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Η νέα απόφαση 
δικαστηρίου του 

Ναυπλίου που 
φέρνει στο φως της 

δημοσιότητας σήμερα 
ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έχει 
το ακριβώς αντίθετο 
σκεπτικό από εκείνη 

που απαγόρευε 
την εκμίσθωση 

διαμερίσματος μέσω 
Airbnb. Το Πρωτοδικείο 

απέρριψε αγωγή 
για την απαγόρευση 

βραχυχρόνιων 
μισθώσεων (Airbnb) 

διατηρητέου κτιρίου 
στην παλιά πόλη.  

Σελ. 3

ΝΑΙ ΣΤΑ 
AIRBNB ΤΗΣ 
ΠΑΛΙΑΣ ΠΌΛΗΣ

Η απαξίωση των ΕΛΤΑ στο Άργος  Σελ. 8

Εορταστικό Πρόγραμμα:
21.12.2019
24.12.2019 Ρεβεγιόν
28.12.2019
31.12.2019 Ρεβεγιόν
04.01.2020  

Ημερολόγιο ALL TIMES 320 (13,8χ20,4) | ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Εξώφυλλο Μαύρο / Eκτύπωση Μεταξοτυπία  (1 χρώμα = Pantone 116C)  

Λάστιχο Κίτρινο σκούρο (10Ε)

Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα λάβουν και 
από ένα ημερολόγιο με τίτλο «Πορτοκαλένια xαιρετίσματα». Το ημε-
ρολόγιο εκδόθηκε από το «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών: Βασίλης Ν. 
Καπετάνιος και συνεργάτες». Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φιλοξενεί-
ται μια ιστορία από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.

Σελ. 14

Πορτοκαλένια xαιρετίσματα
ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς
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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: 1062
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 02.01.2020

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος 

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση: 

«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, 

 Πρακτορείο ΑΛΕΑΤΥΠΟΣ

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

κιν. 697 6511108, 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

Άλλο να κυκλοφορούν ελεύθερες οι ψυχές μέχρι τα Φώτα κι άλλο να μας αλλάζουν τα φώτα και να μας βγάζουν την ψυχή
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Ναι στα Airbnb της Παλιάς Πόλης
Δικαστήριο: Η όχληση είναι μικρότερη από αυτήν που θα 

προκαλούσε μία τετραμελής οικογένεια

Η νέα απόφαση δικαστηρίου 
του Ναυπλίου που φέρνει στο 
φως της δημοσιότητας σήμε-
ρα ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ έχει το ακριβώς 
αντίθετο σκεπτικό από εκεί-
νη που απαγόρευε την εκμί-
σθωση διαμερίσματος μέσω 
Airbnb.
Με την υπ’ αριθ. 583/2019 
απόφασή του το Μονομε-
λές Πρωτοδικείο Ναυπλίου 
απέρριψε αγωγή ιδιοκτήτη 
του πρώτου ορόφου για την 
απαγόρευση βραχυχρόνιων 
μισθώσεων (Airbnb) από τις 
ιδιοκτήτριες του δευτέρου 
ορόφου διατηρητέου κτιρίου 
στην παλιά πόλη του Ναυπλί-
ου.
Η απόφαση αυτή αποτελεί 
πιλότο για βασικά ζητήματα 
των βραχυχρόνιων μισθώσε-
ων και, μάλιστα, σε περιοχή 
με καθεστώς ειδικής προστα-
σίας, όπως είναι η παλιά πόλη 
του Ναυπλίου. Κρίθηκε ότι η 
μίσθωση μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας (τύπου booking 
και Airbnb) είναι μίσθωση 
κατοικίας και όχι τουριστι-
κή και δεν αντιβαίνει στις 
διατάξεις του προεδρικού 
διατάγματος της 26.1.1989 
που αφορά στην παλιά 
πόλη του Ναυπλίου. Επι-
τρέπεται και όταν η περιοχή 
έχει χαρακτηριστεί ως περιο-
χή αμιγούς κατοικίας.
Επίσης, κρίθηκε ότι επιτρέπε-
ται στο πλαίσιο της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης η παροχή κλι-
νοσκεπασμάτων και σύνδεσης 
ίντερνετ. Οι παροχές αυτές 
δεν καθιστούν τη μίσθωση 
τουριστική. Για να χαρακτηρι-
στεί ως τουριστικό κατάλυμα, 
θα πρέπει να παρέχονται και 
άλλες υπηρεσίες, όπως κα-
θαριότητα, φαγητό, ξενάγηση 
κλπ.
Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση, το δικαστήριο αποφάν-

θηκε ότι η ενοικίαση μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της κατοικίας σε τέσσερα κάθε 
φορά άτομα δεν παραβλάπτει 
τα δικαιώματα των ιδιοκτη-
τών των υπόλοιπων οριζό-
ντιων ιδιοκτησιών πέραν του 

ανεκτού ορίου. Η όχληση που 
προκαλείται στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση είναι μικρότε-
ρη από αυτήν που θα προκα-
λούνταν από τη μακροχρόνια 
(συνεχή) μίσθωση της κατοι-
κίας σε μία τετραμελή οικο-
γένεια, οπότε οι θόρυβοι θα 
ήταν καθημερινοί. Αντίθετα, 
η λειτουργία στο ισόγειο της 
οικοδομής καταστήματος πώ-
λησης δερμάτινων ειδών, το 
οποίο εκμισθώνει ο ίδιος ιδι-
οκτήτης που ζητά την απαγό-
ρευση διάθεσης μέσω airbnb, 
προκαλεί πολύ μεγαλύτερους 
θορύβους και, άρα, όχληση, 
μιας και το επισκέπτεται πλή-
θος κόσμου. 
Οι θόρυβοι που μπορεί να 
προκληθούν από το Airbnb 
αποτελούν χαρακτηριστικό 
στοιχείο του αστικού περι-
βάλλοντος που ενυπάρχουν 
στην καθημερινότητα και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν με-
γαλύτεροι από τους συνήθεις 
θορύβους σε μια πυκνοκατοι-
κημένη αστική περιοχή. Πολύ 
περισσότερο στην παλιά πόλη 
του Ναυπλίου, η οποία κατα-
κλύζεται από τουρίστες, ειδικά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και 
όπου λειτουργούν ταβέρνες, 

τουριστικά καταστήματα και 
ξενοδοχεία.
Εξάλλου, η μίσθωση μέσω 
πλατφόρμας δεν επιβαρύνει 
την κατάσταση του διατηρη-
τέου κτιρίου περισσότερο απ’ 
ό,τι μια μακροχρόνια μίσθω-
ση, οπότε η επιβάρυνση της 
οικοδομής θα ήταν καθημε-
ρινή, διότι, με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο οι βραχυ-
χρόνιες εκμισθώσεις δεν μπο-
ρούν να ξεπεράσουν τις 90 
ημέρες.
Για την ίδια μίσθωση μέσω 
πλατφόρμας ο ίδιος ιδιοκτή-
της οριζόντιας ιδιοκτησίας 
είχε προσφύγει στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Το ανώτατο 
Δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 
Α1055/2019 απόφαση του Β΄ 
Τμήματος απέρριψε την αίτη-
ση ακυρώσεως με την οποία ο 
αιτών ζητούσε την ακύρωση 
των σχετικών με τις μισθώσεις 
Airbnb αποφάσεων της ΑΑΔΕ 
(ΠΟΛ 1162 και 1170/2018), 
με το σκεπτικό ότι με την αί-
τηση ακύρωσης που έκρινε 
δεν προσβάλλονταν οι επίμα-
χες αποφάσεις για αυτοτελείς 
πλημμέλειές τους, αλλά το κα-
νονιστικό πλαίσιο με βάση το 
οποίο εκδόθηκαν, με την πα-
ράλειψη του κοινού νομοθέτη 
να απαγορεύσει τη βραχυχρό-
νια μίσθωση σε διατηρητέα 
κτίρια. Επομένως, η απόφαση 
του ΣτΕ δεν έκρινε για το αν 
έπρεπε να τεθούν γεωγραφι-
κοί περιορισμοί στις βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις, όπως στην 
παλιά πόλη του Ναυπλίου.
Η απόφαση του Πρωτοδικεί-
ου Ναυπλίου, επομένως, έχει 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία, 
διότι έκρινε για το ζήτημα που 
δεν κρίθηκε με την απόφαση 
του ΣτΕ. Ότι δηλαδή επιτρέ-
πονται οι βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις στην παλιά πόλη 
του Ναυπλίου και των δι-
ατηρητέων κτιρίων.

Η χρονιά που πέρασε υπήρξε πολύ σημαντική για 
μένα, καθώς με την στήριξη και την αγάπη σας 
εκλέχθηκα δημοτικός σύμβουλος Ναυπλίου.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, εύχομαι σε όλους σας, η 
γέννηση του Θεανθρώπου να ζεστάνει τις καρδιές 

μας, θυμίζοντας μας πάντα ότι ανάμεσα μας υπάρχουν 
άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας.

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και χαρά.

Βαγγέλης Λαμπρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου

Επιτρέπονται οι 

μισθώσεις Airbnb και 

στην παλιά πόλη του 

Ναυπλίου με απόφαση 

του Πρωτοδικείου
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Οι μπλε κάδοι του 
Ναυπλίου επέστρεψαν

Με μια κίνηση απάντηση στην μην ύπαρξη για κάποιο διάστημα κάδων ανακύκλωσης στον Δήμο Ναυπλιέων, μετά 
από αίτημα του Δήμου προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ξεκίνησε η παράδοση Μπλε Κάδων.
Όπως αναφέρεται από πλευράς Δήμου «σε συνέχεια της συνεργασίας της Υπηρεσίας του Δήμου με τους Δημότες, 
ικανοποιούνται αιτήματα των συμπολιτών μας και ενισχύεται το Δίκτυο Μπλε Κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών στο Δήμο Ναυπλιέων. Η σταδιακή παράδοση των 150 Κάδων Ανακύκλωσης ξεκίνησε την περασμένη εβδο-
μάδα με την παράδοση και τοποθέτηση των πρώτων 50 και θα ολοκληρωθεί στο σύνολό της το προσεχές διάστημα».
Σχετικά με το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος δήλωσε ότι «Πάγια επιδίωξη του Δήμου 
είναι η διεύρυνση της Ανακύκλωσης και η αύξηση των ποσοτήτων των ανακυκλωμένων απορριμμάτων. Θερμές 
ευχαριστίες στην Υπηρεσία, στους Συμπολίτες μας και στην ΕΕΑΑ».
Μένει κάποια στιγμή από πλευράς της εταιρίας ανακύκλωσης να αναφερθούν και οι ετήσιες ποσότητας που ανακυ-
κλώθηκαν.
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Καλές
 Γιορτές
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Προς Θεού, τα πτυχία! 
Τα πτυχία!

Το περίεργο σύστημα διακυβέρνησης που έχει επικρα-
τήσει στις μέρες μας, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, οι ψη-
φοφόροι ανά 4ετία να επιλέγουν από κάποιους ελάχι-
στους προ-επιλεγμένους(!) ανθρώπους, εκείνους που 
θα τούς εκπροσωπήσουν στην εξουσία, κι αυτό γιατί 
– εννοείται - ότι δέν δύνανται οι ψηφοφόροι από μό-
νοι τους να αυτοκυβερνηθούν! Και δέν δύνανται, διότι 
δήθεν δέν διαθέτουν τίς απαιτούμενες γνώσεις και τα 
πτυχία! 
Οπότε ο αγρότης θα εκπροσωπηθεί πιθανόν από ψυχί-
ατρο, ο κτηνοτρόφος από πολιτικό μηχανικό, ο καραβο-
μαραγκός από δικηγόρο, ο εργάτης από οδοντογιατρό 
κ.ο.κ. αλλά ουδέποτε από «δικό τους» άνθρωπο! 
Τώρα εάν ο Αριστοτέλης είχε πεί ότι: «Να μη συνεδρι-
άζει η Εκκλησία τού Δήμου, εάν δέν μετέχουν σ’ αυτήν 
και οι αγράμματοι θήτες (αγρότες, εργάτες, κτηνοτρό-
φοι κλπ.)» «Πολιτικά» 1319 a 20-40, τούτο παραμένει 
για πολλούς αιώνες ασχολίαστο… (Ίσως γιατί ενοχλεί 
κάποιους). 
Και επίσης ο Σταγειρίτης είπε ακόμη κάτι: «Το αίτιον 
τού να είναι άριστο ένα πολίτευμα, προέρχεται κατ’ 
αποκλειστικότητα από το ηθικό ποιόν τού Δήμου». 
«Πολιτικά» 1319 a 5. (Σ.Σ. Και όχι από τα πτυχία και 
τίς γνώσεις). 
Για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή:
Όλα ξεκίνησαν το 508 π. Χ. στην Αθήνα, όταν εγένε-
το το θαύμα, και ανήλθε στην εξουσία σύμπας ο Λαός, 
μετονομασθείς από όχλο σε Δήμο, δημιουργώντας τού 
Δήμου το Κράτος.  
Παρόμοιο θαύμα δέν έχει γίνει τα τελευταία 2.500 χρό-
νια. Πλήν μιάς περιπτώσεως που πέτυχε ένας μοναδι-
κός άνθρωπος: Ο Ιωάννης Καποδίστριας. (Ξέρετε αυτός 
που το άγαλμά του βανδαλίζεται συνέχεια, τα τελευταία 
χρόνια στο Ναύπλιον). 
Ο μοναδικός αυτός άνθρωπος «μπόλιασε» το Δημοκρα-
τικό Σύστημα στον άγριο κορμό τού 4εθνούς πάμπτω-
χου τότε κράτους, τήν Ελβετία. Δέν ανέστησε βέβαια 
τήν Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά έπραξε ό,τι ήταν αν-
θρωπίνως δυνατό. 
Το δυσάρεστο είναι, ότι οι κρατούντες σήμερα, επι-
μένουν να αγνοούν (;) αλλά και να αποκρύπτουν ότι 
ένα μόνο από τα 200 περίπου κράτη τού ΟΗΕ, αυτό 
τής Ελβετίας, στερείται πρωθυπουργού, προέδρου, βα-
σιλιά, δόγη, γενικού γραμματέα, φύλαρχου, δυνάστη ή 
και όπως αλλιώς αποκαλείται ο οποιοσδήποτε και με 
οποιονδήποτε τρόπο και για οσοδήποτε διάστημα κά-
τοχος τού θρόνου τής εξουσίας, σε Ανατολή και Δύση. 
Και το να μήν υπάρχει κανείς στον θρόνο τής εξουσίας, 
αυτό ήταν απαραίτητο και απολύτως στοχευμένο για να 
προσεγγισθεί το πολίτευμα τής Δημοκρατίας. 
Γιατί Δημοκρατία και Αφέντης, δέν συμβαδίζουν, δέν 
συμβιβάζονται, ούτε και δύνανται να συνυπάρξουν. 
Και το απολύτως κωμικό είναι ότι όλα πλέον τα συ-
στήματα απ’ άκρη εις άκρη στον πλανήτη λέγονται …
δημοκρατικά!
Συμπέρασμα: Ο Ελληνικός Πολιτισμός δημιούργησε 
ένα ιδανικό σύστημα διακυβέρνησης τής Ανθρώπινης 
Κοινότητας, που ταξιδεύει εδώ και δυόμιση χιλιετίες σε 
όλον τόν πλανήτη, αλλά πλέον μόνο ως λέξη δυστυχώς. 
Και η λέξη αυτή θα ταξιδεύει ασταμάτητα, μέχρις ότου 
βρεθεί ένας νέος Καποδίστριας.

Ναύπλιον 22.12.19
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος 

του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας

Φτάνει η στιγμή που ο Δήμος Άργους Μυκηνών θα εγκαινι-

άσει το δικό του κολυμβητήριο. Ένας αργείτικος πόθος πριν 

κατασκευαστεί το κολυμβητήριο Ναυπλίου θα πραγματοποι-

ηθεί τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Μπορεί να υπάρχουν δε-

κάδες ενστάσεις για το σημείο που κατασκευάστηκε ή για το 

μέγεθός του, όμως δεν μπορεί κανείς να παραδεί το γεγονός 

ότι επιτέλους η Αργολίδα κι όχι μόνο το Άργος απέκτησε το 

πρώτο της κλειστό κολυμβητήριο. Ίσως με τα φώτα ο αγια-

σμός των υδάτων να γίνει στο κολυμβητήριο!

ΑΝ.

Εγκαίνια μέσα στον Γενάρη
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Ένας Αργείος Καθηγητής στο 
Αμερικανικό Κολέγιο
Ένας νέος συμπολίτης, ο Αργείος Νικόλαος Δημ. 
Λάμπας, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Σχέσε-
ων του Πανεπιστημίου Πειραιά, μετά από Μεταπτυ-
χιακές Σπουδές στο Λονδίνο, τις οποίες ακολού-
θησε και Διδακτορικός τίτλος, εκρίθη άξιος και θα 
διδάσκει, ως Επίκουρος Καθηγητής, στο Αμερικανι-
κό Κολέγιο Αθηνών.
Η εφημερίδα μας, αφού τον συγχαρεί και του ευχη-
θεί, κατ’ αρχάς υγεία, του εύχεται κάθε πρόοδο στην 
Ακαδημαϊκή καριέρα που ανοίγεται εμπρός του.

Γ.Μ..  

Φανάρια στην Κορίνθου
Υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετηθούν αυτορυθμιζόμενα με 

βάση την κίνηση φανάρια στην συμβολή της Κορίνθου με την 

Ηρακλέους και την 25η Μαρτίου στο Άργος. Ο κίνδυνος τρο-

χαίου ατυχήματος είναι κάτι περισσότερο από εμφανής ειδικά 

μετά την τοποθέτηση κατόπιν αδείας του Δήμου, ανεμοθραύστη 

στο πεζοδρόμιο ψητοπωλείου αναγκάζοντας τα αυτοκίνητα να 

βγουν σχεδόν στην μέση της Κορίνθου προκειμένου να ελέγ-

ξουν την κυκλοφορία.

ΑΝ 

Η πίτα της 
Περιφέρειας
Ανήμερα την πρωτοχρονιά στις 

12,30 το μεσημέρι ο Μητροπολίτης 

Αργολίδας Νεκτάριος θα κόψει την 

πίτα της Περιφέρειας στο Γραφείο 

του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας 

Γ. Μαλτέζου. Σε αναμονή λοιπόν να 

δούμε σε ποιόν θα πέσει το φλουρί 

για να έχει καλοτυχία όλο τον χρό-

νο. Ελπίζουμε μόνο να μην πέσει 

στο κτήριο και …καθιστερήση η 

μετεγκατάσταση στο ΚΕΜΧ.

ΑΝ.

Συσσίτια για 
απόρους

Δωρεάν φαγητό συνεχίζουν, ευτυ-
χώς, να προσφέρουν πολλές δομές 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε όλη την 
Ελλάδα, εκτός Λακεδαιμονίων, ή πιο 
συγκεκριμένα εκτός της Αργολίδας 
όπου φαίνεται πως όλοι είναι χορτά-
τοι. Θα πρέπει να τονίσουμε πως στις 
αναφερόμενες δομές δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα συσσίτια αγάπης στο 
Ναύπλιο, ή το φαγητό που διανέμει ο 
Δήμος Άργους. Βέβαια με τις ανάγκες 
για συσσίτια να αυξάνουν όσο αυξά-
νει η φτώχια είναι καιρός να ξεπετα-
χτούν κι άλλες δομές στην Αργολίδα 
για την στήριξη των απόρων, όχι μόνο 
με διανομή φαγητού, αλλά με την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
όπου ο καθένας θα μπορεί να κερδί-
ζει το ψωμί του και να μην επαφίεται 
στην ελεημοσύνη.

ΟΦ.

Τι συμβαίνει 
με τον Νότιο 
Περιφερεια-

κό;
Ο νότιος περιφερειακός του 

Άργους, αφού πέρασε μέσα 

από χίλια μύρια κύματα μέχρι 

να κατασκευαστεί συνεχίζει να 

μένει ατελείωτος και να γεν-

νά διαρκώς προβλήματα. Η 

σύνδεση με την Τριπόλεως όχι 

μόνο έχει μπλέξει δικαστικά, 

αλλά και μερικά μέτρα πριν την 

υποτυπώδη διασταύρωση ο 

δρόμος στην δεξιά λωρίδα του 

περιφερειακού έχει πάθει καθί-

ζηση και έχει μείνει εδώ και μή-

νες μια λωρίδα για την εξυπη-

ρέτηση της κυκλοφορίας. Θα 

πρέπει να θυμίσουμε την μεγά-

λη καθυστέρηση με την οποία 

πριν ένα χρόνο είχε αντιμετω-

πιστεί παρόμοιο πρόβλημα 

και στην αριστερή λωρίδα του 

δρόμου. Όσο για την σύνδεσή 

του με την 25ης Μαρτίου και 

την Ναυπλίου, ούτε σκέψη να 

γίνεται. Σοβαρά προβλήματα 

που κληρονόμησε η νέα περι-

φερειακή αρχή, αλλά θα πρέπει 

τώρα αυτή να βρει τη λύση.

OΝ.
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Mail επικοινωνίας: lupus@espiv.net

Μπορεί η παθογένεια του Ελληνικού Δημοσίου 
να είναι βαρειά και δύσκολα ιάσιμη. Μπορεί η 
λειτουργικότητά και η αποδοτικότητα των υπη-
ρεσιών του να υστερεί κατά πολύ των αντιστοί-
χων της υπόλοιπης Ευρώπης. Όμως, και αυτό 
είναι το χειρότερο, υπάρχουν περιπτώσεις που η 
κακή πραγματικότητα υπερβαίνει ακόμα και την 
κάθε απαισιόδοξη φαντασία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στον Δήμο Άργους 
– Μυκηνών. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους και 
είναι συντριπτικοί.
Ο Δήμος, ο οποίος εκτείνεται από την Σκοτει-
νή μέχρι τον Αχλαδόκαμπο και από τη Νέα Κίο 
μέχρι τις Λίμνες, καταλαμβάνοντας το 43% της 
όλης έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρ-
γολίδας, με μόνιμο πληθυσμό 45.000 κατοίκους, 
εξυπηρετείται από ένα και μόνο ταχυδρομικό 
κατάστημα, αυτό του Άργους (Καποδιστρί-
ου 7). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος 
της υποβάθμισης, ας ληφθεί υπόψη πως το 
υπόλοιπο 57% της Περιφερειακής Ενότητας 
εξυπηρετείται από 7 ταχυδρομικά καταστή-

ματα και από 5 αυτοματοποιημένα πρακτορεία! 

Η σύγκριση είναι συντριπτική: Συνολικά 12 ση-

μεία επαφής των πολιτών έναντι ενός!!!

Όσον αφορά δε το προσωπικό του καταστήμα-

τος στο Άργος, αφού σημειώσω πως το τελευταίο 

εξάμηνο συνταξιοδοτήθηκαν 4 υπάλληλοί του, 

ενώ δυο ακόμα είναι μακροχρόνια ασθενείς, σας 

κάνω γνωστό πως την εξυπηρέτηση του όλου 

Δήμου έχουν επιφορτισθεί 7 διανομείς μονάχα. 

Των  οποίων, ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 55,4 

έτη!

Αναρωτιέται κανείς, δίκαια: Υπάρχει άλλη υπη-

ρεσία ανά την Επικράτεια που θα μπορούσε να 

έχει υποστεί μεγαλύτερη απαξίωση; 

Γιώργος Ν. Μουσταΐρας

Ο ΕΝΑΣ μετά των άλλων οι άνθρωπου του λόγου 

και της τέχνης τίθενται κατά της κυβερνητικής 

βίας, υπέρ των καταλήψεων και των νέων ανθρώ-

πων που με την δράση τους έρχονται να αναπλη-

ρώσουν το ανθρωπιστικό έργο της κοινωνικής 

μέριμνας και της εκκλησίας, δρώντας ως αλληλέγ-

γυοι στους κυνηγημένους όλου του κόσμου. Ο Θα-

νάσης Παπακωσταντίνου με ξεκάθαρο τρόπο σε 

επιστολή τους προς την ΕτΣ, τονίζει:

«Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ χαρακτηρίζει, διαχρονικά, 

όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Έτσι, 

από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις, πολύ χειρό-

τερη κι από τη βαναυσότητα προς την οικογένεια 

Ινδαρέ, ήταν η -μέχρι θανάτου- βαναυσότητα προς 

τον Ζακ, από ανάξιους συνανθρώπους μας (πολί-

τες και αστυνομικούς).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ κι από τη βία των μηχανισμών εξου-

σίας -για μένα αναμενόμενη αλλά μη αποδεκτή- με 

έχει απογοητεύσει που ένα σημαντικό ποσοστό 

του κόσμου, έχοντας καταπιεί αμάσητη την προπα-

γάνδα των μέσων μαζικής εξημέρωσης, προτίμησε 

να απεμπολήσει ένα μέρος της ελευθερίας του -για 

την οποία τόσοι γνωστοί και άγνωστοί μας θυσιά-

στηκαν κατά καιρούς ώστε να λαμπρύνει τις ζωές 

μας- στο όνομα μιας υποτιθέμενης ασφάλειας.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ -τυχόν- ενδιαφέρονται για την προσω-

πική μου άποψη και στάση, θεωρώ την ελευθερία 

«τελική» μου πατρίδα και δεν θα την προσφέρω, 

ηθελημένα, σε κανέναν.

ΕΠΙΣΗΣ, στα επιμέρους, είμαι υπέρ των καταλήψε-

ων εγκαταλελειμμένων κτιρίων, χωραφιών και άλ-

λων εγκαταστάσεων που σαπίζουν στον χρόνο, ει-

δικά αυτά που ανήκουν στο κράτος, στην εκκλησία 

και σε ιδρύματα-μούμιες. Η πολιτεία -και η εκκλη-

σία υποθέτω- που μοναδικό καθήκον της ύπαρξής 

της θα έπρεπε να είναι η ευημερία των πολιτών της, 

αντί να τρομάζει από την ομορφιά της ατίθασης 

νεότητας, καλά θα κάνει να προσφέρει τα κουρέ-

λια, που φυλάει στην ντουλάπα της, για να ζεστα-

θούν οι γυμνοί και οι άτυχοι αυτού του κόσμου».

Vita Civilis

Την εξυπηρέτηση του όλου Δήμου έχουν επιφορτισθεί 7 διανομείς μονάχα

Η απαξίωση των ΕΛΤΑ στον Δήμο 
Άργους – ΜυκηνώνΕίμαι υπέρ των 

Καταλήψεων
Του Θανάση Παπακωνσταντίνου

 Το τελευ-

ταίο εξάμη-

νο συνταξι-

οδοτήθηκαν 

4 υπάλληλοί 

του, ενώ 

δυο ακόμα 

είναι μα-

κροχρόνια 

ασθενείς
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Οι μέτοχοι και οι υπάλληλοι  
της ΚΤΕΛ Α.Ε. Αργολίδας  

σας εύχονται 
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά

2020

Χρόνια Πολλά.
Η νέα χρονιά να είναι καλύτερη

και δημιουργικότερη για όλους μας.
Ο Πρόεδρος Δελής Νικόλαος

και το ΔΣ της ΑΡΓΩ

Στην κατασκευή δύο Παγκα-
κίων για Άτομα με κινητικά 
προβλήματα προχώρησε ο 
Δήμος Άργους – Μυκηνών 
μετά από πρωτοβουλία του 
τοπικού συμβούλου Ανδρέα 
Σαρρή. Το ένα θα τοποθετηθεί 
στην πλατεία Εθνοσυνέλευ-
σης και το άλλο στην πλατεία 
Ομονοίας. Στην χρήση θα φα-
νεί κατά πόσο θα χρειαστεί και η κατασκευή και άλλων σε άλλες πλα-
τείες. Σε κάθε περίπτωση δείχνει μια τάση ισοπολιτείας στους πολίτες με 
κινητικά προβλήματα.

Παγκάκια για ΑμΕΑ στο Άργος
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του Βασίλη  
Καπετάνιου Η απέναντι όχθη 

Σε ανυποψίαστες 

στιγμές μικρά 

παιδιά μου είπαν 

μεγάλα λόγια τα 

οποία προσβάλ-

λουν την λογική 

των ενηλίκων. 

Λόγια τροχιοδει-

κτικά πυρά που 

δείχνουν, μας 

υποψιάζουν ότι η 

ζωή είναι αλλού

Ατάκες υπερπε(αι)δι(α)κής πραγματικότητας (3)
Περι-εργαζόμενος τριάντα τόσα χρόνια με παιδιά 
και εφήβους μου ανακάλυψαν (!) την σοφή 
αθωότητα, ή αλλιώς την αθωότητα της παι-δικής  
σοφίας τους. 
Τα μικρά παιδιά βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. 
Διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να κοιτούν 
την προβαλλόμενη πραγματικότητα με απλούς 
φακούς αλλά πολύ βαθιάς εστίασης.  Η γνωστική 
τους όραση είναι διαπεραστική και υπερβατική 
ταυτόχρονα.
Σε ανυποψίαστες στιγμές μικρά παιδιά μου είπαν 
μεγάλα λόγια τα οποία προσβάλλουν την λογική 
των ενηλίκων. Λόγια τροχιοδεικτικά πυρά που 
δείχνουν, μας υποψιάζουν ότι η ζωή είναι αλλού. 
Είναι ατάκες υπερπ(αι)δι(α)κής πραγματικότητας. 

*ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ (3) 
-Όταν πεθαίνουμε ταξιδεύουμε με το ουράνιο 
τόξο! 
Τα παιδιά ξέρουν μέσα από τα δάκρυα των 
ζωντανών διαθλώνται σε εφταχρωμία τα σημάδια 
από  φωτεινό ταξίδι του κεκοιμημένου. 
-Μπορεί κατά λάθος να το πω λάθος. 
Μπορείς μετά να το θεωρήσεις λάθος; 
-Ο αραχτός αραχνιέται! 
Σωστή παιδική παρατήρηση αλλά παραμένει η 
απορία στο ιστό της αδράνειας που πλέκει ο ίδιος 
ξεκουράζεται ή εγκλωβίζεται; Μήπως είναι θύτης 
και θήραμα της δικής του αράχνης.
-Η γραμμή φτιάχνει τα γράμματα! 
Παραμένει άλυτο το ερώτημα ποιος έβαλε την 
πρώτη τελεία για την αρχή της γραμμής. Αλλά αν 
χαραμίσεις την ζωή σου για την αιτία της γραμμής 
δεν θα φτιάξεις δεν θα χαρείς κανένα γράμμα.
-Μεγάλο πράγμα το ταβάνι. 
Από μικρός μαθαίνεις το όριο της στέγης αλλιώς 
παραμένεις …άστεγος. 

*ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ 
-Αντρέα σταμάτα να κάνεις βλακείες, όπως η 
αδελφή σου.
-Όχι μαμά. 
-Μπράβο παιδί μου. 
-Εγώ μαμά θα κάνω τις δικές μου βλακείες. 
Μόνο η μίμηση βλακείας είναι ανοησία, η 
απόπειρα, η δοκιμή, το λάθος μάλλον δείγμα 
υγείας είναι. 

*ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
Ο πατέρας κράτησε την υπόσχεση του και 
ξεκίνησαν την βόλτα τους για την Αθήνα.  
Διέθεταν αρκετό χρόνο, ευκαιρία να απολαύσουν 
την διαδρομή από την παλιά εθνική οδό. 
Φτάνουν στο Μεγάλο Πεύκο. 
-Μπαμπά κοίτα, μπαμπά κοίτα! 
-Τι είδες πάλι; 
-Μανιτάρια πέφτουν από τον ουρανό. 
Ο οδηγός ξαφνιάζεται από την ατάκα του γιου 
του. 
Στο ανοικτό πεδίο στα δεξιά τους  όπως 
ανεβαίνουν για την πρωτεύουσα, κάνουν 
ασκήσεις αλεξιπτωτιστές
-Να, κοίτα μανιτάρια στον ουρανό μανιτάρια με 
ανθρώπους από κάτω!
Σε τέτοιες συνθήκες πρόκειται για άκακα 
μανιτάρια ξαφνικής έκπληξης και παρατήρησης. 

Σε συνθήκες πολέμου γίνονται δηλητηριώδη και 
σκορπούν τον θάνατο. 
Δυο ανάστροφα μανιτάρια του ολέθρου στην 
Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι σήμαναν το τέλος 
του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. (;) 

*ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ 
-Λοιπόν Γιώργο, εδώ που ήρθες θα παίζουμε και 
θα συνεργαστούμε για να μάθεις να μιλάς πιο 
καθαρά. 
-Δηλαδή θα βγάζουμε τις λέξεις από το στόμα και 
θα τις πλένουμε; 

*ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ  
Ψάχνοντας στα συρτάρια της γιαγιάς, ο μικρός 
εξερευνητής ανακάλυψε δυο τράπουλες του 
μακαρίτη του παππού. 
-Γιαγιά, να τις πάρω; 
-Βέβαια, δεν τις χρησιμοποιεί κανείς. 
Ο πατέρας όταν γύρισε από την δουλειά του 
βρήκε τον γιο του να παίζει με τα τραπουλόχαρτα 

πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. 
-Γιέ μου οι ήρωες και οι επαναστάτες δεν παίζουν 
χαρτιά. 
-Γιατί μπαμπά, δεν ξέρουν; 

*Η ΦΑΛΑΚΡΑ ΑΛΛΙΩΣ 
Ο μικρός γιος κάνει την θορυβώδη, ξυπόλητη 
πρωινή εισβολή στο κρεβάτι των γονιών του. 
Χώνεται ανάμεσα τους. 
Του αρέσει να χαϊδεύει το άτριχο κεφάλι του 
πατέρα του. Μια αίσθηση σαν αόρατο χνούδι στο 
κρανίο του γονιού, του προσφέρει μια ευχάριστη 
γαργαλιστική απτική αίσθηση. 
Ξαφνικά σταματά την χαϊδολογική διαδικασία 
Αναζητά το βλέμμα του μπαμπά του, θέλει κάτι 
να του πει. 
-Μπαμπά, έχεις μαλλιά που δεν φαίνονται!
Δεν είμαι φαλακρός, αόρατος μακρυμάλλης είμαι, 
η αισιόδοξη ερμηνεία της παιδικής ανακάλυψης. 

*Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ; 
-Γιε μου, θα θυμάσαι μετά από χρόνια ότι κάποια 
πρωινά κοιμόμασταν αγκαλίτσα. 
-Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. 
-Γιατί το λες αυτό; 
-Δεν βγάλαμε και φωτογραφία αλλά θα 
προσπαθήσω. 
Το προηγούμενο μεσημέρι, συγγενείς από την 
Αμερική ζήτησαν από το μικρό να πάρει πόζα μαζί 
τους και να βγάλουν φωτογραφίες. 
-Γιατί θέλετε να με φωτογραφίσετε; 
-Για να σε θυμόμαστε, εκεί στην Αμερική. 

Η Αμερική του χρόνου θέλει μνήμες βιο-
φωτογραφικές για να μην την παρασύρει ο 
καταρράκτης της λήθης …..
*ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 
Μερικές φορές για να προκαλέσουμε το 
ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών τους 
κάνουμε αστείες ερωτήσεις.  Αλλά κάποιες 
φορές προκύπτουν απρόβλεπτες, διατρητικές 
απαντήσεις. 
-Νίκο είσαι παντρεμένος; 
-Όχι είμαι χαρούμενος. 

*ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΟΥΝ.
-Χαράλαμπε, πόσες φορές θα φωνάξω Χάρη, 
Χάρη, Χάρη; Δεν βαρέθηκες να ακούς το όνομα 
σου; Εγώ κουράστηκα. 
-Καλά φώναξε με και Λάμπη!!! 

*ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ. 
Η μικρή Βασούλα δεν ήταν στα κέφια της, με 
πολύ δυσκολία έκανε τις ασκήσεις της, όχι γιατί 
δεν μπορούσε αλλά γιατί δεν ήθελε. Γνώριζε 
ότι αν έχει ηθελημένη κακή απόδοση δεν θα 
είχε την ολιγόλεπτη αμοιβή της, παιγνίδι με τον 
υπολογιστή για πέντε λεπτά. 
-Κύριε Βασίλη, θα παίξω στο τέλος με τον 
υπολογιστή;  
-Όχι, σήμερα δεν μας μένει χρόνος , αργείς πολύ 
να τελειώσεις αυτά που πρέπει να κάνουμε. 
-Κύριε Βασίλη θα παίξω. ( Έντονος ο τόνος της 
φωνής της.) 
-Λυπάμαι, δεν γίνεται. 
-Βασίλη γίνεται. (Η απαλοιφή του κύριε εσκεμμένη 
και συνειδητή υπέρβαση των ορίων, παιγνίδι στο 
οποίο ήταν μαστόρισσα η μικρή Βασούλα.) 
-Κύριε Βασίλη, είπαμε Βασούλα. 
-Βασίλη θα παίξω. ( Έχει σηκωθεί όρθια στο 
τραπέζι.) 
-Θα παίξω είπα!!!
-Θα παίξεις την άλλη φορά. 
-Θα παίξω σήμερα, γιατί σε πληρώνει η μάνα 
μου!!!!
Το αλάνικο ρεμπέτικο παιδικό βλέμμα της 
έφερε στο νου τον Μάρκο Βαμβακάρη, μνήμες 
από τρίχορδα μπάσα λόγια: «Στον κόσμο τον 
σημερινό, αυτό το ξέρουν όλοι η δύναμη στον 
άνθρωπο είναι το πορτοφόλι.»
Γέλασα αυθόρμητα και την αιφνιδίασα.
Δεν έπαιξε. Αν και το βουρκωμένο πρόσωπο της 
ήταν πολύ πιο ισχυρό όπλο από το πορτοφόλι της 
μαμάς της. 
 
*ΝΕΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (3)
-Να ειπωθούμε = ένας άλλος τρόπος για να 
εκφράσουμε το θα τα πούμε.
-Φρούτωσαν οι μπανάνες. Πολύ συγκεκριμένη 
ερμηνεία, ακριβώς αυτά τα φρούτα είχαν 
ωριμάσει στην συγκεκριμένη εικόνα. 
-Κηπουρίζει = η εργασία του κηπουρού. 
-Κομμωτίζει = η δουλειά που κάνει η κομμώτρια . 
-Ψαροκομείο= το ιχθυοπωλείο αλλιώς, ας μην 
ξεχνάμε ότι πουλά νεκρά ψάρια! 
-Σταφυλάδα = αυτό που φτιάχνουμε από 
σταφύλια.  (Συνεχίζεται….)

(Συνεχίζεται.)
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«Γεννήθηκε η ευσπλαχνία»
Τούτη τη μέρα που γεννήθηκε η 
Ευσπλαχνία, που ταυτίζεται με 
την Αγάπη, βρέθηκαν κάποιοι 
συμπολίτες μας που επιχείρησαν 
να την αμαυρώσουν. Αν και λυ-
πήθηκα βαθειά μέσα μου και πό-
νεσα για αυτά τα νέα παιδιά, δεν 
θέλησα ούτε να σχολιάσω, ούτε 
να διαμαρτυρηθώ, ούτε πολύ πε-
ρισσότερο να «απειλήσω» με αρές 
και αναθέματα τους δημιουργούς 
της αφίσας και του  «βλάσφημου 
πάρτυ». Προτιμώ την σιωπή του 
Χριστού. «Ο δε Ιησούς εσιώπα» 
μπροστά στο καταιγισμό των κα-
τηγοριών, απειλών, βλασφημιών. 
Μια σιωπή ισχυρότερη απ’ όλες 
τις φωνές και βροντές. Αλλά και 
για έναν ακόμη λόγο. Η αντίδρα-
ση σε κάθε «βλάσφημη» εκδή-
λωση, ταινία, βιβλίο κ.λπ. είναι 
η καλύτερη διαφήμηση και το 
έχουν μάθει καλά οι επαγγελμα-
τίες της διαφήμησης… Το κακό 
δεν το διαφημίζουμε. Ο Χριστός 
δεν ασχολείται με το κακό. Δεν 
έχει καμιά σχέση μαζί του. Όμως 
μετά το θόρυβο που ξεσηκώθηκε, 
ένοιωσα ότι δεν μπορώ να παρα-
μείνω στη σιωπή μου. Γι’ αυτό και 
καταθέτω κάποιες σκέψεις και κά-
ποια ερωτηματικά, όσο γίνεται πιο 
νηφάλια, προς τους διοργανωτές 
του εν λόγω πάρτυ, αλλά και σε 
εμάς. Δεν τους γνωρίζω προσω-
πικά,αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα και 
από τη μικρή πληροφόρηση που 
είχα, πρόκειται για νέα παιδιά, τα 
οποία, μεταξύ των άλλων, βρήκαν 
και αυτόν τον τρόπο να εκδη-
λώσουν την αντίδραση τους στο 
«κατεστημένο», ίσως και τον πόνο 

τους, το άγχος τους ή την αγωνία 
τους μπροστά στα αμείλικτα και 
επιτακτικά ερωτήματα της ύπαρ-
ξης. Βεβαίως, απ’ όσο πληροφο-
ρήθηκα, δεν είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται κάτι τέτοιο. Έγινε και 
το Πάσχα, αλλά έμεινε μεταξύ τους 
και δεν πήρε τέτοιες διαστάσεις.
Κάποιοι χριστιανοί επικαλέστη-
καν τα «ανθρώπινα δικαιώματα», 
το σεβασμό στα πιστεύω του άλ-
λου κ.λπ. κ.λπ. Δεν το κάνω. Όχι 
γιατί τα αμφισβητώ, αλλά γιατί ως 
χριστιανός τα θεωρώ πολύ λίγα. 

Ο Χριστός παραιτήθηκε των «αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων Του», δεν 
αισθάνθηκε την ανάγκη να απολο-
γηθεί, να απαιτήσει την εφαρμογή 
των στοιχειωδών δικονομικών 
μέσων της εποχής Του. Παραδό-
θηκε εθελούσια και οδηγήθηκε 
ανυπεράσπιστος στη σφαγή «ὑπὲρ 
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρί-
ας». Κι έκανε την υπέρβαση.
Κι έρχομαι στο ερώτημα.
Μου έκανε εντύπωση ότι οι διορ-
γανωτές διάλεξαν αυτή την εκ-
πληκτική σε κάλλος και υψηλής 
τέχνης εικόνα του Χριστού, που 
φυλάσεται στο Σινά. Είναι η πιο 
παλιά εικόνα του Χριστού, που 
έχει γίνει αντικείμενο θαυμασμού, 
έρευνας και αναλύσεων, όχι μό-
νον από θεολόγους αλλά και από 
καλλιτέχνες, κριτικούς τέχνης και 
ειδικούς. Μια εικόνα που αποτέ-
λεσε το πρότυπο όλων των άλλων 
εικόνων του Χριστού. Αναρωτιέ-
μαι λοιπόν: Δεν είδαν αυτή την 
ομορφιά; Πώς τόλμησαν να την 
κακοποιήσουν με τόσο βάναυσο 
τρόπο; Πώς θα μας φαινόταν αν 
κάποιος κατέστρεφε και αλλοίωνε 
τις προσωπογραφίες των μεγά-
λων καλλιτεχνών που φιλοξενού-
νται στα μεγάλα μουσεία; Εδώ δεν 
πρόκειται απλώς για κίτς, αλλά 
για κάτι βαθύτερο, ένδειξη μιας 
εσωτερικής ερημίας και αδυναμί-
ας να ξεχωρίσουμε την ομορφιά, 
από την ασχήμια… Όσοι διαβάζετε 
τούτες τις γραμμές σας καλώ να 
κοιτάξετε αυτήν την εικόνα. Αφε-
θήτε για λίγο. Κι έπειτα κρύψτε το 
αριστερό μάτι του Χριστού. Δείτε 
μόνο το δεξί. Θα δείτε ένα μάτι 

συμπόνιας, ευσπλαχνίας, ιλαρό-
τητας, ελέους και αγάπης. Κρύψτε 
τώρα το δεξί μάτι και δείτε το αρι-
στερό. Ένα μάτι που σου προκα-
λεί το δέος. Το δέος μπροστά στο 
μυστήριο, μπροστά στη θεότητα 
του Χριστού. Κι όμως σ’ αυτό το 
μάλλον αυστηρό μάτι, όχι τυχαία, 
το φρύδι είναι σηκωμένο, έτοιμο 
για να ακούσει μ’ ενδιαφέρον τον 
άνθρωπο. Ένας συνδυασμός δέ-
ους αλλά και αγάπης. Φοβάμαι ότι 
αυτό το βλέμμα του δέους και της 
απέραντης αγάπης, οι διοργανω-
τές, όπως και οι περισσότεροι από 
μας δεν το αντέχουμε. Ό,τι έγινε 
ήταν μια αντίδραση και μια επίθε-
ση στην Αγάπη του Χριστού. Αυτή 
την Αγάπη δεν την αντέχουμε. 
Ναι, δεν αντέχεται η Αγάπη. Μας 
βολεύουν τα… ρόζ αισθηματάκια, 
που διαρκούν «όσο κρατάει ένας 
καφές» αλλά όχι η «κραταιὰ ὡς 
θάνατος ἀγάπη».
Βλέπω πολλούς χριστιανούς σε 
παρόμοιες περιπτώσεις να εξα-
νίστανται, άλλοι να ανησυχούν, 
άλλοι να αγχώνονται, άλλοι να 
καλούν «στ’ άρματα» για να υπε-
ρασπίσουν το Χριστό. Κατανοώ 
τη δικαιολογημένη αντίδραση, 
δε μπορώ όμως να συμφωνήσω 
με «σταυροφορικές» μεθόδους. Ο 
Χριστός δεν έχει ανάγκη από ρο-
παλοφόρους υπερασπιστές. Στη 
σύλληψη Του επιτίμησε τον από-
στολο Πέτρο. «Βάλε τὴν μάχαιραν 
εἰς τὴν θήκην»…
Οι όποιες «βλασφημίες» προς το 
πρόσωπο Του, δεν Τον αγγίζουν. 
Ξέρει πολύ καλά από βλαστήμιες, 
από φτύσιμο, από χαστούκια, από 

ραπίσματα, από καρφιά, από ξύδι, 
από χολή, από λόγχες. Ο Χριστός, 
όπως έλεγε ο Pascal, βρίσκεται 
στη Γεθσημανή και αγωνιά ως το 
τέλος του κόσμου. Το πάθος Του 
έχει διπλή όψη. Πάσχει πάνω στο 
σταυρό και πάσχει από δύο ομά-
δες. Πάσχει από εχθρούς και φί-
λους. Πάσχει από την αδυναμία 
του κόσμου να Τον κατανοήσει. 
Πάσχει από τα παιδιά Του, που δεν 
Τον κατανοούν, πάσχει και από τα 
άλλα παιδιά Του, που τον αρνού-
νται, γιατί και αυτοί δεν Τον κατα-
νοούν. Πάνω στο σταυρό, αντί να 
καταραστεί, αντί να ρίξει κεραυ-
νούς, αντί να τιμωρήσει… αγω-
νιά για τους σταυρωτές Του, τους 
βλάσφημους, τους ληστές, αγωνιά 
για όλους μας και ένα ζητά: «Πά-
τερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι 
τί ποιοῦσι». Μια κραυγή αγωνίας 
που ακούγεται ως και σήμερα και 
θα ακούγεται έως το τέλος του κό-
σμου.
Αδελφοί, 
«Μή ταρασσέσθω υμών ή καρδία, 
μηδέ δειλιάτω». Και τούτο γιατί 
«γεννήθηκε η Ευσπλαχνία».
Πέρασαν και θα περάσουν αιώ-
νες και αιώνες «και δεν θα ’χουμε 
να πούμε τίποτα ωραιότερο απ’ 
αυτό».

Με ευχές για Χριστούγεννα 
ελπίδας

Ο Αργολίδος Νεκτάριος

« Εν’ άλλο βράδυ τον άκουσα 
να κλαίει δίπλα.

Χτύπησα την πόρτα και μπήκα. 
Μου ‘δειξε

πάνω στο κομοδίνο ένα μικρό 
ξύλινο σταυρό.

“ Είδες, μου λέει, γεννήθηκε η 
ευσπλαχνία”.

Έσκυψα τότε το κεφάλι κι 
έκλαψα κι εγώ.

Γιατί θα περνούσαν αιώνες και 
αιώνες

και δεν θα ‘χαμε να πούμε 
τίποτε ωραιότερο απ’ αυτό»

( «Η γέννηση». Τάσος Λειβαδίτης)
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Νέες χαρούμενες 
ημέρες

να ανατείλουν
τη νέα χρονιά
για όλους μας

Γιώργος

Καχριμάνης

Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ρεπορτάζ

Tαυτίσεις και ταυτότητες
Την ώρα που οι άνθρωποι, μπερδεμένοι στα πάθη τους, σκό-
τωναν και σκοτώνουνταν, δέρναν και δέρνουνταν....τα στάχυα 
...έγερναν στη γης το λαιμό τους να θεριστούν
Νίκος Καζαντζάκης,  Ο Χριστός ξανασταυρώνεται

Τα Πολιτεύματα δεν δια-κρίνονται από τις a priori διακηρύξεις 
τους αλλά από την εφαρμογή των αρχών στην πράξη. Είναι όμως 
δυνατό μέσα σ’ ένα Πολίτευμα να χωρούν ή να λειτουργούν κι 
άλλα υπο-πολιτεύματα; Μπορεί π.χ ο δεσποτισμός/αυταρχισμός 
να ενδημεί σε διάφορα, ακόμα και δημοκρατικά, συστήματα ή 
από την άλλη μεριά η πολιτική ασυμμετρία, οι αμφιλεγόμενοι 
θεσμοί και οι κοινωνικές δυσαρμονίες να επιτρέπουν τη δημιουρ-
γία πολλών αυτόνομων κέντρων εξουσίας και ν’ ακυρώνουν το 
όποιο γενικό consensus; Nοείται με άλλα λόγια πολυ-κεντρικό ή 
άλλιώς πολυ-εξουσιαστικό Κράτος, στο οποίο συνυπάρχουν[κι 
όχι πάντοτε ειρηνικά ] νόμιμες ή ημι-νόμιμες δομές, μη-δημοκρα-
τικά νομιμοποιημένες; Δομές που συχνά επιβάλλουν τη βούλησή 

τους[και την όποια ταυτότητά τους] στη λειτουργία του επίσημου κράτους, συνήθως 
μέσω της απειλής και του φόβου. Διαπιστώνουμε επίσης και μία εσωτερική διάσπαση 
του προτύπου κοινής συμβίωσης των ελλήνων. Νομίζει κανείς πως στην Ελλάδα ζουν 
έλληνες πολλών διαφορετικών αντιλήψεων περί των βασικών εννοιών[τι εστί Δημο-
κρατία, Ελευθερία, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη κλπ] με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να 
συνενοηθούμε ούτε μεταξύ μας. Άρα διπλή ή και πολλαπλή σχιζοφρενική κατάσταση 
ψευδοταυτοτήτων και αλληλοταυτίσεων.
Δυστυχώς ο πολιτικός βερμπαλισμός[και κρυφολα’ι’κισμός], ο οποίος συχνά-πυκνά 
αναφέρεται στην κουλτούρα και την ταυτότητα του[σαν] έλληνα[ς],υπερβαίνει –εκ 
του πονηρού;- το πρόβλημα της ανυπαρξίας κοινού οράματος ή πλαισίου γενικά απο-
δεκτών αξιών, που επιτρέπουν σαφείς επιλογές θέσεων και ανέχεται την αντικατά-
σταση του θεσμικού συστήματος από ένα παραθεσμικό συνονθύλευμα ,όχι πάντοτε 
αγαθών, προθέσεων.
Όλα στον αέρα, όλα θολά, όλα αναλώσιμα.
Όλα επιτρεπόμενα, όλα δικαιολογήσιμα, όλα συγχωρητέα.
Αντί για συλλογική κουλτούρα κοινότητας ζωής προτιμάμε τις συλλογικές [διχαστι-
κές] αυταπάτες, οι οποίες δημιουργούνται από μύθους παλαιών ταυτοτήτων ή από 
ταυτότητα νέων μύθων, μέσω ενός αφασικού λόγου μη-δεσμεύσεων κανενός με κα-
νέναν και με τίποτα. Με πυξίδα ζωής και δράσης την ανομία και την ατιμωρησία δεν 
καλλιεργούμε άλλη κουλτούρα εκτός από εκείνην της γενικευμένης αμφισβήτησης/
άρνησης/ανυπακοής σε ο,τιδήποτε δεν απορρέει από εμάς και τους ομο’ι’δεάτες μας.
Η τακτική της συνεχούς παραστατικότητας, δηλαδή του μόνιμου ανατρεπτικού προ-
τύπου, παραμορφώνει την πραγματική κατάσταση γιατί η σύγχρονη ελληνική κοινω-
νία δεν χαρακτηρίζεται μόνον από μηχανικά ρολόγια [τηλεκατευθυνόμενων] πολιτών 
κι από ‘κουρδιστά πορτοκάλια’ μηχανισμών βίας των εξουσιαστών. Υπάρχουν και δι-
αφανείς θετικές κοινωνικές λειτουργίες και θεσμοί ελέγχου των παρεκκλίσεων. Υπάρ-
χουν πολίτες, αγωνιστές της ζωής, που δεν υιοθετούν πρότυπα βίας/αντιβίας, αλλά 
ονειρεύονται έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους. Άρα το μέγα ζητούμε-
νο δεν είναι η γενική καταστροφή του συστήματος στο όνομα μιάς ‘άλλης κοινωνίας 
αγγελικά πλασμένης’, αλλά η υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή η συλ-
λογική ταυτότητα [ποιοί είμαστε] και οι ηθικές ταυτίσεις[αίσθηση του συνανήκειν]. 
Συναισθηματική κοινότητα, συμμετοχή σε κοινές αξίες, κοινή γλώσσα επικοινωνίας, 
λιγότερα προνόμια, λιγότερες ανισότητες, λιγότερη κοινωνική αταξία, περισσότερες 
ευκαιρίες, καλύτερη εκπαίδευση, δικαιότερη κοινωνική πολιτική κλπ.
Ο Πολιτισμός της ενοχής ,που συνδέεται με το κοινωνικό συμβόλαιο και την τήρηση 
ορίων και κανόνων, μπορεί ν’ ανέχεται μέχρις ενός ορισμένου σημείου την ετεροδο-
ξία[ όχι ως γνώμη αλλά ως έμπρακτη και βίαιη ανυπακοή] κι αυτή με τη σειρά της 
πρέπει να συνεκτιμάει το πλαίσιο του Πολιτισμού της ντροπής[και της προσωπικής 
ευθύνης].Το ίδιο –και με μεγαλύτερη έμφαση- ισχύει για τη, χαρακτηριζόμενη, έννο-
μη βία. Η διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης δεν επιτυγχάνεται με βάση τις τεχνικές 
του πολέμου, ούτε με το τυπικό της μονομαχίας. Ουδείς επιτρέπεται να βλέπει και 
ν’ αντιμετωπίζει τον όποιον αντίπαλο σαν ‘εχθρό’ προς εξαφάνισιν. Δεν είναι επίσης 
νοητό να μη φταίει ποτέ κανείς για τίποτα, μήτε για τα λάθη, μήτε για τα εγκλήματα. 
Οι νόμοι γεννούν δικαιώματα και υποχρεώσεις και για το Κράτος και για τους πολί-
τες. Ακόμα και οι αυτο-αποκαλούμενοι ‘αντιρρησίες’, ανατρεπτικοί, εξεγερμένοι ή ό,τι 
άλλο, ακόμα κι αυτοί έχουν υποχρεώσεις απέναντι στον πλα’ι’νό συνάνθρωπο κι απέ-
ναντι στην κοινωνία ολόκληρη. Δεν αναγνωρίζονται αθώοι σε αυτό το μεταπολιτευτι-
κό παιχνίδι μεταξύ εξουσίας και αντιεξουσίας ή –όπως σημείωσα πιο πάνω-ανάμεσα 
σε δύο ‘Κράτη’ μέσα στην ελληνική Πολιτεία. Οπότε οι επιλογές του καθενός αλλά και 
ολόκληρου του λαού, ως προς το μοντέλο συνύπαρξης, πρέπει να είναι καθαρές κι όχι 
υπο-νοούμενες ή αμφίσημες. Το κλασικό ερώτημα ‘’με ποιανού το μέρος είσαι; ’πρέ-
πει να οριοθετείται στις περιπτώσεις που παύει να είναι ιδεολογικό/πολιτικό ζήτημα 
και εκφυλίζεται σε ανταλλαγή ιαχών κοινωνικού πολέμου χαρακωμάτων και αμοιβαί-
ου μίσους μεταξύ ομάδων.
Άπαντες οφείλουν να θυμούνται ότι η Δημοκρατία καλλιεργεί αρετές ,ενώ στις Τυ-
ραννίες [σε όλες τις εκδοχές τους] κυριαρχούν τα πάθη. Και θάπρεπε από την ίδια την 
Ιστορία μας να είχαμε διδαχθεί που οδηγούν τα πάθη...

ΥΓ. ’’Για καλό έργο δεν θα σε λιθοβολήσουμε
έλεγαν οι φαρισαίοι,
παρά μόνο για τη βλασφημία’’ [Julia Sarachu / Γ.Σουλιώτης, Ο Χριστός]

Με αφορμή το εκπαι-
δευτικό πιλοτικό πρό-
γραμμα παιδαγωγικής 
Φρενέ (Freinet) που 
υλοποιήθηκε τη σχο-
λική χρονιά  2018- 
2019 στην Κόρινθο, 
το νηπιαγωγείο Κε-
φαλαρίου για δεύτε-
ρη χρονιά εκδίδει την 
σχολική εφημερίδα "Η 
Κουκουβάγια και οι 
μικροί εξερευνητές", 
την οποία ξεκίνησε 
πέρυσι.

Έννοιες της παιδαγω-
γικής του Φρενέ:
-Η παιδαγωγική της 
εργασίας (pédagogie 
du travail): οι μαθη-
τές ενθαρρύνονται να 
μάθουν κατασκευάζο-
ντας προϊόντα ή προ-
σφέροντας υπηρεσίες.
-Η μάθηση που βα-
σίζεται στην δο-
κιμή και στο λά-
θος (tâtonnement 
expérimental).
-Συνεργατική μάθη-
ση(travail coopératif) 
: οι μαθητές συνεργά-
ζονται στην διαδικα-
σία της παραγωγής.
-Κέντρα ενδιαφέ-
ροντος (complexe 
d'intérêt) : τα ενδια-
φέροντα των παιδιών 
και η φυσική τους 
περιέργεια είναι τα 
σημεία εκκίνησης για 
μία διαδικασία μάθη-
σης.
-Η μέθοδος του περι-

Οι μικροί δημοσιογράφοι του Κεφαλαρίου

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ AΠΟΦΑΣΗΣ 

Επί της από 27-08-2018 και με  αριθμό 
καταθέσεως 74/ΤΠ/2018 αγωγής της 
ενάγουσας «ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στο Νησέλι Αλεξανδρείας κατά 
των εναγόμενων: 1. Βασίλειου Φάκλαρη 
του Θεοδώρου, 2. Ευάγγελου Φάκλαρη, 
3. Γεώργιου Φάκλαρη, 4. Δημήτριου 
Φάκλαρη, όλων τους κάτοικων Άργους, 
φυτωριούχων – έμπορων, οι οποίοι 
διατηρούν φυτωριακή επιχείρηση με την 
ονομασία - τίτλο «ΦΥΤΩΡΙΑ ΦΑΚΛΑΡΗ» 
στο Άργος (1ο χλμ Άργους – Καρυάς & 
Σκαφιδάκι Αργολίδας), με τηλέφωνα 
2751063442 - 2751042302, με κινητά 
τηλέφωνα 6974779901, 6974649260, με 
ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου 
info@fitoria-faklaris.gr και www.fitoria-
faklaris.gr, με λογαριασμό στο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης φέϊσμπουκ 
(facebook): ΦΥΤΩΡΙΑ ΦΑΚΛΑΡΗ,
εκδόθηκε η υπ’ αρ. 45/ΤΠ/2019 
απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας, το διατακτικό 
της οποίας:
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους εναγόμενους την 
παραγωγή ή αναπαραγωγή, επεξεργασία 
προς αναπαραγωγή, πώληση, διάθεση, 
αποθήκευση, καλλιέργεια δενδρυλλίων, 

δένδρων, σπόρων και  εμφυτευμάτων, 
κλαδιών και οφθαλμών προς εμβολιασμό 
ή καρπών των φυτικών ποικιλιών: α) 
βερικοκιάς «LILY COT», «PIN COT», «ΤΟΜ 
CΟΤ», «WONDER COT», «ΒΟ 90.610.010» 
με το εμπορικό σήμα «Bora», «Ninfa», 
«FARBALY», και «FARDAO», β) ροδακινιάς 
«BRITNEY LANE», ροδακινιάς-νεκταρινιάς 
«ZAITROBO» με το εμπορικό σήμα «Early 
Bomba».
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους εναγόμενους 
τη χρήση των ονομασιών των 
προαναφερθεισών προστατευομένων 
φυτικών ποικιλιών με ελληνική ή λατινική 
γραφή ή σε οποιαδήποτε παραλλαγή ως 
σημάτων ή ως διακριτικών γνωρισμάτων, 
αλλά και σε αναρτημένες πινακίδες, 
διαφημίσεις και στις εν γένει συναλλαγές 
τους με το καταναλωτικό κοινό ή με 
άλλους εμπόρους. 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να 
αποσύρουν από την κυκλοφορία 
καταχωρήσεις που αναφέρονται στις 
ανωτέρω ποικιλίες σε έντυπα ονομασίες 
σήματα φωτογραφίες που αναφέρουν τις 
άνωθι ποικιλίες.
ΑΠΕΙΛΕΙ  σε βάρος των εναγόμενων 
χρηματική ποινή ποσού χιλίων ευρώ 
(1.000,00) υπέρ της ενάγουσας και 
προσωπική κράτηση διάρκειας ενός 
(1) μηνός σε έκαστο εξ αυτών για κάθε 

παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους εις 
ολόκληρον έκαστο να καταβάλουν στην 
ενάγουσα το ποσό των πέντε  χιλιάδων 
ευρώ (5.000,00), με το νόμιμο τόκο από 
την επόμενη ημέρα από την επίδοση  της 
αγωγής έως την εξόφληση.  
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά 
εκτελεστή ως προς τις αμέσως ανωτέρω 
διατάξεις αυτής.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση του 
διατακτικού της παρούσας απόφασης σε 
μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται 
στην Αθήνα και σε μία ημερήσια 
εφημερίδα που εκδίδεται στο Άργος και 
στο Ναύπλιο, κατ’ επιλογή της ενάγουσας 
και με επιμέλεια δική της και με δαπάνη 
των εναγόμενων, σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) μηνών από την τελεσιδικία της 
παρούσας απόφασης.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους  στην 
πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων 
της ενάγουσας, το ύψος των οποίων 
ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ 
(500,00 €).-

Αλεξάνδρεια Ημαθίας,  
19-12-2019                                         

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος  της ΒΙΤΡΟ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ»

βάλλοντος (méthode naturelle): αυ-
θεντική μάθηση με την χρήση των 
πραγματικών εμπειριών των παιδιών.
-Δημοκρατία : Όταν τα παιδιά διοι-
κούν δημοκρατικά , μαθαίνουν να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την 
εργασία τους και για ολόκληρη την 
κοινότητα .
Με βάση αυτές τις αρχές, οι οποίες θε-
ωρούνται αμετάβλητες και κατά συνέ-
πεια ανυπέρβλητες και σίγουρες, πε-
τύχεται ένα είδος παιδαγωγικού κώδι-
κα". Ο Κώδικας αυτός διαθέτει αρκετά 
χρωματιστά φώτα ώστε να βοηθήσει 
τους εκπαιδευτικούς να κρίνουν την 
ψυχολογική και παιδαγωγική τους 
κατάσταση ως εκπαιδευτικοί:
-Πράσινο φως: για τις πρακτικές που 

συμμορφώνονται με αυτές τις στα-
θερές, με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να ασχολούνται χωρίς ανη-
συχία επειδή είναι σίγουροι για την 
επιτυχία.
-Κόκκινο φως: για τις πρακτικές που 
δεν συμμορφώνονται με αυτές τις 
σταθερές και οι οποίες συνεπώς πρέ-
πει να απαγορεύονται το συντομότερο 
δυνατό.
-Πορτοκαλί φως: για τις πρακτικές 
που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να είναι επωφελείς αλλά μπορεί να 
θεωρούνται και επικίνδυνες και κά-
ποιος πρέπει να προχωρήσει με προ-
σοχή, με την ελπίδα να τις προσπερά-
σει σύντομα..

mailto:fanissellis@yahoo.gr
http://www.fitoria-faklaris.gr
http://www.fitoria-faklaris.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (ΜΙS 5034824)

ΑΔΑΜ:19PROC006059601
Αρ. Πρωτ.:
 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/703168/74714/6996/18-12-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
CPV 45212313-3 ("Κατασκευαστικές εργασίες για Μουσεία")

• Προϋπολογισμός έργου.
 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 
4.820.401,99 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
 Δαπάνη Εργασιών: 2.825.299,66 ευρώ
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 508.553,94 ευρώ
 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κον-
δυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 500.078,04 ευρώ.
 Απολογιστικές εργασίες: 15.000,00 ευρώ
Αναθεώρηση: 38.489,32 ευρώ
 Φ.Π.Α 24% : 932.981,03 ευρώ

• Χρονοδιάγραμμα του έργου.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εννιακόσιες 
(900) ημερολογιακές ημέρες.

• Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν οι προσφέ-
ροντες που πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
- Είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται στην κατηγορία οικοδομικών και Η/Μ εργασιών ανάλογα 
με την εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 
71/2019, ιδίως κατά την μεταβατικη περι οδο εφαρμογης του Μη-
τρωου Εργοληπτικων Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
(αρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 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 Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφω-
νίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων.

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η 
Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

• Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Ια-
νουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.

• Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους 
για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών.

• Εγγυητική συμμετοχής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους εβδομήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (77.748,42 €), η οποία, πρέπει 
να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διακήρυ-
ξης.
• Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο.
• Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Γενική Διεύ-
θυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ).
• Η παρούσα Προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν 
υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας

ΑΔΑ: ΨΚΜΗ469Β7Δ-Α4Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ –
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.
uop.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 
2610369419/2610369416
Fax: 2610313770
Πληροφορίες: Ευαγγελία 
Καραγεωργίου, Ελένη Νταμάτη 
e-mail: karageor@uop.gr 
edamati@uop.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 23-12-2019
Αρ πρωτ.: 14147

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
14/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Τ Ω Ν 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Συστημικός 
αριθμός 82956

1. Αναθέτουσα Αρχή: 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) Ερυθρού Σταυρού 
28 και Καρυωτάκη Τ.Κ.:22 131, 
ΤΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, 
με κύρια δραστηριότητα την 
Εκπαίδευση.
2. Αριθμός Διακήρυξης: 
14/2019
3. Περιγραφή - Αντικείμενο 
ανοικτού τακτικού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 
προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και υλικών 
αναβάθμισης εξυπηρετητών 
υπολογιστικού κέντρου 
Τρίπολης.
4. Κριτήριο Κατακύρωσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ.
5. Προϋπολογισμός: 
177.419,35€ (εκατόν εβδομήντα 
επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα 
εννέα ευρώ και
35 λεπτά του ευρώ) χωρίς 
Φ.Π.Α. και 220.000,00 € 
(διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο 
(2) Ομάδες με προϋπολογισμό 
ανά Ομάδα όπως αναλύεται:
ΟΜΑΔΑ Α – Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προϋπολογισμού 200.000,00 
€ με Φ.Π.Α., 161.290,32€ χωρίς 
Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Β – Προμήθεια υλικών 
αναβάθμισης εξυπηρετητών 
υπολογιστικού κέντρου 
Τρίπολης, προϋπολογισμού 
20.000,00 € με Φ.Π.Α., 16.129,03 
€ χωρίς Φ.Π.Α.
6. Πιστώσεις: Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την 
σχετική πίστωση του Τακτικού 
προϋπολογισμού συγκεκριμένα 
τον ΚΑΕ 7123 «Προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
λογισμικού και συναφούς 
βοηθητικού εξοπλισμού».
(ΑΑΥ 700/11-12-2019 ΑΔΑ: 
ΨΦΣΘ469Β7Δ-ΕΣΔ)
7. Χρόνος ισχύος σύμβασης: Η 
διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται 
σε ενενήντα (90) ημέρες από 
την επομένη υπογραφής της 
σύμβασης.
8. Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο 
αντικείμενο): 30214000-2: 
Σταθμοί εργασίας & 30237200-
1: Εξαρτήματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών
9. Είδος σύμβασης 
προμηθειών: Σύμβαση 
Προμηθειών
10. Ημερομηνία δημοσίευσης 
της περίληψης της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ: την 23 
Δεκεμβρίου 2019.
11. Ημερομηνία αποστολής 
δημοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο:  την 23η Δεκεμβρίου 
2019
12. Καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών: την 
23η Ιανουαρίου 2020, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00
13. Ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού: την 29/01/2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
π.μ. Το πιστοποιημένο στο 
ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση 
των προσφορών αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 
προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016.
14. Δικαίωμα Συμμετοχής 
και όροι συμμετοχής: 
Περιγράφονται στις 
παραγράφους 2.2.2, 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5., 2.2.6., & 2.2.7 της 
Διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να δραστηριοποιούνται 
με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού.
15. Εναλλακτικές προσφορές 
ή αντιπροσφορές δεν γίνονται 
δεκτές.
16. Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ύψος 2% 
επί της εκτιμώμενης αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, στην περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για όλες 
τις ΟΜΑΔΕΣ ανέρχεται στο 
ποσό των 3.548,39€ (τρεις 
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα 
οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα 
λεπτά). Στην περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για μια ή 
περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2.1 
της διακήρυξης.
17. Εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης: Για την 
υπογραφή της σύμβασης 
απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης.
18. Εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας: Για την 
υπογραφή της σύμβασης 
απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής λειτουργίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.
19. Γλώσσα που θα 
συνταχθούν οι προσφορές: 
Ελληνική γλώσσα.
20. Χρόνος ισχύος των 
προσφορών: Οι υποβαλλόμενες 
προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας 
του. Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.
21. Παροχή Διευκρινίσεων: 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο 
μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία 
που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών.
22. Τρόπος λήψης εγγράφων: 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα του 
διαγωνισμού ηλεκτρονικά 
στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (http:/www.uop.
gr).

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικών 

Προγραμματισμού & 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου
Καθηγητής Γεώργιος 

Λέπουρας
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Βήμα προς κοινωνικοποίηση των κρατουμένων η κατασκευή 

από ανακυκλωμένα υλικά χριστουγεννιάτικων δέντρων

«Πορτοκαλένια xαιρετίσματα»:  
5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς

«Φέτος το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών 
Βασίλης Καπετάνιος και Συνεργάτες» με 
την ετήσια έκδοση του ημερολογίου του 
στέλνει «πορτοκαλένια xαιρετίσματα», 
μια αργολική ευχή 
στηριγμένη σε πραγματικά 
γεγονότα. Ο Παναγιώτης 
Διαμαντόπουλος (Δήμας) 
από την Αμερική επι - 
κοινώνησε στην πρώτη του 
ξαδέλφη Μαρία Καπετάνιου 
φωτογραφία του παππού 
τους.
Το περήφανο καθάριο, 
καρτερικό βλέμμα 
του γέροντα έγινε μια 
μαγική χρονοπύλη για 
να βρεθεί  φαντασιακά 

αν και ανύπαρκτος την στιγμή της 

φωτογράφησης και ο δισέγγονος του 

συνεργάτης μας  εκεί, στα Μνήματα 

Άργους. Η στιγμή αυτή 

έγινε ιστορία την Απέναντι 

Όχθη του Αναγνώστη 

και ένθετο στο φετινό 

ημερολόγιο»

Οι πρώτοι πέντε που θα 

επικοινωνήσουν μαζί μας 

θα λάβουν και από ένα 

Ημερολόγιο. Tηλέφωνο 

επικοινωνίας : 27520 

22257

Οι πρώτοι πέντε που 
θα επικοινωνήσουν 
μαζί μας θα λάβουν 

και από ένα 
Ημερολόγιο. 
Tηλέφωνο 

επικοινωνίας: 
27520 22257

Μέσα σε εορταστικό πνεύ-
μα και υπό την καθοδή-
γηση της δασκάλας τους, 
το σχολείο κρατουμένων 
των δικαστικών φυλακών 
Ναυπλίου, με τα έργα του 
μας έφερε στο μυαλό τον 
διάλογο που διασώζει ο 
ευαγγελιστής Ματθέος:
«Κύριε, πότε σε είδαμε 
να πεινάς ή να διψάς ή 
ξένον ή γυμνό ή ασθενή 
ή σε φυλακή, και δεν σε 
υπηρετήσαμε; Τότε, θα 
τους απαντήσει, λέγοντας: 
Σας διαβεβαιώνω, καθό-
σον δεν το κάνατε αυτό 
σε έναν από τούτους τούς 
ελάχιστους, δεν το κάνα-
τε ούτε σε μένα. Και θα 
αποχωρήσουν, αυτοί μεν 
σε αιώνια κόλαση. ενώ οι 
δίκαιοι σε αιώνια ζωή.» 
(Κατά Ματθαίο 25:31-46).
Αντίθετα με όσους αδια-
φορούν για την κατάστα-
ση των κρατουμένων, αξί-
ζουν συγχαρητήρια τον 

διευθυντή των δικαστι-
κών φυλακών Ναυπλίου 
που επέτρεψε στην Δα-
σκάλα του Σχολείου Κρα-
τουμένων, Ιωάννα Ζακυν-
θινού, να εμπνεύσει την 
δημιουργία στους κρα-
τούμενους μαθητές και 
την μεταφορά τους στο 
πνεύμα της αναγέννησης 
της Ελπίδας, στην Γέννη-
ση του Θεανθρώπου.
Υπό την καθοδήγηση της 
δασκάλας τους οι κρατού-
μενοι από ανακυκλώσιμα 
υλικά κατασκεύασαν με 
αγάπη τα δικά τους χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα 
και τα χάρισαν αγάπη 
στους συγκρατούμενούς 
τους, στους φύλακες και 
σε εκπαιδευτικούς, και με 
τον πόθο να ξαναβρεθούν 
κάποια στιγμή κοντά στις 
οικογένειές τους, ανα-
γεννημένοι κι αυτοί μέσα 
από τη Θεία Γέννηση.
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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.

Κρύος καιρός, ζεστές καρδιές (Κεφαλόβρυσο)

«Λάθρα». Τροπικό επίρρημα. 
Προέρχεται από το «λανθάνω» 
που σημαίνει διαφεύγω της 
προσοχής. Χρησιμοποιείται 
ως α΄ συνθετικό σε πολλές 
σύνθετες λέξεις που χαρακτη-
ρίζουν πολύ εύστοχα όσους 
πονηρούς προβαίνουν σε κι-
νήσεις όχι νόμιμες. 
Λαθρακουστής: Αυτός πού 
στήνει αυτί σε διπλανές παρέ-
ες, πίσω από κλειστές πόρτες 

να ακούει όσα λέγονται εμπιστευτικά.
Λαθραναγνώστης: Αυτός που ρίχνει κλεφτές μα-
τιές στην εφημερίδα του διπλανού, για να μην 
αγοράσει δική του.
Λαθρεπιβάτης: αυτός που ταξιδεύει με αστικό λεω-
φορείο ή πλοίο, χωρίς να βγάλη εισιτήριο.
Λαθρέμπορος: αυτός που εμπορεύεται χωρίς δα-
σμούς προϊόντα με μεγάλη ζήτηση π.χ. καύσιμα, 
τσιγάρα, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και στε-
ρώντας το κράτος από πολύτιμους φόρους με απο-
τέλεσμα την χρεωκοπία ολόκληρου λαού. (Λέμε 
τώρα!).
Λαθροθεατής: αυτός που σκαρφαλώνει στην μά-
ντρα το θερινού κινηματογράφου, για να ιδη τζά-
μπα έργο ή κοιτάζει από την κλειδαρότρυπα, για 
να μάθη τα μυστικά της κρεβατοκάμαρας, ο γνω-
στός «ματάκιας». 
Λαθροθήρας: αυτός που κυνηγάει στα δάση του 
μεγάλου γαιοκτήμονα, προσέχοντας να μην τον 
αντιληφθούν οι δασοφύλακες- υπάλληλοι του 
αφέντη. 
Στην Σκανδιναβία π.χ., οι μανιώδεις κυνηγοί πλη-
ρώνουν τεράστια ποσά για να ασκήσουν το πάθος 
τους στα ιδιωτικά δάση.
Λαθρομετανάστης: αυτός που αφήνει τον τόπο του 
και έρχεται λάθρα στον δικόν σου χωρίς ταυτότητα, 
με σκοπούς άδηλους, που όμως τους υποψιάζεσαι.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας έγιναν πολλές 
μεταναστεύσεις λαών πάντα με επεκτατικούς και 

κατακτητικούς σκοπούς. Τον περασμένο αιώνα με-
τανάστευσαν και οι Έλληνες κατά κύματα. Πρώτα 
στην Αμερική για να την κτίσουν. Στο νησί Έλις 
περνούσαν από αυστηρότατο έλεγχο και όσους 
οι γιατροί έβλεπαν ότι δεν θα άντεχαν τις σκλη-
ρές συνθήκες εργασίας, τους επαναπάτριζαν με 
το πρώτο πλοίο. Έπειτα στην Γερμανία για να την 
ξαναχτίσουν. Πήγαιναν με τα χαρτιά τους γεμάτα 
σφραγίδες, από την Αστυνομία, για τα φρονήμα-
τά τους, από τα νοσοκομεία για την άριστη υγεία 
τους, με τον φάκελλό τους πλήρη. Μετά στην Αυ-
στραλία, κατόπιν προσκλήσεως από γνωστούς 
τους, εγγυητές για το ποιόν τους. 
Κανείς δεν πήγε λαθραία πουθενά.
Εδώ λοιπόν, στην κοιτίδα της γλώσσας που δημι-
ούργησε όλες τις ευρωπαϊκές, γιατί χωρίς αυτήν 
δεν μπορούν να συνεννοηθούν, η σύνθετη αυτή 
λέξη απερρίφθη μετά βδελυγμίας. «Λαθρομετα-
νάστες; Είναι άνθρωποι!». Γιατί, όλοι οι άλλοι που 
φέρουν (υπερηφάνως) επαξίως το α΄ συνθετικό 
«λαθρο» δεν είναι άνθρωποι; 
Το τραγικό είναι ότι δημοσιογράφοι έγκριτοι που 
τους παρακολουθούσα, διερρήγνυαν τα ιμάτιά 
τους, βαφτίζοντάς τους αφελώς «πρόσφυγες». Και 
μόνον ένας πολιτικός με άριστη γνώση της Ελλη-
νικής, που του αρέσει πολύ να μιλάει (δεν θα τον 
ονομάσω, δεν θα τον διαφημίσω) επέμενε στο «λα-
θρο». 
Εμείς δεν χρειαζόμαστε «οικονομικούς μετανά-
στες». Δεν έχουμε να χτίσουμε ή να ξαναχτίσουμε 
τίποτα. Τα πετρέλαια των δικαιούχων θα τα βγά-
λουν τα στίφη που μας έρχονται. Εμάς θα μας μεί-
νει η πετρελαιοκηλίδα που θα λερώσει τις ακτές 
νησιών και βραχονησίδων. Αυτές θα τις καθαρί-
σουν οι γκιαούρηδες.
Περαστικά μας!

Υ.Γ.  Τι έκανα εγώ ανίσχυρη; Το μόνο που μπορού-
σα. Απέσυρα την προτίμησή μου από τους αγράμ-
ματους τουλάχιστον σκοτεινούς δημοσιογράφους.

*Η Φωτεινή Αργείτου – Τζαμαλούκα είναι Φιλόλογος

Απλά Μαθήματα Ετυμολογίας 

Το Δ.Σ. & 
οι εργαζόμενοι της 

ΔΕΥΑ Ναυπλίου σας 
εύχονται ολόψυχα 

Καλά Χριστούγεννα 
& μια καλή,  
δημιουργική 
νέα χρονιά.

Η ΔΕΥΑΝ κοντά σας 
συνεχώς, με συνέπεια, 

με δράση
 και σημαντικά έργα

της Φωτεινής 
Αργείτου – 
Τζαμαλούκα*
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Ο Ινδός, ο Αμερικανός και ο Έλληνας στην Κό-
λαση... 

Βρέθηκαν μια μέρα στη Κόλαση ένας Έλληνας, 
ένας Αμερικανός και ένας Ινδός. Τους συναντάει 
ο Διάβολος και τους λέει. Σε όλους που έρχονται 
εδώ δίνω μία ευκαιρία να μεταφερθούν στο Πα-
ράδεισο. Και βγάζει ένα τεράστιο μαστίγιο λέγο-
ντας: 
-«όποιος θα αντέξει τρία 
χτυπήματα χωρίς να 
φωνάξει φεύγει στον 
Παράδεισο, μπορεί-
τε να χρησιμοποιείτε 
για ασπίδα ό,τι θέλετε. 
Πρώτος βγαίνει ο Αμε-
ρικανός.
- Τι θα έχεις για ασπί-
δα; Ρωτάει ο Διάβολος. 
- Ο αμερικανός σηκώ-
νει μια τεράστια πέτρα 
και λέει «είμαι έτοιμος». 
Σηκώνει ο Σατανάς το μα-
στίγιο, χτυπάει μια φεύγει η πέτρα, χτυπά-
ει δεύτερη, φωνάζει σαν τρελός ο αμερικάνος. 
-Επόμενος, λέει ο Σατανάς . 
Βγαίνει ο Ινδός. 

- Τι θα έχεις για ασπίδα; 
- Τίποτα! -λέει ο Ινδός-80 χρόνια γιόγκα 
έκανα και δεν νιώθω πόνο σωματικό ποτέ! 
Πρώτο χτύπημα. Ο ινδός «σσσσσσσς» 
Δεύτερο χτύπημα. Ο ινδός «σσσσσσς» 

Τρίτο χτύπημα. Ο ινδός 
«σσσσσς»
- «Α να πάρει!!!» κά-
νει ο Διάβολος «πρώτη 
φορά αντέχει κάποιος 
τρία χτυπήματα. Λοιπόν 
λέει είσαι ελεύθερος να 
πας στον παράδεισο.» 
- ΟΧΙ, λέει ο Ινδός, θέλω 
να μείνω και να δω. Σε 
όλα τα ανέκδοτα ο Έλλη-

νας την βγάζει καθαρή, 
θέλω να δω τώρα πώς θα 

ξεμπερδέψει!
-Εντάξει, μείνε. Λοιπόν τι θα χρησιμο-

ποιήσεις για ασπίδα; Ρωτάει τον Έλληνα ο Διάβολος. 
-Και απαντάει ο δικός μας : «Ε ΤΙ, ΤΙ, ΤΟΝ ΙΝΔΟ 
ΦΥΣΙΚΑ!»

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Να τι παθαίνει κανείς τρώγοντας 
μελομακάρονα

Μεθυσμένος

Ένας τύπος, τύφλα στο μεθύσι, 

γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του. 

Λέει σ έναν περαστικό:  

-Συγνώμη ρε φίλε. Πόσα καρού-

μπαλα έχω στο μέτωπο;  

Κοιτάει ο άλλος και του λέει:  

-Τρία 

-Ωραία. Άλλες 2 κολώνες και 

φτάνω σπίτι μου!
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Ο Αστυνομικός Διευθυντής, εμφανώς χολω-
μένος, προσπάθησε να το «μαζέψει»:
-Άμα λέμε και κανένα αστείο δεν χρειάζεται 
να το παίρνουμε τοις μετρητοίς.
-Φτάνει να έχουμε, αμφότεροι, την ίδια αί-
σθηση του χιούμορ! Πέταξε την «καρφωτή» 
του ο εγκληματολόγος.
Ο Διευθυντής έκανε πως αγνόησε το σχόλιο 
και συνέχισε:
-Πήρατε την Έκθεση του ιατροδικαστή, έχετε 
εξετάσει και κάποιους μάρτυρες. Έχουμε κά-
ποια εικόνα έως τώρα;
Ο Διοικητής πήρε τον λόγο:
-Με τα ως τώρα στοιχεία θα μπορούσαμε να 
πούμε πως έχει αρχίσει και ξεδιαλύνεται το 
σκοτάδι και μπαίνει λίγο φως.
Ο Διευθυντής επέμεινε:
-Κάτι το χειροπιαστό υπάρχει, γιατί μας πιέ-
ζουν και από την Ιταλική Πρεσβεία. Εκείνος 
ο εμπορικός ακόλουθος που είχε έρθει χθες…
Ο Χατζής εξανέστη:
-Ο κύριος Ούγκο Μποναβεντούρα ας ασχο-
ληθεί με τις υποθέσεις της Υπηρεσίας του και 
ας μας αφήσει κι εμάς να κάνουμε την δου-
λειά μας. Όταν θα «δέσουμε» την υπόθεση 
και μόνο τότε, θα υπάρξουν και οι επίσημες 
ανακοινώσεις. Μέχρι τότε, καλό είναι να μην 
υπάρξουν διαρροές!
Γύρισε προς τον Χρόνη:
-Εμένα, για την ώρα δεν με χρειάζεσαι. Σας 
αφήνω και πάω να σκοτώσω παραγωγικά το 
χρόνο μου! Τα λέμε το απόγευμα.
Έφυγε εκνευρισμένος από το Τμήμα Ασφα-
λείας και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι, να 
πάρει καθαρό αέρα, μπας και ηρεμήσει. Η 
τουριστική σεζόν, που διαρκούσε ακόμη, είχε 
αυξήσει τον όγκο των σταθμευμένων αυτοκι-
νήτων στη νέα παραλία, πλάι στον ανενεργό 
από καιρό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Έκανε αρ-
κετές γύρες μέχρι να βρει, τελικά, θέση της 
προκοπής να παρκάρει.
Διάνυσε με τα πόδια, κατά μήκος της άκρης 
του λιμανιού, την απόσταση μέχρι το «Π», για 
να καθαρίσει τις σκέψεις του. Η αντιπαρά-
θεση με τον Αστυνομικό Διευθυντή τον είχε 
εκνευρίσει. Κατευθύνθηκε προς το Napoli di 
Romania. Μπήκε μέσα και καλημέρισε τον 
ιδιοκτήτη. Ήσαν κοντά στην ηλικία και φίλοι 
από χρόνια.

-Καλημέρα Γιώργο.
-Βρε, βρε, καλώς τον μεγαλοδικηγόρο, κάτσε 
να κεράσω καφέ.
-Ευχαριστώ αλλά σήμερα δεν θα είμαι καλή 
παρέα. Θα κάτσω έξω, στην τέντα. Μελετώ 
μια υπόθεση και προσπαθώ να τα βρω με τον 
εαυτό μου.
-Όπως αγαπάς. Εξυπηρέτησε τον κύριο 
Γιώργο, έδωσε εντολή στο γκαρσόνι.
Κάθισε κάτω από την τέντα, με θέα το Μπούρ-
τζι, και παράγγειλε έναν διπλό εσπρέσο με 
μια ζαχαρίνη. Πρόσεχε την σιλουέτα του…
Αυτή η πίεση που δέχτηκε στην κουβέντα 
που είχε με τον Αστυνομικό Διευθυντή, για 
να δοθούν κάποια κρίσιμα στοιχεία της έρευ-
νας, πριν ακόμη «δέσει» η υπόθεση, του θύ-
μισε μια παλαιότερη περίπτωση που κατέλη-
ξε σε φιάσκο.
Ήταν το 2008, τότε που βοηθούσε την Ασφά-
λεια Αθηνών στην διαλεύκανση μιας σειράς 
παράξενων φόνων, που είχαν συμβεί στο 
Κουκάκι και στα Πετράλωνα. Από την έρευ-
νά του, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που είχε 
συλλέξει η Ασφάλεια, είχε καταλήξει σε ένα 
πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας, με ισχυ-
ρές πολιτικές γνωριμίες. Χωρίς καμία αμ-
φιβολία ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα 
μιας «Εταιρείας δολοφόνων». Τότε έκανε το 
λάθος και ανέφερε τα συμπεράσματά του σε 
μια σύσκεψη, μπροστά σε κάποιους υψηλό-
βαθμους της ΕΛΑΣ. Την ίδια μέρα το «πουλά-
κι πέταξε» εκτός Ελλάδος, στο άγνωστο… Και 
έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Το αστυνομικό 
δελτίο έγραψε για εξάρθρωση σπείρας Αλβα-
νών δολοφόνων…

(συνεχίζεται) 

Τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην υπό-
θεση είναι απολύτως φανταστικά (όπως και 
όλη η ιστορία), σε αντιδιαστολή με πραγματι-
κούς τόπους και καταστήματα που αναφέρο-
νται στο μυθιστόρημα.

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

λογοτεχνία & ποίηση

Διάλογος

- Πες μου την αγαπημένη σου λέξη για την 

νέα χρονιά..

- Εσύ.

- Πες μου την δικιά σου..

- Εμείς !!

- Σπύρος Δ. Κατσίγιαννης - 

Ο φαροφύλακας 
Κάποτε φαροφύλακας που χρόνια μόνος 
ζούσε 
Χωρίς αγάπη κι αγκαλιά μόνος του την 
περνούσε
Δίχως φιλία και συντροφιά 
παρέα είχε τη μοναξιά 
και φίλο του τον πόνο 
Κάθε του μέρα η ίδια δουλειά 
αυτό να κάνει μόνο 
Τον φάρο να φροντίζει ,να ανάβει να τον 
σβήνει
Και πάλι απ’ την αρχή 
Και έτσι κύλαγε η ζωή 

Έτσι λοιπόν μονότονα και άσκοπα ο καιρός 
περνούσε
 με άνθρωπο ποτέ δεν έτυχε να 
συναναστραφεί 
Γλώσσα ανθρώπινη δεν άκουσε κι άμαθος 
χρόνια ζούσε 
πάρα άναρθρες κραυγές με φίλους να 
επικοινωνεί 
τους μόνους που τον νοιάζονταν, τα φτερωτά 
πουλιά
Τα νιάτα και τα σωθικά του έτρωγε μέρα τη 
μέρα ,μήνα το μήνα η μοναξιά 

Ώσπου κορίτσι όμορφο στον τόπο ναυαγεί 
Παράξενος αυτός , κι από ζώο πιο άγριος 
πολύ 
Έξυπνη και σκαρφίστηκε τρόπο να πλησιάσει
Εκείνη βρήκε το κουμπί για να τονε δαμάσει 
Από νεράιδα πιο όμορφα αυτή του 
τραγουδούσε
Την λάτρεψε ωσάν θεά χατίρι δεν χαλούσε 

Μα ήταν μικρή και άπληστη ,είχε 
υπερηφάνεια 
Αδυναμία διέκρινε ,αντάλλαγμα ζητούσε 
- Μαργαριτάρια θέλω πολλά ,να ψάξεις να 
μου φέρεις 
            Να βάλω θέλω στα μαλλιά 
            Να μοιάσω στις νεράιδες

Αυτός χατίρι δεν χαλά , βουτάει να της τα 
φέρει 
Μα ευθύς εχάλασε ο καιρός 
Σηκώθηκε το κύμα 
και γύρω του τον τύλιξε με μιας  
και τον κατάπιε 
Γυρεύει τότε να τον βρει πολύ μετανιωμένη 
που άπληστη του φέρθηκε 
κι αγάπη άδικα έχασε 
Γερνάει εκείνη απ΄ τον καημό 
αβάσταχτο ήταν το κακό 
άσπρα γινήκαν τα μαλλιά 
μέσα σε μία μόνο νυχτιά

Αυτή του φαροφύλακα τη θέση τότε παίρνει 
στον τόπο εκείνο μένει 
του φάρου έννοια να έχει
Και την αγάπησε πολύ από τότε η μοναξιά 
κι αγκαλιά του ο πόνος για πάντα την κρατά

Νανά Μπροδήμα , ποιητική συλλογή 
“Στη δίνη του έρωτα” Εκδόσεις Όστρια, 
Φεβρουάριος 2014

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή 
“Στη δίνη του έρωτα” Εκδόσεις 

Όστρια, Φεβρουάριος 2014

Τα βουνά της λήθης

Ένα παιδί, ένα παιδί στην Αφρική 

τα άστρα μετράει τη νύχτα 

θυμίζει σπάνιο ποιητή 

που ένιωσε την πίκρα

Δεν γνώρισε χαρταετούς 

παιχνίδια και γιορτές 

μα έφτιαξε μονάχο του 

στο νου του πυρκαγιές

Ψάξε βαθιά σου να το βρεις 

αν αγαπάς στα αλήθεια 

είναι η μόνη γιατρειά 

κ΄ η μόνη σου ελπίδα

Ψάξε βαθιά σου να το βρεις 

αν θες να νοσταλγήσεις 

την πόλη που αγάπησες  

και τα βουνά της λήθης.

Γιώργος Μώρος

14ο - Από τον Αστυνομικό Διευθυντή στο Napoli… 
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Μέρος Ι`
Παγκοσμιοποίηση

Τις τελευταίες δεκαετίες, το 
ποδόσφαιρο επηρεάστηκε 
και επηρεάζεται από το φαι-

νόμενο της παγκοσμιοποίησης. Οι 
ποδοσφαιριστές έχουν το δικαί-
ωμα να αγωνίζονται σε διάφορες 
χώρες, πέρα από τη χώρα κατα-
γωγής τους. Μάλιστα, οι κορυφαί-
οι ποδοσφαιριστές του πλανήτη 
απολαμβάνουν μισθούς εκατομ-
μυρίων. Επιπρόσθετα, οι ομάδες 
επωφελούνται και αυτές από την 
παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαί-
ρου. Πολλές ομάδες έχουν απο-
κτήσει ευρεία στήριξη από οπα-
δούς πέρα από την περιοχή που 
εδρεύουν και συχνά πραγματοποι-
ούν περιοδείες στις χώρες αυτές, 
έχοντας και οικονομικά οφέλη.

Πρότυπα
Οι ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί 
που αγωνίζονται στις κορυφαίες 
διοργανώσεις, αποτελούν πρότυ-
πα για τους φιλάθλους. Το ίδιο το 
παιχνίδι είναι πλέον εντυπωσιακό 
και λαμπερό, με πολλά παιδιά που 
ασχολούνται με το ποδόσφαιρο 
να φιλοδοξούν να αποκτήσουν 
τον πλούτο και τη λάμψη των 
κορυφαίων ποδοσφαιριστών. Οι 
κορυφαίοι ποδοσφαιριστές έχουν 
αποκτήσει επίσης και ομάδες 
θαυμαστών, όπως οι αστέρες της 
ροκ. Πολλοί ποδοσφαιριστές θε-
ωρούνται καλά πρότυπα. Ωστόσο, 
υπάρχουν πολυάριθμα δημοσιεύ-
ματα στον τύπο σχετικά με κακές 
συμπεριφορές ποδοσφαιριστές.
Ομάδες

Κορυφαίες ομάδες
Στην ιστορία του ποδοσφαίρου 
έχουν αναδειχθεί κατά καιρούς 
σημαντικές ποδοσφαιρικές ομά-
δες, άλλες παροδικά και άλλες 
διαχρονικά. Σε επίπεδο εθνικών 
ομάδων, το Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ποδοσφαίρου έχει κατακτήσει η 
Εθνική Βραζιλίας πέντε φορές, 
ενώ η Εθνική Ιταλίας και η Εθνική 
Γερμανίας τέσσερις φορές. Σε επί-
πεδο συλλόγων, το 2000 η Ρεάλ 
Μαδρίτης βραβεύτηκε από τη 
ΦΙΦΑ ως η κορυφαία ομάδα του 
20ού αιώνα μετά από ψηφοφορία 
των συνδρομητών του επίσημου 
περιοδικού της ΦΙΦΑ, FIFA World 
Magazine. Ακολουθούσαν κατά 
σειρά οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελό-
να, Σάντος, Άγιαξ, Γιουβέντους, 
Πενιαρόλ κ.ά.

Οικονομικά
Πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες 
έχουν μετατραπεί από ερασιτε-
χνικούς συλλόγους σε μεγάλες 
εμπορικές εταιρείες. Επίσης, οι πο-
δοσφαιριστές έχουν καταφέρει να 
αυξήσουν τα κέρδη τους μαζικά 
κατά την αλλαγή αυτή. Οι ανώ-

τερες κατηγορίες μερικών χωρών 
διαθέτουν υψηλόμισθους ποδο-
σφαιριστές-αστέρια. Σε μικρότερα 
κράτη και ειδικά στις κατώτερες 
κατηγορίες των χωρών αυτών, οι 
ποδοσφαιριστές μπορεί να απα-
σχολούνται μερικώς με το ποδό-
σφαιρο και να ασκούν δεύτερο 
επάγγελμα ή να απασχολούνται 
ερασιτεχνικά. Τα πέντε κορυφαία 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Πρέ-
μιερ Λιγκ-Αγγλία, Πριμέρα Ντι-
βιζιόν-Ισπανία, Σέριε Α-Ιταλία, 
Μπουντεσλίγκα-Γερμανία και 
Λιγκ 1-Γαλλία) προσελκύουν τους 
περισσότερους από τους καλύτε-
ρους ποδοσφαιριστές του κόσμου 
και κάθε πρωτάθλημα έχει συνο-
λικό μισθολόγιο άνω των 600 εκα-
τομμυρίων ευρώ.
Τα έσοδα των ομάδων προέρχο-
νται από διάφορες πηγές (τηλεο-
πτικά δικαιώματα, χορηγοί, πωλή-
σεις εισιτηρίων αγώνων, πωλήσεις 
προϊόντων με το λογότυπο της 
ομάδας από καταστήματα της 
ομάδας, εκμετάλλευση του ονό-
ματος, συνδρομές των φιλάθλων, 
συμμετοχές σε πρωταθλήματα και 
τουρνουά, διαχείριση των δικαι-
ωμάτων των ποδοσφαιριστών). 
Οι μεγάλες ομάδες του πλανή-
τη παρουσιάζουν μεγάλα κέρδη. 
Ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η 
Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ συγκαταλέγονται στις 
πλουσιότερες ομάδες του κόσμου. 
Η Τσέλσι, μετά την εξαγορά της 
από το δισεκατομμυριούχο Ρομάν 
Αμπράμοβιτς, αγόρασε πολλούς 
ακριβούς ποδοσφαιριστές, όπως 
και η Μάντσεστερ Σίτι μετά που 
εξαγοράστηκε από το δισεκατομ-
μυριούχο Καλντούν Αλ Μουμπά-
ρακ το 2008.
Ένας πολύ σημαντικός παράγο-
ντας για την αύξηση των κερδών 
των ομάδων ήταν η εμφάνιση 
της δορυφορικής τηλεόρασης. Οι 
εταιρίες δορυφορικής τηλεόρα-
σης καταβάλλουν τεράστια ποσά 
για να αγοράσουν τα δικαιώμα-
τα κάλυψης των ποδοσφαιρικών 
αγώνων ή στιγμιότυπα αυτών. 
Υπολογίζεται ότι τα 4/5 των τηλε-
οπτικών δικαιωμάτων στις πέντε 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες 
(Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Γερ-
μανία, Γαλλία, Ιταλία) ξοδεύονται 
στο ποδόσφαιρο. Οι εταιρείες 
αποσβένουν την επένδυση αυτή 
από τους πολλούς οπαδούς που 
παρακολουθούν τους αγώνες τη-
λεοπτικά, αφού δεν μπορούν να 
παρευρεθούν στο γήπεδο. Επίσης, 
προσφέρουν στον τηλεθεατή πε-
ρισσότερες ποδοσφαιρικές επιλο-
γές σε σχέση με πριν.
Σημαντική πηγή εσόδων αποτε-
λούν οι χορηγίες από οργανισμούς 
και εταιρείες για να διαφημιστούν 
στη στολή της ομάδας. Για παρά-
δειγμα, η γερμανική Μπάγερν 
Μονάχου έλαβε 25 εκατομμύρια 
ευρώ το 2008 ως χορηγία από 

την εταιρεία τηλεπικοινωνιών 
Deutsche Telekom. Το 2012, οι 
ποδοσφαιρικοί σύλλογοι των έξι 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρω-
ταθλημάτων είχαν έσοδα που 
ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια 
ευρώ από χορηγίες στις φανέλες 
τους. Επιπρόσθετα, οι ομάδες δι-
αθέτουν προς πώληση επίσημα 
προϊόντα με το λογότυπο της ομά-
δας (αυθεντικές στολές, φλιτζάνια, 
μπρελόκ, καπέλα, ρολόγια χειρός 
κτλ). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 
2012 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
θέλοντας να κεφαλαιοποιήσει το 
ενδιαφέρον που δείχνει η όλο και 
αυξανόμενη βάση των φίλων της 
ομάδας παγκοσμίως, αποφάσισε 
να εισαγάγει μετοχές στο χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης.
Εξίσου σημαντική πηγή εσόδων 
αποτελεί η πώληση ποδοσφαιρι-
στών σε άλλες ομάδες. Το 2001 η 
Ρεάλ Μαδρίτης ξόδεψε 76 εκατομ-
μύρια ευρώ για να αγοράσει τον Ζι-
νεντίν Ζιντάν από τη Γιουβέντους, 
ενώ το 2000 ο Λουίς Φίγκο μετα-
γράφηκε στην Μπαρτσελόνα από 
τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την πρώ-
τη να δαπανά 58,5 εκατομμύρια 
ευρώ. Το 2009 η Ρεάλ Μαδρίτης 
πλήρωσε 94 εκατομμύρια για την 
απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο 
από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ωστόσο, πολλές ομάδες αντιμετω-
πίζουν οικονομικά προβλήματα. 
Για παράδειγμα, η Λιντς Γιουνάι-
τεντ ξόδεψε αρχικά πολλά χρήμα-
τα και είχε επιτυχίες για μερικές 
περιόδους, σύντομα όμως τα χρέη 
της ομάδας έγιναν ανεξέλεγκτα, 
οι επιτυχημένοι ποδοσφαιριστές 
πουλήθηκαν και τελικά η ομάδα 
υποβιβάστηκε δύο φορές από την 
Πρέμιερ Λιγκ στην Τσάμπιονσιπ 
και ακολούθως στην Φούτμπολ 
Λιγκ Ουάν. Το 2012, η σκωτσέζικη 
Ρέιντζερς Γλασκώβης υποβιβάστη-
κε από την πρώτη κατηγορία της 
Σκωτίας στην τέταρτη, λόγω χρε-
ών.
Οι τηλεοπτικές συμφωνίες δεν 
αποφέρουν σε όλες τις ομάδες με-
γάλα κέρδη. Οι ομάδες που αγω-
νίζονται σε μικρότερες κατηγορίες 
λαμβάνουν λιγότερα χρήματα για 

τους αγώνες τους, και αν προα-
χθούν σε υψηλότερου επιπέδου 
κατηγορία, μπορεί να αντιμετω-
πίσουν προβλήματα αγοραστικής 
δύναμης συγκριτικά με τις μεγα-
λύτερες ομάδες, με αποτέλεσμα ο 
υποβιβασμός τους να είναι πολύ 
πιθανό ενδεχόμενο. Ακόμη, οι 
ομάδες που υποβιβάζονται σε χα-
μηλότερη κατηγορία, χάνουν ένα 
μεγάλο μέρος του ποσού που κέρ-
διζαν από τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα που είχαν όταν αγωνίζονταν 
στη μεγαλύτερη κατηγορία.
Ομάδες από μικρές χώρες έχουν 
επίσης προβλήματα με αυτό το 
θέμα. Λόγω του μικρού πληθυσμού 
της χώρας, αποκομίζουν λιγότερα 
χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαι-
ώματα. Έτσι υστερούν οικονομικά, 
ως προς τα έσοδα, από τις ομάδες 
μεγαλύτερων χωρών, με πιθανό 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα χρέους αν προσπα-
θούν να ξοδέψουν χρήματα για να 
συναγωνιστούν μεγάλες ομάδες 
σε διεθνείς διασυλλογικές διορ-
γανώσεις. Κάποιες ομάδες έχουν 
καταφέρει να αντιστρέψουν τις 
τάσεις αυτές με την εκμετάλλευση 

ποδοσφαιριστών που προέρχονται 
από τις ακαδημίες τους καθώς και 
με σοφές επενδύσεις. Τέτοιες ομά-
δες είναι η Πόρτο και ο Άγιαξ, που 
αν και είχαν κάποιες επιτυχίες (η 
Πόρτο κατέκτησε το ΟΥΕΦΑ Τσά-
μπιονς Λιγκ 2003-04), τείνουν 
να πουλούν τους ποδοσφαιριστές 
τους λόγω οικονομικών πιέσεων.
Τα τελευταία χρόνια, η ΟΥΕΦΑ 
έχει εισαγάγει τον κανονισμό 
UEFA Financial Fair Play, ώστε 
να περιορίσει τις ανεξέλεγκτες 
σπατάλες στο ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο, οι οποίες θα μπορούσαν 
να απειλήσουν τη μακροπρόθε-
σμη επιβίωση των ομάδων. Βάσει 
του κανονισμού, κάθε σύλλογος 
υποχρεούται να έχει ισοσκελισμέ-
να έσοδα και έξοδα. Σε αντίθετη 
περίπτωση προβλέπονται ποινές 
αφαίρεσης βαθμών αλλά και δυ-
νατότητα εγγραφής μόνο ποδο-
σφαιριστών έως 21 ετών. Παράλ-
ληλα, σύλλογοι που τελούν υπό 
διάλυση ή καθεστώς εκκαθάρισης 
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ιστορία του ποδοσφαίρου
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Πολλές φορές έχουμε αντιληφθεί ότι τα 

παιδιά λένε διάφορες ιστορίες που δεν 

ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγο-

νότα, παραποιούν την αλήθεια και γε-

νικά λένε αρκετά ψεματάκια. Πρέπει να 

τονίσουμε ότι αυτή η κατάσταση αποτε-

λεί μια φυσιολογική αναπτυξιακή εξέλι-

ξη που δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει 

αλλά δεν πρέπει και να αδιαφορήσουμε 

εντελώς.

Για το ψέμα δεν υπάρχει ένας σαφής 

ορισμός για το τι είναι, όμως μπορού-

με να δώσουμε έναν δικό μας ορισμό 

λέγοντας ότι ψέμα είναι μια κατάσταση 

απόκρυψης ή παραποίησης αληθινών 

καταστάσεων για κάποιο συγκεκριμένο 

σκοπό.

Τα παιδιά λοιπόν σε καθημερινή βάση 

λένε ψέματα αλλά δεν πρέπει να βια-

στούμε και να τα χαρακτηρίσουμε ψεύ-

τες, γιατί πολύ απλά δεν το επιδιώκουν. 

Είναι σχεδόν αδύνατον ένα παιδί κάτω 

των έξι ετών να σκεφτεί και να οργα-

νώσει ένα ψέμα τόσο καλά και αυτό 

γιατί η αντιληπτική του δεξιότητα δεν 

είναι 100% ανεπτυγμένη, έτσι δεν είναι 

σε θέση να αντιλαμβάνεται σωστά την 

εξωτερική πραγματικότητα και σίγουρα 

δεν μπορεί να την αποδώσει και σωστά. 

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε την ζωη-

ρή φαντασία των παιδιών σε αυτή την 

ηλικία η οποία είναι σημαντικός παρά-

γοντας που συντελεί στις παιδικές ανα-

κρίβειες.

Εάν τώρα ένα παιδί έχει περάσει το έκτο 

έτος της ηλικίας του, τότε αλλάζουν τα 

δεδομένα γιατί τα ψέματα πλέον γίνο-

νται σκόπιμα. Σε αυτή την περίπτωση τις 

αιτίες τις αναζητάμε στα πρότυπα που 

έχουν τα παιδιά αυτά, (αν οι γονείς τους 

λένε ψέματα, τότε και αυτά θα κάνουν το 

ίδιο) αλλά και στον φόβο μην τιμωρη-

θούν.

Για να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιες κα-

ταστάσεις καλό θα ήταν εμείς οι γονείς 

να μη λέμε ψέματα στα παιδιά, να βελτι-

ώσουμε τις σχέσεις μας μαζί τους ώστε 

να μη φοβούνται και να μη πιέζονται και 

ποτέ να μη τα υποτιμάμε γιατί να είστε 

σίγουροι καταλαβαίνουν και αντιλαμβά-

νονται πολλά περισσότερα από ότι νομί-

ζουμε.

Τα Σαλιγκάρια και η Διατροφική τους Αξία

Οι τελευταίες έρευνες αναδεικνύουν το κρέας 
των σαλιγκαριών ως ένα από τους θετικούς 
διατροφικούς παράγοντες της Μεσογειακής 
και ιδιαίτερα της Κρητικής δίαιτας. Οι κρητικοί 
κοχλιοί ήταν εκλεκτό έδεσμα της Μινωικής 
αλλά και της σημερινής Κρήτης όπου κατανα-
λώνονται περισσότερα σαλιγκάρια, σαν πηγή 
πρωτεΐνης, από οποιοδήποτε άλλο μέρος του 
κόσμου. 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σαλιγκάρια 
τους μήνες από τον Φεβρουάριο μέχρι τον 
Απρίλιο συνήθως μετά από βροχή. Διατηρή-
στε τα ζωντανά σε δροσερό και ανοιχτό μέ-
ρος μέχρι και 2 μήνες πριν τα καταναλώσετε. 
Τέλος, τα σαλιγκάρια μαγειρεύονται με ποικί-
λους τρόπους, ανάλογα με την περιοχή. Έτσι, 
μπορούν να συνοδευτούν με ρύζι, πατάτες, 
κολοκυθάκια, αλλά και με οτιδήποτε άλλο φα-
νταστεί ο Κρητικός.
Η υψηλή βιωσιμότητα των κατοίκων της Κρή-
της και τα χαμηλά ποσοστά καρκίνου συσχε-
τίστηκαν και με την συχνή κατανάλωση σαλι-
γκαριών.
«Κατ’ αρχήν, το κρέας των σαλιγκαριών αποτε-
λεί λιχουδιά για τους γευσιγνώστες, αλλά συ-
γκεντρώνει και αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέ-
ση με άλλα κρέατα. Παρουσιάζει αφενός μεν 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λίπη, 
αφετέρου δε υψηλή περιεκτικότητα σε ανόρ-
γανα θρεπτικά στοιχεία, απαραίτητα αμινοξέα 
και ευεργετικά λιπαρά οξέα», σημειώνει ο κ. 
Νεοφύτου, ο οποίος διευθύνει το Εργαστήριο 
Εκτροφής Γαστεροπόδων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.
Το Βάρος ενός συνηθισμένου σαλιγκαριού = 
15 - 28 g, περιέχει Πρωτεΐνη = 3- 5 g και  Λίπος 

= 0.15 - 0.19 g.
Η θερμιδική αξία του κρέατος των σαλιγκα-
ριών είναι 60-90 θερμίδες ανά 100 γραμ. κρέ-
ατος έτοιμου προς κατανάλωση, μικρότερη 
από το κρέας διάφορων ψαριών, πτηνών και 
θηλαστικών.
Το περιεχόμενο σε πρωτεΐνη είναι υψηλό 
και κυμαίνεται από 10% έως 16% του νωπού 
βάρους. Το ποσοστό των λιπών αποτελεί το 
0,5% έως 2% του ολικού νωπού βάρους και 
συνήθως είναι λίγο μεγαλύτερο στα νεαρά 
σαλιγκάρια. Το δε περιεχόμενο σε νερό είναι 
υψηλό και ποικίλλει από 73%-89%. Η ανάλυ-
ση, επίσης, της σύστασης των λιπιδίων δείχνει 
υψηλό ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών 
οξέων. Επίσης, το λίπος των σαλιγκαριών είναι 
ωφέλιμο, καθώς παρέχει στον οργανισμό τα 
ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία θεωρούνται απα-
ραίτητα, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός, μη 
μπορώντας να τα συνθέσει, πρέπει να τα λάβει 
με τη διατροφή του.
Τα σαλιγκάρια είναι πολύ ευεργετικά για την 
υγεία του ανθρώπου, καθώς παρεμποδίζουν 
την αθηροσκλήρωση και τη θρόμβωση και 
έχουν αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις, δρουν 
προληπτικά σε αλλεργίες, κατάθλιψη και άλ-
λες ασθένειες του νευρικού συστήματος.
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες διαπιστώθη-
κε ότι τα άγρια σαλιγκάρια που τρέφονται με 
χορταρικά και βότανα περιέχουν σημαντικές 
ποσότητες α-λινολενικού οξέος που μειώνει 
αισθητά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοση-
μάτων, προσφέροντας παράλληλα μια πρώτης 
τάξεως πηγή πρωτεΐνης. Επίσης, το συγκεκρι-
μένο λιπαρό οξύ μειώνει τον κίνδυνο κατάθλι-
ψης κυρίως στις γυναίκες, ενώ έχει αποδειχθεί 
ότι επηρεάζει την ανάπτυξη της ακεραιότη-
τας της όρασης στα νεογνά. Αξίζει σε αυτό το 
σημείο να αναφερθεί ότι τα σαλιγκάρια στην 
Ελλάδα, έχουν διπλάσια ποσότητα ω-3 λιπα-
ρών οξέων απ’ ότι τα σαλιγκάρια στη Γαλλία, 
γιατί τρέφονται διαφορετικά (γρασίδι). Επο-
μένως, κάτι φαίνεται να ξέρουν παραπάνω 
οι Κρητικοί που τα καταναλώνουν άφθονα! 

Της Δήμητρας
Τούντα,

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr

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



Καλές
 Γιορτές
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Άι Βασίλης αποτελεί σήμερα 
μία διεθνή λαογραφική μορφή η 
οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και 
ενηλίκους ανεξαιρέτως. Μια μάλ-
λον παρανοημένη εκδοχή υπο-
στηρίζει ότι τα δώρα του Άι Βασίλη 
τα δικαιούνται μόνο όσοι υπήρξαν 
«καλοί» κατά τη διάρκεια του χρό-
νου. Η γνωστή παρουσία του με 
κόκκινη στολή, λευκή γενειάδα, 
τα γυαλιά του, πάντα χαμογελα-
στός με το σάκο με τα δώρα, πάνω 
σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά 
ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί σήμε-
ρα σε παγκόσμια κλίμακα τον πλέ-
ον αγαπημένο ήρωα των παιδιών 
τις ημέρες των εορτών, ακόμη και 
σε χώρες μη χριστιανικές. Το 1931 
η γνωστή αμερικάνικη εταιρεία 
αναψυκτικών Coca-Cola παρου-
σίασε τον Άι-Βασίλη με πρωτο-
χρονιάτικα δώρα τα προϊόντα της 
εταιρείας στα χρώματα βεβαίως 
εκείνης.
Είναι ακριβώς ο ίδιος ο «Σάντα 
Κλάους» ή «Father Christmas» 
των Άγγλων, ο «Περ Νοέλ» των 
Γάλλων, ο «Σίντερ-Κλάας» (Άγι-
ος Νικόλαος) των Ολλανδών, ο 
«Βάιναχτσμαν» των Γερμανών, ο 
«Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ» (=«ο Κα-
λός γερο-πατέρας») των Κινέζων, 
ο «Χοτέισο» των Ιαπώνων, «Babbo 
Natale» των Ιταλών και ο «Άγιος 
των Πάγων» των Ρώσων.

Ιστορικά στοιχεία
Για τους Ορθόδοξους χριστιανούς 
ο Άι Βασίλης είναι ο Μέγας Βα-
σίλειος, ο οποίος έζησε στη Καπ-
παδοκία. Σύμφωνα με την παρά-
δοση, ήταν ψηλόλιγνος, με μαύρα 
μάτια και γένια. 
Γεννήθηκε από Άγιους γονείς το 
330 μ.Χ. στην Καισάρεια της Καπ-
παδοκίας. Ο πατέρας του Άγιου 
Βασίλειου ασκούσε το επάγγελ-
μα του καθηγητή ρητορικής στη 
Καισάρεια της Καππαδοκίας και 
η μητέρα του Αγία Εμμέλεια ήταν 
απόγονος οικογένειας Ρωμαίων 
αξιωματούχων (ο πατέρας της είχε 
πεθάνει ως Χριστιανός μάρτυρας). 
Στην οικογένεια εκτός από το Βα-
σίλειο υπήρχαν άλλα οκτώ ή εν-
νέα παιδιά. Μεταξύ αυτών, ο Άγιος 

Γρηγόριος Νύσσης, ο Ναυκράτιος 
που έγινε ασκητής και θαυμα-
τουργός Άγιος, η Οσία Μακρίνα 
και ο Πέτρος, Επίσκοπος Σεβαστεί-
ας, ενώ κάποιο φαίνεται να πέθα-
νε σε βρεφική ηλικία.
Ο Βασίλειος μεταφέρθηκε από τη 
γιαγιά του Μακρίνα στο κτήμα 
των Αννήσων κοντά στον ποτα-
μό Ίρι της Μικράς Ασίας, όπου 
ανατράφηκε από αυτήν μέχρι το 
θάνατό της και μετέπειτα από την 
πρωτότοκη αδερφή του Μακρίνα 
η οποία επηρέασε καθοριστικά τον 
μικρό Βασίλειο να στραφεί στην 
Χριστιανική πίστη. Την εγκύκλια 
παιδεία έλαβε από τον πατέρα του 
ενώ μετά την εκδημία του (γύρω 
στα 345) μετέβη στην Καισάρεια. 
Κατόπιν η ανάγκη του για περαι-
τέρω μόρφωση τον έφερε στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου φοίτησε 
κοντά στο γνωστό δάσκαλο της 
εποχής Λιβάνιο και επακόλουθα 
στην Αθήνα (352).
Στην Αθήνα γνωρίστηκε με το 
Γρηγόριο από την Καππαδοκία, 
αναπτύσσοντας μία μεγάλη φιλία, 
εγγράφηκε στη σχολή του Χρι-
στιανού φιλοσόφου Προαιρεσίου 
και παρακολούθησε τη διδασκα-
λία του καθώς και τη διδασκαλία 
άλλων φιλοσόφων όπως ο Ιμέρι-
ος(D/R).
Επέστρεψε στην πατρίδα του το 
καλοκαίρι του 356, εγκαταστά-
θηκε στην Καισάρεια και, συνεχί-
ζοντας την παράδοση του πατέρα 
του, έγινε καθηγητής της ρητορι-
κής. Το 358, επηρεασμένος από το 
θάνατο του αδερφού του μοναχού 
Ναυκρατίου, βαπτίζεται Χριστια-
νός.
Τον Ιανουάριο του 360 φαίνεται 
να συμμετείχε, ως παρατηρητής 
εντεταλμένος από τον επίσκοπο 
Διάνιο, στην αρειανική Σύνοδο, 
που συνήλθε στην Κωνσταντινού-
πολη, για την έριδα μεταξύ Ομο-
ουσιανών και Ομοιανών. Μετά 
την υπογραφή, από μέρους του 
Διανίου, του συμβόλου των Ομοι-
ανών, ο Βασίλειος απογοητευμέ-
νος αποσύρθηκε στο ησυχαστήριο 
της αδερφής του εγκαινιάζοντας 
τη μνημειώδη αλληλογραφία του 

με το Γρηγόριο.
Το καλοκαίρι του 364 ο Ευσέβιος 
Καισαρείας τον χειροτόνησε πρε-
σβύτερο. Η μεγάλη δραστηριότη-
τα και η μόρφωση του Βασιλείου 
προκάλεσαν τα ζηλόφθονα αισθή-
ματα του Ευσεβίου γεγονός που 
οδήγησε τον πρώτο, για ακόμα μία 
φορά, να επιστρέψει στην πατρί-
δα του. Η μεσολάβηση, όμως, του 
Γρηγορίου επιφέρει εξομάλυνση 
των σχέσεων και την επιστροφή 
του Βασιλείου στην Καισάρεια. 
Μετά το θάνατο του Ευσεβίου, 
με τη συνδρομή του Ευσεβίου 
επισκόπου Σαμοσάτων και του 
Γρηγορίου επισκόπου Ναζιανζού, 
εκλέγεται διάδοχός του στην επι-
σκοπική έδρα της Καισάρειας.
Στον εκκλησιαστικό τομέα, ως 
επίσκοπος πλέον, ο Βασίλειος 
αντιμετώπισε την προσπάθεια του 
Αυτοκράτορα Ουάλη να επιβάλει 
τον Ομοιανισμό (ρεύμα του Αρει-
ανισμού), όντας σε επιστολική επι-
κοινωνία με τον Μέγα Αθανάσιο, 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και τον 
Πάπα Ρώμης Δάμασο. 
Έργο ζωής και σημαντικό σταθμό 
στην πορεία του, αποτελεί η ίδρυ-

ση και λειτουργία ενός κοινωνι-
κού φιλανθρωπικού συστήματος, 
του Πτωχοκομείου ή Βασιλειάδας. 
Εκεί διοχετεύει όλη την ποιμαντι-
κή του ευαισθησία, καθιστώντας 
την πρότυπο κέντρου περίθαλψης 
και φροντίδας των ασθενέστερων 
κοινωνικά ατόμων. 
Καταπονημένος από την ευρεία 
δράση που ανέπτυξε σε πολλούς 
τομείς της χριστιανικής μαρτυρίας 
καθώς και την ασκητική ζωή, την 
οποία ακολουθούσε, ο Βασίλειος 
πεθαίνει την 1 Ιανουαρίου του 
379 σε ηλικία 49 ετών. 

Εορτή
Η μνήμη του τιμάται από την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία την 1η Ιανουα-
ρίου ενώ από το 1081 ο Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως – Νέας 
Ρώμης Ιωάννης Μαυρόπους (ο 
από Ευχαΐτων) θέσπισε έναν κοι-
νό εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, 
Βασιλείου του Μεγάλου, Ιωάννη 
Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του 
Θεολόγου, στις 30 Ιανουαρίου ως 
προστατών των γραμμάτων και 
της παιδείας. Η Αγγλικανική και 
η Καθολική εκκλησία τιμούν την 

μνήμη του στις 2 Ιανουαρίου, ενώ 
η Λουθηρανική και η Επισκοπε-
λιανή, στις 14 Ιουνίου. Το έθιμο 
της βασιλόπιτας (γλυκό φούρνου 
που μέσα τοποθετείται ένα νόμι-
σμα) συνδέεται με τον Άγιο Βασί-
λειο. Σερβίρεται στο γιορτινό τρα-
πέζι της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 
την ημέρα που τιμάται η μνήμη 
του. Σύμφωνα με την παράδοση 
μπήκαν κάποτε εχθροί στην Και-
σάρεια και έκλεψαν όλα τα χρυσα-
φικά. Με ένα θαυματουργό τρόπο 
βρέθηκαν τα κοσμήματα και ο 
Επίσκοπος Άγιος Βασίλειος σκέ-
φτηκε να κάνει μια τεράστια πίτα, 
όπου μέσα έβαλε τα κοσμήματα. 
Καθένας που έπαιρνε ένα κομμά-
τι αποκτούσε και το κόσμημα που 
περιείχε το κομμάτι του. Έτσι όλοι 
ήταν ευχαριστημένοι που είχαν 
πάλι χρυσά κοσμήματα.
Τα κάλαντα Πρωτοχρονιάς πέρα 
από τα παινέματα κύριο πρόσωπο 
είναι ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος 
για το έργο του οποίου γίνεται 
υπενθύμιση στον σπιτονοικοκύρη 
ώστε να επαναλάβει επ’ ωφελεία 
βεβαίως των παιδιών που ψάλ-
λουν εκείνα.

Άι Βασίλης

Καλές
 Γιορτές

Το έθιμο της 
βασιλόπιτας (γλυκό 
φούρνου που μέσα 

τοποθετείται ένα 
νόμισμα) συνδέεται 

με τον Άγιο 
Βασίλειο



Ένα μεγάλο βήμα για να μπει τέλος στην 
ταλαιπωρία των πολιτών να προσκομίζουν 
οι ίδιοι τα έγγραφα στην εφορία για ληξι-
αρχικά γεγονότα που τους αφορούν όπως 
η γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, 
διαζύγιο, θάνατος ή άλλες μεταβολές στην 
οικογενειακή τους κατάσταση γίνεται με 
εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης.
Έχει ήδη ξεκινήσει η διασύνδεση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) με το Μητρώο Πολιτών του υπουρ-
γείου Εσωτερικών μέσω του αναβαθμι-
σμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ληξιαρχι-
κές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου 
καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενεια-
κής κατάστασης θα συλλέγονται από την 
ΑΑΔΕ απευθείας και μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ ενώ οι 

πολίτες δεν θα αναγκάζονται να συλλέξουν 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον Δήμο 
ή τα ΚΕΠ και τα προσκομίσουν στις εφορί-
ες, καθώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και 
αυτοματοποιημένα.
Επιπλέον, μέσω της παραπάνω διαλειτουρ-
γικότητας επιτυγχάνεται η καλύτερη άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, καθώς θα 
μπορεί από σήμερα να αξιοποιεί άμεσα δε-
δομένα σχετικά με:
– Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό 
Μητρώο,
– Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδο-
σης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχεί-
ων,
– Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην 
Ελλάδα,
– Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβα-
σης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.
Όπως τονίζει η εγκύκλιος που εκδόθηκε 
σήμερα η ΑΑΔΕ και σε συνάρτηση η εφο-

ρία αποκτά εκτός από τα παραπάνω και 
πρόσβαση στα παρακάτω στοιχεία Δημοτο-
λογικής Κατάστασης
– Δεδομένα Γέννησης
– Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης
– Δεδομένα Πλήθους Τέκνων
– Δεδομένα Έγγαμου Πολίτη
– Δεδομένα για τον Δήμο του Πολίτη
Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακών υπηρε-
σιών από τη βάση δεδομένων του Πληρο-
φοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» 
του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 
107 Α’) του Υπουργείου Εσωτερικών στο 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η συνεχής παροχή επικαι-
ροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων 
του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 
3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138 ) και για την επί-
τευξη διατομεακής διαλειτουργικότητας.

Διασύνδεση ΑΑΔΕ με Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών

Online σύνδεση TAXISnet με τις ταμειακές
  Ηλεκτρονικά βιβλία (myData), Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Online ταμειακές μηχανές

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η online δια-
βίβαση σε πραγματικό χρόνο και ανά 
συναλλαγή (one by one) να εκκινή-
σει την 1η Ιουνίου του 2020 όπως 
αποκάλυψε ο Διοικητής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής κ. Πιτσιλής.
Η ενημέρωση των φορέων της 
αγοράς για το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ 
σχετικά με την online διασύνδεση 
των φορολογικών μηχανισμών με 
το TAXIS και την πλατφόρμα ηλε-
κτρονικών βιβλίων, myDATA, ήταν 
το αντικείμενο της συνάντησης, 
που είχε ο Διοικητής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, με 
τους Προέδρους του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κ. Κόλλια, 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος και του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, Κ. Μίχαλο, της Εθνικής Συ-
νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, 
Γ. Καρανίκα και της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας, Γ. Καββαθά.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιτσιλής, «στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων, τα τελευταία χρόνια έχουμε 
αναπτύξει μια ψηφιακή στρατηγική 
και έναν οδικό χάρτη για να βελτιώ-
σουμε την ποιότητα των υπηρεσιών 
μας προς τους φορολογούμενους, 
να τους βοηθήσουμε να γίνουν πιο 
συνεπείς, αλλά και για να αυξήσου-
με την απόδοση των ελέγχων μας, 
ώστε να διασφαλιστούν όροι θεμιτού 
και υγιούς ανταγωνισμού. Ακολου-
θώντας το σχέδιό μας, κάθε χρόνο 

καταφέρνουμε να ψηφιοποιήσουμε 
όλο και περισσότερες υπηρεσίες.Το 
μεγαλύτερο, όμως, έργο μας είναι η 
ψηφιοποίηση των λογιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είναι ένα 
έργο με τρία μέρη που περιλαμβάνει:
Ηλεκτρονικά βιβλία (myData)
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Online ταμειακές μηχανές
Στόχος μας είναι να έχουν ξεκινήσει 
και τα τρία εντός του 2020, έτσι ώστε 
όλοι να εκπαιδευτούν στο νέο ψηφι-

ακό περιβάλλον, γι αυτό και σήμερα 
συζητήσαμε και τεχνικά θέματα για 
την ομαλή προσαρμογή των επιχει-
ρήσεων στο νέο σύστημα.
Ειδικά για τις ταμειακές, στόχος είναι 
η online διαβίβαση σε πραγματικό 
χρόνο και ανά συναλλαγή (one by 
one) να εκκινήσει την 1η Ιουνίου του 
2020. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, που οι 
φορείς της αγοράς συμμερίστηκαν 
την ανάγκη επίσπευσης του έργου 
αυτού, με σκοπό όλοι μαζί να προ-
στατεύσουμε το υγιές επιχειρείν από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό της φορο-
διαφυγής. Όπως κάνουμε από την 
πρώτη στιγμή ίδρυσης της ΑΑΔΕ, 
είμαστε σε online επικοινωνία και δι-
αβούλευση με το επιχειρείν και τους 
εκπροσώπους του, ακούμε τη γνώμη 
και τις παρατηρήσεις τους, ώστε και 
αυτή η πρωτοβουλία μας να εφαρμο-
στεί με επιτυχία και αποτελεσματικό-
τητα. Στηρίζουμε την οικονομία, προ-
ασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, 
υπηρετούμε την κοινωνία».

Αυτόματα στην εφορία γεννήσεις, οικογενειακή 
κατάσταση και αριθμός παιδιών
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22 μικρά
οικονομικά

μικρά
οικονομικά

• ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αύξηση 8,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δι-
άστημα σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκι-
νήτων τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Πουλήθηκαν συνολικά 7.464 αυτοκίνητα έναντι 
6.893 πέρσι, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η θετική 
πορεία των πωλήσεων τους πρώτους 11 μήνες του 
έτους. Η μεταβολή είναι 9,6% με συνολικά 107.512 
ταξινομήσεις, γεμίζοντας αισιοδοξία τους επικεφαλής 
για την πορεία των πωλήσεων στην χώρα μας.

• ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
Αύξηση κατά 2,2% σημείωσαν οι τιμές των γραφεια-
κών χώρων και κατά 4,2% των καταστημάτων το πρώ-
το εξάμηνο του έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, 
κατά την ίδια περίοδο οι ονομαστικές τιμές γραφεια-
κών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας κατά 2,0%, στη Θεσσα-
λονίκη οριακά κατά 0,1% και στην υπόλοιπη Ελλάδα 
κατά 2,9%.

• ΑΥΞΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Αύξηση 6,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου ερ-
γασιών παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστία-
σης το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο δείκτη του γ’ τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 9,2%, 
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης 
περιόδου το 2018 προς το 2017.

• ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΝΟΜΟΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (201Α/ 12.1.2.2019) ο νέος 
φορολογικός νόμος, ο οποίος- εκτός από τις μειώσεις 
φόρων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, καθώς 
και τις εκπτώσεις για τις δαπάνες ανακαίνισης- περι-
λαμβάνει και τη διάταξη για την παροχή του έκτακτου 
επιδόματος των 700 ευρώ σε πολύτεκνους, ΑμεΑ και 
ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα, δε, με το οικονομικό 
επιτελείο, από το επόμενο έτος αναμένεται να υπάρ-
ξουν περαιτέρω μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και φόρο επιχει-
ρήσεων, αλλά και στο τέλος επιτηδεύματος, αλλά και 
στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Μειωμένες κατά 1% σε σχέση με το 2018 είναι εφέ-
τος οι τιμές των προϊόντων του τυπικού Χριστουγεν-
νιάτικου τραπεζιού στα σουπερμάρκετ, σύμφωνα με 
έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-
ναλωτικών Αγαθών.
Συγκεκριμένα η τελική αξία του καλαθιού διαμορφώ-
νεται στα 81,81 ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με το 2014 
ενώ χωρίς ΦΠΑ οι τιμές είναι μειωμένες κατά 4 % 
(καθώς μεσολάβησαν οι αυξήσεις ΦΠΑ της περιόδου 
2015 – 2016).
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Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται διαδικτυακά στη 
φόρμα:  anagnostis.org/form/mikres-aggelies, που θα βρείτε 
στο anagnostis.org και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν 
είναι μόνο για ιδιώτες. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει 
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα.
Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και 
στο site anagnostis.org

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

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο του 
Άργους, Τσώκρη 27, ισόγειο 40 τμ και με υπό-
γειο 40 τμ. τηλ 6974294595 ΚΩΔ. 1193

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια καταστήματα με 
πατάρι 100 τμ και 120τμ στη διασταύρωση 
των οδών Καλαμάτας και Προφήτη Ηλία στο 
Ναύπλιο. Τηλ. επικοινωνίας 698 023 6373 κ. 
Σωτήρης. ΚΩΔ. 1191

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε φοι-
τητή από Αργολίδα, 44τμ, ανακαινισμένο και 
επιπλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, διπλά τζάμια, 50μ από τον σταθμό Αν-
θούπολη, 300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 694 
760 5070, 698 660 9450 ΚΩΔ. 1184

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ. στο 
Σκαφιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, 
πρόσφατα ανακαινισμένο με τρία υπνο-
δωμάτια, υδρομόνωση και ηλιακό θερ-
μοσίφωνα. Άνετο πάρκινγκ και μεγάλη 
αυλή, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες: 
6944317903 ΚΩΔ. 1177

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ, στην 
οδό Τήνου 21, Νέος Κόσμος, Άργος (2 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, wc). Τηλ. 
επικοινωνίας 6949756293 και 2751029693. 
ΚΩΔ. 1176

ΣΕΠΟΛΙΑ γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 2ου, γωνι-
ακή, 1 υ/δ, μπάνιο, ιδανική για φοιτητές, 
ανακαινισμένη, πλησίον της στάσης με-
τρό Σεπόλια, διαμπερής, με πρόσοψη σε 
πλατεία, κουφώματα αλουμινίου. Διατί-
θεται επιπλωμένη ή μη, τιμή συζητήσιμη, 
6957678924, 10:00-20:00 ΚΩΔ. 1172

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε φοιτητές διαμέρισμα 
1ου ορόφου, στην οδό Ποσειδώνος, στην 
Καλλιθέα Αττικής (δύο κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, κουζίνα wc). Τηλ 694 456 2400. Τιμή 
400€/μήνα. Συγκοινωνίες: τράμ και λεωφο-
ρεία. ΚΩΔ. 1171

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορό-
φου επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο, 
σε απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168

ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ενοικιάζεται 2άρι σε 
φοιτητή από Αργολίδα, 44τμ, πλήρως επι-
πλωμένο, 2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο, 
ευήλιο, 50μ από τον σταθμό Ανθούπολη, 
300Ευρώ, χωρίς κοινόχρηστα 6947605070, 
6986609450 ΚΩΔ. 1167

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ. διαμπερές 3ου ορόφου 
επιπλωμένο ή μη, στον Άγιο Μελέτιο, σε 
απόσταση 200μ. από σταθμό μετρό. Τηλ. 
επικοινωνίας : 6987998719 ΚΩΔ. 1168

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Τολό μονοκατοικία 
1ου ορόφου, καινούρια, 3υ/δ, 2 μπάνια, 
θέρμανση φυσικό αέριο, ηλιακός, συ-
ναγερμός, πλήρως επιπλωμένη, μεγάλα 
μπαλκόνια, μεγάλος εξωτερικός χώρος με 
θέσεις πάρκινγκ,500 μ από την ψιλή άμμο 
angeldos@otent.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα 2ου 
ορόφου, διαμπερές, με μεγάλες βεράντες, 
χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Βλάση, στο 
Άργος. Τηλ. 27510 61710, 697 902 9561 
ΚΩΔ. 1131

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα / γραφείο, 
102τμ, ισόγειο, στο Παράλιο Άστρος, οδός 
Ζαφειροπούλου (πεζόδρομος) πάνω στην 
αγορά, δίπλα στην θάλασσα. Πληροφορί-
ες: 697 717 1564 ΚΩΔ. 1132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παγκράτι (Αθήνα), διαμέ-
ρισμα 74 τ.μ. 2ος όρoφος, 2υ/δ, 1μπάνιο, 
τέντες, κατασκευή 1974. Άνετο, διαμπερές, 

φρεσκοβαμμένο διαμέρισμα, στο κέντρο 
του Παγκρατίου δίπλα σε συγκοινωνίες. 
Σε απόσταση 500μ βρίσκονται δύο πάρκα 
και το ξενοδοχείο Caravel. Τιμή 460€. Τηλ. 
6936809696 ΚΩΔ. 1129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 26τμ και με 
πρόσοψη 5μ επί της οδού Άργους 115 (ένα-
ντι Piscinity). Διαθέτει τουαλέτα, κλιματι-
σμό ψύξης- θέρμανσης και θέση parking 
έμπροσθεν του καταστήματος. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6972013845 ΚΩΔ. 1127

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 1ου 
ορόφου 140 τμ διαμπερές. Πολυκλείτου 
3, Άργος. Πληροφορίες τηλ. 27510 66188 – 
68609 ΚΩΔ. 1117

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κέ-
ντρο του Άργους (Καλλέργη 17), τιμή 180 
ευρώ. Επιπλωμένη, κλιματιστικό, Δωρεάν 
Internet (WiFi), ασανσέρ, μπαλκόνι Τηλ.: 
690 748 7606 – 698 829 4072 – (694 7567 
484 ΜΕΤΑ ΤΙΣ 2) ΚΩΔ. 1112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη 850 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, πληροφορίες τηλ: 6977300379 
ΚΩΔ. 1111

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη 
στο Κέντρο του Άργους (Καλλέργη 17). 
Διαθέτει ασανσέρ & αυτόνομη θέρμανση 
(air condition). Τηλ.: 690 748 7606 – 698 829 
4072 – (694 756 7484 μετά τις 2). ΚΩΔ. 1107

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 200 νεκταρινιές 200 
ροδακινιές, 100 βερικοκιές. Νέα καλλιέρ-
γεια –Κουτσοπόδι. Αυτονομία νερού. Τιμή 
1000 ευρώ. Τηλ. 694 011 1894 ΚΩΔ. 1106

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, 2ος όροφος στην πα-
λιά πόλη του Ναυπλίου. Πλήρως επιπλωμέ-
νο κ εξοπλισμένο. Ιδανικό για 2-3 συγκατοί-
κους. SMS 6977453254, e-mail sotirosnl@
hotmail.com ΚΩΔ. 1105

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα δυάρι 57 τμ, 
στην οδό Βάλτου 25, Αμπελόκηποι (κάθε-
τος Κηφισίας, στο ύψος μετρό Πανόρμου). 
Τηλ.: 697 201 3845 ΚΩΔ. 1098

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Περρούκα και 
Ηρακλέους γωνία, 3αρι διαμέρισμα. Τηλ. 
697 429 4595 ΚΩΔ. 1096

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 21, κα-
τάστημα, ισόγειο 40τ.μ. - υπόγειο 40τ.μ. 
Πληροφορίες 6974294595 ΚΩΔ. 1090

ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 130 
τ.μ γωνιακό 3 ύπνου 2 μπάνια αυτόνομη 
θέρμανση πόρτα ασφαλείας τζάκι ηλιακός 
ανεξάρτητη κουζίνα βεράντες γύρω-γύρω. 
lykobesis.peter@yahoo.gr ΚΩΔ. 1088

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μονοκατοικία 
εκτός Άργους με αυλή ή κ χωράφι ως 300€. 
Τηλ. 6970940257 ΚΩΔ. 1076

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 110τμ, Α όροφος, 
Άργους και Αγαπητού γωνία (πρώην Ευρω-
παϊκή Πίστη). Τηλ: 6944330742 ΚΩΔ 1074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην οδό Κύπρου 2 στο 
Ναύπλιο, δύο καταστήματα 43 και 44τμ, 
χωριστά ή και ενωμένα. Τηλ 6944 610 460 
ΚΩΔ. 1075

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δεύτερος όροφος στα μπετά, 
διαμπερές, οικοδομήσιμο 160 τμ., κάλυψη 
200 τ.μ., οδός Πατριάρχου Κυρίλλου 8 / 
Αγίου Ανδριανού, πίσω από παλιές Καπνα-
ποθήκες του Ναυπλίου. τηλ. 697 340 1802 
ΚΩΔ. 1186

Πωλούνται 2 αγροτεμάχια, εκτός σχεδί-
ου 4102 κ 4900 Ν. Τίρυνθα, πρόποδες Πρ. 

Ηλία, ενωμένα στον κεντρικό δρόμο με 
φάτσα 47 μ. (και χωριστά). Πληροφ. 693 242 
1799 ΚΩΔ. 1182

Αγιος Ανδριανός, οικόπεδο 670 τ.μ., εντός 
σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, πρόσοψη 26 μ., 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός 
του οικισμού του Αγίου Αδριανού, εφά-
πτεται με δυο δημοτικούς ασφάλτινους 
δρόμους, δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες 
38.000€ ΚΩΔ. 1161

Οικόπεδο 650 τ.μ., εντός σχεδίου, επίπε-
δο, γωνιακό, πρόσοψη 24μ. σε δημοτικό 
ασφάλτινο δρόμο πλάτους 6 μέτρων, άρ-
τιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 240 τ.μ., εντός του 
οικισμού δίπλα σε νεόδμητες κατοικίες, δυ-
νατότητα συνένωσης με γειτονικό οικόπε-
δο 700τ.μ. 39.000€. ΚΩΔ. 1160

Άγιος Αδριανός - Βακούφια, αγροτεμάχιο, 
4604 τ.μ., εκτός σχεδίου, επίπεδο, γωνιακό, 
άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 207 τ.μ., έχει 
πρόσοψη 73 και 61 μέτρα σε δημοτικούς 
ασφάλτινους δρόμους, με θέα Παλαμήδι, 
τιμή 48.000 ευρώ, 6995812925 ΚΩΔ. 1159

Πωλείται αγροτεμάχιο-οικόπεδο 14στρεμ-
ματων στο Κουτσοπόδι - Μαλαντρένι, με 
νερό, ηλεκτροδοτούμενο, οικοδομήσιμο, 
κατάλληλο και για βιομηχανική χρήση . 
Επικοινωνία: vsideri1979@yahoo.gr ΚΩΔ. 
1158 

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεμάχιο στο 
Ελληνικό Άργους, 6 στρεμμάτων με ελιές 
και λεμονιές. Τηλ 694 498 4945 ΚΩΔ. 1155

Χ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 
11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 
(27520) 29396 - κινητό 6944842844 ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναζητώ εργασία στο κλάδο της εστίασης, 
εμπειρία 17 χρόνια, γνώσεις ξένων γλωσσών. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6993544908 ΚΩΔ. 
1197

Ξενοδοχεία στο Τολό ζητούν έμπειρο προσω-
πικό, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου. 
Email info@pitsakisclub.gr ΚΩΔ. 1196

Ζητείται κοπέλα για εξυπηρέτηση πελατών 
για Κρεοπωλείο στην Περιοχή του Ναυ-
πλίου. Αποστολή βιογραφικών στο mail 
amesiproslipsi@yahoo.com Πληροφορίες στο 
6970999039 ΚΩΔ. 1195

Ζητείται κυρία για 3ωρη απασχόληση για 
φροντίδα ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιο-
χή της Αγίας Τριάδας. τηλ: 693 684 7594 ΚΩΔ. 
1194

Η εταιρεία ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στο Άργος (3ο χιλ. Άργους- Τρί-
πολης) ζητά μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων για 
άμεση απασχόληση. Αποστολή βιογραφι-
κών στο manargos@otenet.gr και στο φαξ 
2751066618. ΚΩΔ. 1192

Ερευνήτρια νεοελληνικής-κλασικής φιλολογί-
ας με ειδίκευση στο σύστημα γραφής και ανά-
γνωσης Braille, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
κατ' οίκον σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 
και λυκείου. Παρέχεται ειδικό πρόγραμμα σε 
παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 697 185 6517 ΚΩΔ. 1190

Ζητείται πωλητής ή πωλήτρια από εταιρία Α' 
υλών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής με έδρα 
το Ναύπλιο. Email: info@tziavaras.com κωδ. 
1189

Η εταιρεία Skouras Real Estate, με έδρα το 
Ναύπλιο αναζητά νέο μέλος/συνεργάτη για 
δημιουργία καριέρας στον χώρο του Real 
Estate. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, 
συνεχής καθοδήγηση και εκπαίδευση, ελκυ-
στικοί όροι συνεργασίας και αμοιβής με μεγά-
λη προοπτική εξέλιξης. Προτιμώμενες ηλικίες 
25 έως 40 ετών, απαραίτητη η γνώση ξένης 
γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή 
βιογραφικών: tsk@skourasrealestate.gr ΚΩΔ. 
1188

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εμπορι-
κή εταιρία στο Άργος. Απαραίτητα προσόντα: 
ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών, αγγλικά, 
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώ-
σεις εμπορικής διαχείρισης και επιπλέον προ-
σόντα θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή CV στο 
accdept.cvs@gmail.com ΚΩΔ. 1187

ΚΥΡΙΟΣ 42 χρόνων από Ναύπλιο με Δί-
πλωμα Α', Β', Γ', Δ' και ΠΕΪ (κάτοχος Κάρτας 
ψηφιακού ταχογράφου) ζητά εργασία σαν 
οδηγός σε επαγγελματικά ΙΧ αυτοκίνητα, ή 
φορτηγά, ή Βανάκια ως 30 θέσεων, αγγλική 
γλώσσα μέτρια, (για Εθνικές Μεταφορές). 
Τηλ. 698 336 0000 ΚΩΔ. 1183

Ειδική Παιδαγωγός με Μετεκπαίδευση στην 
"Ειδική αγωγή & τις μαθησιακές δυσκολίες" 
και εμπειρία σε χώρο παιδικής προστασίας 
αναλαμβάνει την μαθησιακή αποκατάσταση 
και παράλληλη στήριξη μαθητών Δημοτικού 
& Γυμνασίου στην ευρύτερη περιοχή Επιδαύ-
ρου-Ασκληπιείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6944848865 ΚΩΔ. 1180

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΡΑΣ να εργαστεί σε μελισσο-
κομική επιχείρηση για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα οδήγη-
σης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, Εμπειρία σε χειρωνακτικές εργασίες. 
Ετών από 25 έως 40. Επικοινωνία μόνο απο-
γευματινές ώρες. 6945154981 ΚΩΔ. 1179

Επιχείρηση στο Τολό ζητά προσωπικό για 
σέρβις – μπαρ. Πληροφορίες τηλέφωνο: 
694 593 5713 ΚΩΔ. 1170

Ζητείται κυρία για φύλαξη ηλικιωμένης (όχι 
κατάκοιτης) για ημιαπασχόληση έως εσω-
τερική σε μονοκατοικία στην περιοχή Κου-
τσοποδίου Αργολίδος, για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 694-0111894 
ΚΩΔ. 1169

Η εταιρία Mitsiopoulos Group (εμπόριο 
καφέ espresso -εξοπλισμό εστίασης ) ανα-
ζητά εξωτερικό πωλητή για περιοχές της 
Πελοποννήσου . Απαραίτητα προϋπηρεσία 
στο κλάδο HO.RE.CA , δυνατότητα ταξιδίων 
.Βιογραφικά στο email sales_mitgroup@
hotmail.com ΚΩΔ. 1165

Ζητείται ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός για 
το τμήμα συντήρησης της ξενοδοχειακής 
μονάδας. info@nikkibeachhotels.com ΚΩΔ 
1162

Βρεφοκόμος ζητείται για καθημερινή 
(5ήμερη) εργασία σε οικία στο Ναύπλιο. 
Απαραίτητη τουλάχιστον 3ετής εμπειρία. 
Επιθυμητή συναφής επαγγελματική κατάρ-
τιση. Στοιχεία επικοινωνίας: 6947805754, 
xristin_maglara@yahoo.gr ΚΩΔ 1157

Ζητείται υπάλληλος για ηλεκτρονικό κα-
τάστημα στο Άργος. Αποστολή βιογραφι-
κών:pe.tsakiri@gmail.com Τηλέφωνο: 698 
841 8840. ΚΩΔ. 1156

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινουργή βαρκάκι 4,80 μέτρα 
πλαστικό και μία μηχανή Kubota δικύλιν-
δρη σε αρίστη κατάσταση. Τηλ.: 27520 
28391, 698 947 3757 ΚΩΔ. 1094

Πωλείται Nissan Νavara, μοντ. 2006, 
2488c.c., 194000χλμ, μαύρο μεταλλι-
κό, 4x4, 4πορτο, a/b, a/c, abs, diesel, 
immobilizer, mp3, άριστη κατάσταση, 
ατρακάριστο, δεκτός έλεγχος, ζάντες, 
ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, 
ιδιώτης, κτεο, πληρωμένα τέλη, προβολείς 
ομίχλης,τιμή συζητήσιμη. τιμή 11000€. Τηλ: 
6973280691 

Πωλείται τρεχαντήρι 7,50 μ, πλαστικοποι-
ημένο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP αερό-
ψυκτη 2 κόρων, με βίντζι επαγγελματικό 
και επαγγελματική άδεια 2 κόρων. Τηλ.: 
2752059141 & 6949065081. ΚΩΔ.1042 Πω-
λείται ALFA ROMEO Α33, μοντέλο 1992 
τιμή 600 ευρώ. Τηλέφωνο 694 22 33 953. 
ΚΩΔ. 1012 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes Benz Conpresor 200 
με όλα τα βιβλία service, 108000 Km, σε 
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται πλήρης κρεβατοκάμαρα, άριστης 
κατάστασης, μοντέρνα κατασκευή από 
ξύλο καστανιάς. Τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑ 300 ευρώ 
ΤΗΛ. 698 022 7678 Άργος Αργολίδας ΚΩΔ. 
1185

Πωλείται καναπές - κρεβάτι, ψυγείο και 
πλυντήριο σε άριστη κατάσταση λόγω με-
τακόμισης. Τηλ. 6945142324 ΚΩΔ. 1178

Χαρίζεται η Φρίντα, θηλυκό Βελγικό γκρε-
νενταλ. Είναι 8 ετών με ενημερωμένο βι-
βλιάριο και τσιπαρισμενο. Συνεργάσιμη, 
καλή φύλακας.argdimas@yahoo.gr ΚΩΔ. 
1175

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ όπλα για κυνήγι ένα ΒΕΡΝΕΙ 
ΚΑΡΟΝ παιρνει 5 φυσίγγια καινούργια 
γαλλική και δίκαννο ρωσικό ΜΠΑΙΚΑΛ και-
νούργιο. Τηλ. 6937946861 ΚΩΔ. 1174

Πωλείται Α) Λευκό διπλό κρεββάτι με απο-
θηκευτικό χώρο 250 Ευρώ με το στρώμα 
και Β) Ροζ βιβλιοθήκη ( 1.50 x .77 x .39 ) 50 
Ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974116681 
ΚΩΔ. 1164

Πωλείται άδεια πρακτορείου ΟΠΑΠ στην 
Αρχαία Επίδαυρο πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 2753042009 / 6977127013 ΚΩΔ. 1147

Αναλαμβάνω με χορτοκοπτικό μηχάνημα 
καθαρισμούς οικοπέδων και κτημάτων. 
Τηλ.6946965117 ΚΩΔ. 1145

Το DVD CLUB HOME CINEMA & Η ΡΕΖΕΡΒΑ 
(είδη δώρων) ξεπουλάνε τον εξοπλισμό και 
το εμπόρευμα με τιμές κάτω του κόστους. 
DVD 2 EURO BLU-RAY 4 EURO στα δώρα τι-
μές κόστους κλπ. ΚΩΔ. 1133

Πωλούνται λέβητες στερεών καυσίμων 
40.000 kcal και 80.000 kcal. Τιμη 2.300 
ευρώ και 2.800 ευρώ αντίστοιχα. Τηλ.697 
855 4636 ΚΩΔ. 1116

Πωλείται υδραυλικό ενεργειακό τζάκι. Δυ-
νατότητα σύνδεσης με τα καλοριφέρ. Τιμή 
1.200 ευρώ. Τηλ.697 855 4636 ΚΩΔ. 1115

Πωλούνται γαρδελοκάναρα και καναρίνια. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το 
6947646993. ΚΩΔ. 1109

Πωλείται ξύλινο διπλό κρεβάτι 2,26(μ)
x1,50(π)x0,52(υ) σε κλασσικό στυλ με 
στρώμα και αποθηκευτικό χώρο στο κε-
φαλάρι, 2 κομοδίνα, γωνιακό ντουλάπι και 
τουαλέτα 52cm(υ)x1,20(π)x40cm(υ) με κα-
θρέφτη και σκαμπώ. Όλα σε χρώμα καφέ, 
σε καλή κατάσταση. Επικοινωνία: kouvria@
yahoo.gr ΚΩΔ. 1100
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