Με το βλέμμα και την ελπίδα στραμμένα στον Ανάβαλο
Ο Γιάννης Γεωργόπουλος συγκρότησε 7μελή επιτροπή παρακολούθησης της πορείας του δικτύου
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Και η Αργολίδα ψήφισε
Ανδρουλάκη

Δεν επέδωσε η προσπάθεια από τα «τζάκια»
του ΠΑΣΟΚ της Αργολίδας, να βγάλουν στο
νομό πρώτο τον Γ. Παπανδρέου, με τους υποστηρικτές του Ν. Ανδρουλάκη να επικρατούν
στο νομό, και όπως σε όλη την Ελλάδα να προηγηθεί με τεράστιο ποσοστό έναντι του αντιπάλου του.. Σελ. 12

Άμεση προστασία για
Ίρια και Κάντια

Ο ανθρώπινος παράγοντας σε συνδυασμό
με την κλιματική αλλαγή θέτουν σε κίνδυνο,
τις περιουσίες, τον τουρισμό και τις υποδομές της περιοχής. Σελ. 8

Σελ. 4

• Αρ. φύλλου 1151 • ΕΥΡΩ 2,00

 ΔΙΚΌ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΑΝΑΠΟΚΤΆ ΤΟ ΆΡΓΟΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆ

ΤΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

Πριν από τις επόμενες εκλογές
η δημοτική αρχή του Δήμου
Άργους- Μυκηνών αισιοδοξεί
να στεγαστεί σε δικό της
κτίριο. Το νέο Δημαρχείο
θα κατασκευαστεί πίσω και
δεξιά από το υπάρχον και θα
καλύψει τις ανάγκες όλων των
δημοτικών υπηρεσιών.. Σελ. 4

Το Γυμνάσιο Άργους τίμησε τον ευεργέτη Μπουσουλόπουλο
Με 22.000 δολάρια χτίστηκε το σχολείο, που κλείνει 82 χρόνια λειτουργίας

Σελ. 14
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κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή μερική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή
άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).
Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους
που προσφέρουν αφιλοκερδώς
τις εργασίες τους
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Μια από τα ίδια σε Άργος και Ναύπλιο
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Τίποτα ιδιαίτερο φέτος στον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο

Τελικά μάλλον δεν κατάφεραν να
ανακινήσουν την αγορά οι δυό μεγάλοι δήμοι του Νομού. Τόσο το
Άργος, όσο και το Ναύπλιο παρέμειναν σε μέτρια επίπεδα διακόσμου πόλης, σε μια περίοδο που
λόγω του περιορισμού των εκδηλώσεων λόγω Κόβιντ, θα έπρεπε
να κάνουν το κάτι παραπάνω για
να φτιάξουν την διάθεση των καταναλωτών.
Στο Άργος επιλέχτηκαν και πάλι
«λαμπιόνια μεγάλης Παρασκευής (Μωβ)» στην είσοδο (γέφυρα
Χαράνδρου)από πλευράς Κορίνθου τα οποία στην συνέχεια τα
διαδέχονται γαλάζια ελεκτρίκ και
παραδοσιακές γιρλάντες μέχρι το
κέντρο της πόλης, όπου τα γαλάζια
συννεφάκια σκεπάζουν μέρος των
κεντρικών οδών. Φέτος στην πλατεία επιλέχτηκε ένα φερτό- κομμέ-

νο έλατο για να στολιστεί μόνο με
κίτρινα φωτάκια, αντί του φυσικού
δέντρου, 5-6 μέτρα πιο πέρα από
το φερτό που στολιζόταν τις άλλες
χρονιές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Επανήλθε για πολλοστή φορά το
τούνελ πάνω στο γεφυράκι χωρίς
να εντυπωσιάζει πλέον, όπως τις
δυό πρώτες χρονιές, καθώς και η
φάτνη στο άκρο της λιμνούλας. Ο
κορωνοϊός ροκάνισε όλων το κέφι
του στολισμού. Το ότι ο κυρίως
στολισμός σταματά στο κέντρο και
στις πλατειούλες, είναι μια σωστή
στάση και οικονομικά- περιβαλλοντικά επιβεβλημένη, όμως το
Άργος δεν έχει είσοδο μόνο από
την Κορίνθου. Η Ναυπλίου είναι
γυμνή, το ίδιο και η Τριπόλεως
που πέρα από τις διπλωμένες γιρλάντες στις κολώνες δεν υπάρχει
κάτι που να σου «τραβάει το μάτι».

Καλή η σκέψη για την μετατροπή της πλατείας σε παιδότοπο με
τα δύο λούνα-Παρκ και το παγοδρόμιο. Τουλάχιστον τα παιδιά θα
βρουν κάτι να ξεδώσουν!
Τα ίδια και στο Ναύπλιο. Μετά τον
περσινό πολύ καλό στολισμό, φέτος
είναι κάτω από τον αναμενόμενο.
Και εδώ, και σωστά επιλέχτηκε ο
κεντρικός στολισμός, όμως αυτός

της Μπουμπουλίνας σταματά στο
κόμβο και δεν συνεχίζεται προς το
στάδιο και την περιφέρεια. Ειδικά τώρα που γιορτάζουμε τα 200
χρόνια από την επανάσταση, μια
πχ. παραδοσιακή στολισμένη βαρκούλα θα μπορούσε να σύνδεση το
έθιμο με την ιστορική μνήμη. Εδώ
κυριαρχεί το χρυσαφί με το άσπρο,
λαμπερά μεν αλλά κρύα χρώματα

για να ανοίξουν τις καρδιές μας.
Κατά κάποιο τρόπο σωστή η επιλογή του μεταλλικού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία
συντάγματος αλλά χωρίς άλλο διάκοσμο, θα αισθάνεται… μόνο.
Επιτυχία, παρά τις απαγορεύσεις,
το μπαζάρ στον πεζόδρομο της
Βας, Κωνσταντίνου αποτελεί πηγή
χαράς για μικρούς και μεγάλους.
Ακόμα κι αν μερικές φορές είναι
άστοχες οι ενέργειες των Δήμων,
δεν παύουν να είναι κινήσεις ενίσχυσης της τοπικής αγοράς. Εναπομένει μεγάλο μερίδιο στον κάθε
επιχειρηματία της περιοχής, στο
κάθε νοικοκυριό να προβεί σε στολισμό των καταστημάτων και των
σπιτιών για να δώσουμε στα Χριστούγεννα την λάμψη του αξίζουν
και χέρι βοηθείας στην τοπική
εμπορικότητα.
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Με την ελπίδα στραμμένη στον Ανάβαλο
Το δημοτικό συμβούλιο Ερμιονίδας συγκρότησε επιτροπή παρακολούθησης της πορείας του δικτύου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας σε συνεδρίασή του την 10η Φεβρουαρίου 2020,
αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση δύο
επιτροπών, κατόπιν προτάσεως και σχετικής
εισηγήσεως του Δημάρχου κ. Γεωργόπουλου
Γιάννη.
Η πρώτη επιτροπή έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου το νερό
του Αναβάλου να φτάσει στο Δήμο Ερμιονίδας.
Είναι επταμελής και αποτελείται από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Γεωργόπουλο Γιάννη,
τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης
κ.κ. Σφυρή Δημήτρη, Λάμπρου Τάσο και
Τόκα Τάσο και τους δημότες κ.κ. Δημαράκη
Αθανάσιο (ελεύθερο επαγγελματία), Κόντο
Δημήτριο (αγρότη) και Μέλλο Κωνσταντίνο
(δικηγόρο και Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Θερμασία Δήμητρα”).
Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού
άρδευσης από δίκτυα του Αναβάλου στον
Δήμο Ερμιονίδας, έχει ενταχθεί από τις 2
Ιουλίου 2019 στη Δράση “Υποδομές Εγγείων
Βελτιώσεων” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνολικό προϋπο-

λογισμό που ανέρχεται στα 68.350.000,00 €.
Η διαπαραταξιακή επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και θα πιέζει συντονισμένα, προκειμένου να ολοκληρωθούν
όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.

Έτσι για πρώτη φορά θα υπάρξει από τον
Δήμο Ερμιονίδας μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια παρακολούθησης
και προώθησης αυτού του τόσο σημαντικού
έργου για την αναβάθμιση του πρωτογενούς
και δευτερογενούς τομέα της απειλούμενης

με ερημοποίηση Ερμιονίδας.
Μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα η
επιτροπή θα διοργανώσει ενημερωτική ημερίδα, όπου οι μελετητές θα παρουσιάσουν
την μελέτη του έργου και θα γίνει ενημέρωση των δημοτών για τα στάδια της εξέλιξής
του.
Η δεύτερη επιτροπή έχει σκοπό την απογραφή της κατάστασης των μέσων πυρασφάλειας
και πυροπροστασίας στο Μπίστι της Κοινότητας Ερμιόνης. Το πευκόφυτο άλσος στη χερσόνησο Μπίστι της Κοινότητας Ερμιόνης είναι
μια περιοχή άπειρου φυσικού κάλλους, με τεράστια αρχαιολογική και πολιτιστική αξία.
Το σύστημα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του είναι προβληματικό και πρέπει να
αποκατασταθεί άμεσα ώστε να γίνει πλήρως
λειτουργικό.
Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο
της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Τσεγκή Γιώργο (ορίστηκε
Πρόεδρος της επιτροπής), τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ. Κουτούβαλη Δαμιανό και
Δρούζα Χρήστο, τον Κοινοτικό Σύμβουλο
Ερμιόνης κ. Φραϊδάκη Μιχάλη και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου Ερμιονίδας κ. Πασιαλή Βασίλη.

Δημοπρατείται το νέο Δημαρχείο του Άργους
Επιτέλους θα ξεφύγει από τα υπέρογκα ενοίκια ο Δήμος Άργους- Μυκηνών
Πρόκειται για κτίριο γραφείων πέντε επιπέδων και ύψους 15.20 μ., το οποίο θα στεγάσει
υπηρεσίες του Δήμου, όπως Τεχνική Υπηρεσία,
Οικονομική, γραφείο Δημάρχου και αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου.
Το κτίριο θα συγκεντρώσει λειτουργικά τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες δεν θα
είναι πλέον διάσπαρτες εντός της πόλης και θα
λειτουργήσει ως ένα ενιαίο σύνολο με τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια, ανταποκρινόμενο,
μέσα σε ένα οικόπεδο σε όλες τις υπηρεσίες του
Δήμου.
Με την ανέγερση του νέου κτιρίου θα βελτιστοποιηθεί η επανάχρηση των υφιστάμενων

διατηρητέων και θα εξοικονομηθούν πόροι
λόγω της συνύπαρξης των υπηρεσιών. Το κτίριο θα ανεγερθεί πίσω από το παλιό κτίριο του
Δημαρχείου και έχει ενταθεί στο Πρόγραμμα
(Αντώνης Τρίτσης), με αρχικό προϋπολογισμό
1.584.102,53ευρω.
Ήδη ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 316/2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, ανοιχτή διαδικασία
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανέγερση κτηρίου
νέου Δημαρχείου Δήμου Άργους-Μυκηνών»,
εκτιμώμενης αξίας 1.587.737,53 € (με ΦΠΑ).
Το έργο αποτελείται από κατηγορία εργασιών

Οικοδομικές με προϋπολογισμό 949.288,91 €
και Ηλεκτρομηχανολογικές με προϋπολογισμό 328.213,13 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε.,
απρόβλεπτα). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 03/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης

των προσφορών η 14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 10/01/2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. Η δημοτική αρχή
αισιοδοξεί το νέο Δημαρχείο να είναι έτοιμο
πριν τις εκλογές του 2023
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Αναμνήσεις κάτω
από την άσφαλτο

μονολογώντας
Είναι όλα τυχαία;

Η απαγόρευση επί 200 χρόνια, οδού που να φέρει το όνομα
τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιον, τήν πόλη που
ελευθέρωσε ο ίδιος και τήν έκανε πρωτεύουσα τού κράτους,
η μη ονοματοδοσία τού πάρκου σε Πάρκο Κολοκοτρώνη, η
έλλειψη οδού τού Κωνσταντίνου Κανάρη τού Πυρπολητή και
η απαγόρευση τής ανεγέρσεως τού Ανδριάντος τού ομώνυμου
Ήρωα. Η μη ανέγερση μνημείου προς Τιμήν τού Εξέχοντος
Ήρωος Νικηταρά τού Τουρκοφάγου και όταν ανηγέρθη από
κάποιον Ηλία Ποταμιάνο, και τοποθετήθηκε στο κέντρο τής
πλατείας, φρόντισε η Πολιτεία να το μετακινήσει στην άκρη
της, δίπλα από έναν καμπινέ, συντροφιά με κάτι κάδους σκουπιδιών και πίσω από ένα περίπτερο (για να είναι όσο το δυνατό
αθέατος), και η δημοτική Αρχή, σώρευσε χώματα από τήν πίσω
του πλευρά, φυτεύοντας κάκτους με τεράστια αγκάθια για να
μη πλησιάζει κανείς και διαβάσει ένα ποίημα τού Κωστή Παλαμά που είναι χαραγμένο στο μάρμαρο και υμνεί τόν Ήρωα!
Ακριβώς απέναντι, σε απόσταση λίγων μέτρων, είναι ο Ανδριάντας τού Πορθητή τού Παλαμηδιού Στάϊκου Σταϊκόπουλου,
που όταν απεβίωσε, η εξουσία δέν τού διέθεσε ούτε ένα φέρετρο και οι γενναίοι συμπολεμιστές του, πάμπτωχοι κι αυτοί,
τόν έθαψαν επάνω σε μία πόρτα! Οι ήρωες συμπολεμιστές του
που σκαρφάλωναν στην ξύλινη σκάλα τήν νύχτα τής 30ης Νοεμβρίου τού 1822 έχοντας στην καρδιά τους τήν φλογερή αγάπη τους προς τήν Πατρίδα, και στο μέσα μέρος τής πουκαμίσας
τους ένα φυλαχτό που τούς είχε ράψει η αγαπημένη τους γιαγιά. Ο Ανδριάντας αυτός δέν ανηγέρθη από τήν Πατρίδα, αλλά
από κάποια δισέγγονή του.
Ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης, το παλικάρι που πρώτος πήδηξε από τήν ξύλινη σκάλα στο άπαρτο μέχρι εκείνη τη στιγμή
κάστρο, το Παλαμήδι, σφίγγοντας στο χέρι του το γυμνό του το
γιαταγάνι, επειδή δέν έτυχε κάποιος απόγονός του να υψώσει
έναν ανδριάντα, παραμένει άγνωστος απ’ όλους.
Ποιο κεί, η προτομή τού Στρατηγού Βραχνού που με τη «Σιδηρά Μεραρχία» του, άνθεξε επί πολλά μερόνυχτα, τίς αμέτρητες χιλιάδες οβίδες τού βαρέος πυροβολικού, και τίς βόμβες τής
Πολεμικής Αεροπορίας τού Ιταλικού στρατού υπό τη διοίκηση
τού Μουσολίνη αυτοπροσώπως, εκεί στο ύψωμα 731. Έμεινε στη θέση του ο άκαμπτος ο Στρατηγός, και κυνήγησε τούς
Ιταλούς με τα παλικάρια του και τήν πολεμική ιαχή «αέρααα»,
πέρα από τα Πάτρια εδάφη. Η προτομή του δέν ηγέρθη από
τήν εξουσία αλλά από τήν θυγατέρα του.
Επίσης ο Μπάρμπα Γιάννης ο Μακρυγιάννης που ταπείνωσε
τούς 20πλάσιους Τουρκοαιγύπτιους τού Ιμπραήμ Πασσά, στην
Επική Μάχη τών Μύλων, τραυματίας ο ίδιος και αιμορραγώντας. Ο Τσιλικανίδης. Ο Στρατηγός Μπούτος που έπεσαν στο
Πεδίο τής Τιμής! Και πλειάδα άλλων ενδόξων προγόνων που
πρόσφεραν τήν ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Όλοι τους στα αζήτητα.
Εάν δέν είναι όλο τούτο «σύμπτωση», αν δέν είναι όλα αυτά
«τυχαία», τότε τι μπορεί να είναι;; Ποιος θα μού πεί;; βοηθήστε
με σάς παρακαλώ!
Ναύπλιον 12.12.21
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
Η εφημερίδα δεν υιοθετεί ούτε ασπάζεται απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στα κείμενα που φιλοξενεί

Ο Αμυράς δηλώνει αναρμόδιος
για το νερό σε Κάντια, Ίρια
Στη ΔΕΥΑΝ και στην Περιφέρεια παραπέμπει ο
Υφυπουργός Γεώργιος Αμυράς το θέμα της καταλληλόλητας ή μη του νερού των Ιρίων και της Κάντιας, που με ερώτησή τους βουλευτές της «Ελληνικής
Λύσης» θεωρούν ακατάλληλο.
Ο υφυπουργός δηλώνει ότι «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις υδρεύσεις Δήμων υπεύθυνος ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του
δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α.), ο οποίος φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του
συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού χωρίς διακοπές και
το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Η αρμοδιότητα για το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Xώρας ανήκει στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των
Περιφερειακών Ενοτήτων. Επομένως επί των ζητημάτων που τίθενται η εθνική αντιπροσωπεία θα ενημερωθεί από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών». Υ.Ζ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

του Θέμου Γκουλιώνη*

Δεν είναι μόνο τα φυτά που σπάνε την την άσφαλτο και
ξεπροβάλουν πάνω απ αυτήν είναι και οι μνήμες, ιδίως
εκείνες που στηρίζονται στην ανάπτυξη του λιμανιού
του Ναυπλίου, τότε που τα φορτηγά τραίνα έφταναν
μέχρι το «Πι». Αλήθεια πόσες οικογένειες δεν έζησαν
απ αυτά. Ακόμα βλέπω τους αχθοφόρους με καρότσια
να τρίζουν να διασχίζουν απ άκρη σε άκρη το λιμάνι.
Ένα κομμάτι από τις ράγες ήταν αρκετό να ξυπνήσει
πολλά μέσα μας. ΑΝ

παρασκήνιο
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Επίδαυρος: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις

Αρτοποιία Λυμπέρη στο Άργος

Το δήμαρχο Επιδαύρου Τάσο Χρόνη κατηγορεί η αντιπολίτευση για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών καταλογίζοντάς του ότι αντί να κάνει διαβούελης
με τους επαγγελματίες ασχολήθηκε με την εκλογή του Προέδρου του ΚΙΝΑΛ.
Οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. Επιδαύρου Αν. Μπλάτσου, Ι. Ξυπολιάς, Αν. Οικονόμου και Η. Ταμπουραντζής μιλούν για φορομπηχτική και αντιλαϊκή δημοτική αρχή. Όπως τονίζουν το τελευταίο Δ.Σ αποφάσισε την αύξηση
των δημοτικών τελών από 50% έως 88% ως εξής: 50% αύξηση στις κατοικίες
από 1,30 σε 1,95 Ευρώ/τμ., 61% αύξηση στους επαγγελματικούς χώρους από
1,30 στα 2,10 Ευρώ /τμ., 88% αύξηση στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για
κοινωφελείς – φιλανθρωπικούς σκοπούς από 0,85 σε 1,60 Ευρώ /τμ. Υ.Ζ.

Ένα νέο πρατήριο άρτου και γλυκισμάτων προστέθηκε στο Άργος από την αρτοποιία Λυμπέρη.
Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Τσώκρη με
έξοδο και στην Λαϊκή Αγορά.
Πέρα από γλυκά και άρτο, το κατάστημα θα προσφέρει και καφέ, κάτι που έλειπε στον χώρο της
πλατείας Δημοκρατίας. Υψηλής ποιότητας αρτοπαρασκευάσματα και υψηλής ποιότητας καφές,
σε μια πλατεία που το είχε ανάγκη. ΑΝ

ιχνηλασίες
Η απογραφή
συνεχίζεται

Τι γίνεται με τους
χουλιγκάνους;

Όσοι δεν απογράφηκαν ηλεκτρονι-

Δεν ξέρω γιατί, αλλά πολυσυζητιέται ότι οι

κά θα απογραφούν με τη βοήθεια

πιτσιρικάδες που μαχαίρωσαν τους Δρεπα-

του Απογραφέα της περιοχής τους,

νιώτες έχουν σύνδεσμο σε ακροδεξιό χώρο.

ανακοινώθηκε από τη Στατιστική

Μάλιστα κάποιοι πιστεύουν πως τουλάχιστον

Υπηρεσία. Η φάση της ηλεκτρονι-

ένα πρόσωπο ήταν παρόν στην περίπτωση με

κής αυτοαπογραφής, που ξεκίνησε

τον Ρουμάνο στην λαϊκή του Άργους. Σε κάθε
περίπτωση δεν είναι μόνο ο μιμητισμός που

στις 10 Νοεμβρίου, ολοκληρώθη-

όπλισε τα χέρια τους. Είναι καιρός πλέον και

κε ήδη. Η εφαρμογή θα παραμείνει

εδώ, όπως και σ όλη την Ελλάδα να ερευνηθεί

ανοιχτή προς το κοινό για τροποποι-

αν έχουν διεισδύσει ακροδεξιά στοιχεία από

ήσεις/διορθώσεις μέχρι και αύριο

τους Χουλιγκάνους έως τους αρνητές ακόμα

Παρασκευή. Όσοι δεν μπόρεσαν,

και της απογραφής και ψαρεύουν μέλη, αφού

για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοα-

τα εκθέσουν πρώτα, όπως συμβαίνει με τα μα-

πογραφούν ηλεκτρονικά, θα απο-

χαιρώματα κλπ. ΑΝ

γραφούν από τον Απογραφέα της
περιοχής τους με τη διαδικασία της
προσωπικής συνέντευξης.
Επισημαίνεται ότι μέσω της Απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του
πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την Επικράτεια, ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία
για τα δημογραφικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού και
τις συνθήκες στέγασής του.
Υ.Ζ.

Δασικοί χάρτες: Ζήτησε λύσεις ο Ανδριανός
Άμεσες λύσεις για θέματα περιβάλλοντος ζήτησε ο βουλευτής Γιάννη Ανδριανός από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, που τον «έφερε» στην Αργολίδα, για
να εξετάσει επιτόπου τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Ο Αμυράς συνοδευόμενος από τον βουλευτή επισκέφθηκε την Διεύθυνση Δασών Αργολίδας όπου ενημερώθηκε
για θέματα που έχουν ανακύψει με την ανάρτηση των
Δασικών Χαρτών και να δώσει λύσεις στα ανακυπτόμενα
προβλήματα για τους Δασικούς χάρτες της Αργολίδας, καθώς και για τον υδροβιότοπο της περιοχής Ναυπλίου Νέας
Κίου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ρύπανση του Αργολικού κόλπου, ενώ ξεναγήθηκε και στον Ερασίνο ποταμό μια περιοχή ιδιαίτερου κάλους και φυσικής
ομορφιάς.

Αναφορικά με το θέμα των δασικών χαρτών ο υφυπουργός δήλωσε: «Τα λεγόμενα “ΑΔ” δηλαδή χωράφια που το
1945 σύμφωνα με τις αεροφωτογραφίες και τους ορθοφωτοχάρτες ήταν χαρακτηρισμένα αγροτική γη και μετά
τις επόμενες δεκαετίες – τη δεκαετία του ‘50 του ‘60 και
μετά – εγκαταλείφθηκαν λόγω της αστυφιλίας, της εξωτερικής μετανάστευσης και διαφόρων άλλων παραγόντων
και πλέον είχαν λογγιάσει. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια γης
που εδώ είναι αρκετές χιλιάδες στρέμματα θα επιστρέψουν κύριε Ανδριανέ στην αρχική τους χρήση. Θέλουμε
ο κόσμος και ιδιαίτερα οι άνθρωποι να επιστρέψουν στη
γη με καλλιέργειες έξυπνες εξαγωγικού χαρακτήρα, με
νέες καλλιεργητικές μεθόδους, και γι’ αυτό θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πολλά να κάνουμε
ακόμα».
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Vita Civilis

Ο στρατός, οι νέοι και εμείς
Του Γεωργίου Κοροντάνη
Στρατός είναι το σύνολο των οπλισμένων και στρατιωτικώς εκπαιδευμένων ανθρώπων με τους οποίος διεξάγονται οι πόλεμοι.
Πώς είναι εξοπλισμένοι και με τι, για τον τον ελληνικό στρατό έχουμε αναφερθεί. Εκπαίδευση γίνεται; Η
γνώμη μου είναι όχι, ή τουλάχιστον όχι επαρκής. Κατά
την γνώμη ειδικών, ο στρατός πρέπει να εκπαιδεύεται
συνεχώς, και τα σύνορα να τα φυλάνε άλλα σώματα
εν καιρώ ειρήνης. Εκπαίδευση τέτοια στον στρατό δε
γίνεται σήμερα. Τι φταίει; Μα η εκπαίδευση που έχουν
πάρει οι μαθητές των διαφόρων στρατιωτικών σχολών
και ότι ο αξιωματικός είναι ο μέσος έλληνας οικογενειάρχης που κάνει την δουλειά του με ιδιοτέλεια, ερασιτεχνισμό, και όχι επαγγελματικά κάτι σαν γραφειοκράτης
δημόσιος υπάλληλος.
Πώς αντιδρούν οι στρατευμένοι νέοι σε αυτή την κατάσταση; Οι περισσότεροι χαίρονται όταν γίνεται ουσιαστική εκπαίδευση και όταν οι νέοι αξιωματικοί έχουν
διάθεση και επαγγελτισμό, και προτείνουν και υποβάλλουν απορίες, και ικανοποιούνται όταν παίρνουν ικανοποιητικές απαντήσεις.
Δυστυχώς η αδιαφορία, η φυγοπονία, το βόλεμα των
μονίμων στελεχών έχει παρασύρει και τους νέους και
παραδέχονται ότι καλά κάνουν όσοι βολεύονται και ότι
αν μπορούσαν το ίδιο θα κάναν και αυτοί. Δηλαδή κοντεύει να θεσμοποιηθεί το βόλεμα, το “βύσμα” καθέτως
και οριζοντίως.
Παλιά τα σημερινά “βύσματα” τα περιφρονούσαν οι
υπόλοιποι και τα βρίζαν σαν “γλύφτες”, σήμερα τα δέχονται σχεδόν σαν πρότυπα.
Δε πρέπει να ξεχνούμε ότι παλιά το μεγάλωμα των παιδιών ήταν δύσκολη υπόθεση από διαβίωση, μόρφωση αλλά και από επίπεδο δικαιωμάτων και πολιτικών
ελευθεριών, και συνεπώς οι νέοι προβληματιζόντουσαν
νωρίτερα κσι “ωρίμαζαν” νωρίτερα γιατί βγαίναν στην
βιοπάλη από νωρίς.
Σήμερα πολλοί νέοι είναι “επαναστάτες της πορδής, με
τα λεφτά του μπαμπά” που λέει και το τραγούδι. Αυτό το
καταλαβαίνει κανείς και από την οικονομική κατάσταση του καθενός (ντύσιμο, φαγητό, συμπεριφορά, κλπ).
“Καθαρίζει” ο μπαμπάς με τον βουλευτή ή τον ανώτατο
αξιωματικό, συνεπώς είναι σε ασυλία αποθρασύνεται,
δεν πειθαρχεί και νομίζει ότι πήγε στρατιώτης, όπως
τον πήγαινε η μαμά στην παιδική χαρά. Δεν έχει μάθει
το παιδί να σκέφτεται, να προβληματίζεται, να συμβιβάζεται πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους άλλους και τα προβλήματα. Τα λύνει όλα η μαμά και ο
μπαμπάς.
Μίλαγα κάποτε με έναν εκπαιδευτικό, και μου έλεγε
περίπου: Αντιμετωπίζοντας ένα ένα παιδί καταλαβαίνεις την οικογένεια.
Η κομματική επέμβαση για την προώθηση λύσεων
ανύπαρκτων ή άκαιρων προβλημάτων όπως αμοιβή,
συνδιοίκηση, εκλογή διοικητή, βιβλιοθήκη, θεατρική
σκηνή, χειροτερεύει την προσπάθει προσαρμογής.
Ο στρατός είναι οργάνωση νόμιμης βίας και όχι πολιτιστικός ή πολιτικός σύλλογος ή οργάνωση.
Σε τελετή παράδοσης-παραλλαβής της Διοίκησης,
σε σχολή μονίμων υπαξιωματικών ο παραλαμβάνων
απευθύνθηκε στους πολιτικούς και κομματικούς εκπροσώπων μετά εξής περίπου: Παρακαλώ αφήστε μας
να κάνουμε την δουλειά μας. Δεν έμαθα την περαιτέρω
πορεία του.
Είχε “μαυρίσει το μάτι του” φαίνεται από τις παρεμβάσεις ακόμη και για μικροπροβλήματα, και είχε χορτάσει
από λοιδορίες και εμπαιγμούς από θρασείς νέους, στην
προηγούμενη θέση του.

2021

Άμεση ανάγκη μελέτης
για την σωτηρία των ακτών
Τους πήραν και τους σήκωσαν τα κύματα στο Δρέπανο- χάθηκε η παραλία της Κάντιας

Τα πολύ ισχυρά καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών σε
συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, λιμενοβραχίονες, επιμέρους πέτρινους μόλους κλπ χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες,
έδωσαν την χαριστική βολή σε μια περιοχή που τα τελευταία
10 χρόνια πλήττεται διαρκώς από διάβρωση.
Στα Ίρια η οργή των κυμάτων ήταν τέτοια που έκαναν τον παραλιακό δρόμο απροσπέλαστο και επικίνδυνα τα υπάρχοντα
γεφυράκια. Παράλληλα η θάλασσα μπήκε στα σπίτια παρασείροντας ακόμα και σιδερόπορτες. Η εύκολη απάντηση για τις
καταστροφές λέγεται «Κλιματική Αλλαγή» όμως τα αίτια είναι
πολύ πιο διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς τεχνικός
για να αντιληφτεί, ότι όπου πέφτουν μπετά παράλληλα με την

ακτή, το κύμα αφαιρεί υλικά και δεν εναποθέτει.
Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα στην περιοχή της Κάντιας τα πράγματα είναι ακόμα πιο ακραία. Τα κύματα κατάπια την παραλία
μαζί με περιφράξεις.
Οι φωτογραφίες έχουν διαφορά ενός μηνός ακριβώς, για να
μπορέσετε να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης. Στην περιοχή θα
πρέπει να οριοθετηθεί ξανά ο αιγιαλός, η παραλία αλλά και
οι ιδιοκτησίες που άπτονται της παραλίας. Όπου υπάρχουν
ανθρώπινες παρεμβάσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν γιατι
όπως φαίνεται ο κίνδυνος την επόμενη χρονιά θα είναι μεγαλύτερος όχι μόνο για τις ιδιοκτησίες και τις ακτές αλλά και για
τις εγκαταστάσεις υποδομής
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100 θέσεις μετεκπαίδευσης
Τουρισμού σε Ναύπλιο
και Ερμιόνη

Διεθνής διάκριση για την ταινία Δημοτικού Σχολείου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Alvorada International School Film Festival (FECEA) που διεξάγεται για 7η συνεχή χρονιά στη Βραζιλία απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας
(Production Design Award) στην ταινία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση» που δημιούργησαν τη φετινή επετειακή χρονιά οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Νίκο Γαλάνη και Νάντια
Στρατή. Στην ταινία που δημιουργήθηκε λόγω της επετείου των 200 χρόνων από την
Εθνική Παλιγγενεσία, οι μαθητές δραματοποιούν τους γνώριμους σε όλους μας ήρωες
του ’21 στο πιο κατάλληλο σκηνικό, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, εκεί που κυριολεκτικά κάποτε ζούσαν και περπατούσαν. Περνούν από μπροστά μας ο Κολοκοτρώνης,
η Μπουμπουλίνα, ο Μιαούλης κι ο Κανάρης, οι Φιλικοί κι άλλοι πολλοί… Κι όλοι αυτοί
με φόντο το Παλαμήδι, το Μπούρτζι, την Ακροναυπλία και τη συνοικία του Ψαρομαχαλά.

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η
προκήρυξη των θέσεων μετεκπαίδευσης στα
τμήματα του Υπουργείου Τουρισμού για την
περίοδο 2021-2022, που περιλαμβάνει για την
Αργολίδα 100 θέσεις οι οποίες κατανέμονται
στα εξής προγράμματα που εποπτεύονται από το
ΙΕΚ Πελοποννήσου με έδρα το Άργος. Ερμιόνη:
Υπηρεσία Υποδοχής: 25 θέσεις, Επισιτισμός: 25
θέσεις. Ναύπλιo: Μαγειρική Τέχνη: 25 θέσεις,
Οροφοκομία: 25 θέσεις.

η εβδομάδα που πέρασε
Tα «Εμβολιασμένα
Χριστούγεννα» του
Ναυπλιώτη τενόρου

Στήνεται το info kiosk
στο Ναύπλιο

Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με 9
τραγούδια δημιούργησε και παρουσίασε πριν από μερικές ημέρες
ο Ναυπλιώτης τενόρος, Ντίνος Καλύβας. Τίτλος του άλμπουμ: «Εμβολιασμένα Χριστούγεννα». Όλα τα
τραγούδια, μπορείτε να τα ακούσετε
στο κανάλι του Ντίνου Καλύβα στο
ΥouΤube. Ο Ντίνος Καλύβας ανέφερε για το νέο του άλμπουμ: «Εμβολιασμένα» Χριστούγεννα! Αν και
τριπλά εμβολιασμένος κατόπιν συμβουλής της γιατρού μου, σκέφτηκα
τον τίτλο αυτό ως συμβολισμό της
δύσκολης εποχής που περνάμε κι
όχι σαν προτροπή για Χριστούγεννα εμβολιασμένα. Αυτός είναι ρόλος
που ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία και τους αρμόδιους παγκόσμιους φορείς Υγείας».

Το info kiosk στο Ναύπλιο έκανε την εμφάνισή του και οι προετοιμασίες για
την τοποθέτησή του είναι πυρετώδεις. Το τουριστικό περίπτερο ήρθε για να συνεισφέρει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τουριστικής πληροφόρησης και προβολής του Ναυπλίου και της Αργολίδας γενικότερα, ως προορισμού φιλικού προς τον επισκέπτη, όλες τις εποχές του χρόνου. Ο επισκέπτης
θα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος του στην
περιοχή (αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις
δυνατότητες διαμονής, σίτισης ή επιμέρους δραστηριοτήτων (περιπατητικές διαδρομές, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα).

Αναστέλλονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στην Ερμιονίδα

Ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, ενημερώνει τους πολίτες ότι αναστέλλονται όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, λόγω της μεγάλης αύξησης
των κρουσμάτων κορωνοϊού στο Δήμο Ερμιονίδας. Παράλληλα, ο κ. Γεωργόπουλος απευθύνει έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας,
έχοντας ως προτεραιότητα την υγεία όλων. Η ανακοίνωση του Δημάρχου Ερμιονίδας, Γιάννη Γεωργόπουλου αναφέρει: «Η σημερινή ενημέρωση και τα δεδομένα
της είναι απογοητευτικά και μας θορύβησαν, καθώς σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα κρούσματα έχουν πολλαπλασιαστεί σημαντικά και στην Ερμιονίδα. Ήδη γνωρίζουμε όλοι από την ενημέρωση των τηλεπικοινωνιακών μέσων,
πως η Αργολίδα είναι πάλι «στο κόκκινο».

Φιλί ζωής στην εφορία Άργους

Φιλί ζωής ενός χρόνου δόθηκε για την εφορία στο Άργος. Σύμφωνα με
νεότερη απόφαση της ΑΑΔΕ, η ΔΟΥ Άργους θα παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2022, οπότε και θα επανεξεταστούν τα δεδομένα σχετικά με την προγραμματισμένη μεταφορά της
στο Ναύπλιο. Μετά από παρέμβαση του βουλευτή Γ. Ανδριανού υπέρ
της συνέχισης της λειτουργίας της εφορίας του Άργους για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της πόλης του Άργους και της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Πιτσιλής τον διαβεβαίωσε ότι σε συνεννόηση με το
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ που έχει λάβει τη σχετική απόφαση, η εφορία του Άργους θα παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2022, οπότε και θα επανεξεταστούν τα δεδομένα.

Ναύπλιο: Μνημόνιο για το στρατόπεδο

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων,
Δημήτρης Κωστούρος με
τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπέγραψαν Μνημόνιο
Συνεργασίας και Συναντίληψης που -μεταξύ άλλωνπροβλέπει την παραχώρηση
160 στρεμμάτων από το στρατόπεδο Ναυπλίου στο Δήμο Ναυπλιέων.
Το μνημόνιο αποσκοπεί αφ’ ενός στην ανάπτυξη περιοχών εντός του
Δήμου και αφ’ ετέρου στην αξιοποίηση, κατά τον βέλτιστο τρόπο, της
ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ. Στον Δήμο, παραχωρούνται άμεσα,
μετά από σχετική απόφαση που θα λάβει η Διοικητική Επιτροπή του
ΤΕΘΑ, τριάντα περίπου στρέμματα, για τη δημιουργία σχολικών μονάδων. Έχει προβλεφθεί, τα υπόψη στρέμματα, να περιληφθούν στο
συνολικό ποσοστό που θα αποδοθεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στον Δήμο Ναυπλιέων.

Ουρές για rapid test

Στην ουρά για ένα rapid test στήνονται σχεδόν καθημερινά στο
Ναύπλιο και τις άλλες
περιοχές της Αργολίδας. Ο χώρος έξω από
το Κέντρο Νεότητας
της Ιεράς Μητρόπολης
Αργολίδας, όπου διεξάγονται καθημερινά δωρεάν δειγματοληπτικοί
έλεγχοι για κορωνοϊό
είναι συχνά γεμάτος από κόσμο που περιμένει υπομονετικά για
να κάνει το τεστ που θα δείξει αν έχουν προσβληθεί ή όχι από
τη νόσο Covid-19.

Κάλεσμα Καμπόσου για ψώνια στο Άργος

«Μη σας θαμπώνουν τα φωτάκια και τα λαμπιόνια στα μεγάλα πολυκαταστήματα των Αθηνών που σας παίρνουν τα χρήματα. Σκεφτείτε ότι
κάποιο παιδί μπορεί να χάσει τη δουλειά του εάν εσείς αφήσετε τα χρήματα αλλού μακριά από τον τόπο μας». Με αυτά τα λόγια ο δήμαρχος
Άργους – Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος επιχειρεί να πείσει τους δημότες να ψωνίσουν από τα τοπικά καταστήματα εν όψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αντί να πάνε σε αυτά της πρωτεύουσας.
«Τις Άγιες ημέρες που έρχονται ας στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις!
Φέτος αποφασίζουμε να αγοράσουμε τα δώρα των Χριστουγέννων από
τα μαγαζιά του Δήμου μας», επισημαίνει στο μήνυμά του ο δήμαρχος.

Η ΔΕΥΑΕΠ στήνει ταμείο στην Αρχαία Επίδαυρο

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Επιδαύρου Γιώργος Παύλου ανακοινώσει ότι
την Τρίτη 28/12 και την Δευτέρα 10/01/2022 και κατά τις ώρες 09:00
– 13:00, θα υπάρχει ταμείο είσπραξης λογαριασμών της ΔΕΥΑΕΠ στο
γραφείο της Κοινότητας Αρχαίας Επιδαύρου. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι
των περιοχών αυτών που δεν μπορούν για τον άλφα ή τον βήτα λόγο
να μεταβούν στο Λυγουριό για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους
ή να το κάνουν αυτό ηλεκτρονικά, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν δια ζώσης τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

10

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

του Βασίλη
Καπετάνιου

2021

Η απέναντι όχθη

Τα τρία άλφα της νέας αλλοτρίωσης.

Για να μπορέσει
ο νέος πολιτισμός να επιβληθεί, και να
πουλήσει το νέο
φασισμό πρέπει
να επιβάλει την
νέα αλλοτρίωση,
τα τρία άλφα

-Γιαγιά πού είναι ο παππούς;
-Δεν άκουσες φασαρία στο υπόγειο;
-Κάτι άκουσα αλλά νόμισα ότι ήταν καμιά γάτα.
,
-Δεν ήταν γάτα, έπρεπε να δεις το βλέμμα του παππού
σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο αλλά ξαφνικά ξύπνησε η
τίγρης που έχει μέσα του. Χωρίς να μου εξηγήσει πήρε
θυμωμένος τα κλειδιά του υπογείου. Έπρεπε να τον
δεις, δυο- δυο κατέβαινε τα σκαλοπάτια.
-Ναι, το βρήκα! (Εμφανίστηκε ο παππούς με βλέμμα πιτσιρικά που βρήκε το χαμένο του παιχνίδι. Μπήκε στην
κουζίνα του δεύτερου ορόφου κρατώντας στα χέρια
του ένα μοντέλο παλιού τηλεφώνου, αυτό με τις δέκα
δακτυλότρυπες.) Αυτό θα χρησιμοποιώ από εδώ και
εμπρός. Θα με βοηθήσεις Πετράν;
-Μα και βέβαια παππού! (Ξαφνικά η μουσική που
ακουγόταν από το μπαλκόνι διακόπηκε και ακούστηκε
μια ανθρώπινη φωνή.) Είναι κανένας έξω;
-Όχι, όλοι οι υπάλληλοί μας είναι απασχολημένοι, παρακαλώ περιμένετε στην αναμονή σας. (Είπε με ειρωνικό τόνο φωνής, ακολουθώντας τον ρυθμό των λέξεων
που ακούγονταν από το μπαλκόνι.) Σηκώθηκα σήμερα
το πρωί, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να καλέσω
για τεχνική βοήθεια όπως και εχθές και άρχισε μουσικές και ηχογραφημένα μηνύματα. Το
άφησα σε ανοιχτή ακρόαση, πήρα το ποδήλατο,
πήγα στο περίπτερο. Αγόρασα εφημερίδες, είπα
και πέντε καλημέρες, γύρισα. Έφτιαξα τον πρώτο καφέ. Βγήκα έξω, ξεχώρισα τις εφημερίδες,
εκείνο εκεί, τον χαβά του, την ίδια μουσική και
τα ίδια ηχητικά μηνύματα. Καθώς άκουγα για
άλλη μια φορά τα ίδια λόγια θύμωσα πολύ αλλά
ξαφνικά φωτίστηκε ο νους μου.
-Καλά, δεν θέλεις και πολύ για να θυμώσεις και
να μην εξηγήσεις το λόγο. (Είπε η γιαγιά καθώς
ετοίμαζε τα μπρίκια της.)
-Τότε κατάλαβα ότι με πολύ έξυπνη μέθοδο μας
εκπαιδεύουν με αναγκαστικό τρόπο οι νεοφασίστες της νέας εποχής στην νέα αλλοτρίωση
Πετράν.
-Ποια εννοείς παλιά; (Ρώτησε η γιαγιά με γυρισμένη την πλάτη και ανάβοντας το καμινέτο για
τους καφέδες.)
-Την αποξένωση του ανθρώπου από το προϊόν της εργασίας του. (Πήρε το λόγο ο εγγονός,
ο ηλικιωμένος με το βλέμμα έφηβου κούνησε
καταφατικά το κεφάλι του.) Ο άνθρωπος της βιομηχανικής εποχής σκότωσε τον δημιουργό μέσα του για να
γίνει ένας εξαρτημένος χρήστης προϊόντων. Ενώ ο φετιχισμός του εμπορεύματος επέβαλε μια νέα θρησκεία,
την κατανάλωση. Ζούμε για να καταναλώνουμε, καταλώνουμε για να ζούμε!
-Πολύ σωστά Πετράν. Αλλά τώρα μπαίνουμε στην εποχή του διαδικτύου , στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας. Για να μπορέσει ο νέος πολιτισμός να επιβληθεί,
και να πουλήσει το νέο φασισμό πρέπει να επιβάλει την
νέα αλλοτρίωση, τα τρία άλφα. Πρέπει σιγά- σιγά και με
δική μας συμμετοχή να εκπαιδευτούμε ώστε να χάσουμε κάθε ανθρώπινο στοιχείο, να εξαλειφθεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Μόνο έτσι και μόνο τότε θα επιβληθεί ο
νέος πολιτισμός.
-Θα κάτσουμε στην κουζίνα ή θα βγούμε στο μπαλκόνι;
Ρώτησε η γιαγιά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο γιατί
ήθελε να είναι παρούσα στην ανάλυση της νέας ατάκας
του παππού.
-Πάμε έξω στις εφημερίδες.
-Βέβαια, δεν μπορείς χωρίς τα κυριακάτικα κορίτσια
σου.
Βγήκαν στο λουλουδιασμένο μπαλκόνι. Οι γλάστρες
ήταν τα μυρωδιαστά κορίτσια της γιαγιάς.
-Λοιπόν, παππού, ποια είναι τα τρία άλφα της νέας αλλοτρίωσης;
-Αναμονή ταπεινωτική, αποδοχή χωρίς γνώση και κρίση, απόσταση αναγκαστική.
-Δηλαδή, παππού. εννοείς ότι η επιβολή αυτών των

τριών άλφα θα επηρεάσει τις νευροψυχολογικές λειτουργίες του νέου ανθρώπου για να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα της νέας ψηφιακής εξουσίας;
-Βεβαίως. Ξέρεις πολύ καλά ότι η εξελικτική πορεία του
αναπτυσσόμενου ανθρώπου είναι μια πολλαπλασιαστική σχέση γονιδίων και περιβάλλοντος. Τα καλύτερα γονίδια επί μηδέν περιβάλλον μηδέν λειτουργικότητα θα
βγάλουν. Το ίδιο ισχύει και ανάστροφα , στο καλύτερο
περιβάλλον ο φορέας μηδενικών γονιδίων δεν μπορεί
να αναπτυχθεί. Οι νεοφασίστες της νέας εποχής, δεν
μπορούν ακόμα να προσβάλλουν και να μηδενίσουν τα
ανθρώπινα γονίδια. Μπορούν όμως να τα αδρανοποιήσουν, να μην μπορούν να εκφράσουν τις κληρονομικές
πληροφορίες που εν δυνάμει φέρουν, μπορούν να τους
στερήσουν την δυνατότητα να εκφραστούν. Σε μια μαύρη οθόνη κανένα χρώμα δεν μπορεί να προβληθεί.
-Εννοείς ότι θα προσπαθήσουν να μειώσουν την πολλαπλασιαστική δύναμη του περιβάλλοντος, κυρίως του
κοινωνικού;
-Αυτό κάνουν Πετράν με συστηματικό τρόπο εδώ και
τριάντα χρόνια. Μας ασκούν στην άκριτη αποδοχή,
στην επιβαλλόμενη αναμονή, να καλή ώρα έτσι απλά

όπως με το τηλέφωνο, και στην αποδοχή των μοναχικών αποστάσεων.
-Μπορείς να μας δώσεις μερικά παραδείγματα; (Είπε η
γιαγιά. )
-Μπαίνεις μέσα στο πρόγραμμα ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή είτε για να κάνεις μια συναλλαγή είτε για
να βρεις πληροφορίες, πρέπει να κάνεις γρήγορες αποδοχές τις οποίες επιβεβαιώνεις συνειδητά …
-Μα ο Πετράν μου είπε ότι δεν θα τρέξει το πρόγραμμα
αν δεν κάνω αυτή την αποδοχή.
-Ακριβώς εκεί είναι η δηλητηριώδης και καταστροφική
εκπαίδευσή σου στην αποδοχή. Τα χέρια σου, τα μάτια
και στο τέλος ο εγκέφαλός σου αποδέχονται την γρήγορη, άκριτη αποδοχή, σε όλα ναι και μόνο ναι.
-Γιαγιά ,πήγα στην τράπεζα προχθές, την Παρασκευή,
είχε λήξει η προπληρωμένη μου κάρτα. Βιαζόμουν, δεν
είχα χρόνο. Σε μια γυάλινη οθόνη υπέγραψα επτά φορές ότι αποδεχόμουν αυτά που μου πρότεινε το τραπεζικό πρόγραμμα , χωρίς να προλαβαίνω να τα διαβάσω.
Αν διάβαζα όλες αυτές τις σελίδες ο υπάλληλος έπρεπε
μέχρι το απόγευμα να ασχοληθεί μόνο με μένα.
-Μα καλά, υπέγραψες , να δεις τι υπέγραφες;
-Την ίδια στιγμή που έβαζα την υπογραφή μου η τράπεζα μου έστελνε τα κείμενα που υπέγραφα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Είχα υπογράψει και για αυτή την
διαδικασία.
-Πολύ δημοκρατικό ε, Πετράν;
-Ακόμα δεν τα έχω ανοίξει.
-Δεν χρειάζεται αρκεί το χέρι, το μάτι, ο νους υπάκουα

να υπογράφουν την αποδοχή. Σαν το σκύλο στο πείραμα του Παβλόφ , όταν άκουγε καμπανάκι έτρεχαν
τα σάλια του, εμείς μόλις βλέπουμε την λέξη αποδοχή
μόνο το «ναι» αντανακλαστικά θα ενεργοποιείται, μόνο
το «ναι».
-Όλοι οι υπάλληλοί μας είναι απασχολημένοι, περιμένετε στην αναμονή σας.
Ακούστηκε το ηχογραφημένο μήνυμα από την ανοιχτή
ακρόαση του τηλεφώνου. Ο παππούς πεισματικά το
είχε αφήσει ανοιχτό.
-Η αναμονή είναι η επόμενη άσκηση αλλοτρίωσης .
Αντί να μας «πυροβολήσουν» το κεφάλι το κάνουν βάζοντάς μας συνεχώς και συστηματικά σε πειθήνιες ουρές. Ξεκινώντας από τις ουρές θα φθάσουν και στο κεφάλι. Βασικές εγκεφαλικές λειτουργίες, η αμφιβολία , η
φαντασία, η σκέψη θα μπουν σε αναμονή. Καθημερινές
ουρές εξάσκησης στην τράπεζα, στο τηλέφωνο, στο νοσοκομείο, στο υπερκατάστημα, παντού. Η παρατεταμένη αναμονή σε οδηγεί στην θανατερή παθητικοποίηση.
Το δημιουργικό στρες για να ικανοποιήσεις μια ανάγκη
σου, βιολογική ή ψυχολογική, καταλήγει σε αδράνεια.
Ξεχνάς ποιος είσαι και τι θέλεις στην ουρά που
περιμένεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι χάνεις το
πρόσωπο του άλλου, καθώς βλέπεις την πλάτη του ανθρώπου μπροστά σου. Με καθημερινή εξάσκηση ακολουθώντας υποσυνείδητους
αντανακλαστικούς δρόμους η καθημερινή αναμονή διαβρώνει το ανθρώπινο πρόσωπό σου.
-Σαν το επίσημο πείραμα που έγινε στην Αμερική παππού. Μέσα στην μουσική που ακουγόταν
σε υπερκαταστήματα είχαν βάλει εμβόλιμα σε
ρυθμό και ακουστική συχνότητα που δεν γινόταν αντιληπτό το μήνυμα «αγοράστε το τάδε
προϊόν». Οι πωλήσεις του εκτοξεύονταν.
-Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τις αποστάσεις. Ο
οπτικός βομβαρδισμός ξεκίνησε από την οδική
ασφάλεια. Δικαιολογημένο θα μου πεις. Όποιος
κυκλοφορεί σε μεγάλους δρόμους βομβαρδίζεται οπτικά από το αναγραφόμενο σε μεγάλους
πίνακες : κρατάτε τις αποστάσεις.
-Τώρα με την αρρώστια, (πήρε τον λόγο η γιαγιά) μπροστά από κάθε ταμείο στο πάτωμα κίτρινες γραμμές και αυτοκόλλητες πινακίδες σε
προειδοποιούν : κρατάτε τις αποστάσεις. Στα υπερκαταστήματα σε προειδοποιούν και ηχητικά.
-Το παγκόσμιο ολοκληρωτικό σύστημα για να έχει
ασφάλεια πρέπει να μας κρατά σε απόσταση. Η απόσταση αδρανοποιεί το εμείς, το μαζί, την αντίσταση. (Εκείνη
την στιγμή ακούστηκε μια φυσική ανθρώπινη φωνή
από το ακουστικό του τηλεφώνου μετά από ώρες αναμονής και διέκοψε τον παππού...)
-Λέγομαι τάδε σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
-Α! Απαντήσατε πολύ γρήγορα!!! Πίνω καφέ μαζί με τον
εγγονό και την γυναίκα μου. Θα σας καλέσω αργότερα.
(Έκλεισε το τηλέφωνο.)
Τα γέλια της παρέας χαμογέλασαν κυριακάτικα την γειτονιά.
-Σε πόση ώρα θα τελειώσετε με τις εφημερίδες Πετράν;
-Μια ώρα την θέλουμε γιαγιά.
-Εντάξει , σε μια ώρα περίπου, χωρίς αναμονές, αν το
θέλετε χωρίς αποδοχές και αποστάσεις θα φάμε όλοι
μαζί, θα ανέβουν και οι γονείς σου Πετράν.
-Τι μας έχεις ετοιμάσει πριγκηπέσα μου.
-Κατσικάκι γάλακτος με κυπριακές πατάτες τρία άλφα
σε ποιότητα!
Τα τρανταχτά γέλια του παππού κάλυψαν τους άλλους
δύο…
*Την ιστορία την πρωτοέγραψα σε χαρτί ενώ περίμενα στην αναμονή απάντηση από τηλεφωνική εταιρεία, δεν απάντησαν ποτέ…

2021

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11

12

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δευτέρα Απουσία;
Του Γιάννη
Πανούση,

2021

Και η Αργολίδα ψήφισε Ανδρουλάκη
Πού διατήρησε δυνάμεις ο Παπανδρέου

Γιατί μία Δεύτερη Παρουσία;
Η πρώτη εξαντλήθηκε;
Κλείτος Ιωαννίδης, Αλληγορία 44η - ευθυγράμμιση προς Πλειάδες

καθηγητή
Εγκληματολογίας
στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Η Διαφωνία, για άλλους ο Αρνητισμός, για πολλούς η ‘Αντί-‘πρό-θεση, όταν γενικεύονται γίνονται
Δόγματα, άρα χάνουν τον οποιοδήποτε αξιακό ή
συμβολικό τους χαρακτήρα. Ακόμα και το ‘διαφορετικό’, ως αντικειμενική απόσταση με κάθε[;] ‘κανονικό’, όταν επιχειρείται να συγκροτήσει μία δι- υποκειμενική θεωρία
,χάνει την πολιτισμική του ισχύ.
Η βάση, πάνω στην οποία θεμελιώνεται το κοινωνικό συμβόλαιο, δεν
είναι η ομοιομορφία, ούτε η ομογενοποίηση, ούτε η ταυτότητα απόψεων. Πρέπει όμως να βρεθεί ένας τουλάχιστον κοινός τόπος για να
καθίσταται δυνατή η ειρηνική συμβίωση και για να μη δημιουργούνται
σχεδόν καθημερινά κοινωνικοψυχικά απαρτχά’ι’ντ.
Το ‘αντικανονικό’ δεν αποτελεί αυτομάτως κι αυτοδικαίως μία ‘επαναστατική/ανατρεπτική’ πρόταση, απέναντι σ’ ένα βαλτωμένο ‘κανονικό
‘ σύστημα ανισοτήτων. Μπορεί κάλλιστα το αντίθετο του κακού να
αποδεικνύεται πως είναι το χειρότερο φάρμακο. Έτσι π.χ αναρωτιέται
κάποιος σε ποιά σχέση βρίσκεται ο χυδαίος υλισμός των κερδοσκόπων της κρίσης με τον εμμονικό ‘ιδεαλισμό’[;] των πιστών στο θε’ι’κό
απρόσβλητο των ιδίων[και των δικών τους;]. Ποιό μοντέλο εναλλακτικής προοπτικής προβάλλει η μετατροπή του θυμού των μαζών σε
πολιτική δύναμη ή η εκμετάλλευση των φόβων του λαού στο όνομα
κάποιας ‘μεγάλης αλλαγής’[αγνώστων λοιπών στοιχείων];Επειδή η
άγνοια δεν συνιστά επιχείρημα [Σπινόζα, Ηθική] κι επειδή η ταυτότητα
των αδαών/ημιμαθών μόνο κοινή ζελατίνα φανατισμού έχει σαν διακριτικό σημείο, η εκδοχή των πολλαπλών[αντιφατικών και πολλάκις
εχθρικών] αναγνώσεων της πραγματικότητας γεννάει κινδύνους για
την κοινωνική συνοχή, ιδίως όταν υπο-κρύπτει δόλιους πολιτικούς
σκοπούς.
Η causa finalis είναι σε όλους άγνωστη γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή η διαχείριση [επιστημονική αλλά και φιλοσοφική] της Πανδημίας. Ο μυστικισμός, οι αρχέγονες προκαταλήψεις και η διαλεκτική
μιάς εσχατολογίας του Χάους δεν αποτελούν απάντηση στο ερώτημα
‘’ό,τι γεννιέται ,αξίζει να πεθάνει;’ [Γκαίτε, Φάουστ]. Αν ο κίνδυνος είναι
πανανθρώπινος αυτό σημαίνει πως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε
ενωμένοι κι όχι να παρασύρονται ορισμένοι από τη μαγική έλξη ενός
[πολιτικού;] παιχνιδιού του θανάτου, που ποντάρει σε αριθμούς κι όχι
σε αγωνίες.
Η Πανδημία έχει προκαλέσει, εκτός των άλλων, και μία υπαρξιακή
κρίση[ για τη Μοίρα του πεπερασμένου ανθρώπινου είδους],η οποία
θα διαρκέσει για πολύ χρόνο, ακόμα και μετά από την τιθάσευση του
Covid-19.
Δεν είναι σήμερα χρήσιμες ούτε οι δοξασίες, ούτε οι χρησμοί. Χρειαζόμαστε αλήθειες και αποτελέσματα. Ασφάλεια και ελευθερίες χωρίς
αναστολές αλλά και δίχως κινδύνους για τους άλλους. Αρκετά με τις
ιαχές πολέμου.
Οι συνωμοσιολόγοι μοιάζουν με τους συνωμοτούντες. Μπλέκουν θεωρίες και πρακτικές, φαντασιώσεις και κινήματα αντί-στασης, αμυντικές
κι επιθετικές ενέργειες. Στο τέλος όμως παραμονεύει η διάψευση και
αιωρείται από πάνω τους η δαμόκλεια σπάθη της σκληρής πραγματικότητας.
Το όποιο μοντέλο διαφοροποιημένης συμπεριφοράς σε περιπτώσεις
κοινής διακινδύνευσης πρέπει να διακρίνεται για το ήθος ,τις αρετές
,τη διανοητική ειλικρίνεια, την ψυχική ευρυχωρία και την αξιοπρέπεια.
Νέες δεισιδαιμονίες που προκαλούν νέες δουλείες δεν χωρούν σε τούτη τη δύσκολη για όλους περίοδο,μιάς κι ως γνωστόν και ήδη αποδειχθέν, ουδείς εκφεύγει του Ιού, είτε τον φοβάται, είτε [προσποιείται ότι]
τον αγνοεί.
Αφού η ανθρωπότητα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο [γνωστικό, φιλοσοφικό και επιστημονικό] ‘’tout comprendre, c’ est tout pardonner’’, ας
διαχειριστούμε τις [επ]ερχόμενες διαφοροποιήσεις του Μετα-ανθρώπου [post human being] [που θα επιφέρουν μεταξύ άλλων η τεχνητή
νοημοσύνη και η γενετική μηχανική] με μεγαλύτερη ενότητα κι ευθύνη[προς εαυτούς και αλλήλους].
ΥΓ. ’’Καθ’ ομοίωση της διάθεσης
ενδογενής προσήλωση εικόνας’’
[Λίλη Ντίνα, Βεστιάριο σιωπής]

Δεν επέδωσε η προσπάθεια από τα «τζάκια» του ΠΑΣΟΚ Είμαστε όλοι εδώ, έτοιμοι, αποφασισμένοι και έμπειροι πια, με
της Αργολίδας, να βγάλουν στο νομό πρώτο τον Γιώργο νέο Πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που αναδείχθηκε από
Παπανδρέου, με τους υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη τους πολίτες με δημοκρατικές διαδικασίες, για να κάνουμε
να επικρατούν στο νομό, και όπως σε όλη την Ελλάδα να πραγματικότητα αυτόν τον μεγάλο στόχο».
προηγηθεί με τεράστιο ποσοστό έναντι του εσωκομματικού Δηλώσεις έκαναν ο γραμματέας της ΝΕ Λεωνίδας Κουτσογιάννης, ο υποψήφιος του πρώτου γύρου κος Χρηστίδης, ο
του αντιπάλου.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω των ανθρώπων του στην Αρ- πρώην βουλευτής Γιάννης Μανιάτης και άλλοι.
γολίδα πέτυχε να υπερψηφιστεί στις εσωκομματικές εκλο- Δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης: «Σήμερα ξημερώνει μια νέα
γές του ΚΙΝΑΛ με 1521 ψήφους και ποσοστό 63%, έναντι ημέρα για την Παραταξη μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο
του Γιώργου Παπανδρέου που συγκέντρωσε μόλις και μετά νέος αρχηγός. Του ευχήθηκα χθες βράδυ καλή επιτυχία και
βίας 890 ψήφους και ποσοστό 37%, στον β’ γύρο.
δύναμη για όσα έχουμε μπροστά μας. Οι 270.000 συμπολίΟ Νίκος Ανδρουλάκης επικράτησε κατά κράτος σε Άργος, τες μας, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, ευθύνης, προοπτικής
Επίδαυρο και Ερμιονίδα. Πρώτος ήρθε και στην πόλη του στο ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε. Για να δώσουμε φωνή ξανά στους
μη προνομιούχους του 2021, να μιΝαυπλίου. Μόνο Αγία Τριάδα και
λήσουμε για διαγενεακή αλληλεγγύη
Δρέπανο έβγαλαν πρώτο τον ΓιώρΕκλογικό τμήμα Άργους
γο Παπανδρέου.
και τη νέα γενιά που ασφυκτιά στη
Ανδρουλάκης 484
O βουλευτής Αργολίδας του Κινήστασιμότητα. Θέλω να ευχαριστήΠαπανδρέου 260
ματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς,
σω τους εθελοντές, τους ανθρώπους
δήλωσε για την εκλογή Ανδρουλάτων εφορευτικών, την ΕΔΕΚΑΠ τους
Εκλογικό τμήμα Ναυπλίου
κη:
συνυποψήφιους μου για τον ωραίο
Ανδρουλάκης 239
«Σήμερα το Κίνημα Αλλαγής κάνει
αγώνα. Αξίζουν σε όλους θερμά συγΠαπανδρέου 182
χαρητήρια. Το καλοκαίρι του 2015, η
μία νέα αρχή. Το μέγεθος της συμμετοχής, η προσοχή της κοινής γνώανάδειξη ηγεσίας έγινε με συμμετοχή
μης και η αναζωπύρωση του ενδια50.000 περίπου συμπολιτών. Έξι χρόΕκλογικό τμήμα Νέας Κίου
φέροντος για τα τεκταινόμενα στον
νια μετά, οφείλουμε πολύ περισσότεΑνδρουλάκης 143
ρα απο όσα πιστεύουμε στη Φώφη
χώρο μας, αποδεικνύουν ότι το ΠΑΠαπανδρέου 60
ΣΟΚ έχει βάθος και ρίζες στη συνείΓεννηματά. Ο δρόμος που άνοιξε θα
δηση του λαού και ρόλο στο πολιτιέχει πάντα το όνομα της. Θα είναι πάΕκλογικό τμήμα Αγίας Τριάδας
κό μέλλον του τόπου. Έχουμε χρέος
ντα στο μυαλό μας. Θα είναι πάντα
Παπανδρέου 168
πρώτα από όλα, να ευχαριστήσουμε
στην καρδιά μου».
Ανδρουλάκης
161
τους πολίτες που συμμετείχαν στην
Λιτή ήταν η δήλωση του Γιάννη Μανιάτη: «Συγχαρητήρια στο νέο πρόεδρο
δημοκρατική διαδικασία της εκλοΕκλογικό τμήμα Δρεπάνου
γής προέδρου και έδωσαν το στίγμα
της Δημοκρατικής Παράταξης Νίκο
Παπανδρέου 104
της αγωνίας τους για το μέλλον της
Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του, της αναγέννησης της
δημοκρατικής παράταξης, αλλά και
Ανδρουλάκης 82
ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας σε συνέδειξαν την διάθεσή τους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των εξελίθήκες τεράστιων κοινωνικών ανισοτήΕκλογικό τμήμα Επιδαύρου
ξεων, επιλέγοντας το νέο Πρόεδρο
των και γεωπολιτικών τυφώνων».
Ανδρουλάκης 208
από τα άξια στελέχη που έθεσαν
Ο γραμματέας Λ. Κουτσογιάννης μεΠαπανδρέου 61
ταξύ άλλων είπε: «Συγχαρητήρια στον
υποψηφιότητα. Αυτόν τον κόσμο
Νίκο Ανδρουλάκη για την χωρίς αμπρέπει να τον κρατήσουμε, να τον
Εκλογικό τμήμα Ερμιονίδας
φισβήτηση νίκη του & στον Γιώργο
ακούσουμε και να τον εκφράσουμε,
Ανδρουλάκης 204
Παπανδρέου για την ευγενική παραγιατί έχει από όλους μας υψηλές
Παπανδρέου 55
δοχή του αποτελέσματος».
προσδοκίες και μεγάλες απαιτήσεις.
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Πόνος στο γόνατο: Που μπορεί να οφείλεται;
βολική καταπόνηση, φθορές στους
χόνδρους και τους συνδέσμους της
άρθρωσης.

Ο Δρ. Παναγιώτης Καραμπίνας
είναι εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός
Χειρουργός με πολυετή εμπειρία στην
αντιμετώπιση παθήσεων ισχίου και
γόνατος. Ο Ορθοπαιδικός διακατέχει
μεγάλη προϋπηρεσία σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού ενώ τρέφει
ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον
στην αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων.
Παρακάτω ο Δρ. Παναγιώτης Καραμπίνας, μας ενημερώνει σχετικά με το
που μπορεί να οφείλεται ο πόνος στο
γόνατο.
Ο πόνος στο γόνατο είναι σύνηθες
φαινόμενο που επηρεάζει όλους τους
ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας περιορίζοντας απλές καθημερινές δραστηριότητες.
Οι περισσότεροι άνθρωποι, κάποια
στιγμή της ζωής τους, βιώνουν
πόνο στην άρθρωση του γόνατος.
Συνήθως, προκαλείται από ξαφνικό
τραυματισμό (μυϊκό ή οστικό), υπερ-

Ποιες αιτίες σχετίζονται με τον
πόνο στο γόνατο;
Ο πόνος του γονάτου είναι αποτέλεσμα ποικίλων παθήσεων και μπορεί
να οφείλεται σε κάποιο τραυματισμό,
λοίμωξη, εκφυλισμό των συνδέσμων
και των χόνδρων ή σε νόσους των
συνδετικών συνδέσμων. Συγκεκριμένα, ο πόνος στο γόνατο μπορεί να
οφείλεται σε:
Ρήξη μηνίσκου
Προκαλείται από απότομες στροφικές κινήσεις και τα συμπτώματα που
εμφανίζει είναι ο πόνος, το οίδημα
και η αδυναμία κίνησης του γονάτου.
Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
Προκαλείται από απότομη συστροφή
γόνατος ή χτύπημα. Τα συμπτώματα
που εκδηλώνει είναι ο έντονος πόνος, πρήξιμο, η δυσκολία στο περπάτημα και η αστάθεια της άρθρωσης.
Τενοντίτιδα
Τενοντίτιδα είναι η φλεγμονή των
τενόντων που περιβάλλουν το γόνατο.
Χονδροπάθεια
Εντοπίζεται στην επιγονατίδα και
προκαλείται από τη φθορά των

photo: shutterstock

χόνδρων. Ο πό- νος εμφανίζεται στο μπροστινό τμήμα του
γονάτου και επιδεινώνεται κατά το
ανέβασμα ή κατέβασμα σκαλοπατιών, το πολύωρο κάθισμα ή τις στάσεις που επιβαρύνουν την άρθρωση
(π.χ οκλαδόν)
Αρθρίτιδα γονάτου
Εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες
λόγω εκφυλισμού και αποδόμηση
των χόνδρων. Η αρθρίτιδα προκαλεί
δυσκολία στην κίνηση και κάποιες
φορές μπορεί να ενεργοποιηθεί από
ξαφνικό τραυματισμό.
Σύνδρομο
λαγονοκνημιαίου
συνδέσμου
Προκαλείται από την τριβή του περιφερικού τμήματος της λαγονοκνημι-

αίας ταινίας με το εξωτερικό τμήμα
του μηρού κατά τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις του γόνατος.
Εξάρθρωση επιγονατίδας
Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιγονατίδα εκτοπίζεται και γλιστρά προς το εξωτερικό του
γονάτου.
Πόνος στο ισχίο ή στο πόδι
Η αλλαγή στον τρόπο βάδισης
μπορεί να ρίξει μεγαλύτερο σωματικό βάρος στην άρθρωση του
γονάτου προκαλώντας ενόχληση στην περιοχή.
Πόνος στο γόνατο: Πως αντιμετωπίζεται;
Ορισμένοι απλοί τρόποι μπορούν να
προσφέρουν ανακούφιση από τον
πόνο που έχει προκληθεί από κάποιον τραυματισμό ή την αρθρίτιδα
όπως:
Διατήρηση σωστού σωματικού βάρους.
Ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων
που στηρίζουν το γόνατο και παρέχουν ευελιξία μέσω ασκήσεων.
Να κινείται το γόνατο και όχι να ξεκουράζεται συνεχώς γιατί αποδυναμώνει τους μύες και επιδεινώνει τον
πόνο.
Με συντηρητική αγωγή η οποία περιλαμβάνει την παγοθεραπεία, την
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ανάπαυση, την ανύψωση του ποδιού
που εντοπίζεται ο πόνος στο γόνατο
γιατί βοηθάει στην ελάττωση του πόνου και του πρηξίματος.
Η συντηρητική αγωγή συμπεριλαμβάνει και φαρμακευτική αγωγή με
αντιφλεγμονώδη όταν ο πόνος στο
γόνατο προέρχεται από αρθρίτιδα ή
μικρό τραυματισμό.
Σε περίπτωση όμως που ο πόνος συνεχίζεται και επιδεινώνεται, τότε ο
Ορθοπαιδικός Χειρουργός θα προτείνει την χειρουργική αποκατάσταση
της βλάβης στο γόνατο.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ασθενείς που πάσχουν από επίμονο πόνο
στο γόνατο, να προγραμματίσουν
έγκαιρα το ραντεβού τους στον Ορθοπαιδικό. Η έγκαιρη διάγνωση της
αιτίας που προκαλεί τον πόνο στην
άρθρωση, συντελεί και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.
Δρ. Παναγιώτης Καραμπίνας –
Ορθοπαιδικός
Χειρουργός
Ιατρείο Άργους
Καποδιστρίου 23, Άργος | 27510
23018
Ιατρείο Αθήνας
Λουκιανού 14, Αθήνα | 21555 12137
karapana@yahoo.com

Λάμπρου: Αγωνία για την διαχείριση των απορριμμάτων
Κάποιοι παίζουν ακόμα το παιχνίδι των καθυστερήσεων
Στις καθυστερήσεις της διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρεται ο δημοτικός σύμβουλος δήμου
Ερμιονίδας, επικεφαλής ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ Τάσος Λάμπρου:
Την Παρασκευή 10/12/2021 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας αποφάσισε
ομόφωνα, στα πλαίσια αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Ε.2021, να δημιουργήσει
δύο νέους κωδικούς τόσο για την μεταφορά
όσο για την διαχείριση των απορριμμάτων με
την λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης της
Νέας Κίου, και σε συνέχεια με την λειτουργία
του Εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης
(Σ.Δ.Ι.Τ), σύμφωνα με τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.
Εμείς όπως ήταν αυτονόητο στηρίξαμε την
απόφαση, γιατί είναι η πάγια θέση μας εδώ
και δέκα χρόνια η άμεση υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των
απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Άλλοι αναθεώρησαν τις θέσεις τους όχι εμείς τόσο
σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, όταν οι αυταπάτες και οι πειραματισμοί
τελείωσαν έρχονται όλοι να υλοποιήσουν τον
προβλεπόμενο σχεδιασμό σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έπρεπε να περάσουν δέκα χρόνια, 3 κυβερνήσεις, 2 περιφερειακές διοικήσεις, 3 δημοτικές
περίοδοι για να μιλάμε ότι σήμερα είμαστε στην
φάση της υλοποίησης του Περιφερειακού σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Φυσικά ακόμη και σήμερα κάποιοι παίζουν το
παιχνίδι των καθυστερήσεων, ο Περιφερειάρχης κ. Π. Νίκας είχε δεσμευτεί ότι ο σταθμός
μεταφόρτωσης της Νέας Κίου θα λειτουργούσε
από τον Σεπτέμβριο 2021 ...σήμερα ακόμα περιμένουμε και τώρα ελπίζουμε αρχές της νέας
χρονιάς.
O Δήμος Ερμιονίδας μέχρι 31/12/2021 μεταφέρει τα απορρίμματα του στο Χ.Υ.Τ.Α. Άμφισσας
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, με την
έναρξη της νέας χρονιάς τι θα γίνει, θα έχουμε
νέα προβλήματα, πότε θα λειτουργήσει ο ΣΜΑ
της Νέας Κίου;
Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι Δήμοι καθυστερούν
δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους καθυστερούν να αναλάβουν το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Δήμος Ερμιονίδας
εδώ και 10 χρόνια διαθέτει 1.000.000 ευρώ το
χρόνο στην διαχείριση των απορριμμάτων. Στο
τόπο μας περάσαμε πολλά, ματώσαμε, συγκρουστήκαμε, αλλά μάθαμε πολλά και συμφωνούμε όλοι ότι η ολοκλήρωση του περιφερειακού
σχεδιασμού στην διαχείριση των απορριμμάτων
είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον δεν
θα γίνουν βελτιωτικές προτάσεις από όλους μας
για την μείωση του κόστους της διαχειρίσεως,
για την ουσιαστική ενίσχυση του προγράμματος
ανακύκλωσης, για την εφαρμογή μιας ουσιαστικής διαλογής της πηγής με την ενίσχυση
του καφέ κάδου, με την ευαισθητοποίηση των
Δημοτών, των κατοίκων και των επισκεπτών

για μία περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα
σέβεται το φυσικό περιβάλλον, θα προσέχει κοινόχρηστους χώρους και τον όμορφο τόπο μας.
Επίσης δεσμεύομαι ότι θα αξιολογηθεί όλος
ο τομέας των ανταποδοτικών υπηρεσιών στα

πλαίσια κόστους - οφέλους με εφαρμογή μοντέλων ορθολογικής διαχείρισης για να περιορίσουμε τα έξοδα και τις μη αναγκαίες δαπάνες.
Με το νέο έτος, με την έναρξη της νέας χρονιάς
υπάρχει αγωνία τι θα γίνει, φτάνει πια, δεν αντέ-

χουμε άλλες νέες καθυστερήσεις από όποιον και
εάν προέρχονται... ζητάμε την άμεση υλοποίηση
του περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων για τον Δήμο Ερμιονίδας,
για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
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Ανθρώπων Έργα

Με 22.000 δολάρια χτίστηκε το Γυμνάσιο Άργους,
που κλείνει 82 χρόνια λειτουργίας
Το σχολείο τίμησε τον ευεργέτη Μπουσουλόπουλο

Ογδόντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση του Μπουσουλοπούλειου, λοιπόν, σκέφτεται κανείς πόσο
σημαντικό ήταν και είναι το ευεργέτημα αυτό
για την πόλη του Άργους. Με 22.200 δολάρια,
ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο για την εποχή
εκείνη, και με την εντολή του ευεργέτη της πόλης
Σπυρίδωνα Μπουσουλόπουλου, αναγέρθηκε το
διδακτήριο που λειτουργεί συνεχώς από το 1939
μέχρι σήμερα.
Κάθε χρόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων και Διδασκουσών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Άργους τιμούν την
μνήμη του Σπυρίδωνα Μπουσουλόπουλου. Την
προηγούμενη Δευτέρα, μια ημέρα μετά την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, τελέσθηκε μνημόσυνο για να τιμηθεί η μνήμη του στον καθεδρικό
Ι.Ν. Αγίου Πέτρου. Στην τελετή πήρε μέρος αντιπροσωπία των μαθητών και των καθηγητών
μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων
για τον covid.
Η πρώτη ώρα του σχολικού προγράμματος της
Δευτέρας αφιερώθηκε στη μνήμη του ευεργέτη.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν ποιος ήταν
ο Σπ. Μπουσουλόπουλος και εκτίμησαν ακόμη
περισσότερο την προσφορά του ως ένδειξη αλτρουισμού και περισσεύματος ψυχής. Σε ένδειξη

σεβασμού και για να τιμηθεί η προσφορά του
αυτή, κατάθεσαν οι μαθητές λίγα λουλούδια
στην προτομή του, που βρίσκεται στον αύλειο
χώρο του σχολείου.
Ο δωρητής και ευεργέτης του Άργους καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν

μπακάλης, αλλά είχε την ατυχία να χάσει τη μικρή του περιουσία, πριν ακόμη ο μικρός Σπύρος
τελειώσει το δημοτικό. Έτσι, από την ηλικία των
11 χρόνων, άρχισε να δουλεύει σε μπακάλικα
της πόλης. Σε αναζήτηση καλύτερης τύχης ξενιτεύτηκε στην Αμερική και έζησε τα υπόλοιπα

χρόνια της ζωής του στην Ατλάντα, όπου έπλενε
πιάτα σε εστιατόριο, μέχρις ότου καταφέρει να
ανοίξει το δικό του κατάστημα.
Μακριά από τις ανέσεις και τις απολαύσεις της
ζωής και παρακινούμενος από τον καημό του
που δεν έμαθε ο ίδιος γράμματα, μάζευε με υπομονή τα χρήματά του, ώστε να τα δωρίσει στην
ιδιαίτερή του πατρίδα για να κτιστεί σχολείο.
Η μέγιστη αξία είναι ότι στις αίθουσές του στέγασε και συνεχίζει να στεγάζει χιλιάδες μαθητές
της περιοχής μας προσφέροντας πολύ καλές
συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Η μεγάλη
αίθουσα θεάτρου, που διαθέτει από το 1939, έγινε η αφορμή να επισκεφθούν την πόλη δεκάδες
θεατρικοί θίασοι, καθώς και πολλές χορωδίες
απ΄ όλη την Ελλάδα, για να λάβουν μέρος σε
εκδηλώσεις.
Επιπλέον, το αρχικό μεγάλο υπόστεγο για την
άθληση των μαθητών, πρωτοποριακό για την
εποχή του, διαμορφώθηκε στη συνέχεια σε κλειστό γυμναστήριο, δίνοντας διέξοδο για άθληση
στους νέους. Στον αύλειο χώρο δε, έχουν γίνει
γυμναστικές επιδείξεις σχολείων, ποδοσφαιρικοί
αγώνες του Παναργειακού και μέχρι σήμερα οργανώνονται πολλές εκδηλώσεις.

Το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του και τα τρία πνεύματα
των Χριστουγέννων θα του δείξουν τον δρόμο της αγάπης
Όταν ο Κάρολος Ντίκενς έγραψε την Χριστουγεννιάτικη Ιστορία το 1863, μετά την
πρώτη βιομηχανική επανάσταση, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων είχαν ξεθωριάσει αρκετά, καθώς για τους περισσότερους
επρόκειτο απλά για μια μέρα εργασίας. Την
περίοδο εκείνη όμως οι βιομηχανίες άρχιζαν
να έχουν επιπλέον ανάγκες, όπως τη δημιουργία μιας εμπορικής γιορτής στο πλαίσιο
της οποίας θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά έσοδα.
Έτσι οι πλούσιοι εορτασμοί των Χριστουγέννων αναβίωσαν και μαζί με αυτούς και οι

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες φαντασμάτων.
Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία όμως διαφέρει
από τις παλαιότερες ιστορίες φαντασμάτων,
καθώς είναι και νοσταλγική και παρουσιάζει
το μεγαλείο των εορτασμών.
Κοντά στις τελευταίες μέρες του χρόνου τα
φαντάσματα του καθενός έρχονται και μας
βρίσκουν. Φαντάσματα ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή μας, φαντάσματα του παρελθόντος, φαντάσματα του παρόντος αλλά και
του μέλλοντος έρχονται για τον απολογισμό
της χρονιάς, των αναμνήσεων, των πράξεων
και των ονείρων μας.
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Η πρώτη προβολή της ταινίας του Μ. Μανουσάκη “1821 – Η Φλόγα της
Επανάστασης” έγινε την Δευτέρα στην Αθήνα
Η ταινία -η οποία μετά τις γιορτές θα προβληθεί και σε πόλεις
της Περιφέρειας Πελοποννήσου- είναι παραγωγή της Περιφέρειας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από τον
ξεσηκωμό των Ελλήνων το 1821. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού χρόνου, κυρίως, σε ιστορικούς τόπους της Πελοποννήσου.
Η σκηνοθεσία είναι του Μανούσου Μανουσάκη και πρωταγωνιστούν οι Κωνσταντίνος Καζάκος, Πέτρος Ξεκούκης, Δημήτρης Κοτζιάς, Γιώργος Χαλεπλής, Παύλος Κουρτίδης κ.α. Η
μουσική είναι του Χρήστου Παπαδόπουλου, το τραγούδι τίτλων
ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπάσης, ενώ στην αφήγηση είναι η Τατιάνα Παπαμόσχου.
“Ανταποκριθήκαμε στο χρέος και την ευθύνη απέναντι στους
προγόνους και παρά τις δυσκολίες της πανδημίας τιμήσαμε ως
Περιφέρεια Πελοποννήσου την επέτειο των 200 χρόνων από
την Επανάσταση στο κριτήριο της ποιότητας, της αλήθειας και
της αντοχής στον χρόνο” σημείωσε ο περιφερειάρχης στον χαιρετισμό του. Και συνέχισε:
“Η ταινία που προβάλλεται εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύξαμε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτελεί
δε προϊόν της συνεργασίας μας με τον συμπατριώτη μας Σπαρ-

Χριστούγεννα 2021 με
Μουσικά Σύνολα στο Άργος
Tο Δημοτικό Ωδείο Άργους Μυκηνών διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Χριστούγεννα 2021 με Μουσικά Σύνολα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στις
11:00πμ.

τιάτη εξαίρετο σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη και της αξιοποίησης των πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνατοτήτων
που διαθέτει η Πελοπόννησος.
Όλες οι δράσεις μας έχουν αναφορά σε καλλιτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους της Πελοποννήσου, έχουν ποιότητα και
στοχεύουν να έχουν διάρκεια
Θα ακολουθήσουν προβολές στις πρωτεύουσες των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων, προβολές και για σχολεία, ενώ και αρκετά
κανάλια την έχουν ζητήσει ήδη για να την προβάλουν.
Σημειώνω δε, ότι εκτός από τη συγκεκριμένη ταινία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνέδραμε επίσης στην παραγωγή ενός
ντοκιμαντέρ από την Κλεώνη Φλέσσα με τίτλο “Ο παππούς μου
ο Παπαφλέσσας.
Ως Περιφέρεια, τιμώντας τα 200 χρόνια από την Επανάσταση,
προχωρήσαμε ακόμα σε 6 εκδόσεις πολύ σημαντικών βιβλίων,

πάνω από 5.000 αντίτυπα των οποίων έχουν διατεθεί μέχρι
τώρα στη Βουλή, σε βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, σε σχολεία,
σε μητροπόλεις, σε πρεσβείες, σε φορείς, σε σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους.
Επίσης, μεταξύ άλλων, έχουμε χρηματοδοτήσει την συμπαραγωγή της θεατρικής παραγωγής “Υλικό Καποδίστριας” από τα
ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας και Ρούμελης. Φιλοτεχνήθηκαν προσωπογραφίες ηρώων της Επανάστασης. Διαθέσαμε 200.000 ευρώ
για τη συντήρηση όλων των ηρώων που έχουν ανεγερθεί στις
περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις οποίες έλαβαν
χώρα μάχες της Επανάστασης του 1821. Αναλάβαμε προωτοβουλία, που ευοδώθηκε, για την ονοματοδοσία των σηράγγων
στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα με
ήρωες και σημαντικές προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης.
Τέλος, σημειώνω τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως τιμώμενης, στη φετινή ΔΕΘ και την ιδιαίτερη επισήμανση του πρωθυπουργού για το επετειακό μας περίπτερο, το
οποίο παρουσιάσαμε και στη συνέχεια και στην Πανηπειρωτική Εκθεση, στα Ιωάννινα”.
Καταλήγοντας, ο περιφερειάρχης Π. Νίκα εξέφρασε ευχαριστίες στον πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Αναστάσιο Λιάσκο,
όπως και στον σκηνοθέτη Μ. Μανουσάκη, τον οποίον τίμησε
-μετά την προβολή της ταινίας- επιδίδοντάς του αντίγραφα από
τις “Σφραγίδες της Ελευθερίας” δημιουργήματα της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας.
Την εκδήλωση, την οποίαν χαιρέτισαν επίσης ο πρόεδρος του
Πολεμικού Μουσείου Αναστάσιος Λιάσκος και ο σκηνοθέτης
Μανούσος Μανουσάκης, προλόγισε ο συνεργάτης της Περιφέρειας Πέτρος Σαραντάκης, αναφερόμενος περιληπτικά στις
δράσεις που οργάνωσε και δρομολόγησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου φέτος με την αφορμή της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Πρωτ. 5878Β
ΑΘΗΝΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου εκφράζει τα συλλυπητήρια και τη βαθιά θλίψη
του για την απώλεια του Βασιλειάδη Βαγγέλη, ο οποίος
υπήρξε δημοσιογράφος, πρώην εκδότης της εφημερίδας
«Ακρίτας» με έδρα την Ξάνθη και μέλος της Ένωσής μας για
πολλά χρόνια.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
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Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Μέχρι τώρα ξέραμε τα πιστοποιητικά… // Δ.Δ.
Στείλτε τις φωτογραφίες για να δημοσιευτούν

Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτογραφία μου».
Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Καποδιστρίου 9-11, Άργος,
ΤΚ: 21232
Τηλ.
2751360000,
2751360036
e-mail: dimos@argos.gr
NUTS: EL651
Άργος: 14/12/2021
Αρ.πρωτ.: 19364
Έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ»
CPV: 45213150-9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών
προκηρύσσει, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 316/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
ανοιχτή διαδικασία μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
«Ανέγερση κτηρίου νέου Δημαρχείου Δήμου Άργους-Μυ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Παπαρσένη
Ταχ. Κώδικας: 213 00 Κρανίδι
Πληροφορίες: Σουσάνα Καρανικόλα
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τηλ.
2754.361.428,
2754361431
e-mail:
karanikolasous@
gmail.com
Κρανίδι 06/12/2021
α.π. 9341
Έργο : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
CPV : 45233200-1
45231300-8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Ερμιονίδας προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 206/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α. :
Ψ01ΘΩΡΡ-ΠΤΙ), ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για
τη σύναψη δημόσιας σύναψης
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε.
Κρανιδίου – Φιλόδημος ΙΙ»

κηνών», εκτιμώμενης αξίας
1.587.737,53 € (με ΦΠΑ). Το
έργο αποτελείται από κατηγορία εργασιών Οικοδομικές με
προϋπολογισμό 949.288,91 €
και Ηλεκτρομηχανολογικές με
προϋπολογισμό 328.213,13 €
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε.,
απρόβλεπτα).
-Προσφέρεται
ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr, για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
συστημικό αριθμό: 185363
καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (www.
newargos.gr).
-Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών ορίζεται η
03/01/2022, ημέρα Δευτέρα
και ώρα λήξης των προσφορών η 14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 10/01/2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.
-Το σύστημα προσφοράς είναι

με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού
(παρ. 2α του άρθρου 95 του
Ν.4412/2016). Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.
-Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
α) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία έργων Οικοδομικά και
Ηλεκτρομηχανολογικά, όπως
ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως
κατά τη μεταβατική περίοδο
εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
β) οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. προσκομίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016, γ) σε
κράτος-μέλος του ΕΟΧ, δ) σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθε-

ση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και ε) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ’
της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν
υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου
76 του ν. 4412/16.
-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
25.608,65 €, με ισχύ τουλάχιστον 14 μηνών.
-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες.
-Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις Π.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών-Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και ΣΑΤΑ
2022.
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος

εκτιμώμενης αξίας 226.728,00€
με Φ.Π.Α. με πολυετή δέσμευση και υπάρχουσα πίστωσης
για το έτος 2021 179.400,00€.
Το έργο αποτελείται από κατηγορίες εργασιών : Οδοποιίας
και Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 182.845,00 € (δαπάνη
εργασιών, Γ.Ε. + Ο.Ε, απρόβλεπτα), προ Φ.Π.Α.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό δημόσια προσβάσιμο
χώρο
“Hλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 185627 καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής (www.ermionida.gr)
Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 27/12/21 ημέρα
Δευτέρα και ώρα λήξης των
προσφορών η 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.
Το σύστημα προσφοράς εί-

ναι με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης ανά ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού
(παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016) Κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
με βάση της τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
Οδοποιίας και Υδραυλικών.
α) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων) στις
κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ όπως
ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως
κατά τη μεταβατική περίοδο
εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
β) Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ε.Ε. προκομίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α
του Ν. 4412/2016,
γ) σε κράτος – μέλος του ΕΟΧ
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,

στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1,2,4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσατήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και
ε) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ
της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παραγράφων 2,3
και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου
76 του ν.4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
3.656,90 € με ισχύ τουλάχιστον
11 μηνών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
Ιωάννης Γεωργόπουλος

Αρ. Πρωτ. 5882B
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον νέο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, απέστειλε η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, αναφέροντας τα παρακάτω:
ΠΡΟΣ: Αξιότιμο κ. Νικόλαο Ανδρουλάκη
Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου σας συγχαίρει
για την εκλογή σας στη θέση του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που
αναλάβατε.
Οι εκδότες των εβδομαδιαίων Περιφερειακών εφημερίδων
προσβλέπουν και στη δική σας βοήθεια για την επίλυση
των πολλών και σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας θα είναι συνεχής και γόνιμη ούτως ώστε να δρομολογηθούν λύσεις στα προβλήματα
του ιστορικού μας κλάδου καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΟΤΡΩΚΦ-ΕΗΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου
34
Τ. Κ. : 21100
Τηλ : 2752360941
Πληρ. : Καλογήρου Ελένη
Ναύπλιο 14/12/2021
Αριθμ. Πρωτ. 20876
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση
Δημοτικού Ακινήτου - Καταστήματος στο πάρκο Σταϊκόπουλου της Δ. Ε. Ναυπλίου
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Προκηρύσσει
δημοπρασία
πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του
δημοτικού ακινήτου – Καταστήματος εντός του πάρκου
Σταικόπουλου στην Δημοτική
Ενότητα Ναυπλίου εμβαδού
187,23 τμ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
την 27/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ναυπλίου στο γραφείο
Νο 3 ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής ως έχει ορισθεί με
την 10/2021 ΑΔΣ.
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των
εννιακοσίων ευρώ
(900,00
€) μηνιαίως.
Μαζί με τη συμμετοχή τους
και τα λοιπά δικαιολογητικά οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό
των χιλίων ογδόντα ευρώ
(1.080,00 €).
Πληροφορίες και αντίγραφα
της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το γραφείο 7 του Δήμου Ναυπλιέων
Αρμόδια υπάλληλος: κ. Καλογήρου Ελένη
Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 34
Τηλ. 2752360941-940
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ψυχή
Μια καλημέρα
ένα χαμόγελο
ένα μήνυμα…
πάντα δίνουμε.
Το πώς θα το πάρει,
ή θα ανταποδώσει,
ή θα φανταστεί ο άλλος δεν
είναι δικό μας θέμα.
Ότι έχει στην ψυχή του
ο καθένας βγάζει!!
- Σπύρος Δ
Κατσίγιαννης 12/2021

λογοτεχνία & ποίηση

Να είσαι ευγνώμων
Μια νέα μέρα ξημερώνει
Ο ήλιος πάλι ανατέλλει
Ευκαιρίες σ’ όλα τα ζωντανά όντα θα δωθούν πάλι
σήμερα
Πρέπει να νιώθεις ευγνωμοσύνη
που ζωντανός είσαι
και που ζωή στις φλέβες σου κυλάει
και έχεις τη δυνατότητα
όλα τα λάθη να διορθώσεις
Ξέχνα τη ματαιοδοξία που τα μυαλά σου έχει
φουσκώσει
Μπορείς να σώσεις την ύπαρξή σου
Ελπίδα και σε άλλους να δώσεις
Στο χέρι σου είναι να συμβάλλεις
με πράξεις πολύ θεάρεστες
να βάλεις ένα λιθαράκι
κι ανθρώπους να επηρεάσεις
να σώσεις την ανθρωπότητα
τη δύναμή σου θα την αντλήσεις από τα βάθη της
καρδιάς
τώρα γνωρίζεις σωστό και λάθος
και εμπειρία στα χέρια κρατάς
για να βοηθήσεις και κάποιους άλλους να
επιμείνεις
μη σταματάς
και το παραμικρό έχει αξία ανεκτίμητη
και μη ξεχάσεις να είσαι ευγνώμων
και να εκτιμάς
που ακόμα έχεις μέσα σου ζωή
να πολεμάς μέρα με τη μέρα για να την κάνεις
ξεχωριστή
Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή
"Στα απόκρυφα μονοπάτια της καρδιάς".
Εκδόσεις Όστρια, Ιούλιος 2014

Χρόνια πολλά καλές γιορτές!
Πόνος στοργή
..........................
Αυτές οι γιορτές θέλω
να είναι ξεχωριστές ...
Να σταματήσει να
υπάρχει
αντρική βία..
Είναι σκοταδισμός..
Υπάρχει φασισμός
στη συμπεριφορά μας
Είναι εκφυλισμός...

Να δείξουμε τη δύναμη
μας
στα πρόσωπα που αγαπάμε ...
γυναίκες μας έφεραν στη
ζωή
Ας δείξουμε τη στοργή
μας
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Ένα χάδι ένα χαμόγελο
ένα φιλί μια αγκαλιά ...
Είναι το πιο όμορφο
δώρο
στις γιορτές !
Υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι σήμερα
που αυτές τις γιορτές
θα νιώθουν μόνοι τους...
Όπως και τα ζωάκια..
Ας δείξουμε την αγάπη
μας...
Υπάρχουν πολλοί άστεγοι
που το σπίτι τους είναι
ο δρόμος...

Εξαρτημένοι από τις
ουσίες
χάνουν τη ζωή τους
γιατί τους εγκαταλείψαμε..
ένα πιάτο φαγητό..
νά μη ζουν μόνοι τους....
Υπάρχει χρόνος να δείξουμε
ότι είμαστε άνθρωποι..
Να βγάλουμε
τη μάσκα που φοράμε...
Ποιοί είμαστε τι κουβαλάμε
ψυχές που αιμορραγούν...
Ιωάννης Σκούρας
12 - 12 - 2021

Το καλσόν ως μέθοδος…
αντισύλληψης

Νέος φοιτητής, ο Άκης από το Άργος, είχε πάει
στην Πάτρα κάπου στα μέσα της δεκαετίας του
70. Πρώτη φορά μακριά από το σπίτι του και
αποζητούσε εσπευσμένως την χειραφέτησή
του μέσω της σεξουαλικής απελευθέρωσης.
Λύσσα κακιά και να μην τον κάνεις καλά με
τίποτα!
-Πού ‘ναι, ρε σεις, οι γυναίκες;
-Σιγά - σιγά Άκη μου, πώς κάνεις έτσι σαν λιμασμένος; Με το μαλακό!
Αχόρταγος, ο Άκης όταν επρόκειτο να συζητάει σεξουαλικής φύσεως θέματα – προσοχή,
μόνο να συζητάει - και έτσι οι υπόλοιποι του
κύκλου βρήκαν αντικείμενο ενασχόλησης:
-Και δεν μου λες. Τι θα κάνεις άμα γκαστρώσεις καμία;
-Α, όλα κι όλα. Δεν θα την πατήσω γιατί θα
λάβω προφυλάξεις!!!
-Ναι αλλά δεν σε… στενεύουν τα προφυλακτικά;
-Και τι μπορώ να κάνω ρε παιδιά; Θα το υποστώ.
-Να βάλεις... καλσόν, για να έχεις πιο άνεση!
-Τι πράγμα:
-Μα πού ζεις καημένε μου; Δεν έμαθες την
νέα πρωτοποριακή μέθοδο αντισύλληψης;
-Όχι!
-Είδες που είσαι ανενημέρωτος; Αντί για προφυλακτικό, που σε στενεύει, θα φοράς… καλσόν και θα πηγαίνεις στη γυναίκα! Θα είσαι

και σίγουρος και άνετος.
Τελικά τον έπεισαν να φορέσει καλσόν και κανονίσανε έξοδο για πρακτική εξάσκηση. Έγινε
το έλα να δεις. Πανζουρλισμός! Κατεβαίνοντας
από το διαμέρισμα ήταν στην παρέα πέντε
άτομα. Όταν έφτασαν στο κέντρο της πόλης,
στην οδό Γεωργίου, είχαν φτάσει τα πενήντα!
Μπροστά, φυσικά, βάδιζε καμαρωτός - καμαρωτός ο Άκης.
Οι ώρες πέρασαν σε απεγνωσμένη αναζήτηση
της... τυχερής επί της οποίας θα δοκιμαζόταν η
νέα μέθοδος, αλλ’ εις μάτην. Γύρισαν άπραγοι
τα ξημερώματα στο διαμέρισμα. Απογοήτευση
στο πλήθος.
-Άιντε ρε Άκη και τσάμπα μας ξενύχτησες!
-Αυτές χάσανε!
Την επομένη το καλσόν κρεμόταν φρεσκοπλυμένο στο μπαλκόνι. Τους άλλους τους
έφαγε η περιέργεια.
-Αφού γυναίκα δεν βρήκε, πώς το λέρωσε;
Χειρωνακτικώς;
Αλλά δεν τόλμησαν να τον ρωτήσουν...
……………………
Έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο μου «Παλιές Ιστορίες (που βγάζουν γέλιο)», που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις «Ερωδιός». Το βιβλίο βραβεύτηκε
ως «Βιβλίο Χρονιάς» (2019) από τον Ελληνικό
Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδας.
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υγεία

Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες;
Της Δήμητρας
Τούντα,

Αναλύοντας τα συστατικά που περιέχονται στα

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

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr
Κάθε χρόνο αυτήν την εποχή καλούμαστε να
απαντήσουμε στο εξής ερώτημά σας: Μπορώ
να φάω μελομακάρονα και κουραμπιέδες ενώ
κάνω δίαιτα; Και αν ναι, τότε ποιο από τα δυο
αυτά Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα είναι πιο
υγιεινό;
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι σαφές
ότι σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, είτε πρόκειται για απώλεια βάρους είτε
για συντήρηση, πάντα υπάρχει χώρος για μια
γλυκιά «αμαρτία». Αρκεί αυτό να γίνει σωστά
και με μέτρο, χωρίς να ξεφύγουμε θερμιδικά.
Μπορείτε λοιπόν να φάτε με μέτρο τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων. Ποιο όμως
είναι πιο υγιεινό; Τα μελομακάρονα ή οι κουραμπιέδες;
Θερμιδικά, τόσο το μελομακάρονο όσο και ο
κουραμπιές, δεν διαφέρουν πολύ, ανάλογα πάντα και με τρόπο παρασκευής τους. Ένα μέτριο
μελομακάρονο ή κουραμπιές μας δίνει περίπου
180 - 200 θερμίδες. Η ουσιώδης διαφορά τους
βρίσκεται στην θρεπτική αξία των δυο γλυκισμάτων. Και για να το κατανοήσουμε αυτό, αρκεί απλά να δούμε τα κύρια συστατικά παρασκευής των δυο γλυκών. Το μελομακάρονο έχει
σαν κύρια συστατικά του το μέλι, το ελαιόλαδο
και τα καρύδια, περιέχει δε και ξύσμα ή χυμό
πορτοκαλιού, κανέλα και γαρίφαλο. Από την
άλλη πλευρά, κύρια συστατικά στον κουραμπιέ
είναι η ζάχαρη και το βούτυρο, περιέχει δε και
ποσότητα αμυγδάλου.
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μελομακάρονα:
• Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε
(βιταμίνη με αντιοξειδωτική δράση) και σε μονοακόρεστα λιπαρά, ουσίες που βοηθούν στην
μείωση της LDL («κακής») και την διατήρηση
των επιπέδων της HDL («καλής») χοληστερόλης στο αίμα.
• Τα καρύδια είναι πλούσια σε μέταλλα, βιταμίνες Β6 και Ε, καθώς και σε μονοακόρεστα και
πολυακόρεστα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, γεγονός που τους προσδίδει σημαντική αντιοξειδωτική δράση.
• Το μέλι έχει επίσης μεγάλη θρεπτική αξία καθώς περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία (π.χ. κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο) καθώς επίσης
και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
• Τέλος, η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.
Όσον αφορά τα συστατικά των κουραμπιέδων:
• Το βούτυρο είναι πλούσιο σε κορεσμένα λίπη.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η μεγάλη κατανάλωση κορεσμένων λιπών αυξάνει τον κίνδυνο για
καρδιαγγειακά νοσήματα.
• Την θρεπτική αξία των κουραμπιέδων αυξάνει η προσθήκη αμυγδάλων που είναι πλούσια
σε πολυακόρεστα λιπαρά, προσδίδοντας αντιοξειδωτική δράση.
Συνεπώς, τα μελομακάρονα είναι αναμφίβολα
η πιο υγιεινή επιλογή για να γλυκάνουμε τις
γιορτινές μέρες. Μην ξεχνάμε όμως ότι, παρότι
είναι μια υγιεινή επιλογή, έχουν αρκετές θερμίδες και γι’ αυτό πρέπει να τα καταναλώσουμε
με μέτρο.

Πολλοί από εμάς, στο ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον έχουμε συναναστραφεί με παιδιά. Έχουμε δει πολλές
περιπτώσεις παιδιών αναπτυγμένων,
άνετων, που έχουν πρωτοβουλία για να
μιλούν για τις προσωπικές τους υποθέσεις, με κάποια ωριμότητα, με μια καλή
εκτίμηση του κοινωνικο-οικογενειακού
τους πλαισίου. Από την άλλη είτε έχουμε έρθει σε επαφή είτε προσέξει κι άλλα
παιδιά με εντελώς διαφορετική πορεία
από την προαναφερόμενη. Δηλαδή συνεσταλμένα παιδιά που δεν παίρνουν
πρωτοβουλίες για επικοινωνία, φαίνεται να μην καταλαβαίνουν τίποτα από
την κατάσταση, δεν καταλαβαίνουν γιατί
βρίσκονται εδώ, δυσκολεύονται τόσο για
να παίξουν όσο και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις μας.
Βλέποντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, τα
συγκεντρώνουμε και προσπαθούμε να
κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις με επίκεντρο τις γλωσσικές συμπεριφορές των
παιδιών.
Οι γλωσσικές συμπεριφορές ποικίλουν
από παιδί σε παιδί και εκτιμώνται κάτω
από διάφορες προσεγγίσεις όπως :
- Το παιδί μιλάει λίγο ή πολύ. Υπάρχουν
δύο τύποι παιδιών που μιλάνε πολύ. Τα
παιδιά που μιλάνε πολύ και παράγουν
ιδέες και τα παιδιά που μιλάνε πολύ και
εκπέμπουν λίγες ιδέες. Η ομιλία τους
είναι λογορροϊκή. Από την άλλη μεριά

είναι οι «οικονόμοι» που μιλάνε λίγο
αλλά εκπέμπουν ιδέες και οι «οικονόμοι»
με σπάνια δηλαδή ομιλία με λίγες ιδέες.
- Τις στρατηγικές της συνομιλίας: ορισμένα παιδιά, που διαθέτουν ένα μέτριο
λόγο, αποδεικνύονται ανίκανα να κρατήσουν τη θέση τους μέσα σ’ένα διάλογο.
Δεν κατορθώνουν να ενσωματώσουν
στη συνομιλία τις δυσκολίες του διαλόγου και το βλέμμα στρέφεται αλλού.
- Την μεταγλωσσολογική ικανότητα: από
τα τρία τους χρόνια περίπου, τα περισσότερα παιδιά αισθάνονται ευχαρίστηση να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη
γλώσσα. Μερικές φορές η επιμονή τους
αποθαρρύνει τον ενήλικα που αρνείται
να απαντήσει στις ερωτήσεις τους : «πως
το λένε αυτό;», «πως το λες;», «το δέντρο
που κάνει ροδάκινα λέγεται ροδακινά ή
ροδακινιά;». Παίζουν πως τάχα ξεγελιούνται λέγοντας μια λέξη αντί μιας άλλης
που γνωρίζουν πολύ καλά, αισθάνονται
ευχαρίστηση να διορθώνονται τα ίδια ή
διασκεδάζουν περιμένοντας την παρέμβαση του ενήλικα.
Αυτές λοιπόν τις παραπάνω γλωσσικές
συμπεριφορές τις συναντάμε σε όλα τα
παιδιά ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης
της γλωσσικής τους ικανότητας και αποτελούν μέτρο σύγκρισης ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις τυχόν αποκλίσεις που
υπάρχουν στο λόγο τους σε σχέση με την
αντίστοιχη ηλικία του κάθε παιδιού.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το σπίτι του Μακρυγιάννη στο Άργος
Tο «σύστημα» à la carte συνεχίζεται από το ΥΠΠΟ

Του Βασίλη Δωροβίνη,
Δικηγόρου-πολιτικού
επιστήμονα-ιστορικός
Το περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες έχει φιλοξενήσει τρεις φορές
μέχρι σήμερα άρθρα μας για το
περιώνυμο, πια, θέμα της συντήρησης του σπιτιού του Μακρυγιάννη
στο Άργος (στα τεύχη 44 (1992), 47
(1993) και 76 (2000)). Όπως το περιοδικό έχει περάσει στο Διαδίκτυο,
είναι στη διάθεση των αναγνωστών
και τα άρθρα αυτά. Επομένως κάθε
λεπτομερής επανάληψη στο παρόν
περιττεύει. Με άκρα συντομία, λοιπόν, θυμίζουμε σήμερα ότι το κτίριο
αυτό χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο με
το Π.Δ. του Ιουλίου 1982 (η σύνταξή
του ξεκίνησε επί Πλυτά το 1981 και
δημοσιεύθηκε επί Τρίτση) και του
τότε ΥΧΟΠ, που για πρώτη φορά
αντιμετώπισε συνολικά την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Άργους. Ο
τότε ιδιοκτήτης του σπιτιού («φερτός» στο Άργος, το είχε αγοράσει το
1951 και έκτοτε το είχε εγκαταλείψει)
πρόσβαλε το Π.Σ. στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, το Δ΄ Τμήμα του
οποίου (πρόεδρος ο Α. Τσούτσος

και Εισηγητής ο Β. Μποτόπουλος),
με την απόφασή του, αρ. 298/1884,
σταθμό στη νομολογία του δικαστηρίου, απέρριψε την αίτησή του.
Όταν στο μετονομασθέν ΥΠΕΧΩΔΕ
Γενική Γραμματέας ήταν η και σήμερα βουλευτής Αργολίδας κα Έλσα
Παπαδημητρίου, βγήκε κονδύλι 25
εκατομμυρίων δραχμών για μελέτη
αναστήλωσης και το αναστηλωτικό
έργο προς αποκατάσταση του κτιρίου. Θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι το κτίριο επί ενάμιση αιώνα είχε
αντέξει στη φθορά του χρόνου, αλλά
δεν άντεξε στο ύπουλο πριόνισμα
των υποστηλωμάτων του, νύχτα και
πριν συζητηθεί η υπόθεση στο ΣτΕ,
τον Οκτώβριο του 1982 Ετοιμάζεται
η μελέτη αναστήλωσης και τότε ξεκινά η απίστευτη «ιστορία» βραχυκύκλωσής της, με συνεργό τον πρώην
Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟ κ. Κ.
Αλαβάνο και τη σύζυγό του Π. Αδαμοπούλου, που «αναλαμβάνουν» ως
δικηγόροι το γιο του ιδιοκτήτη και
ξεκινούν τη «φάμπρικα» σαμποταρίσματος της αναστήλωσης μέσω
ενεργειών υπηρεσιών του ΥΠΠΟ, με
τους εκάστοτε υπουργούς να υπηρετούν παθητικά το πελατειακό σύστη-

μα. Στα μνημονευθέντα άρθρα μας
περιγράφουμε τις διαδοχικές «πτυχές» αυτής της «ιστορίας». Αλλά θα
πρέπει να μνημονεύσουμε εδώ και
ένα σημαντικό άρθρο τριών καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Μ. Αδάμη, Μ. Μπίρη και Γ.
Σαρηγιάννη), που ήταν καταπελτικό
και δημοσιεύθηκε στη σελ. 55 της
Ελευθεροτυπίας της 7.6.1996. Ως
προς όλα αυτά τα άρθρα, το ΥΠΠΟ
τήρησε επιμελώς σιγήν ιχθύος.
Πριν από λίγο καιρό και μετά από
αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του
αθηναϊκού Τύπου, τόσο για την τύχη
του σπιτιού Μακρυγιάννη όσο και του
σπιτιού του Σπ. Τρικούπη (στο Άργος
και αυτό), κατατέθηκαν ερωτήσεις
στη Βουλή, προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού (τότε κ. Λιάπης). Από το ΥΠΕΧΩΔΕ απάντησαν
με το «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».
Από το ΥΠΠΟ, όμως, η σκανδαλώδης συμπεριφορά «προσφοράς υπηρεσιών» προς τον παρανομούντα
ιδιοκτήτη συνεχίστηκε με νέο κόλπο,
αυτή τη φορά. Πρώτον, συνεχίσθηκε
να αγνοείται επιδεικτικά η απόφαση
του ΣτΕ. Και δεύτερον, σήμερα εμφανίζεται να… δίνει στοιχεία όχι η καθ’

ύλη αρμόδια Διεύθυνση Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, αλλά… η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Πατρών, η οποία
θρασύτατα δηλώνει ότι το κτίριο
ανάγεται στο τέλος του 19ου αιώνααρχές του 20ού! Βεβαίως ούτε και στο
παρελθόν η καλύψασα τον ιδιοκτήτη
Διεύθυνση Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
είχε λάβει τον κόπο να εξετάσει ενδελεχώς την περίπτωση, όπως έκανε το
ΣτΕ, με σειρά σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων που είχαν προσαχθεί
από το τότε ΥΧΟΠ. Και βεβαίως είναι
απορίας άξιο το πώς «έσκασε μύτη»
η Εφορεία Πατρών, αντιφάσκουσα
ως προς τη χρονολόγηση προς την
προηγουμένη. Φαίνεται, ίσως, ότι τελευταία η Πάτρα έχει «αναλάβει» το
Άργος, αρκεί να παραθέσουμε δύο
πρόσφατα κτυπητά παραδείγματα.
Το πρώτο: δίδει άδεια σε ενοικιαστή
καταστημάτων της διατηρητέας δημοτικής νεοκλασικής αγοράς του Άργους (1889) να ενοποιήσει αυθαίρετα
δύο καταστήματα, καταλύοντας τον
δομικό διαχωριστικό τοίχο που τα
χώριζε, ενώ το κτίριο έχει κηρυχθεί
διατηρητέο στο σύνολό του. Και δεύτερον, στέλεχος της υπηρεσίας αυτής,
με προφανή στόχο να διευκολύνει την

κατεδάφιση παλαιού (τέλος του 19ου
αιώνα) κτιρίου στο Άργος, δηλώνει
ψευδέστατα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ότι είναι
ασήμαντο και ότι κοντά σε αυτό δεν
υπάρχει άλλο αξιόλογο κτίριο, όταν
σε επαφή με αυτό βρίσκεται κηρυγμένο από το ίδιο το ΥΠΠΟ διατηρητέο
κτίριο. Η δεύτερη υπόθεση πηγαινοέρχεται «πάσα» μεταξύ κεντρικού
υπουργείου και Πατρών-Τρίπολης
(Τοπικό Συμβούλιο).
Η περίπτωση αυτή, όπως και πάμπολλες άλλες, υπογραμμίζει το
φαυλοκρατικό, πελατειακό καθεστώς που διέπει την προστασία (και)
της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς,
την παταγώδη έλλειψη πολιτικής
προστασίας και ανάδειξής της, αλλά
και τη βροντερή απουσία ντροπής
από επωνύμους και ανωνύμους, που
υποτίθεται ότι είχαν ή έχουν σχέση
θεσμική με την κληρονομιά αυτή.
Σημ. Για τα κτίρια Σπ. Τρικούπη και
Νεοκλασικής Αγοράς του Άργους
έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα μελέτες μου στο περιοδικό Αρχαιολογία.
(Δημοσιευμένο στο 112 τχ. 111 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ)
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• ΜΕΙΩΜΈΝΟ ΦΠΑ
Νέο περιβάλλον τείνει να διαμορφωθεί στους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το
2025 σε πρώτη φάση και μέχρι το 2030 και μετά σε
δεύτερη, με μεγάλη κερδισμένη την Ελλάδα, σύμφωνα με πρόταση οδηγίας όπως υιοθετήθηκε από
το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, Ecofin. Η
παρέμβαση και στις δύο φάσεις θα αφορά ακίνητα,
τον ΦΠΑ στα νησιά, τα φυτοφάρμακα, τα αγροτικά
μηχανήματα, το βαμβάκι κ.ά. Όπως προβλέπεται
μεταξύ των άλλων η Ελλάδα θα έχει την δυνατότητα για εφαρμογή ειδικών, μειωμένων κατά έως
30% συντελεστών, ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την υιοθέτηση
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά των ακινήτων.
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Μόλις το 35% εταιρειών διαθέτει
online τιμολόγια
Διστακτικοί ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις
Αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητάς τους θεωρούν πλέον επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην
Ελλάδα την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, τόσο οι εταιρείες,
όσο και οι επαγγελματίες φαίνεται ότι έχουν δρόμο
ακόμη να διανύσουν για την πλήρη ένταξη των ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινότητά τους.
Σήμερα, το 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
απαντά ότι θεωρεί την ψηφιοποίηση πολύ σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ωστόσο, υπάρχει και ένα σημαντικό μερίδιο εταιρειών και συγκεκριμένα μία στις τέσσερις, που δηλώνει
συγκρατημένο σχετικά με τη σημασία της ψηφιοποίησης στην επαγγελματική του δραστηριότητα.
Έρευνα που πραγματοποίησε η Prosvasis, σε συνεργασία με τη Focus Bari, αποκαλύπτει ότι η online
διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, η ηλεκτρονική
διασύνδεση με τον λογιστή και η αυτοματοποίηση
καθημερινών εργασιών θεωρούνται από τις εταιρείες ως απαραίτητες διαδικασίες, κατά 87%, 80%
και 79% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, το 70% θεωρεί την
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολόγιων και την αυτόματη
ενημέρωση των βιβλίων της ΑΑΔΕ, σημαντικά για

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας τους.
Παρά τη διαπίστωση αυτή και παρά το γεγονός ότι
από την 1η Νοεμβρίου είναι πλέον υποχρεωτική η
ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ψηφιοποίηση των
σχετικών διαδικασιών, μόνο το 35% των εταιρειών
στην Ελλάδα διαθέτει ειδικό λογισμικό για την έκδοση online τιμολογίων. Μάλιστα, σχεδόν οι μισές
επιχειρήσεις (το 48%) εμφανίζονται από μέτρια έως
αρκετά προβληματισμένες για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Πάντως, ένα σημαντικό ποσοστό
της τάξης του 52% απαντά ότι δεν προβληματίζεται
ιδιαίτερα για το θέμα αυτό.
Σύμφωνα με την έρευνα, πιο διστακτικοί απέναντι
στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις,
καθώς και όσοι απασχολούνται σε συνεργεία, μεταφορές, καταλύματα, επισκευές και αγροτικές δραστηριότητες. Η παρακολούθηση των καθημερινών
εργασιών και της πορείας της επιχείρησης αποτελούν τους βασικούς προβληματισμούς, όσον αφορά
τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αφορά το ποιος

πρέπει να έχει την ευθύνη για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη συγκεκριμένη ερώτηση,
το 64% των επιχειρήσεων δηλώνει αποκλειστικά
υπεύθυνο για την επιλογή εφαρμογών, που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της καθημερινής τους
λειτουργίας. Όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο
το 36% απαντά ότι η επιλογή του λογισμικού πρέπει
να γίνεται από τον λογιστή.

Η έρευνα

Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση των αναγκών και των πεποιθήσεων που έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις, αναφορικά με τη
σημαντικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της
καθημερινής τους λειτουργίας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 300 υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι σε
ό, τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών των επιχειρήσεων. Το 73% των ερωτηθέντων έχει έδρα στην
Αττική και το 27% στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά 39%
πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές
επιχειρήσεις και κατά 61% για μικρές επιχειρήσεις.

Προτεραιότητες 2022 στον τουρισμό
Στη μεζούρα των Ευρωπαίων η Ελλάδα
Ανταγωνίζονται ή αλληλοσυμπληρώνονται ο Τουρισμός πόλης με τον τουρισμό «Ήλιος και Θάλασσα». Τι
από τα δύο διαλέγουν οι ταξιδιώτες και πότε θέλουν
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και στους 10 πρώτους
τουριστικούς προορισμούς; Τι απαντούν και ποιες οι
προτεραιότητες των οκτώ μεγάλων αγορών για την
Ελλάδα: Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Η.Π.Α.
Το προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» είναι το δημοφιλέστερο στις περισσότερες αγορές, ακολουθούμενο
από τον Τουρισμό Πόλης (City Break). Στην Ιταλία
και τις ΗΠΑ ισχύει το αντίθετο. Η Ισπανία βρίσκεται
στην 1η θέση των 5 από τις 8 υπό ανάλυση χώρες
Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία).
Επιβεβαιώνεται έτσι το ισχυρό brand του ελληνικού
τουρισμού, αφού η Ελλάδα (όπως και οι πολύ μεγαλύτερες χώρες και οικονομίες Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο) βρίσκεται στο top-10
ευρωπαϊκών προορισμών, σύμφωνα με έρευνα του
INSETE.
Η καλύτερη θέση της Ελλάδας ως προορισμός είναι
η 2η στην ιταλική αγορά, ενώ είναι 3η στις αγορές
Ην. Βασιλείου, Γερμανίας και Γαλλίας και 5η στης

Αυστρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλες τις αγορές, το υψηλότερο ποσοστό που συγκεντρώνει ο πιο
δημοφιλής προορισμός είναι 12% (η Ισπανία στην
αγορά της Ολλανδίας) και το χαμηλότερο είναι 7%
(η Ισπανία στην αγορά του Ην. Βασιλείου).
Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στις
επιμέρους αγορές αναφορικά με το μήνα αναχώρησης του επόμενου ταξιδιού τους. Οι Γερμανοί, οι
Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί και οι Ολλανδοί δίνουν προτεραιότητα στις θερινές διακοπές (με αιχμή
τον Αύγουστο για τους τρεις πρώτους και τον Ιούλιο
για τους άλλους δύο), ενώ οι Βρετανοί, οι Ελβετοί
και οι Αμερικανοί στους επόμενους μήνες μέχρι τον
Μάρτιο με αιχμή τον Νοέμβριο οι Βρετανοί, τον Δε-

κέμβριο οι Ελβετοί και τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο
οι Αμερικανοί.
Το κόστος του ταξιδιού, αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιλογής του ταξιδιού, για τις αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας.
Αντίθετα για τις αγορές του Ην. Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και των ΗΠΑ, πρωταρχικό ρόλο
παίζουν οι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την
πανδημία (ταξιδιωτικοί περιορισμοί / καραντίνα και
επιδημιολογική κατάσταση στον προορισμό). Σε όλες
τις χώρες είναι μηδενικό ή ελάχιστο (<4%) το ποσοστό αυτών που δεν υπάρχει τίποτα που θα επηρεάσει
τα ταξιδιωτικά του σχέδια.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στις
επιμέρους αγορές αναφορικά με τη μέση διάρκεια
παραμονής. Όμως τα ταξίδια περιορισμένης διάρκειας, 3 έως 7 διανυκτερεύσεων, αποτελούν τη συχνότερη επιλογή.
Στην μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας που διενήργησε η
Censuswide για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ σε άτομα
ηλικίας 17 ετών και άνω, το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Σεπτεμβρίου 2021.

Για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή η καταβολή της αναλογίας πραγματοποιείται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διά του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται
απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής: α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως
την 30ή.11.2021, η καταβολή πραγματοποιείται
έως την 21η.12.2021, β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2021 έως
31.12.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την
31η.1.2022.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία
καθορίζονται οι υπόχρεοι προς καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 ο χρόνος
καταβολής του, καθώς και η διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021,
που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
αλλά και η διαδικασία πληρωμής του.

• ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΌ Η ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ
Για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης μέσω
πλατφόρμας που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από
αυτήν την εβδομάδα, μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρρακάκης. Ο
υπουργός τόνισε ότι στο ψηφιακό μας πορτοφόλι
θα έχουμε την ταυτότητά μας, την άδεια οδήγησης
αλλά και το βιβλιάριο υγείας των παιδιών. “Το κινητό μας μετατρέπεται σε στοιχείο ταυτοποίησής μας.
Αυτό που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια στοχευμένη υπηρεσία με τις υφιστάμενες ταυτότητες
και τα διπλώματα οδήγησης και να τα προσθέσουμε
στο wallet των κινητών. Η ιδέα είναι να έχουμε μια
εφαρμογή ψηφιακού πορτοφολιού, wallet, ώστε
να διευκολύνεται ο πολίτης με έναν ασφαλή τρόπο
να έχει αυτά τα στοιχεία και μάλιστα με πρόσθετες
μέριμνες προσωπικών δεδομένων”.

• ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
Την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του “Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης”,
στο πλαίσιο του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και
την παροχή 2ης ευκαιρίας ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Ο Μηχανισμός υλοποιείται για
πρώτη φορά στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε
εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019.
Η έγκαιρη προειδοποίηση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, “αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία
αποσκοπεί στον εντοπισμό περιστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα. Και τούτο με
σκοπό την πρόληψη της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων”.

Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αφορούν ιδιώτες και αποστέλλονται
διαδικτυακά στη φόρμα που θα βρείτε στο anagnostis.org και
αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονο- ματεπώνυμο, διεύθυνση και
τηλέφωνο επικοινωνίας) για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε
μαζί σας αν χρειαστεί. Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει
περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα. Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και στο site
anagnostis.org

Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ
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ΠΕΜΠΤΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΙΛΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΔΩ: anagnostis.org/category/angelies

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

Στις αγγελίες για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ή ΠΩΛΗΣΗ κτηρίου – διαμερίσματος
είναι υποχρεωτική η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης
(ενεργειακή κατηγορία ΠΕΑ).
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ ο παρών επαγγελματικός χώρος - κατάστημα 110
τ.μ. στην Αγία Τριάδα Ναυπλίου
(Μέρμπακα). Τιμή:450€ συζητήσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες: 697 265 4010 ΚΩΔ. 1166
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ στην Αθήνα, σταθμός μετρό Αττική σε οικογένεια
ή φοιτητές από Αργολίδα διαμέρισμα τρίτου ορόφου, 80τμ δυο
υπνοδωμάτια κλπ, επιπλωμένο
με καινούργια ηλεκτρικά είδη.
ΠΕΑ Ε. Σαλαπάτα 697 211 7945
ΚΩΔ. 1155
ΣΤΑΘΜΌΣ MΕΤΡΌ ΑΤΤΙΚΉ ενοικιάζεται σε οικογένεια ή φοιτητές
από Αργολίδα διαμέρισμα 3 ορόφου 80τμ διαμπερές δυο υπνοδωμάτια λιβινγκρούμ κλπ επιπλωμένο ηλεκτρικά είδη ενεργειακή
κλάση δ 6972117945 Α. Σαλαπάτα
450 ευρώ. ΚΩΔ. 1150
ΆΡΓΟΣ. Ενοικιάζεται επιπλωμένη
γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 27,48
m2, χωρίς ασανσέρ, αυτόνομη
σε ταράτσα, με τέντες, με όλες
τις ηλεκτρικές συσκευές, a/c, αυτόνομη θέρμανση, wifi, χωρίς
κοινόχρηστα. πάροδος Τσώκρη
114, Άργος. δείκτης ενεργειακής
απόδοσης Ε. Τηλέφωνα: 697 791
4374, 693 273 5226, 694 463 4387.
ΚΩΔ. 1147
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ ΚΤΉΜΑ με 200
ροδακινιές -150 νεκταρινιές σε 4
στρέμματα στο Κουτσοπόδι, αυτόνομο πότισμα πρώιμα 500 ευρώ
δηλωμένα ΟΣΔΕ. Τηλ: 694 011
1894 ΚΩΔ. 1143
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΊΑ
στο Κουτσοπόδι μέσα σε κτήμα
90τμ πλήρως εξοπλισμένο 200
ευρώ ΠΕΑ:Δ. τηλ: 694 011 1894
ΚΩΔ. 1141
ΑΘΉΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ, ενοικιάζεται
2άρι σε φοιτητή/τρια από Αργολίδα, 44τμ, πλήρως επιπλωμένο,
2ου ορόφου, διαμπερές, ευάερο,
ευήλιο, 50μ από τον σταθμό Ανθούπολη, 300Ευρώ, Ενεργειακή
κλάση Η, κουφώματα αλουμινίου
με διπλά τζάμια, χωρίς κοινόχρηστα 694 760 5070, 698 660 9450
ΚΩΔ. 1145
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΊΟΥ σε καλή τοποθεσία διατίθεται
προς πώληση αγροτεμάχιο 2.400
τμ με 30 ρίζες ελιές. Είναι προσόψεως με πρόσβαση σε αγροτικό
δρόμο. Κιν: 690 946 7436 ΚΩΔ.
1165
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΆΧΙΟ εκτός

σχεδίου 12000 τμ άρτιο και οικοδομήσιμο στο Κουτσοπόδι.
Αποτελείται από 500 πορτοκαλιές
μέρλιν, διαθέτει τεχνική βροχή και
αρδεύεται από γεώτρηση. Τηλ.
690 946 7436 ΚΩΔ. 1162
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΟΙΚΌΠΕΔΟ για αγορά
στη περιοχή Κουτσοπόδι, Ίναχος
και Δαλαμανάρα. Τηλ. 690 621
8466 ΚΩΔ. 1161
ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ 2 ημιτελή οροφοδιαμερίσματα, διαμπερή, 145 τ.μ. έκαστο, 2ου και 3ου ορόφου, κατασκευής 1977, ενεργειακής κλάσης
Ζ, στο κέντρο του Άργους, πλησίον Μπουσουλοπούλειου Γυμνασίου. Πληροφορίες: 6977407304
(πρωινές ώρες), 6980121080 (απογευματινές ώρες). ΚΩΔ. 1160
ΠΩΛΕΊΤΑΙ οικόπεδο εντός οικισμού Νέου Ηραίου (Χώνικα) Δήμου Άργους - Μυκηνών, 627τ.μ.
πλησίον νεκροταφείου, σε κατοικήσιμη περιοχή. Για πληροφορίες
καλέστε στο 697 931 0301. ΚΩΔ.
1158
ΙΔΙΏΤΗΣ διαθέτει προς πώληση
προνομιούχο οικόπεδο στη Βερβερόντα Πορτοχελίου. Το οικόπεδο είναι 720 τμ και κτίζει 360
τμ. Είναι πρώτο θέα θάλασσα
έχει απεριόριστη και άκλειστη
θέα για πάντα μέχρι Σπέτσες.
Τιμή ευκαιρίας 160000 euro. Τηλ.
2109631723 ΚΩΔ. 1156
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΓΡΌΣ 7 στρεμμάτων
με ελιές στην Νίκα Αρκαδικού Αργολίδος 7.000,00 ευρώ. Τηλ. 697
283 5412 Χρήστος ΚΩΔ. 1154
ΠΌΡΤΟ ΧΈΛΙ - ΒΕΡΒΕΡΌΝΤΑ.
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο
εντός σχεδίου 360 τμ. Κτίζει 120
τμ συν υπόγειο. Απέχει 100 μ από
φανταστική παραλία. Διαθέτει
όλες τις παροχές και έχει άκλειστη
θέα για πάντα μέχρι Σπέτσες. Τιμή
105000 euro. Τηλ. 697 204 3467
ΚΩΔ. 1146
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΆΧΙΟ στο
Δήμο Κουτσοποδίου, Μαλαντρένι, θέση "Κάτω Αμπέλια - Κατεβασιές" με 3.500,00 ρίζες ελιές. Πληροφορίες: g-spanos@otenet.gr /
697 776 1724 ΚΩΔ. 1144
ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ δυο συνεχόμενα
προνομιούχα οικόπεδα στο Πορτοχέλι Αργολίδας. Είναι συνολικά
720 τμ και κτίζουν 360 τμ απέχουν
από φανταστική παραλία 100 μέτρα έχουν παντοτινή θέα μέχρι τις
Σπέτσες και βρίσκονται σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Τιμή 175000
euro. Τηλ. 6972043467 ΚΩΔ. 1137
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΟΙΚΌΠΕΔΟ, άρτιο και
οικοδομήσιμο για αγορά από

500 τμ και άνω. Τηλ. 690 621 8466
ΚΩΔ. 1134
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΔΗΓΌΣ ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ β.γ.δ.ε.
κατηγορία με π.ε.ι. και κάρτα ταχογράφου αναζητεί δουλειά στην
Αργολίδα με προϋπηρεσία και
δίπλωμα μηχανής. Tηλ. 695 580
0850 ΚΩΔ. 1163
ΠΤΥΧΙΟΎΧΟΣ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα λογιστικής σε μαθητές Λυκείου
(ΕΠΑΛ) στην περιοχή του Ναυπλίου. Τηλέφωνο: 698 594 4734 Email: christine95hou@gmail.com
ΚΩΔ. 1159
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ Μαθηματικός και Φυσικός για εργασία
σε φροντιστήριο στο Ναύπλιο.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στο
dynamiko230@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693 714 6307.
Κωδ. 1153
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ με ειδίκευση στις μα-

θησιακές δυσκολίες αναλαμβάνει
την προετοιμασία μαθητών δημοτικού-γυμνασίου - λυκείου, καθώς
και την κάλυψη μαθησιακών κενών.
Ευέλικτες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 309 0628 ΚΩΔ. 1149

ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΆΤΟΜΟ για επιμέλεια
και πληκτρολόγηση θεατρικού έργου. Τηλ: 698 977 4310 ΚΩΔ. 1140

ΖΗΤΕΊΤΑΙ μαθηματικός για φροντιστήριο στο Άργος. Τηλ. Επικοινωνίας. 694 720 8734. ΚΩΔ. 1152

ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ με εμπειρία στην διδασκαλία αναλαμβάνει να καλύψει μαθησιακά κενά της σχολικής
χρονιάς που πέρασε καθώς και
την προετοιμασία μαθητών για
την χρονιά που έρχεται.... τιμές ιδιαίτερα προσιτές και ευέλικτες. Κα.
Μαρία: 698 309 0628 ΚΩΔ. 1135

ΑΝΑΖΗΤΏ για εργασία πλήρους
απασχόλησης, (8ωρο, 5 μέρες την
εβδομάδα) κυρία για φύλαξη και
δημιουργική απασχόληση βρέφους στο Κουτσοπόδι. Προϋπηρεσία και επιστημονική κατάρτιση
αντικείμενου ως προϋποθέσεις.
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου σε samara.joanna@
gmail.com ή σε 697 080 7972.
ΚΩΔ. 1151
ΖΗΤΕΊΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε
πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Ναύπλιο.
athanasia.zak@gmail.com ΚΩΔ.
1148
ΖΩΓΡΑΦΊΖΩ παιδικά δωμάτια (ζωάκια, νεράιδες, λουλούδια, ομάδες
κλπ), και όχι μόνον. Τηλ. 697 970
1239 ΚΩΔ.

ΤΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ Ατλαντίς ζητά
αποθηκάριο για πλήρη απασχόληση. Τηλ. 693 726 6432 ΚΩΔ. 1139

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΩ ΣΊΔΕΡΟ με την
ώρα στην οικία σας ή εκτός στην
περιοχή Άργος - Ναύπλιον με άψογο και γρήγορο αποτέλεσμα. Ιωάννα Τηλέφωνο επικοινωνίας 690 665
0073. ΚΩΔ. 1167
ΖΕΥΓΆΡΙ ΑΝΈΡΓΩΝ χωρίς παιδιά,
ζητεί να του παραχωρηθεί οικία
(μονοκατοικία) σε Ναύπλιο και κοντινές περιοχές με σκοπό την φύλαξη και συντήρησή της. Τηλ. επικοινωνίας 698 667 1077 ΚΩΔ. 1164

ΖΗΤΏ για ενοικίαση διαμέρισμα
στο Ναύπλιο 65-70 τετραγωνικά.
Τηλ. 698 410 6883 ΚΩΔ. 1157
ΕΥΚΑΙΡΊΑ !!! Αναπηρικό αμαξίδιο
σε πολύ καλή κατάσταση με δώρο
ΠΙ. Τρίπολη 694 812 4301 – 697 684
1465 Γιάννης 9 πμ - 21 μμ.
ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ έως 30 μελίσσια,
τιμή συζητήσιμη. Αριστείδης, τηλ.
6942900418, Άργος κωδ. 1122
ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ γαρδελοκάναρα καναρίνια. Κιν: 694 764 6993 ΚΩΔ.
1124
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΑΠΈΣ 3θέσιος (240
μήκος), σκελετός οξιά, μπλε σκούρο, 200. Πληροφορίες 697 382
2705 ΚΩΔ. 1116
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καναπές 2θέσιος, ΙKEA
EKTORP, μπλε σκούρο, 160. Πληροφορίες 697 382 2705 ΚΩΔ. 1115
ΤΡΑΠΈΖΙ ΚΟΥΖΊΝΑΣ και 4 καρέκλες (neoset). Πληροφορίες 697
382 2705 κωδ. 1114

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στο χώρο των φρέσκων φρούτων, στα πλαίσια της ανάπτυξης
των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο
για την στελέχωση του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.

Η επιχείρηση ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών φρέσκων φρούτων, στα
πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Τροφίμων.

Περιγραφή Θέσης :
Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων.

Περιγραφή Θέσης :
Οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας, επίβλεψη ποιότητας
κατά την παραγωγή τελικού προϊόντος, παρακολούθηση συστήματος ποιότητας, εκτέλεση παραγγελιών.

Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα.
• Η εμπειρία σε συστήματα ERP και ειδικά η γνώση
προγράμματος SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Άριστος χειρισμός Η/Υ, πολύ καλή γνώση MS Office.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Ικανότητα
αποτελεσματικής
επικοινωνίας
και
διαπροσωπικών σχέσεων.
• Αναλυτική σκέψη, με δυνατότητες προγραμματισμού και
οργάνωσης.
• Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
• Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των
αναγκών του τμήματος.
Παροχές Εταιρείας:
• Σταθερό πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχής εκπαίδευση
Αποστολές βιογραφικών: email: mail@mitrosilis.gr

Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα.
Ο χειρισμός Η/Υ, η εμπειρία σε συστήματα SAP & η γνώση
Αγγλικών θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.
Ηγετική και αποφασιστική προσωπικότητα.
Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.
Αναλυτική σκέψη, με δυνατότητες προγραμματισμού και οργάνωσης.
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.
Ευελιξία σε εναλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος βάση των
αναγκών του τμήματος.
Παροχές Εταιρείας:
Σταθερό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητες εξέλιξης.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών
σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που
πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί συνάντηση
για συνέντευξη .

Αποστολές βιογραφικών: mail@mitrosilis.gr
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης ώστε να οριστεί συνάντηση
για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

