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Σκοτάδι για το μέλλον 
των νοσοκομείων

Νεκτάριος: 
Το Χριστουγεννιάτικο 

μήνυμα

Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα λάβουν από ένα ημερολόγιο με 
τίτλο «Δεν γίνεται να μην γεννηθώ και εφέτος». Το ημερολόγιο εκδόθηκε από το 

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

από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.

Σελ 14

Σκοτάδι επικρατεί αναφορικά με τις συγχωνεύ-
σεις των νοσοκομείων, στις οποίες αναμένεται 
να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας με βάση 
το νέο χάρτη υγείας. Η έλλειψη πληροφόρησης 
και η υποστελέχωση, προκαλούν αγωνία και 
αναστάτωση στις δύο νοσηλευτικές μονάδες 
της Αργολίδας. Σελ 12

Δε μπορούσε ο Θεός ν’ αφήσει το διάβολο στο 
καταστροφικό του έργο, και τον άνθρωπο, τη 
δική του εικόνα, στην εξαχρείωση, βυθισμένο 
στο σκοτάδι, σημειώνει μεταξύ άλλων στο Χρι-
στουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Μητροπολίτης 
Νεκτάριος.  Σελ. 9

 �� ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΆΠΟ ΤΟ ΝΆΎΠΛΙΟ, ΆΡΓΟΣ ΚΆΙ ΕΠΙΔΆΎΡΟ ΆΠΆΝΤΟΎΝ ΓΙΆ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ ΤΡΆΠΕΖΙ

«Τί θα κάνουμε τα «Τί θα κάνουμε τα 
Χριστούγεννα; Θα βγούμε; Χριστούγεννα; Θα βγούμε; 
Θα καλέσουμε κόσμο; Θα καλέσουμε κόσμο; 
Τί θα φάμε;». Ερώτηση Τί θα φάμε;». Ερώτηση 
πετριά για την τσέπη του πετριά για την τσέπη του 
καθενός, που παλεύει με καθενός, που παλεύει με 
την ακρίβεια. Ερώτηση την ακρίβεια. Ερώτηση 
που σε αφήνει «στήλη που σε αφήνει «στήλη 
άλατος». Απλοί πολίτες άλατος». Απλοί πολίτες 
απαντούν για τα τί και τα απαντούν για τα τί και τα 
πώς του καθιερωμένου πώς του καθιερωμένου 
Χριστουγεννιάτικου Χριστουγεννιάτικου 
τραπεζιού, που εφέτος θα τραπεζιού, που εφέτος θα 
είναι με περικοπές. Σελ. 3είναι με περικοπές. Σελ. 3

ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΑΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΑ

Σελ.8Σελ.8

Η Καραθώνα ανήκειΗ Καραθώνα ανήκει
σε κάθε δημότη και πολίτησε κάθε δημότη και πολίτη
Ναυπλία Ενωμένη: Ρίχνουν νερό στο μύλο των κερδοσκοπικών ιδιωτικών συμφερόντωνΝαυπλία Ενωμένη: Ρίχνουν νερό στο μύλο των κερδοσκοπικών ιδιωτικών συμφερόντων

ΝΕΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΑΚΑΡΗΝΕΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΑΚΑΡΗ

  Σελ. 4Σελ. 4

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
ΜΕ …ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ!ΜΕ …ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ! Φ
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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: 1198
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 22.12.2022

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

Πόσο μπροστά ήταν οι Οθωμανοί του Ναυπλίου. Μέχρι και τρίφυλλες μπάλες είχαν κατασκευάσει …
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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

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
με …περικοπές!

Ρεπορτάζ. Κάτοικοι από το Ναύπλιο, Άργος και Επίδαυρο απαντούν: Τί θα κάνουν τα Χριστούγεννα,  
αν θα βγουν, αν θα καλέσουν κόσμο στο σπίτι και τί θα φάνε.

«Τί θα κάνουμε τα Χριστούγεννα; Θα βγούμε; 
Θα καλέσουμε κόσμο; Τί θα φάμε;». Ερώτηση 
πετριά για την τσέπη μας που παλεύει με την 
ακρίβεια. Ερώτηση που σε αφήνει «στήλη άλα-
τος».
Τα Χριστούγεννα είναι προ των θυρών. Με κα-
τάνυξη και ευλάβεια, οι θρησκευτικές κοινότη-
τες ανά τον κόσμο είναι έτοιμες να υποδεχτούν 
το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Θεί-
ου βρέφους. Μια πολύ, ίσως η πιο σημαντική 
μέρα, για τη Χριστιανοσύνη. Τόνοι μελάνης 
έχουν χυθεί για να περιγράψουν με όσο πιο 
γλαφυρό τρόπο γίνεται, την παράξενη μυστι-
κιστική επίδραση που ασκεί εκείνη η νύχτα 
στους ανθρώπους.
«Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη, ποιος 
δεν την ξέρει; Των Μάγων κάθε χρόνο τα με-
σάνυχτα λάμπει τ΄ αστέρι. Κι όποιος το 
βρει, μες στ’ άλλα αστέρια ανάμεσα 
και δεν το χάσει. Σε μια άλλη Βη-
θλεέμ ακολουθώντας το μπορεί 
να φτάσει». Πάντα μας χάι-
δευαν βαθιά στην ψυχή τα 
λόγια αυτά απ’ το ποίημα 
του Δροσίνη με το τίτλο 
«Νύχτα Χριστουγεννιά-
τικη». Ποιος αλήθεια 
δεν θα ήθελε να είναι 
εκεί το βράδυ εκείνο; 
Ποιος δεν θα ΄θέλε να 
βρει τη Βηθλεέμ του και 
να ξεφύγει απ’ τη σκλη-
ρή πραγματικότητα;  Γα-
ληνεύουμε ακόμα και στη 
σκέψη και πάμε στ’ όνειρο, 
περίεργα συναισθήματα μας 
κυριεύουν, πρωτόγνωρα, με-
ταφυσικά και υπέροχα…

Η πραγματικότητα
Όμως ξυπνάμε απότομα, η πραγματικότη-
τα μας χτυπά με δύναμη την πόρτα την μικρή, 
των κρυφών αποδράσεων του νου.
Η πρώτη ερώτηση που θα μας γίνει, είναι η 
καθιερωμένη: 
-   «Τί θα κάνουμε τα Χριστούγεννα; Θα βγούμε; 
Θα καλέσουμε κόσμο; Τί θα φάμε;»
Ερώτηση πετριά για την τσέπη μας που πα-
λεύει με την ακρίβεια. Ερώτηση που σε αφήνει 
«στήλη άλατος». Πόσοι από μας δεν έχουν ήδη 
αποφασίσει; Πόσοι από μας δεν το σκεφτόμα-
στε και το ξανασκεφτόμαστε, κοιτάζοντας απ’ 
τη μια το τραπέζι κι απ’ την άλλη την τσέπη 
μας;
Ρωτήσαμε απλούς πολίτες, κάνοντας έναν 
δειγματοληπτικό ρεπορτάζ ανάμεσα σε μια 
πλειάδα ανθρώπων από το νομό Αργολίδας, 
στην προσπάθεια να δούμε τα τί και τα πώς 
του καθιερωμένου Χριστουγεννιάτικου τρα-
πεζιού και διαβάστε τί απάντησαν κάποιοι από 
αυτούς…

Η ερώτηση ήταν, αν η κάθετη άνοδος των 
τιμών, θα επηρεάσει τις επιλογές τους σε ότι 
αφορά τη μέρα εκείνη.
Η Α.Κ .από το Ναύπλιο μας είπε: 

-   «Όλα τα σκέφτομαι, αλλά θα κάνω πε-
ρικοπές στην ποσότητα και όχι στην ποι-
ότητα. Θα προτιμούσα βέβαια, να μαζευό-
μαστε και να έφερνε ο καθένας από κάτι, 
στυλ ρεφενέ. Νομίζω θα ήταν το καλύτε-
ρο για όλους».
Ακόμα μια κυρία από το Ναύπλιο η 
Δ.Φ. μας απάντησε, πως «θα προτιμούσα 

να μας είχαν καλέσει σε 
κάποιο άλλο σπίτι, αλλά 

μια μέρα είναι και πρέπει 
να τη γιορτάσουμε ανάλογα. 

Θα κάνω ότι έκανα πάντα και 
βλέπουμε».
Η Ν.Σ. από το Άργος είπε 
πως αντί για αρνάκι, θα προ-
τιμήσει ένα πολύ ωραίο ρολό 
κοτόπουλο.
Από το Λυγουριό, ο Β.Κ, 
προσθέτει, πως αν ήταν στο 
χέρι του, θα διάλεγε κάτι μετα-
ξύ κοτόπουλου και μοσχαριού, 
αλλά «μέρα που είναι, θα φάμε 
το αρνάκι μας, παρά την τρο-
μερή άνοδο των τιμών».
Οι κυρίες Α.Π και Κ.Μ, από 
την  Παλαιά Επίδαυρο, μας 
είπαν ότι ψάχνουν για όσο το 
δυνατόν οικονομικότερες λύ-
σεις, ποτέ όμως σε βάρος της 
ποιότητας.
Τελικά αν σκεφτούμε τις απα-
ντήσεις όλων αυτών που μας 
βοήθησαν στο ρεπορτάζ, κατα-
λήγουμε σε ένα συμπέρασμα:
Ναι μεν η ακρίβεια τραβά συ-

νεχώς προς τα πάνω, ναι υπάρχει σοβαρή οικο-
νομική δυσπραγία, αλλά τα Χριστούγεννα και 
γενικότερα τις γιορτές, δεν θα αφήσουμε να 
μας τα χαλάσει κανένας και τίποτα.
Πάλι θα γλεντήσουμε, έστω και με ρετσίνα, 
πάλι θα φάμε του σκασμού κι ας είναι και κο-
τόπουλο και πάλι θα περάσουμε τα πιο όμορφα 
Χριστούγεννα, πιο όμορφα από ποτέ. Έτσι για 
να μπει καλά ο καινούριος χρόνος! 

Α.Γ. 

Ρωτήσαμε απλούς πολίτες, 
κάνοντας έναν δειγματοληπτικό 

ρεπορτάζ ανάμεσα σε μια 
πλειάδα ανθρώπων από 
το νομό Αργολίδας, στην 

προσπάθεια να δούμε τα τί 
και τα πώς του καθιερωμένου 

Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 
και διαβάστε τί απάντησαν 

κάποιοι από αυτούς…

Πάλι θα γλεντήσουμε, έστω και 
με ρετσίνα, πάλι θα φάμε  
του σκασμού κι ας είναι  
και κοτόπουλο και πάλι  

θα περάσουμε τα πιο όμορφα 
Χριστούγεννα, πιο όμορφα  

από ποτέ.

Pixabay jplenio

Pixabay Placidplace
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Νέοι συμπολίτες στηρίζουν Μάκαρη
Νέα πρόσωπα εντάσσονται στη δημοτική παράταξη του υποψήφιου 

δημάρχου Ναυπλιέων Κώστα Μάκaρη, από το Ναύπλιο και τα Πυργιώτικα.
Πρόκειται για τους Βασίλειο Λάσκαρη, Γε-
ωργία Καστραντά, Ευάγγελο Ανδριανόπου-
λο, Χαράλαμπο Γεωργόπουλο, Βασίλειο 
Μαρινάκη, Γεωργία Μυρισιώτη, Γεώργιο 
Τράκα, Αγγελική Τσεκούρα.
Με δήλωσή του ο κος Βασίλειος Λάσκαρης 
από το Ναύπλιο, σημειώνει: «Είμαι γέννημα 
θρέμμα Ναυπλιώτης και δυστυχώς όσα συμ-
βαίνουν στην Ιστορική μου πόλη αλλά και 
ευρύτερα στον Δήμο, με προβληματίζουν 
και με ανησυχούν ιδιαίτερα. Ως ελεύθερος 
επαγγελματίας με τα γνωστά προβλήματα 
του κλάδου που εμπλέκεται και η Δημοτική 
Αρχή, αλλά και ασχολούμενος με το κομμάτι 
του αθλητισμού, πρώτα ως ποδοσφαιριστής 
και τώρα ως προπονητής.
Η παρουσία της Δημοτικής Αρχής είναι μη-
δενική έως ανύπαρκτη. Θα αναφερθώ μόνο 
στις κακές  έως τραγικές αθλητικές εγκατα-
στάσεις όχι μόνο στην πόλη του Ναυπλίου 
αλλά σε ολόκληρο στο δήμο μας. Τα αποτε-
λέσματα της ανάμειξης του Δήμου είναι σε 
όλους γνωστά. Τραγωδία.
Για αυτό αποφάσισα να στηρίξω την υπο-
ψηφιότητα για Δημάρχου του κ. Κων/νου 
Μάκαρη πιστεύοντας ακράδαντα ότι η πα-
ρουσία του θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. 
Θα είμαι λοιπόν και εγώ υποψήφιος στις 
επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές με το 
ψηφοδέλτιο του κ. Μάκαρη, καλώντας συγ-
χρόνως και όλους τους συμπολίτες μου που 
τρέφουν τις ίδιες ανησυχίες με εμένα να 
πράξουν το ίδιο».
Αντίστοιχα έξι συμπολίτες από τα Πυργιώ-
τικα, οι: Ευάγγελος Ανδριανόπουλος, Χαρά-
λαμπος Γεωργόπουλος, Βασίλειος Μαρινά-
κης, Γεωργία Μυρισιώτη, Γεώργιος Τράκας, 
Αγγελική Τσεκούρα, αναφέρουν σε κοινή 
τους δήλωση: «Εμείς που υπογράφουμε το 
παρόν, είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της κοινό-
τητας ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΑ, που μολονότι βρίσκεται 
πλησίον του Ναυπλίου αισθανόμαστε ότι 
έχουμε εγκαταλειφθεί τελείως από την Δη-
μοτική Αρχή. Κανένας Δήμαρχος, κανένας 
Αντιδήμαρχος, κανένας Διευθυντής Υπηρε-
σίας δεν μας έχει επισκεφθεί για να δει από 
κοντά τα χρονίζοντα προβλήματά μας παρά 
τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας.
Η μελέτη διευθέτησης του χειμάρρου έχει 
βαλτώσει εδώ και πολλά χρόνια. Η καθαρι-
ότητα και η περισυλλογή των σκουπιδιών 
από τους δημόσιους χώρους είναι ανύπαρ-
κτη, με τα διάφορα κατοικίδια ή μη ζώα που 
ψάχνουν στα σκουπίδια για τροφή να κά-
νουν την κατάσταση για τα νοικοκυριά αφό-
ρητη. Η αγροτική οδοποιία έχει αφεθεί στην 
τύχη των φυσικών φαινομένων και δυσκο-
λεύει τους κατοίκους του χωριού να μετα-
βούν στις καλλιέργειες των ελαιόδεντρων, 

των εσπεριδοειδών κ.λ.π. Η οδοποιία εντός 
της κοινότητας είναι επικίνδυνη για κάθε 
πεζό και εποχούμενο. Είμαστε από πλευράς 
υποδομών σε μιάν άλλη εποχή και όσες φο-
ρές απευθυνθήκαμε σε κάποιον υπεύθυνο 
της Δημοτικής Αρχής λάβαμε μόνο ανεκ-
πλήρωτες υποσχέσεις.
Έτσι αναζητώντας μια αξιοπρεπή λύση για 
τα προβλήματά μας, απευθυνθήκαμε στον 
υποψήφιο, πλέον, Δήμαρχο κ. Κων/νο Μά-
καρη που ανακοίνωσε την διεκδίκηση της 
Δημοτικής Αρχής και παρουσίασε έναν κα-
τάλογο αξιόλογων συνεργατών που εγγυ-
όνται ότι θα πολεμήσουν την στασιμότητα, 
την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια και θα 
προσφέρουν στους  κατοίκους των Πυργιώ-
τικων λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά 

τους. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολί-
τες μας να πράξουν το ίδιο».
Επίσης, η κα Γεωργία Καστραντά, ανακοί-
νωσε: «Έχω γεννηθεί στο Ναύπλιο, έχω 
μεγαλώσει στο Ναύπλιο και είμαι μητέρα 2 
τέκνων και νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσο-
κομείο Ναυπλίου. Πήρα την απόφαση για 
πρώτη φορά να ασχοληθώ με τα κοινά που 
αφορούν την πόλη στην οποία ζω αλλά και 
ευρύτερα τον Δήμο μας. Μέσα από την δου-
λεία μου αγάπησα τους συνανθρώπους μου 
και έτσι έχω μάθει να στέκομαι στο πλευρό 
τους. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι έχω 
μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Για να μπορέσω όμως να πραγματοποιήσω 
όλα αυτά που με απασχολούν, όπως είναι η 

καλύτερη ποιότητα ζωής, η αλλαγή νοοτρο-
πίας και φιλοσοφίας που πρέπει να έχει η 
κάθε Δημοτική Αρχή και θα αφορά τις προ-
τεραιότητες στην άσκηση των καθηκόντων 
της, η διαφάνεια και η καλή διαχείριση των 
πεπραγμένων, θα πρέπει να αλλάξει και η 
σημερινή Δημοτική Αρχή. Μετά από ώριμη 
σκέψη αποφάσισα να συνταχθώ και εγώ μαζί 
με τον Κων/νο Μάκαρη, ο οποίος έχει όλα 
εκείνα τα εχέγγυα για να γίνουν πράξη όλα 
αυτά που προανέφερα. Και σε όλα αυτά να 
προσθέσω και την ανιδιοτελή προσφορά του 
και στα δύο Νοσοκομεία Άργος και Ναύπλιο.
Για αυτό λοιπόν δηλώνω ότι θα είμαι υπο-
ψήφια με το ψηφοδέλτιο του κ. Μάκαρη 
στις προσεχείς εκλογές και καλώ όλους τους 
συμπολίτες μου να πράξουν το ίδιο».
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του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Που θα τους Που θα τους 
βάλει;βάλει;

Μέσα σε 2 μέρες ανακοίνωσε 
7 νέους υποψηφίους ο Δημή-
τρης Καμπόσος. Αν συνεχίσει 
α παρουσιάζει νέους υποψη-
φίους με αυτό τον ρυθμό θα 
χρειαστεί να καταθέσει τουλά-
χιστον 2 ψηφοδέλτια την ώρα 
που άλλοι θα ζοριστούν πολύ 
να καταθέσουν έστω και ένα, κι 
αν το καταφέρουν κι αυτό. ΟΦ.

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

Ναύπλιο- Άργος διαφορετικές συγκλήσειςΝαύπλιο- Άργος διαφορετικές συγκλήσεις
Για μια ακόμα φορά η εορταστική 
προσέγγιση των Χριστουγέννων εί-
ναι κάτι περισσότερο από εμφανής 
στο Ναύπλιο και στο Άργος. Στο Ναύ-
πλιο επέλεξαν για μια ακόμα φορά 
εικαστικό στολισμό, ενώ στο Άργος 
ακολούθησαν την πεπατημένη με τα 
παραδοσιακά φωτάκια. Άσχετα αν 
συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την 
εικαστική προσέγγιση του Ναυπλίου, 
το να αναζητά κανείς νέους τρόπους 
ανάδειξης της μέρας των Χριστου-
γέννων, γεννά νέους δρόμους και δι-
άθεση στο να μπει κανείς στο πνεύμα 
του 12ημέρου, από την επανάληψη 
με μικρές διαφοροποιήσεις του ίδιου 
στολισμού.  ΟΝ.

Η διαθήκη

Η μόνη περίπτωση που ο Νόμος τού ΔΗΜΑΨΙΦΙΣΜΑΤΟΣ (Ο,ΤΙ 

ΠΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ) δέν ισχύει.

Ας πούμε ότι πέθανε ένας πατέρας και δέν πρόλαβε να αφήσει 

διαθήκη.

Είχε λοιπόν ο πατέρας αυτός, ένα κτήμα - ας πούμε - 100 στρεμ-

μάτων. Είχε και 10 παιδιά. 

Σε λίγα χρόνια τα παιδιά παντρεύτηκαν και έκαναν πολλά παι-

διά και εγγόνια.

Ερώτημα: μπορούν -ναι ή όχι- να αποφασίσουν οι περισσότεροι, 

να πουληθεί αυτό το κτήμα;

Για το επίμαχο θέμα τής Καραθώνας, έγραψε ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

(σελ. 4, 8.12.22) ότι ένας βουλευτής δήλωσε στα σοβαρά - και 

με ύφος 40 καρδιναλίων - ότι χωρίς καμία προηγούμενη «ενη-

μέρωση» τής τοπικής κοινωνίας, η κυβέρνηση ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ…

Αλλά αυτό ήταν το πρόβλημα; Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΝΕΡΩ-

ΣΗ; Δηλαδή αν μας είχε ενημερώσει, τότε μπορούσε να ΑΠΟ-

ΦΑΣΙΣΕΙ και να τήν πάρει τήν Καραθώνα;…    

Θυμάμαι όταν πριν χρόνια προσπαθούσα να σώσω και να ανα-

δείξω τήν Μυκηναϊκή Γέφυρα τού Αρκαδικού. Μού λέει λοιπόν 

ένας αρχαιολόγος: 

-Τί κάνεις έτσι μωρ’ αδερφέ μου! Στο τέλος τέλος, δική σου είναι 

αυτή η γέφυρα;

Η απάντησή μου δέν σήκωνε αντιρρήσεις. 

-Ναι βρε άνθρωπε τού Θεού! Δική μου είναι! Αυτοί που τήν 

έφτιαξαν, δέν ήταν Έλληνες; Άφησαν καμιά διαθήκη όπου σε 

κάνει ιδιοκτήτη; Δέν ήσαν οι παππούδες μας; Αυτή λοιπόν 

η ΓΕΦΥΡΑ ενώνει όλους - γραμματισμένους και αγράμματους - 

όσους δακρύζουν και σέβονται αυτούς τούς προγόνους που τήν 

κατασκεύασαν πριν 3.500 χρόνια και που θα λειτουργεί εις τούς 

αιώνες, εάν δέν βρεθούν κάποιοι σπουδαγμένοι και «ειδικοί» 

που με τήν αδιαφορία τους θα τήν αφήσουν να καταστραφεί. 

Είναι λοιπόν τόσο δική σου, όσο και δική μου κι ας μην το κατα-

λαβαίνεις εσύ αυτό. ΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΕ!

Ναύπλιον 16.12.22

* Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
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O Καρυοθραύστης 
«O Καρυοθραύστης» το μαγικό παραμύθι του Ερνστ Τέοντορ Βίλελμ Χόφμαν που γρά-
φτηκε το 1816, ήταν το θέμα της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά που οργά-
νωσε με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος Αργείων ο Δαναός. Το παραμύθι διάβασε και απέ-
δωσε θεατρικά η ηθοποιός, σκηνοθέτης και στιχουργός Σοφία Καψούρου.  Τα παιδιά της 
χορωδίας του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Άργους υπό την δ/νση του μαέστρου Νίκου Καπετά-
νιου έπαιξαν μουσικά όργανα και τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στο τέλος 
όλοι οι παρευρισκόμενοι πήραν δωράκια. Ένα μικρό Καρυοθραύστη που είχαν φτιάξει οι 
εκπαιδευτικοί και τα παιδιά από το ΚΔΑΠ ΑΡΓΟΥΣ και το ΚΔΑΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ, τα οποία 
λειτουργούν στο πλαίσιο της ΚΕΔΑΜ. Αυτό που δεν διευκρινίστηκε είναι αν οι παρευρισκό-
μενοι αυτοδιοίκητοί έλαβαν κι αυτοί δώρο έναν «Καρυοθραύστη» μια και θα χρειαστεί 
να «σπάσουν πολλά καρύδια» για να κερδίσουν μια θέση στην νέα δημοτική αρχή. ΟΦ.

Χριστούγεννα στη Παθολογική
Όπου φτωχός κι η μοίρα του κι αν είναι και αλλοδαπός χωρίς 
συγγενείς και γνωστούς στην Ελλάδα, ακόμα χειρότερα. Στην 
παθολογική κλινική της νοσηλευτικής μονάδας του Άργους 
νοσηλεύεται ένας αλλοδαπός, μάλλον του πρώην ανατολικού 
μπλοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες η μονάδα του έχει εκδώ-
σει εξιτήριο, όμως η επικοινωνία μαζί του δεν είναι εφικτή. 
Θα έπρεπε να παρέμβει μια κοινωνική λειτουργός για να δι-
ευκολύνει την κατάσταση και πολύ περισσότερο αν χρειάζε-
ται στέγη, έστω γι αυτές τις άγιες μέρες να του προσφέρει η 
εκκλησία ή κάποιοι φιλάνθρωποι, αφού οι δήμοι μας χρόνια 
τώρα δεν αξιώθηκαν να έχουν ξενώνες φιλοξενίας. ΩΠ.ΑΡΕ

Ενδιαφέρουσα 
«αμερικανιά»

Πως θα μπορούσε να χαρακτηρίσει 
κανείς αλλιώς την «γιορτή της ευγνω-
μοσύνης», ούσα μέλος της ευρύτε-
ρης καμπάνιας του Christmas Giving 
Friday όπου ενωμένοι πάνω από 100 
φορείς από όλη την Ελλάδα, γιορτά-
ζουμε τη γενναιοδωρία, την αλληλεγ-
γύη και την κοινωνική συμπερίληψη; 
Όπως και να την χαρακτηρίσει κανείς 
πρόκειται για μια εκδήλωση που θα 
έπρεπε χρόνια τωρα α είχε ιοθετη-
θεί. Όπως αναφέρει η ΚΕΔΑΜ «Μαζί 
θα μοιραστούμε θετικά συναισθήμα-
τα και θα θυμηθούμε τις καλύτερες 
στιγμές της χρονιάς, τους ανθρώπους 
που μας στήριξαν και τα καλά που 
μας συμβαίνουν.
Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνω-
ση του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & 
Ευημερίας Be Positive, του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Αργολί-
δας "Η Αλληλεγγύη" & του Κέντρου 
Be Yourself, υπό την Αιγίδα του Δή-
μος Άργους – Μυκηνών, με την υπο-
στήριξη της ΚΕΔΑΜ και της Παιδικής 
Νεανικής Βιβλιοθήκης. Μπορείτε να 
λάβετε μέρος στη γιορτή μας και δια-
δικτυακά! Join Zoom Meeting: https://
us06web.zoom.us/j/89422580352...». 
Δεν είναι τα πάντα αρνητικά που προ-
έρχονται από την Δύση της Δύσης. ΑΝ

Η Μυθική Μεσσήνη  
Η Μυθική Μεσσήνη, έτσι θα έπρεπε να ονομάζεται το 
Βίντεο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προ-
σέλκυση τουριστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Πράγματι το αναστηλωτικό έργο στην αρχαία είναι 
θαυμάσιο και ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μεσ-
σήνης αποτελεί παράδειγμα και προς άλλες περιοχές, 
όπως η εγκαταλελειμμένη ανασκαφικά και αναστηλω-
τικά αρχαία αγορά του Άργους, παρ` όλο που υπάρχει 
μελέτη για την αναστήλωση της κρήνης των Μουσών 
κλπ. Σε κάθε περίπτωση και το δεύτερο βίντεο τουρι-
στικής προβολής της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις, σε Αργολίδα, Αρκαδία και Κο-
ρινθία, λόγω της συνεχιζόμενης μεροληψίας υπέρ της 
Μεσσηνίας. ΑΝ

Η διάρρηξη που αναστάτωσε το Άργος
Ξημερώματα Τετάρτης οι τέσσερις δράστες, την ώρα 
που οι λαϊκακατζήδες έστηναν τους πάγκους τους, 
αναστάτωσαν το κέντρο του Άργους. Η κλοπή σε κο-
σμηματοπωλείο στη Γούβα, έγινε ταχύτατα, και έκαναν 
φτερά κοσμήματα, με την αστυνομία να έχει εξαπο-
λύσει ανθρωποκυνηγητό, χωρίς αποτελέσματα, μέχρι 
τουλάχιστον που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας.
Το θράσος των κλεφτών ήταν τόσο μεγάλο, που δεν 
πτοήθηκαν με την κίνηση που υπήρχε εκείνη των ώρα 
στη Λαϊκή και έφυγαν με τα κλοπιμαία, προς άγνωστη 
κατεύθυνση με αυτοκίνητο που είχαν παρκάρει μπρο-
στά από το κατάστημα. Υ.Ζ.

Επιστροφή στην φαντασία
Κάτι η οικονομική κρίση, κάτι η απομόνωση των 2 
ετών της πανδημίας στερούν από διάθεση την συμ-
μετοχή των πολιτών στις 
εκδηλώσεις. Πέρα από τις 
προσπάθειες των δήμων οι 
πολίτες παραμένουν στα σπί-
τια τους ενώ στο παρελθόν 
κάθε ημέρα του 2ημέρου 
ήταν μια γιορτή. Η φαντασία 
αναπλήρωνε τα κενά των εκ-
δηλώσεων και το ερευνητικό 
πνεύμα των παιδιών, όπως 
της μικρής στην φωτό, έχει 
χαθεί πλέον στον ψηφιακό 
κόσμο. ΑΝ
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Vita Civilis
Πυραμίδα διεθνούς 

εξουσίας
Του Γιώργη Κοροντάνη

Τμήμα του υγειονομικού είναι και το φαρμακευτικό. Ας 

γράψουμε δυο λόγια μιας και είχα την τύχη να έχω αυτή 

της ειδικότητα. Έχει γεμίσει η Ελλάδα από “μαγαζάκια” 

του στρατού. Στρατιωτικά φαρμακεία, πρατήρια (καυσί-

μων έως και τροφίμων ), οδοντιατρεία αλλά και ΚΒΙΕΣ 

[(Κέντρο Βιολογικών και Ιατρικών ερευνών). Αλήθεια 

τι ερευνούν; Υπάρχει κάποια εργασία δημοσιευμένη σε 

έγκυρο διεθνές περιοδικό να επιδείξουν;] Τι χρειάζονται 

όλα αυτά; Έχουμε ορίσει τι είναι στρατός και ο Αριστοτέ-

λης λέει εξ ορισμού άρξασθαι. Αν διαλυθούν όλα αυτά 

θα φτιάξει ο στρατός; Όχι βέβαια. Αλλά θα συμμαζευτεί 

το ξεχείλωμα (διαφθορά, κυνήγι θέσεων κλπ).

Ο στρατός θα φτιάξει όταν αποκτήσουν εθνική συνεί-

δηση οι εκπρόσωποι του εθνικού “Κεφαλαίου”, ας εί-

ναι και φτωχοί συγγενείς του διεθνούς “Κεφαλαίου”. 

Κάποιος από δαύτους μίλησε στην Κωνσταντινούπολη 

στους ομολόγους του και είπε ότι δεν έχουμε εμείς δια-

φορές, τις διαφορές τις κάνουν οι πολιτικοί. Εμ βέβαια, 

οι πολιτικοί είναι τα εκτελεστικά όργανα. Κάποιος άλ-

λος, είπε αν μας ζορίζουν θα πάρω την τσιμεντοβιομη-

χανία και θα φύγω και το έκανε. Αν υποθέσουμε ότι 

κυριεύεται η Ελλάδα, οι πλούσιοι δεν θα χάσουν και 

πολλά (το έχω γράψει σε άλλο άρθρο). Την Ελλάδα δεν 

την απελευθέρωσε ούτε ο Κολοκοτρώνης, ούτε ο Κα-

ραισκάκης, ούτε ο Ανδρούτσος κλπ, αλλά οι τρεις τότε 

μεγάλες δυνάμεις (Ναυμαχία του Ναυαρίνου) Ρωσία, 

Γαλλία, Αγγλία για να έχουν βάση στη Μεσόγειο από 

τον ανταγωνισμό τους σκότωσαν τον Καποδίστρια ως 

Ρωσόφιλο (Γαλλία). Τι πρέπει να κάνουμε; Ενότητα. 

Βέβαια υπάρχει και του Μέτερνιχ το δόγμα διάβρωση 

υπονόμευση. 

Μα “κάθονται” οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου και ασχο-

λούνται με την Ελλάδα και τον στρατό της; Όχι. Οι 

εκπρόσωποι του διεθνούς κεφαλαίου μαζεύονται στο 

Νταβός, πάνε και πρωθυπουργοί, και ορίζουν το ποσο-

στό ανάπτυξης(κέρδος) της οικονομίας που θέλουν από 

εκεί και πέρα είναι οι διευθυντές πχ λέσχη Μπιλντερ-

μπεργκ (έχει έρθει και στην Ελλάδα πριν τις εκλογές 

του 81, και είχε μιλήσει ο τότε αρχηγός της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης). Και βέβαια τα υπεύθυνα και αρμό-

δια εκτελεστικά όργανα (ΗΠΑ, Ρωσία κλπ). Δεν θα αφή-

σουμε την Αμερική να γίνει ο μοναδικός σερίφης του 

κόσμου είπε ο Πούτιν. Αμ θα την αφήσετε, μόλις πάρεις 

την έξοδο στο Μεσόγειο. Αυτά επιτάσσει το κεφάλαιο.

Αυτή είναι η πυραμίδα της διεθνούς εξουσίας κατά την 

γνώμη μου.-

Ναυπλία Ενωμένη: Η Καραθώνα 
ανήκει σε κάθε δημότη και πολίτη

17 Περιφερειακοί Σύμβουλοι κατέθεσαν πρόταση έκτακτης 
συνεδρίασης του  Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 

Να εκπονηθεί από το Δήμο 
Ναυπλιέων ένα ολοκληρωμένο 
και συγκεκριμένο σχέδιο για 
την παραλία της Καραθώνας, 
σε συνεργασία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς και σχετικούς 
επιστήμονες και αυτό το σχέδιο 
να παρουσιαστεί στα αρμόδια 
Υπουργεία, ώστε να σταματήσει 
η διαφαινόμενη πορεία προς 
την ιδιωτικοποίηση και το ξε-
πούλημα, προτείνει ο επικεφα-
λής της δημοτικής παράταξης 
«Ναυπλία Ενωμένη», Δημήτρης 
Παπαδημόπουλος. 
Ο υποψήφιος δήμαρχος τονίζει 
ότι οι ενέργειες που γίνονται όλα 
τα προηγούμενα χρόνια ρίχνουν 
νερό στο μύλο του ΤΑΙΠΕΔ και 
των κερδοσκοπικών ιδιωτικών 
συμφερόντων, που ονειρεύονται 
ένα νέο Ελληνικό, με ιδιωτική 
υπερ-οικοδόμηση.
Δηλώνει για το θέμα της Καρα-
θώνας ο κος Παπαδημόπουλος: 
«Κάθε συζήτηση για την παρα-

λία της Καραθώνας, ως θέση 
και διεκδίκηση, θα πρέπει να 
ξεκινά με το αυτονόητο αίτημα 
να ακυρωθεί η παραχώρησή της 
παραλίας στο ΤΑΙΠΕΔ, παραχώ-
ρηση, η οποία έγινε το 2013 και 
ολοκληρώθηκε με την τελευταία 
νομοθετική ρύθμιση. Η παρα-
λία της Καραθώνας θα πρέπει 
να γυρίσει εκεί που ανήκει, στο 
Ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέ-
κταση σε κάθε δημότη και πολί-
τη, όπως άλλωστε και κάθε δη-
μόσιος χώρος και θα πρέπει να 
υπηρετεί τις ανάγκες όλης της 
κοινωνίας με απρόσκοπτη και 
ελεύθερη πρόσβαση. 
Σε κάθε περίπτωση και με βάση 
την υπάρχουσα κατάσταση, θα 
πρέπει άμεσα και χωρίς χρονο-
τριβή να εκπονηθεί από το Δήμο 
Ναυπλιέων ένα ολοκληρωμένο 
και συγκεκριμένο σχέδιο για 

την παραλία της Καραθώνας, 
σε συνεργασία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς και σχετικούς 
επιστήμονες και αυτό το σχέδιο 
να παρουσιαστεί στα αρμόδια 
Υπουργεία, ώστε να σταματήσει 
η διαφαινόμενη πορεία προς την 
ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλη-
μα. Μέσα από μια ολοκληρω-
μένη μελέτη, σε συνεργασία με 
ειδικούς, μπορεί ένα ήπιο σχέδιο 
ανάπτυξης της αγαπημένης μας 
παραλίας να συντελέσει στην 
επισκεψιμότητα της περιοχής 
και ταυτόχρονα στη διεύρυνση 
της προσφοράς εργασίας, με 
προτεραιότητα πάντα τη διατή-
ρηση της φυσικής ομορφιάς και 
το σεβασμό προς το περιβάλλον! 
Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, 
μετά την παραχώρηση της Κα-
ραθώνας στο ΤΑΙΠΕΔ το 2013, 
είμαστε μάρτυρες αντίθετης 

πολιτικής από τους τοπικούς 
άρχοντες. Αδιαφορία, εγκατά-
λειψη, περαιτέρω υποβάθμιση 
της παραλίας (ακόμα και με τη 
λειτουργία χωματερής). Ενέρ-
γειες που φυσικά ρίχνουν νερό 
στο μύλο του ΤΑΙΠΕΔ και των 
κερδοσκοπικών ιδιωτικών συμ-
φερόντων, που ονειρεύονται 
ένα νέο Ελληνικό, με ιδιωτική 
υπερ-οικοδόμηση.  Η «Ναυπλία 
Ενωμένη» θα υποστηρίξει κάθε 
προσπάθεια παρουσίασης ολο-
κληρωμένου σχεδίου και προ-
γράμματος για την παραλία της 
Καραθώνας. Μέχρι τότε θα εί-
μαστε αυστηροί κριτές, αλλά και 
άγρυπνοι φύλακες του δημόσι-
ου χαρακτήρα της αγαπημένης 
μας παραλίας και της ελεύθερης 
πρόσβασης των δημοτών και 
των επισκεπτών σε αυτήν».

17 Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλων των πα-
ρατάξεων με μοναδική διαφοροποίηση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, ζητών την συμμόρ-
φωση της λειτουργίας της Οικονομικής Επι-
τροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου με την ιστορική απόφαση 
του ΣτΕ. Συγκεκριμένα οι 17 αναφέρουν: 
«Κύριε Πρόεδρε 
Μετά την   απόφαση αυτή της  Ολομέλειας 
του ΣτΕ η Περιφερειακή Αρχή όφειλε   να 
λειτουργήσει στην Οικονομική Επιτροπή με 
αίσθημα δημοκρατικής  ευθύνης σεβόμενη  
την απόφαση  του  ΣτΕ και  να σταματήσει 
να ασκεί τις αρμοδιότητες που ανήκουν στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο και τις έχουν μετα-
βιβαστεί με τους αντισυνταγματικούς νόμους 
του 2019». Οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι με τις υπογραφές τους συζητούν να 
ληφθεί απόφαση του Πε. Συ. Π. για το θέμα 
:Η συμμόρφωση της λειτουργίας της Οικο-

νομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου με  την ιστορική 
απόφαση του ΣτΕ .
Οι αιτούντες και υπογράφοντες Περιφερεια-
κοί Σύμβουλοι: Πετράκος Αθανάσιος, Δρού-
γκας Δημοσθένης, Δέδες Γεώργιος, Μιχαήλ 
Μιχάλης, Δημητρακοπούλου Ευγενία, Κα-
ρούζος Χρήστος, Καρσιώτης Χρήστος, Μπο-
ζίκης Αναστάσιος, Πουλοκέφαλος Γεώργιος, 
Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Κάτσαρης  Πα-
ναγιώτης, Γόντικας Νικόλαος, Κελάρης  Ιω-
άννης, Μπουντρούκας  Ιωάννης, Γκιλίτσης 
Ιωάννης, Νικολάκου  Κωνσταντίνα, Ρουμε-
λιώτης   Γεώργιος» 
Την διαφοροποίησή του από το «μέτωπο» 
των 17, όπως το αναφέρει, έκανε με δήλωση 
του ο Περ. Συμβούλος της  Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Γιάννης Κελλάρης τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι: «Δεν συμμετέχουμε σε κανένα 
αντί-Νίκα ή αντί-Τατούλη μέτωπο. Καταρ-

χήν ξεκαθαρίζουμε ότι μετά την πρόσφατη 
απόφαση το ΣτΕ (2/12/2022), που έκρινε ως 
αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων 
4623/19 και 4625/19 που ψήφισε η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ, σχετικά με την μεταφορά αρ-
μοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων στην 
οικονομική και άλλες επιτροπές, διαφωνού-
με να έρχεται για συζήτηση στο Πε.Συ. η 
έγκριση του προϋπολογισμού με εισήγηση 
εγκεκριμένη από την Οικονομική Επιτροπή, 
της οποίας η σύνθεση έχει ουσιαστικά κριθεί 
ως παράνομη.(…). Πιστεύουμε ότι αυτά τα 
κάλπικα και ψευδεπίγραφα μέτωπα απο-
προσανατολίζουν από το κύριο, δηλαδή να 
γίνεται η αντιπαράθεση πάνω στις πραγμα-
τικές  αιτίες για τα λαϊκά προβλήματα και να 
καταγράφονται οι πολιτικές θέσεις των πα-
ρατάξεων πάνω σε αυτά, ώστε να αποκαλύ-
πτονται και οι ουσιαστικές διαφορές τους…»  

Ρίχνουν νερό στο μύλο των κερδοσκοπικών ιδιωτικών συμφερόντων, λέει ο Παπαδημόπουλος

Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ για την οικονομική επιτροπή. 
Διαφωνεί με τα μέτωπα η Λαϊκή Συσπείρωση
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Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη
Δεν μπορούσε ο Θεὸς ν’ αφήσει το διάβολο στο καταστροφικό του έργο και τον άνθρωπο βυθισμένο στο σκοτάδι

Ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος, 
μέσα από το καθιερωμένο Χριστουγεν-
νιάτικο μήνυμά του, εύχεται στον κόσμο, 
εστιάζοντας στο μεγαλύτερο γεγονός 
όλων των εποχών και των αιώνων την 
γέννηση του Χριστού:
Πρὸς
Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀργολίδος
«Χριστὸς ἐπί τῆς γῆς, ὑψώθητε».
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ,
Σήμερα ἑορτάζουμε τὸ μεγαλύτερο γεγο-
νός ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν αἰώνων∙ 
τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, «τήν μητρόπο-
λιν πασῶν τῶν ἑορτῶν», κατὰ τὸν ἱερὸ 
Χρυσόστομο.  Ὁ Θεὸς εἰσέρχεται στὴ ζωὴ 
μας, μέσα στὸ χρόνο, μέσα στὴν ἱστορία, 
«ὡς ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς».
Σήμερα «ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ Λόγος 
παχύνεται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται, ὁ ἀναφής 
ψηλαφοῦται, ὁ ἄχρονος ἄρχεται». Πανη-
γυρίζουμε σήμερα, διότι ἀπὸ ἄπειρη συ-
γκατάβαση καὶ φιλανθρωπία ὁ Θεὸς μᾶς 
παρέχει τὴ δυνατότητα ἑνώσεως μαζί Του.

Δὲ μποροῦσε ὁ Θεὸς ν’ ἀφήσει τὸ διάβο-
λο στὸ καταστροφικό του ἔργο, καὶ τὸν 
ἄνθρωπο, τὴ δική του εἰκόνα, στὴν ἐξα-
χρείωση, βυθισμένο στὸ σκοτάδι. Γίνεται 
ἄνθρωπος ὁ Θεὸς, προκειμένου νὰ ἀνυ-
ψώσει τὴν πεσμένη μας φύση. Ὁ ἀθάνα-
τος καὶ παντεχνήμων Λόγος ἔγινε ἄνθρω-
πος, γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει τὸ καλύτερο, τὸ 
ἀνώτερο, τὸ ἁγιότερο, δηλαδὴ τὴ θεότητὰ 
του. Σαρκώθηκε, γιὰ τὴ δικὴ μας λύτρωση 
καὶ σωτηρία, γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς «κοινω-
νοὶ θείας φύσεως».
Γεννᾶται ὡς τέλειος ἄνθρωπος, κατὰ 
πάντα ὅμοιος μ΄ ἐμᾶς καὶ μᾶς καθιστᾶ 
οἰκείους Του, φίλους, ἀδελφοὺς Του κατὰ 
χάριν, «διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν 
πολλοῖς ἀδελφοῖς». Γίνεται ἄνθρωπος ὁ 
Θεὸς «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατὰ τὸν 
Μεγάλο Ἀθανάσιο. «Ἄνθρωπος γίνεται 
Θεὸς, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται».
«Χριστὸς ἐπί τῆς γῆς, ὑψώθητε».
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς καλεῖ  
νὰ ὑψωθοῦμε. Νὰ ὑψωθοῦμε, ὅμως, ἀπὸ  
ποὺ καὶ πρὸς τὰ ποὺ; Νὰ ὑψωθοῦμε ἀπὸ 

τὰ ἐφήμερα, τὰ βιοτικὰ, στὰ ὁποία εὔκολα 
προσκολλᾶται ὁ ἄνθρωπος, πρὸς τὰ οὐρά-
νια καὶ πνευματικὰ.
Πὼς ν’ ἀνταποκριθοῦμε σ’ αὐτὴν τὴν 
ἀσύλληπτη κίνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Κυ-
ρίου μὲ τὴ θεία Γέννησὴ Του; Λέγει πάλι 
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος: «Ἅς γίνουμε σὰν τὸν 
Χριστὸ, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἔγινε σὰν καὶ 
ἐμᾶς. Ἅς γίνουμε θεοὶ γιὰ χάρη Του, ἀφοῦ 
καὶ Ἐκεῖνος ἔγινε γιὰ χάρη μας ἄνθρωπος.
Ἅς αὐξήσουμε λοιπὸν, τὴν πίστη μας στὴν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἅς ὑψώσουμε τὸ νοῦ μας καὶ τὴν καρδιὰ 
μας στὰ ὑψηλὰ καὶ   ἐπουράνια.

Ἅς ὑψωθοῦμε ἀπὸ τὴν ἐμπαθῆ ζωὴ μας 
καὶ νὰ μιμηθοῦμε τὸν  τρόπο ζωῆς τοῦ Χρι-
στοῦ.
Ὁ Χριστὸς κένωσε τὸν ἑαυτὸ Του, ταπει-
νώθηκε ἐπὶ τῆς γῆς, γιὰ νὰ ὑψώσει ἐμᾶς 
στὸν οὐρανὸ, ἐκεῖ ποὺ εἶναι τὸ ἀληθινὸ 
πολίτευμά μας.  
Ἀδελφοὶ μου, «Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς,  ὑψώ-
θητε».
Ἅς ἐπιδιώκουμε νὰ εἰρηνεύουμε μὲ τὸν 
Θεὸ, μὲ τὸν πλησίον καὶ μὲ τὸν ἑαυτὸ μας, 
τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ διότι ὁ 
Χριστὸς εἶναι «κεκρυμμένος ἐν ταῖς ἐντο-
λαῖς Αὐτοῦ», καὶ ἀφοῦ μιμηθοῦμε τὸν ὲπὶ 
γῆς βίο Του, ἅς  εὐχηθοῦμε ὁ σαρκωθεὶς 
Θεὸς Λόγος νὰ βρεῖ τόπο νὰ ἀναπαυθεῖ 
στὶς καρδιὲς ὅλων μας, ν’ ἀναγεννηθεῖ 
αὐτὸς ὁ Κύριος μέσα μας, ὥστε νὰ «κατα-
ντήσωμεν εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον 
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», 
ἀμὴν.

Ναύπλιον, Χριστούγεννα 2022
Μὲ πολλὲς εὐχὲς

† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος

ΑΔΑ: ΨΠΟ3ΩΡΨ-ΜΥΙ
ΙΡΙΔΑ :  9585 /20-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙ-
ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου
προκηρύσσει  ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, προϋπο-
λογισμού  266.607,81 ευρώ με 
το Φ.Π.Α και το δικαίωμα προ-
αίρεσης. 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοι-
χεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Επι-
δαύρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: 
Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Καραϊσκάκη 9
Ταχ.Κωδ.: 21052
Τηλ.: 2753360116
Telefax: 2753360102
E-mail:. dimasc@otenet.gr.
Ιστοσελίδα: www.epidavros.gr.
Κωδικός  NUTS: EL651
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδι-
κτύου www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο www.

epidavros.gr.  Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν επίσης να λά-
βουν γνώση των εγγράφων 
της σύμβασης από το γραφείο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους.
3.Κωδικός CPV: Πετρέλαιο 
κίνησης  (CPV 09134100-8) 
, Βενζίνη αμόλυβδη  (CPV 
09132100-4)                         Πε-
τρέλαιο θέρμανσης  (CPV 
09135100-5). 
4. Κωδικός NUTS κύριου τό-
που παράδοσης της προμήθει-
ας EL651.
5. Περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης: Αντικείμενο της 
σύμβασης  είναι  η προμήθεια 
υγρών καυσίμων των οχημά-
των & μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Επιδαύρου καθώς και 
τις ανάγκες θέρμανσης των δη-
μοτικών κτιρίων του Δήμου, και 
των Νομικών Προσώπων.           
6. Τόπος παράδοσης προ-
μήθειας: Οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να παραδώσουν 
τα είδη της προμήθειας με χρέ-
ωση του προμηθευτή , ανάλογα 
με τις προκύπτουσες ανάγκες 
και κατόπιν εντολής, στις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
σημεία που θα τους υποδείξουν 
οι υπάλληλοι του Δήμου Επι-
δαύρου και των Νομικών Προ-
σώπων.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη δι-

αδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περί-
πτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την Ένω-
ση σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς.                                                                                                                       
3. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονο-
μικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέ-
τουσας αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαι-
ρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙ-
ΝΗΣΗΣ : , εκτιμώμενης αξίας 
147.216,00 € πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ : , εκτιμώμενης αξίας 
39.746,00 € πλέον ΦΠΑ
Προσφορές υποβάλλονται για 
την ομάδα ή τις ομάδες τις οποί-
ες οι υποψήφιοι επιθυμούν, δη-
λαδή από1 έως και το σύνολο 
των 2 ομάδων
Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ 
που μπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα ορίζεται σε 21

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβα-
σης ανέρχεται στο ποσό των 
266.607,81 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: € 215.006,30  
, ΦΠΑ : € 51.601,51).
 τυχόν δικαίωμα προαίρεσης2  
34.774,93 €  συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.044,30 ,  
ΦΠΑ : € 6.730,63).
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή)
10. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας σύμβα-

1 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέ-
ξει η Α.Α στην περίπτωση που επι-
τρέπεται η υποβολή προσφοράς για 
περισσότερα ή όλα τμήματα
2 Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ 
αποτελεί μονομερές διαπλαστικό 
δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονο-
μερή δήλωσή της και δεν αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με 
τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.

σης, κατατίθεται από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ύψους 1 % 
επί της αξίας της κάθε ομάδας 
ή του συνόλου
Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες 
εγγυητικές επιστολές συμμετο-
χής της έκαστης Ομάδας καθο-
ρίζονται ως εξής:
Η εγγύηση συμμετοχής στον δι-
αγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 
1% επί του ενδεικτικού προϋ-
πολογισμού, χωρίς του Φ.Π.Α. 
και μη συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος προαίρεσης 
1.472,16 € για συμμετοχή στην 
ομάδα Α - καύσιμα κίνησης, 
397,46 € για συμμετοχή στην 
ομάδα Β - καύσιμα θέρμανσης.
11. Παραλαβή προσφορών: 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη  του συστήματος www.
promitheus.gov.gr, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.                                                                                                                                     
       Η ημέρα λήξης παραλαβής 
προσφορών είναι η 13-01-2023 
και η ώρα λήξης 10:00 π.μ.. 
12. Χρόνος ισχύος προσφο-
ρών: για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργει-
ας του διαγωνισμού 
13. Γλώσσα σύνταξης προ-
σφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δα-
πάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-

6641.002 , ΚΑ 10-6641.003 , 
ΚΑ 10-6643 του προϋπολογι-
σμού  έτους 2023  του Δήμου 
Επιδαύρου. 
15. Προδικαστικές προσφυ-
γές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα 
για τις διαδικασίες προσφυγής : 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, 
Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κε-
ράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-
procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) 
http ://www.aepp-procurement.
gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρ-
χής, ισχύουν οι διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 
374) του ν. 4412/2016, και το 
υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγ-
μα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/
τεύχος Α) περί «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα 
απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα 
για δημοσίευση στον Ελληνικό 
Τύπο:    ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΑΡΓΟΛΙ-
ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Γιέ μου μας έκα-

τσε λίρα εκατό. 

Ένα κοπάδι 

πληρώσαμε τρία 

αγοράσαμε

Αλμυρές αγοραπωλησίες
Ο Πανίκος από μικρό παιδί ξεχώριζε για την πονηριά 
που άγγιζε τα όρια της ευφυΐας. Λογικό ήταν να του 
κολλήσουν το παρατσούκλι «ο αλεπός». Στο κυνηγητό 
έτρεχε να πιάσει κάποιον στα δεξιά και με μια απότομη 
κίνηση έπιανε έναν αμέριμνο παίχτη στα αριστερά. Στο 
τόπι αλλού κοιτούσε αλλού έκανε την ντρίπλα. 
Στον αντιαποικιοκρατικό αγώνα της ΕΟΚΑ Α’ αυτόν 
εμπιστευόταν η οργάνωση για να μεταφέρει κρυπτο-
γραφημένα μηνύματα στα κρησφύγετα των επαναστα-
τημένων Κυπρίων.   Έμεινε τοπικός θρύλος το μυστικό 
μήνυμα που πέρασε κάτω από την μύτη των Άγγλων 
τυπωμένο ανάστροφα σε μια φέτα χαλούμι για το κολα-
τσιό του. 
Τα πρώτα χρόνια της κυπριακής δημοκρατίας τον βρή-
καν κτηνοτρόφο. Μπορεί τους Άγγλους να τους κέρδι-
σε με την παλικαριά και την πονηριά του αλλά  με τους 
ντόπιους τσαμπάσηδες ήταν πολύ δύσκολο να τα βγάλει 
πέρα. 
Ήταν μια κλειστή συντεχνία με δικούς της άγραφους νό-
μους και μοιρασμένες γεωγραφικά περιοχές  δύσκολα θα 
τα έβγαζε πέρα μαζί τους .
Φέτος το Πάσχα έπεσε Μάιο, σε λίγες βδομάδες έπρεπε 
να κάνει την πρώτη του πώληση στον Γιάννο τον τσα-
μπάση.
Η περιοχή ήταν δικιά του. Σκληρός έμπορος, σε χαιρέτιζε 
και μέτραγες τα δάχτυλά σου γιατί μπορεί να έλειπε κά-
ποιο μετά την χειραψία.
Ο «αλεπός» έτρωγε σκεφτικός ντομάτα με ψωμί κάτω 
από τον ίσκιο μιας ελιάς. Σκεφτόταν πώς θα κάνει το 
πρώτο του παζάρι και θα βγάλει το μεγαλύτερο όφελος.
 Μια αίγα ξεμάκρυνε από το κοπάδι και τον πλησίασε. 
Όχι ακριβώς αυτόν αλλά το ταγάρι με το φαγητό του.
Όπως ήταν απορροφημένος στις σκέψεις βρήκε ευκαιρία 
αυτή και έχωσε το κεφάλι της μέσα στο σακούλι με τα 
φαγητά. Με το στόμα του το ζώο έπιασε το σακούλι με 
το αλάτι. 
Μια χαψιά το έκανε αλλά με τόσο άλας αλμυρίστηκε 
έντονα και ξαφνικά. Με ένα πήδο βρέθηκε στην ποτί-
στρα. Ήπιε νερό λες και έκανε ταξίδι ημερών στην καυτή 
έρημο.
Ο Πανίκος κατάλαβε το πάθημα του ζωντανού και λύθη-
κε στα γέλια. Το είχε ανάγκη αυτό το χαλαρωτικό γέλιο 
έτσι όπως ήταν σεκλετισμένος από το μελλοντικό παζάρι 
που είχε να κάνει με τον ζωέμπορα.
Μια φωτεινή σκέψη πέρασε από το μυαλό του. Πήρε 
το σακούλι των φαγητών και τράβηξε για την θάλασσα. 
Κάτω από το ξωκλήσι της Παναγιάς ήταν η παραλία με 
τους βράχους.
Εκεί σχηματίζονταν μεγάλοι βράχινοι λάκκοι, «λαντούες» 
τις έλεγαν οι ντόπιοι. Εκεί μέσα σε αυτές τις κοιλότητες 
τα μεγάλα κύματα έστελναν θαλασσινό νερό. Όταν αυτό 
εξατμιζόταν έμενε στο βραχώδες μεγάλο βράχινο δοχείο 
φυσικό θαλασσινό αλάτι.
Έτσι εξασφάλιζαν οι χωριανοί το πολύτιμο αγαθό, για τα 
παστά τους και για ένα σωρό άλλες αλμυρές εργασίες.
Ο Πανίκος βρήκε μια μεγάλη «λαντούα» γεμάτη χοντρό 
άλας και με τα χέρια φτυάρια άρχισε να γεμίζει το τρίχινο 
σακούλι.
-Ε, Πανίκο τι κάνεις εκεί; (Του φώναξε ένας χωριανός 
που έκανε τον περίπατό του στην παραλία.)
-Μαζεύω άλας.
-Δεν είναι εποχή για παστά, λίγο νωρίς δεν είναι;
-Μου το έφαγε όλο μια πονηρή αίγα, δεν έχω για το φα-
γητό μου.
-Συγχώρα τη, έτσι και αλλιώς θα την τιμωρήσει το μαχαί-
ρι του τσαμπάση. Το πούλησες το κοπάδι;
-Την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο Γιάννος, ο θεός να βάλει 

το χέρι του.
Πράγματι την άλλη εβδομάδα φάνηκε στο βοσκοτόπι το 
φορτηγό του Γιάννου.
Ήρθε μαζί με τον γιό του, το παζάρι δεν μαθαίνεται στην 
θεωρία αλλά στην πράξη, δίπλα σε μάστορα και δάσκαλο.
-Κουμπάρε το πουλάς το κοπάδι;
-Χωρίς το βοσκό το δίνω όλο.
Φώναξε ο Πανίκος ενώ απολάμβανε μια αλατισμένη 
ζουμερή ντομάτα.
-Με το ελεύθερο να ρίξω μια ματιά και τα λέμε.
-Δημοκρατία έχουμε τώρα, ρίξε όσες ματιές θέλεις.

Ο Γιάννος πήγε κοντά στο κοπάδι μαζί με τον γιο του. 
Από το βλέμμα του φαινόταν ο ενθουσιασμός του.
-Κουμπάρε σου δίνω τόσα ριάλια για όλο το κοπάδι.
-Λίγα μου φαίνονται, είναι καλό κοπάδι. 
-Σου δίνω άλλα πεντακόσια.
-Έλα βάλε μια τόκα κουμπάρε και κλείσαμε.
-Πατέρα πολλά του δίνεις.
-Κουμπάρε κλείσαμε. Γιε μου κοίτα τις αίγες…
-Τις κοιτάω και μου λένε ότι δίνεις πολλά.
-Οι κοιλιές τους είναι γκαστρωμένες. Θα μας δώσουν τα 
τριπλά ζωντανά. Ο βοσκός είναι νέος σαν και σένα, δεν 
ξέρει τι θησαυρό πουλάει.
Ο γιος θαύμασε το έμπειρο μάτι του πατέρα. Από μια 
σχολική τσάντα έβγαλε τα ριάλια. Πλήρωσε το βοσκό και 
άρχισε να φορτώνει τα ζωντανά στο φορτηγό.
Ο Πανίκος πήρε τα ριάλια και αποχαιρέτησε το κοπάδι 
του.
Ο Γιάννος έκανε μια κορνάτη θριαμβευτική είσοδο στους 
στάβλους του.
-Γιέ μου μας έκατσε λίρα εκατό. Ένα κοπάδι πληρώσαμε 
τρία αγοράσαμε.
-Πατέρα νομίζω ότι τον κοροϊδέψαμε τον άνθρωπο.
-Εμείς του δώσαμε μια τιμή και αυτός συμφώνησε. Πού 
την είδες την κλοπή; Απλός καπιταλισμός είναι λεβέντη 
μου. Κοίτα τι ζωντανά πήραμε.
-Πατέρα πολύ νερό  πίνουν. 
-Πίνουν νερό για δυο τουλάχιστον.

-Πάω να γεμίσω τις ποτίστρες.
Τα προβλήματα άρχισαν μετά από δύο μέρες. Η μια μετά 
την άλλη οι κατσίκες άρχισαν να ξεφουσκώνουν.
Έπιναν και λιγότερο νερό.
Ο Γιάννος φώναξε τον παπά του χωριού. Να κάνει αγια-
σμό να διώξει τον κακό δαίμονα που μπήκε στο μαντρί 
του.
-Γιάννο μου είσαι σίγουρος ότι ήταν γκαστρωμένες οι 
αίγες;
-Όσο σίγουρος είμαι ότι εσύ είσαι ο παπάς του χωριού.
-Μήπως έκανες λάθος, μήπως είδες λάθος;
-Δεν είμαι και χθεσινός στα ζωντανά.
-Καλός ο αγιασμός αλλά να φωνάξεις τον κτηνίατρο.
Ο ζωέμπορος φώναξε το γιατρό να δει τα ζωντανά του 
που ξεφούσκωναν μέρα με  την ημέρα σα χαλασμένα 
μπαλόνια.
-Όταν παραλάβατε, κάνατε την αγορά, τα γίδια ήταν σε 
εγκυμοσύνη;
-Οι κοιλιές τους ήταν φουσκωμένες.
-Και από αυτό βγάλατε το συμπέρασμα ότι ήταν γκα-
στρωμένα;
-Ε τι να σκεφτώ ότι τα έβαλε ο Πανίκος στην τρόμπα;
-Δεν τον ρωτήσατε;
-Παζάρι κάναμε δεν συμπεθεριάζαμε για να μιλήσουμε 
για το προικοσύμφωνο.
Ο κτηνίατρος κατάλαβε ότι ο έμπορος θέλησε να ξεγελά-
σει τον βοσκό, όταν έμαθε ότι το κοπάδι ήταν του «αλε-
πού» έκανε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Μπορεί να 
ήταν νέος βοσκός αλλά παμπόνηρος. Είχε την φήμη του 
και τον θρύλο του από παιδί.
-Ένα μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, κανένα ζώο δεν 
είναι σε εγκυμοσύνη.
-Μα ήταν τούρλα η κοιλιά τους. Το είδε και ο γιος μου.
-Γιατρέ πράγματι ήταν φουσκωμένες οι κοιλιές. Το είδα 
με τα ίδια μου τα μάτια.
Επιβεβαίωσε τα λόγια του κύρη του ο νεαρός.
-Παρατήρησες τίποτα άλλο;
- Δεν ξέρω αν ήταν λόγω εγκυμοσύνης αλλά τα ζωντανά 
έπιναν πολύ νερό. Τρείς φορές γέμισα τις ποτίστρες την 
πρώτη μέρα που τα φέραμε.
-Έτσι εξηγείται.
-Τι εξηγείται;
-Οι αίγες ήταν φουσκωμένες…
-Αυτό σου λέω και εγώ, ήταν γκαστρωμένες δεν ήταν 
ανεμογκάστρι.
-Δεν ήταν ανεμογκάστρι αλλά νερογκάστρι.
-Δηλαδή;
-Τα ζωντανά είχαν κατακράτηση υγρών, για κάποιο λόγο 
διψούσαν και δεν απέβαλαν το νερό.
-Είναι άρρωστα; (Ρώτησε ο Γιάννος τρομοκρατημένος.)
-Όχι, υγιέστατα είναι, αλλά για κάποιες μέρες έφαγαν 
κάτι πολύ αλμυρό, Μπορεί να ξέφυγαν του Πανίκου και 
στην παραλία της Παναγίας να βρήκαν άφθονο αλάτι 
στις « λαντούες».
Ο έμπορος κατάλαβε ότι την πάτησε, αγόρασε φουσκω-
μένα ζωντανά αλλά σκέτο νερό ο θησαυρός. Εκείνο που 
δεν έμαθε ποτέ ήταν ότι σακούλι σακούλι ο Πανίκος 
έσπειρε αλάτι ένα ολόκληρο βοσκοτόπι με χοντρό άλας. 
Η πανούργα ιδέα του ήρθε όταν είδε την κατσίκα να του 
κλέβει το χαλούμι.

*Η ιστορία πέρα από τα φανταστικά στοιχεία στη-
ρίχθηκε σε πραγματικά κυπριακά γεγονότα. Μας 
τα πληροφόρησε ο παππούς Χαμπής.
** Στην δεύτερη ανάγνωση και τις ηλεκτρονικές 
διορθώσεις βοήθησε το Μαράκι της όποιας χάρι-
σμα είναι και η φωτογραφία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34
Ταχ. Κωδ.: 21100

Πληροφορίες: Όλγα Καρδαράκου
Τηλέφωνο: 2752096240-97807

Email: olgakardarakou2018@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΔΑ: 94ΕΕΩΚΦ-ΩΘΥ
Αρ. Πρωτ.: 29560
Ημ/νία: 15/12/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤO EΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αγροτική οδοποιία στις Τ.Κ. Καρνεζέικων – Ιρίων - Ανυφίου»

ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 1 της Πράξης «Αγροτική οδοποιία στις Τ.Κ. Καρνεζέικων – Ιρίων - Ανυφίου»

Ο Δικαιούχος Δήμος Ναυ-
πλιέων, προκηρύσσει ανοι-
χτό διαγωνισμό ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
για την ανάθεση του έργου 
«Αγροτική οδοποιία στις Τ.Κ. 
Καρνεζέικων – Ιρίων - Ανυ-
φίου»(CPV: 45233123-7 Κα-
τασκευαστικές Εργασίες για 
δευτερεύουσες οδούς, Κω-
δικός ΝUTS: EL651 Αργολίδα 
/ Argolida, με προϋπολογισμό 
401.645,34 €  (πλέον Φ.Π.Α. 
24%), σύνολο : 498.040,22 €
Το παρόν έργο αφορά την 
βελτίωση –ασφαλτόστρωση 
υφιστάμενων αγροτικών οδών 
που βρίσκονται στις Δ.Ε. Ασί-
νης και Μιδέας του Δήμου Ναυ-
πλιέων και πιο συγκεκριμένα 
στις Τοπικές Κοινότητες Καρνε-
ζέικών, Ιρίων και Ανυφίου.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο χώρο, 
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  
της πύλης  www.promitheus.
gov.gr, καθώς  και  στην  ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.nafplio.gr)
Δικαίωμα συμμετοχής στη δι-
αδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περί-
πτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  
ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήμα-
τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσε-
ων.
-   Ως ημερομηνία έναρξης υπο-
βολής προσφορών ορίζεται η 
20/12/2022. 
-   Ως ημερομηνία και ώρα λή-
ξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 
05/01/2023, ημέρα Πέμπτη  και  
ώρα  13.00  και  
-   Ως  ημερομηνία  και  ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  
των προσφορών ορίζεται η 
09/01/2023 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ.
Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί 
και θα υποβληθεί σύμφωνα 
με αντίστοιχα άρθρα του ν. 

4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα 
γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 27 του 
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου αυτού. 
Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών    που δραστη-
ριοποιούνται σε Δημόσια Έργα 
στην κατηγορία έργου ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΆ  και που είναι εγκατεστη-
μένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένω-
σης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση κα-
λύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσε-
ων.

Οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων συμμετέχουν υπό τους 
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) 
και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016.
Κάθε  προσφέρων  μπορεί να 
υποβάλει μόνο  μία  προσφο-
ρά. 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές 
για μέρος του αντικειμένου της 
σύμβασης.
Προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αξίας της σύμβασης χωρίς ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλο-
νται από τους ενδιαφερομέ-
νους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζε-
ται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος. 
Για τη συμμετοχή στην παρού-
σα διαδικασία οι ενδιαφερόμε-
νοι οικονομικοί φορείς απαι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη  από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυ-
ακή πύλη www.promitheus.
gov.gr) ακολουθώντας τη  δια-
δικασία εγγραφής του άρθρου 

5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοι-
νής  Υπουργικής  Απόφασης  
με  αρ.  117384/26-10-2017  
(3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνι-
κών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επι-
μέρους εργαλείων και διαδικα-
σιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
Οχτώ Χιλιάδων Τριάντα Δύο 
ευρώ και Ενενήντα Ενός Λε-
πτού (8.032,91) ευρώ και ισχύ 
μέχρι την 05/12/2023.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι δέκα (10) μήνες μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού.
Το έργο είναι ενταγμένο στο 
Μέτρο 4 του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά-
δας 2014 – 2020 με Κωδικό 
Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036027477), 
συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπα-
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΑΑ και είναι 
εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενά-
ριθμο 022ΣΕ08210041.
Η συνολική προθεσμία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε 
έξι (6) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. Οι 
αποκλειστικές και ενδεικτικές 
τμηματικές προθεσμίες του έρ-
γου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του 
έργου έχει εκδοθεί η υπ’ 
αριθμ.5502/30.11.2022 σύμ-
φωνη γνώμη δημοπράτησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ-
μογής Παρεμβάσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης – Μονάδας 
Δημοσίων υποδομών και πα-
ρεμβάσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασί-
ας θα εγκριθεί από το αρμόδιο 
όργανο του Δήμου Ναυπλιέων.
Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα «Αγρο-
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 - 2020» με συγχρηματο-
δότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
συγκεκριμένα: 
-   Συλλογική Απόφαση 
Ένταξης ΣΑΕ 082/1
-   Ενάριθμος 022ΣΕ08210041 
-   Απόφαση ένταξης του 
ΥΠΑΑΤ (υπ’αριθμ. 4128 
/29-09- 2022 με ΑΔΑ: 
ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805)

Ναύπλιο 15.12.2022
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
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Επτά  εγκληματο-
λογικές επι-
σημάνσεις

Οι νέοι κακοί δεν έκαναν τον κόπο να 

φορούν κουκούλες ή μάσκες και δεν 

σκοτίζονταν να κρύβονται πίσω από 

μυστικές ταυτότητες

Τζίμμυ Κορίνης, Pulp fiction

Επειδή πολλά συμβάντα εγκληματολογικού [κι όχι μόνον 
αστυνομικού] ενδιαφέροντος διαβάζουμε τον τελευταίο 
καιρό στα ΜΜΕ, ίσως χρειάζεται μία οριοθέτηση
1. έχει γραφτεί ότι συνήθως ο εγκληματίας έχει δύο ουσι-
ώδη γνωρίσματα: εγωισμό χωρίς όρια και ισχυρή [αυτο]
καταστοφικότητα [Φρόυντ]
2. έχει υποστηριχθεί ότι πολλές φορές το συναίσθημα ενο-
χής προηγείται του εγκλήματος ή και το προκαλεί [Φρόυντ]
3. η [αυτο]τιμωρία, ακόμα και του εγκληματία που ‘ρίχνει 
όλη την ευθύνη στο θύμα’, συνιστά και γι’αυτόν μία μορφή 
προσωπικού ηθικού εξαγνισμού
4. όταν ο εγκληματίας συνειδητοποιεί το βάρος της ενοχής 
του δεν την αποσείει, ούτε τη χρεώνει στη μοίρα
5. συχνά για να μην τιμωρηθεί ο ηθικός αυτουργός ενός 
εγκλήματος τιμωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί κάποιου 
άλλου εγκλήματος
6. ορισμένοι [εξακολουθούν να] πιστεύουν ότι η τιμωρία/
κάθαρση συνιστά ταυτόχρονα και καθαρμό από τον ‘μιαρό’ 
εγκληματία
7. η ίδια ‘τιμωρία’ για τους δολοφόνους και τους κλέφτες 
δεν είναι μόνον παράλογο κι ατελέσφορο μέτρο, αλλά και 
επικίνδυνο[αφού έτσι εύκολα ο κλέφτης γίνεται φονιάς] 
[Thomas More,Ουτοπία]
Δεν ξέρω με ποιό τρόπο θ’αποκωδικοποιήσει τα παραπάνω 
ο αναγνώστης και πώς θα τα συνδέσει με την επικαιρότη-
τα, όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι –κατά την εγκλη-
ματο-λογική εκδοχή-διευκολύνουν στην κατανόηση.
ΥΓ. ’’Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί
το αίμα που ζητά να απολογηθεί’’ 
[Π. Κασιμάτης, Περί Κύρου Περί Ουρανού]

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

Mια «Ιστορία με πρόσωπο» 
στην Εθνική Πινακοθήκη Ναυπλίου

του Γ. Κόνδη
Με μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις 
«Προσωπικότητες του Αγώνα στο Ναύπλιο» 
συνεχίστηκαν οι επιστημονικές και καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις της Εθνικής Πινακοθή-
κης (Παράρτημα Ναυπλίου) με τη φροντίδα 
της Ιστορικού της Τέχνης και υπεύθυνης της 
Πινακοθήκης στο Ναύπλιο Λαμπρινής Ορ-
φανοπούλου - Καρακούρτη. Η παρουσίαση 
(16-12-2022)έγινε από την Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσεί-
ου κ. Δήμητρα Κουκίου, η οποία αναφέρθη-
κε στα πρόσωπα του Αγώνα που συνδέονται 
με την ιστορία του Ναυπλίου μέσα από πίνα-
κες, προσωπογραφίες και κείμενα. Η ομιλή-
τρια υπήρξε μέλος της ομάδας που σχεδίασε 
και υλοποίησε το επετειακό πρόγραμμα του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με 
τίτλο ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21, πολλές από τις 
εκδηλώσεις του οποίου φιλοξενήθηκαν στο 
Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στο 
Ναύπλιο. Ουσιαστικά, η κ. Δ. Κουκίου είναι 
μέλος της ερευνητικής και συγγραφικής 
ομάδας που ανέλαβε την παρουσίαση ενός 
σημαντικού τεκμηρίου που εκδόθηκε το 
2020 από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου και το 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο με τίτλο: Η ιστορία 
έχει πρόσωπο. Μορφές του 1821 στην Ελ-
λάδα του Όθωνα από τον Βέλγο διπλωμάτη 
Benjamin Mary. 
Παρουσιάζονται στις 383 σελίδες του πολυ-
τελούς τόμου 207 σχέδια, τα περισσότερα 
είναι πορτρέτα, του Βέλγου διπλωμάτη που 
είχε σταλεί στην Ελλάδα ως αντιπρόσωπος 
(πρέσβης) του παρ’ ολίγον Βασιλιά της Ελ-
λάδας Λεοπόλδου Ι που έγινε Βασιλιάς του 
Βελγίου. Ο Benjamin Mary σχεδίαζε και τα 
σχέδιά του αυτά αποτέλεσαν ένα σημαντικό 
έργο που αγοράσθηκε το 2016 σε διεθνή 
δημοπρασία στο Λονδίνο από την Σύλβια 
Ιωάννου. Ο αρχικός χειρόγραφος τίτλος του 
τεκμηρίου, όπως σημειώνει η ίδια (σ.21), 
ήταν: «Grèce No 6. Portraits de Personnages 
Grecs et Turcs dessinés à la Sépia par B. 
Mary». Ας σημειωθεί πως το συλλεκτικό 
έργο που κυκλοφόρησε το 2020 είναι το 
«μισό» από τις προσωπογραφίες και τα πορ-

τρέτα του Βέλγου διπλωμάτη, καθώς υπάρ-
χει σε ιδιωτική συλλογή το υπόλοιπο μισό με 
τα πορτρέτα γυναικών της ίδιας περιόδου. 
Συνοδεύεται δε από ένα δεύτερο λεύκωμα 
με ελληνικά τοπία από τα ταξίδια του. Η κ. 
Χ. Δημακοπούλου αναφέρει (σ. 69) πως «πι-
θανώς ο αδελφός του Edouard Mary κληρο-
νόμος των σχεδίων του, τεμάχισε τα αρχικά 
φύλλα (folio) του καλλιτέχνη και διαχώρισε 
τις γυναίκες από τους άνδρες. Δεν προκύ-
πτει ωστόσο, ευθέως ο λόγος αυτής της δι-
αιρέσως, που χώρισε πρόσωπα που ανήκαν 

στην ίδια οικογένεια…».  Η διάσωση του αρ-
χείου αποτελεί από μόνη της μια σημαντική 
συμβολή στην προσπάθεια συμπλήρωσης 
των ιστορικών τεκμηρίων για τον Αγώνα 
και ταυτόχρονα ένα εξαιρετικό ερευνητικό 
έργο καθώς τα κείμενα που συνοδεύουν τις 
εικόνες του αρχείου διαφωτίζουν σημαντι-
κές πλευρές τόσο της ιστορίας της περιόδου 
εκείνης, όσο και της θέσης και στάσης του 
Βέλγου διπλωμάτη στα γεγονότα της περιό-
δου, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του έργου του.
Η κριτική έκδοση του λευκώματος αποτέλε-
σε, όπως σημειώνει ο τ. Γενικός Γραμματέας 
του ΙΕΕΕ, Ιωάννης Κ. Μαζαράκης - Αινιάν, 
«ερευνητικό άθλο μακροχρόνιο και επίπονο» 
καθώς χρειάστηκε, από το 2017 που αποφα-
σίστηκε η έκδοση μια μεγάλη προσπάθεια 
τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης των προσώ-
πων που εικονίζονται στα πορτρέτα, παρότι 
για αρκετά από αυτά υπάρχουν σημειώσεις. 
Η έκδοση είναι εξαιρετικής τεχνικής ποι-
ότητας και ταυτόχρονα ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα (αναλύσεις, παρουσιάσεις, 
τεκμηρίωση) που προσφέρθηκαν για τα 200 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ίδιο 
προσεγμένη και κατατοπιστική ήταν η πα-
ρουσίαση της κ. Δήμητρας Κουκίου με πλή-
θος λεπτομερειών για συγκεκριμένα έργα 
που συνδυάζονται με την ιστορία της πόλης 
του Ναυπλίου.

Σκοτάδι για το μέλλον των νοσοκομείων της Αργολίδας
Σκοτάδι επικρατεί αναφορικά με τις συγχωνεύ-
σεις των νοσοκομείων μέσα στο 2023 για την 
Αργολίδα, στις οποίες αναμένεται να προχωρή-
σει το Υπουργείο Υγείας με βάση το νέο χάρτη 
υγείας που έχει καταρτίσει.
Η έλλειψη πληροφόρησης και η υποστελέχωση 
που συνεχίζει να υπάρχει στα νοσοκομεία του 
Άργους και του Ναυπλίου, προκαλεί αγωνία 
και αναστάτωση αφενός στους πολίτες και αφε-
τέρου στο προσωπικό των δύο νοσηλευτικών 
μονάδων.
Το θέμα ανακινεί ο βουλευτής Γιάννης Γκιόλας 
με δήλωσή του, ρωτώντας «Πότε επιτέλους θα 

ανοίξει τα χαρτιά της η κυβέρνηση για τα νοσο-
κομεία της Αργολίδας»: «Δημοσιεύματα σχετι-
ζόμενα με συγχωνεύσεις νοσοκομείων μέσα στο 
2023  στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει το 
Υπουργείο Υγείας με βάση το νέο χάρτη υγείας 
που έχει καταρτίσει, έχουν προκαλέσει έντονη 
ανησυχία και έκδηλη αγωνία στους πολίτες της 
Αργολίδας καθώς και σε μερίδα κατοίκων περι-
οχών όμορων νομών που εξυπηρετούνται από 
τις υπηρεσίες τους. Βρισκόμαστε ήδη σε μια μα-
κρά άτυπη προεκλογική περίοδο και η Νέα Δη-
μοκρατία δεν έχει ξεκαθαρίσει τα σχέδιά της για 
την Αργολίδα, παρότι φωτογραφίζεται κι αυτή 

μαζί με άλλους νομούς που έχουν περισσότερες 
της μιας Νοσηλευτικής Μονάδας και μάλιστα 
σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση.
Εικασίες και αόριστες προβλέψεις διαρρέονται 
περί λειτουργικής διασύνδεσης τέτοιων νοσο-
κομείων που θα λειτουργούν υπό κοινή διοίκη-
ση και μετακινούμενο προσωπικό.
Επειδή σε καμία από τις πολλές κοινοβουλευ-
τικές ερωτήσεις που υπέβαλα στον αρμόδιο 
Υπουργό για το μέλλον των δύο νοσοκομείων 
του Νομού δεν έλαβα απάντηση. Επειδή η τα-
κτική της σιγής και απόκρυψης προθέσεων 
δεν αρμόζει σε μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία 

αφού δεν ξεκαθαρίζει τα χαρτιά της και σχε-
διάζει ερήμην των πολιτών και χρηστών των 
υπηρεσιών της Δημόσιας υγείας. Καλούμε την 
Κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει το κρυφτό 
επικαλούμενη δείκτες αποτελεσματικότητας, 
ελλείψεις προσωπικού και κοντινές αποστάσεις 
και να δημοσιοποιήσει άμεσα και με ευθύτητα 
τις προθέσεις της. Να αναλάβει δε ακέραια ευ-
θύνη για την υποστελέχωση ιατρικού και νο-
σηλευτικού προσωπικού που εις μάτην και ως 
πρόφαση και μόνο επικαλείται, στην προσπά-
θεια της να περιορίσει το δημόσιο χαρακτήρα 
της υγείας στον τόπο μας».
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Αγ Κων/νου 10  Άργος  Τηλ: 2751 181 205

του Κων/νου Τζιαμπάση*

Τ α έθιμα των Χριστουγέν-
νων, είναι βαθιά ριζωμένα 
στον πολιτισμό της Ευ-
ρώπης. Προ πολλών αι-

ώνων, οι Χριστιανοί τοποθέτησαν 
τη γέννηση του Χριστού την 25η 
Δεκεμβρίου για να αντικαταστή-
σουν τις παγανιστικές γιορτές. Από 
την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη Ρώμη, 
στα τέλη Δεκεμβρίου γιορταζόταν η 
«ανανέωση» του θεού Ήλιου που 
από τη 21η Δεκεμβρίου άρχιζε να 
αποκτά δύναμη, και η ημέρα να 
«κατακτά» τη νύχτα. Ας δούμε όμως 
πώς ξεκίνησαν οι γιορτές στην καρ-
διά του χειμώνα.
Εν αρχή ήταν η ανάπαυση των 
αγροτών, που δεν είχαν κάποιες δου-
λειές να κάνουν, και η ανάγκη για 
φως στις πιο σκοτεινές νύχτες του 
χρόνου. Για αρκετά μεγάλη περίοδο 
πριν από τη γέννηση του Χριστού, 
το Χειμερινό Ηλιοστάσιο σηματοδο-
τούσε για το Βόρειο Ημισφαίριο την 
αναγέννηση του Ήλιου.
Τα γνωστά σε όλους μας κάλαντα 
γεννήθηκαν όταν τα παιδιά πήγαι-
ναν από σπίτι σε σπίτι, στεφανωμέ-
να με στάχυα και κλαριά και έψελ-
ναν ευχές για τον νέο χρόνο, όπως 
και λόγια για να διώξουν τα κακά 
πνεύματα από τις σοδειές των αν-
θρώπων. Αυτή η συνήθεια γρήγορα 
εντάχθηκε σε τελετουργία γονιμότη-
τας με τη συμμετοχή ενηλίκων, που 
έλεγαν ψαλμούς και λόγια και αντα-
μείβονταν με ποτό και μεζέδες. Κατά 
τη Βικτωριανή Περίοδο, το έθιμο 
εξελίχθηκε σε αυτό που γνωρίζουμε 
σήμερα ως «Χριστουγεννιάτικα Κά-
λαντα».
Η ζωή των αρχαίων προγόνων μας 
είχε πολλές ευκαιρίες για γιορτές, 
καθώς αυτή ήταν η μόνη μαζική 
λαϊκή ψυχαγωγία. Οι πρόγονοί μας, 
δεν γιόρταζαν, Χριστούγεννα. Λάμ-

βαναν όμως μέρος στις γιορτές των 
λαών που υπήρχαν τότε, με τις οποί-
ες σημειωνόταν το χειμερινό ηλιο-
στάσιο, γιορτάζοντας τη γέννηση 
του Διονύσου, αν και όχι με τη με-
γαλοπρέπεια, π.χ., της γέννησης της 
Παρθένου θεάς Αθηνάς. Ο Ήλιος, 
σε κάθε περίπτωση, ήταν στο επίκε-
ντρο εκείνης της λατρείας, λόγω του 
Χειμερινού Ηλιοστασίου.
Ο Ήλιος λατρεύτηκε από τους 

αρχαίους λαούς σαν θεός και η 
«αναγέννησή» του με το χειμερινό 
ηλιοστάσιο υπήρξε η αρχή για τη 
γέννηση μύθων για θεϊκές γεννήσεις 
εκείνη την εποχή. Οι γνώσεις Αστρο-
νομίας ήταν λιγοστές τότε και οι 
άνθρωποι ερμήνευαν το φαινόμενο 
των ημερών που άρχιζαν να μεγα-
λώνουν από την 21η Δεκεμβρίου ως 
επιστροφή του ήλιου στη Γη. Άρα, 
ως αναγέννησή του.
Οι αρχαίοι Έλληνες από τις γεννή-
σεις θεών στέκονταν περισσότερο 
στον Διόνυσο, τον οποίο αποκαλού-
σαν «σωτήρα» και «θείο βρέφος», 
καθώς κυοφορήθηκε στην γάμπα 
του πατέρα του Δία. Ήταν ο «καλός 
ποιμένας», οι ιερείς του οποίου κρα-
τούσαν την ποιμενική ράβδο, όπως 
και ο Όσιρις στην Αίγυπτο.
Ο Δίας πλάγιασε με τη Σεμέλη, 
αλλά όταν ύστερα από δική της 
απαίτηση εμφανίζεται μπροστά της 
σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, εκεί-
νη κεραυνοβολείται. Ο πατέρας των 

θεών αποσπά από την καιομένη γυ-
ναίκα το διττής φύσεως έμβρυο, το 
οποίο αποτελειώνει την κυοφορία 
του στο μηρό του Διός και γεννιέται 
με τον ίδιο τρόπο που γεννήθηκε η 
Αθηνά πάνοπλη από το κεφάλι του.
Έφηβος πια ο Διόνυσος βρισκόμε-
νος σε πλήρη ευθυμία και ανεμελιά 
δέχεται επίθεση τιτάνων, οι οποίοι 
θανάτωσαν, διαμέλισαν και έφαγαν 
το παιδί. Η Αθηνά αντιλαμβανόμε-
νη το φόνο σώζει την καρδιά, την 
προσκομίζει στον πατέρα των αθα-
νάτων Δία κι αυτός από τη διασω-
θείσα καρδιά θα δημιουργήσει έναν 
νέο αθάνατο Διόνυσο.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, ξεκι-
νούσαν διάφορες γιορτές αρχαίων 
λαών, με γέννηση ή αναγέννηση 
θεού. Οι πρόγονοί μας πριν από την 
καθιέρωση του Διονύσου, γιόρταζαν 
τα Κρόνια προς τιμήν του Κρόνου, 
αλλά το καλοκαίρι. Τα Κρόνια πε-
ριλάμβαναν πλήθος εκδηλώσεων, 
υπαίθριες αγορές και ανταλλαγές 

δώρων. Ανήμερα της γιορτής ήταν 
αργία, ενώ οι δούλοι μπορούσαν σε 
κλίμα ευφορίας και ελευθεριότητας 
να συμφάγουν, ακόμα και να λοι-
δορήσουν τα αφεντικά τους, σε ανά-
μνηση της “Χρυσής Εποχής” του 
ανθρώπινου γένους, όπου μόχθος 
και δουλειά ήταν έννοιες άγνωστες.
Όμως οι Ρωμαίοι, καθιερώνουν τα 
δικά τους Σατουρνάλια (Σατούρ-
νους είναι στα Λατινικά ο Κρόνος) 
τον χειμώνα, και συγκεκριμένα αυ-
τές τις ημέρες, από τις 17 έως τις 23 
Δεκεμβρίου. Τα Σατουρνάλια επέ-
ζησαν ως παράδοση κατά τον Με-
σαίωνα και το Βυζάντιο.
Εν τω μεταξύ, ο Ιούλιος Καίσαρας, 
με τη συνδρομή του περίφημου αλε-
ξανδρινού αστρονόμου Σωσιγένη 
είχε καθιερώσει την πρώτη Ιανου-
αρίου ως πρωτοχρονιά. Η 25η Δε-
κεμβρίου ήταν για τη Ρώμη, η μέρα 
της γέννησης του “αήττητου Ηλίου” 
και καθώς ο Ιησούς είναι ηλιακή θε-
ότητα, όπως ο Απόλλων, ο Μίθρας, 
ή ο Ώρος, δεν ήταν δύσκολο να επι-
λεχθεί η συγκεκριμένη ημερομηνία 
από τις πολλές που προτείνονταν ως 
ημέρα γέννησής του, υιοθετώντας 
παράλληλα και την πληθώρα των 
εθίμων και των παραδόσεων που 
την ακολουθούν.
Το στόλισμα κλαδιών, γνωστόν ως 
Ειρεσιώνη, ήταν έθιμο της αρχαίας 
Αθήνας. Το στόλισμα των δέντρων, 
είναι έθιμο που προέρχεται από τα 
Σατουρνάλια. Οι τελεστές μάζευ-
αν κλωνάρια, κλαριά και θάμνους 
και τα κρεμούσαν στην πόρτα τους. 
Μαζί, κρεμούσαν μεταλλικά στο-
λίδια σε όλα τα δέντρα έξω από το 
σπίτι τους.
Ο ορισμός της 25ης Δεκεμβρίου ως 
Χριστουγέννων έγινε από τον βυζα-
ντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 
529, ο οποίος εκείνη την ημέρα απα-
γόρευε την εργασία και την ανακή-
ρυξε δημόσια αργία. Πάντως, θεω-
ρείται πως η αρχαιότερη ομιλία για 
τη γιορτή των Χριστουγέννων εκ-
φωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο 
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας 
το έτος 376 μ.Χ.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους 
αναγνώστες…
*Ο Κων/νος Χαρ. Τζιαμπάσης είναι 

Αρχαιολόγος

Ηλιούγεννα: Τα Χριστούγεννα,  
πριν από τα Χριστούγεννα

Ο Διόνυσος επί πάνθηρα, κρατεί θύρσο με ταινία. Ψηφιδω-Ο Διόνυσος επί πάνθηρα, κρατεί θύρσο με ταινία. Ψηφιδω-
τό δάπεδο με βότσαλα και πηλό, όπου το περίγραμμα είναι τό δάπεδο με βότσαλα και πηλό, όπου το περίγραμμα είναι 
από μολύβι. Πέλλα, Οικία του Διονύσου, 2,70 μ. Χ 2,65 μ. / από μολύβι. Πέλλα, Οικία του Διονύσου, 2,70 μ. Χ 2,65 μ. / 
ΦΩΤΟ: ΕΦΑ Πέλλας-ΥΠΠΟΑ)ΦΩΤΟ: ΕΦΑ Πέλλας-ΥΠΠΟΑ)
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Χριστουγεννιάτικη μαγεία από τις μαθήτριες και 
τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας

5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς: 
Δεν γίνεται να μην γεννηθώ και φέτος

Οι Άγγελοι σάστισαν και άφησαν το τραγούδι τους για 
να ακούσουν τους ήχους και τις φωνές παιδιών από την 
γη. Τι θα μπορούσε να διακόψει το «τεριρέμ, τεριρέμ 
χαίρε Άχραντε» που τραγουδούν τις μέρες της γένεσης 
του Ύψιστου;
 Στην κατάμεστη αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού 
Μέγας Αλέξανδρος στο Άργος πραγματοποιήθηκε η 
χριστουγεννιάτικη γιορτή των μαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Αργολίδας, με τους μαθητές να δίνουν τον 
καλύτερο εαυτό τους, παρουσιάζοντας τη δουλειά που 
έκαναν το προηγούμενο διάστημα με τους καθηγητές 
τους. Όλα τα μέλη και οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν τα κάλαντα, από το Μουσικό 
Παραδοσιακό Σύνολο ενώ και τα υπόλοιπα Μουσικά 
σύνολα και οι χορωδίες χάρισαν στο κοινό μια μονα-
δική μουσική εκδήλωση. Όσοι βρέθηκαν εκεί, έζησαν 
μια μοναδική βραδιά. Όσοι πάλι δεν βρέθηκαν εκεί 
τώρα ξέρουν γιατί εκείνο ο διάστημα τα πρόσωπα στις 
φάτνες είχαν στραφεί προς την αίθουσα Τέχνης και 
Πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος στο Άργος. Συγχαρη-
τήρια στις μαθήτριες, στους μαθητές και στους εκπαι-
δευτικούς τους.

Για άλλη μια χρονιά κυκλοφόρησε το ετήσιο 
ημερολόγιο του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
: Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες. Σε 
πείσμα των δύσκολων καιρών που ζούμε και 
της απειλητικής πραγματικότητας σύνθημα 
της χρονιάς είναι : «Δεν γίνεται να μην γεν-
νηθώ και εφέτος». Στο εσωτερικό τετρασέλιδο 
φιλοξενείται μια ιστορία από την «απέναντι 
όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.
Απόσπασμα από το κείμενο του ημερολογί-
ου: «Ο Γιός πριν τις Γιορτές κατέβηκε στην 
Πόλη. Βρέθηκε στο μεγάλο εμπορικό κέντρο 
κάτω από την ιστορική Πλατεία του Νόμου. 
Σε εκείνη την μεγάλη αλάνα ένα ματωμένο 
Δεκέμβρη δολοφονήθηκε η τελευταία νικη-

φόρα επανάσταση των Ρωμπών. Τόσα χρόνια 
μετά ένιωσε το αδικοχαμένο αίμα, πήρε την 
κατηφοριά. Από την βιτρίνα ενός καταστή-
ματος εμπορίας και κατασκευής ιερατικών 
ρούχων ξεχώρισε τον Μέγα Μύστη της Κρα-
τικής Θρησκείας. Κάθε σοβαρό κράτος χρειά-
ζεται και διαθέτει μια Κρατική Θρησκεία για 
να ευλογεί και να επηρεάζει τις εξουσίες του. 
Αν ήταν έξω στο δρόμο μπορούσε να ακούσει 
τους διαλόγους του Μύστη με τους υπαλλή-
λους…»
Οι πρώτοι πέντε που θα επικοινωνήσουν μαζί 
μας θα λάβουν και από ένα Ημερολόγιο. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας : 27520 22257

Άνοιξαν οι ουρανοί και οι ψαλμωδίες κατέκλυσαν το Σύμπαν
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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.

Μέρες γιορτινές //  Δημήτρης Μπέκας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο xαμένος  Παράδεισος  της  Εύας…
του Γιάννη Σαρρή (Δραγώνας)
«…Ακόμα και ο θεός έχει χάσει το μισό θρόνο του 
για χρυσάφι»
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΛΝΤ  ( Από το ταξίδι του στο Άργος, 
το 1877)

Όταν το πρωτάκουσα μου φάνηκε σαν ψέμα
πως έκλεισαν στη φυλακή την όμορφη την Εύα.
Στο Βέλγιο που έμενε με το σύντροφό της
βρήκαν σάκους, λέει, με λεφτά στο δωμάτιό της.

Μα το κορίτσι δούλευε χρόνια πολλά στα ξένα.
Σε γραφείο, στο Κοινοβούλιο, δεν πείραξε κανένα.
Με της Ευρώπης εντολή πήγε στην Αραβία
να εκτιμήσει κάποιων εργατών τη δυσφορία.  

Ήταν, λέει, ορισμένοι που δεν απέδιδαν σωστά
όταν τους είχαν, ήλιο με ήλιο, να στρώνουνε μπετά. 
Όσοι έζησαν και για να το μάθει η ανθρωπότης
απαίτησαν να εφαρμόζεται ο νόμος της Ευρώπης.

Η τακτική πλέον των εργατών έγινε προκλητική
και η ζημιά των εργολάβων ίσως υπερβολική.

Αυτά και άλλα η Εύα τά ΄πε στο σύντροφό της 
που βοήθαγε προσωπικά τον αγώνα το δικό της.

Τρέχανε σε αρμοδίους και μεικτές επιτροπές 

για να πέσουνε των εργατών οι ψευδείς αναφορές. 
Δεν ήτανε σωστό στης μπάλας τη παγκόσμια γιορτή
κάποιοι οκνηροί να μην δίνουν… σώμα και ψυχή.

…Και όταν παρέλαβε τις πρώτες σακούλες με λεφτά
πήγε και δήλωσε δημόσια και φωναχτά
«το Κατάρ» είπε, κι άφησε ανοιχτά τα στόματα,
«είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα»

Ρήση σοφή και χέρι με χέρι χρυσοπληρωμένη
από Καταριανούς σεϊχηδες πακεταρισμένη.
Το μπαξίσι κρίθηκε γενναιόδωρο και ντούρο
της μετρήσανε εκατοντάδες χιλιάδες γιούρο. 

Τότε η Εύα στη βουλή δούλευε νύχτα μέρα
έχοντας για εισπράχτορες σύντροφο και πατέρα.
Οι δηλώσεις όμως της αντιπροέδρου Καϊλή 
δεν είχαν για την ίδια κατάληξη καλή.

Κάποιοι μαρτυριάρηδες τη βάλανε στο μάτι
αλλά κι ένας εισαγγελέας της κράτησε γινάτι.
Πιθανόν κι εκείνοι που τόσα λεφτά της δώσανε 
με άλλη τόση άνεση οι ίδιοι να τη καρφώσανε.

Επίσης κάτι έμαθε και η ΕΥΠ του Μητσοτάκη
που άμεσα συνδέθηκε στο κινητό του Ανδρουλάκη.
Σου λέει με τόσο χρήμα εμείς θα τους κοιτάμε
και μόνο της νοικοκυράς τα καλάθια θα κουνάμε;

Έτσι περίπου έχουνε τα πράγματα με την Καϊλή 
που στις Βρυξέλλες ήδη στοχάζεται στη φυλακή.
Κρίμα στη κόρη του ΠΑΣΟΚ που όλοι θαυμάσαμε
και μεστ’ το καταχείμωνο άδοξα τη χάσαμε…

Είχε αξίωμα, ομορφιά και κυρίας χάρη
πως τόλμησε και άπλωσε τα χρήματα να πάρει;
-Ποιος πλεονέχτης δαίμονας ζαλίζει τους ανθρώπους
να χαραμίζουν μια ζωή να σβήνουν τόσους κόπους;

Από την άλλη, πάλι, το σκέπτεσαι καμιά φορά:
-Πόσοι θα λέγαμε όχι σε μια τέτοια προσφορά;
- Ποιός δεν θα τη πάθαινε στου πλούτου τη ζαλάδα;
-Για μένα πιθανά και σίγουρα η… μιάμιση Ελλάδα.

Δεκέμβριος 2022

Καϊλή και ομορφιά
Από τον οφθαλμίατρο κο Θέμο Γκουλιώνη, λάβαμε και δη-
μοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή, με τίτλο «Καϊλή και 
ομορφιά». Είναι ένα μικρό αρθρίδιο στη σελ. 6 τού ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΗ (15.12.22) με αυτόν τον τίτλο.
«Όσο ωραία κι αν είναι, δέν θα μπορούσε να αναδειχθεί 
αν δέν είχε πολιτικές θέσεις», γράφει ο συντάκτης τού κει-
μένου.
Ας μάς επιτραπεί μία ερώτηση: Τι θα πει «πολιτικές θέσεις»;
Ο ΕΥΡΩΝ ΑΜΕΙΦΘΗΣΕΤΑΙ. 

Ναύπλιον 15.12.22

Έκπληξη το ημερολόγιο του Γηροκομείου

Ένα διαφορετικό Ημερολόγιο αγά-
πης από το Γηροκομείο Ναυπλίου με τους 
αληθινούς πρωταγωνιστές της ζωής στην 
πόλη, που αποφάσισαν με την φωτογραφική 
παρουσία τους και το χαμόγελο τους να συνο-
δεύουν τους μήνες στην νέα χρονιά.
Η επιμέλεια του ημερολογίου έγινε από τον 
πρόεδρο του ιδρύματος Χρήστο Ζέρβα, η φω-
τογράφιση έγινε από τον Στέφανο Κυριαζή, 
στην μνήμη της Μαρίνας Οικονόμου, η επι-
μέλεια σχεδίαση από την Χρύσα Κρίκου, στην 
μνήμη της γιαγιάς της Ευαγγελίας Λαγογιάν-
νη και το κείμενο "Αμυμώνης 22" είναι από 
τον  Σπύρο Δ. Κατσιγιάννης.
Γράφει ο Σπύρος Κατσίγιαννης στην «Οδό 
Αμυμώνης 22»:

«Στο Ναύπλιο που ζω υπάρχει ένα κτήριο, που 
η ομορφιά του είναι ανθρώπινη και ζεί σκορ-
πισμένη στα δωμάτιά τους, που οι ψυχές τα-
ξιδεύουν ολημερίς με αναμνήσεις έγχρωμες κ 
ασπρόμαυρες από 
τα παράθυρά του.
Παιδικές ψυχές, 
σε σώματα κουρα-
σμένα, χιλιοταξι-
δεμένα, χορεύουν 
ακόμα με συναι-
σθήματα την ζωή, 
αφήνοντας πίσω 
όσα κληρονομήσα-
με εμείς στο πέρα-
σμα τους.
Στο Ναύπλιο που 
ζω υπάρχει ένα 
κτήριο, που μέσα 
του θαρραλέες ψυ-
χές σου θυμίζουν 
πως όσα και αν 
κατέχεις, όλα εδώ 

καταλήγουν και αν κρατήσεις το χέρι τους 
έχουν τόσα να σου πουν με "αντάλλαγμα" την 
κατανόηση και την συντροφιά σου».
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Ασφαλιστικά Ταμεία: «Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια για τα χρέη 
«Παγώνουν» για έναν χρόνο τα επιτόκια με τα οποία 
επιβαρύνονται τα χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που 
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Η σχετική διάταξη, που συ-
μπεριλήφθηκε με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή 
το υπουργείο Εργασίας, στον προϋπολογισμό, θα έχει 
αναδρομική εφαρμογή από τις 13 Σεπτεμβρίου 2022.
Ουσιαστικά, πρόκειται  για επέκταση αντίστοιχης διάτα-
ξης του Υπουργείου Οικονομικών για τα επιτόκια των 
ρυθμίσεων προς την Εφορία. Με τον τρόπο αυτό εκτι-
μάται ότι θα περιοριστεί η δυσβάσταχτη επιβάρυνση των 
πολιτών που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
και επιθυμούν να τις ρυθμίσουν. Με δεδομένο αφενός 
ότι το επιτόκιο που επιβαρύνει ένα πλάνο ρύθμισης κα-
θορίζεται κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης ρύθμισης, 
αφετέρου ότι η αύξηση του πληθωρισμού έχει οδηγήσει 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτό-
κια, οι οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν κατά την 
τρέχουσα περίοδο τις οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ θα 
ερχόντουσαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια.
Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει υπέρμετρη επι-
βάρυνση των ρυθμίσεων οφειλών εφεξής και αυτό να 

μην αποτελέσει αντικίνητρο για τους πολίτες ώστε να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους, τα επιτόκια «παγώνουν» 
και παραμένουν για ένα έτος στο ύψος που διαμορφώ-
θηκαν την 13η Σεπτεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι τα 
επιτόκια των ήδη ενεργών (όσων εκκίνησαν μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο) ρυθμίσεων είναι σταθερά και δεν επη-
ρεάζονται ούτε από τις ενέργειες της ΕΚΤ, ούτε από την 
παρούσα ρύθμιση.
Με την ίδια τροπολογία:
-Προβλέπεται ότι η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου 
θα αναπρσσαρμόζεται ετησίως κατά τον ίδιο τρόπο που 
προβλέπεται στο νόμο 4387/2016 και για τις υπόλοιπες 
συντάξεις, ενσωματώνοντας την επίδραση του πληθω-
ρισμού και της ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό διορθώ-
νεται μια ακόμα παράλειψη του «νόμου Κατρούγκαλου» 
που δεν είχε συμπεριλάβει  τις συντάξεις χηρείας στον 
μηχανισμό αύξησης. Με την προτεινόμενη διάταξη και 
αυτές οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 7,75%  από 1η 
Ιανουαρίου 2023.
-Προβλέπεται επίσης ότι η οικονομική ενίσχυση βαριάς 
αναπηρίας χορηγείται σε όσους λαμβάνουν οικονομική 

ενίσχυση μικρότερη από 313 ευρώ από άλλους φορείς 
πλην του ΟΠΕΚΑ. Το όριο αυτό θα αυξάνεται ετησίως 
κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων σύμφωνα με 
το νόμο 4387/2016, ενσωματώνοντας την επίδραση του 
πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
-Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση πιλοτικού προ-
γράμματος για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών 
μέσω τεχνολογίας για παιδιά 12-15 που προέρχονται 
από ευάλωτες οικογένειες, με χρηματοδότηση από πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά 
την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να διασφα-
λίζεται η ενισχυμένη συμμετοχή των κοριτσιών. Στους 
ωφελούμενους απονέμεται αξία τοποθέτησης (voucher) 
για τη συμμετοχή τους. Στη διάταξη παρέχεται εξουσι-
οδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συ-
ναρμόδιων Υπουργών να ρυθμίσουν με απόφασή τους 
τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα του προγράμ-
ματος, φορέας υλοποίησης του οποίου ορίζεται η Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

-Περιορίζεται η αστική ευθύνη των προσώπων που δι-
ορίζονται με διοικητική πράξη στην προσωρινή διοίκη-
ση προνοιακών φορέων σε πράξεις ή παραλείψεις που 
τελούνται με δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ δεν υπέχουν 
αλληλέγγυα ευθύνη με τον προνοιακό φορέα για οφει-
λές του προς το Δημόσιο ή τον e-Ε.Φ.Κ.Α. που δημιουρ-
γήθηκαν πριν αναλάβουν την προσωρινή διοίκηση του 
φορέα. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα μέλη των 
προσωρινών διοικήσεων από καταχρηστικές αγωγές.
– Προβλέπεται ότι οι προνοιακοί φορείς που υπάγονται 
σε σχέδια εξυγίανσης μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές 
τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τρόπο αντίστοιχο με αυ-
τόν που ισχύει για τις οφειλές προς το Δημόσιο, με δυ-
νατότητα για διαγραφή προσθέτων τελών και προσαυ-
ξήσεων σε περίπτωση που τηρηθεί πλήρως η ρύθμιση. 
Η μη ύπαρξη αυτής της πρόνοιας μέχρι τώρα απέτρεπε 
τους προνοιακούς φορείς που αντιμετώπιζαν οικονομι-
κά προβλήματα από το να προχωρήσουν σε διαδικασία 
εξυγίανσης, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται τα προβλή-
ματα και να αντιμετωπίζουν κίνδυνο εκποίησης της πε-
ριουσίας τους με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΣυνταξιούχοιΣυνταξιούχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗ-
ΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ: 18526/14-12-
2022

Προμήθεια ηλεκτρικών 
ποδηλάτων και λοιπών 

συστημάτων κοινόχρηστων 
ποδηλάτων στο Δήμο Άρ-

γους-Μυκηνών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

309.841,28 € με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» 
ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 

2022ΣΕ27510081

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙ-
ΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥ-
ΚΗΝΩΝ

1.   Προκηρύσσει ανοικτό, 

ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνι-
σμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, 
για την «Ενίσχυση της Μι-
κροκινητικότητας στο Δήμο 
Άργους- Μυκηνών» συνολι-
κής προϋπολογισθείσης αξίας 
309.841,28 € (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η 
προς εκτέλεση σύμβαση δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα.                                                                                                                                         
                              
2. Ταξινόμηση έργου κατά 
CPV: 34430000-0 – Ποδήλα-
τα, 31681500-8 - Συσκευές 
φόρτισης, 48781000-6 - Πα-
κέτα λογισμικού διαχείρισης 
συστημάτων, 32440000-9 
- Τερματικά και εξοπλισμός 
τηλεμετρίας, 51612000-5 - 
Υπηρεσίες εγκατάστασης 
εξοπλισμού επεξεργασίας 
πληροφοριών, 80533100-0 - 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον 
τομέα της πληροφορικής, 
72212421-6 - Υπηρεσίες ανά-
πτυξης λογισμικού διαχείρισης 
εγκαταστάσεων, 71356300-1 
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστή-
ριξης, 79993100-2 - Υπηρεσί-
ες διαχείρισης εγκαταστάσε-
ων, 50111100-7 - Υπηρεσίες 
διαχείρισης στόλου οχημά-
των, 79342200-5 - Υπηρεσί-
ες προώθησης, 79341400-0 
- Υπηρεσίες διαφημιστικής 
εκστρατείας.
3. Πρόσβαση στα έγγρα-
φα: Προσφέρεται ελεύθερη, 

πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσι-
μο, χώρο “ηλεκτρονικοί δια-
γωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, Α/Α Συ-
στήματος ΕΣΗΔΗΣ 178793,  
καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής www.
newargos.gr. Γενικές πλη-
ροφορίες παρέχονται στο 
τηλ.:2751360090, e-mail: 
d.dorovinis@argos.gr.
4. Παραλαβή προσφορών: 
Οι προσφορές  υποβάλλο-
νται από τους ενδιαφερομέ-
νους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο 
του υποσυστήματος. Για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιη-
μένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).
5. Ως ημερομηνία και ώρα λή-
ξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται 
η 23/01/2023 και ώρα 15:00. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης  
των προσφορών ορίζεται η 
Παρασκευή 27/01/2023 και 
ώρα 10:00.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 
στη διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης  
Δικαίωμα συμμετοχής στη 

διαδικασία σύναψης της πα-
ρούσας σύμβασης έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικο-
νομικών φορέων, τα μέλη αυ-
τών, που είναι εγκατεστημένα 
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνί-
ας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 
της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασι-
ών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οι-
κονομικών φορέων, συμπερι-
λαμβανομένων και των προ-
σωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. 
Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί 
να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περι-
βληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί 
η σύμβαση. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από 

ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρ-
χής αλληλέγγυα και εις ολό-
κληρον.
7. Κριτήρια Επιλογής : η πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής
8. Για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς, 
κατατίθεται από τους συμμε-
τέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ύψους 
2% επί του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το 
ύψος της εγγύησης συμμετο-
χής του προκηρυσσόμενου 
αντικειμένου, είναι 4.997,44 €.  
Στην περίπτωση ένωσης οικο-
νομικών φορέων, η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύ-
πτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς.  Οι υποβαλλό-
μενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα δέκα (10) 
μηνών από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. 
9.Η παρούσα σύμβαση χρη-
ματοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Κωδ. Πράξης 

ΣΑ: Ε2751 - Κωδικός ενάριθ-
μου - 2022ΣΕ27510081) και 
συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 
Συνοχής) μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.
ΠΕΡ.Α.Α., σύμφωνα με την 
υπ’αριθ.πρωτ.5074/16-05-
2022 Απόφαση Ένταξης του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρι-
σης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και 
ΤΣ για την Πράξη με τίτλο 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» και κωδικό 
MIS 5163963.
Έχει ληφθεί υπόψη η υπ’ 
αριθ.442/26-11-2022 Απόφα-
ση της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
για την προέγκριση δημοπρά-
τησης της σύμβασης.
10. Η προθεσμία εκτέλεσης 
της προμήθειας είναι οκτώ (8) 
μήνες.
11. Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δή-
μου Άργους-Μυκηνών.
12. Το αναλυτικό κείμενο της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 14-12-2022 
(ΑΔΑΜ:22PROC011805423) 
και η παρούσα απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημο-
σίευση στις 08/12/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της    
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ
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Το τσίρκο ήρθε 
στο χωριό   
---------------------
Χτυπάει το καμπαναριό
Κόρνες ακούγονται σωρό 
Το τσίρκο ήρθε στο χωριό 
Για λόγο προεκλογικό
έχει ένα μάγο με καπέλο 
φοβερό

Που βγάζει λαγούς ένα σωρό
Κάτι μαϊμούδες που 

στριγκλίζουν με ουρά
Και φοβερίζουν τα μυξιάρικα 
παιδιά
Ένα λιοντάρι χωρίς δόντια 
κοιμισμένο
Γεννημένο στο κλουβί και 
γερασμένο

Όλο φτερνίζεται κι αλλάζει 
το πλευρό 
Επίδομα ανίας ζητάει το 
καψερό  
Τρέχει φουριόζος  ο τυφλός 
Να γιατρευτεί να βρει το φως
Δίπλα ο καμπούρης δεν 

βαστά 
Δείχνει την καμπούρα και 
γελά

Θα πήγαινα και εγώ να 
ισιώσω 
Μα δεν θέλω να προκόψω  
Εδώ έχω απ’ όλα διαλεχτά
Διαμάντια και χρυσαφικά
μες στην καμπούρα 
κουβαλώ 
την δύναμη που έχω για να 
ζω

Ιωάννης Χρ. Παπούλιας

Χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα
Ώρα καλή σας άρχοντες
φίλοι του αναγνώστη,
αν είναι ορισμός σας,
τα κάλαντα μελωδικά
και με χαρά σας λέμε.

Χριστού την θεία γέννηση
όλοι να την δεχτούμε
και στης αγάπης την οδό
όλοι ας περπατούμε.

Χριστός γεννάται σήμερον,
όλη η γη γιορτάζει
μα η ειρήνη κινδυνεύει
και είν’ αυτό που μας τρομάζει.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται
γαλήνια, ταπεινά
μια φάτνη ας γίνει απλοϊκή
τ’ ανθρώπου η καρδιά.

Ήρθε ο θεάνθρωπος στη γη
τον άνθρωπο να σώσει
από αμαρτωλά δεσμά
να τον ελευθερώσει.

Αλήθεια, ειρήνη,
αγάπη, δικαιοσύνη
του Χριστού η παρουσία
είν’ αυτή που μας τα δίνει. 

"Το δόξα εν υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη
εν ανθρώποις ευδοκία".
Βίωμα να γίνει για όλους
να μην είναι προσδοκία.

Τα Χριστούγεννα αυτά
του αναγνώστη αναγνώστες
να τα γιορτάσετε απλά,
με υγεία, με αγάπη, με χαρά.

Σαν κύκλος        

Μίσος αγιάτρευτο που με κρυφή αγάπη 

Φαίνεται στην πραγματικότητα να μοιάζει 

Μίσος κι αγάπη δυνατή 

Πολύ κοντά είναι εκείνα 

Αν θεωρήσεις πως είναι ένας κύκλος όλα

Τότε τα αισθήματα αυτά 

Βρίσκονται δίπλα δίπλα

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή «Υποσυνείδητες 

αλήθειες» εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Γιάννης 
Γεωργ. Μελάς
Δάσκαλος

Τα παπούτσια του δικηγόρου
Είναι κάτι καλοκαιρινά βράδια, που τα σκυλιά 
της γειτονιάς, κυριολεκτικά ξελαρυγγιάζονται. 

Είμαστε στην δεκαετία του 50. Παλαιός έμπο-
ρος του Άργους επισκέπτεται γνωστό δικηγόρο 
στην περιοχή του Σταροπάζαρου (πλατεία Δερ-
βενακίων) και του ζητάει μια νομική συμβουλή. 
Την παίρνει, ευχαριστεί και φεύγει.
Περνάει λίγος καιρός και ο δικηγόρος επισκέ-
πτεται τον έμπορο και του παραγγέλνει ένα 
ζευγάρι παπούτσια. Ακόμα τότε δεν υπήρχε μα-
γαζί στο Άργος με έτοιμα παπούτσια. Ο πρώτος 
που έφερε στην πόλη έτοιμα, αργότερα, ήταν ο 
Κόκκαλης…
Όταν ετοιμάστηκαν τα παπούτσια του δικηγό-
ρου, ο έμπορος τον ειδοποίησε να πάει τα πα-
ραλάβει. Πήγε, τα δοκίμασε, ήταν όπως τα ήθε-
λε, τα πήρε και έφυγε. Κουβέντα για το πόσο 
κάνουν και για πληρωμή.
Ο καιρός πέρναγε μα ο δικηγόρος δεν φαινό-
ταν για να εξοφλήσει τα παπούτσια. Έτσι, ο 
έμπορος, έστειλε τον υπάλληλο του καταστή-
ματος για να του υπενθυμίσει το χρέος του και 
να παραλάβει το αντίτιμο.
Δεν τον βρήκε στο γραφείο του και τον αναζή-
τησε στην γειτονιά. Ώσπου τον πέτυχε σε ένα 
καφενείο επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, να πί-
νει τα ούζα του με παρέα. Τον ενημέρωσε για 
τον λόγο της επίσκεψης.
Ο δικηγόρος τον κοίταξε καλά – καλά και ζήτη-
σε να ενημερωθεί για το ποσόν.
«Είναι δεκαοκτώ δραχμές, μου είπε το αφεντι-
κό».

«Α, εντάξει, τότε πήγαινε και πέσ’ του πως μου 
χρωστάει αυτός δύο δραχμές και να στις δώσει 

να μου τις φέρεις».
Γύρισε άπραγος ο υπάλληλος και ενημέρωσε 
τον καταστηματάρχη για την απάντηση του δι-
κηγόρου. Απορημένος αυτός έψαξε να τον βρει 
για να καταλάβει πώς γίνεται εκεί που ήταν 
να τον πληρώσει να του ζητάει και λεφτά από 
πάνω.
Τον πέτυχε κάποια στιγμή στο γραφείο του, 
όπου τον άκουσε, έκπληκτος να του λέει:
«Τα παπούτσια που σου παράγγειλα πόσο κά-
νουνε;»
«Δεκαοκτώ δραχμές, στο είπε το παιδί που σου 
έστειλα».
«Ωραία, συμφωνώ μέχρι εδώ. Θυμάσαι, τις 
προάλλες, που ήρθες και μου ζήτησες μια νο-
μική συμβουλή;»
«Ναι αλλά τι έχει να κάνει;».
«Η δουλειά σου είναι το εμπόριο, η δουλειά μου 
είναι η δικηγορία. Μου έφτιαξες παπούτσια 
που κοστίζουν δεκαοκτώ δραχμές. Σου έδω-
σα μια νομική συμβουλή, που κοστίζει είκοσι 
δραχμές. Άρα, μου χρωστάς ένα δίφραγκο!».
Κόκκαλο ο έμπορος. Τι να κάνει, έβαλε το χέρι 
στην τσέπη και τον πλήρωσε.
Γιατί από τον συγκεκριμένο δικηγόρο ψυχή 
μπορούσες να πάρεις, λεφτά, όμως, ποτέ! Ας 
πρόσεχε!
………………………
Κείμενά μου δημοσιεύονται στο προσωπικό 
μου blog: rebetaskeri.blogspot.com.
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Γιατί θα πρέπει μόνο τα παιδιά να 
φαντάζονται ξωτικά; Δικαίωμα στην 

φαντασία και για τους μεγάλους

Η ωρίμανση 

Ο Τοτός νευριασμένος που τον μάλωσε η μητέρα του για 

άλλη μία φορά, ρωτάει τον πατέρα του :

– Μπαμπά, πότε θα είμαι αρκετά μεγάλος για να κάνω ότι 

μου αρέσει;

Και ο μπαμπάς του απαντάει:

– Δεν ξέρω παιδί μου, αλλά κανένας άντρας δεν έχει ζήσει 

τόσο πολύ μέχρι σήμερα για να μας πει!

Χριστουγεννιάτικα ανέκδοτα 
-Με είπε κουραμπιέ!
-Και εσύ τι έκανες;
–Δεν έβγαλα άχνη…

-Τι θα ζητήσεις φέτος από τον Άγιο Βασίλη;
-Δανεικά.

-Ο ιδανικός άντρας είναι σαν τον Άγιο 
Βασίλη.
-Δηλαδή?
-Δεν υπάρχει. 

-Φτιάξε ένα καπουτσίνο.
-Να βάλω κάτι από πάνω?
-Ένα μελομακάρονο.

Διέυρω στη βασιλόπιτα…Ποτέ κανείς!
Και μην ξεχάσουμε πως μετά τις γιορ-
τές βάζουμε τις ζυγαριές πέντε κιλά 
πίσω.
Νομίζω πως κρύωσα και πήρα ένα 
αναβράζων μελομακάρονο να συνέλ-
θω…
Φέτος κόψαμε τη βασιλόπιτα σε 5 
κομμάτια. Ένα του σπιτιού και τέσσερα 
του φτωχού.
Δέκα ευρώ το κιλό η βασιλόπιτα. Κα-
λύτερα να πάρω κατσίκι…
 
Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
Ένα παιδάκι αποφασίζει να στείλει ένα γράμμα στον Άγιο 
Βασίλη.
Στα ταχυδρομείο οι υπάλληλοι ανοίγουν το γράμμα του και 
διαβάζουν :
”Η οικογενειά δυστυχώς μου είναι πολύ φτωχή. Σε παρακα-
λώ καλέ μου Άγιε Βασίλη, στείλε μου χίλια ευρώ να τα βγά-

λουμε πέρα τα χριστούγεννα!”
Συγκινημένοι οι υπάλληλοι μαζεύουν πεντακόσια ευρώ και 
τα στέλνουν στη διεύθυνση του παιδιού.
Την επόμενη χρονιά το παιδί γράφει γράμμα προς τον Άγιο 
Βασίλη το ανοίγουν οι υπάλληλοι του ταχυδρομείου και δια-
βάζουν :

”Καλέ μου Άγιε Βασίλη, θα ήταν εύκο-
λο να μου στείλεις φέτος χίλια ευρώ σε 
τραπεζική επιταγή γιατι πέρυσι κάποιος 
από το ταχυδρομείο μου έκλεψε τα πε-
ντακόσια;”

Πως είμαστε σίγουροι πως ο Άγιος Βα-
σίλης είναι άντρας;
Επειδή μια γυναίκα, ποτέ δεν θα φο-
ρούσε γιορτινές μέρες, κάθε χρόνο τα 
ίδια ρούχα.

-Αφεντικό τι είναι το δώρο Χριστουγέν-
νων?
-Μύθος.

Ένας δικαστής εκδίκαζε μια υπόθεση 
λίγο πριν από τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων.
Ρωτάει λοιπόν τον κατηγορούμενο :
-Γιατί βρίσκεστε κύριε εδώ;  
Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χριστου-
γεννιάτικα δώρα! απαντάει ο κατηγο-

ρούμενος.
Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, λέει ο δικαστής, πόσο πιο 
νωρίς ψωνίσατε δηλαδή;
–Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα, κύριε δικαστά.
-Σε ποιο μέρος του κόσμου η πρωτοχρονιά βρίσκεται ποιο 
μπροστά από τα Χριστούγεννα;
Στο λεξικό.



ΠΕΜΠΤΗ
22 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2022 19υγεία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

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

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

33 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

27 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Του Άγγελου
Τράκα, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
του Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών  
Βασίλης Ν. Καπετάνιος 
και ΣυνεργάτεςΤο νεύρωμα Μόρτον είναι μια κοινή αιτία 

πόνου που εντοπίζεται μεταξύ του τρίτου με-
ταταρσίου. Τα συμπτώματα που δημιουργεί 
είναι αίσθηση καύσου, οξύ πόνο, μούδιασμα 
στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Για την 
αντιμετώπιση του πόνου πολλές φορές συνι-
στάτε χειρουργική επέμβαση.
Το νεύρωμα Μόρτον είναι μια κοινή παθολο-
γία του ποδιού στις ΗΠΑ. Είναι διαδεδομένο 
σε άτομα 15-50 ετών εμφανίζεται δέκα φο-
ρές πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους 
άνδρες. Μερικές φορές ονομάζεται διαμετα-
τάρσιο νεύρωμα, είναι μια νευροπάθεια πα-
γίδευσης που σχετίζεται με συμπίεση του 
κοινού μεσοδακτύλιου νεύρου κάτω από τον 
εγκάρσιο μετατάρσιο σύνδεσμο. Ο πόνος εμ-
φανίζεται όταν τα μετατάρσια συμπιέζουν και 
τρίβουν το ερεθισμένο νεύρο. Δεν είναι όλα 
τα νευρώματα Μόρτον συμπωματικά.
Οι παρεμβάσεις κυμαίνονται από συντηρητι-
κές έως χειρουργικές. Οι συντηρητικές θερα-
πείες περιλαμβάνουν αλλαγές υποδημάτων, 
ενέσεις αστεροειδών, φυσικοθεραπεία, τοπι-
κά αναλγητικά, μασάζ.
Η ακριβής αιτία του νευρώματος Μόρτον δεν 
είναι γνωστή, πιστεύεται ότι συνδέεται με την 
υπερκινητικότητα των μεταταρσίων και τις 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Το νεύρωμα 
αυτό μπορεί να σχετίζεται με τραυματισμούς, 
συνθλίψεις ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
τρεξίματος, άλματος όπου το πόδι χτυπά με 
τέτοια δύναμη που μπορεί να επέλθει βλάβη 
στα μετατάρσια.
Η κλινική δοκιμή για το νεύρωμα είναι 
ασκώντας πίεση στις έσω και πλάγιες πτυ-

χές του ποδιού στις μεταταρσοφαλαγγικες 

αρθρώσεις ασκώντας με τη σειρά τους πίεση 

στα νεύρα. Ένα θετικό τεστ δείχνει οξύ πόνο 

στη θέση του νευρώματος όπως ο πόνος που 

συνήθως νιώθει ο ασθενής.

Σε μια μελέτη 85 ασθενών με νεύρωμα Μόρ-

τον, βρήκαν ανακούφιση με την αφαίρεση 

των παπουτσιών και το απαλό μασάζ στο 

πρόσθιο μέρος του ποδιού. Το τοπικό μασαζ 

παρέχει ανακούφιση από τον πόνο.

Η θεραπεία μασάζ ποδιών εφαρμόστηκε με 

βάση τις προτάσεις σε άλλες μελέτες, ότι το 

τοπικό μασάζ παρείχε ανακούφιση από τον 

πόνο. Δεδομένου ότι πολλοί μύες του ποδιού 

έχουν θέσεις προσκόλλησης στο πόδι. Το συ-

γκεκριμένο πρωτόκολλο θεραπεία προήλθε 

από την ενότητα «κάτω άκρα και δυσλειτουρ-

γία του ποδιού».

Το μασάζ βοηθά στην ανακούφιση την υγιή 

κυκλοφορία στο μπροστινό μέρος του πο-

διού και μπορεί να χαλαρώσει τους μα-

λακούς ιστούς. Το μασάζ με πάγο είναι μια 

άλλη επιλογή, το κρύο βοηθά στη μείωση της 

φλεγμονής γύρω από τ νεύρο και μειώνει το 

οίδημα. Φυσικά μπορεί και να χρειαστεί και 

ένα διάλειμμα από κάποιες δραστηριότητες, 

ιδιαίτερα αν αυτές είναι αρκετά έντονες.

 Φυσικά οι γυναίκες σε μια τέτοια περίπτωση 

θα πρέπει να αποφύγουν τα ψηλά τακούνια.

Επιθετικές συμπεριφορές 

Η είσοδος των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είναι μια καινούργια εμπειρία, κα-
θώς αφήνουν  κατά κάποιο τρόπο το στενό οικογενειακό περιβάλλον και έρχονται 
σε επαφή με καινούργια πρόσωπα, είτε με δασκάλους ,είτε με άλλα παιδιά της ηλι-
κίας τους.
Αυτός ο πρώτος αποχωρισμός από την οικογένεια και η προσαρμογή στα νέα δε-
δομένα σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάθε παιδί βιώνει αυτή την αλλαγή με 
διαφορετικό τρόπο. Άλλα παιδιά προσαρμόζονται εύκολα, άλλα παιδιά χρειάζονται 
τον χρόνο τους και ύστερα από κάποιο μικρό χρονικό διάστημα εντάσσονται ομαλά 
στην ομάδα. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό που συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς να αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής και αυτά τα προ-
βλήματα εκδηλώνονται με κλάμα, με μη συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια αλλά και 
πολλές φορές με επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον καταλυτικό ρόλο που παίζει ο θεσμός της 
οικογένειας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς ενός παιδιού. 
Έτσι απλά υπενθυμίζουμε ότι η οικογένεια είναι το πρώτο κοινωνικό περιβάλλον 
στο οποίο γαλουχείται το παιδί. Εκεί μπαίνουν οι πρώτοι κανόνες από τους γονείς 
και εκεί γίνεται η προετοιμασία των παιδιών για την ένταξή τους στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Η οικογένεια αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
να μπορέσει ένα παιδί να επιλύσει και να εκμηδενίσει, αν γίνεται, προβληματικές 
συμπεριφορές.
 Πολλές μελέτες  που έχουν γίνει πάνω στο θέμα « παιδί και επιθετικές συμπερι-
φορές», έχουν καταλήξει ότι οι άνθρωποι δεν γεννιούνται με προδιαγεγραμμένες 
επιθετικές συμπεριφορές αλλά τις μαθαίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από 
το περιβάλλον τους. Η επιθετική συμπεριφορά είναι κάθε παραπτωματική πράξη 
όπως δάγκωμα, κλωτσιά, σπρώξιμο, που επηρεάζει την σωματική και ψυχολογική 
ακεραιότητα ενός ατόμου. Έτσι τα παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς πρέπει να 
επιλύουν τα προβλήματα αυτά, μέσα από την οικογένεια, πριν από την είσοδο τους 
στα σχολεία, ώστε φτάνοντας στην εφηβεία να μη γίνονται βίαιοι και αποκρουστικοί 
από το κοινωνικό σύστημα, με συνέπειες δυσάρεστες για το ίδιο το άτομο γιατί από 
τη μια στιγματίζεται και ίσως να μη του δοθούν οι ανάλογες ευκαιρίες σε επαγγελ-
ματική αποκατάσταση και από την άλλη να μην μπορεί να διαχειρίζεται καταστά-
σεις που προϋποθέτουν ηρεμία σκέψη και ωριμότητα. 

Της Ελένης Σεφέρη,

Αναλγητικό μασάζ

Το νεύρωμα Μόρτον
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα με το πενάκι του Γεωργίου Σουρή  

Γράφει ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς
Το ωραιότερο ιστορικό Χριστουγεν-
νιάτικο πανόραμα γεμάτο εικόνες, 
πλούσιες ειδήσεις, απέραντο κέφι και 
έμμετρη χαρτογράφηση της ελληνι-
κής κοινωνίας και πολιτικής επί μία 
ολόκληρη τριακονταπενταετία (1883-
1918) αποτελούν τα ποιήματα που δη-
μοσιεύτηκαν από τον Γεώργιο Σουρή 
στην εφημερίδα του «Ο Ρωμηός». Πό-
λεμοι, πτωχεύσεις, προσφυγικά ρεύ-
ματα, ανεβοκατεβάσματα κυβερνήσε-
ων, τεχνολογικές πρόοδοι σημαντικά 
πρόσωπα και γεγονότα απλώνονται 
στις χιλιάδες σελίδες της τετρασέλιδης 
συνήθως και μικρού σχήματος εβδο-
μαδιαίας σατυρικής εφημερίδος.
Το πρώτο Χριστουγεννιάτικο φύλλο 
που έβγαλε ήταν το 1884. Ξεπροβόδι-
σε τους βουλευτές, οι οποίοι παραμο-
νές των Χριστουγέννων εγκατέλειπαν 
το κλεινόν άστυ για να επισκεφτούν 
τις ιδιαίτερες πατρίδες τους: «Τώρα 
που ξεκουμπίζεσθε, αγαπητοί πατέ-
ρες, / και πάτε στις πατρίδες σας να 
φάτε και να πιείτε, / μέσα σε τούτες 
της χαράς και του γλεντιού τις μέρες / 
και τους καλούς σας εκλογείς για λίγο 
θυμηθείτε / που στέκουν θεονήστικοι 
με ανοικτό το στόμα / και νέο μάνα 
καρτερούν απ’ τ’ ουρανού το δώμα»!

Πιο σαρκαστικός και υπερβολικός την 
επόμενη χρονιά (1885) φρόντισε να… 
στολίσει κανονικά και Χριστουγεν-
νιάτικα τους εθνοπατέρες: «Εφύγατε 
πατέρες μας χρυσοί στ’ αρχοντικά 
σας / κι αφήσατε τα σάλια σας και τ’ 
αποτσίγαρά σας … / Πηγαίνετε εις το 
καλό αγαπητοί πατέρες / για σας το 
έθνος πάντοτε περνά χρυσές ημέρες / 
Πηγαίνετε στο διάολο ώ βουλευταί του 
κράτους / και πρέπει από σας πολλοί 
ν’ αδειάζουν αποπάτους»!

Γεώργιος Σουρής
Από τις σελίδες του σατιρικού εντύ-
που παρελαύνουν χιλιάδες πρόσωπα 
τα οποία απασχόλησαν θετικά ή αρ-
νητικά την επικαιρότητα. Είχε όμως 
αδυναμία σε ορισμένα εξ αυτών, 
όπως ήταν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης. 
Γνωστός για τις φιλοτρικουπικές και 
φιλελεύθερες τοποθετήσεις του ο Σου-
ρής φρόντιζε να σχολιάζει τον «γέρο», 

όπως συνήθως αποκαλούσε τον Θ. 
Δηλιγιάννη. «Καλησπερούδια σας, 
Ρωμηοί, στα τόσα ξαφνικά σας / του 
Θοδωρή την γέννησιν να πω στ’ αρ-
χοντικά σας. / Ο γέρος ξαναφύτρωσε, 
/ κι η κτίσις όλη χαίρει / και τους θε-
σμούς ελύτρωσε / με πατερό στο χέρι» 
του έγραφε τα Χριστούγεννα του 1902.

 Και δύο χρόνια αργότερα, τον Δε-
κέμβριο 1904, όταν ο Δηλιγιάννης 
καταλαμβάνει, για μία ακόμη φορά, 
τον πρωθυπουργικό θώκο, με το πα-
ντοδύναμο κόμμα του το «Κορδόνι», 
ο Σουρής τον υποδέχεται καταλλήλως. 
Με αφορμή τη διάλυση της Βουλής 
ενόψει των εορτών ψάλλει τα χριστου-
γεννιάτικα κάλαντα: Χριστούγεννα, 
πρωτούγεννα, κι η χάβρα διελύθη, / εκ 
της βουλής εκίνησαν του Κορδονιού τα 
πλήθη, / κι’ ευρήκαν έναν δυστυχή του 
δρόμου σκουπιδιάρη, και άρπαξαν τη 
σκούπα του, του πήραν και το φτυάρι, 
/ κι αυτά καινούρια σύμβολα τα κά-
νουν της Κορδόνας, / να μένουν με τα 
πατερά και νυν και στους αιώνας».

Κάθε χρόνο σχεδόν, αφιέρωνε και 
ένα φύλλο απευθύνοντας ευχές στην 
θρησκευτική, πολιτειακή, πολιτική 
και κάθε φύσης ηγεσία της χώρας. Το 
1903 έγραφε: «Εις τον Μεγαλειώτατον 
κατά βαρβάρων ξίφη / κι ο Πρίγκηψ 
ο Γέωργιος να βρη σπουδαία νύφη. / 
Στου Θρόνου τον Διάδοχον θριάμβους 
Στρατηλάτου / και να παντρέψη γρή-
γορα κι εκείνος τα παιδιά του».

Πάντα διορατικός και στέλνοντας 
πολιτικά μηνύματα, τα Χριστούγεννα 
1910 θα ψάλει τα δικά του κάλαντα 
υποδεχόμενος στην εξουσία τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο: «Καλησπερούδια σας, 
Ρωμηοί… χαρά στο ριζικό σας, / νέου 
Μεσσία γέννησιν θα πω στ’ αρχοντικό 
σας, / Λευτέρης τούτος λέγεται, μιαν 
άγκυρα σηκώνει, / κι’ όσους εκείνος 
έχρισε τους βγάλατε κορδόνι». Η 
άγκυρα ήταν το έμβλημα του κόμμα-
τος του Βενιζέλου, ο οποίος κατόρθωσε 
στις εκλογές του 1910 επί συνόλου 362 
βουλευτών να εκλέξει τους 307 και να 
γίνει κυρίαρχος της πολιτικής ζωής της 
χώρας.

Το 1912 υπό το βάρος των πολεμικών 
επιχειρήσεων οι εύζωνοι πολεμούν 
στην Μακεδονία μας και στην Ήπει-
ρο και ο Σουρής προσαρμόζει τους 
στίχους του: «Σαν ακούω το Μπιζάνι 
/ νιώθω το κορμί μου κρύο… / αίμα θέ-
λει να βυζάνη / σαν αχόρταγο θηρίο. / 
Κι η ψυχή κι ο νούς πετά / μες τη φρί-
κη του πολέμου… / Τι Χριστούγεννα 
κι αυτά!… / τι Χριστούγεννα, Χριστέ 
μου». Στρέφει το βλέμμα του στον 
άμαχο πληθυσμό που έχει μείνει στα 
μετόπισθεν: «Χριστούγεννα, Πρωτού-
γεννα, παρηγοριάς ημέρες… / μέσα 
στη λύπη τη βαρειά / δώσε Χριστέ πα-
ρηγοριά / σε κόρες και μητέρες»!

Αλλά την επόμενη χρονιά, το 1913, 
όταν πλέον διαφαινόταν πως η Ελλάς 

έβγαινε κερδισμένη από τις πολεμι-
κές περιπέτειες ο Σουρής θα γράψει 
πως «Μας ήλθαν τα Χριστούγεννα / 
και ας χαρούμε φέτο / μας ήλθαν τα 
Χριστούγεννα τα τρισευτυχισμένα… / 
Μας ήλθαν τα Χριστούγεννα, Πατρί-
δα στεφανώτρα, / Χριστούγεννα παλ-
ληκαριάς, / λυτρώσεως Ελευθεριάς, 
/ βάλε κρασί στην τσότρα». Έκλεινε 
δε το εορταστικό φύλλο ψάλλοντας 
«Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, σκιρ-
τήματα ψυχής, / και δούλοι πολυτλή-
μονες και σκλάβοι δυστυχείς, / όπου 
τους είδαν ήρωας Ελευθεριάς αγώνες 
/ και τώρα μόλις άρχισε γι’ αυτούς να 
γλυκοφέγγη»!

Ο Σουρής και «Ο Ρωμηός» παρέμει-
ναν σταθερά στο πλάι των αλύτρωτων 
Ελλήνων. Παρά το γεγονός ότι δεν πα-
ρουσίαζε φιλοπόλεμες διαθέσεις, όπως 
άλλα έντυπα της εποχής, εντυπωσιά-
ζει τόσο σε όγκο όσο και σε ποιότητα 
η παραγωγή του σε εθνικά ζητήματα. 
Φρόντιζε να εμψυχώνει τους στρα-
τιώτες και τις οικογένειές τους. «Μη 
θαρρής στον πόλεμό μας / πως κακο-
περνούμε μάννα… / τώρα για Χριστό-
ψωμό μας / έχομε την κουραμάννα», 
έγραφε κατά τη διάρκεια των πολεμι-
κών επιχειρήσεων.

Αφουγκραζόταν την κοινωνία, γνώρι-
ζε τα τεκταινόμενα, λειτουργούσε δη-
μοσιογραφικά και στεκόταν στο πλευ-
ρό των αδύναμων και χειμαζόμενων 
Ελλήνων. Τα Χριστούγεννα του 1915, 

όταν ένα ακόμη κύμα προσφύγων είχε 
φτάσει στην Αθήνα, έγραφε: «Χριστός 
γεννάται σήμερα, πρόσφυγες ξεφω-
νίζουν, / Χριστόψωμα σαν κι άλλοτε 
στους φούρνους δεν αχνίζουν. / Γέροι 
μας σώζουνε ξανά, και βλέπω τον κο-
σμάκη / να πέρνη κάμπους και βουνά 
/ γυρεύοντας ψωμάκι».

Βεβαίως είναι ατέλειωτοι οι χαρούμε-
νοι Χριστουγεννιάτικοι στίχοι, σε περι-
όδους ειρήνης και ευημερίας. Τότε γεν-
νούσε το δικό του σκηνικό, έπαιζε με τις 
λαϊκές συνήθειες και διαχειριζόταν με 
χιούμορ την πολιτική και τους πολιτι-
κούς. Όπως όταν ήταν πρωθυπουργός 
ο Κερκυραίος Γεώργιος Θεοτόκης, τα 
Χριστούγεννα του 1907. Τον παρουσί-
αζε να πίνει τον πρωινό του τον καφέ 
και να περιποιείται την Ρωμηοσύνη: 
«Την έλουζε, την κτένιζε, με πόνο τη 
φιλούσε, / και τέτοια της μιλούσε: / 
Εγώ για σένα τζόγια μου, / τραβώ το 
διάβολό μου, / και λησμονώ τα λόγια 
μου / και χάνω το μυαλό μου. / Εγώ 
για σε πιπίνι μου, / έβγαλα το σκαρ-
πίνι μου, / κι εφόρεσα τακούνια / με 
βροντερά σπιρούνια»! Τότε ήταν που 
εξέφραζε θαραλλέα και την άποψή 
του για τη Ρωμηοσύνη: «Πάλι καλά 
σας τάπαμε, κι όλοι χασμουρηθήτε / 
κι αμέσως ξαναπέσετε και ξανακοιμη-
θήτε, / και μέσα στο χασμουρητό/ και 
μέσα στο ρουχαλητό / φωνάζετε πως 
τίποτα δεν ειμπορεί να γίνει / σ’ αυτή 
την Ρωμηοσύνη»!

Πηγή: taathinaika.gr



Με απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντά και Αναπληρωτή 
Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη και του υφυπουρ-
γού Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλου, χορηγεί-
ται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κρατική ενίσχυ-
ση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης σύμφωνα 
με την C(2022) 1890 final της 23.03.2022 ανα-
κοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για 
την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό  
την στήριξη της οικονομίας κατά την διάρκεια 
της  Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία», όπως 
ισχύει, η οποία χορηγείται σε πληγείσες επιχει-
ρήσεις από την ενεργειακή κρίση. 
Η ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί τις προσε-
χείς ημέρες, είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ και κα-
λύπτει σε ποσοστό 40% την αύξηση του συνολι-
κού κόστους στην τιμή αγοράς των λιπασμάτων, 
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, 
φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντό-
τητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δρα-

στηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς 
παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες :
α) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι 
επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για 
το έτος 2022 έως τις 02.12.2022.
β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομι-
κών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μη-
τρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφε-
ρόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων 
και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 
1/10/2021 έως και 30/9/2022 και
δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή 
τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και 
ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα 
οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. 
Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
ε)  Κατά την ημερομηνία ελέγχου των προϋπο-
θέσεων για την πληρωμή, η επιχείρηση είναι 
ενεργή και δεν τελεί σε αδράνεια, εκκαθάριση 
ή πτώχευση ούτε ο ΑΦΜ της έχει ανασταλεί για 
οποιαδήποτε αιτία, όπως αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία του φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ.
Οι ενισχύσεις βάσει της παρούσας δεν χορηγού-
νται σε επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν 
κυρώσεις από την ΕΕ.
Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο 
ανέρχεται σε ποσοστό 10,95% των παραστατι-
κών για την αγορά λιπασμάτων που έχουν γίνει 
το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως και 
30/9/2022.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και 
ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.
Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της ενίσχυ-
σης της παρούσας είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Υπεγράφη η ΚΥΑ για χορήγηση - Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή

Κρατική ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ Κρατική ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ 
για τα λιπάσματαγια τα λιπάσματα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή 
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων προτείνεται διάταξη με την οποία 
«παγώνουν» αναδρομικά από τις 13 Σεπτεμβρί-
ου 2022 και για ένα χρόνο τα επιτόκια, με τα 
οποία επιβαρύνονται οφειλές προς ασφαλιστικά 
ταμεία, που υπάγονται προς ρύθμιση.
Προκειμένου, λοιπόν, να μην υπάρχει υπέρμε-
τρη επιβάρυνση των ρυθμίσεων οφειλών εφε-
ξής και αυτό να μην αποτελέσει αντικίνητρο για 
τους πολίτες, ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους, τα επιτόκια «παγώνουν» και παραμένουν 
για ένα έτος στο ύψος που διαμορφώθηκαν την 
13η Σεπτεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι τα επι-
τόκια των ήδη ενεργών (όσων εκκίνησαν μέχρι 
και τον Σεπτέμβριο) ρυθμίσεων είναι σταθερά 
και δεν επηρεάζονται ούτε από τις ενέργειες της 
ΕΚΤ, ούτε από την παρούσα ρύθμιση.
Με την ίδια τροπολογία:
– Προβλέπεται ότι η κατώτατη σύνταξη λόγω 
θανάτου θα αναπρσσαρμόζεται ετησίως κατά 
τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο νόμο 
4387/2016 και για τις υπόλοιπες συντάξεις, 

ενσωματώνοντας την επίδραση του πληθωρι-
σμού και της ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό 
διορθώνεται μια ακόμα παράλειψη του «νόμου 
Κατρούγκαλου», που δεν είχε συμπεριλάβει τις 
συντάξεις χηρείας στον μηχανισμό αύξησης. Με 
την προτεινόμενη διάταξη και αυτές οι συντά-
ξεις θα αυξηθούν κατά 7,75% από 1η Ιανουα-
ρίου 2023.
– Προβλέπεται επίσης ότι η οικονομική ενίσχυ-
ση βαριάς αναπηρίας χορηγείται σε όσους λαμ-
βάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη από 
313 ευρώ από άλλους φορείς πλην του ΟΠΕΚΑ. 
Το όριο αυτό θα αυξάνεται ετησίως κατά το πο-

σοστό αύξησης των συντάξεων σύμφωνα με το 
νόμο 4387/2016, ενσωματώνοντας την επίδρα-
ση του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.
– Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση πιλοτικού 
προγράμματος για τη δημιουργική απασχόληση 
παιδιών μέσω τεχνολογίας, για παιδιά 12-15 
που προέρχονται από ευάλωτες οικογένειες, με 
χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά την υλοποί-
ηση του προγράμματος πρέπει να διασφαλίζεται 
η ενισχυμένη συμμετοχή των κοριτσιών. Στους 
ωφελούμενους απονέμεται αξία τοποθέτησης 
(voucher) για τη συμμετοχή τους. Στη διάταξη 
παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συ-
ναρμόδιων Υπουργών να ρυθμίσουν με απόφα-
σή τους τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήμα-
τα του προγράμματος, φορέας υλοποίησης του 
οποίου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

«Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία
Στόχος να αποτραπεί η επιβάρυνση όσων έχουν οφειλές και επιθυμούν να τις ρυθμίσουν
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ΠΕΜΠΤΗ

22 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2022

22 μικρά
οικονομικά

μικρά
οικονομικά

• ΑΑΔΕ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ, 
ΘΥΡΙΔΏΝ, ΑΚΙΝΗΤΏΝ

Αντιμέτωποι με δέσμευση τραπεζικών λογαρια-
σμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσια-
κών στοιχείων για χρονικό διάστημα έως και 18 
μήνες βρίσκονται όσοι ελέγχονται από τους οικο-
νομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα 
“μαύρου χρήματος” και οικονομικά εγκλήματα. 
Μάλιστα η δέσμευση γίνεται χωρίς προηγούμε-
νη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απα-
ραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, 
τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό 
ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Με εγκύκλιο της 
ΑΑΔΕ διευκρινίζονται διατάξεις του νέου νόμου 
4995/2022 οι οποίες ισχύουν αναδρομικά από 
τις 18 Νοεμβρίου 2022.

• ΜΕΙΏΣΗ ΤΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες 
σε επίπεδο ΕΕ για να μειωθούν οι πλαστικές και 
χάρτινες συσκευασίες, μέσω της επαναχρησιμο-
ποίησης ή ανακύκλωσής τους. Κατά μέσο όρο, 
κάθε Ευρωπαίος παράγει ετησίως σχεδόν 180 
κιλά απορριμμάτων συσκευασιών. Η προτεινόμε-
νη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών 
έχει τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, τη μείωση 
της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασιών, 
τον περιορισμό των περιττών συσκευασιών και 
την προώθηση λύσεων για την επαναχρησιμο-
ποίησή τους. Δεύτερον, να είναι ανακυκλώσιμες 
όλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ με οικο-
νομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030. Και τρίτον, τη 
μείωση της ανάγκης για πρωτογενείς φυσικούς 
πόρους και τη δημιουργία μιας αγοράς δευτερο-
γενών πρώτων υλών που λειτουργεί εύρυθμα, 
αυξάνοντας τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστι-
κών στις συσκευασίες μέσω υποχρεωτικών στό-
χων.

• ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο “Σπίτι μου 
– στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία 
και άλλες διατάξεις”, ύστερα από την ολοκλήρω-
ση της δημόσιας διαβούλευσης των διατάξεων. 
Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται για συζήτηση 
στη Βουλή, θεσπίζονται οι δράσεις στεγαστικής 
πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνονται στην 
κυβερνητική Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης 
και αφορούν συγκεκριμένα: Το πρόγραμμα “Σπίτι 
μου” για τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων 
δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. 
Την Κοινωνική Αντιπαροχή που συνίσταται στην 
αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για εξασφά-
λιση ποιοτικής κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο. Το 
πρόγραμμα “Κάλυψη” για τη μίσθωση ιδιωτικών 
κατοικιών και την διάθεσή σε ωφελούμενους 
νέους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. Τη δράση “Ανακαινίζω – Νοικιάζω” 
μέσω της οποίας επιδοτείται η ανακαίνιση ιδιω-
τικών κατοικιών προκειμένου να διατεθούν στη 
συνέχεια για μίσθωση.

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΏΝ ΜΕ ΝΟΜΟ 
ΚΑΤΣΕΛΗ

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις, που 
όταν συντρέχουν, ενεργοποιείται η δυνατότητα 
που δίνει η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, 
ο δανειολήπτης-οφειλέτης απαλλάσσεται από το 
υπόλοιπο των οφειλών, μετά την παρέλευση της 
ρύθμισης της τριετίας που θα συμπληρώσει, κι 
εφόσον έχει τηρήσει με συνέπεια την ορισθείσα 
από το δικαστήριο ρύθμιση προς όλους τους πι-
στωτές – τράπεζες.
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ οικία η μονοκατοικία 
στην ευρύτερης περιοχή Ναυπλί-
ου Άργους τριών υπνοδωματίων 
σαΛόνι κουζίνα και μπάνιο, η δυο 
υπνοδωματίων και αποθήκη από 
Μάϊο και μετά. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 27520 43196. ΚΩΔ. 1141

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούριο δια-
μέρισμα στο κέντρο Ναυπλίου 
75τ.μ με δύο ύπνο/ια ένα μπάνιο 
και τρεις μεγάλες βεράντες. Ενερ-
γειακή κλάση Α+++.  Τιμή 550. 
Τηλ. επικοινωνίας 693 264 6062. 
ΚΩΔ. 1138

ΣΤΟ ΚΙΒΕΡΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 60 τμ, υπερυ-
ψωμένο ισόγειο, επιπλωμένο, με 
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, βε-
ράντες 70 τμ. με θέα στη θάλασ-
σα και θέση στάθμευσης αυτοκι-
νήτου. ΠΕΑ: εκκρεμεί. Τιμή 430 €. 
Τηλ. 697 388 3550. ΚΩΔ. 1137

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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο - οικόπε-
δο  4 στρεμμάτων οικοδομήσιμο 
στην περιοχή Ανυφί Μιδέας. Τηλ. 
επικοινωνίας 697 237 8233. ΚΩΔ. 
1143

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, (Μετόχι) 
Ναυπλίου πωλείται αγροτεμάχιο 
6,5στρεματα με 90 μεγάλες ελιές, 
και παίρνει  και άλλες, στη θέση 
ΚΑΡΙΠΙ. Τιμή 8.500 ευρώ. Τηλ. 693 
984 5859 ΚΩΔ. 1135

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1078,63 τμ 
εντός ορίων οικισμού Αργολικού 
(θύλακας Β) μαζί με αγροτεμάχιο 
1889,00 τμ τα οποία βρίσκονται  
στο Μπολάτι τοπική Κοινότητα 
Αργολικού Δημοτική Κοινότητα 
Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων 
με ποσοστό κάλυψης επί του οι-
κοπέδου 60%. Τηλ. επικοινωνίας 
694 702 0898. ΚΩΔ. 1134

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ στο 
Ναύπλιο αναζητά να προσλάβει 
αρχιτέκτονα ή άτομο συναφούς 
ειδικότητας. Απαραίτητα προσό-
ντα η γνώση ΝΟΚ και η ευχέρεια 
στον χειρισμό 2D και 3D προ-
γραμμάτων. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφι-
κού και portfolio: sofiagkolemi@
gmail.com Τηλ: 697 349 6669. 
ΚΩΔ. 1146

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΡΤΑ ανερ-
γίας, αναζητώ πρωινή εργασία 
ως υπάλληλος γραφείου / γραμ-
ματείας. Τηλ. επικ.: 694 634 5108. 
ΚΩΔ. 1145

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΟΣ/ΝΕΑΡΗ για 
χειρόγραφα σε μορφή pdf . Τη-
λέφωνο 699 231 0940. ΚΩΔ. 1140

ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμβάνει υπεύ-

θυνα τη φύλαξη και φροντίδα 
ηλικιωμένων στο Ναύπλιο και σε 
γύρω περιοχές. Κάτοχος Ι.Χ. Τηλ: 
698 300 7714. ΚΩΔ. 1144

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την φροντί-
δα και φύλαξη ηλικιωμένων ατό-
μων σε Ναύπλιο, Άργος και γύρω 
περιοχές. Τηλ: 699 420 2874. ΚΩΔ. 
1139

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙ για να εγκα-
τασταθεί και να προσέχει κτήμα 
στο Άργος. Απαραίτητο δίπλω-
μα οδήγησης. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 697 221 7176. ΚΩΔ. 1133

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ με πε-
νταετή τουλάχιστον πείρα για 
πενθήμερη απασχόληση σε οικία 
στο Ναύπλιο (Νέα πόλη - Κούρ-
τη). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 
780 5754. ΚΩΔ. 1132

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρονικά 
ντραμς μάρκας Millennium. 
Έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. 
Τοποθεσία: Ναύπλιο. Τιμή: 400€. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
mail: s.petspao13@gmail.com 
ΚΩΔ. 1136

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

Ζητούνται καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας με άδεια 
διδασκαλίας για το κέντρο ξένων γλωσσών «ΑΝΒ-

ENGLISH» Χαριλάου Τρικούπη 13 στο Ναύπλιο. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27520 25653 (9:30 - 15:00) 

– 697 277 7562 (11:00 - 14:00), Βιογραφικά στο 
e-mail : anb.english.sch@gmail.com




