳腰): Εκτίναξη γοφού
Harai goshi (払腰): Σάρωμα γοφού
Koshi guruma (腰車): Τροχός στο γοφό
O goshi (大腰): Μεγάλη ρίψη γοφού
Sode tsurikomi goshi (袖釣込腰): Ρίψη γοφού με 
σήκωμα/τράβηγμα του μανικιού
Tsuri goshi (釣腰): Ρίψη με ανασηκωμένο γοφό
Tsurikomi goshi (釣込腰): Ρίψη γοφού με σήκω-
μα/τράβηγμα
Uki goshi (浮腰): Ρίψη με υπερυψωμένο γοφό
Ushiro goshi (後腰): Πίσω ρίψη γοφού
Utsuri goshi (移腰): Μετατόπιση του γοφού

Μη αναγνωρισμένες τακτικές:
Tobi goshi
Ushiro guruma
Ashi-waza (足技): Τεχνικές ποδιών
Ashi guruma (足車): Τροχός στο πόδι
Deashi harai (出足払): Σάρωμα μπροστινού ποδιού
Hane goshi gaeshi (跳腰返): Αντεπίθεση στην 
εκτίναξη γοφού
Harai goshi gaeshi (払腰返): Αντεπίθεση στο σά-

ρωμα του γοφού
Harai tsurikomi ashi (払釣込足): Σάρωμα ποδιού 
με σήκωμα/τράβηγμα
Hiza guruma (膝車): Τροχός στο γόνατο
Kosoto gake (小外掛): Μικρό εξωτερικό αγκρί-
στρωμα
Kosoto gari (小外刈): Μικρό εξωτερικό θέρισμα
Kouchi gari (小内刈): Μικρό εσωτερικό θέρισμα
O guruma (大車): Μεγάλος τροχός
Okuri ashi harai (送足払): Σάρωμα ποδιού
Osoto gaeshi (大外返): Αντεπίθεση στο μεγάλο 
εξωτερικό θέρισμα
Osoto gari (大外刈): Μεγάλο εξωτερικό θέρισμα
Osoto guruma (大外車): Μεγάλος εξωτερικός τροχός
Osoto otoshi (大外落): Μεγάλη εξωτερική ρίψη
Ouchi gaeshi (): Αντεπίθεση στο μεγάλο εσωτερικό 
θέρισμα
Ouchi gari (大内刈): Μεγάλο εσωτερικό θέρισμα
Sasae tsurikomi ashi (支釣込足): Ρίψη στο πόδι 
που στηρίζει με σήκωμα/τράβηγμα
Tsubame gaeshi (燕返): αντεπίθεση του χελιδο-
νιού, αντιτεχνική στο ντεάσι-χαράι
Uchi mata (内股): Ρίψη με θέρισμα του εσωτερι-
κού του μηρού
Uchi mata gaeshi (内股返): Αντεπίθεση στη ρίψη 
με θέρισμα του εσωτερικού μηρού
Sutemi-waza (捨身技): Τεχνικές αυτοθυσίας
Ma-sutemi (真捨身技): Ύπτιες τεχνικές αυτοθυσίας
Hikikomi gaeshi (引込返): Αντίστροφη ώθηση
Sumi gaeshi (隅返): Διαγώνια ρίψη
Tawara gaeshi (俵返):
Tomoe nage (巴投): Κυκλική ρίψη
Ura nage (裏投): Οπίσθια ρίψη
Yoko-sutemi (橫捨身技): Πλάγιες τεχνικές αυτο-
θυσίας
Daki wakare (抱分): Υψηλός διαχωρισμός
Hane makikomi (跳巻込): Ρίψη με αναπήδηση 
και τύλιγμα
Harai makikomi (払巻込): Ρίψη σαρώματος του 
γοφού με τύλιγμα
Kani basami (蟹挟): Ρίψη ψαλιδιού
Kawazu gake (河津掛): Εμπλοκή με το πόδι
Osoto makikomi (大外巻込): Ρίψη με μεγάλο 
εξωτερικό τύλιγμα
Soto makikomi (外巻込): Ρίψη με εξωτερικό τύλιγμα
Tani otoshi (谷落): Ανατροπή της κοιλάδας
Uchi makikomi (内巻込): Ρίψη με εσωτερικό τύλιγμα
Uchi mata makikomi (内股巻込): Ρίψη του εσω-
τερικού του μηρού με τύλιγμα
Uki waza (浮技): Αιωρούμενη ρίψη

Yoko gake (横掛): Πλάγια ρίψη του σώματος
Yoko guruma (横車): Πλάγιος τροχός
Yoko otoshi (横落): Πλάγια ανατροπή
Yoko wakare (横分): Πλάγια ρίψη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Tama guruma, Ude Gaeshi
Ne-waza: Τεχνικές εδάφους
Ανατροπή της χελώνας: Daki Wakare

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές
Κυκλική κίνηση αμυνόμενου: Elevator Sweep
Push Sweep
Πέρασμα αμυνόμενου: Near Knee Guard Pass
Simple Guard Pass, Stacking Guard Pass
Ανατροπή της χελώνας: Turtle Flip Over
Ura-gatame
Αντίστροφη ανάβαση: Back Mount Escape
Foot lock counter to rear-mounted position
Τεχνική καθήλωσης (Hon-kesa-gatame)
Osaekomi-waza (押込技): Τεχνικές καθήλωσης
Kami-shiho-gatame (上四方固): Επάνω πιάσιμο 
τεσσάρων γωνιών
Kata-gatame (肩固): Πιάσιμο ώμου
Kesa-gatame (袈裟固): Πιάσιμο μαντηλιού
Kuzure-kami-shiho-gatame (崩上四方固): Σπα-
σμένο επάνω πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
Kuzure-kesa-gatame (崩袈裟固): Παραλλαγή του 
πιασίματος μαντηλιού
Tate-shiho-gatame (縦四方固): Ευθύ κλείδωμα 
με πιάσιμο τεσσάρων γωνιών
Yoko-shiho-gatame (横四方固): Πλάγιο κλείδωμα 
με πιάσιμο τεσσάρων γωνιών

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Uki-gatame (浮固): Επιπλέουσα στήριξη
Ura-gatame, Ura-kesa-gatame
Ushiro-kesa-gatame (後袈裟固): Πιάσιμο μαντη-
λιού προς τα πίσω
Τεχνική πνιγμού (Kataha-jime)
Shime-waza (絞技): Τεχνικές πνιγμού
Do-jime (胴絞): Πνιγμός κορμού
Gyaku-juji-jime (逆十字絞): Αντίστροφο σταυρω-
τό κλείδωμα
Hadaka-jime (裸絞): Γυμνό κλείδωμα
Kata-ha-jime (片羽絞): Κλείδωμα μονής φτερούγας
Kata-juji-jime (片十字絞): Μισό σταυρωτό κλείδωμα
Katate-jime (片手絞): Πνιγμός με το ένα χέρι
Nami-juji-jime (並十字絞): Κανονικό σταυρωτό 
κλείδωμα

Okuri-eri-jime (送襟絞): Κυλιόμενο κλείδωμα του 
κολάρου
Ryo-te-jime (両手絞): Πνιγμός με τα δύο χέρια
Sankaku-jime (三角絞): Τριγωνικός πνιγμός
Sode-guruma-jime (袖車絞): Πνιγμός με τροχό 
στο μανίκι
Tsukkomi-jime (突込絞): Πιεστικός πνιγμός

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Jigoku-jime (地獄絞): Διαβολικός πνιγμός
Ura-juji-jime
Kansetsu-waza (関節技): Τεχνικές αρθρώσεων
Τεχνική αρθρώσεως (Juji gatame)
Ashi-garami (足緘): Κλείδωμα ποδιού με εμπλοκή
Ude-garami (腕緘): Κλείδωμα βραχίονα με εμπλοκή
Ude-hishigi-ashi-gatame (腕挫脚固): Κλείδωμα 
βραχίονα με το πόδι
Ude-hishigi-hara-gatame (腕挫腹固): Κλείδωμα 
βραχίονα με το στομάχι
Ude-hishigi-hiza-gatame ( 腕挫膝固): Κλείδωμα 
βραχίονα με το γόνατο
Ude-hishigi-juji-gatame (腕挫十字固): Σταυρωτό 
κλείδωμα βραχίονα
Ude-hishigi-sankaku-gatame (腕挫三角固): Τρι-
γωνικό κλείδωμα βραχίονα
Ude-hishigi-te-gatame (腕挫手固): Κλείδωμα 
βραχίονα με το χέρι
Ude-hishigi-ude-gatame (挫腕固): Κλείδωμα 
βραχίονα με το βραχίονα
Ude-hishigi-waki-gatame (腕挫腋固): Κλείδωμα 
βραχίονα με τη μασχάλη

Μη αναγνωρισμένες τεχνικές:
Ashi-hishigi
Sankaku-garami (三角緘): Τριγωνική περιπλοκή
Atemi-waza (当て身技): Τεχνικές χτυπημάτων
Ashi-ate-waza: Χτυπήματα ποδιών
Mae-ate: Εμπρός χτύπημα
Mae-geri: Μπροστινό λάκτισμα
Naname-geri: Διαγώνιο λάκτισμα
Taka-geri: Ψηλό εμπρός λάκτισμα
Ushiro-geri: Πίσω λάκτισμα
Yoko-geri: Πλάγιο λάκτισμα
Ude-Ate-waza: Χτυπήματα με τα χέρια και τους 
βραχίωνες
Kami-ate: Χτυπήματα προς τα πάνω
Kirioroshi: Κάθετο κόψιμο
Naname-ate: Διαγώνιο χτύπημα
Naname-uchi: Πλάγιο χτύπημα
Ryogan-tsuki: Χτύπημα και στα δύο μάτια
Shimo-tsuki: Χτύπημα από πάνω προς τα κάτω
Tsukiage: Γροθιά από κάτω (άπερκατ)
Tsukidashi: Χτύπημα με το χέρι
Tsukkake: Γροθιά
Uchioroshi: Χτύπημα προς τα κάτω
Ushiro-ate: Οπίσθιο χτύπημα
Ushiro-sumi-tsuki: Χτύπημα στην πίσω γωνία
Ushiro-tsuki: Πίσω χτύπημα
Ushiro-uchi: Πίσω χτύπημα
Yoko-ate: Πλάγια ρίψη του σώματος
Yoko-uchi: Πλάγια ρίψη του σώματος
Uke-waza (αιωρούμενη ανατροπή)
Tenkan: Εξωτερική στροφή
Ukemi (Τεχνικές ασφαλών πτώσεων)
Mae ukemi: Πρόσθια πτώση
Ushiro ukemi: Οπίσθια πτώση
Yoko ukemi: Πλάγια πτώση

Πηγή: Βικιπαίδεια Τέλος
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Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

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

«Ένα μικρό σοκολατένιο γλυκό δεν 
μετράει»
Η αλήθεια είναι ότι μετράει. Όλα μετρά-
νε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια σχετικά 
με την απώλεια των κιλών .Ακόμα και το 
γάλα που βάζεις στον καφέ … Ένα μικρό 
σοκολατάκι υγείας (8 γρ) έχει περίπου 45 
θερμίδες και 1 κουταλιά της σούπας γάλα 
εβαπορέ αδιάλυτο έχει περίπου 20 θερ-
μίδες. Αν καταναλώνεις κάθε μέρα, ένα 
σοκολατάκι και 1 κουτ. σούπας εβαπορέ 
στον καφέ σου, εξτρά από το πρόγραμμα   
διατροφής σου, θα πάρεις 455 θερμίδες /
εβδομάδα!!!   
 
«Αυτό είναι υγιεινό και  πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά, οπότε δεν πει-
ράζει που το έφαγα»
Σίγουρα ένα γιαουρτοποτό (smoothie) 
,που αγοράζεις έτοιμο ή φτιάχνεις ακό-
μα και στο σπίτι ,αποτελείται από φρέσκα 
φρούτο και γιαούρτι ή και γάλα, αλλά 
ένα ποτήρι περιέχει σχεδόν 200 θεμίδες… 
Η σαλάτα που θα παραγγείλεις απ’ έξω, 
αναμφισβήτητα έχει πολλές βιταμίνες ,μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία, αλλά μην ξεχνάς 
ότι μία σαλάτα τύπου Caesar’s μπορεί να 
έχει από 400 μέχρι 500 Kcal.Είναι μία 
καλή επιλογή αν αποτελεί κυρίως γεύμα 
,αλλά αν αποτελεί την «σαλάτα» του γεύ-
ματος σου και θέλεις να χάσεις βάρος ,δεν 
είναι και πολύ καλή επιλογή!   
 
«Οι μερίδες μου είναι μικρές ή ίσως 

λίγο παραπάνω από το κανονικό»
Ακόμα και αν είσαι σίγουρη ότι γνωρίζεις 
πόσο είμαι μία κανονική μερίδα εστιατορί-
ου, θα εκπλαγείς  αν μετρήσεις πόσο είναι 
το ½  φλιτζάνι ζυμαρικών ή το 1 φλιτζάνι 
μακαρόνια, τα 2-3 κουτ/κια του γλυκού 
ελαιόλαδο ή η 1 κουταλιά dressing για 
σαλάτες. Δοκίμασε το και θα δεις…
 
«Δεν χρειάζεται να ακολουθώ κατά 
γράμμα τη διατροφή μου ή να κατα-
γράφω όσα τρώω»
Θυμήσου το σοκολατάκι και την  κουτ. 
σούπας γάλα στον καφέ που πρόσθεσαν 
σχεδόν 500 θερμίδες επιπλέον στη δια-
τροφή σου! Αλήθεια, θα τα υπολόγιζες 
αυτά αν έκανες διατροφή; Και όμως, αυ-
τές οι 500 θερμίδες σε μία εβδομάδα είναι 
αρκετές για να επιβραδύνουν ένα πρό-
γραμμα απώλειας κιλών και να σε απομα-
κρύνουν από τον εβδομαδιαίο στόχο σου.
Οι μελέτες δείχνουν ότι ο μέσος άνθρω-
πος ,υποεκτιμά την θερμιδική του πρό-
σληψη. Αυτό σχετίζεται με την αντίληψη 
πως κάθε τι υγιεινό και πλούσιο σε θρε-
πτικά συστατικά ,δεν μπορεί να βλάψει 
ένα διατροφικό πρόγραμμα για απώλεια 
κιλών. Όμως πολλά τρόφιμα που έχουν 
υψηλή θρεπτική αξία και είναι πολύ ευ-
εργετικά για τον οργανισμό μας, είναι 
πολύ πλούσια και σε θερμίδες. Οπότε η 
κατανάλωση τους πρέπει να είναι σωστά 
υπολογισμένη στο διατροφικό μας πλάνο.

Όταν λέμε ψέματα στον διαιτολόγο… Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση 
της συμπεριφοράς ενός παιδιού  

Η είσοδος των παιδιών στο σχολικό πε-
ριβάλλον είναι μια καινούργια εμπειρία, 
καθώς αφήνουν  κατά κάποιο τρόπο το 
στενό οικογενειακό περιβάλλον και έρχο-
νται σε επαφή με καινούργια πρόσωπα, 
είτε με δασκάλους ,είτε με άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους.
Αυτός ο πρώτος αποχωρισμός από την 
οικογένεια και η προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα σίγουρα δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Κάθε παιδί βιώνει αυτή την αλλαγή 
με διαφορετικό τρόπο. Άλλα παιδιά προ-
σαρμόζονται εύκολα, άλλα παιδιά χρει-
άζονται τον χρόνο τους και ύστερα από 
κάποιο μικρό χρονικό διάστημα εντάσσο-
νται ομαλά στην ομάδα. Υπάρχει όμως και 
ένα ποσοστό που συνεχίζει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς να αντι-
μετωπίζει προβλήματα προσαρμογής και 
αυτά τα προβλήματα εκδηλώνονται με 
κλάμα, με μη συμμετοχή σε ομαδικά παι-
χνίδια αλλά και πολλές φορές με επιθετι-
κή συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον 
καταλυτικό ρόλο που παίζει ο θεσμός 
της οικογένειας στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα και της συμπεριφοράς ενός 
παιδιού. Έτσι απλά υπενθυμίζουμε ότι η 
οικογένεια είναι το πρώτο κοινωνικό πε-
ριβάλλον στο οποίο γαλουχείται το παιδί. 
Εκεί μπαίνουν οι πρώτοι κανόνες από 

τους γονείς και εκεί γίνεται η προ-
ετοιμασία των παιδιών για την ένταξή 
τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Η οικογένεια αποτελεί μιας πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για να μπορέσει ένα παιδί να 
επιλύσει και να εκμηδενίσει, αν γίνεται, 
προβληματικές συμπεριφορές.
 Πολλές μελέτες  που έχουν γίνει πάνω 
στο θέμα « παιδί και επιθετικές συμπερι-
φορές», έχουν καταλήξει ότι οι άνθρωποι 
δεν γεννιούνται με προδιαγεγραμμένες 
επιθετικές συμπεριφορές αλλά τις μαθαί-
νουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από 
το περιβάλλον τους. Η επιθετική συμπε-
ριφορά είναι κάθε παραπτωματική πράξη 
όπως δάγκωμα, κλωτσιά, σπρώξιμο, που 
επηρεάζει την σωματική και ψυχολογική 
ακεραιότητα ενός ατόμου. Έτσι τα παι-
διά με δυσκολίες συμπεριφοράς πρέπει 
να επιλύουν τα προβλήματα αυτά, μέσα 
από την οικογένεια, πριν από την είσοδο 
τους στα σχολεία, ώστε φτάνοντας στην 
εφηβεία να μη γίνονται βίαιοι και απο-
κρουστικοί από το κοινωνικό σύστημα, με 
συνέπειες δυσάρεστες για το ίδιο το άτο-
μο γιατί από τη μια στιγματίζεται και ίσως 
να μη του δοθούν οι ανάλογες ευκαιρίες 
σε επαγγελματική αποκατάσταση και από 
την άλλη να μην μπορεί να διαχειρίζεται 
καταστάσεις που προϋποθέτουν ηρεμία 
σκέψη και ωριμότητα.
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Η χιονισμένη Αργολίδα, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί 
με το άσπρο πέπλο να ντύνει τα πάντα

Ξεχωριστές εικόνες στους λάτρεις του χιο-
νιού «χάρισε» η κακοκαιρία «Ελπίδα» ντύ-
νοντας πολλές περιοχές της Αργολίδας στα 
λευκά. Και μπορεί ο χιονιάς να εξαίρεσε τις 
δύο μεγάλες πόλεις, το Άργος και το Ναύ-
πλιο, όπου το χιόνι πασπάλισε τις στέγες, 
και άφησε το τσουχτερό κρύο, όμως ασυ-
νήθιστες εικόνες κατέγραφαν οι φωτογρα-
φικές μηχανές σε πολλές άλλες περιοχές.
Η εκτεταμένη χιονόπτωση στην Πελοπόν-
νησο δεν άφησε παραποιούμενο και το 
νομό μας, με τις υπηρεσίες να τρέχουν και 
να μην φτάνουν, αλλά και όσους τόλμησαν 
να καταφέρουν σε πολύ κοντινές αποστά-

σεις να απολαύσουν το άσπρο πέπλο που 
έντυσε τα πάντα, έστω και για λίγες ώρες.
Τα ορεινά χωριά είχαν την τιμητική τους, 
όμως και λίγο έξω από τις πόλεις, το χιόνι 
σκέπασε δρόμους και χωράφια. Λυπητερή 
εικόνα παρόλα αυτά, οι χιονισμένες πορτο-
καλιές, με τις επιπτώσεις του παγετού να 
διώχνουν το χαμόγελο από τα χείλη των 
αγροτών. Όσο για τους μαθητές, τα κλειστά 
σχολεία, τους κράτησαν μακριά από αυτά, 
στο σπίτι.
Πρωτοφανές ή μάλλον σπάνιο φαινόμενο 
αποτελεί η εικόνα που κατέγραψαν οι φα-
κοί των φωτογραφικών μηχανών και των 

κινητών τηλεφώνων που δεν σταματού-
σαν να κάνουν κλικ σε πλάνα ασυνήθιστα 
για την περιοχή. Μέχρι το ξημέρωμα της 
Τρίτης πολλοί δρόμοι του κάμπου ήταν 
σκεπασμένοι από το χιόνι, που τους έκανε 
αδιάβατους και λίγοι ήταν αυτοί που απο-
φάσισαν να μετακινηθούν.
Οι αντιολισθητικές αλυσίδες για πολλές 
ώρες ήταν απαραίτητες για να κινηθούν 
τα αυτοκίνητα σε ορεινότερες κυρίως πε-
ριοχές, αν και οι αρμόδιοι ανταποκρίθηκαν 
γρήγορα και δεν υπήρξαν παρατράγουδα, 
όπως στην Αττική.
Έτσι, μπορεί το χιόνι και το κρύο να δη-

μιούργησαν εν μέρη προβλήματα μετακί-
νησης και θέρμανσης, όμως η εικόνα που 
παρουσιάζουν τα ασυνήθιστα χιονισμένα 
για την περιοχή μας τοπία αποζημιώνει 
τις κακουχίες, με τα βουνά της βόρειας και 
ανατολικής Πελοποννήσου να έχουν κα-
λυφθεί από το χιόνι.
Αρτεμίσιο, Ζήρεια, Αραχναίο, Κτενιάς, 
Πάρνωνας, Μαίναλο, Ταΰγετος είναι μερι-
κοί μόνο από τους προορισμούς που περι-
μένουν να γεμίσουν με παιδικά χαμόγελα 
και τις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την 
επέλαση της «Ελπίδας».
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ΠΌΛΊΤΊΣΜΌΣ ΚΑΊ ΊΣΤΌΡΊΑ
Ο Πύργος της Βασιλοπούλας

Π ύργος με περίβολο, περίπου 500μ νότια από τους 
Μύλους Αργολίδας, κοντά στον παλιό δρόμο 
Άργους-Τρίπολης επάνω σε πλάτωμα χαμηλού 
λόφου.

Το Όνομα του Κάστρου
Ο McLeod αναφέρει ότι οι κάτοικοι ονόμαζαν το μνημείο 
«Πύργο της Βασιλοπούλας» από την κόρη ενός άρχοντα που 
ζούσε εκεί. Θρυλείται ότι υπήρχε ένα υπόγειο πέρασμα που 
συνέδεε τον πύργο με την παραλία από όπου η πεντάμορφη 
(ή, κατ’ άλλους, κακάσχημη) βασιλοπούλα κατέβαινε για να 
κάνει το μπάνιο της ανενόχλητη.
Ο πύργος είναι σήμερα γενικά γνωστός ως Πύργος στο Κιβέρι. 
Κιβέρι ή Τζιβέρι ήταν παλιό ενετικό χωριό σχεδόν στη θέση 
των σημερινών Μύλων. Η ονομασία διασώζεται σε παραλια-
κό οικισμό,4 χιλιόμετρα νοτιώτερα.

Ιστορία
Το Κιβέρι ανήκε στο Πριγκηπάτο της Αχαΐας. Το 1388 το πή-
ραν οι Βυζαντινοί του Δεσποτάτου του Μυστρά και από το 
1394 έως το 1458 ήταν υπό Ενετική κυριαρχία. Μετά ήρθαν 
οι Τούρκοι.
Αρχικά, στον Καστρολόγο, ο πύργος είχε ταξινομηθεί στους 
τούρκικους κουλάδες κυρίως επειδή παλαιότεροι περιηγη-
τές σημειώνουν την ύπαρξη τούρκικου κουλά στην περιοχή. 
(Αναφέρεται η ύπαρξη τέτοιων κουλάδων σε πολλά σημεία 
στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, σε θέσεις που επόπτευαν 
εύφορες και πλούσιες περιοχές.) Όμως κάποιες παλιές φωτο-
γραφίες, από τις αρχές του αιώνα, στις οποίες φαίνεται ο πύρ-
γος σε καλύτερη κατάσταση (βλ. τις φωτογραφίες παραπάνω) 
αποκαλύπτουν ότι η μορφή του αντιστοιχεί σε κατασκευή των 
Φράγκων.
Οπότε ο πύργος είναι πιθανότατα Φράγκικος (δεν φαίνεται 
Ενετικός) χτισμένος κάποια στιγμή τον 13ο ή 14ο αιώνα.

Δομικά, Αρχιτεκτονικά, Οχυρωματικά Στοιχεία
Ο οχυρωματικός περίβολος φτάνει μέχρι τα δύο μέτρα ύψος 
στη νότια και ανατολική πλευρά και μέχρι ένα μέτρο στη βό-
ρεια. Οι διαστάσεις του ήταν περίπου 20μ x 60μ και το πάχος 
του 0,60μ.
Ο κεντρικός πύργος έχει διαστάσεις 5.50x6.75μ και διατηρεί-
ται στο αρχικό του ύψος που ήταν γύρω στα 10 μέτρα. Το πά-
χος των τοίχων είναι και εδώ 0,60μ.
Ο πύργος είχε ισόγειο και δύο ορόφους. Υπήρχαν μεγάλα πα-
ράθυρα στο δεύτερο όροφο, κάτι που ενισχύει τη θεωρία ότι 
δεν ήταν ενετικός.
Στην κορυφή υπήρχαν πολεμίστρες, τέσσερις στην ανατολική 
και δυτική πλευρά και από τρεις στις άλλες. Ο τρίτος όροφος 
είχε μικρότερα παράθυρα κάτω από τις πολεμίστρες. Σε κάθε 
γωνία υπήρχε και μια τοξοθυρίδα (που δεν είναι αποκλειστικά 
μεσαιωνικό στοιχείο, το είχαν και πολλοί μανιάτικοι πύργοι).
Το ασοβάντιστο ισόγειο δείχνει ότι μάλλον πρέπει να ήταν 
στάβλος (χαρακτηριστικό των πύργων της Οθωμανικής περι-
όδου, περισσότερο). Οι άλλοι όροφοι ήταν σοβαντισμένοι που 
σημαίνει ότι ήταν χώροι κατοικίας.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τη θέση της εισόδου σήμερα αλλά 
στις παλιές φωτογραφίες φαίνεται ότι η είσοδος ήταν υπερυ-
ψωμένη στη δυτική πλευρά.

Σύμφωνα με μια άλλη περιγραφή: Η είσοδος πιθανόν να βρι-
σκόταν στη δυτική πλευρά, αλλά καθώς σε αυτό το σημείο ο 
τοίχος έχει καταρρεύσει δεν είναι σαφές αν θα βρισκόταν στον 
όροφο η χαμηλότερα. Στον όροφο υπήρχαν μεγάλα παράθυ-
ρα, ένα στη βόρεια,  τη νότια και πιθανόν τη δυτική πλευρά, 
ενώ στην ανατολική υπήρχαν δύο. Τα παράθυρα προστατεύ-
ονταν από καταχύστρες, από τις οποίες σήμερα σώζονται οι 
τρεις. 
Εσωτερικά ο όροφος φέρει επίχρισμα στους τοίχους ενώ έχουν 
ανοιχθεί και ερμάρια. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιούνταν ως 
κατοικία, ενώ στο ισόγειο στεγάζονταν οι βοηθητικές λειτουρ-
γίες. Είναι κατασκευασμένος με αδρά λαξευμένους και αργούς 
λίθους και άφθονο συνδετικό υλικό. Διαφορετική είναι η τοι-
χοδομία του περιβόλου, κάτι που δηλώνει πιθανόν και διαφο-
ρετικό χρόνο κατασκευής.



Σειρά προτάσεων για τα μέτρα στήριξης επιχει-
ρήσεων λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους 
προτείνει σε επιστολή του το Περιφερειακό 
Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου 
(ΠΕΣΠ), μέσω επιστολής του προέδρου Φώτη 
Δαμούλου,  προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κ.κ. Γεωργιάδη και Σκρέκα.
Αξιότιμε  Κύριε  Υπουργέ, Το  τελευταίο  χρονικό  
διάστημα  η  επιχειρηματικότητα  δέχεται  καίρια  
πλήγματα  τόσο  από την  παρατεταμένη  κρίση  
της  πανδημίας, όσο  και  από  το  τεράστιο  κύμα  
ανατιμήσεων  στον  ενεργειακό  τομέα .
Οι  μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια τους  
τελευταίους  μήνες δημιουργούν σοβαρότα-
τα  προβλήματα  στις  επιχειρήσεις  και  στον  
αγροτικό  κόσμο, με  ντόμινο  ανατιμήσεων   σε  
πρώτες  και  βοηθητικές  ύλες .
Αποτέλεσμα  όλων  αυτών  είναι   το  κόστος  

λειτουργίας  και   παραγωγής  των  επιχειρήσε-
ων  να  έχει εκτοξευτεί , δημιουργώντας  τους  
οικονομική  ασφυξία.
Τα  μέτρα  που  πήρε η  κυβέρνηση  σαφέστατα  
και  είναι  στη  σωστή  κατεύθυνση, δυστυχώς  
όμως  δεν  επαρκούν  για  να  λύσουν  το  πρό-
βλημα.
Η  λήψη  επιπλέον  μέτρων  ακόμη  πιο  δραστι-
κών  είναι  επιβεβλημένη, ώστε  να  στηριχθεί  η  
επιχειρηματικότητα  και  ο  αγροτικός  τομέας.
Ενδεικτικά σας  παραθέτουμε  μια  σειρά  προτά-
σεων  που  πιστεύουμε  ότι  θα  δώσουν   ανάσα  
στο  τεράστιο  πρόβλημα   της   βιωσιμότητας  
τους:
Επιδότηση των  τιμολογίων  ρεύματος  σε  πο-
σοστό  80%
Δυνατότητα ένταξης επιχειρήσεων και αγροτών 
στο  τιμολόγιο σταθερής τιμής.
Παράταση αποπληρωμής των λογαριασμών 

του  διαστήματος  της ενεργειακής κρίσης για  
εννέα μήνες από  την έκδοσή  τους .
Δυνατότητα άτοκης  ρύθμισης των παραπάνω  
λογαριασμών σε  24  δόσεις.
Επιδότηση των  αυξήσεων  στα  δημοτικά  τέλη   
στο  100%  και  επαναφορά  αυτών  στην πρότε-
ρη  κατάσταση  μετά  τη  λήξη  της  ενεργειακής  
κρίσης.
Κύριε  Υπουργέ, Στόχος  όλων  μας  είναι   να 
συμβάλλουμε  με  κάθε  δυνατό  τρόπο  στην   
στήριξη  της  επιχειρηματικότητας, ώστε  οι  επι-
χειρήσεις  να  παραμείνουν  ζωντανές, διατη-
ρώντας  ταυτόχρονα  και τις  πολύτιμες  θέσεις  
εργασίας.
Με  την  πεποίθηση  ότι  θα  υιοθετήσετε  τις  
παραπάνω  προτάσεις  μας  σας   ευχαριστούμε  
εκ των προτέρων   για  την  θετική  σας  αντα-
πόκριση.

Έκκληση Δαμούλου σε  Γεωργιάδη, Σκρέκα και Βουλευτές 
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Με αρχικό κεφάλαιο που δεν ξεπερνά τα 
€10.000 ξεκινούν την επιχειρηματική τους 
διαδρομή οι μισές startups επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα (ποσοστό 49,4%). Στο μεταξύ, το 26,6% 
των νεοφυών εταιρειών της χώρας κάνει το επι-
χειρηματικό του ντεμπούτο με αρχικό κεφάλαιο 
της τάξης των €10.000 έως €50.000.
Μόνο μια μικρή μειοψηφία, που ποσοστιαία 
κυμαίνεται στο 13,5%, μπαίνει στον επιχειρη-
ματικό στίβο με κεφάλαια από €50.000 έως 
€200.000. Ακόμη μικρότερο, της τάξης του 
8%, είναι το ποσοστό των ελληνικών startups 
που έχουν την άνεση να ξεκινήσουν τη διαδρο-
μή τους με αρχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο των 
€200.000.
Το προφίλ του ελληνικού συστήματος καινο-
τομίας σκιαγραφεί νέα μελέτη, που πραγματο-
ποίησε η συμβουλευτική εταιρεία Octane με 
τη συμμετοχή 267 ιδρυτών νεοφυών επιχειρή-
σεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, 
οι περισσότερες ελληνικές νεοφυείς εταιρείες 
έχουν έδρα την Αθήνα (το 51,7%).
Αμέσως επόμενη επιλογή για τους ιδρυτές 
startups είναι κάποια ευρωπαϊκή πόλη (15,4%), 

ενώ τρίτος πιο δημοφιλής προορισμός είναι η 
Θεσσαλονίκη (με 12,7%) και ακολουθεί η Πάτρα 
(με 4,5%). Στη λίστα των περιοχών, που προτι-
μούν οι founders για να ιδρύσουν την εταιρεία 
τους, ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Ηράκλειο Κρή-
της (με ποσοστό 3% έκαστη περιοχή).
Όσον αφορά το αντικείμενο, που κατά κύριο 
λόγο επιλέγουν οι ελληνικές startups, αυτό 
συνδέεται κυρίως με τον τουρισμό και ακολου-
θεί ο τομέας των ΤΠΕ. Σχεδόν 1 στις 10 δραστη-
ριοποιείται στην πληροφορική και τις επικοινω-
νίες (ΤΠΕ), ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό 
που ασχολείται με την αγροδιατροφή και με τις 

επιστήμες ζωής και υγείας (8,6%).
Όσον αφορά αυτό που παρέχουν οι ελληνι-
κές startups, σε ποσοστό 87,5% περιλαμβάνει 
τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχική 
ιδέα, ενώ 38,6% έχει μια καθαρά ψηφιακή ιδέα. 
Λιγότεροι έχουν μια “φυσική” ιδέα, που χρησι-
μοποιεί, όμως, ψηφιακή τεχνολογία (26,6%) ή 
αντίστροφα, μια ψηφιακή ιδέα με μερική φυσι-
κή παρουσία (22,5%).
Μόνο 12,4% ακολουθούν το παραδοσιακό, αμι-
γώς φυσικό μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση, φαί-
νεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των startups 
της έρευνας, περίπου 7 στις 10, χρειάστηκε να 
αναπροσαρμόσει την αρχική ιδέα, μία ή περισ-
σότερες φορές. Μάλιστα, το 19,5% το έκανε πε-
ρισσότερες από δυο φορές.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η χρονιά 
κατά την οποία ιδρύθηκαν οι περισσότερες 
ελληνικές startups, σχεδόν 2 στις 10, ήταν το 
2018. Συνολικά, η μεγάλη πλειοψηφία των ελ-
ληνικών νεοφυών εταιρειών, το 93%, ιδρύθηκε 
την περίοδο 2013-2020.

Όι μισές ελληνικές startups ξεκινούν με κεφάλαιο €10.000
Το προφίλ του ελληνικού συστήματος καινοτομίας σκιαγραφεί νέα μελέτη
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• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 14 ΔΙΣ ΤΟ 
2021

Στα 14 δισ. ευρώ εκτιμάται η συνολική αξία του 
ηλεκτρονικού εμπορίου B-C (προϊόντα και υπη-
ρεσίες) για το 2021, σύμφωνα με εξαμηνιαία 
έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλε-
κτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσε-
ων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Με 
βάση εκτιμήσεις ειδικών αναμένεται το 2021 να 
είναι μια χρονιά ρεκόρ για το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο B-C με συνολικές πωλήσεις (σε προϊόντα και 
υπηρεσίες) περίπου 14 δισ. ευρώ, τουλάχιστον 
15.000 ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πλέον 
οργανωμένο κανάλι ψηφιακών πωλήσεων και 
αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα να έχουν ση-
μαντικές online ετήσιες πωλήσεις πάνω από τα 
10 εκ. ευρώ

• ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ 20 ΕΚ. ΣΕ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικονομικής 
ενίσχυσης θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεά-
τρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων, 
επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων 
κινηματογραφικών με συνολικό ποσό 20 εκ. ευρώ 
για το 2021 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Επικρατείας. Στόχος είναι η στήριξη 
των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών των 
συγκεκριμένων τομέων του πολιτισμού από τις 
αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης 
δήλωσε: “Η επέκταση του μέτρου της επιδότησης 
των κενών θέσεων στον πολιτισμό -που ξεκίνησε 
το 2020- έρχεται να προστεθεί στη δέσμη των μέ-
τρων για την στήριξη του κλάδου που υλοποιεί το 
Υπουργείο μας, όπως η καταβολή αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες μετά από υπο-
βολή μονομερούς δήλωσης”

• ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ O ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο νόμου με τίτλο 
“Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυ-
ξη”, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της οι-
κονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση 
κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και 
κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφια-
κός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επι-
χειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων 
επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγω-
γή νέων τεχνολογιών της “Βιομηχανίας 4.0”, της 
ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενί-
σχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προ-
σωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, 
η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της 
χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η πε-
ραιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας.

• ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
Η ΑΑΔΕ θα εκδίδει και θα βεβαιώνει σε μηναία 
βάση τα πρόστιμα σε πρόσωπα που παρά την 
υποχρέωσή τους δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι και 
την 16η ημέρα κάθε μήνα, όπως τόνισε ο διοικη-
τής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Γιώργος Πιτσιλής. Για την πρώτη φορά, αυτό θα 
πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου και οι 
πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ότι τους 
έχει επιβληθεί το πρόστιμο μέσα από την ιστοσε-
λίδα emvolio.gov.gr, σύμφωνα με την ενημέρωση 
του κ. Πιτσιλή.
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αφορούν ιδιώτες και αποστέλλονται 
διαδικτυακά στη φόρμα που θα βρείτε στο anagnostis.org και 
αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο- ματεπώνυμο, διεύθυνση και 
τηλέφωνο επικοινωνίας) για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε 
μαζί σας αν χρειαστεί. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα. Δημοσιεύ-
ονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και στο site 
anagnostis.org

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

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΣΤΕΙΛΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΔΩ: anagnostis.org/category/angelies

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 78 
τ.μ στην ενδέκατη Ναυπλίου, οδό 
Βαρβάκη 1. Διαθέτει 2 ύπνο/ια βε-
ράντες και έχει ασανσέρ. Το σπίτι 
είναι ευάερο, ευήλιο και διαμπε-
ρές. Είναι στο 2ο όροφο. Ενεργει-
ακής κλάσης Β+ . Τηλέφωνο: 2752 
026465, 697 591 8210. ΚΩΔ. 1171

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούριο διαμέ-
ρισμα 72τ.μ. στο κέντρο του Ναυ-
πλίου με 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, 
σαλόνι, μπάνιο και 3 βεράντες, 
ευάερο ευήλιο. Η κουζίνα είναι 
καινούρια. Το διαμέρισμα δια-
θέτει αυτόνομη θέρμανση, είναι 
διαμπερές, με ενεργειακή απόδο-
ση Α+. Επικοινωνία 693 264 6062 
email: sofia.sofokleous@yahoo.
com ΚΩΔ. 1169

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο παρών επαγγελ-
ματικός χώρος - κατάστημα 110 
τ.μ. στην Αγία Τριάδα Ναυπλίου 
(Μέρμπακα). Τιμή:450€ συζητήσι-
μη. Για περισσότερες πληροφορί-
ες: 697 265 4010 ΚΩΔ. 1166

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα, σταθ-
μός μετρό Αττική σε οικογένεια 
ή φοιτητές από Αργολίδα διαμέ-
ρισμα τρίτου ορόφου, 80τμ δυο 
υπνοδωμάτια κλπ, επιπλωμένο  
με καινούργια  ηλεκτρικά είδη. 
ΠΕΑ Ε. Σαλαπάτα 697 211 7945 
ΚΩΔ. 1155

ΣΤΑΘΜΟΣ MΕΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗ ενοι-
κιάζεται σε οικογένεια ή φοιτητές 
από Αργολίδα διαμέρισμα 3 ορό-
φου 80τμ διαμπερές δυο υπνοδω-
μάτια λιβινγκρούμ κλπ επιπλω-
μένο ηλεκτρικά είδη ενεργειακή 
κλάση δ 6972117945 Α. Σαλαπάτα 
450 ευρώ. ΚΩΔ. 1150

ΑΡΓΟΣ. Ενοικιάζεται επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 27,48 
m2, χωρίς ασανσέρ, αυτόνομη 
σε ταράτσα, με τέντες, με όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές, a/c, αυ-
τόνομη θέρμανση, wifi, χωρίς 
κοινόχρηστα. πάροδος Τσώκρη 
114, Άργος. δείκτης ενεργειακής 
απόδοσης Ε. Τηλέφωνα: 697 791 
4374, 693 273 5226, 694 463 4387. 
ΚΩΔ. 1147

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΗΜΑ με 200 
ροδακινιές -150 νεκταρινιές σε 4 
στρέμματα στο Κουτσοπόδι, αυ-
τόνομο πότισμα πρώιμα 500 ευρώ 
δηλωμένα ΟΣΔΕ. Τηλ: 694 011 
1894 ΚΩΔ. 1143

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
στο Κουτσοπόδι μέσα σε κτήμα 
90τμ πλήρως εξοπλισμένο  200 
ευρώ ΠΕΑ:Δ. τηλ: 694 011 1894 
ΚΩΔ. 1141

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη Βερ-
βερόντα στο Πόρτο Χέλι, 360 τμ, 
εντός σχεδίου, με παντοτινή  θέα 
θάλασσα. Κτίζει 120 τμ,  συν 60  τμ  
υπόγειο. 180 μέτρα από  καταπλη-
κτική   παραλία. Πλήρεις παροχές. 
Τιμή 95000 euro. Τηλ 697 204 3467 
ΚΩΔ. 1168

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ-
ΟΥ σε καλή τοποθεσία διατίθεται 
προς πώληση αγροτεμάχιο 2.400 
τμ με 30 ρίζες ελιές. Είναι προσό-
ψεως με πρόσβαση σε αγροτικό 
δρόμο. Κιν: 690 946 7436 ΚΩΔ. 
1165

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ εκτός 
σχεδίου 12000 τμ άρτιο και οι-
κοδομήσιμο στο Κουτσοπόδι. 
Αποτελείται από 500 πορτοκαλιές 
μέρλιν, διαθέτει τεχνική βροχή και 
αρδεύεται από  γεώτρηση. Τηλ. 
690 946 7436 ΚΩΔ. 1162

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ για αγορά 
στη περιοχή Κουτσοπόδι, Ίναχος 
και Δαλαμανάρα. Τηλ. 690 621 
8466 ΚΩΔ. 1161

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ημιτελή οροφοδια-
μερίσματα, διαμπερή, 145 τ.μ. έκα-
στο, 2ου και 3ου ορόφου, κατα-
σκευής 1977, ενεργειακής κλάσης 
Ζ, στο κέντρο του Άργους, πλη-
σίον Μπουσουλοπούλειου Γυμνα-
σίου. Πληροφορίες: 6977407304 
(πρωινές ώρες), 6980121080 (απο-
γευματινές ώρες). ΚΩΔ. 1160

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός οικι-
σμού Νέου Ηραίου (Χώνικα) Δή-
μου Άργους - Μυκηνών, 627τ.μ. 
πλησίον νεκροταφείου, σε κατοι-
κήσιμη περιοχή. Για πληροφορίες 
καλέστε στο 697 931 0301. ΚΩΔ. 
1158

ΙΔΙΩΤΗΣ διαθέτει προς πώληση 
προνομιούχο οικόπεδο στη Βερ-
βερόντα Πορτοχελίου. Το οικό-
πεδο είναι 720 τμ και κτίζει 360 
τμ. Είναι πρώτο θέα θάλασσα 
έχει απεριόριστη και άκλειστη 
θέα για πάντα μέχρι Σπέτσες. 
Τιμή ευκαιρίας 160000 euro. Τηλ. 
2109631723 ΚΩΔ. 1156

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 7 στρεμμάτων 
με ελιές στην Νίκα Αρκαδικού Αρ-
γολίδος 7.000,00 ευρώ. Τηλ. 697 
283 5412 Χρήστος ΚΩΔ. 1154

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ. 
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο 
εντός σχεδίου 360 τμ. Κτίζει  120 
τμ συν υπόγειο. Απέχει 100 μ από 
φανταστική παραλία. Διαθέτει 
όλες τις παροχές και  έχει άκλειστη 
θέα για πάντα μέχρι Σπέτσες. Τιμή 
105000 euro. Τηλ. 697 204 3467 
ΚΩΔ. 1146

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο 
Δήμο Κουτσοποδίου, Μαλαντρέ-
νι, θέση "Κάτω Αμπέλια - Κατεβα-
σιές" με 3.500,00 ρίζες ελιές. Πλη-
ροφορίες: g-spanos@otenet.gr / 
697 776 1724 ΚΩΔ. 1144

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δυο συνεχόμενα 
προνομιούχα οικόπεδα στο Πορ-
τοχέλι Αργολίδας. Είναι συνολικά 
720 τμ και κτίζουν 360 τμ απέχουν 
από φανταστική παραλία 100 μέ-
τρα έχουν παντοτινή θέα μέχρι τις 
Σπέτσες και βρίσκονται σε ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο. Τιμή 175000 
euro. Τηλ. 6972043467 ΚΩΔ. 1137

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α΄ σερβιτόρος / σερβι-
τόρα και βοηθός σερβιτόρου σε  
εστιατόριο στο Ναύπλιο. Υποχρε-
ωτική η γνώση αγγλικής γλώσσας.
Τηλ.επικ.6909440518 κ. Φάνης. 
ΚΩΔ. 1172

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ β.γ.δ.ε. 
κατηγορία με π.ε.ι. και κάρτα τα-
χογράφου αναζητεί δουλειά στην 

Αργολίδα με προϋπηρεσία και 
δίπλωμα μηχανής. Tηλ. 695 580 
0850 ΚΩΔ. 1163

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα λογιστικής σε μαθητές Λυκείου 
(ΕΠΑΛ) στην περιοχή του  Ναυ-
πλίου. Τηλέφωνο: 698 594 4734 E-
mail: christine95hou@gmail.com 
ΚΩΔ. 1159

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθη-
ματικός και Φυσικός για εργασία 
σε φροντιστήριο στο Ναύπλιο. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι να στείλουν βιογραφικό στο 
dynamiko230@gmail.com. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 693 714 6307. 
Κωδ. 1153

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ειδίκευση στις μα-
θησιακές δυσκολίες αναλαμβάνει 
την προετοιμασία μαθητών δημο-
τικού-γυμνασίου - λυκείου, καθώς 
και την κάλυψη μαθησιακών κενών. 
Ευέλικτες τιμές. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 698 309 0628 ΚΩΔ. 1149

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός για φρο-
ντιστήριο στο Άργος. Τηλ. Επικοι-
νωνίας. 694 720 8734. ΚΩΔ. 1152

ΑΝΑΖΗΤΩ για εργασία πλήρους 
απασχόλησης,  (8ωρο, 5 μέρες την 
εβδομάδα) κυρία για φύλαξη και 
δημιουργική απασχόληση βρέ-
φους στο Κουτσοπόδι. Προϋπηρε-
σία και επιστημονική κατάρτιση 
αντικείμενου ως προϋποθέσεις. 
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσε-
τε μαζί μου σε samara.joanna@
gmail.com ή σε 697 080 7972. 
ΚΩΔ. 1151

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε 
πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Ναύπλιο. 
athanasia.zak@gmail.com ΚΩΔ. 
1148

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ παιδικά δωμάτια (ζω-
άκια, νεράιδες, λουλούδια, ομάδες 
κλπ), και όχι μόνον. Τηλ. 697 970 
1239 ΚΩΔ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ για επιμέλεια 
και πληκτρολόγηση θεατρικού έρ-
γου. Τηλ: 698 977 4310 ΚΩΔ. 1140

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ατλαντίς ζητά 
αποθηκάριο για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλ. 693 726 6432 ΚΩΔ. 1139

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία στην δι-
δασκαλία αναλαμβάνει να καλύ-
ψει μαθησιακά κενά της σχολικής 
χρονιάς που πέρασε καθώς και 
την προετοιμασία μαθητών για 
την χρονιά που έρχεται.... τιμές ιδι-
αίτερα προσιτές και ευέλικτες. Κα. 
Μαρία: 698 309 0628 ΚΩΔ. 1135

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για εργασία ως 
εσωτερική για φύλαξη και περι-
ποίηση ηλικιωμένης στην περιοχή 
του Ναυπλίου. Τηλ. Επικοινωνίας 
κιν. 693 761 2242 ΚΩΔ. 1133

ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΥΡΙΑ εσωτερική, για 
φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας -οχι 
κατάκοιτη- σε χωριό κοντά στο 
Άργος ή Ναύπλιο. Θα έχει δικό 
της δωμάτιο σε καινούργιο σπίτι. 
Αμοιβή 600 ευρώ. τηλέφωνο 697 
970 1239 ΚΩΔ. 1132

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ που έχει ή είχε 
τη δική του επιχείρηση για άμεση 
συνεργασία με ομάδα μάρκετινγκ 
που επεκτείνεται. Άτομο με εμπει-
ρία στις πωλήσεις, με υψηλή εργα-
σιακή ηθική και με υψηλούς στό-
χους. Ελεύθερο ωράριο, πλήρης 
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Όχι 
υπαλληλική σχέση. Πληροφορίες: 
Τηλ : 6983031205 ΚΩΔ. 1129

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ στη περιοχή 
του Άργους Αργολίδας, με πο-
λυετή παρουσία και προσφορά 
οικονομικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και 
ιδιώτες, αναζητά έμπειρο/η Λογι-
στή/ρια. Απαραίτητα Προσόντα: 

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 
ετών. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/
Λογιστικής κατεύθυνσης. Παρο-
χές: Θέση πλήρους απασχόλη-
σης, ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών. Αποστολή βιογραφικού: 
xividopoulos.info@gmail.com 
ΚΩΔ. 1126

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για 24ωρη φύ-
λαξη ηλικιωμένου ατόμου, στην 
περιοχή του Άργους. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας 697 629 4620 ΚΩΔ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ αρτοποιού για 
μόνιμη απασχόληση στην περιοχή 
Ναυπλίου. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις. Τηλ. 693 431 0264 κα Κωνστα-
ντίνα 7πμ – 13μμ ΚΩΔ. 1121

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΙΧ SUZUKI  VITARA 
2.000 κυβικά, μοντέλο 2007, αυτό-
ματο, χρώματος μαύρου με βεν-
ζίνη και υγραέριο. Είναι σε αρίστη 
κατάσταση με όλα τα σέρβις. Τιμή 
ευκαιρίας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   6944-
677607 ΚΩΔ. 1170

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΣΙΔΕΡΟ με την 
ώρα στην οικία σας ή εκτός στην 
περιοχή Άργος - Ναύπλιον με άψο-
γο και γρήγορο αποτέλεσμα. Ιωάν-
να Τηλέφωνο επικοινωνίας 690 665 
0073. ΚΩΔ. 1167

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΕΡΓΩΝ χωρίς παιδιά, 
ζητεί να του παραχωρηθεί οικία 
(μονοκατοικία) σε Ναύπλιο και κο-
ντινές περιοχές με σκοπό την φύ-
λαξη και συντήρησή της. Τηλ. επι-
κοινωνίας 698 667 1077 ΚΩΔ. 1164

ΖΗΤΩ για ενοικίαση διαμέρισμα 
στο Ναύπλιο 65-70 τετραγωνικά. 
Τηλ. 698 410 6883 ΚΩΔ. 1157

ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! Αναπηρικό αμαξίδιο 
σε πολύ καλή κατάσταση με δώρο 
ΠΙ. Τρίπολη 694 812 4301 – 697 684 
1465 Γιάννης 9 πμ - 21 μμ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έως 30 μελίσσια, 
τιμή συζητήσιμη. Αριστείδης, τηλ. 
6942900418, Άργος κωδ. 1122

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα - 
καναρίνια. Κιν: 694 764 6993 ΚΩΔ. 
1124

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΕΣ 3θέσιος (240 
μήκος), σκελετός οξιά, μπλε σκού-
ρο, 200. Πληροφορίες 697 382 
2705 ΚΩΔ. 1116

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καναπές 2θέσιος, ΙKEA 
EKTORP, μπλε σκούρο, 160. Πλη-
ροφορίες 697 382 2705 ΚΩΔ. 1115 

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

(ενεργειακή κατηγορία ΠΕΑ).

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ  Α.Ε., που δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προ-
σλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων.
 
Περιγραφή Θέσης :
Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας, επίβλεψη ποιότητας 
κατά την παραγωγή τελικού προϊόντος, παρακολούθηση συ-
στήματος ποιότητας, εκτέλεση παραγγελιών.   
 
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα. 
• Ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε συστήματα SAP  & η γνώση 

Αγγλικών θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα. 
• Ηγετική και αποφασιστική προσωπικότητα.
• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

διαπροσωπικών σχέσεων.
• Αναλυτική σκέψη ,με δυνατότητες προγραμματισμού και 

οργάνωσης.
• Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
• Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των 

αναγκών του τμήματος.

Παροχές Εταιρείας:
• Σταθερό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητες εξέλιξης. 
Αποστολές βιογραφικών: mail@mitrosilis.gr
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Τώρα που τις χρειαζόμαστε τις Αλκυονίδες
για καμιά ποδηλατοβόλτα, να ζεσταθούμε

δεν έρχονται

Ο Mήτσος.
Mετά από πάρα πολύ καιρό, συναντιούνται δυο πα-
λιόφιλοι.
Aγκαλιές, φιλιά, χαρές!
- Pε να τα πούμε κάποια στιγμή, προτείνει ο πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;

- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο Mήτσος για κυνήγι.
- Tότε την Tετάρτη;
- Oύτε την Tετάρτη, ξαναπάει ο Mήτσος για κυνήγι.
- Tότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο φεύγει ο Mήτσος για 
κυνήγι, όλη τη μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Mήτσος, ρε μεγάλε; απόρησε ο 
πρώτος.
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον Mήτσο δεν το ξέρω, 
αλλά όταν αυτός πάει για κυνήγι εγώ πάω με τη γυ-
ναίκα του!

Η Μαντεψιά
Είναι ένας Αμερικανός που πηγαίνει στο σιδηρο-

δρομικό σταθμό για να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι 

με το τραίνο.

Βλέπει κάπου εκεί, 

μπροστά από το σταθ-

μό ένα μηχάνημα με 

την ένδειξη :

«Ρίξτε ένα δολάριο 

στη σχισμή και το 

μηχάνημα θα σας πεί 

ποιός είστε!»

Περίεργος καθώς εί-

ναι, ρίχνει ένα κέρμα 

και το μηχάνημα του 

λέει :

«Είσαι ο Τζών Ντέρεκ 

από τη Νέα Υόρκη, 

λογιστής, ύψος 1,90 

βάρος 85 κιλά και θα 

πάρεις το τρένο των 2 και 30 για Σικάγο»

Εντυπωσιάζεται ο Τζών από την ικανότητα πρό-

βλεψης του μηχανήματος! Για να ξεγελάσει το 

μηχάνημα, τρέχει και αγοράζει ένα ψεύτικο μου-

στάκι,  επιστρέφει και ξαναρίχνει ένα δολάριο.

«Είσαι ο Τζών Ντέρεκ από τη Νέα Υόρκη, λογι-

στής, ύψος 1,90, βάρος 85 κιλά 

και θα πάρεις τό τρένο των 2.30 

για Σικάγο» του λέει πάλι το μη-

χάνημα!

Μα δεν είναι δυνατόν, φωνάζει 

αυτός! Τρέχει λοιπόν και μεταμ-

φιέζεται σε Άραβα! Ξαναπηγαί-

νει στο μηχάνημα, και πάλι τα 

ίδια.

«Είσαι ο Τζών Ντέρεκ, από τη 

Νέα Υόρκη,  λογιστής,  ύψος 

1,90, βάρος 85 κιλά και θα πά-

ρεις το τρένο των 2.30 για Σικά-

γο».

Αγανακτισμένος λοιπόν ο τύπος 

μας τρέχει και μεταμφιέζεται σε 

γυναίκα, ρίχνει πάλι το δολάριο 

και το μηχάνημα του λέει:

«Είσαι ο Τζών Ντέρεκ από τη Ν. Υόρκη, λογιστής, 

ύψος 1,90, βάρος 85 κιλά και με αυτά και με αυτά 

έχασες το τραίνο!»


