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Υποσχέσεις για 
υδατοδρόμια

Το Παλαιό Σχολείο 
στο Άργος

  Σελ. 20Σελ. 20

Σε δεύτερη μοίρα το υδατοδρόμιο του Ναυπλί-
ου, ενώ απορρίφθηκε η εναλλακτική πρόταση 
του Άργους για την Νέα Κίο. Σε πρώτο μέλημα 
τα υδατοδρόμια στην Λακωνία, στην Λακωνία 
και στην Τρίπολη! Σελ 8

Ο αρχαιολόγος Χρήστος Πιτερός καταθέτει 
προτάσεις για την ανάδειξη του Παλαιού Σχο-
λείου που διατηρείται στην πόλη του Άργους 
από την εποχή της Τουρκοκρατίας.  Σελ. 12,13

Ξύπνησε αναμνήσεις από τους ΧίππυςΞύπνησε αναμνήσεις από τους Χίππυς

 �� ΠΌΤΕ ΘΑ ΓΊΝΌΥΝ ΌΊ ΕΚΛΌΓΕΣ - ΓΊΑΤΊ ΘΑ ΑΠΕΝΤΑΧΘΌΥΝ ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΉΜΩΝ

ΚΆΤΙ ΞΈΡΈΙ ΚΆΤΙ ΞΈΡΈΙ 
Ο ΝΙΚΆΣΟ ΝΙΚΆΣ

Δεν είναι λίγες οι φορές Δεν είναι λίγες οι φορές 
που ο Περιφερειάρχης που ο Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου, λόγω και Πελοποννήσου, λόγω και 
της στενής επαφής που της στενής επαφής που 
διατηρεί με τον ίδιο τον διατηρεί με τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Πρωθυπουργό Κυριάκο 

Μητσοτάκη, προαναγγέλλει Μητσοτάκη, προαναγγέλλει 
νέα της κεντρικής νέα της κεντρικής 

κυβέρνησης, των οποίων η κυβέρνησης, των οποίων η 
ανακοίνωση ακολουθεί μετά ανακοίνωση ακολουθεί μετά 

από καιρό. Αυτή τη φορά ο από καιρό. Αυτή τη φορά ο 
Π. Νίκας δηλώνει δημόσια Π. Νίκας δηλώνει δημόσια 

την ημερομηνία των την ημερομηνία των 
Εθνικών εκλογών, καθώς Εθνικών εκλογών, καθώς 
και των επαναληπτικών, και των επαναληπτικών, 

ενώ παράλληλα αναφέρεται ενώ παράλληλα αναφέρεται 
στις διαφαινόμενες στις διαφαινόμενες 

απεντάξεις έργων μεγάλων απεντάξεις έργων μεγάλων 
πόλεων της Πελοποννήσου πόλεων της Πελοποννήσου 

και στα αίτια. Σελ. 5και στα αίτια. Σελ. 5

Το μυθικό βανάκι της VW στο ΝαύπλιοΤο μυθικό βανάκι της VW στο Ναύπλιο

ΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΚΑΡΗ ΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΑΚΑΡΗ   Σελ. 4Σελ. 4

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΠΑΚΑ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΠΑΚΑ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

Σελ. 3Σελ. 3

Θα σταματήσει η ρύπανση του Αργολικού;Θα σταματήσει η ρύπανση του Αργολικού;
Αντικατάσταση του αγωγού διάθεσης λυμάτων στην παραλιακήΑντικατάσταση του αγωγού διάθεσης λυμάτων στην παραλιακή
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 1191
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 27.10.2022

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης, Νόμιμος εκπρόσωπος, 
Δ/ντής, Δ/ντής σύνταξης:

Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, TNK 
LOGISTICS, ΕΝΘΕΣΙΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5 
Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 651 1108, 693 7577471
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

Να ήμουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύγουστο κριάρι, όλο τον χρόνο πετεινός και γάτος τον Οκτώβρη (Γενάρη)Να ήμουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύγουστο κριάρι, όλο τον χρόνο πετεινός και γάτος τον Οκτώβρη (Γενάρη)
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Βαρουφάκης: Καταρρέει το νοσοκομείο Ναυπλίου
Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους είναι σε κατάσταση ομηρείας

Κ αταρρέει το νοσοκομείο Ναυπλίου, 
ενώ οι εργαζόμενοι είναι σε κατάστα-
ση ομηρείας με συμβόλαια τα οποία 

λήγουν ανά πάσα στιγμή και δεν ξέρουν τί θα 
γίνει, δήλωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιά-
νης Βαρουφάκης, κατά την επίσκεψή του στο 
Ναύπλιο, μετά τη συνάντηση που είχε με το ΔΣ 
Σωματείων Γιατρών και Εργαζόμενων.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου αναφέρθηκε σε έλ-
λειψη υποδομών και σοβαρή υποστελέχωση, 
ενώ αναφέρθηκε σε μια συνολική απαξίωση 
του ΕΣΥ όχι μόνο από τη σημερινή Κυβέρνηση, 
ακόμα και επί κορονοϊού, αλλά και των 
προηγούμενων Κυβερνήσεων και της 
ηγεσίας της ΕΕ που προωθεί την υπο-
βάθμιση της δημόσιας υγείας.
Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 από την 
πλευρά του αναφέρθηκε σε σχέδιο για 
την αποδόμηση του ΕΣΥ, όταν ακόμα 
και με την άδεια της ΕΕ για δαπάνες 
στη δημόσια υγεία μέσα στην πανδη-
μία η Μητσοτάκης Α.Ε. προωθούσε την 
αποψίλωση και την ιδιωτικοποίηση. «Τα 
νοσοκομεία καταρρέουν και οι μνημονι-
ακές Κυβερνήσεις υποβαθμίζουν το ΕΣΥ» 
ανέφερε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης συνομίλησε και 
με επικουρικούς που του επισήμαναν 
τα προβλήματα με τις ελαστικές και τις 
ολιγόμηνες συμβάσεις τους που υποβι-
βάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των 
υγειονομικών και την ίδια την δημόσια 
υγεία.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Γραμ-
ματέας του ΜέΡΑ25 δήλωσε: «Είτε είμα-
στε εδώ στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, 
το οποίο όποιος το δει θα δει ότι καταρρέ-
ει, είτε ήμασταν την προηγούμενη εβδο-
μάδα στο νοσοκομείο, σχεδόν καινούρ-
γιο, πανέμορφο νοσοκομείο του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας στην Αλεξανδρούπολη, στη 
Θράκη δεν έχει σημασία το κτηριακό, το ση-
μαντικό είναι ότι οι άνθρωποι εδώ μέσα, είναι 
υποστελεχωμένο. Πάνω από τους μισούς είναι 
σε κατάσταση ομηρείας με συμβόλαια τα οποία 
λήγουν ανά πάσα στιγμή και δεν ξέρουν τι θα 
γίνει, με μισθούς ισχνότατους, χάνουμε τους 
μισούς γιατρούς και νοσοκόμους μας και νοσο-
κόμες μας κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν. Αυτό 
είναι το πραγματικό μεταναστευτικό πρόβλη-
μα. Και έχεις μια Κυβέρνηση και ένα σύστημα 
το οποίο και λειτουργεί και υπό την πίεση της 

τρόικας από το 2010 που έχει ένα στόχο, την 
απαξίωση. Να κρατηθεί αυτό μόνο και μόνο 
για να δένουν τις πληγές των φτωχών και να 
τους πετάνε στο δρόμο και να προωθούν, να 
εξωθούν τον ελληνικό λαό σε ιδιωτικές κλινι-
κές που εξορισμού δεν μπορούν να αντιμετω-
πίσουν μια πανδημία, το είδαμε αυτό στη διάρ-
κεια της πανδημίας, και που είναι πιο ακριβές 
από ότι θα ήταν αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
αν ήταν σωστά εξοπλισμένο. Στο ΜέΡΑ25 γι’ 
αυτό υπάρχουμε για να αντιπαλέψουμε αυτήν 
την ιδιωτικομανία, αυτήν την λεηλασία, οτιδή-
ποτε είναι δημόσιο και οτιδήποτε είναι αγαθό».

στο www.anagnostis.org/gine-sindromitis
email: www.anagnostis.org/contact

τηλ. 2752022257
Αυθημερόν παράδοση σε περιοχές του Ναυπλίου και του 
Άργους. Με ΕΛΤΑ παράδοση σε όλη την Αργολίδα και την 

Ελλάδα, με παράλληλη άμεση αποστολή PDF. 

Ο
στην πόρτα σας !

Γίνετε συνδρομητής

Βιολογικός: Στοπ στα λύματα της παραλιακής με καινούργιο αγωγό
Καινούργιος αγωγός που θα αντικαταστήσει την κατεστραμ-
μένο παλιό, πρόκειται να κατασκευαστεί σύντομα στην παρα-
λιακή, όπου φτάνουν τα υπολείμματα του βιολογικού καθαρι-
σμού, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Είναι νωπές οι 
εικόνες από την παραλία γεμάτη λύματα, που δυσφήμισε την 
περιοχή με τεράστιες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.
Την Τρίτη υπογράφηκε από τον Παναγιώτη Νίκα η εργολα-
βική σύμβαση για την αντικατάσταση του αγωγού διάθεσης 
λυμάτων κόστους 1.037.757,50 ευρώ. Προηγήθηκε η υπο-
γραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας και της ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών, πέρυσι τον 
Φεβρουάριο.

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης μετά την υπογραφή της 
σύμβασης, “με το έργο αυτό λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει ο Βιολογικός Καθαρισμός Άργους – Ναυ-
πλίου, ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση”. Επισήμανε 
δε πως “η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί  στον Βιολογικό 
Καθαρισμό Άργους –Ναυπλίου, η οποία θα έπρεπε να έχει 
επιλυθεί εδώ και χρόνια, δεν επιτρέπει σε κανέναν να μην 
σταθεί αρωγός προς όφελος των κατοίκων και μίας περιοχής 
που είναι από τις πλέον τουριστικές, όχι μόνο της Περιφέρει-
ας αλλά της χώρας”, διευκρινίζοντας ότι με το σκεπτικό αυτό 
κινήθηκε η Περιφέρεια, η οποία τυπικά δεν έχει στην αρμοδι-
ότητά της τέτοια έργα».
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Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Σ.Δ.Ε.  ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Λειτουργεί στο Κρανίδι για 15η συνεχή χρονιά. 

Παρέχει ισάξιο απολυτήριο Γυμνασίου, με 2 χρόνια απογευματινών 
μαθημάτων. 

(Α’  & Β’ κύκλος μάθησης σπουδών) 

Ο απόφοιτος μπορεί: 
♦ Να συνεχίσει στο Γενικό Λύκειο, στο Ε.Π.Α.Λ., στα μεταΓυμνασιακά Ι.Ε.Κ. 
♦ Να αναβαθμίσει και να ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά εργασίας 
♦ Να εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε) 
♦ Να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωνικής Υποστήριξης. 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 –2023 
ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΣΕΜΠΕΜΒΡΙΟΥ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30 ΣΕΜΠΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  

6.00ΜΜ-8.00ΜΜ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ   
τηλ. 2754029390 & ΣΤΟ κιν. 6971566617 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:   kranidiou.sde@gmail.com  
   https://sdekranidiou.blogspot.com/      https://www.facebook.com/kranidiou.sde 

Υποψήφια με Μάκαρη 
η Δέσποινα Καλπάκα - 

Μανουσάκη 

Αδειάζουν τα σχολεία 
στην Πελοπόννησο

3.300 λιγότεροι μαθητές εγγεγραμμένοι στα δημοτικά σχολεία
Σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού παρατηρείται 
στα σχολεία της χώρας, βάση στοιχείων που εξέδωσε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ για το δημογραφικό.
Ο θεσμός που επηρεάζεται πρώτος είναι τα σχολεία. Βάση της 
ΕΛΣΤΑΤ ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημο-
τικά, έχει παρουσιάσει μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια: «Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 
2020/2021, σε σχέση με το 2019/2020, παρουσίασαν αύξηση 
κατά 6,3% στα νηπιαγωγεία και μείωση κατά 2,4% στα δη-
μοτικά.»
Μια μικρή αύξηση του αριθμού των μαθητών στα δημοτικά 
μόνο για την περίοδο 2015 – 2017, ίσως να οφείλεται στην 
έκρηξη των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα μας. Παρ’ 
όλα αυτά όμως, ο μαθητικός πληθυσμός των δημοτικών πα-
ρουσιάζει μείωση από το 2011 κατά 26.891 άτομα.
Αντίθετα στα νηπιαγωγεία παρουσιάζονται αυξομειώσεις με 
την μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται την τριετία 2018-
2021. Η άνοδος αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κα-
θολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, 
καθώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα νήπια έως 4 ετών «μοι-
ράζονταν« σε παιδικούς σταθμούς και Νηπιαγωγεία χωρίς να 
υπάρχει καθολική πολιτική για την εκπαίδευση σε αυτή την 
ηλικία. Ο χαμηλότερος αριθμός μαθητών στα νηπιαγωγεία 
ήταν το 2016-2017 με 151.804 μαθητές όταν, δηλαδή, δεν 
ίσχυε ακόμα η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Στην Πελοπόννησο
Οι εγγεγραμμένοι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της 
Πελοποννήσου, το εκπαιδευτικό έτος 2020/2021 μειώθηκαν 
κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με 

το εκπαιδευτικό έτος 2010/2011 πέρσι ήταν εγγεγραμμένοι 
στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
3.300 λιγότεροι μαθητές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
οι μαθητές μειώθηκαν από 39.397 το εκπαιδευτικό έτος 
2019/2020 σε 38.464 πέρσι. Ειδικότερα οι μαθητές των δη-
μοτικών μειώθηκαν από 30.956 σε 30.060 (μείωση 2,8%) ενώ 
οι μαθητές των νηπιαγωγείων αυξήθηκαν από 8.441 σε 8.586 
(αύξηση 1,7%).
Λιγότεροι μαθητές φοιτούν στις παρακάτω περιφέρειες:
Βόρειο Αιγαίο. Στην περιφέρεια αυτή είναι  μόλις 1,8% του συ-
νολικού αριθμού μαθητών των Δημοτικών και 2% του συνολι-
κού αριθμού μαθητών του Νηπιαγωγείου.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Εδώ είναι  2,1% ο  συνολικός αριθ-
μός  μαθητών των Δημοτικών και 2,2% ο συνολικός  αριθμός 
μαθητών του Νηπιαγωγείου
και τρίτη έρχεται η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με 
2,3% του συνολικού αριθμού μαθητών των Δημοτικών και 
2,2% του συνολικού αριθμού μαθητών του Νηπιαγωγείου.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι 
προσχωρήσεις επώνυμων υποψηφίων 
στην δημοτική παράταξη του Κώστα 
Μάκαρη.
 Η παρουσία της Δέσποινας Καλπάκα 
– Μανουσάκη συνοδεύεται από τη δή-
λωση συστράτευσης με τον υποψήφιο 
δήμαρχο, αιτιολογώντας τους λόγους 
για αυτή την απόφαση: 
«Αγαπητοί Συμπολίτες, Υποθέτω ότι 
όλοι με γνωρίζετε όχι μόνο στα πλαίσια 
της κοινωνικής ζωής του Ναυπλίου 
στην οποία μετέχω αλλά κυρίως από 
την πολιτιστική και επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία για πολλές δεκαετίες.
Η εμπειρία αυτή μου έδωσε ορισμένα 
σταθερά κριτήρια για να μπορώ να 
διακρίνω πληρέστερα τις ανάγκες του 
Ιστορικού μας Δήμου αλλά και τους 
ανθρώπους που μπορούν να ανταπο-
κριθούν σ΄ αυτές.
Στη μακρά μου πορεία ειδικά στην επι-
χείρηση «ΚΥΚΝΟΣ» που ήταν κομβικής 
σημασίας για την πρωτογενή παραγω-
γή και την οικονομική ευημερία των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μας, 
έμαθα μεταξύ άλλων ότι οι άρχοντες 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να 
έχουν όραμα, κινητικότητα και προθυ-
μία, αλλά και ικανότητα να αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις των καιρών.
Χρόνια όμως τώρα ζούμε σε λιμνά-
ζοντα ύδατα. Τα κυρίαρχα κόμματα 
υποστηρίζουν εμμέσως ή αμέσως τους 
εκλεκτούς τους και έτσι αναπαράγονται 
οι πολιτικές και κομματικές δεσμεύσεις 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκρο-
τείται κατ΄ αυτόν τον τρόπο μια συντη-
ρητική κατεστημένη Τάξη που κάνει 
απλώς διαχείριση των πραγμάτων.

Η αποφυγή ανάλυσης και πρωτοβουλι-
ών είναι ο κανόνας.
Το Ναύπλιο όμως αλλά και ολόκληρος 
ο Δήμος μας με τις πολλές δυνατότη-
τες που έχει χρειάζεται κινητικότητα, 
έμπνευση και ανθρώπους που έχουν 
αποδείξει ότι μπορούν να υπερβαίνουν 
τις προκαθορισμένες συμπεριφορές.
Ένας τέτοιος θεωρώ ότι είναι ο Κων/
νος Μάκαρης που έχει επιδείξει στην 
προσωπική και επαγγελματική του ζωή 
,αλλά και στις δημόσιες πρωτοβουλίες 
του ότι είναι άνθρωπος της καινοτομί-
ας, της υπέρβασης, της σύνθεσης των 
απόψεων υπεράνω πολιτικών και κομ-
ματικών ιδεολογιών και αγκυλώσεων.
Γι΄ αυτό αποφάσισα να στηρίξω τον 
συνδυασμό του και να στρατευθώ μαζί 
του, ώστε να μπορέσει να πραγματο-
ποιήσει το ζωογόνο και αναγεννητικό 
πρόγραμμα του, που χρειάζεται τώρα ο 
Δήμος μας περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά».
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Πότε θα γίνουν οι εκλογές- Κάτι ξέρει ο Νίκας
Γιατί θα απενταχθούν έργα σε δήμους της Πελοποννήσου 

Μέχρι το 2027 θα σφυρίζει το τρένο 
σε Άργος και Ναύπλιο

Δυσνόητες και υπερβολικές δυσκολίες βλέπει ο Νίκας, αλλά αισιοδοξεί

«Όσον αφορά στις εθνικές εκλογές, 
αν γίνουν τον ερχόμενο Μάιο και οι 
δεύτερες τον Ιούλιο, είναι κατανοητό 
ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την κα-
τάρτιση και κατάθεση - ως τα τέλη 
Αυγούστου- των συνδυασμών για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτω-
βρίου. Ωστόσο, οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές χρειάζονται κλίμα ηρεμίας 
και θα πρέπει να έχουν μια σχετική 
χρονική απόσταση από τις εθνικές, 
ώστε οι οποίες κομματικές εντάσεις να 
μην μεταφερθούν στην αυτοδιοίκηση, 
καθώς σε πολλούς συνδυασμούς με-
τέχουν άτομα από διαφορετικούς πο-
λιτικούς χώρους που συνεργάζονται 
στο πλαίσιο προγραμματικών συναι-
νέσεων». 
Την παραπάνω εκτίμηση για τις εθνι-
κές εκλογές και το αίτημα για παρά-
ταση των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
εξέφρασε ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας, κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου Olympia 
Forum III που συνδιοργάνωσε το Οι-
κονομικό Φόρουμ των Δελφών και η 
εφημερίδα “Πατρίς” του Πύργου.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 
αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο 

της αυτοδιοίκησης δήλωσε ότι είναι 
απολύτως σύμφωνος με τις αλλαγές 
στη νομοθεσία ως προς τα όργανα 
διοίκησης στους αυτοδιοικητικούς 
οργανισμούς - “συμφωνώ με τη νομο-
θεσία για την κυβερνησιμότητα στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα μπορού-
σαμε να λειτουργήσουμε διαφορετι-
κά” δήλωσε ο Π. Νίκας.

Η Περιφέρεια 
Εντωμεταξύ, σε παρέμβασή του στο 
Olympia Forum III, ο κοσ Νίκας εξέ-
φρασε την αισιοδοξία του ότι “παρά 
τα όποια προβλήματα, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου έχει ένα εξαιρετικό 
μέλλον, λόγω των συγκριτικών της 
πλεονεκτημάτων”. Ο περιφερειάρ-
χης, ο οποίος παρενέβη διαδικτυακά 
-καθώς συμμετείχε στην συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου, στην Αρεόπο-
λη- ανακοίνωσε ότι τα στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επίσης 
μετείχαν στην πιο πάνω συνεδρίαση 
δεσμεύθηκαν πως ο εν λόγω Κοινο-
τικός φορέας θα στηρίξει την επανα-
λειτουργία του σιδηροδρόμου στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς 

αυτό συνάδει με τους σκοπούς της 
Ε.Ε. Εξέφρασε δε ικανοποίηση για την 
ανακοίνωση από την κυβέρνηση της 
υλοποίησης του μεγάλου έργου του 
δυτικού οδικού άξονα, που θα συνδέ-
σει την Πελοπόννησο με την Ήπειρο.
Επισήμανε ακόμα ότι στη συγκεκρι-
μένη συνεδρίαση τονίστηκε ότι χρει-
άζεται να μπει ένα τέλος στα έργα του 

τσιμέντου και των αναπλάσεων, προ-
κειμένου “να εστιάσουμε σε έργα που 
θα φέρουν απασχόληση και πλούτο, 
ανάπτυξη, προστιθέμενη αξία”, καθώς 
-όπως τόνισε- “απαιτείται άλλη στρα-
τηγική αξιοποίησης των κοινοτικών 
πόρων, αλλά και συνέργεια των πι-
στώσεων μεταξύ διάφορων προγραμ-
μάτων”.

Απένταξη έργων πόλεων
Ο Π. Νίκας εστίασε κυρίως σε ζητή-
ματα σχετικά με δυσχέρειες στην υλο-
ποίηση, από τους δικαιούχους τους, 
των έργων που χρηματοδοτούνται 
από διάφορα προγράμματα -ευρω-
παϊκά και εθνικά - σημειώνοντας ότι 
η βασική αιτία γι’ αυτό είναι έλλειψη 
εξειδικευμένων στελεχών στην αυτο-
διοίκηση, “κενό που δεν καλύπτεται 
από τις ειδικές δράσεις του ΟΑΕΔ ή 
άλλες” όπως τόνισε χαρακτηριστικά. 
“Δυστυχώς, θα απενταχθούν έργα σε 
διάφορους δήμους, ακόμα και μεγά-
λων πόλεων της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, και λυπάμαι γι’ αυτό, όμως 
τα έργα αυτά - ιδιαίτερα οι χωρικές 
επενδύσεις και η ΒΑΑ - δεν έχουν 
προχωρήσει, αν και θα καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια τα έργα αυτά να 
ενταχθούν στο νέο ΠΕΠ” συνέχισε ο 
περιφερειάρχης, διευκρινίζοντας πα-
ράλληλα: “Για την καθυστέρηση είναι 
προφανές ότι δεν φταίνε οι δήμοι, 
αλλά η έλλειψη εξειδικευμένων στε-
λεχών που θα συνεργαστούν με την 
Περιφέρεια και κυρίως με τις διαχει-
ριστικές αρχές”.

Δυσνόητες και υπερβολικές δυσκολί-
ες για να σφυρίξει το τρένο στο Άρ-
γος και στο Ναύπλιο μεσολάβησαν 
τους προηγούμενους 18 μήνες για 
την αναβάθμιση της μετρικής σιδη-
ροδρομικής γραμμής από την Κόριν-
θο προς την Αργολίδα, αποκάλυψε ο 
Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ο 
οποίος όμως αισιοδοξεί ότι το έργο θα 
υλοποιηθεί την περίοδο 2021 – 2027.
Ο κος Νίκας – όπως δήλωσε – απέ-
σπασε τη δέσμευση για την επανα-
λειτουργία του σιδηροδρόμου, στη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του ΠΕΠ Πελοπόννησος, 
παρουσία του Κάρστεν Ράσμουσεν, 
επικεφαλής του τμήματος Ελλάδος – 
Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Πε-
ριφερειακής και Αστικής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
του Δημήτρη Σκάλκου γενικού γραμ-
ματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ στο υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Σύμφψνα με τις δηλώ-
σεις Νίκα, τα στελέχη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής διαβεβαίωσαν ότι θα 
στηρίξουν την επαναλειτουργία του 

σιδηροδρόμου, καθώς αυτό συνάδει 
με τους σκοπούς της Ε.Ε.
Μάλιστα ο ίδιος θεωρεί αυτή την εξέ-
λιξη ως προσωπική του δικαίωση, 
δεδομένου ότι έχει ο ίδιος επωμιστεί 
την αναβάθμιση της μετρικής σιδηρο-
δρομικής γραμμής Κόρινθος – Άργος 
– Ναύπλιο για μια σύγχρονη σύνδεση 
σπουδαίων αρχαιολογικών χώρων 
της Περιφέρειας με το μητροπολιτικό 
κέντρο της χώρας.
Μάλιστα, στην αρχική του εισήγηση 

προς την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης, ο περιφερειάρχης είχε τονίσει 
ότι το εν λόγω έργο “επί 18 μήνες 
βρίσκεται αντιμέτωπο με δυσνόητες 
και μάλλον υπερβολικές δυσκολίες, 
πέραν των κανονιστικών διατάξεων, 
για την ένταξη και υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου στο πλαίσιο του 
Προγράμματος 2014 – 2020”.
Ο Π. Νίκας εκτίμησε ωστόσο, ότι κατό-
πιν των πολύ πρόσφατων συνεννοή-
σεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

με την Γενική Διεύθυνση Περιφερεια-
κής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, “καταλήξαμε σε κοινή, αποδε-
κτή και εφικτή λύση, έτσι ώστε αυτό 
το έργο να υλοποιηθεί την περίοδο 
2021 – 2027”.

Βαρουφάκης: Να φτάσει το τρένο 
στο Ναύπλιο
Θετικός για την επαναλειτουργία του 
σιδηροδρόμου δήλωσε κατά την πρό-
σφατη περιοδεία του στην Αργολίδα 
και ο Γιάνης Βαρουφάκης, δηλώνο-
ντας: «Είμαστε στο Ναύπλιο, είμαστε 
στην Αργολίδα που είναι τόσο κοντά 
στην Αθήνα και είναι τόσο μακριά 
επειδή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Η 
λύση δεν είναι ένας νέος τεράστιος 
αυτοκινητόδρομος που να καταστρέ-
ψει την Αργολίδα, η λύση είναι υπερ-
σύγχρονες ταχείες. 
Ο κόσμος πηγαίνει προς την πράσινη 
μετάβαση ή θα έπρεπε να πηγαίνει 
στην πράσινη μετάβαση. Πράσινη 
μετάβαση δεν είναι να έχουμε όλοι 
Tesla, των 100.000 ευρώ εισαχθέ-
ντα από την Αμερική, τη Γερμανία, η 

πράσινη μετάβαση απαιτεί ηλεκτροκί-
νηση, πολύ γρήγορα τρένα τα οποία 
βασίζονται στις αρχές των μαζικών 
μέσων μεταφοράς, δημιουργούν πολύ 
καλές θέσεις εργασίας, οι σύγχρονες 
ταχείες είναι απαραίτητο να σταματή-
σουμε να επενδύουμε σε αυτοκινητό-
δρομους.
Ακόμα και για τη βόρεια Κρήτη, για 
τον ΒΟΑ η θέση του ΜέΡΑ25 είναι ότι 
θα έπρεπε να υπάρχει ένα υπερσύγ-
χρονο τρένο που να συνδέει όλες τις 
πόλεις της βόρειας Κρήτης. Ταυτόχρο-
να έχουμε εδώ κάποια διαμάντια που 
έχει αφήσει το ελληνικό δημόσιο υπό 
τη μορφή παλιών κτηρίων του ΟΣΕ, 
σταθμών, αποθηκών που θα μπορού-
σαν να αξιοποιηθούν για πολιτιστι-
κούς λόγους, να υπάρχει δηλαδή ο 
συνδυασμός του παλιού το οποίο εξυ-
πηρετεί τον πολιτισμό και του νέου 
υπερσύγχρονου κέντρου που εξυπη-
ρετεί την οικονομία και την οικολογία 
αυτής της χώρας και θα έχουμε νέο 
τέτοιο γύρο πλειστηριασμών και αι-
σχροκέρδειας των ολιγαρχών".
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

ΣκουπίδιαΣκουπίδια
Σίγουρα οι κάδοι με τα σκουπίδια 
στην παλιά πόλη ήταν μίασμα, τι 
να πει κανείς όμως για τους σο-
ρούς των σκουπιδιών που συνα-
ντά στο πρωινό περπάτημά του 
στην πόλη. Μήπως θα έπρεπε να 
ξανασκεφτεί ο Δήμος το θέμα 
των βυθιζόμενων κάδων ώστε να 
μην παρατηρούνται τέτοιου είδες 
φαινόμενα, έστω και για όση ώρα 
μέχρι οι άνθρωποι της καθαριό-
τητας τα απομακρύνουν; ΟΦ.

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

Λουκάς Κουβαράς: Πέθανε Λουκάς Κουβαράς: Πέθανε 
ένας ξεχωριστός άνθρωποςένας ξεχωριστός άνθρωπος

Πέθανε ο Λουκάς Κουβαράς, σκορπίζοντας θλί-
ψη στους Μύλους και ευρύτερα στη δημοτική 
ενότητα Λέρνας. Ο επί 8 χρόνια δήμαρχος Λέρ-
νας (1999-2005) και επί μία τετραετία (1995-1998) 
πρόεδρος της Κοινότητας Μύλων, έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο Λουκάς Κουβαράς ήτνα 
ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που άφησε το στίγ-
μα του στην αυτοδιοίκηση.
Ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας Μύλων, την πε-
ρίοδο 1995-1998 και ταυτόχρονα την ίδια χρο-
νική περίοδο Πρόεδρος «Συμβουλίου Περιο-
χής της 8ης Εδαφικής Περιφέρειας του Νομού 
Αργολίδας» (Αχλαδόκαμπος, Ανδρίτσα, Κιβέρι, 
Μύλοι και Σκαφιδάκι.  Επίσης είχε διατελέσει 
δήμαρχος Λέρνας τις περιόδους 1999-2002 και 2003-2006 και διακρίθηκε για την άρτια κα-
τάρτισή του, την πολυμάθειά του, την γνώση του επί των θεμάτων της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, την εργατικότητα, την ευσυνειδησία, την εντιμότητα, το ήθος και την ηπιότητα 
του χαρακτήρα του, αλλά και το πάθος του για την πρόοδο του πρώην Δήμου Λέρνας που 
υπεραγαπούσε. Υ.Ζ.

Δέν φταίνε!

Δέν φταίνε ο Καραμανλής, ο Μακάριος, ο Ανδρέας, ο Μητσο-

τάκης, ο Αντώνης κλπ. κλπ. κλπ.

Όλοι τους έπραξαν ό,τι όρισε ο Αριστοτέλης: «Η γαρ εξουσία 

τού πράττειν ό,τι αν εθέλει τις, ου δύναται φυλάττειν το εν 

εκάστω τών ανθρώπων φαύλον» = Η εξουσία να κάνεις ό,τι 

θέλεις, δέν δύναται να συγκρατήσει το κακό που κρύβεται σε 

κάθε ανθρώπινη ψυχή (¨Πολιτικά¨ 1318 b 40 1319 a).

Το εν εκάστω τών ανθρώπων φαύλον, έγραψε ο Αριστοτέλης 

(τι άνθρωπος ήταν κι αυτός) μη εξαιρώντας ούτε τούς από 

χρυσάφι φτιαγμένους, δηλαδή τούς ενάρετους.

Θυμάμαι τήν εντύπωση που μού είχε κάνει όταν πρωτοδιά-

βασα στη Χημεία ότι το χρυσάφι δέν υφίσταται σκουριά σε 

όποιο διαβρωτικό υγρό και αν βυθιστεί, εκτός μιάς και μό-

νης περιπτώσεως: Να βυθισθεί σε Βασιλικό Ύδωρ το οποίο 

είναι διάλυμα πυκνού υδροχλωρικού HCL και νιτρικού οξέ-

ος HNO3 σε αναλογία 3:1 τότε το χρυσάφι σκουριάζει.

Δηλαδή ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία με τήν εξουσία, συμ-

βαίνει με το Βασιλικό Ύδωρ στη Χημεία. 

Ταυτόχρονα καταργείται και το σύστημα τής ΔΗΜΟΚΡΑ-

ΤΙΑΣ, στο οποίο ήταν άγνωστη η έννοια «αρχηγός»!

Αυτός ήταν και ο λόγος που χωρίς να υπάρχει καμία μομ-

φή ή κατηγόρια ή απόφαση Δικαστική, ΕΞΟΣΤΑΚΙΖΑΝ (και 

όχι εξόριζαν) τούς ξεχωριστούς ενάρετους Πολίτες, οι οποί-

οι ασκούσαν όλοι τους ιδιαίτερη γοητεία, σχεδόν «μαγεία» 

στους συμπολίτες τους, οπότε ήσαν επίφοβοι να ανέλθουν 

-με τήν συναίνεση όλων- στην εξουσία και άθελα να επιφέ-

ρουν τήν καταστροφή, πού πρώτος διέβλεψε ο Αριστοτέλης.

Ναύπλιον 21.10.22  

*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 
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Κάτι κινείται 
στο Άργος 

Άρχισε να ξεκολλάει και στο Άργος η 
υπόθεση των δημοτικών συνδυασμών. 
Απ` ότι φαίνεται η αριστερά, πλην του 
ΚΚΕ που θα κατέβει αυτόνομα, θα συ-
ναντηθεί σε κοινό ψηφοδέλτιο. Ονό-
ματα για υποψηφίους επικεφαλής δεν 
έχουν διαρρεύσει αν και εκεί βρίσκο-
νται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία 
σε συγκεκριμένο πρόσωπο ΟΝ. 

Μας δουλεύουν; 
Αν διαβάζαμε την είδηση πριν 1 χρόνο θα πανηγυρίζαμε τώρα 
όμως προβληματιζόμαστε διαβάζοντας ότι, εντάχθηκε στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2014 – 2020 η κατασκευή δικτύων διανομής φυ-
σικού αερίου σε Άργος και Ναύπλιο, με δημόσια δαπάνη ύψους 
8.377.214,39 ευρώ και δικαιούχο την ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση 
Δικτύων Διανομής Αερίου), ενώ συγχρηματοδοτείται και από το 
ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Μα καλά 
να χαρούμε ή να κλάψουμε τώρα που οι τιμές έχουν πολλαπλα-
σιαστεί και φυσικά έχει στραγγίσει το φυσικό αέριο; ΩΠ.ΑΡΕ

Ονειρεύονται 
ανάπτυξη του 

Τημενίου

Πόσο μακρά νυχτωμένοι είναι κά-
ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν 
λέγεται. Νέοι άνθρωποι και να βλέ-
πουν τόσο κοντόφθαλμα την αυ-
τοδιοίκηση , όπως την έβλεπαν 
πριν 30 χρόνια δεν ταιριάζει στους 
καιρούς. Ειδικά τώρα που με την 
κλιματική κρίση τα πράγματα χει-
ροτερεύουν κάποιοι ονειρεύονται 
να γεμίσουν τον υγρότοπο σπίτια 
και να καταστρέψουν μια και καλή 
το μικροκλίμα της περιοχής. Αν θέ-
λουν να ασκήσουν κριτική θα πρέ-
πει να βρουν κάτι καινούργιο κι ας 
αφήσουν τα «περσινά ξινά σταφύ-
λια». ΟΦ

Το στραβό αγγούρι
Το να ισώσει κανείς ένα αγγούρι είναι εύκολο 
αρκεί να είναι του θερμοκηπίου και συγκε-
κριμένης καλλιέργειας. Αυτό συνήθως είναι 
συνώνυμο με τα διάφορα φυτοφάρμακα στις 
καλλιέργειες και πριν από χρόνια οι γερμανοί 
καλούσαν τους καταναλωτές να αποφεύγουν 
αγγούρια Κρήτης. Το αγγούρι θα πρέπει να εί-
ναι στραβό, γι΄ αυτό και τα αργείτικα είχαν την 
τιμητική τους στο Rouk Zouk χάρη στην ατά-
κα του ηθοποιού Βασίλη Κολοβού, ο οποίος 
στην προσπάθειά του να περιγράψει στη συ-
μπαίκτριά του τη λέξη «αγγούρια», είπε «Τα 
Αργείτικα είναι λίγο στραβά», προκαλώντας 
πονηρούς συνειρμούς….
Ευτυχώς που δεν ρώτησε αν το ισώνει. ΟΝ

Καλά κρατεί
Το γαϊδουροκαλόκαιρο ευνόησε ιδιαίτερα τον τουρισμό 
στην Αργολίδα αφού οι ξένοι συνέχισαν να δείχνουν τις 
προτιμήσεις τους 
κυρίως σε Τολό και 
Ναύπλιο. Κοντά σ 
αυτούς και οι Έλλη-
νες του τριημέρου 
της 28ης Οκτωβρί-
ου που βρήκαν την 
ευκαιρία να ξεφύ-
γουν για λίγο από 
τις έγνοιες τους και 
να απολαύσουν τις 
ομορφιές της Αρ-
γολίδας. Ακόμα και 
στο Άργος η τουρι-
στική κίνηση ήταν 
εμφανής κυρίως 
στον χώρο του Αρ-
χαίου θεάτρου. ΟΝ.



ΠΕΜΠΤΗ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20228

Vita Civilis
Ο στρατός έχει διχοτομηθεί 

κομματικά
Του Γιώργη Κοροντάνη

Πριν μήνες δέχτηκα τηλεφωνική κλήση από συμμαθητή (ομότιμου 
καθηγητή), και μου πρότεινε να κάνουμε μια ομάδα συμμαθητών για 
να “φτιάξουμε” τον στρατό, αρνήθηκα για πολλούς λόγους.
1. Ποιός τον όρισε αυτόν να κάνει μια τέτοια κίνηση;
2. Τέτοιες κινήσεις οδηγούν σε δημιουργία θυλάκων παρακρατικών 
οργανώσεων (ΙΔΕΑ, ΑΣΠΙΔΑ).
3. Με ποιό νομικό πλαίσιο θα λειτουργούσε;
4. Σε μια παρατήρηση που είχα κάνει πριν από χρόνια, σε κάποιον 
Υπουργό, βγήκε σε μερικές μέρες ο κύριος ΥΕΘΑ και κατακεραύνω-
σε αυτούς που αμφισβητούν το αξιόμαχο του στρατεύματος.
Τα χάλια του Ελληνικού στρατού τα είχα παρατηρήσει από το 1985, 
όταν υπηρετούσα σε παραμεθόριο μονάδα. Φαίνεται ότι από τότε κα-
νείς δεν ασχολήθηκε. Εξάλλου ήταν η εποχή, που αν παρατηρούσες 
κάτι στραβό έπαιρνες την απάντηση “κοίτα τα συμφέροντα σου”. Και 
αν έκανε έγγραφη αναφορά σχολίαζαν: “Τώρα αυτός τι θέλει μετά-
θεση; Προαγωγή; Ξύλο; Λεφτά;”. Δεν ασχολούνται με το θέμα που 
τους ανέφερες. Από τότε ο στρατός, τουλάχιστον το υγειονομικό,, 
στο υλικό και στο προσωπικό (μόνιμο ή υπόχρεο θητείας), είχε τα 
χάλια του. Οι επιθεωρήσεις ήταν τυπικές, ερχόταν ο επιθεωρών, τον 
παίρνανε με ΙΧ από το αεροδρόμιο, μετά ξενοδοχείο, ταβέρνα και την 
άλλη μέρα άριστα. Και όταν πήγα βρήκα φάρμακα της ναυμαχίας 
του Μούδρου (1912). Τόσοι επιθεωρητές πέρασαν κανείς δεν τα είδε; 
Ο στρατός έχει γίνει δημόσιος οργανισμός. “Βρέξει χιονίσει” ο μισθός 
σταθερός, να βολέψουμε τα παιδιά μας, να τα βοηθήσουμε να πά-
ρουν μια καλή μετάθεση και αμά είναι υγειονομικός (ΥΙ, ΥΚ, ΥΟ) να 
του ανοίξουμε και ένα ιατρείο, να του βρούμε και ένα καλό κορίτσι 
να πορευτεί. Και όλοι (πολιτικοί, στρατιωτικοί) τείνουν ευήκοον ους. 
Κάπως έτσι ήταν και ο τουρκικός στρατός, σε κάποια καμπή της 
ιστορίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όταν είχε συγκρούσεις με 
την Ρωσία. Τα στελέχη ήταν διεφθαρμένα αλλά είχε ικανούς στρατι-
ώτες που πίστευαν στο κράτος τους. Το αναφέρουν οι Μαρξ Ένγκελς 
στο έργο τους “Ανατολικό ζήτημα Ελλάς Τουρκία”. Στην Ελλάδα ο 
στρατός είναι χειρότερος. Είναι διεφθαρμένοι και οι στρατιώτες (να 
μην τους στολίσω τώρα).
Αλλά τι στρατό θέλουμε; Θα γίνει πόλεμος; Δεν ξέρω. Αν γίνει θα 
γίνει για τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου (αν υπάρχουν), για μοί-
ρασμα, σαν μια λύση. (“Πόλεμος πολυεθνικών δια αντιπροσώπων”). 
Θα βρουν αφορμή για να δικαιολογήσουν το σερβίρισμα στους λα-
ούς όπως στα υγρά καύσιμα (υπόθεσης Λαμπράκη και ο Δράκος του 
Σέιχ Σου).
Εκεί χρειάζεται στρατός ικανός, αστραπιαίος ώστε αν βρεθούν σε 
ρήξη οι χώρες μας να αρπάξει το δυνατόν περισσότερα για να βρί-
σκεται σε θέση ισχύος.
Και γιατί να δοθούν σε πολυεθνικές, και όχι αναμεταξύ μας; Γιατί 
κυβερνά το κεφάλαιο, αυτό αποφασίζει και όχι ο Πρωθυπουργός ή 
ο Πλανητάρχης. Τι να κάνουν όλοι οι Πρωθυπουργοί; Άλλα υπό-
σχονται άλλα κάνουν, όλοι προδότες ήτανε; Και δεν ήταν προδότης 
ο Παπαδόπουλος; Όχι. Απλώς εκτελούν εντολές. Στέλεχος της αρι-
στεράς, ορθοδόξου ή δογματικής, σε κάποια ομιλία πριν χρόνια τους 
χαρακτήρισε λακέδες του κεφαλαίου. Είχε άραγε άδικο;
Όλοι έχουμε ακούσει για τον Davos την οργάνωση Bilderberg (ή 
κάπως έτσι).
Το 81 πριν τις εκλογές, μίλησε ο αρχηγος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στη λέσχη Bilderberg σε παραλιακό ξενοδοχείο της Βουλιαγ-
μένης, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα. Δημοσιεύτηκε μόνο μια φωτο-
γραφία που το παρουσίασε στο βήμα του ομιλητή και από κάτω τα 
μέλη της λέσχης, παρμένη από τα πλάγια και από μακριά. Στο Davos 
πάνε οι κεφαλαιούχοι και οι Πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να γράψω 
περισσότερα για το κεφάλαιο κλπ. Είναι θέμα πολιτικό, έχουν ασχο-
ληθεί πολιτικοί, φιλόσοφοι, οικονομολόγοι κλπ και έχουν γραφτεί 
βιβλία και βιβλία.
Βέβαια υπάρχει και ο εξωτερικός παράγοντας. Η Αμερική (κεφάλαιο) 
έχει αναβαθμίσει την Τουρκία γιατί αναθέτει ειδικές αποστολές (Συ-
ρία, Κούρδοι κλπ.). Θέλει να υπάρχει ισορροπία και δεν προβλέπει 
καμία μεταβολή ίσως στην Μέση Ανατολή, αλλά έχει “χωροφύλακες” 
(Τουρκία - Ισραήλ). Για αυτό δεν μου κάθεται “καλά” η συμμαχία 
με το Ισραήλ, ίσως για έλεγο της αεροπορίας. Υπάρχει και το σχε-
τικό ανέκδοτο, κάποτε επισκέφθηκε το Ισραήλ ο ΥΠΕΞ της Αμερι-
κής Κίσινγκερ και είπε στην Πρωθυπουργό Μέγιερ: “Πρώτα είμαι 
Αμερικανός πολίτης, μετά Υπουργός και μετά Ισραηλίτης” και πήρε 
την απάντηση: “Δεν πειράζει γιέ μου, εμείς εδώ διαβάζουμε ανάποδα 
από δεξιά προς τα αριστερά”.
Εξάλλου Πρωθυπουργός του Ισραήλ μίλησε στην γερουσία της Αμε-
ρικής απρόσκλητος και παρά την δυσφορία του Προέδρου (Obama;).
Ο στρατός έχει διχοτομηθεί κομματικά, αν όχι τριχοτομηθεί ανάλογα 
με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός. Πρώτα ήταν μόνο μπλοκ 
δεξιό, τώρα αλληλοσπαράσσονται και βέβαια την ευθύνη την έχουν 
όλοι με πρώτη και καλύτερη την αριστερά που δεν χάνει την ευκαι-
ρία να δείχνει την ικανότητα της ή την ανικανότητα της.-

Εργολαβία διέλυσε 
το δρόμο στους Μύλους

Διαλύεται ο κεντρικός δρόμος στους 
Μύλους από μια εργολαβία που πέρασε 
καλώδια τηλεφωνίας, αλλά δεν απο-
κατέστησε σωστά το οδόστρωμα. Επα-
νειλημμένως κάτοικοι του χωριού που 
νοιάζονται για τον τόπο τους έχουν χτυ-
πήσει πόρτες για να διορθωθεί το πρό-
βλημα, αλλά φαίνεται ότι μιλούν εις ώτα 
μη ακουόντων.  
Και αφού δεν βρίσκουν εδώ και μήνες 
άκρη, αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν 
το θέμα. Οι διαμαρτυρόμενοι που απευ-
θύνθηκαν στην εφημερίδα μας, όπως 
λένε, είναι αδιανόητο να καταστρέφεται 
η δημόσια περιουσία από ιδιώτες και να 
καταλήξει το ίδιο το κράτος να πληρώσει 
για την αποκατάσταση της ζημιάς. 
Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες 
που μας έστειλαν, το χαντάκι που ανοί-
χθηκε για να περάσει το δίκτυο, καλύ-
φθηκε με, αλλά με τέτοιο τρόπο, πρόχει-
ρο, που σε λίγο καιρό ο δρόμος θα χάσκει 
με κίνδυνο για τους διερχόμενους. Και 
αναρωτιούνται: Ο φορέας που έδωσε 

την άδεια να σκαφτεί ο δρόμος, γιατί 
δεν φροντίζει να επιβλέψει και την ορθή 
αποκατάσταση, ώστε να μην χρειαστεί να 
πληρωθεί μελλοντικά η επισκευή με δη-

μόσιο χρήμα, όταν πλέον θα έχει περάσει 
καιρός και δεν θα μπορούν να αναζητη-
θούν ευθύνες από τον ιδιώτη ή από τον 
εργολάβο που ανέλαβε το έργο; 

Απέρριψαν την πρόταση του Δήμου 
Άργους- Μυκηνών για τη Νέα Κίο

Πελοπόννησος: Ποια νέα υδατοδρόμια έρχονται στο προσκήνιο
Οι εκλογές πιέζουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου να 
τρέξει τις διαδικασίες για την λειτουργία υδατοδρομίων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκ τούτου σε προγραμ-
ματικές συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισης λιμένων 
προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την 
λειτουργία υδατοδρομίων. Αυτό αποφασίστηκε στη διάρ-
κεια συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης 
Νίκας, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, με τους εκ-
προσώπους της εταιρείας Hellenic Seaplanes.
Αντικείμενο της συνάντησης -με τον πρόεδρο και διευθύ-
νοντα σύμβουλο της εταιρείας Νίκο Χαραλάμπους, τον δι-
ευθυντή Ασφαλείας της Γιάννη Βαρλά και τον περιφερει-
ακό σύμβουλο Αργολίδας Τάσο Γανώση, εντεταλμένο για 
τα θέματα της μαρίνας του Ναυπλίου και της δημιουργίας 
υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- αποτέλε-
σε ο τρόπος προώθησης των διαδικασιών για την ανάπτυ-
ξη δικτύου υδατοδρομίων και σημείων προσθαλάσσωσης 
στην Πελοπόννησο.

Ποιες νέες περιοχές προστίθενται στα πλάνα
Μετά από αντίστοιχα αιτήματα που έχουν κατατεθεί, συ-
ναποφασίστηκε να προστεθούν οι περιοχές της Κυπαρισ-
σίας, του Κιάτου, του Παραλίου Άστρους, της Μονεμβασιάς 
και του Γυθείου στο ήδη υπάρχον δίκτυο υδατοδρομίων ή 
υδάτινων πεδίων του οποίου ήδη “τρέχουν” οι διαδικασίες 
-που εμπεριέχει Καλαμάτα, Ναύπλιο, Ερμιονίδα και Λου-
τράκι. Σε καμιά από τις περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε ως 
εναλλακτική λύση η Νέα Κίος παρ` ότι θα μπορούσε να 
αποτελέσει εναλλακτική λύση στο λιμάνι του Ναυπλίου 
αποτελώντας συνδυασμό και με το αεροδρόμιο του Άρ-
γους σε περίπτωση υψηλής θαλασσοταραχής. Σε κάθε 
περίπτωση φαίνεται πως το υδατοδρόμιο του Ναυπλίου 
είναι σε δεύτερη προτεραιότητα σε σχέση με αυτό της Ερ-

μιονίδας, αλλά και των άλλων υδατοδρομίων των νομών 
Μεσσηνίας και Λακωνίας. Γι αυτό της Αρκαδίας στην 
Τάκα ισχύουν τα ίδια προβλήματα τα αποία απέτρεψαν 
την μεταβολή του πολεμικού αεροδρομίου της Τρίπολης 
σε πολιτικό, όπως συχνές ομίχλες, πλάγιοι άνεμοι κλπ.
Παρ` όλα αυτά, κατά την διάρκεια της συνάντησης ο πε-
ριφερειάρχης ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επί-
σπευση της αδειοδότησης υδατοδρομίου στη λίμνη Τάκα, 
στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, καθώς, όπως τόνι-
σε, «η Αρκαδία αποτελεί μία περιοχή που αναζωογονεί-
ται σε βιομηχανικό και τουριστικό επίπεδο και χρειάζεται 
βελτίωση και στο επίπεδο των μεταφορικών μέσων με τον 
εκσυγχρονισμό τους και την συμπόρευσή τους με τις σύγ-
χρονες ανάγκες».
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Θετικός στον κορονοϊό ο Μανιάτης
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Γιάν-
νης Μανιάτης. Λίγες μέρες μετά την 5η 
αναμνηστική δόση του εμβολίου είδε να 
βγαίνει θετικό το τεστ στο οποίο υπεβλή-
θη. Ο κος Μανιάτης ανέφερε σχετικά με 
την εξέλιξη αυτή: «Θετικός. Σιγά που θα 
τη γλύτωνα, έστω και λίγες μέρες μετά 
την 5η αναμνηστική δόση. Προς το πα-
ρόν, συμπτώματα ενός απλού κρυολογή-

ματος», με τον κόσμο να σπεύδει να του στέλνει ευχές για ταχεία ανάρρωση.

η εβδομάδα που πέρασε

Αναβάθμιση υποδομών στη φυλακή
Σε αναβάθμιση των υποδομών του προχώρησε το Κατά-
στημα Κράτησης Ναυπλίου. Οι παρεμβάσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν αφορούν σε έργα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων, 
καθώς και σε θέματα διαβίωσης των κρατουμένων. Επιπλέ-
ον, έμφαση δόθηκε και στην εξοικονόμηση ενέργειας με 
αντίστοιχες παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκαν 
συστήματα ασφαλείας, προβολέων περιμετρικά, εγκατά-
σταση ηλιακών συλλεκτών, αλλαγή air-condition, ψυγεί-
ων, λαμπτήρων, βαφή όλων των χώρων, χλοοτάπητας, 
πλακόστρωτο.

Γαϊδουροκαλόκαιρο στην Καραθώνα 

Κόντρα στο προχωρημένο Φθινόπωρο, το καλοκαίρι πείσμωσε και δε θέλει να φύ-
γει, ακόμη κι αν βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την έλευση του Νοεμβρίου. Το γαϊ-
δουροκαλόκαιρο ανέβασε τη θερμοκρασία στο Ναύπλιο και έστειλε τον κόσμο στη 
θάλασσα. Μαγιό, ξαπλώστρες, βουτιές, με τους λουόμενους να απολαμβάνουν τη 
θάλασσα κάνοντας μπάνιο στην Καραθώνα. Μπορεί άλλοι να ξεκίνησαν – με όλες 
τις δυσκολίες – να γεμίζουν τις δεξαμενές με πετρέλαιο και να ετοιμάζονται να ανά-
ψουν τα καλοριφέρ, ή οι νοικοκυρές να βγάζουν τα χειμωνιάτικα από τις ντουλάπες, 
όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που έβγαλαν και πάλι τα μαγιό από τη ναφθαλίνη, 
ζωγράφισαν το χαμόγελο στα χείλη και μισομαυρισμένοι ακόμα από το πρόσφατο 
καλοκαίρι, με διάθεση …ραστώνης, απόλαυσαν στο Ναύπλιο, το λεγόμενο γαϊδου-
ροκαλόκαιρο ή σύμφωνα με τους Εγγλέζους ινδιάνικο καλοκαίρι (Indian Summer).

Χορωδίες στο Ναύπλιο  

Στο Βουλευτικό πραγματοποιήθηκε 
το Χορωδιακό διήμερο που διοργα-
νώνεται από τον Δήμο Ναυπλιέων 
και τον ΔΟΠΠΑΤ. Στις διήμερες 
μουσικές εκδηλώσεις συμμετείχαν 
οι παρακάτω χορωδίες: Χορωδία 
δημοτικού πολιτιστικού ομίλου Δή-
μου «ΑΘΗΕΝΟΥ» Κύπρου, Χορωδία 
πολιτισμού Νέας Κίου, Χορωδία 
Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, 
Μεικτή χορωδία Αλεξάνδρειου Δη-
μοτικού Ωδείου Γιαννιτσών, Μέλη 
της δημοτικής χορωδίας Λιτοχώρου 
«Ιωάννης Σακελλαρίδης».

Άργος: Κλοπή σε σούπερ μάρκετ
Συνελήφθη στο Άργος, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης 
Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) Αργολίδας, 18χρονη ημεδαπή, γιατί αφαίρε-
σε από κατάστημα – σούπερ μάρκετ, προϊόντα, τα οποία βρέθηκαν 
στην κατοχή της και αποδόθηκαν. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών.

Επίδαυρος: Μετ’ εμποδίων η αποκομιδή 
λόγω κορωνοϊού
Όπως ενημερώνει το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Επιδαύρου, 
εξαιτίας κρουσμάτων κορωνοϊού στο προσωπικό καθαριότητας 
η αποκομιδή των απορριμμάτων για την εβδομάδα 24 έως 29 
Οκτωβρίου δεν θα είναι στα προκαθορισμένα διαστήματα. Στην 
ανακοίνωση αναφέρεται: «Παρακαλούμε θερμά τους δημότες μας 
να δείξουν κατανόηση και να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν τα 
απορρίμματα, πχ από κλαδέματα η υλικά ανακύκλωσης που δεν 
δημιουργούν πρόβλημα υγιεινής αν μείνουν προς το παρόν σε οι-
κιακή αποθήκευση».

Έβγαλαν τα κάγκελα 
από το λιμάνι
έα εικόνα απέκτησε το λιμάνι του Ναυπλί-
ου καθώς αφαιρέθηκαν τα κάγκελα της 
περίφραξής του από το Νότιο Προβλήτα. 
Τα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί 8 χρόνια 
πριν, το 2014, σύμφωνα με την εφαρμογή 
του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλείας Λιμένα 
και την τότε εξυπηρέτηση της κρουαζιέ-
ρας από τη συγκεκριμένη περιοχή (ζώνη 
Α  Ανατολικός Προβλήτας για φορτηγά και 
ζώνη Β Νότιος προβλήτας για κρουαζιερό-
πλοια.)

Συνελήφθη 
ανήλικος
Συνελήφθη σε τοπική κοινό-

τητα του Δήμου Ναυπλιέων 

από αστυνομικούς της Ομά-

δας ΔΙ.ΑΣ ένας ανήλικος ημε-

δαπός σε βάρος του οποίου 

εκκρεμούσε Ένταλμα Βίαιης 

Προσαγωγής για κλοπή.

Συντονιστής Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
ο Δέδες

Συντονιστής Υποδομών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ εξελέγη ομόφωνα ο 
Γιώργος Δέδες, Περιφερειακός 
Σύμβουλος της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και επικεφαλής της 
«Δημοκρατικής Πελοποννησια-
κής Συνεργασίας». Μετά την ομό-
φωνη απόφαση της Κεντρικής 
Επιτροπής του κόμματος, ο κος 

Δέδες δηλώνει έτοιμος να αναλάβει με υπευθυνότητα την άσκηση 
του νέου του ρόλου. Σε δήλωσή του αναφέρει: «Ξεχωριστή τιμή για 
μένα η ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναλάβω 
τη θέση του Συντονιστή του Τμήματος Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 
Ξεκινάμε με πλήρη συναίσθηση ευθύνης του έργου που έχουμε να 
επιτελέσουμε μαζί με το σύνολο των μελών του Τμήματος από όλη 
την Ελλάδα. Προχωράμε δυναμικά μαζί για τη μεγάλη πολιτική αλ-
λαγή στη χώρα!»

Κρανίδι: Το Survivor του 70χρονου  
Βρέθηκε μετά από πέ-
ντε ημέρες αναζητήσεων 
70χρονος από το Κρανί-
δι, ο οποίος είχε εξαφανι-
στεί, όταν βγήκε μία βόλτα 
από το σπίτι του και από 
τότε δεν είχε δώσει σημεία 
ζωής. Ο ηλικιωμένος έζησε 
το δικό …Survivor, επί μέ-
ρες μόνος, χτυπημένος και 

αβοήθητος στην ύπαιθρο. Όμως κατάφερε και επέζησε μέχρι να εντοπιστεί από 
τους σωτήρες του, οι οποίοι ήρθαν από το Ναύπλιο γι’ αυτό το σκοπό. 6 εθελο-
ντές διασώστες, με τη συνδρομή και της αστυνομίας, εξερεύνησαν μια ακτίνα 
περίπου τριών χιλιομέτρων και τελικά τον εντόπισαν στην περιοχή Ξάλαυτο.

Σεισμός στην Αργολίδα
Σεισμός έγινε αισθητός σε Ναύπλιο, 

Άργος και σε άλλες περιοχές της Αρ-

γολίδας το απόγευμα του περασμέ-

νου Σαββάτου. Η σεισμική δόνηση 

είχε ένταση 3 της κλίμακας Ρίχτερ. 

Το επίκεντρο σύμφωνα με την αυτό-

ματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστι-

τούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών στην αρχή εντοπίστηκε στα 

4 χλμ. Νότια – Νοτιοανατολικά του 

Ναυπλίου στην περιοχή της παραλί-

ας Καραθώνας με εστιακό βάθος τα 5 

χλμ. Στη συνέχεια σε αναθεωρημένη 

ανάρτηση του Γεωδυναμικού Ινστι-

τούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού 

προσδιορίζεται στα 10 χλμ. Βόρεια 

του Άστρους Κυνουρίας και με εστι-

ακό βάθος τα 10 χλμ.

Happenings στο Ναύπλιο  
«Όλη η πόλη μια σκη-
νή» το Ναύπλιο τις 
προάλλες με στόχο την 
ανάδειξη του δημόσιου 
χώρου σε χώρο έκφρα-
σης και επικοινωνίας 
του καλλιτεχνικού έρ-
γου με το κοινό. Συμμε-
τείχαν θεατρικές ομά-
δες, περφόρμερς και 
φοιτητές από το Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου, αλλά και δράσεις από διάφορες μορφές 
τέχνης. Θέατρο Δρόμου, χοροθέατρο, παιδικό θέατρο, κλόουν, ζογκλέρ, 
ακροβάτες, happening, μουσικές μπάντες και εικαστικές δράσεις, πάντα 
με αφετηρία το δημόσιο χώρο.
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Είδα το τροκάνι 

με δύο διαστά-

σεις, ένα σιδερέ-

νιο φωτοστέφανο 

να δοξάζει την 

μορφή του

Ο υγρός ήχος της κοινότητας… ο χάλκινος ήχος της συνέχειας
Πάσχα, λίγο πριν το εναρκτήριο Καστελόριζο μιας ανα-
μενόμενης καταστροφής, αποφασίσαμε να πάμε δια-
κοπές για πρώτη φορά στα Γιάννενα. Γιάννενα πρώτα 
στα άσπρα και στα γράμματα. Δωμάτιο βρήκαμε δύσκο-
λα, νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα σε ένα παλιό χάνι. Τα 
χρόνια της απατηλής ευημερίας και των πομφολύγων  
ονείρων το παλιό πανδοχείο για να ξαποσταίνουν ταξι-
διώτες και ζώα μετατράπηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
διαμερίσματα.
Αν με ρώταγε κάποιος ποια ήταν η αίσθησή μου από 
την πόλη η απάντηση θα ήταν μια ασπρόμαυρη υγρή 
περηφάνια που δεν βολεύεται στα ήρεμα νερά της λί-
μνης. Ίσως για αυτό το αίσθημα οι κάτοικοι της ηπει-
ρώτικης πρωτεύουσας αποδείχθηκαν δεινοί έμποροι 
ταξιδευτές. Όλο τους το βιος μια σκληρή ασπρόμαυρη 
ταινία σαν την «Αναπαράσταση» του Αγγελόπουλου 
που γυρίζει στα παζάρια – φεστιβάλ του κόσμου, με 
μοναδική επιθυμία, με μοναδική φιλοδοξία να γυρίσει 
δοξασμένη και να προβληθεί στην πλατεία του χωριού.
Μέναμε κοντά σε  έναν εμπορικό δρόμο. Το καταλάβαμε 
την πρώτη εργάσιμη μέρα. Με αρθριτικούς θορύβους 
από την υγρασία της λίμνης ξεκινούσαν την εμπορική 
τους παρουσία τα σκουριασμένα ρολά των καταστημά-
των. Την τελευταία μέρα των διακοπών μας θα τους 
αφιερώναμε την παρουσία μας και τον οβολό μας.  Έτσι 
και έγινε. 
Η γυναίκα μου και τα παιδιά πήγαν σε ένα κατάστη-
μα ρούχων, όπου μπορούσες να βρεις ρούχα για όλο 
το σπίτι, από πιτζάμες μέχρι σεντόνια και χαλιά. Όλα σε 
ένα, για άλλο έμπαινες και άλλο ψώνιζες με την βοή-
θεια του εμπόρου. Εγώ πήγα απέναντι σε ένα κατάστη-
μα με χαλκώματα, ασήμια και όλα τα σιδερικά. 
-Καλημέρα, τι να σας προσφέρω;  
-Να ρίξω μια ματιά θέλω.
-Ρίξτε όσες θέλετε.
-Να σας φέρω ένα καφέ.
-Όχι, έχω πιεί!
-Ε τότε θα πιείτε ένα τσίπουρο με ένα λουκούμι. 
Με αιφνιδίασε με την φιλόξενη διάθεσή του. Φαίνε-
ται ότι ο μακαρίτης ο Βαγγέλης Λαγουρός, Αργείτης 
έμπορος είχε αρχαίες Γιαννιώτικες ρίζες! Δεν υπήρχε 
περίπτωση να μπει πελάτης στο μαγαζί και να μην τον 
κεράσει, ψωνίσει δεν ψωνίσει. Τελικά αγόρασα τρία 
τροκάνια φτιαγμένα στο χέρι με περισσή μαστοριά και 
τέχνη χρόνων. Ήπια και δεύτερο τσιπουράκι χωρίς 
λουκούμι. Ήταν πρωί ακόμα, το αλκοόλ με έπιασε. Με 
χαρούμενη διάθεση και τροκανίζοντας τα αγορασμένα 
μπήκα στο απέναντι κατάστημα που ψώνιζε η οικογέ-
νειά μου.
-Καλημέρα, βλέπω τα αγαπάτε τα ζώα.
-Ναι, πολύ.
-Τι έχετε;
-Τρία και ψωνίζουν τα πάντα!
-Γεια σου μπαμπά! (Είπε η μικρή Μαρία που αντιλή-
φθηκε την παρουσία μου.)
Ο Γιαννιώτης έμπορος ή δεν κατάλαβε το σαρκαστικό 
μου χιούμορ ή έκανε πως δεν κατάλαβε.
-Να σας κεράσω ένα δροσιστικό τσιπουράκι;
-Μάλλον δεν θα φύγουμε σήμερα. Έχει ακριβύνει το 
αλκοτέστ.
-Θα οδηγήσω εγώ. (Φώναξε η μεγάλη Μαρία, η γυναί-
κα μου, πίσω από ένα κάθετο τείχος σεντονιών δίνο-
ντας θάρρος στον μαγαζάτορα.)
-Καθίστε εδώ να απολαύσετε το ποτό σας. Άμα θέλετε 
πάρτε κι άλλο, έχω και λουκουμάκια!
Πανέξυπνος έμπορος ήξερε ότι ο χρόνος είναι χρήμα. 
Όσο πιο πολύ χρόνο μέναμε στο κατάστημα τόσο πιο 

πολλά εμπορεύματα θα παίρναμε. Όσο πιο πολλά ποτά 
έπινα τόσο πιο εύκολα θα άνοιγα το πορτοφόλι.
Κάνοντας αυτές τις οινο-πνευματώδεις σκέψεις πήρα 
το τρίτο ποτήρι και έριξα μια ματιά στα ράφια πάνω από 
την ταμειακή μηχανή. Ένιωσα μια γλυκιά παγωνιά να 
μπαίνει στο μαγαζί μέσα από μια σειρά ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες. Κάπου στα χιονισμένα βουνά ένα βοσκός 
και ζωντανά. Το τρίτο στην σειρά τέλειωσε και έμπο-
ρος μου έβαλε άλλο ένα. Στην τελευταία μεγάλη φω-
τογραφία ένας σταυρωμένος βοσκός με αετίσιο βλέμμα 
αναπαυόταν όρθιος με την γκλίτσα περασμένη στους 

ώμους του και τα χέρια του φιδίσια πάνω της. Ήταν 
κάποιο ηπειρώτικο απόγευμα. Σχεδόν τέλειωσε την 
ανάβαση του καθημερινού του Γολγοθά και έπαιρνε μια 
σταυρωμένη ανάσα. Πάνω από την φωτογραφία ένα 
μεγάλο τροκάνι. Έτσι όπως κοίταζα λοξά τον βοσκό με 
είχαν πιάσει και τα πρωινά τσίπουρα.
Είδα το τροκάνι με δύο διαστάσεις, ένα σιδερένιο φωτο-
στέφανο να δοξάζει την μορφή του.
-Παππούς σας;
-Ο πατέρας μου, Άγιος άνθρωπος. Το τροκάνι από το 
τελευταίο του κριάρι-αρχηγό.
-Τα παράτησε τα ζωντανά;
-Την χρονιά που πέθανε το κριάρι έφυγε και αυτός.
-Αυτό ήταν το τροκάνι του κριαριού;
-Ήταν ο ήχος του κοπαδιού, μπορούσε να τον ξεχωρίσει 
από χιλιόμετρα μακριά. Κάθε κοπάδι είχε τον ήχο του. 
Ξεχώριζε τον ήχο των δικών του προβάτων από άλλα. 
-Ήταν ειδικό αυτό το τροκάνι;
-Ήταν ένα και μοναδικό, το πιο μεγάλο το φόραγε δικαι-
ωματικά ο αρχηγός της αγέλης. Ο αρχηγός με τα χρόνια 
άλλαζε αλλά ο ήχος του κοπαδιού έμενε ίδιος .
-Δηλαδή ο ηγέτης άλλαζε από καιρό σε καιρό αλλά ο 
ήχος του κοπαδιού έμενε μοναδικός, ξεχωριστός και 
απαράλλακτος.
-Γινόταν κάτι μεταφυσικό και όλο το κοπάδι να άλλαζε 

ο ήχος του ταξίδευε στο χώρο και στο χρόνο. Ο ήχος του 
τροκανιού ήταν η συνέχεια του κοπαδιού του Γιάννη, 
έτσι έλεγαν τον πατέρα μου.
-Το κριάρι-ηγέτη πότε το έσφαζε;
-Ποτέ! (ύψωσε την φωνή του σα να είπα κάτι βλάσφημο 
για το νεκρό πατέρα.)
-Γιατί;
-Το άφηναν να πεθάνει με τιμές και δόξες. Το κριάρι 
αυτό είχε δώσει δεκάδες μάχες με λύκους, με αρκούδες 
είχε σώσει το κοπάδι αμέτρητες φορές. Να τον έβαζαν 
στο μαχαίρι αυτόν τον ήρωα; Το έθαβαν κοντά στην 
στάνη να αναπαυτεί κάπου κοντά στο κάστρο που υπε-
ρασπιζόταν μια ζωή.
Ο έμπορος συγκινήθηκε, τα τελευταία λόγια τα είπε με 
ένα τρέμουλο στην φωνή, ένα λυγμικό παράπονο που 
ύγρανε τα μάτια του.
Έβαλε να πιει ένα τσίπουρο. Το ήπιε μονορούφι, χτύπη-
σε το άδειο ποτήρι στον πάγκο. 
-Όταν έθαψε το κριάρι δεν πέρασε το τροκάνι σε άλλο. 
Ο χάρος του είχε στείλει μαντάτα ότι θα έφευγε, διάβασε 
τα μηνύματα από τον Αχέροντα στην πλάτη του αρνιού, 
στην πλάτη του σουβλιστού το Πάσχα. Το νήμα του τέ-
λειωσε ήταν η ώρα του να βγει έξω από την σπηλιά. 
Πούλησε το κοπάδι και αρρώστησε για τρεις ημέρες. Με 
κάλεσε στο νοσοκομείο την τρίτη μέρα. 
-Γιέ μου θέλω μια χάρη σήμερα που φεύγω.
-Μα τι λες πατέρα οι γιατροί…
-Οι γιατροί ξέρουν τα γιατρικά, όχι τα άλλα. Τώρα που 
θα με πάτε στην τελευταία μου κατοικία θέλω να ακού-
σω για τελευταία φορά τον ήχο του τροκανιού. Να 
στείλω γενναίο σινιάλο στον πατέρα μου να βγει να με 
συναντήσει. Ακόμα σκιάζομαι στο σκοτάδι. Άλλαξα με 
τα χρόνια εμένα μπορεί να μην με γνωρίσει αλλά τον 
ήχο των ζωντανών του δεν θα τον έχει ξεχάσει. Μετά 
πάρε το δικό σου.
-Αυτή είναι η ιστορία του τροκανιού μου, μετά την κη-
δεία το κρέμασα εκεί. (Έβαλε και ήπιε άλλο ένα μονο-
ρούφι.) Κυρία θέλετε βοήθεια με τα σεντόνια; (Είπε στην 
γυναίκα μου και πήγε να την βοηθήσει.)
Έμεινα μόνος, κοίταζα την φωτογραφία με τον εσταυ-
ρωμένο βοσκό και με το ένδοξο τροκάνι φωτοστέφανο 
πάνω από το κεφάλι του. Σηκώθηκα και έπιασα την 
μεταλλική του γλώσσα. Την γύρισα σα να έθετα κάτι σε 
κίνηση χωρίς να βγάλει ήχο. Η φωτογραφία άρχισε να 
κινείται. Μπορεί να με πιάναν και τα τσιπούρα. Κάπου 
στα σύνορα, στα σύνορα ένα χιονισμένο τοπίο. Ο Θα-
νάσης Βέγγος οδηγός ταξί στο «Βλέμμα του Οδυσσέα», 
ο Αγγελόπουλος πάλι κάπου στα βόρεια. Ο Θανάσης 
κερνάει μπισκότα την φύση και θρηνεί την παγκοσμιο-
ποιημένη Ελλάδα που έχασε τον ήχο και το βλέμμα της
-Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα να πεθάνει γρή-
γορα! Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει θόρυβο. 
Μωρή φύση μόνη σου είσαι, μόνος μου είμαι κι εγώ … 
πάρε ένα μπισκότο.
*Αφορμή για την σημερινή ιστορία ήταν τα τρία 
Γιαννιώτικα τροκάνια, ο ήχος του σπιτιού μου 
όταν ανοίγω ή κλείνω την εξώπορτα.
**Στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στις λεωφό-
ρους και τους μεγάλους δρόμους  που παρελά-
ζουμε ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κάποιοι 
σαλλοί ίσως ακούσουν τον μοναδικό και ξεχωρι-
στό ήχο. Αυτόν που ξεχάσαμε όταν ξελογιαστή-
καμε από τα φώτα της Εσπερίας και κατεβήκαμε 
στα δυτικά πεδινά.
***Στην ακρόαση των δεύτερων διορθώσεων βο-
ήθησε το Μαράκι της οποίας χάρισμα είναι και η 
φωτογραφία.
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Βέβηλη σκέψη
Τα θεμέλια σου απεμπόλισες
Το μέλλον σου δεν βρίσκεται στη 
νέα διαθήκη
Την έξοδό σου από την έρημο
δεν θα βρεις ποτέ
Στέλιος Μαφρέδας, Βήμα 
πριν

Όλα και τ’ αντίθετά τους έχουν ειπωθεί τις τελευταίες μέ-
ρες για την τραγική ιστορία των βιασμών της 12χρονης.
Οι μεν λένε ότι τα ‘τέρατα τα γεννάει ο καπιταλισμός’ της 
φτώχειας [ασφαλώς δεν θα έχουν διαβάσει το βιβλίο του 
Tom Rob Smith ‘’ Παιδί 44’’]. Άλλοι αναφέρονται στην 
έκπτωση των αξιών και στην απουσία θρησκευτικότητας. 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η Πανδημία και η κρίση προκάλε-
σαν ερωτικές αποστερήσεις κι επιθετικές εξάρσεις [κυρί-
ως από ψυχανώμαλους], ενώ οι περισσότεροι ρίχνουν τις 
ευθύνες στην οικογένεια και το στενό περιβάλλον [ή στο 
σχολείο και στις κακές συναναστροφές] .Μερικοί κατηγο-
ρούν το Κράτος για έλλειψη δομών πρόνοιας στους αδύ-
ναμους και την αδιάφορη κοινωνία που δεν ασχολείται 
με τα προβλήματα του πλαΐνού. Κάποιοι κατακρίνουν τη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, την σεξουαλική απελευθέρω-
ση, τα παμφάγα ΜΜΕ
Οι πλέον ‘καλώς πληροφορημένοι’ [sic] αποδίδουν αυτήν 
την εγκληματική δραστηριότητα στην Αστυνομία και στις 
χαμηλές ποινές, ενώ ‘οι πολιτικοποιημένοι’ αναζητούν τα 
αίτια στο πελατειακό κομματικό σύστημα και στην κουλ-
τούρα του άνευ ηθικών ορίων κέρδους
Φοβάμαι ότι η βαθύτερη ερμηνεία ακραίων συμπερι-
φορών βίαιης καταπάτησης της αξιοπρέπειας και των 
δικαιωμάτων ενός μικρού παιδιού μπορεί να κρύβεται 
στην ίδια την ατελή, εν είδει ‘κατασκευαστικού λάθους’ 
, λειτουργία των αναστολών ορισμένων ανθρώπων, οι 
οποίοι δεν ελέγχουν τον εαυτό τους κι επιλέγουν το Κακό, 
αδυνατώντας ίσως να συνειδητοποιήσουν ότι, όταν παρα-
βιάζεις τα έσχατα όρια φιλαλληλίας προκαλώντας οδύνη, 
έχεις αυτομάτως αποκοπεί από την κοινωνία των [συν-]
ανθρώπων.

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

Το Παλαιό Σχολείο από την εποχή
του Χρήστου Πιτερού*

Το παλαιό σχολείο του Άργους της ύστερης Τουρ-
κοκρατίας, που λειτούργησε και κατά την Ελληνική 
Επανάσταση, αλλά και κατά την Καποδιστριακή περί-
οδο, όπως διαπιστώσαμε μετά από διεξοδική έρευνα, 
διατηρείται ως κατοικία.  Πρόκειται για το μόνο προ-
επαναστατικό σπίτι, από την μέχρι τώρα έρευνα, που 
διατηρείται στην πόλη του Άργους. Ως γνωστόν το 
προεπαναστατικό σχολείο1 του Άργους άρχισε να λει-
τουργεί γύρω στα 1798 με την φροντίδα του Δημο-
γέροντα και Βεκίλη στην Κωνσταντινούπολη Νικό-
λαου Περρούκα2 και αρχικά στεγάστηκε στην Ι.Μ. της 
Παναγίας Κατακρυμμένης. Στο σχολείο αυτό δίδαξαν 
σημαντικοί διδάσκαλοι της εποχής και διευθυντής δι-
ατέλεσε ο σοφολογιώτατος διδάσκαλος Ησαΐας Καλα-
ράς από το Αγιονόρι. Στο σχολείο αυτό φοίτησε και ο 
επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός. Η άποψη ότι 
στην Παναγία Κατακρυμμένη λειτουργούσε «κρυφό 
σχολείο» σύμφωνα με την εντοιχισμένη επιγραφή, 
είναι εσφαλμένη:3 «Εντάυθα το έτος 1798 συνεστήθη 
και ελειτούργει Ελληνικό κρυφό/σχολείο, εις τούτο 
εφοίτησε και ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερ-
μανός, ο υψώσας τη σημαία της Επανάστασεως του 
1821». Η λέξη «κρυφό» πρέπει να απαλειφθεί. Η με-
ταγενέστερη αυτή άποψη δεν γίνεται δεκτή από την 
επιστημονική ιστορική έρευνα. Λίγα χρόνια αργότερα 
στα 1804-1805, όπως προκύπτει από τη σχετική αλ-
ληλογραφία, για το σχολείο αυτό στα 1834-1836, που 
δημοσίευσε ο Κ. Δανούσης4 το σχολείο μεταφέρθηκε 
στην πόλη του Άργους,  στον τουρκικό Μπεκίρ-μαχα-
λά, αμέσως νοτιότερα της προϋπάρχουσας μικρής εκ-
κλησίας της Αγίας Παρασκευής, στη θέση της οποίας 
άρχισε να κτίζεται κατά την Ελληνική Επανάσταση ο 
Αγιάννης5 (εικ.1) και στεγάστηκε  σε οικία-μετόχι της 
Παναγίας Κατακρυμμένης, που δώρισε η μητέρα του 
Ιωάννη Χούρδη ή Χούτρη6.
Όπως είναι γνωστό τα προεπαναστατικά σχολεία 
συνήθως λειτουργούσαν στους υπάρχοντες χώρους 
των εκκλησιών.
Ο περιηγητής Marcellus επισκέφτηκε προφανώς 
αυτό το σχολείο στο Άργος στα 1820, όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει:7 «Τα παιδιά διάβαζαν και 
επαναλάμβαναν όλα μαζί μεγαλόφωνα το μάθημα 
της ημέρας. Ο διδάσκαλος εξήγησε στον περιηγητή 
τη μέθοδο διδασκαλίας και του έδειξε τα βιβλία που 
χρησιμοποιούσε. Τη Γραμματική του Λάσκαρη μερικά 

αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων κλασικών τυπωμένα 
στην Κέρκυρα και τη Ρητορική του Οικονόμου. Ύστερα 
κάλεσε τους πιο καλούς μαθητές να απαγγείλουν με-
ρικές σκηνές από το ηρωικό δράμα «Ο Λεωνίδας στις 
Θερμοπύλες», είχε δημοσιευτεί το 1816 με δαπάνες 
ενός Υδραίου καπετάνιου».
Το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί και κατά την Ελ-
ληνική Επανάσταση, όπου φοιτούσε μεγάλος αριθμός 
μαθητών, διακόσια αγόρια και κορίτσια που διδάσκο-
νταν χωριστά, όπως αναφέρει ο περιηγητής Ιωσήφ 
Πέκκιο (G. Pecchio), που επισκέφτηκε το Άργος8 την 
Άνοιξη του 1825. Το σχολείο λειτουργούσε κατά τα 
Αγγλικά πρότυπα, με μεγάλο περίβολο για την εκγύ-
μναση των μαθητών και κατοικία για το δάσκαλο.
Το 1824 το Βουλευτικό αποφάσισε την αναδιάρθρω-
ση της εκπαίδευσης και το Δεκέμβριο του 1824 το 
σχολείο του Άργους αναβαθμίστηκε σε Κεντρικό Αλ-
ληλοδιδακτικό Σχολείο για την εθνική ολοκλήρωση, 
όπου θα εκπαιδεύονταν οι δάσκαλοι για όλα τα αλ-
ληλοδιδακτικά σχολεία της βασικής εκπαίδευσης, της 
Ελληνικής Επικράτειας.
Όπως διεξοδικά αναφέρει και ο Δ.Βαρδουνιώτης:9 
«Το σχολείο βρισκόταν στα νοτιοανατολικά του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου (εικ.1) που περιβαλλόταν από 
τις οικίες, Ευάγγελου Δρίτσα, Θεωναίων και άλλων».
Τον Ιούνιο του 1825 ο Ιμπραήμ πυρπόλησε το Άργος 
και το Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Άρ-
γους κάηκε με όλα τα έπιπλα, τα όργανα και τα βιβλία 
και έπαψε να λειτουργεί. Ο Βαρδουνιώτης εσφαλμέ-
να αναφέρει ότι, «μετά την καταστροφή του Άργους 
από τον Ιμπραήμ από το σχολείο δεν διασώθηκε τί-
ποτα, δεν ανηγέρθη εκ της τέφρας του και ο χρόνος 
σάρωσε τα ίχνη της οικοδομής και μόνο η θέση του 
ονομαζόταν Παλαιόν ή Ελληνικόν Σχολείον». Όπως 
προκύπτει από την σχετική αλληλογραφία 1834, 
1836, που δημοσίευσε ο Κ. Δανούσης10 με την άφιξη 
του Ι. Καποδίστρια ο Δημογέροντας του Άργους Δ. 
Ζεγκίνης επισκεύασε το κατεστραμμένο σχολείο από 
τον Ιμπραήμ και το σχολείο αυτό λειτούργησε πάλι 
από το 1828 ως τον Ιούνιο του 1831, ως το Α’ Κα-
ποδιστριακό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Άργους.
Τον Ιούνιο του 1831, τρεις μήνες πριν από τη δολο-
φονία του Κυβερνήτη, εγκαινιάστηκε το δεύτερο εκ-
συγχρονισμένο καποδιστριακό γνωστό σχολείο στην 
οδό Καποδιστρίου.
Από το δεύτερο καποδιστριακό σχέδιο του Άργους, 
του 1831 (του Μποροτσίν) που εφαρμόστηκε στη 

θέση του νέου υπό ανέγερση σχολείου αναφέρεται: 
«Ecole B”’, δηλαδή σχολείο Β’, το οποίο είναι γνωστό 
σήμερα ως Καποδιστριακό Σχολείο Άργους (εικ. 2).
Το παλαιό κεντρικό σχολείο, όταν λειτούργησε το 
δεύτερο γνωστό καποδιστριακό σχολείο, στην οδό 
Καποδιστρίου, μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδί-
στρια, εκκενώθηκε και σύμφωνα με την έρευνα του 
Κ Δανούση καταλήφθηκε και κατοικήθηκε από την 
Αγγελίνα Μπούρα, ανιψιά της δωρήτριας μητέρας 
του Ιωάννη Χούρδη ή Χούτρη. Το παλαιό σχολείο 
προφανώς, συνέχισε να υπάρχει ως κατοικία, και 
ήταν γνωστό ως το Παλαιόν ή Ελληνικό σχολείο Άρ-
γους. Όπως άλλωστε αναφέρει ο Α. Τσακόπουλος,11 

ο Αγιάννης και το Παλαιό σχολείο κηρύχθηκαν το 
1937 ως διατηρητέα μνημεία.
Από τη διεξοδική έρευνα που διενεργήσαμε με βάση 
τις ιστορικές πηγές, τα δύο καποδιστριακά σχέδια, 
του Ντεβό 1828-1829, του Μποροτσίν του 1831 και 
το σύγχρονο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Άρ-
γους, στην περιοχή του Αγιάννη διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: Στο πρώτο καποδιστριακό σχέδιο του Ντε-
βό, 1828-Απρίλιος 1829 στην περιοχή του Αγιάννη 
αποτυπώνεται η προϋπάρχουσα μικρή εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής (εικ. 3) διαστ. 14χ6μ, που απο-
τυπώνεται μόνο στο πρώτο καποδιστριακό σχέδιο 
1828-1829, αλλά αναφέρεται εσφαλμένα ως Άγιος 
Γεώργιος. Την εποχή αυτή είχε αρχίσει να κτίζεται, 
κατά την Ελληνική Επανάσταση, ο Αγιάννης, που 
βρισκόταν σε πρωταρχικό στάδιο, όπως αναφέρει ο 
Πέκκιο το 1825. Στη μικρή αυτή εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής έγινε η συγκέντρωση και η έναρξη της 
Α’ Εθνικής Συνέλευσης στο Άργος το Δεκέμβριο του 
1821 και όχι στον Αγιάννη όπως εσφαλμένα αναφέ-
ρει ο Ζεγκίνης12 και άλλοι ερευνητές. Στη συνέχεια 

Προτάσεις για την ανάδειξή του

Εικ.1 Αεροφωτογραφία του Αγιάννη, 
περιβάλλοντος χώρου, και το προεπα-
ναστατικό επαναστατικό, καποδιστριακό 
σχολείο Άργους. αρ.1

Εικ.2 Απόσπασμα καποδιστριακού σχεδίου 
Άργους 1831, Ecole Β’ (Σχολείο Β’), οδός 
Καποδιστρίου.
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ως γνωστόν, η Α’ Εθνοσυνέλευση, για λό-
γους ασφαλείας μεταφέρθηκε στη Νέα Επί-
δαυρο, όπου ψηφίστηκε, τον Ιανουάριο του 
1822 το πρώτο Σύνταγμα. Στο πρώτο σχέδιο 
Ντεβό 1829 νοτιότερα της Αγίας Παρασκευ-
ής και του περιβόλου της εκκλησίας, στην 
υπάρχουσα δημοτική πλατεία εικονίζεται 
μόνο ένα επίμηκες ισόγειο κτίριο σε σχήμα 
Γ’ (εικ. 3). Το μεγαλύτερο τμήμα του, Β-Ν, 
έχει μήκος 18μ. και πλάτος 6μ. και βόρεια 
η μικρότερη πλευρά του με ανάλογο πλάτος 
έχει μήκος 11μ. Α-Δ. Στο δεύτερο καποδι-
στριακό σχέδιο του 1831, που εφαρμόστηκε 
στη θέση της Αγίας Παρασκευής, εικονίζεται 
η νέα μεγάλη εκκλησία του Αγιάννη ημιτε-
λής, χωρίς τον προεξέχοντα στα δυτικά με-
γάλο γυναικωνίτη, που ολοκληρώθηκε το 
1832 μετά τη μεγάλη χρηματοδότηση από 
τον Ι. Καποδίστρια το 1829 (εικ.4) και γι΄ 
αυτό τιμήθηκε με την εντοιχισμένη μαρμά-
ρινη επιγραφή στο νότιο τοίχο του Αγιάννη. 
Αμέσως νοτιότερα του Αγιάννη και στο σχέ-
διο του 1831 αποτυπώνεται το ίδιο ακριβώς 
επίμηκες ισόγειο κτίριο σε σχήμα Γ’ (εικ. 4). 
Στη θέση του κτιρίου αυτού, νοτιότερα της 
εκκλησίας, όπως αναφέρει ο Πέκκιο την 
άνοιξη του 1825 βρισκόταν το Κεντρικό  Αλ-
ληλοδιδακτικό Σχολείο που επισκέφθηκε13. 
Ανατολικότερα του κτιρίου του σχολείου και 
στα δύο καποδιστριακά σχέδια (εικ. 3, 4) 
εικονίζεται ένα πολύ μικρότερο ορθογώνιο 
κτίσμα. Η ταύτιση του μεγάλου κτιρίου σε 
σχήμα Γ’ με το προεπαναστατικό σχολείο του 
Άργους, στο οποίο λειτούργησε στη συνέχεια 
το Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο, από 
το Δεκέμβριο του 1824, επισκευάστηκε στις 
αρχές του 1828, και λειτούργησε ως το πρώ-

το Καποδιστριακό Σχολείο. Σύμφωνα με τα 
δύο καποδιστριακά σχέδια και την ακριβή 
περιγραφή του Πέκκιο, δεν απομένουν πε-
ριθώρια αμφιβολιών. Το ανατολικότερο του 
σχολείου, μικρό ορθογώνιο κτίσμα, προφα-
νώς ήταν το σπίτι που προοριζόταν για την 
κατοικία του δασκάλου του σχολείου, όπως 
αναφέρει ο Πέκκιο. Άλλωστε για την ταύτιση 
του κτιρίου αυτού με το προεπαναστατικό 
σχολείο, το επαναστατικό και Ά Καποδιστρι-
ακό δεν υπάρχουν περιθώρια αμφιβολιών, 
διότι νοτιότερα της Αγίας Παρασκευής, και 
του Αγιάννη, στη συνέχεια δεν υπάρχει κα-
νένα άλλο μεγάλο κτίριο.
Η άποψή μας και η ταύτιση αυτή ενισχύε-
ται και επιβεβαιώνεται από τη συγκριτική 
μελέτη των δύο καποδιστριακών σχεδίων 
(εικ. 3,4) με το πολεοδομικό απόσπασμα του 
σύγχρονου πολεοδομικού σχεδίου (εικ.5). 
Στο σύγχρονο σχέδιο πόλης νοτιότερα της 
εκκλησίας του Αγιάννη, όπου ο χώρος 

έχει οικοπεδοποιηθεί, μεταξύ των υπαρχό-
ντων κτιρίων, αποτυπώνεται με σαφήνεια το 
ίδιο χαρακτηριστικό επίμηκες ισόγειο κτίριο 
σε σχήμα Γ’, και των δύο καποδιστριακών 
σχεδίων (εικ. 3,4,5). Για την ταύτιση του 
κτιρίου αυτού που διατηρείται αναλλοίωτο 
ως την εποχή μας  με το προεπαναστατικό 
σχολείο της πόλης του Άργους, που λειτουρ-
γούσε κατά την Ελληνική Επανάσταση έως 
και την καποδιστριακή περίοδο, δεν απομέ-
νουν περιθώρια αμφιβολιών. Καθοριστικό 
ρόλο στη διατήρηση του μοναδικού αυτού 
ιστορικού κτιρίου ως την εποχή μας φαίνεται 
ότι έπαιξε η κήρυξή του, το 1937-38, ως δια-
τηρητέου κτιρίου μαζί με τον Αγιάννη όπως 
αναφέρει ο Α. Τσακόπουλος14.
Η αναγνώριση και η ταύτιση του μοναδι-
κού αυτού προεπαναστατικού σχολείου με 
την καθοριστική συμβολή στην εθνική ολο-
κλήρωση κατά την Επανάσταση του 1821 
εκπέμπει πολυσήμαντα μηνύματα, κατά τη 
διακοσιοστή επέτειο της Ελληνικής Επα-
νάστασης, που πρέπει να κατανοηθούν και 
να αναδειχθούν. Κατά την αυτοψία, που δι-
ενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι το κτίριο αυτό 
βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της οικίας, 
ιδιοκτησίας Γεωργίου Καμουζή, οδός Γούνα-
ρη 24 (εικ. 1, 6,α). Η πρόσβαση γίνεται με 
πάροδο από την Γούναρη, μεταξύ Αγιάννη 
και της νοτιότερης οδού Δαγρέ (εικ. 7). Σή-
μερα χρησιμοποιείται ως κατοικία. Έχει μή-
κος 18μ. Β-Ν  και 11μ. Α-Δ, ύψος 3,50μ. και 
φέρει δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη (εικ.1). 
Το πάχος των τοίχων είναι 0,70μ. Έχει μια 
κεντρική είσοδο στην ανατολική πλευρά και 
μια δεύτερη είσοδο από τη νότια πλευρά της 

βόρειας πτέρυγας (εικ. 6,α). Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ότι η βόρεια πλευρά του κτιρί-
ου βρίσκεται σε άμεση επαφή με την νότια 
πλευρά του προαυλίου του Αγιάννη (εικ. 
1, 8). Η διατήρηση και ανάδειξη του προε-
παναστατικού, επαναστατικού και  πρώτου 
καποδιστριακού σχολείου στην πόλη του 
Άργους, που συνέβαλε καθοριστικά κατά την 
Ελληνική Επανάσταση και την Καποδιστρι-
ακή περίοδο στην εθνική ολοκλήρωση και 
την εμπέδωση της Ελληνικής ταυτότητας, 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ιστορική 
πόλη του νεότερου Άργους, που διαδραμά-
τισε καθοριστικό ρόλο κατά την Ελληνική 
Επανάσταση.
Για την ανάδειξη του μοναδικού αυτού ιστο-
ρικού σχολείου προτείνουμε τα ακόλουθα: 
1. Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών σε συνερ-
γασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Αργολίδας να φροντίσει για την νέα κήρυξη 
του ιστορικού αυτού κτιρίου ως διατηρητέου 
μνημείου, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
2. Ο Δήμος σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, να φροντίσει για την απαλλο-
τρίωση του ιστορικού σχολείου, κατά την 
διακοσιοστή επέτειο της Ελληνικής Επανά-
στασης, και σε συνεργασία με ιστορικούς και 
μελετητές της ιστορίας της εκπαίδευσης να 
διαμορφώσει το παλιό σχολείο, ως σχολείο 
της ιστορίας της εκπαίδευσης από την προε-
παναστατική περίοδο και εξής, τα αλληλοδι-
δακτικά σχολεία και την μετεξέλιξη τους και 
να αποτελέσει χώρο επίσκεψης και ενημέ-
ρωσης των μαθητών, των διδασκόντων, των 
πολιτών και των ερευνητών. Πρόκειται για 
μια σπάνια περίπτωση μοναδικού ιστορικού 
μνημείου της πόλης του Άργους. Είναι αξιο-
σημείωτο ότι ανάλογο ιστορικό σχολείο και 
με την ιστορία των σχολείων υπάρχει και στο 
Νομό Ημαθίας.
3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η μελέτη ανάπλασης του ιστορικού πε-
ριβάλλοντος χώρου της ιστορικής εκκλησίας 
του Αγιάννη και τη διαπίστωση ότι η βόρεια 
πλευρά του ιστορικού σχολείου βρίσκεται σε 
άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο του 
Αγιάννη, ο Δήμος να αναλάβει την πρωτο-
βουλία σε συνεργασία με τους μελετητές 
ανάπλασης του ιστορικού χώρου του Αγιάν-
νη, ώστε να εξετασθεί και να προβλεφθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό αυτό 
σχολείο και από την πλευρά του περιβάλλο-
ντος χώρου του Αγιάννη για λειτουργικούς 
λόγους, όταν θα ολοκληρωθεί η ανάδειξη 
του ιστορικού σχολείου.

Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε μετά 
από διεξοδική έρευνα να αναγνωρίσουμε 
και να ταυτίσουμε το ιστορικό και μοναδικό 
αυτό άγνωστο σχολείο, που διατηρείται στην 
πόλη του Άργους. Είναι μοναδική ευκαιρία 
βοηθούσης και της ιστορικής συγκυρίας 
εορτασμού της διακοσιοστής επετείου της 
Ελληνικής Επανάστασης ο Δήμος Άργους 
– Μυκηνών, το Υπουργείο Παιδείας και η 
Ελληνική Πολιτεία να ενεργήσουν έγκαιρα 
χωρίς αναβολή για την ανάδειξη του μονα-
δικού αυτού ιστορικού σχολείου που βρί-
σκεται δίπλα στον μοναδικό ιστορικό χώρο 
του Αγιάννη του Άργους, ενός μοναδικού 
αρχαιολογικού μνημείου του Νεώτερου 
Ελληνισμού. Η ιστορική διαχρονική πόλη 
του Άργους εκτός από τα τρία μουσεία, αρ-
χαιολογικό, επιγραφικό και βυζαντινό θα 
έχει την δυνατότητα να αποκτήσει και δυο 
μουσεία του νεότερου Άργους, το Μουσείο 
της Ελληνικής Επανάστασης στην οικία Δ. 
Τσώκρη καθώς και Μουσείο για την ιστορία 
των ελληνικών σχολείων.
*Ο Χρήστος Πιτερός είναι Επίτιμος Προϊστά-

μενος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και 
Αρχαιολογικής Έρευνας

Σημειώσεις
1. Ζεγκίνης 1968,299
2. Τσιλιμίγκρας 2003,48
3. Πιτερός 2020
4. Ανούσης 1995
5. Ζεγκίνης 1968,291,299
6. Δανούσης 1995
7. Σιμόπουλος 1999,287, Κόνδης 2003,140
8. Peccio (1825),Ζεγκίνης 1968,299
9. Βαρδουνιώτης 1910
10. Δανούσης 1995
11. Τσακόπουλος 1939,1, όπως με πληροφόρησε ο 

εκ Άργους δημοσιογράφος Α. Ντάνος, η γιαγιά 
του Ελένη Θεωνά – Ντάνου (1878-1976) του 
ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή βρισκόταν το 
Δημοδιδασκαλείον.

12. Ζεγκίνης 1968,226
13. Ζεγκίνης 1968,299
14. Τσακόπουλος 1939,1
15. Ζεγκίνης 299, Δανούσης 1995

Βιβλιογραφία
• Βαρδουνιώτης Δ., Το εν Άργει Κεντρικόν 

Σχολείον της Ελλάδος, Αργολικόν Ημερο-
λόγιον, εν Αθήναις 1910, 62-73. 

• Δανούσης Κ., Ιδιοκτησιακά της Μονής 
Κατακεκρυμμένης Άργους, Ελλέβορος 
12,1995, 63-77 

• Ζεγκίνης, Ι., Το Άργος διαμέσου των αιώ-
νων, Πύργος 1968

• Κόνδης, Γ., Οργάνωση του δημόσιου χώ-
ρου στο Άργος της Τουρκοκρατίας, Δανα-
ός 111, 2003, 129-140

• Pecchio,G.(Πέκκιο), Η Ελλάς κατά το 
1825, μτφρ Στ.Αντωνόπουλος, Αθήνα, 
1885, σελ.18-19.

• Πιτερός Χ., Η Παναγία Πορτοκαλούσα, 
η Ήρα Ακραία και το «Κρυφό Σχολειό», 
argolika.gr, argoliki vivliothiki, 22-11-
2020

• Σιμόπουλος, Κ., Πως είδαν οι ξένοι την 
Ελλάδα του 21, τ.2, Αθήνα 1999

• Τσακόπουλος, Α., Σύγχρονοι οικοδομαί 
οικίας Καλλέργη, τοπ. εφημ. Ασπίς, 11-
1939, 1-2

• Τσιλιμίγκρας, Β., Ιστορική γενεαλογία 
στην Τουρκοκρατία. Οι πρόδρομες σχέσεις 
της κοινωνικής συγκρότησης του Άργους, 
Δαναός 111, Άργος 2003, 43-58

της Τουρκοκρατίας διατηρείται στην πόλη του Άργους

Αγ Κων/νου 10  Άργος  Τηλ: 2751 181 205

Εικ.3 Απόσπασμα πρώτου καπο-
διστριακού σχεδίου 1829, περιοχή 
Αγιάννη, με την μικρή εκκλη-
σία της Αγίας Παρασκευής και 
νοτιότερα αρ.1 προεπαναστατικό, 
επαναστατικό και καποδιστριακό 
σχολείο Α.

Εικ. 6α Το σωζόμενο προεπαναστατικό, επαναστα-
τικό και καποδιστριακό σχολείο Α΄, γενική άποψη 
από ανατολικά

Εικ.7 Κάτοψη ιδιοκτησίας Γ. Καμουζή, αρ.1 προεπαναστα-
τικό, επαναστατικό και καποδιστριακό σχολείο Α΄

Εικ.4 Απόσπασμα δεύτερου καπο-
διστριακού σχεδίου 1831, με τον 
Αγιάννη νοτιότερα αρ.1 το προ-
επαναστατικό, επαναστατικό και 
καποδιστριακό σχολείο Α΄

Εικ.5 Απόσπασμα σύγχρονου σχε-
δίου πόλης Άργους με τον Αγιάννη 
και νοτίοτερα αρ.1 το υπάρχον 
προεπαναστατικό, επαναστατικό και 
καποδιστριακό διατηρητέο σχολείο 
Α΄ 
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Φέτος είμαστε όλοι Μικρασιάτες

O παγκοσμίου φήμης θεατρολόγος Marvin Carlson στο Ναύπλιο

Η Νέα Κίος υποδέχεται το Σάβ-
βατο την εικόνα των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης από 
την Κίο της Μ.Ασίας, που δια-
σώθηκε, τον Αύγουστο του 1922 
από το Πολεµικό Ναυτικό και 
τους άνδρες του αντιτορπιλικού 
ΠΑΝΘΗΡ.
Η εικόνα αυτή φυλάσσεται µέ-
χρι σήµερα στη Σχολή Ναυτι-
κών ∆οκίµων.  ∆ωρήθηκε, µετά 
συντονισµένες προσπάθειες της 
Επιτροπής Μνήµης και του Εκ-
κλησιαστικού Συµβουλίου, στη 
Ν.Κίο και στο Ναό της Θεοµά-
νας.  100 χρόνια µετά, η εικόνα 
αυτή επιστρέφει στη Νέα Κίο.
Θα παραµείνει στον Ναό της Θε-
οµάνας ες αεί, συµπληρώνοντας 
τις 4 εικόνες της Παναγίας, που 
φυλάσσονται στον ίδιο Ναό και 
προέρχονται από την Κίο της Βι-
θυνίας.

Η πάνδηµη υποδοχή της εικόνας, 
θα γίνει το Σάββατο 29 Οκτωβρί-
ου, στις 5.30 µ.µ., στην πλατεία 
∆ηµάρχου Κατριλιώτη, από τον 
Μητροπολίτη Αργολίδος, τους 

λοιπούς επισήµους και όλο τον 
κλήρο και τον λαό της περιοχής.  
Στη συνέχεια θα µεταφερθεί εν 
ποµπή και θα τοποθετηθεί στον 
Ναό της Θεοµάνας, όπου θα τε-

λεσθεί η ακολουθία του Εσπερι-
νού.
Την εποµένη ηµέρα Κυριακή 30 
Οκτωβρίου 2022, η εικόνα θα 
µεταφερθεί προσωρινά στον Ναό 

της Αγ.Ειρήνης Ν.Κίου, όπου, 
στις 7 π.µ. θα τελεσθεί η ακολου-
θία του Όρθρου και στη συνέχεια 
Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία.
Το απόγευµα της ίδιας ηµέ-
ρας, στις 6 µ.µ, στο Πνευµα-
τικό Κέντρο Νέας Κίου, θα 
παρουσιασθεί το βιβλίο του Σε-
βασµιωτάτου Μητροπολίτη Αρ-
γολίδος κ. Νεκταρίου «Όλα ζουν 
αν τα θυµάµαι» (οδοιπορικό στις 
αλησµόνητες πατρίδες- Αν.Θρά-
κη, Κωνσταντινούπολη, Προ-
ποντίδα, Καππαδοκία, Πόντος), 
από τον π. Σπυρίδωνα Βασιλά-
κο, Πρωτοπρεσβύτερο της Ι.Μ. 
Θηβών και Λεβαδείας.
Αξίζει να είµαστε όλοι εκεί!
Γιατί 
Γιατί ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, ΕΜΠΝΕ-
ΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

O παγκοσμίου φήμης θεατρολόγοw Marvin 
Carlson θα μιλήσει στο Βουλευτικό Ναυπλίου 
το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022, στις 7.00 μ.μ. Η 
ομιλίες θα δοθούν στα αγγλικά και η είσοδος είναι 
ελεύθερη.
Ο θεατρολόγος MarvinCarlson είναι ομότιμος 
καθηγητής Θεάτρου, Συγκριτικής Λογοτεχνίας και 
Μεσανατολικών Σπουδών στην έδρα ο SidneyE. 
Cohn τουGraduate Center της Νέας Υόρκης και 
πρόσφατα έγινε και μέλος της Ακαδημίας Τεχνών 
και Επιστημών των ΗΠΑ. Ο τίτλος της ομιλί-
ας του είναι “Τα Εθνικά Θέατρα στον 21ο αιώ-
να” (“National Theatersin the  21 stcentury”). 
Ο MarvinCarlson θα αναφερθεί στην ιστορική 
πορεία της ιδέας των εθνικών θεάτρων, από την 
εποχή της διαμόρφωσης των εθνικών κρατών 
και θα εξετάσει τις προκλήσεις του παρελθόντος, 
προτείνοντας κατευθύνσεις για το μέλλον αυτής της κομ-
βικής για την πρακτική του θεάτρου ιδέας. Στην ομιλία 
του Marvin Carlson θα απαντήσει με δικό του κριτικό 
κείμενο ο επιφανής θεατρολόγος και ομότιμος καθηγητής 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Βάλτερ 
Πούχνερ. Η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση στρογγυ-

λής τράπεζας με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων θε-
ατρολόγων και σκηνοθετών (Πλάτων Μαυρομούστακος, 
Βίκτωρ Αρδίττης, Λίνα Ρόζη, Γιώργος Σαμπατακάκης, 
Νατάσα Σιουζουλή, Αλέξανδρος Ευκλείδης). Τη συζήτη-
ση θα συντονίσει η Πρόεδρος του Τμήματος Παραστατι-
κών και Ψηφιακών Τεχνών, αναπλ. καθηγήτρια του ΤΘΣ 
του Πα.Πελ. Μαρίνα Κοτζαμάνη.

Ο Carlson είναι συγγραφέας περισσότερων από 
330 επιστημονικών άρθρων και είκοσι τριών βι-
βλίων, μεταξύ των οποίων τα Theories of the 
Theatre, The Haunted Stage και Theatre and 
Islam. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσ-
σες. Είναι επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ενώ του έχει απονεμηθεί το βρα-
βείο ATHE Career Achievement, το βραβείο 
ASTRDistinguished Scholarship Award, το βρα-
βείο George Jean Nathan Award for Dramatic 
Criticism, και το βραβείο Calloway για θεατρική 
συγγραφή. Είναι διευθυντής του Κέντρου Marvin 
Carlson για τη μελέτη του παγκόσμιου θεάτρου 
καθώς και της Ακαδημίας Θεάτρου της Σαγκάης. 
Επίσης έχει ιδρύσει και επιμελείται τα επιστημο-
νικά περιοδικά Western European Stages και 
ArabStages. 

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Τμήμα Παραστατικών 
και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και την υποστήριξη του ∆ήμου Ναυπλιέων και του ∆ΟΠ-
ΠΑΤ, καθώς και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Harvard.

Η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από την Κίο της Μ.Ασίας θα προστατεύει την Νέα Κίο
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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.

Τα φώτα της νύχτας  //  Δημήτρης Μπέκας

Μετατρέποντας την ανάγκη σε ευκαιρία – επιλογή
Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας

Η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων είναι 
υψίστης σημασίας. Οι εργοθεραπευτές ως 
επιστήμονες υγείας μπορούν να εμπλακούν 
με το μεγαλύτερο εύρος των απαιτήσεων 
και να προσφέρουν γνώση μέσα από την 
μοναδική τους οπτική , που είναι αυτή της 
συμμετοχής σε έργα.
Κάνοντας κάθε φορά ένα βήμα παραπέρα 
από αυτό που θεωρείται το αναμενόμενο, 
και δείχνοντας πραγματικό ενδιαφέρων  
,καθοδηγώντας με στοχευμένες τεχνικές.
Η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας 27 
Οκτωβρίου 2022, είναι η ευκαιρία να αυ-
ξηθεί η προβολή του αναπτυξιακού  έργου 
του επαγγέλματος και να προωθηθούν οι 
δραστηριότητες του, σε τοπικό, εθνικό, και 
διεθνές επίπεδο.
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εργοθε-
ραπείας, παραθέτουμε οχι μόνο την δική μας 
φωνή, αλλά και των άμεσα εμπλεκομένων.
Γ.Τ. (μία μητέρα): Οι εργοθεραπευτές είναι οι 
λειτουργοί που ανοίγουν σε εμάς τους γο-
νείς το παράθυρο του μυαλού των ξεχωρι-
στώ παιδιών μας. Μας βοηθούν να αντιλη-
φθούμε πως καταλαβαίνουν αυτά τον κόσμο 
γύρω τους, και μας καθοδηγούν πως να επι-
κοινωνήσουμε μαζί τους.
Α.Δ.: Η εργοθεραπεία μου έδωσε τα όπλα, 
ώστε να χτίσω μια γεμάτη ζωή και να εί-
μαι ευτυχής ακόμη και σε ένα  “ραγισμένο 
’’σώμα.
Δ.Μ. (η μητέρα του υπέροχου Άγγελου): Η 
εργοθεραπεία είναι πλέον μέρος της ζωής 
μας και της καθημερινότητάς μας. Μας 
βοηθούν να καταλάβουμε πως να προσεγ-
γίσουμε το παιδί μας, ποιος είναι ο καταλ-
ληλότερος τρόπος να το βοηθήσουμε, και 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιή-
σουμε το δυναμικό του  και τις δυνατότητες 
του παιδιού μας, να θέσουμε τους σωστούς 
στόχους. Και τελικά βλέπουμε μέρα με την 

μέρα μήνα με τον μήνα χρόνο με τον χρό-
νο το παιδί μας να ανθίζει, να κατακτά τους 
στόχους του και να γεμίζει η καρδιά μας , το 
μυαλό μας και η ψυχή μας με περηφάνια, 
αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον.
Κ.Ν.:
Η εργοθεραπεία για εμένα άρχισε όταν η 
σωματική μου κίνηση ήταν σε κακή κατά-
σταση, και μου έδωσε πολύ μεγάλη βοήθεια 
στο να το αλλάξω αυτό. Πλέον αισθάνομαι 
και είμαι πολύ καλύτερα.
Α.Κ.: Δεν γνώριζα την έννοια και τα οφέλη 
της εργοθεραπείας ώσπου διαπίστωσα ότι 
ο γιος μου παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες 
που χρήζουν παρέμβαση. Η εργοθεραπεύ-
τρια με τον επιστημονικό της τρόπο τις εντό-
πισε και διερεύνησε τις αιτίες τους. Μέσα 
από μία άψογη συνεργασία και συχνή επι-
κοινωνία, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε 
μία πιο δομημένη καθημερινότητα και να 
χτίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο βοήθησε το 
παιδί. Το εξατομικευμένο  πρόγραμμα που 
ακολούθησε το βοήθησε να αποκτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να καταφέρει 

ότι και τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.
Μέσα από αυτή την προσπάθεια εικάζουμε 
ότι θα ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις 
προκλήσεις και τις νέες ανάγκες των συναν-
θρώπων μας, μετατρέποντας την ανάγκη σε 
ευκαιρία -επιλογή.

Κανένας παγωμένος- Κανένας 
πεινασμένος- Κανένας μόνος του
Το Σωματείο εργαζομένων στην 
Ενέργεια Νομών Παλοποννή-
σου «ΣΕΕΝΠ» καλεί σε γενική 
απεργεία στις 9 Νοέμβρη πλα-
τεία Πετρινού στην Τρίπολη στις 
10:30πμ:
«Την ώρα που 7 στους 10 εργα-
ζόμενους  έχουν κόψει αρκετά 
βασικά  είδη διατροφής , το 47% 
πιστεύει  ότι δύσκολα θα αντα-
πεξέλθει τον χειμώνα λόγω της 
ακρίβειας και το ετήσιο κόστος 
για το ρεύμα έχει ξεπεράσει 
τους δύο μηνιαίους μισθούς, οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμι-
λοι στην ενέργεια έχουν στήσει 
πάρτι κερδών. Η κατάσταση με 
τις τιμές βασικών προϊόντων 
είναι ανεξέλεγκτη ! Οι εργατικές 
– λαϊκές οικογένειες δέχονται 
επιδρομή στο εισόδημά τους 
από τις τεράστιες αυξήσεις στα 
ράφια των σούπερ μάρκετ. Την 
ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ 
πετώντας επιδόματα – ψίχουλα 
στον λαό τον καλεί να προσαρ-
μοστεί  στη φτώχεια, στην πείνα, 
στο κρύο και τελικά στο θάνατο.
Με απόφαση της Ε.Ε που υλο-
ποιεί η κυβέρνηση για υποχρε-
ωτική μείωση ζήτησης ηλε-
κτρικής ενέργειας κατά 5% από 
1 Νοέμβρη ενδεχομένως να 
αφήσει τις σχολικές αίθουσες 
των παιδιών μας με μειωμένο 
κι ελλιπή φωτισμό και δίχως 
θέρμανση να ξεπαγιάζουν τον 
χειμώνα. Καλούν τους λαούς 
να ζουν με δελτίο ρεύματος, 
να μαθαίνουν στο ελεγχόμενο 
σκοτάδι για να προχωρήσουν 
οι στόχοι της «πράσινης» ανά-
πτυξης που θέτουν  η Ε.Ε και οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. 
Μας γυρίζουν πίσω στο σκοτάδι 
του μεσαίωνα  ενώ υπάρχει η 
τεχνολογία για συνεχή και αδι-
άλειπτη παροχή ρεύματος φτη-
νού για όλο το λαό που θα καλύ-
πτει τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Εμείς οι εργαζόμενοι στον κλάδο 
της ενέργειας γνωρίζουμε από 
πρώτο χέρι  πως από το αίμα και 
τον ιδρώτα μας θησαυρίζουν οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι από το 
πανάκριβο ρεύμα. Η απελευθέ-
ρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας που ήταν οδηγία της 

Ε.Ε και εφάρμοσαν πιστά όλες 
οι κυβερνήσεις της ΝΔ, των 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ και η στρατηγική της 
«πράσινης» ανάπτυξης τσάκισε 
τις εργασιακές μας σχέσεις, οι 
περισσότεροι εργαζόμαστε είτε 
σε εργολάβους δουλεμπορικά, 
είτε με 2μηνες και 8αμηνες 
συμβάσεις, με μεροκάματα πεί-
νας, σε άθλιες κι επισφαλείς 
εργασιακές συνθήκες και αυ-
ξημένα «εργατικά ατυχήματα» 
- εργοδοτικές δολοφονίες με πιο 
πρόσφατη αυτή στην Πεντέλη 
με νεκρό έναν νέο συνάδελφο 
25 ετών που εργαζόταν στον 
ΑΤΕΡΜΟΝΑ, εργολάβο που 
είχε αναλάβει έργα του ΑΔΜΗΕ. 
Με την απολιγνιτοποίηση και 
την απαξίωση του λιγνίτη ως 
ορυκτού πλούτου της χώρας, 
που θα μπορούσε να συμβάλλει 
στην ενεργειακή ανεξαρτησία κι 
επάρκεια της χώρας σε ρεύμα 
και μάλιστα φτηνό, εγκαταλεί-
φθηκαν τα λιγνιτωρυχεία, οι 
εγκαταστάσεις κι ο τεχνολογι-
κός εξοπλισμός μένοντας αστε-
λέχωτα από εργαζόμενους.  Η 
λιγνιτοπαραγωγική περιοχή της 
Μεγαλόπολης που εργαζόμαστε 
ερήμωσε με τεράστια ανεργία 
και οικονομικό μαρασμό την 
ώρα που τα καπιταλιστικά αρ-
παχτικά  θησαυρίζουν από το 
πανάκριβο ρεύμα με τις ευλογί-
ες της κυβέρνησης με νομοθε-
τήματα όπως το χρηματιστήριο 
ενέργειας, με φοροαπαλλαγές 
και τεράστιες κρατικές ενισχύ-
σεις για να επενδύσουν σε ΑΠΕ 
και φυσικό αέριο. (…)
Καλούμε όλους τους εργαζόμε-
νους του κλάδου να συμμετέ-
χουν στην Γενική Απεργία στις 
9 Νοέμβρη, να πλημμυρίσουν οι 
δρόμοι από απεργούς. Η δύνα-
μη βρίσκεται στη μαζική οργά-
νωση και στον συλλογικό αγώ-
να, με αποφασιστικότητα και 
μαχητικότητα. Οι συγκλονιστι-
κοί αγώνες των εργαζομένων 
στη ΛΑΡΚΟ, στη Μαλαματίνα,  
στην COSCO, στην E-FOOD δεί-
χνουν το δρόμο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε για μια καλύτε-
ρη ζωή».

«Απάτες σε βάρος των 
πολιτών – Τεχνάσματα – 
Πρόληψη & Προστασία»
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Πελοποννήσου και η Δι-
εύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας διορ-
γανώνουν, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 
2022 και ώρα 19:00, στο Αποστολο-
πούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δή-
μου Τρίπολης, Ενημερωτική Εκδή-
λωση με θέμα: «Απάτες σε βάρος των 
πολιτών – Τεχνάσματα – Πρόληψη & 
Προστασία».
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Αυξήσεις στις συντάξεις και άλλα… ανέκδοτα!  
Τα λάθη στην έκδοση των 
νέων συντάξεων αλλά και 
στην διαδικασία επανυπολο-
γισμού, επιδιώκουν να αντι-
μετωπίσουν στον ΕΦΚΑ. Γι’ 
αυτό και ετοιμάζεται ειδική 
επιτροπή που θα ασχοληθεί 
αποκλειστικά με τον έλεγχό 
τους και με τις όποιες διορθώ-
σεις χρειάζονται.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Φορέα, διαπίστωσαν ότι αυξά-
νεται ο όγκος των ενστάσεων 
που υποβάλλονται από νέους 
συνταξιούχους, οι οποίοι γί-
νονται αποδέκτες μικρότερων 
συντάξεων, από αυτές που θα 
ανέμεναν,  σύμφωνα με τα έτη 
ασφάλισής τους. Παράλληλα, 
μετά τα εξώδικα και τις μηνυ-
τήριες αναφορές του Ενιαίου 
Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝ-
ΔΙΣΥ), ο ΕΦΚΑ παραδέχτηκε 
ότι υπάρχουν λάθη και στον 
επανυπολογισμό των συντάξε-
ων, που έχει ξεκινήσει από το 
2019 και δημιούργησε την λε-
γόμενη «προσωπική διαφορά» 
για όλους τους δικαιούχους.
Έτσι, επιλέχθηκε η λύση της 
δημιουργίας ενός ξεχωριστού 
τμήματος που θα αναλάβει τον 
έλεγχο όλων των περιπτώσε-
ων που έχουν αναφερθεί στον 
Φορέα, για να διορθωθούν 
τόσο οι νέες, όσο και οι παλαιές 
συντάξεις.
Αναφορικά με τις αυξήσεις 
(στα επίπεδα του 7% σύμφωνα 
με το Οικονομικό Επιτελείο), 
που έχει προαναγγελθεί ότι 

θα πραγματοποιηθούν την 
1.1.2023 στις κύριες συντά-
ξεις, καλά πληροφορημένες 
πηγές, σημειώνουν ότι θα κα-
ταβληθούν στο σύνολό τους. 
Στις περιπτώσεις όπου θα 
εντοπιστούν λάθη, η τυχόν 
διαφορά που θα προκύψει θα 
καταβληθεί στον δικαιούχο, 
μετά την διόρθωση του τελι-
κού ποσού της σύνταξης.
Σε σχέση με τα λάθη που έχουν 
εντοπιστεί, τα στοιχεία που έχει 
συγκεντρώσει ο ΕΦΚΑ δεί-
χνουν ότι:
Αφορούν το 20% των νέων 
συντάξεων, οι οποίες εκδίδο-
νται με τη διαδικασία -εξπρές. 
Στην περίπτωση αυτή, πρώτα 
θα υπάρξει επανυπολογισμός 
των συντάξεων με μεγάλη 
διαφορά από το ποσό που θα 
έπρεπε να λαμβάνει ο δικαιού-
χος. Η διαδικασία πρόκειται να 
ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων 
μηνών. Ειδικά για τις νέες συ-
ντάξεις, οι έλεγχοι θα αφορούν 
όλους τους ασφαλισμένους.
Για τις παλαιότερες συντάξεις, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του τα-
μείου έχουν ξεκινήσει την συ-
γκέντρωση δικαιολογητικών 
ως προς τον χρόνο ασφάλισης, 
τα οποία δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στον φάκελο του δικαιού-
χου ή δεν ελήφθησαν υπόψη 
κατά τον αρχικό υπολογισμό 
για συντάξεις που εκδόθηκαν 
μετά, αλλά και πριν από την 
έναρξη ισχύος του νόμου Κα-
τρούγκαλου (ν.4387/2016).

ΣυνταξιούχοιΣυνταξιούχοι

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις – Ποσά ανά Ταμείο και δικαιούχοι
Από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου μέχρι τις 
31 του μηνός, ΕΦΚΑ,  ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) και 
ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται από κοινού, συνολι-
κά περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια δικαιούχους. Πρόκειται για την 
τελευταία εβδομάδα του μήνα, όπου έχουν 
προγραμματιστεί να χορηγηθούν ταυτόχρο-
να, τόσο οι συντάξεις, όσο και μια σειρά από 
επιδόματα.
Ειδικότερα:
e-ΕΦΚΑ
Τρίτη 25 Οκτωβρίου: Θα καταβληθούν 536,3 
εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις Νοεμβρίου σε 945.265 ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, 
αγρότες, καθώς και συνταξιούχους του ΝΑΤ 
και της ΔΕΗ.
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου: Θα πιστωθούν  772,1 

εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
512.142 συνταξιούχων του Δημοσίου, του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,των τραπεζών και του ΟΤΕ των 
οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε μονό αριθμό (1, 3, 
5, 7 και 9).
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου:Θα καταβληθούν 
773,5 εκατ. ευρώ σε 514.618 συνταξιούχους 
του Δημοσίου, του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπε-
ζών και του ΟΤΕ των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει 
σε ζυγό αριθμό (0, 2, 4, 6 και 8).
Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 15 
εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια 
έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Προβλέπεται δαπάνη 192.000 ευρώ για 
1.161 ασφαλισμένους, η οποία αφορά σε λη-
ξιπρόθεσμες παροχές υγείας.
ΔΥΠΑ
14 εκατ. ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για 

καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών 
επιδομάτων
19 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο 
πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απα-
σχόλησης
4 εκατ. ευρώ για 300 συμμετέχοντες σε Προ-
γράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (καταβο-
λή εισφορών σε φορείς)
1,5 εκατ. ευρώ σε 2.500 μητέρες για επιδο-
τούμενη άδεια μητρότητας.
ΟΠΕΚΑ
Θα καταβληθούν στις 31 Οκτωβρίου τουλά-
χιστον 330 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1,5 
εκατομμύριο δικαιούχους για συντάξεις ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων, προνοιακά, αναπη-
ρικά, στεγαστικά και οικογενειακά επιδόματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καποδιστρίου 9-11  Άργος 
212 32
Πληροφορίες: Λυρίτης Π., 
Δωροβίνης Δ.
Τηλ. 2751360055, 
2751360090
e-mail: p.liritis@argos.gr, 
d.dorovinis@argos.gr

Άργος 20 Οκτωβρίου 2022 
Αριθμός Πρωτ.: 15395

Τίτλος Διαγωνισμού: Προ-
μήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης του Δήμου Άρ-
γους-Μυκηνών και των Νο-
μικών του Προσώπων 
CPV: 09135100-5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 
προκηρύσσει, ανοικτό ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων με σφραγισμένες προ-
σφορές σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Ά 114/8-
6-2006 & το Ν.4412/2016 (Ά 
147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και με 
κριτήριο κατακύρωσης, την 
πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της χαμηλότερης τιμής 
που θα δοθεί ως το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης (%), 
επί της νόμιμα διαμορφωμέ-
νης μέσης λιανικής τιμής πώ-
λησης καυσίμων όπως αυτή 
προκύπτει από το εβδομαδι-
αίο Δελτίο Επισκόπησης Τι-

μών Καυσίμων, που εκδίδεται 
από το Τμήμα Εμπορίου και 
Απασχόλησης της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας. 
- Αντικείμενο της σύμβασης  
είναι η προμήθεια υγρών καυ-
σίμων θέρμανσης για τις ανά-
γκες θέρμανσης των κτιρίων 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών 
(Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, 
Δημοτικά Κτίρια Αχλαδοκά-
μπου και Σκοτεινής), των σχο-
λείων Πρωτοβάθμιας & Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, του 
κλειστού Γυμναστηρίου Άρ-
γους και του κλειστού Κολυμ-
βητηρίου του Ν.Π.Δ.Δ Κοινω-
νική Μέριμνα & Αθλητισμός, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές προ-
διαγραφές και τους όρους που 
υπάρχουν στην μελέτη της 
αρμόδιας Υπηρεσίας. Σκοπός 
της είναι να υπάρχει επάρκεια 
σε καύσιμα για τη θέρμανση 
των υπαλλήλων, μαθητών, 

αθλητών κλπ. για τη  χειμερινή 
περίοδο. 
- Η συνολική εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 200.780,80 €, συ-
μπεριλαμβανομένου δικαιώ-
ματος προαίρεσης 15% και 
του ΦΠΑ 24%.
– Το πλήρες κείμενο της Δια-
κήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή 
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://
www.promitheus.gov.gr με Συ-
στημικό Αριθμό: 174649, στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.newargos.gr στη διαδρο-
μή: www.newargos.gr ► νέα, 
όπου τα έγγραφα της σύμβα-
σης είναι διαθέσιμα για ελεύθε-
ρη, πλήρη και άμεση ηλεκτρο-
νική πρόσβαση. Η προκήρυξη 
(περίληψη της Αναλυτικής  
Διακήρυξης) όπως προβλέ-

πεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
https://diavgeia.gov.gr/, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό 
Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν.4412/2016.
- Οι προσφορές υποβάλλο-
νται από τους ενδιαφερόμε-
νους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 
04/11/2022, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα λήξης των 
προσφορών η 15.00 μ.μ. 
Η Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr θα εί-
ναι προσβάσιμη από την 
21/10/2022, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00:00. 
- Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δι-

αδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονο-
μικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της 
διακήρυξης. 
- Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθε-
ση εγγυητικής επιστολής το 
ύψος της οποίας καθορίζεται 
στο ποσοστό του 1% της εκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ και δικαιώματος 
προαίρεσης. 
- Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 10 μήνες.
- Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι  ο 
Δήμος Άργους –Μυκηνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Ο Αρχηγός Βοριάς  
---------------------

Ο βοριάς σφυρίζει και είναι 

αρχηγός

Σκοτεινιά τυλίγει τη  γη ο 

ουρανός

Σκοτεινή η νύχτα χωρίς 

αστροφεγγιά

Σκοτεινή  η ματιά μου 

σκοτεινή καρδιά

Σκοτάδι στην πλατεία  και 
δεν περνά ψυχή
Τούτη λες η νύχτα δεν θα 
ξημερωθεί
Θα μείνει πάντα μαύρη 
κατράμι θα γενεί
Θα μείνει ανεξιχνίαστη θα 
μείνει σκοτεινή  

σκοτεινό το σύστημα και η 

εξουσία

μαύρη εκμετάλλευση , 

μηχανορραφία

σκοτεινή και η σκέψη δεν 

θα φωτιστεί

σκοτεινή σαπίλα  Τρόμος 

και σιωπή

Ιωάννης Χρ. Παπούλιας

Επιδίωξη

Τι ωραία που τα λες

με χαμόγελο πλατύ,

τι γλυκά είναι τα λόγια

σαν χαϊδεύουν το αυτί.

Το τι κάνεις έχει αξία

στα κρυφά ή φανερά

αυτό είναι που μετράει

σαν η μέρα μας περνά.

Όλα είναι μια βιτρίνα

όμορφα καλοστημένη

άλλα λες και άλλα κάνεις

κι άλλα άλλος περιμένει.

Θεατρική παράσταση

κάναμε τη ζωή μας

και το υποκριτικό ταλέντο

κύρια επιδίωξή μας.

Το θέατρο του παραλόγου       

Υπήρξαν φορές που τον κώδωνα του κινδύνου 

σου έκρουα 

Να καταλάβεις που η κατάσταση είχε οδηγηθεί 

Μήπως μία ελπίδα υπήρχε ακόμα να σωθεί 

Μα τότε εσύ το θέατρο του παραλόγου έπαιζες 

Να εκθειάζεις καταστάσεις το συνήθιζες 

Αλλά με έφθειρε όλο αυτό 

Η ανειλικρίνεια 

Και σε καλό ποτέ δεν καταλήγει 

Και τώρα έτοιμη είμαι τις συνέπειες να υποστώ 

Αν για αγάπη είναι ο λόγος που θα καταδικαστώ 

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή «Υποσυνείδητες 

αλήθειες» εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Γιάννης 
Γεωργ. Μελάς
Δάσκαλος

Μεταφοραί – Μετακομίσεις «Ο 
Μπάμπης» (μέρος α΄)

Ο Χαράλαμπος, στην πιάτσα καλούμενος 
«Μπάμπης», αρχές της δεκαετίας του 50 ήταν 
ιδιοκτήτης φορτηγού Hanomag, ιδιαίτερα 
περιποιημένου, καθότι μερακλής. Χρώμα 
μεταλλικό, πράγμα δύσκολο για την εποχή, 
ζωγραφιστές ανθοδέσμες στις δύο πόρτες, 
επιγραφές «Εκτελούνται μεταφοραί & μετα-
κομίσεις» με πολύ ωραία φωσφοριζέ γράμμα-
τα και εκτός των άλλων, είχε πενήντα – εξή-
ντα φωτάκια, πολύχρωμα, που αν το ‘βλεπες 
νύχτα, φάνταζε σκέτος… επιτάφιος. 
Είχε εκτυπώσει, επίσης, καμιά πεντακοσαριά 
καλλιτεχνικές κάρτες και είχε φροντίσει να τις 
μοιράσει σε πενήντα – εξήντα αντιπροσώπους 
(εντός εισαγωγικών), κάνοντας εξήγηση: 
«Παιδιά, αν σας τύχει μια μετακόμιση, σε γνω-
στό ή σε φίλο, στείλ’ τε τον και ο Μπάμπης θα 
ξηγηθεί κατοστάρικο!» (τρία μεροκάματα την 
εποχή εκείνη) «να βγάλεις κι εσύ τα τσιγάρα 
σου», στον εργάτη, «τα στυλομόλυβά σου», 
στον καθηγητή, «τα ασημένια σου κουμπιά», 
στον χωροφύλακα. Και μια επιπλέον εξήγη-
ση: «Το κατοστάρικο πέφτει, έτσι κι αλλιώς, 
ακόμα και αν χαλάσει η δουλειά, με ευθύνη 
του πελάτη ή δική μου».
Η κάρτα, εκτός του «Εκτελούνται μεταφοραί», 
είχε και με μικρά γράμματα στη σειρά πέντε 
τηλέφωνα, τηλέφωνο πιάτσας, τηλέφωνο οι-
κίας, τηλέφωνο καφενείου, τηλέφωνο ταβέρ-
νας, τηλέφωνο φίλου Γιώργου – σε κάποιο 
απ’ αυτά θα τον εύρισκες.
Το τηλέφωνο που έπεσε εκείνη τη μέρα, ήτανε 
για μια μετακόμιση κάπου εκεί στην Ακομινά-
του, στη Βάθη. Ο Μπάμπης έφτασε, σε χρόνο 
μηδέν, δεν τον ενόχλησε το σβηστό κόκκινο 
φωτάκι ούτε το «Νίνα» με μεγάλα γράμματα, 
δείχνοντας πλήρη αδιαφορία, όπως θα άρ-
μοζε σε σωστό επαγγελματία. Η κοπέλα του 

έδειξε ένα δωματιάκι με ένα κρεβάτι, ένα λα-
βομάνο, μια μεταλλική ντουλάπα, ένα τραπέζι 
και δυο καρέκλες.
«Μόνο αυτά θα πάρουμε απ’ αυτό εδώ το σπί-
τι. Πότε μπορούμε, να γίνει η μετακόμιση;»
Ο Μπάμπης έβγαλε το μπλοκάκι, με δερμά-
τινη θήκη, παρακαλώ, το συμβουλεύτηκε και 
ρώτησε:
«Πού ακριβώς πάνε, κυρία, τα έπιπλα;»
«Καρνεάδου 2020, Κολωνάκι!».
«Τι όροφος;»
«Ρετιρέ».
Δεν έδειξε σοκαρισμένος ο Μπάμπης από την 
αλλαγή… περιβάλλοντος. «Η ψυχραιμία είναι 
το καλύτερο κλειδί για τις δουλειές», λέγανε 
τα παιδιά της πιάτσας.
«Θέλουμε και τρία παιδιά, να τα πληρώσουμε, 
για να ντύσουνε με κουβέρτες και με μουσα-
μά τα έπιπλα».
«Πότε θα είναι εδώ;»
«Αύριο το απόγευμα, πέντε με πέντε και δέκα 
ακριβώς! Και την επομένη, δέκα, ακριβώς το 
πρωί, θα είμαι εδώ για την μεταφορά».
Η ακριβής ώρα, ακόμα και στα λεπτά, συνό-
δευε πάντα τα ραντεβού του Μπάμπη.
Όταν έφτασαν και ανέβηκαν, με πολύ κόπο, 
τα έπιπλα στο ρετιρέ, στο Κολωνάκι, ο Μπά-
μπης πήρε μια καρέκλα και κάθισε, λέγοντας 
στην κυρία Νίνα:
«Δώσε από ένα πενηντάρι στα τρία παιδιά για 
τον κόπο τους και να ηρεμήσουμε λίγο και θα 
την βρούμε την άκρη με τα δικά μας». Η κυρία 
έπιασε κι έδωσε από ένα πενηντάρι και τους 
έδωσε και από ένα δεκάρικο επιπλέον. (η συ-
ναρπαστική συνέχεια και το τέλος στο επόμενο)
………………………
Κείμενά μου δημοσιεύονται στο προσωπικό 
μου blog: rebetaskeri.blogspot.com
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28η Οκτωβρίου 1940 - Διαρκές μάθημα Ελευθερίας
του Απόστολου Παπαφωτίου*
Εορτάζουμε και τιμούμε το Έπος του 
1940, τη νίκη των Ελλήνων κατά 
των Ιταλών επιβουλέων, όχι μόνο με 
εξωτερικές εκδηλώσεις, αλλά με μία 
αδιάκοπη ενδόμυχη περισυλλογή. 
Περισυλλογή που έχει να κάνει με τη 
σημασία και το μήνυμα του 1940, σε 
σχέση με το παρελθόν και τη σύγκρι-
ση αυτού με το παρόν. Για να μας βο-
ηθάει να μένουμε πάντα σε αυτό που 
αποτελεί το πρώτο λόγο της ύπαρξης 
μας, με ισχυρή τη συνείδηση του «Έλ-
ληνες εσμέν», όπως έλεγε ο Πλήθων.
Την ιστορία του Έπους τη συνθέτουν 
δύο στοιχεία, τα ιστορικά γεγονότα 
που έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή 
και το άρωμα της εποχής. Και ενώ 
είναι εύκολο να αποκαταστήσεις το 
πρώτο, το δεύτερο είναι πολύ δύσκο-
λο καθόσον χάνεται μαζί με το χρόνο. 
Χρέος δικό μας είναι η σύνθεση και 
των δύο, με σεβασμό στην ιστορίας  
μας, στην Ελληνικότητά μας.
Μετά από 82 χρόνια, η Ελλάς βρίσκε-
ται μπροστά στους ίδιους κίνδυνους, 
οι οποίοι εκπορεύονται σήμερα από 
την Ανατολή από τη θρασύτατη και 
‘βουλιμική’ Τουρκία. Η σύγκριση των 
δύο εποχών, του Έπους του 1940 και 
της σημερινής, μας φέρνει θλίψη για 
τη σημερινή κατάσταση, οργή για το 
κατάντημα της πατρίδας μας, αγωνία 
για την έλλειψη αυτοπεποίθησης  των 
Ελλήνων, επικίνδυνη απελπισία για 
τους σημερινούς ηγέτες, πολιτικούς 
και πολιτειακούς σε ένα συνδυασμό 
της συμφοράς, σύγχυση και αγανά-
κτηση για την παρακμή της χώρας 
και για αυτούς που μας κυβέρνησαν 
με ευθύνη και του λαού, ανησυχία για 

την ακεραιότητα της χώρας μας.
1) Τότε Κινδύνευε η Ελλάς, κινδύ-
νευε η ψυχή της Ελλάδας, κινδύνευε 
ο Λαός, ο οποίος είχε να παλέψει με 
το φασισμό, με την τρομοκρατία, με 
την επιβολή της ανεπιθύμητης, της 
καταστρεπτικής και της απάνθρωπης 
κοσμοθεωρίας του, για την ίδια την 
ύπαρξη του.
Τώρα Κινδυνεύει η Ελλάς, κινδυνεύ-
ει η ψυχή της Ελλάδας, κινδυνεύει ο 
Λαός, ο οποίος παλεύει για την Ελευ-
θερία, για την πατρίδα του, για την 
ύπαρξη του.
2) Τότε Στη μάχη όρμησε κάθε Έλ-
ληνας, επώνυμος και ανώνυμος, με 
διαφορετική νοοτροπία, προσανατο-
λισμό και προέλευση, χωρίς ταξικά 
και οικονομικά κριτήρια.
Τώρα Ο Έλληνας στέκεται αδρανής, 
χωρίς δύναμη να αντιδρά, δηλητηρι-
άζεται καθημερινά από την προπα-
γάνδα για το υπάρχον σύστημα, που 
έχει γίνει πολιτικό εργαλείο σε βάρος 

των ιερών εθνικών συμφερόντων και 
του λαού.
3) Τότε Ο Ελληνικός Λαός αποφασι-
σμένος και ψυχικά ενωμένος, τροφο-
δότησε την οικουμένη με περήφανα 
ιδανικά και μηνύματα νίκης και κατα-
πληκτικά κατορθώματα.
Τώρα Ο Ελληνικός Λαός μόνος και 
εξαντλημένος, χωρίς να τον εμψυχώ-
νει και να τον εμπνέει η πολιτική και 
πολιτειακή ηγεσία, πρέπει να ενωθεί, 
να καλλιεργήσει τις αρετές και τα χαρί-
σματά του, να πολεμήσει τις αδυναμίες 
του, να ξεπεράσει την ανεπάρκεια και 
την ιδιοτέλεια του κρατούντος πολιτι-
κού συστήματος, την προπαγάνδα που 
συστηματικά του χορηγείται  από τα 
μπουκωμένα και ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε.
4) Τότε Η Ελλάδα υφίστατο την πίε-
ση της Ιταλίας, μιας μεγάλης δύναμης 
και μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης οι-
κονομίας, με στόχο να την καταστήσει 
ο Μουσολίνι, Επαρχία της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, υπάκουο μέλος της 
Αυτοκρατορίας των Καισάρων.
Τώρα Η Ελλάδα υφίσταται την πίε-
ση, τις απειλές, τη βία, την ταπείνω-
ση, την καταπάτηση των κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων, τις παράνομες επι-
θέσεις μιας επικίνδυνης χώρας, της 
Τουρκίας, που ευνοείται ευρέως από 
τη ∆ύση και ενός ανερμάτιστου ηγέ-
τη, θιασώτη της διεθνούς ανομίας, τον 
Ερντογάν, για να καταστεί Επαρχία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
5) Τότε Η Ελλάδα δεν παραχώρησε 
τίποτε από αυτά που ζήταγε ο δικτάτο-
ρας Μουσολίνι. Αντιθέτως, ο Πρωθυ-
πουργός της χώρας Ιωάννης Μεταξάς, 
ο Βασιλιάς, η  Εκκλησία,  οι Ένοπλες 
∆υνάμεις, ο Λαός, με υψηλό ενωτικό 

φρόνημα είπαν από την πρώτη στιγμή 
το μεγάλο και ηχηρό ΟΧΙ.  Χάρις στις 
ένοπλες δυνάμεις, στο λαϊκό φρόνημα 
και τη μεγάλη προετοιμασία, κερδή-
θηκε ο άνισος αγώνας απέναντι στις 
τεθωρακισμένες μεραρχίες. 
Τώρα Η Ελλάδα οφείλει να αγωνι-
στεί, έστω και πληγωμένη που είναι, 
έστω και χρεωμένη, με το ∆ημόσιο 
Χρέος, σχεδόν στο 180% του ΑΕΠ,  
το οποίο φρόντισε το διεφθαρμένο 
πολιτικό σύστημα να το εξασφαλίσει. 
Οφείλουν να ενωθούν οι Έλληνες, με 
άδολο πατριωτισμό και φρόνημα, για 
να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με 
αυτά του Έπους.
6) Τότε Άι ημέτεραι δυνάμεις  αμύνο-
νται του πατρίου εδάφους’. Ήταν η τε-
λευταία πρόταση του λιτού και πατρι-
ωτικού πολεμικού ανακοινωθέντος της 
28ης Οκτωβρίου  1940, το οποίο απο-
τυπώνει όλο το αγωνιστικό πνεύμα, 
το ανώτερο φρόνημα, την προσφορά 
στην πατρίδα, το σεβασμό στους ήρωες 
και μάρτυρες του Έθνους μας.
Τώρα Το πάτριο έδαφος αμφισβητεί-
ται από αντιφατικές δηλώσεις μελών 
της κυβέρνησης. Το Αιγαίο έχει γίνει 
‘σουρωτήρι’ από τους Τούρκους, οι 
οποίοι μας εμπαίζουν και η υπάρχουσα 
πολιτική εξουσία, περί άλλων τυρβά-
ζουσα και με ενδοτική πολιτική αναιρεί 
την επόμενη ημέρα εκείνα για τα οποία 
έχει δεσμευτεί την προηγούμενη.
7) Τότε  Όπως γράφει ο κόμης Γκρά-
τσι, πρέσβης της Ιταλίας στην Ελ-
λάδα, στα απομνημονεύματά του:  
...υπεκλίθη με βαθύτατο σεβασμό προ 
του υπερηφάνου γέροντος, ο οποίος 
δεν  εδίστασε ουδέ  επί  στιγμήν να 
επιλέξει για την πατρίδα του την οδό 

της θυσίας αντί της ατιμώσεως… και 
ανεχώρησε.
Τώρα ∆ιγλωσσία, υποκρισία και σκη-
νοθεσία από τον κ. Μητσοτάκη, όπου 
άλλα συμφωνεί εκτός Ελλάδος και 
άλλα ανακοινώνει εντός, παραποιώ-
ντας τα γεγονότα, συνεπικουρούμενος 
από τα διατεταγμένα Μ.Μ.Ε., που 
παρουσιάζουν με τρόπο εφησυχαστι-
κό και επιπόλαιο την κατάσταση, τους  
αυλικούς και ανασφαλείς καθηγητές 
και τα Golden Boys της διορισμένης 
πολιτικής.
8) Τότε ‘Ουδείς ¨Έλλην καθίσταται 
πλουσιότερος εκ του πολέμου’ Νόμος 
με ένα άρθρο που ψηφίστηκε αμέσως 
στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, 
στις 28 Οκτωβρίου 1940, από τον Με-
ταξά και τους υπουργούς.
Τώρα Η ελληνική πολιτική πραγ-
ματικότητα τα τελευταία χρόνια κα-
θορίζεται από αυτούς ‘που μπαίνουν 
πάμφτωχοι και βγαίνουν πάμπλου-
τοι’, αποκλείοντας εκ των προτέρων 
με κάθε τρόπο τους μη ελεγχόμενους 
και τους πατριώτες. 
Η ιστορία βέβαια δεν αντιγράφεται. 
∆ημιουργείται με νέους όρους, σε νέο 
περιβάλλον και με νέα πεπρωμένα.
Για μας τα νέα πεπρωμένα είναι τα ίδια 
με αυτά του Ελληνικού Λαού του 1940. 
Το νόημα της θυσίας των Ηρώων είναι 
πάντα επίκαιρο και διαχρονικό. Οφεί-
λουμε να υπακούσουμε στη μοίρα των 
Γενναίων, να δώσουμε ματωμένα πει-
στήρια του πάθους μας για Ελευθερία 
και Ανεξαρτησία, αναζωπυρώνοντας 
το εθνικό φρόνημα του Έπους του ’40. 

*Ο Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου 
είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.
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27 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

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

Εξαιτίας της δουλείας μου συνομιλώ σε καθημερινή βάση με αρκετό κόσμο και όπως είναι 
φυσικό, εφόσον μου εμπιστεύονται το σώμα, συνήθως μου εμπιστεύονται και την ψυχή. 
Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι μοιράζονται μαζί μου διάφορα προβλήματα και προ-
βληματισμούς και κάθε λογής σκέψεις.
Αφορμή και έμπνευση για το σημερινό κείμενο, στάθηκε μια τέτοια συζήτηση, το πως δηλα-
δή το άγχος, μας καθορίζει τις στιγμές τις καθημερινότητας μας και τις σκέψεις μας, όπου τις 
περισσότερες φορές είναι αρνητικές και γεμάτες πανικό.
Γιατί λοιπόν να μην στέψουμε τις σκέψεις μας προς θετική κατεύθυνση; Πώς περιμένουμε με 
αρνητικές σκέψεις να έχουμε μια θετική ζωή;
Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι αγνοούμε τις καταστάσεις που είναι δύσκολες και καθόλου 
ευχάριστες. Η θετική σκέψη σημαίνει απλώς ότι προσεγγίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις 
με πιο θετικό, άρα πιο παραγωγικό τρόπο. Να σκεφτούμε ότι αυτό που θα συμβεί θα είναι το 
καλύτερο και όχι το χειρότερο.
Ας σκεφτούμε απλά και λογικά: εάν οι σκέψεις που διατρέχουν το μυαλό μας είναι ως επί το 
πλείστον αρνητικές, η προοπτική στη ζωή μας είναι απαισιόδοξη.
Θα μπορούσε η διαδικασία για να αλλάξουμε τις σκέψεις μας, να είναι πολύ απλή. Να δη-
μιουργήσουμε μια νέα συνήθεια, να μάθουμε να μετατρέπουμε τις αρνητικές σκέψεις σε 
θετικές. Χρονοβόρα διαδικασία, αλλά ότι τελικά έχει περισσότερη αξία, χρειάζεται και περισ-
σότερο χρόνο.
Το να προσδιορίζουμε τί μας γεμίζει με αρνητικές σκέψεις, είναι μια αρχή. 
Στα θετικά σίγουρα είναι το να έχουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής άσκηση, καλή διατροφή 
και ξεκούραση.
Να περιβαλλόμαστε από θετικούς ανθρώπους. Οι αρνητικοί άνθρωποι μπορεί να αυξήσουν 
τα επίπεδα άγχους στη ζωή μας και να μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για τις ικανότητες μας.
Να είμαστε ευγενικοί και να φερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφερθούν.
Διώξτε τις αρνητικές σκέψεις, μη τις αφήνετε να σας καθορίζουν την κάθε μέρα, άρα και τη 
ζωή σας.
Σκεφτείτε πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες στη ζωή σας και πραγματικά είμαι σίγου-
ρη ότι θα βρείτε πολλά περισσότερα από τα αρνητικά. 
Τις περισσότερες φορές, αυτά που μας κάνουν να αγχωθούμε είναι εκτός πραγματικότητας, 
γιατί σκεφτόμαστε να άσχημα σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί. Δεν αφήνουμε να κυλάει η 
ζωή. Και όλα τα εμπόδια που είναι να έρθουν, θα έρθουν και θα αντιμετωπιστούν την κατάλ-
ληλη στιγμή και όταν έχουμε ηρεμία και καθαρό νου σίγουρα και με τον κατάλληλο τρόπο.
Η θετική σκέψη δεν μπορεί πάρα να μας χαρίσει μια θετική ζωή. 

Από τι εξαρτάται η ανάπτυξη του λόγου

H ανάπτυξη του λόγου εξαρτάται κατά βάση από δύο παράγοντες: την κληρονο-
μικότητα και το περιβάλλον. Πράγματι η ικανότητα ομιλίας είναι ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου γένους.
Έχει διαπιστωθεί ότι για να αναπτύξει το παιδί λόγο είναι απαραίτητο να λειτουρ-
γούν σωστά οι αισθήσεις εκείνες (ακουστική και οπτική αίσθηση) που βοηθούν 
στην απρόσκοπτη εισροή των πληροφοριών στο νευρικό σύστημα.
Επίσης είναι απαραίτητη η κιναισθητική ανάπτυξη καθώς το παιδί πρέπει να γνω-
ρίζει τα όργανα παραγωγής της φωνής με την κίνηση και την αίσθηση της αφής.
Άλλη μια παράμετρος απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του λόγου είναι η 
ψυχοκινητική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα για εκούσιο έλεγχο 
των δραστηριοτήτων που στην αρχή γίνονται με αυτόματα αντανακλαστικά. Έτσι 
όταν το παιδί ευχαριστηθεί από μια λέξη την επαναλαμβάνει με τη θέλησή του.
Τέταρτη συνθήκη  για την ανάπτυξη του λόγου είναι η ανάπτυξη της νοημοσύνης η 
οποία επιτρέπει την ωρίμανση των λειτουργιών της προσοχής, της αντίληψης, της 
μνήμης κ.λ.π., οι οποίες συνδέουν μια λέξη με την εικόνα του αντίστοιχου κειμένου.
Η ανάπτυξη του λόγου απαιτεί όλες τις προαναφερθείσες διεργασίες και είναι περί-
που ίδια για όλα τα παιδιά. Στους έξι πρώτους μήνες της ζωής του το παιδί αρχίζει 
να λέει συλλαβές χωρίς νόημα. Στο πρώτο του έτος προφέρει τις πρώτες του λέξεις 
και στους 18 μήνες τις πρώτες του φράσεις.
Η προοδευτική ανάπτυξη του λόγου εξαρτάται κατά πολύ από ορισμένους παρά-
γοντες όπως ο σωματικός παράγοντας καθώς η ανάπτυξη του λόγου συμβαδίζει με 
την κινητική ανάπτυξη του παιδιού.
Εκτός από τους εκ γενετής μηχανισμούς για την ανάπτυξη της ομιλίας, θα πρέπει 
να υπάρχουν  και τα ανάλογα ερεθίσματα από το περιβάλλον. Αυτά τα ερεθίσματα 
σχετίζονται συνήθως με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τη μόρφωση των γονέων 
την επιρροή των μεγαλύτερων αδελφών κ.λπ.
Τέλος ο ιδιοσυγκρασιακός παράγοντας παίζει και αυτός το ρόλο του. Ως γνωστών τα 
κορίτσια μιλούν πιο γρήγορα από τα αγόρια γεγονός που οφείλεται στην ταχύτερη 
μυελινοποίηση των νευρικών ινών.

Της Ελένης Σεφέρη,

Αναλγητικό μασάζ

Θετική σκέψη – θετική ζωή
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αυτοκίνητο

Ήρθαν στο Ναύπλιο οι freak Brothers;
Σπάνια συναντά κανείς αντίκες που έγραψαν 
μεγάλη ιστορία. Η κάθε μια έχει το παρελθόν 
της όμως κάποιες παραμένουν και σήμερα 
ένας θρύλος, όπως το βανάκι της Volkswagen  
που ξέφυγε από τις αστικές αγκάλες και έγινε 
σύμβολο της αμφισβήτησης που κουβαλούσε 
μέσα του το κίνημα των Χίππις.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
Volkswagen δημιούργησε ένα Van/Camper 
που έχει πάρει πολλά ονόματα σε πολλές αγο-
ρές και έγινε σύμβολο αντικουλτούρας για 
πολλές γενιές. Σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα, αυξήθηκε σε δημοτικότητα. Τα μοντέλα 
21 ή 23 παραθύρων είναι τα πιο ελκιστικά.
Αυτά τα πανέμορφα λεωφορεία VW με χωρι-
στά παράθυρα είναι πολύ συλλεκτικά αντικεί-
μενα σήμερα και το να βρεις ένα σε αυτή την 
όμορφη κατάσταση είναι σπάνιο. Η ιστορία 
της VW Type 2 είναι τεράστια. Υποτίθεται ότι 
το πρώτο Samba κατασκευάστηκε το 1950, 

αλλά τα πρώτα φυλλάδια χρονολογούνται από 
το 1951. Διάσημο για τα 23 παράθυρά του και 
τη γιγάντια ηλιοροφή του, το Samba κάλυπτε 
τέλεια την ανάγκη για ένα συμπαγές, άνετο και 
αποτελεσματικό μικρολεωφορείο. Ποτέ πριν 
δεν είχε υπάρξει κάτι τέτοιο. Το λεωφορείο της 
VW ήταν μια πραγματικά επαναστατική σχε-
δίαση, πολύ περισσότερο από το γνωστό μας 
σκαραβαίο.

Μεγαλώνοντας στην καρδιά της περιοχής των 
Άλπεων (Ίνσμπρουκ) κατά τη διάρκεια της δε-
καετίας του '50, η Samba ήταν ένα γνώριμο 
παιδικό θέαμα, καθώς σμήνη από αυτά μετέ-
φεραν Γερμανούς, Βρετανούς και Αμερικανούς 
τουρίστες σε διάφορα αξιοθέατα και σχεδόν 
όλα έμοιαζαν να έχουν αυτό το σχέδιο βαφής 
μαύρου-πάνω-κόκκινου. 
Το γερμανικό ψευδώνυμο για τον Τύπο 2 είναι 
"Bulli". Ακόμη και τα πρώτα λεωφορεία των 

25 ίππων (30 gross) ήταν ασταμάτητα, τουλά-
χιστον στις χαμηλότερες ταχύτητες τους, σύμ-
φωνα με διάγραμμα του 1951 όπου απεικονί-
ζει την ικανότητα αναρρίχησης ενός πλήρως 
φορτωμένου λεωφορείου. Το 23% είναι απότο-
μο, και με τον κινητήρα των 30 ίππων (36 μει-
κτά) που εμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, 
αυτή η ικανότητα αναρρίχησης πρώτης ταχύ-
τητας ανέβηκε στο 24,5%. Η τέταρτη ταχύτητα 
θα μπορούσε καλύτερα να είχε καλύτερααπο-
τελέσματα, καθώς το 3,5% είναι αστείο, όπως 
και η τελική ταχύτητα των 80 kmh (49 mph). 
Αλλά στην Ευρώπη του 1951, ήταν μια απο-
λύτως λογική ταχύτητα για ένα λεωφορείο ή 
ένα φορτηγό.
 Η Samba δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο στις Άλ-
πεις. Ως το καλύτερα διακοσμημένο λεωφορείο 
της VW, υπηρέτησε επίσης σε μια ποικιλία άλ-
λων ρόλων, συμπεριλαμβανομένης της μετα-
φοράς επιβατών στα αεροπλάνα. Το θέμα είναι 

ότι στην Ευρώπη κανείς δεν αγόρασε Samba 
για προσωπική μεταφορά. Ήταν ένα μικρό 
εμπορικό λεωφορείο. Ένας υδραυλικός μπορεί 
να αγοράσει ένα Kombi αν δεν μπορούσε να 
αγοράσει ένα πραγματικό αυτοκίνητο για την 
οικογένεια, αλλά στις ΗΠΑ, ο θεσμικός ρόλος 
της Samba λειτούργησε διαφορετικά.
Η «περίεργη» εικόνα του VW Bus έγινε σύντο-
μα το πιο ισχυρό σύμβολο της αντικουλτούρας 
με τροχούς. Και παρόλο που μερικά Sambas 
έγιναν «λεωφορεία hippie», δεν προτιμήθηκαν 
ιδιαίτερα: τελικά, είχε πάρα πολλά παράθυρα 
για να τα καλύψει με ινδικό μπατίκ. 
Το βανάκι κρατήθηκε ζωντανό στις μνήμες μας 
ακόμα και από τα comics, όπως οι ιστορίες των 
freak Brothers. Ένα τέτοιο βανάκι πάρκαρε 
πριν λίγες μέρες στην παλιά πόλη του Ναυ-
πλίου ξυπνώντας μας αναμνήσεις από εποχές 
ταξιδιών με Auto Stop.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
28η Οκτωβρίου – Ποιήματα 

Μάρλεν Κεφαλίδου

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Ευλογημένη τρεις φορές
Του Οκτώβρη αυτή η μέρα,
Που διώξανε τους Ιταλούς
Απ’ την Ελλάδα πέρα.
Ευλογημένος ο λαός
που απάντησε το όχι
ευλογημένος ο στρατός
που με τη ξιφολόγχη,
πάνω στην Πίνδο έγραψε
«Ζήτω η ελευθερία»
Και μια σελίδα έγραψε
Χρυσή στην ιστορία.
 
ΟΧΙ
 Σήμερα η πατρίδα μας
Έχει γιορτή και πάλι
Γιορτάζει υπερήφανη
Μια νίκη της μεγάλη.
Σαν σήμερα οι Έλληνες
απάντησαν το Όχι
και νίκησαν τους Ιταλούς
με το όπλο και τη λόγχη.
Σαν σήμερα οι Έλληνες
τους Ιταλούς νικήσαν
και την ελευθερία τους
με αίμα εκερδίσαν.
 
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
 Μια μέρα φθινοπωρινή
Κρύα χωρίς λιακάδα
Οι Ιταλοί θελήσανε
Να πάρουν την Ελλάδα.
Μα οι Έλληνες απάντησαν
ΟΧΙ με ένα στόμα
Εχθρού ποδάρι δεν πατά
Στο Ελληνικό το χώμα.
Γιατ’ είναι χώμα ιερό
Με αίμα ποτισμένο
Κι από τα χρόνια τα παλιά
∆άφνες μυρτιές, σπαρμένο.
 
ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ
 Πάνω στης Πίνδου τις κορφές σε κάθε 
κόχη,
Βροντόλαλο αντιλάλησε το ΌΧΙ.
Κι όλοι το ξέρουν από τότε και για πά-
ντα,
Αθάνατο πως είναι το Σαράντα!
 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ «ΟΧΙ»
Εστολίσαμε την τάξη
με της δάφνης τα κλωνάρια
να γιορτάσουμε και φέτος
τα γενναία παλικάρια.
Εστολίσαμε την τάξη
Με ωραία σημαιάκια
Και γιορτάζουμε το ΌΧΙ
Του σχολείου μας τα παιδάκια.

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1
 Στα βουνά της Αλβανίας
Της Ελλάδας τα παιδιά

Πολεμούνε τον εχθρό μας
Όλα τους με μια καρδιά
 Πολεμούνε σαν λιοντάρια
Μπρος στην πρώτη τη γραμμή
Απ’ το χώμα μας μην πάρει
Ο εχθρός μια σπιθαμή.
 Κάνουν τείχος τα κορμιά τους
Μην περάσει η σκλαβιά
Και προσφέρουν τη ζωή τους
Για τιμή και λευτεριά.
 ∆ε φοβούνται ούτε βόλια
Ούτε χιόνι και βοριά
Και την πείνα τους ξεχνούνε
Πάντα για τη λευτεριά.
 
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
Ας τραγουδήσουμε παρέα
Τραγούδια για τη λευτεριά
Και ας υμνήσουμε και πάλι
τη δόξα την παλικαριά.
Τιμή και δόξα στην Ελλάδα
Που βροντοφώναξε το ΌΧΙ
Τιμή και δόξα στους φαντάρους
Που με το όπλο και τη λόγχη
Πολέμησαν μέσα στα χιόνια
Με μια ψυχή με μια καρδιά
Κι έδειξαν ότι δε νικάνε
Τα όπλα αλλά η καρδιά.

 ΖΗΤΩ ΖΗΤΩ
Ζήτω ζήτω του σαράντα
Η γενιά η τιμημένη,
Που στη μνήμη της πατρίδας
Αλησμόνητη θα μένει.
Στον τσολιά και στον φαντάρο
Η εικοστή ογδόη ανήκει
Γιατί αυτοί μας εχαρίσαν
Με το αίμα τους τη νίκη.
 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ας χαρούμε την Ελλάδα
Στου Χριστού το φως λουσμένη
Μιαν Ελλάδα ευτυχισμένη
Μιαν Ελλάδα δοξασμένη.
 
Η ΣΗΜΑΙΑ
Πάντα κι όπου σ’ αντικρίζω,
με λαχτάρα σταματώ
και περήφανα δακρύζω
ταπεινά σε χαιρετώ.
∆όξα αθάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχή
και μαζί σου φτερουγίζει
της Πατρίδας η ψυχή.
Όταν ξάφνου σε χαϊδεύει
τ’ αγεράκι τ’ αλαφρό,
μοιάζεις κύμα, που σαλεύει
με χιονόλευκο αφρό.
Κι ο σταυρός που λαμπυρίζει
στην ψηλή σου κορυφή
είν’ ο φάρος που φωτίζει
μιαν ελπίδα μας κρυφή.
Σε θωρώ κι αναθαρρεύω
και τα χέρια μου χτυπώ,
σαν αγία σε λατρεύω,
σαν μητέρα σ’ αγαπώ.
Κι απ’ τα στήθη μου ανεβαίνει
μια χαρούμενη φωνή
νά ‘σαι πάντα δοξασμένη,
ω! Σημαία γαλανή.

Η ΣΗΜΑΙΑ
Αυτό είναι το ιερό πανί, το γαλανό και 
τ’ άσπρο
κομμάτι απ’ ανοιξιάτικο και ξάστερο 
ουρανό
που’ ναι λευκό σαν τον αφρό, του κύ-
ματος που ανθίζει
σε περιγιάλι ολόμορφο, σε πέλαο μα-

κρινό.
Αυτό είναι το ιερό πανί, που όταν περ-
νάει μπροστά μας
υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρτα-
ράει η καρδιά.
Έκλαψαν μάτια και καρδιές, επάνω 
της κι οι κόρες
τις νύχτες την υφαίνανε κρυφά στον 
αργαλειό.
Είναι η σημαία τη βλόγησαν παπάδες 
μ’ άσπρα γένια
μες στης σκλαβιάς το τρίσβαθο κι 
απόκρυφο σχολειό
είναι μια αθάνατη πνοή, που ορμάει 
να ζωντανέψει
με ανατριχίλα ανέκφραστη το δίχρω-
μο πανί.

ΒΡΟΝΤΟΥΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΟΙ 
ΚΟΡΦΕΣ
Βροντούν της Πίνδου οι κορφές
κι αντιλαλούν τα καταράχια,
πλαγιές βροντούν, σπηλιές και βράχια
κι ως τ’ άστρα φτάνουν οι φωτιές
Και των Ελλήνων τα παιδιά
σαν αετοί ορμούν στη μάχη,
κάθε κορφή κι αετοράχη
φωτίζει τώρα η Λευτεριά.
Κι αστράφτει η λόγχη κι αντηχεί
μια τρομερή ιαχή “αέρα”
σαν τούτη τη μεγάλη μέρα
άλλη δε γνώρισε η ψυχή.
Τιμή σ’ αυτούς που βροντερά
είπανε το “ΟΧΙ” κάποια μέρα!
Τιμή σε εκείνους που “αέρα”
με στήθη φώναζαν γερά.

ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το 

ντουφέκι γλέντι.
Τα βόλια που σφυρίζουνε, δε σκιάζουν 
το λεβέντη.
Κι είναι χαρά, Πατρίδα μου, για σε να 
πολεμήσω
και τη ζωή που μού ‘δωσες, να σου τη 
δώσω πίσω.
Τώρα, που το άδικο του εχθρού με βα-
σανίζει χέρι,
γέροι, γυναίκες και παιδιά, θε να γε-
νούμε ταίρι.
Ένας στρατός, με μια καρδιά, σε μια 
φωνή θ’ ακούμε!
“Ελεύθερα πεθαίνουμε και δούλοι 
εμείς δε ζούμε”!
Οι Θερμοπύλες τό ‘δειξαν, τ’ Αρκάδια, 
οι Μαραθώνες
και τό ‘δαν και θαμπώθηκαν χώρες, 
λαοί και αιώνες.
Μες στην καρδιά με γράμματα, γραμ-
μένο μια για πάντα
πάντ’ άσβηστο, πάντ’ άγρυπνο, θα ζει 
και το Σαράντα.
 
ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
Άρματ’ αν σου λείπουν και κανόνια
σου περσεύει η πίστη κι η καρδιά.
Τρεις χιλιάδες ένδοξα όλα χρόνια
τη χρυσή σου αγιάζουν λευτεριά.
Κι είναι κάθε χρόνος, κάθ’ αιώνας,
ένα στέφος άυλο, ένας στρατός.
Άνισος στα σίδερα ο αγώνας
άνισος και στα όπλα του φωτός.
Με τ’ αστραφτερό σου οπλίσου δίκιο,
χτύπησε τη βία θαρρετή.
Κάλλιο να’ χεις θάνατο αντρίκειο,
παρά να ζεις δίχως αρετή.
Μα, γλυκιά μου Ελλάδα, δεν πεθαί-
νεις,
όπως δεν επέθανες ποτέ.
Ζεις αιώνια κι όλους ανασταίνεις,
όταν ξαναλές “Μολών λαβέ”.
 
ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ
Στην ιστορία των λαών
σύμβολο θα’ ναι πάντα
οι Έλληνες, το ΟΧΙ τους
κι ο Οκτώβρης του Σαράντα!
Τ’ αηδόνι απ’ την Ανατολή
και τα πουλιά απ’ τη ∆ύση,
σ’ όλο τον κόσμο τραγουδούν
κι οι ουρανοί αντιλαλούν.
Πως πάλι η `Ελλάδα μια φορά
το δρόμο για τη Λευτεριά,
το δρόμο για τη Λευτεριά
στον άνθρωπο θα δείξει!
Στης Αλβανίας τα βουνά
κι απάνω στ’ άσπρο χιόνι,
της νιότης και της λεβεντιάς
ο ανθός με το αίμα της καρδιάς.
Γράφει πως πάντα εδώ θα ζει
του Λεωνίδα η ψυχή
του Λεωνίδα η ψυχή
και του Κολοκοτρώνη. 

Πηγή: kindykids



Εκθετικός συνεχίζει να είναι ο ρυθμός αύξησης 
των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο, με 
την Ελλάδα να κάνει σταθερά βήματα βελτίω-
σης όσον αφορά το e-government. Τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2022, έγιναν μέσω της 
πύλης gov.gr περισσότερες από 665 εκατ. ψη-
φιακές συναλλαγές. 
Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ήδη τον συνολικό 
αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του 
gov.gr το 2021, οπότε και καταγράφηκαν αθροι-
στικά 567 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές. 
Σημειώνεται ότι οι ίδιοι αριθμοί για το 2020, το 
2019 και το 2018 ανήλθαν σε 94, 34 και 8,8 
εκατομμύρια αντίστοιχα.
Η αυξημένη διείσδυση της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης στην καθημερινότητα πολιτών 
και επιχειρήσεων έχει ήδη πιστωθεί στην Ελ-
λάδα, καθώς η χώρα -σύμφωνα με τα στοιχεία 
του DESI 2022- βρίσκεται πάνω από τον μέσο 
όρο στην ΕΕ-27 στη χρήση των υπηρεσιών e-
government. Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσί-
ες, ο αριθμός των ενεργών χρηστών υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (69 %) αυξήθηκε 
από πέρυσι (67 %) και είναι κατά 4 εκατοστιαίες 
μονάδες υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ 

(65 %). 
«Κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος 
έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρεί-
χαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, 
είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισ-
σότερες από 665 εκατομμύρια φορές, αποτρέ-
ποντας έως και αντίστοιχο αριθμό φυσικών 
επισκέψεων από πολίτες προς υπηρεσίες» ανα-
φέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, ο αριθμός 
των αυθεντικοποιήσεων προκειμένου οι πολί-
τες να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσί-
ες με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, τα 282 
εκατομμύρια. Αναλογικά, σε όλη τη διάρκεια 
του 2021 είχαν πραγματοποιηθεί 269 εκατομ-
μύρια κλήσεις για αυθεντικοποίηση.
Συνεπώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-
ας Διοίκησης, στα τέλη του 2022 η αύξηση θα 
είναι της τάξης του 40%, αποτυπώνοντας τη 
διαρκή αύξηση των διαδικασιών που ψηφιο-
ποιούνται και εντάσσονται στο gov.gr.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός 
των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτο-
ματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των 
πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου 
ανήλθε σε περίπου 382 εκατομμύρια στους 
πρώτους εννέα μήνες του 2022, ενώ για όλη 
την προηγούμενη χρονιά (2021) ήταν 297 εκα-
τομμύρια.
Συνεπώς, για το σύνολο του 2022 αναμένε-
ται αύξηση της τάξης του 71% – γεγονός που 
μαρτυρά την ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στη 
διασύνδεση των μητρώων και των συστημάτων 
του Δημοσίου. 
«Ήδη, μόλις στα 3/4 του 2022, έχουμε ξεπεράσει 
τον συνολικό αριθμό των ψηφιακών συναλλα-
γών του 2021. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του 
έτους θα βρισκόμαστε στο φάσμα του ενός δι-
σεκατομμυρίου ψηφιακών συναλλαγών – που 
μεταφράζεται σε πάνω από 100 ουρές που κατά 
μέσο όρο γλιτώνει τον χρόνο κάθε ενήλικος 
πολίτης» σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης.

Για το σύνολο του 2022 αναμένεται αύξηση της τάξης του 71%

Ανεβάζει ταχύτητες Ανεβάζει ταχύτητες 
στο e-government η Ελλάδαστο e-government η Ελλάδα

Πήραν ΦΕΚ οι νέες αποφάσεις σχετικά με την 
επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους 
καταναλωτές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης για τους λογαριασμούς ρεύματος και για 
το μήνα Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με την απόφαση συνεχίζονται οι επι-
δοτήσεις ρεύματος και για το μήνα Σεπτέμβριο 
και συγκεκριμένα:
Για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2022, δικαι-
ούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε 
κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, κα-
θώς και οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβε-
βλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρ-
μογής, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των ειδικών 
τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 
(ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης 
(ΤΥΑ).
Για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι εί-

ναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρή-
τρα αναπροσαρμογής, εκτός των δικαιούχων 
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του 
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), 
η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 
εξακοσίων τριάντα εννιά (639) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως ορίου κατανά-
λωσης.

Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβε-
βλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθει-
ας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπρο-
σαρμογής και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου ή του Τιμολογίου Υπηρεσι-
ών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία 
επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με εξακόσια εβδομή-
ντα επτά (677) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) 
επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλε-
κτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημέ-
νοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας ή σε κυμαινόμενα τιμολόγια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα 
αναπροσαρμογής, η μοναδιαία επιδότηση ορίζε-
ται για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2022 στο 
ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο (342) ευρώ 
(€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου 
κατανάλωσης.

Λογαριασμοί ρεύματος: Επιδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Πήραν ΦΕΚ οι αποφάσεις για το μήνα Σεπτέμβριο
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• ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 ξεκινά 
η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματο-
δότησης για τον β΄ κύκλο του «Προγράμματος 
επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυ-
ναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η 
προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων 
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επι-
χειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες. Η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 
25 Νοεμβρίου και ώρα 15:00. Δικαιούχοι της 
δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 
ετών, που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότη-
σης στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχει-
ρηματικού σχεδίου. Η αίτηση χρηματοδότησης 
(επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://
www.ependyseis.gr.

• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Στο πλαίσιο στήριξης των περιοχών Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπεγράφη η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση του υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και του ανα-
πληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ, Νίκου Παπαθανάση, 
για την έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμ-
ματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για 
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστη-
ριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος 
στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο 
Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», συνολικού 
προϋπολογισμού 19.961.018 €. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, από τα 
έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπο-
μπών του 2018.

• Η ΕΦΟΡΙΑ «ΒΑΖΕΙ ΧΕΡΙ» ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κατασχέσεων 
βρίσκονται όσοι χρωστούν πάνω από 500 ευρώ 
για διάστημα άνω των 90 ημερών. Τι εξαιρείται 
από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.
Σχεδόν 2 εκατ. φορολογούμενοι κινδυνεύουν με 
κατασχέσεις λογαριασμών, εισοδημάτων και πε-
ριουσιακών στοιχείων επειδή χρωστούν πάνω 
από 500 ευρώ για διάστημα άνω των 90 ημερών.
Από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών 
εξαιρούνται:
Τα ποσά της διατροφής
Μισθοί, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά 
βοηθήματα μικρότερα από 1.000 ευρώ,
Τα 4/5 των ημερομισθίων ενώ επιτρέπεται κατά-
σχεση επί του 1/5 αυτών για χρέη προς το Δημό-
σιο των δικαιούχων αυτών.
Το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλόμενων από 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα βοηθημάτων

Οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό 
ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαρια-
σμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα 
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα 
πληρωμών μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ 
μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα 
μόνο ίδρυμα.
Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η εφορία μπο-
ρεί κανονικά να προχωρήσει σε κατάσχεση ενώ 
τα κατασχεμένα ποσά αποδίδονται είτε στον λο-
γαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία 
που επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός 
10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του 
πιστωτικού ιδρύματος.
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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

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

(ενεργειακή κατηγορία ΠΕΑ).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεζονέτα 100τ.μ 
στην περιοχή του γενικού νοσο-
κομείου Άργους. Διαθέτει Με-
γάλο σαλόνι δυο μπάνια, τρία 
υπνοδωμάτια, τζάκι και τέλος μία 
μικρή αυλή. Τιμή λογική. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας 27510-67113 ή 
697 345 6680. ΚΩΔ. 1131

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
50τ.μ στην περιοχή Άγιος Αδρι-
ανός Ναυπλίου. Σε κεντρικό ση-
μείο του χωριού, με συνεχή κί-
νηση. ΠΕΑ: 179269. Τηλ. : 697 185 
4431. ΚΩΔ. 1143

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 
τ.μ., ισόγειο, φωτεινό, στο Ναύ-
πλιο στην περιοχή της Πρόνοιας, 
πλήρως επιπλωμένο Ενεργειακή 
κλάση: Δ. Χωρίς κοινόχρηστα. 
Τιμή 300 ευρώ. Τηλέφωνο: 694 
167 2453. Κωδ. 1134

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 
επιπλωμένο με δύο κρεβατοκά-
μαρες στον προφήτη Ηλία 110 
τμ. (10 λεπτά από το Ναύπλιο). 
Αφορά καθηγητές και αναπλ/
κους, διότι είναι διαθέσιμο μέχρι 
15/06/2023. ΠΕΑ (Γ). Τηλ. 697 681 
3069, 697 010 6589. ΚΩΔ. 1136

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη 
Νέα Κίο, 60 τμ, ανακαινισμένο και 
επιπλωμένο, ιδανικό για εκπαι-
δευτικούς. Ενεργειακή κατηγορία 
Ζ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 
269 9523. ΚΩΔ. 1127

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ με 
θέα στη θάλασσα στην περιο-
χή Κούρτη - Ναύπλιο. Διαθέτει 
3 κρεβατοκάμαρες, 1 μπάνιο, 1 
wc, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, κλιματισμό. Επι-
πλωμένη ενεργειακής κλάσης Δ’. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 690 706 
5064. ΚΩΔ. 1217

ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ζητείται άμεσα 
στούντιο - γκαρσονιέρα για ενοι-
κίαση από 30τμ εως 45 τμ επι-
πλωμένο στο Ναύπλιο και γύρω 
περιοχές. Τηλ. Επικοινωνίας 694 
503 2477. ΚΩΔ. 1213

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στην 
Άργους – Ναυπλίου (Τίρυνθα), 
επί κεντρικού δρόμου, 140 τμ με 
πατάρι. ΠΕΑ Δ. Τηλέφωνα 694 492 
4242, 694 781 5123 ΚΩΔ.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 39 τετραγωνικά, 
πρόσφατα ανακαινισμένη, αυτό-
νομη θέρμανση με κλιματισμό, 
1υ/δ, κουζίνα, χωλ, μπάνιο, μπαλ-
κόνι, σίτες. Χαμηλά κοινόχρηστα, 
ενεργειακή κλάση Ζ. Τηλ. 697 214 
8123 ΚΩΔ. 1208

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Γκαρ-
σονιέρα 36 τ.μ. στο Ναύπλιο στην 
οδό Αργοναυτών 12, 1ου ορόφου 
με αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό, θωρακισμένη πόρτα, διπλά 
τζάμια - σίτες και αποθήκη 3,5 τ.μ. 
Τηλ. επικοινωνίας 697 750 9371. 
ΚΩΔ. 1199

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός 
χώρος 40 τμ με πατάρι στο Ναύ-
πλιο, πλησίον πλατείας Αγ. Κων-
σταντίνου (με ΠΕΑ σε ισχύ ως το 
2030). Τηλ. 697 626 5709. ΚΩΔ. 
1187

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90τμ 
1 όροφος, Ναύπλιο πανοραμι-
κή θέα, διαμπερές, βεράντες & 
μπαλκόνια σε τρείς πλευρές, ανε-
ξάρτητη είσοδο, θωρακισμένη 
πόρτα, κουφώματα αλουμινίου, 
σίτες, 2 εξωτερικούς χώρους 
στάθμευσης, τέντες, 2 υπνοδω-
μάτια, σαλόνι κουζίνα μπάνιο WC, 
ηλ. Θερμοσ. Αυτ. Θέρμ. Αποθήκη. 
Εν. Κλάση Δ. 510 ευρώ. t. 694 167 
2453 ΚΩΔ.

ΑΡΓΟΣ. Ενοικιάζεται επιπλωμένο 
ισόγειο δυάρι, πλήρως ανακαι-
νισμένο, 74,43 m2, με όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη 
θέρμανση, a/c, wifi, χωρίς κοινό-
χρηστα, με δείκτη ενεργειακής 
απόδοσης Ε. Πάροδος Τσώκρη 
114. Πληροφορίες: 697 791 4374 
και 2751 0 68932. ΚΩΔ. 1179

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 22 
στρεμμάτων  με 50 ρίζες ελιές, οι-
κοδομήσιμο στην περιοχή Φούρ-
νοι Ερμιονίδας. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
697 195 9330. ΚΩΔ. 1118

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα αρδευόμε-
νο (φυτεμένο πορτοκαλιές, ελιές, 
μανταρινιές) 10 στρεμμάτων στο 
Πανόραμα. Τηλέφωνο: 697 921 
1920. ΚΩΔ. 1224

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 750 τ.μ μαζί 
με χτίσμα 100 τ.μ  σε αποκεντρω-
μένη περιοχή του Ναυπλίου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 145 
7475. ΚΩΔ. 1223

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 6 στρεμ-
μάτων με βερικοκιές στο Κεφα-
λάρι Άργους απέναντι από την 
Ταβέρνα Τσίμπου. Εφάπτεται με 
τον κεντρικό δρόμο Άργους - Τρι-
πόλεως. Τηλ. 697 405 7120. ΚΩΔ. 
1218

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 τμ 
διαμπερές 1ος όροφος σε δυόρο-
φη πολυκατοικία 4'αρων διαμερι-
σμάτων  με αυτόνομη θέρμανση 

μπρος πίσω κήπος με ξεχωριστή 
αποθήκη. Ενεργειακή κατηγορία 
ΠΕΑ. Περιοχή ΚΟΥΡΤΗ ΝΑΥΠΛΙ-
ΟΝ. Τηλ. 694 726 1730. ΚΩΔ. 1200

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο με 100 
ρίζες ελιές (20ετων για παραγω-
γή Μανάκι και Γυθείου) στη θέση 
Κάτω Αμπέλια - Κατεβασιές (Μα-
λαντρένι) 3,736μ², 15.500 ευρώ. 
Τηλ.: 697 776 1724 ΚΩΔ. 1191

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο με 100 
ρίζες ελιές (20ετων για παραγω-
γή Μανάκι και Γυθείου) ελιές στη 
θέση Κάτω Αμπέλια - Κατεβασιές 
(Μαλαντρένι) 3,736μ². Τηλ.: 697 
776 1724 ΚΩΔ. 1186

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο με 100 ρί-
ζες ελιές στη θέση Κάτω Αμπέλια 
- Κατεβασιές (Μαλαντρένι) Αργο-
λίδας 3.736μ². Τηλ.: 697 7761724 
ΚΩΔ. 1185

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για μερική απα-
σχόληση σε σπίτι στον Άγιο Αδρι-
ανό από Άγιο Αδριανό ή Ν. Ορει-
νό. Κάποιες οικιακές δουλειές και 
συντροφιά. Δεν πρόκειται για 
φροντίδα ηλικιωμένου. Τηλ. 697 
449 5199. ΚΩΔ. 1130

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ανα-
λαμβάνει υπεύθυνα την φύλαξη 
καί την δημιουργική απασχόλη-
ση  παιδιών  όλων των ηλικιών.  
Ευρύτερη περιοχή Ναυπλίου. Τη-
λέφωνο  697 629 8181. ΚΩΔ. 1127

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ με 15 χρόνια 
προϋπηρεσία παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα σε μαθητές Δημο-
τικού Γυμνασίου και Λυκείου σε 
προσιτές τιμές. (περιοχή Ναύ-
πλιο). Τηλ. 698 253 1485. ΚΩΔ. 
1126

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ με πολυετή εμπει-
ρία στο personal training και την 
αυτοάμυνα, εν ενεργεία αθλητής 
αγωνιστικού καράτε, αναζητά ερ-
γασία  στον τομέα της άθλησης. 
Περιοχή Αργολίδας. Τηλ. επικοι-
νωνίας 697 329 8220. ΚΩΔ. 1122

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος αναζη-
τά θέση εργασίας στην περιοχή 
της Αργολίδας. Τηλ επικοινωνίας 
697 329 8220. ΚΩΔ. 1123

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ - συντηρητής μηχα-
νολογικού εξοπλισμού αναζητά 
εργασία στην περιοχή Άργους 
- Ναυπλίου. Tηλ. 697 427 2333. 
ΚΩΔ. 1124

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης για 
εργασία σε συνεργείο αυτοκίνη-

των στην περιοχή του  Άργους. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 373 
8467. ΚΩΔ. 1119

ΟΔΗΓΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ με άδειες 
οδήγησης  Γ’, Δ’, Ε’ κατηγορίας, 
καθώς και κάρτας ταχογράφου 
αναζητά εργασία σε Αργολίδα. 
Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας 
(Π.Ε.Ι.). Τηλ. επικοινωνίας: 695 580 
0850. ΚΩΔ. 1121

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Μαθηματικών και Φυσικής σε 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 030 
5714. ΚΩΔ. 1117

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ως Γηροκόμος 
πρωί η απόγευμα περιοχή Άρ-
γους και γύρω περιοχές ΕΥΑ 698 
336 4195. ΚΩΔ. 1144

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ για Ια-
τρείο στο Ναύπλιο για υποδοχή, 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητες οι γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο takoutr@
gmail.com , τηλεφωνική επικοι-
νωνία στο 697 941 2538. ΚΩΔ. 
1142

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ αναλαμ-
βάνει την φύλαξη παιδιών στην 
ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 185 
4431. ΚΩΔ. 1115

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΑ απογευματι-
νή εργασία γραφείου. Τηλ. 2751 0 
20004. ΚΩΔ. 1140

ΑΝΑΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξη 
παιδιών πρωί έως μεσημέρι και 
απογεύματα σίδερο κατοικιών. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 669 
4925 ΚΩΔ. 1139

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ως γηροκόμος. 
Έχω εμπειρία. Πρωινές ώρες, όχι 
εσώκλειστη. Μένω Νέα Κίο. Τηλ. 
694 541 4164. ΚΩΔ. 1135

ΚΥΡΙΑ, προσφέρει υπηρεσίες 
φροντίδας ηλικιωμένων στην πε-
ριοχή του Άργους. Επικοινωνία: 
693 879 4652. ΚΩΔ. 1137

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Δημοτικής Εκπαί-
δευσης αναλαμβάνει μελέτη και 
δημιουργική απασχόληση παι-
διών καθώς και την προετοιμα-
σία/ ενίσχυση ή κάλυψη κενών σε 
μαθητές δημοτικού. Επίσης ανα-
λαμβάνει παράλληλη στήριξη σε 
παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας. Περιοχές: Άργος, Ναύ-
πλιο Τηλ. επικοινωνίας: 698 673 
0115. ΚΩΔ. 1138

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα 

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
όλων των επίπεδων - όλα τα πτυ-
χία - βοήθεια στο σχολείο- ενήλι-
κες. Tηλ. 697 629 8181. ΚΩΔ. 1131

ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΑ 48 ΕΤΗ Ελληνίδα 
κάτοικος Άργους, πολύτεκνη 
μητέρα με συστάσεις παρέχει 
υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (και 
βρεφών) και αναλαμβάνει την 
φροντίδα, δημιουργική απασχό-
ληση και προσοχή αυτών. Δια-
θέσιμη άμεσα σε Άργος και Ναύ-
πλιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
698 023 3093. ΚΩΔ. 1130

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, από-
φοιτος του ΕΚΠΑ με μεταπτυ-
χιακό στη διδακτική των φιλο-
λογικών μαθημάτων, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Τιμές προσιτές! Περιοχές: 
Ναύπλιο, Άργος Τηλ. επικοινωνί-
ας: 698 056 2608 Email επικοινω-
νίας: sergiosbouzalas@hotmail.gr 
ΚΩΔ. 1132

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα στο 
Ναύπλιο για περιποίηση ηλικιω-
μένου. Εργασία πρωί, απόγευμα. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 694 574 
1276. ΚΩΔ. 1129

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΛΙΧΤΕΣ, τυλίχτρι-
ες, στο ψητοπωλείο στο Τολό. Τηλ 
2752 059052. ΚΩΔ. 1219

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για οι-
κεία στο Αργολικό σε εβδομαδι-
αία ή δεκαπενθήμερη βάση (όχι 
Σ/Κ). Κα Χριστίνα 699 399 6226. 
ΚΩΔ. 1220

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για σίδερο κατ΄ 
οίκον κατά προτίμηση απόγευμα  
σε Άργος και Ναύπλιο. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 697 669 4925. ΚΩΔ. 
1216

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, τοπο-
θέτηση πλακιδίων, ανακαινίσεις 
κατοικιών, σοβατίσματα βαψίμα-
τος και κάθε είδους εργασία οικο-
δομική Ρένος τηλ. 699 359 2353. 
Περιοχή Αργολίδα, αναλαμβάνω 
και γύρω περιοχές. ΚΩΔ. 1215

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ take 
away στο Άργος σε πολύ προσι-
τή τιμή για προσωπικούς-οικο-
γενειακούς λόγους. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε σε αυτό το email 
expert911@outlook.com.gr ΚΩΔ. 
1129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ γυ-
μναστικής home gym (dm-4200) 
.τιμή 300 ευρώ. Τηλ. 697 727 8437. 
ΚΩΔ. 1128

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανήματα μετα-
χειρισμένα σε άριστη κατάσταση 
και εξοπλισμός ζαχαροπλαστεί-
ου, φούρνος υγραερίοu, στόφα, 
παγωτομηχανή, πλυντήριο σκευ-
ών, πάγκος ανοξείδωτος, ψυγείο, 
λαντζάκι, μπεν μαρί σοκολάτας, 
ταχυθερμοσίφωνας υγραερίου, 
βιτρίνα για βαριεγκάτα παγωτού 
12 θέσεων. Πληροφορίες: 694 431 
7903. ΚΩΔ. 1125

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ για ίδρυ-
ση συλλόγου ανέργων. Παρακα-
λώ τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο 
27510-20016. ΚΩΔ. 1120

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουφώματα αλου-
μινίου πλήρη (εξωτερικά και τζα-
μιλίκια, συρόμενα, με τους οδη-
γούς τους) λόγω αντικατάστασης 
με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 
Συνολική τιμή 600 € για μια μπαλ-
κονόπορτα και έξι παράθυρα. 
Πληροφορίες τηλ. 694 456 2400. 
ΚΩΔ. 1116

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ, καρέκλα 
διευθυντική, 2 καρέκλες επισκέ-
πτη, συρταριέρα, 2 ερμάρια, τιμή 
900 €. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
690 706 5064. ΚΩΔ. 1125

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΜΠΑ πετρελαίου, 
alfa therm ελαφρός μεταχειρι-
σμένη καινούρια Α κλάσης. Τιμή 
300 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας 694 
051 4176 ΚΩΔ. 1128

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Τηλεόραση 
PRINCESS (παλιό μοντέλο) + απο-
κωδικοποιητής, τσάντα ώμου 
HUNTER (καινούργια, μεσαίο μέ-
γεθος, γκρι), 1 ζευγάρι πέδιλα γυ-
ναικεία EVA FRUTOS (καινούργια, 
no 39), 1 ζευγάρι γόβες ΦΥΤΑΝΙ-
ΔΗΣ (καινούργια, καφέ, δέρμα, no 
39), 5 κούκλες για πλέξιμο (συν-
θετικές, μωβ). Τηλ: 694 945 2646. 
ΚΩΔ. 1221

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριθέσιος καναπές ΙΚΕΑ 
με επένδυση ύφασμα στο χρώμα 
της άμμου. Κατάσταση άριστη. 
Τιμή 350€. Περιοχή Βερβερόντα, 
Πόρτο Χέλι. Τηλ. 697 979 6194. 
ΚΩΔ. 1201

ΔΙΔΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500ΤΜ στην 
Ασίνη για Αντιπαροχή. Με βάση το 
συντελεστή δόμησης στο παρόν 
οικόπεδο υπάρχει δυνατότητα 
ανέγερσης δύο ανεξάρτητων κα-
τοικιών εμβαδού 250τμ εκάστη. 
Τηλ. Επικοινωνίας 694 204 0369 
Γιώργος. ΚΩΔ. 1198
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Χειμερινή κολυμβήτρια 

Οι δυο φίλοι  
Ήτανε που λέτε δύο φίλοι Ιρλανδοί σε μία βάρκα και ψα-
ρεύανε κάπου στον Ατλαντικό... Κάπου επειδή δεν τσί-
μπαγε, κάπου από το πολύ ποτό, τους παίρνει ο ύπνος...
Μετά από κανένα 10άωρο ξυπνάνε, και καταλαβαίνουν 
ότι τους έχει παρασύρει ένα δυνατό ρεύμα και έχουν 
χαθεί... Αρχίζουν να περιπλανιούνται με τα κουπιά μία 
μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, τίποτα. Τους τελείωσαν τα 
φαγητά, το νερό, το κυριότερο η μπύρα..... Εκεί λοιπόν 
που κλαίγανε τη μοίρα τους, βλέπουν ένα λυχνάρι να 
επιπλέει. Το παίρνουν, το τρίβουν, και τσούφφφφ πετά-
γεται ένα τζίνι από μέσα...
- Λοιπόν, κοιτάξτε κύριοι-λέει το τζίνι-επειδή έχω βαρεθεί 
αυτές τις ιστορίες με τις 3 ευχές και τα ρέστα, θα σας εκ-
πληρώσω μία ευχή. Κανονίστε να είναι καλή!
Πετάγεται ο ένας από τους δύο...
- Θέλουμε να έχουμε όση μπύρα θέλουμε για την υπό-
λοιπη ζωή μας!
Κάνει το τζίνι έτσι, και αμέσως όλος ο ωκεανός γίνεται 
μπύρα!
Πετάγεται ο άλλος, βαράει μία σφαλιάρα σε αυτόν που 
είπε την ευχή...
- Ρε ηλίθιε! Τώρα θα πρέπει να κατουράς μέσα στη βάρκα!

31 Λόγοι για να καταλάβουν κάποια πράγματα οι γυναίκες 
01. Είναι απλή λογική όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα, φεύ-
γοντας να σηκώνετε το καπάκι.
02. Καταλάβετε επιτέλους ότι τα ψώνια στα μαγαζιά δεν 
μας συγκινούν.
03. Αν πρέπει εμείς να δούμε Σα-
σμό, πρέπει και εσείς να δείτε το 
τελικό του μπάσκετ.
04. Αν θέλετε ένα καλό παιδί για 
σχέση , σταματήστε να βγαίνετε με 
μαλάκες.
05. Αν νομίζετε ότι είστε χοντρή 
μην μας ρωτάτε , απλά κάντε δίαι-
τα...
06. Η πρόταση "Ασ` το" ή "Καλά ότι 
πεις" δεν είναι ότι καλύτερο για να 
κλείσετε μια συζήτηση μετά από 
ένα καυγά.
07. ...θέλω να μείνουμε μόνο φίλοι...
(τι σπαστικό)
08. Όταν λέτε όχι σταματήστε να 
εννοείτε ναι..
09. Αν θέλετε υγιή σεξουαλική 
ζωή γεμάτη με ένταση και πάθος, 
σταματήστε να υποκρίνεστε οργα-
σμούς.
10. Το να προσπαθείτε να προκαλέ-
σετε εκείνο τον τεράστιο τύπο στο 
μπαρ , δεν είναι καθόλου αστείο..
11. Μην ρωτάτε αν θέλουμε και άλλη μπύρα.....εννοείτε!
12. Ναι σας ακούσαμε την πρώτη φορά μην το επαναλαμ-
βάνετε..(τι γκρίνια Θεέ μου).
13. Εάν ζητάτε ειλικρίνεια , μην κάνετε ερωτήσεις που ξέ-
ρετε ότι οι απαντήσεις θα σας ενοχλήσουν.
14. Όλα αυτά τα ανδρικά πανέμορφα μοντέλα που βλέπετε 
είναι gay παραδεχτείτε το !
15. Ναι ο Ρίτσαρντ Γκήρ, ο Τόμ Κρούζ, και Μπράντ Πίτ 
είναι πολύ ωραίοι άντρες ακριβώς το ίδιο όμορφες, είναι 
και η Κλώντια Σίφερ, η Μισέλ Φάιφερ και η Τζούλια Ρό-
μπερτς επειδή όμως ποτέ δεν θα γνωρίσουμε κανέναν από 
αυτούς τους ανθρώπους, ας κοιτάξουμε να είμαστε καλά 

μεταξύ μας.
16. Παρόλα αυτά που έχετε ακούσει ή έχετε διαπιστώσει 
...δεν είναι όλοι οι άντρες κρετίνοι.

17.  Έχετε ήδη αρκετά ρούχα !!!!!!
18. Ναι επίσης έχετε πάρα πολλά πα-
πούτσια!!!
19. Όχι δεν ξέρουμε τι μέρα είναι 
..γιατί ρωτάτε ; γράψτε τις επετείους 
στο ημερολόγιο !
20. Ο πονοκέφαλος που κρατάει 4 
εβδομάδες, είναι πρόβλημα...δείτε ένα 
γιατρό!
21. Μην υποκρίνεστε , προτιμούμε 
να είμαστε ανεπαρκής παρά ηλίθιοι..
22. Όταν είμαστε στο κρεβάτι και δεί-
χνουμε κουρασμένοι , δεν θέλουμε 
να συζητήσουμε την σχέση μας, απλά 
είμαστε κουρασμένοι ..!!
23. Οτιδήποτε φοράτε είναι καταπλη-
κτικό ...πραγματικά..!
24. Το κλάμα είναι εκβιασμός, χρησι-
μοποιήστε το αν χρειάζεται, αλλά μην 
περιμένετε να μας αρέσει.
25. Ναί,Οχι και Μμμμμ..., είναι οι ιδα-
νικές απαντήσεις.
26. Ζητήστε αυτό που θέλετε μια και 
καλή, οι υπαινιγμοί ή τα υπονοούμε-

να δεν πιάνουν.
27. Μην λέτε σε όλους τους άντρες τα ίδια, κάποια στιγμή 
θα συναντηθούμε αι σκεφτείτε πώς θα σας αντιμετωπί-
σουμε μετά.
28. Μην ρίχνετε υπονοούμενα σε άλλους άντρες όταν εί-
μαστε τουλάχιστον παρόν, το ξύλο κανέναν δεν ωφέλησε.
29. Το ότι κοιτάμε άλλες γυναίκες δεν σημαίνει απολύτως 
τίποτα άλλωστε πως θα εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε δί-
πλα μας!
30. Το να μας μιλάτε για το πρώην σας, δεν μας κομπλάρει 
απλά μπορεί να γυρίσετε σε αυτόν το συντομότερο !
31. Η σχέση μας δεν μπορεί ποτέ να είναι όπως τους δύο 
πρώτους μήνες...παραδεχτείτε το !!


