Επαναλαμβανόμενη γνωστή απάτη εις βάρος αγροτών σε εξέλιξη
Ζητούν τα στοιχεία της τράπεζας για να βάλουν δήθεν αμέσως τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ
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Η περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποίησε την εξέλιξη των έργων του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020
της Αργολίδας. Ποια έργα προχωρούν και ποια
έχουν κολλήσει. Σελ. 16

Η Αργολίδα στο ρυθμό
της Όμικρον

Σοκαρισμένη η Αργολίδα βλέπει τα κρούσματα κορωνοϊού να αυξάνονται, την ώρα
που η κίνηση είναι μεγάλη, με ντόπιους και
επισκέπτες να προβληματίζονται και ουρές
να σχηματίζονται καθημερινά σε σημεία που
γίνονται rapid test.. Σελ. 3

• Αρ. φύλλου 1153 • ΕΥΡΩ 2,00

 Η ΑΡΓΟΛΊΔΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΚΑΙ ΌΣΟΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΈΝΟΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΓΕΜΆΤΟΙ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΆ…

ΦΩΤΟ: Pixabay stevepb

ΕΣΠΑ στην Αργολίδα: Τί
προχωρά και τί κόλλησε

Σελ. 4

Μπορεί η τοπική οικονομία
να αναπτύξει ένα μηχανισμό
άμυνας, ώστε να σταθεί με
αξιώσεις μέσα σε ένα δυσμενές
εξωτερικό περιβάλλον; Τα
αίτια, οι προβληματισμοί, οι
προτάσεις για να βγουν από
το οικονομικό αδιέξοδο οι
μικρομεσαίοι της Αργολίδας, με
τα καταστήματα αυτή τη στιγμή
να αντιμετωπίζουν τεράστια
οικονομικά προβλήματα.
Γιατί φτάσαμε όμως σε αυτό
το σημείο και πως μπορεί να
αντιμετωπιστεί η κατάσταση;
Έρευνα του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Σελ. 12,13

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΟΙ:
ΣΤΟ ΞΈΦΩΤΟ ΤΟΥ 2022
Οι πέντε πρώτοι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας θα λάβουν από ένα ημερολόγιο
με τίτλο «Και το στοίχημα μετράει ακόμα».
Το ημερολόγιο εκδόθηκε από το «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών :
Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες». Στο εσωτερικό τετρασέλιδο φιλοξενείται
μια ιστορία από την «Απέναντι όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.

Σελ 16
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Στους υπονόμους της πολιτικής φωλιάζει η «Όμικρον»
Tαυτότητα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ
Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ.
Κωδ. Εντύπου: 4126

Ιδιοκτησία:
Α. ΓΚΑΤΖΙΟΣ Θ. ΝΤΑΝΟΣ ΟΕ

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSIS
Εκτύπωση:
«ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ
Διανομή: ΕΛΤΑ, TNK
LOGISTICS, ΕΝΘΕΣΙΣ

Εκδότης – Δ/ντής:
Άκης Γκάτζιος

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

Αριθμός φύλλου: 1153
Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 30.12.2021

κιν. 697 651 1108, 693 7577471
anagnostispe@hotmail.com
www.anagnostis.org
Τιμή: 2,00 ευρώ
Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών
45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ,
ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων
επιχειρήσεων: 150,00 ευρώ
Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον «Αναγνώστη Πελοποννήσου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή

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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Η Αργολίδα στο ρυθμό της Όμικρον
Κορωνοϊός: Υψηλός παραμένει ο αριθμός των νοσηλειών
Σοκαρισμένη η Αργολίδα βλέπει τα
κρούσματα κορωνοϊού να αυξάνονται,
την ώρα που η κίνηση είναι αυξημένη,
με ντόπιους και επισκέπτες να προβληματίζονται και ουρές να σχηματίζονται
καθημερινά σε σημεία που γίνονται
rapid test.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που
ανακοινώθηκαν πριν κλείσει η ύλη της
εφημερίδας, και αφορούν τα επιδημι-

ολογικά στοιχεία της Τρίτης, ο νομός
Αργολίδας κατέγραφε εκρηκτική άνοδο των κρουσμάτων με το εφιαλτικό
αριθμό 145.
Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Άργους
νοσηλεύονταν με κορωνοϊό 10 άτομα,
στο Νοσοκομείο Ναυπλίου 11.
Όσον αφορά όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου
καταγράφηκαν 813 κρούσματα, με τον

αριθμό των συνολικά προσβληθέντων
από την αρχή της πανδημίας να φθάνει πλέον τους 42.741.
Αναλυτικά, καταγράφηκαν εκτός από
τα 145 κρούσματα της Αργολίδας,,
στην Π.Ε. Αρκαδίας 86, στην Π.Ε. Κορινθίας 228, στην Π.Ε. Λακωνίας 185
και στην Π.Ε. Μεσσηνίας 169.
Εξ άλλου, με βάση την ενημέρωση που
έγινε, στα νοσοκομεία covid-19 της

Περιφέρειας νοσηλεύονται συνολικά
(μέχρι τη Δευτέρα) 170 άτομα (τα 12 σε
ΜΕΘ) και συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Άργους 10 στο Νοσοκομείο Ναυπλίου 11, στο Παναρκαδικό Τρίπολης
29, στο Νοσοκομείο Κορίνθου 45 (τα 6
στη ΜΕΘ), στο Νοσοκομείο Σπάρτης 32
και στο Νοσοκομείο Καλαμάτας 43 (τα
6 στη ΜΕΘ).
Την ίδια ώρα τα νέα μέτρα είναι σε

ισχύ, με την Πρωτοχρονιά αυτή να
βρίσκει τον κόσμο κυρίως στα σπίτια
και την κυβέρνηση καθημερινά να αλλάζει τακτική, όσο η παραλλαγή Ομικρον συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα,
με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων
κοροναϊού να αυξάνεται ακόμη περισσότερο.
Εντωμεταξύ, όπως είπε o καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, δεν
θα ήταν έκπληξη από τη Δευτέρα να
δούμε υψηλούς πενταψήφιους αριθμούς.
Η κορύφωση της πανδημίας αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ανησυχία

προκαλεί και η άνοδος του δείκτη θετικότητας.
«Είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα είχαμε
πολλά κρούσματα. Βεβαίως αιφνιδιαστήκαμε, είχαμε πει για 18.000 κρούσματα γύρω στα Φώτα, αλλά ήρθαν μία
εβδομάδα νωρίτερα. Τότε αυτή η πρόβλεψη είχε αιφνιδιάσει, αλλά αποδείχτηκε συντηρητική. Μπορεί να έχουμε
παρόμοιες τιμές και τις επόμενες ημέρες. Σε αυτή την πανδημία ένας μέρος
των κρουσμάτων συνεχίζουν να είναι
Δέλτα, τα υπόλοιπα είναι Όμικρον και
θα δούμε τι διασωληνώσεις και νοσηλείες θα δώσουν», είπε.
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Προσοχή, επιτήδειοι έχουν βάλει στο μάτι
τους λογαριασμούς των εύπιστων
Απατεώνες ζητούσαν κωδικούς από παραγωγούς για να “βγάλουν” επιδότηση
Μετά τα τηλέφωνα με τους συναισθηματικούς εκβιασμούς του τύπου «μαμά έσπασα το πόδι μου και
χρειάζομαι χρήματα» σειρά έχουν οι
παραγωγοί και κυρίως εκείνοι που
περιμένουν επιδότηση. Απατεώνες,
προσποιούμενοι τους υπαλλήλους
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν από αγρότες τον αριθμό της τραπεζικής τους
κάρτας, τον τριψήφιο κωδικό της
και τον κωδικό χρήστη, δήθεν για
να τους καταβάλουν άμεσα οφειλόμενο ποσό επιδότησης από τον Οργανισμό.
Ανάλογες περιπτώσεις απόπειρας
απάτης καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.
Στην Μεσσηνία ο αγροτικός συνεταιρισμός ενημερώθηκε σχετικά
από μέλη του ότι “παρατηρήθηκαν
φαινόμενα κατά τα οποία άτομα
υποστηρίζοντας ότι είναι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ (αναφέροντας
κάποιο όνομα) τους ενημέρωσαν
τηλεφωνικά πως προκειμένου να
τους καταβάλουν χρήματα επιδοτήσεων χρειάζονται τα στοιχεία της
τραπεζικής κάρτας ανάληψης χρημάτων (αριθμό κάρτας, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία λήξης, τριψήφιο
κωδικό ασφαλείας κτλ)”. Μάλιστα
η Ένωση στην ανακοίνωση - προειδοποίηση προς τους Μεσσήνιους
παραγωγούς, τους εφιστά την προσοχή και τους προειδοποιεί να μην

Εύχομαι σε όλους σας η γέννηση
του Θεανθρώπου να ζεστάνει τις καρδιές μας,
θυμίζοντας μας πάντα ότι ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας.
Καλή χρονιά σε όλους
με υγεία και χαρά!

εμπιστεύονται προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών μέσω τηλεφώνου σε κανέναν, καθώς πρόκειται
για τηλεφωνική απάτη.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφιστά την προσοχή

Είδη από το περασμένο Μάρτιο ο
ΟΠΕΚΕΠΕ με επίσημη ανακοίνωσή του προέτρεπε τους δικαιούχους
ενίσχυσης από τον Οργανισμό “να
μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ενέργειες που σκοπό έχουν την
εξαπάτησή τους και την απόκτηση
πρόσβασης στον λογαριασμό τους,
προφανώς για την απόσπαση χρηματικού ποσού ή/και τη χρήση των
καρτών τους”.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνει ακόμη
τους δικαιούχους ότι “δεν πρόκειται
να ζητηθούν ποτέ από υπαλλήλους
του Οργανισμού, μέσω email, μη-

νυμάτων ή τηλεφωνημάτων, προσωπικά τους στοιχεία, όπως αριθμοί
και άλλες πληροφορίες τραπεζικών
καρτών ή κωδικοί χρήστη και πρόσβασης σε ιστοσελίδες τραπεζικών
ιδρυμάτων (ebanking). Τα απαραίτητα στοιχεία για τις πληρωμές των
δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων
που διεκπεραιώνει ο Οργανισμός
αντλούνται από τις αιτήσεις των δικαιούχων στον Οργανισμό, ενώ οι
πληρωμές πραγματοποιούνται με
τραπεζική κατάθεση σε πιστωτικά
ιδρύματα”.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο
παρελθόν επιτήδειοι δεν δίστασαν
να προσποιηθούν ακόμα και κληρικούς προκειμένου να υφαρπάξουν
χρήματα από τα μοναστήρια της
Αργολίδας και πάλι με το πρόσχημα
της ένταξης σε κάποιο ΕΣΠΑ ή των
επιδοτήσεων.
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Γεωργόπουλος: Προσέχουμε

του Θέμου Γκουλιώνη*

μονολογώντας
Ο υγροβιότοπος

Πολύ συχνά, πάμε με τη γυναίκα μου για καφέ ή για ψαράκι,
στη Νέα Κίο. Είναι ο αγαπημένος μας προορισμός.
Στο δρόμο, με έχει βαρεθεί η γυναίκα μου να βρίζω όλους τούς
πολιτικούς συλλήβδην, για το έγκλημα τής καταστροφής τού
υγροβιότοπου.
Προχθές (23.12.21 σελ. 8) είδα στον «Αναγνώστη», τόν υφυπουργό περιβάλλοντος με έναν τοπικό βουλευτή, να ποζάρουν
σοβαροί σοβαροί στην παραλία δίπλα στο κύμα.
Ο τίτλος τής εφημερίδας χαρακτηριστικός: «Υγροβιότοπος και
Ερασίνος: Διαμάντια για αξιοποίηση»!! και από κάτω: «Βάζουν
πλάνο για τόν βάλτο και το ποτάμι»!!
Ανάμεσά τους και ένας σκυφτός σκεπτικός ανθρωπάκος.
Οι «ειδικοί»(!) λοιπόν αυτοί, δέν σκέπτονται με τί τρόπο θα αποκαταστήσουν τόν ρημαγμένο από τη σύγχρονη πολιτική «λογική» υγροβιότοπο, αλλά σκέπτονται να κάνουν έναν ποδηλατόδρομο κόβοντας και ό,τι έχει απομείνει από το βάλτο προς τη
θάλασσα.
Το κακό ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση: Πρίν (δέν μπορώ να
θυμηθώ από πότε), είχε δρομολογηθεί χάραξη οδού μερικές
εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα από τη θάλασσα για να μη θιγεί
ο Υγροβιότοπος.
Όταν όμως ανέλαβαν οι πολιτικοί σκέφθηκαν: Εκατοντάδες ιδιοκτήτες θα ζητούσαν ό,τι ήθελε ο καθένας για να δώσουν το
απολύτως άχρηστο χωράφι τους που φυτρώνουν μόνο βούρλα
και να επιτρέψουν να περάσει ο δρόμος από εκεί. Ο νόμος τής
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για το κοινό συμφέρον, θα έφερνε βέβαια τήν άμεση διέλευση τού δρόμου, αλλά ταυτόχρονα θα
χανόντουσαν πολλές ψήφοι από τούς δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Οπότε οι «κρατούντες» προτίμησαν να καταστρέψουν
τόν υγροβιότοπο παρά να χάσουν έστω και μία ψήφο! Έφτιαξαν
λοιπόν τόν δρόμο επάνω στην άμμο τής παραλίας ζημιώνοντας
τόσο τούς ιδιοκτήτες τών απολύτως άχρηστων χωραφιών, που
όμως κάποιο ποσό θα τούς επιδίκαζαν τα δικαστήρια, όσο και
όποιους είχαν σπίτια στην παραλία μιάς και δέν τολμούν από
τότε, να αφήσουν τήν αυλόπορτα ανοιχτή και ξεμυτίσει κάποιο
εγγονάκι στον ασφαλτόδρομο και σκοτωθεί.
Τώρα περνάς από εκεί, και βλέπεις τα λιγοστά πουλάκια να
στέκονται θλιμμένα σε μερικά βραχάκια που ξεπροβάλουν από
τήν επιφάνεια τής θάλασσας, προσπαθώντας να αντιληφθούν
τι έχει συμβεί.
Ελάχιστοι ερωδιοί και φλαμίνγκο παρουσιάζονται, κι αμέσως
αμέτρητοι φωτογράφοι τα απαθανατίζουν, γεμίζοντας τίς σελίδες τών περιοδικών και τών εφημερίδων προσφέροντας ψεύτικη εικόνα, σα να μην έγινε καμία καταστροφή.
Παλιά γέμιζε ο τόπος από χιλιάδες φτερωτές ψυχούλες. Μέχρι τεράστιοι λευκοί κύκνοι ερχόντουσαν. Χάρμα! Εκατομμύρια
χρόνια η ίδια πορεία που πρόσταζε η φύση.
Τώρα ένας υπουργός με έναν βουλευτή λένε ότι στενοχωριούνται που βλέπουν τα αυτοκίνητα να πατούν τίς φωλιές τών
πουλιών και σκέπτονται να μικρύνουν και άλλο τόν ζωτικό
χώρο τών φτερωτών μας φίλων, φτιάχνοντας ποδηλατόδρομο,
προσβλέποντας με αυτήν τους τήν δράση σε αύξηση τών ψήφων και κάνοντας ότι ενδιαφέρονται αλλά αδιαφορώντας για
τήν ουσία.
Ή μάλλον, ουσία είναι για τούς πολιτικούς, μόνον οι ψήφοι!
Ναύπλιον Χριστούγεννα τού 2021
*Ο Θέμος Γκουλιώνης είναι Οφθαλμίατρος
Η εφημερίδα δεν υιοθετεί ούτε ασπάζεται απαραίτητα τις απόψεις που εκφράζονται στα κείμενα που φιλοξενεί

Νωπές είναι οι μνήμες από την κατάστση στην οποία είχε περιέλθει η Ερμιονίδα από τον κορωνοϊό, με τον δήμαρχο Γιάννη Γεωργόπουλο να γνωρίζει περισσότερο από τον καθένα, πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση.
Για το λόγο αυτό δεν παραλείπει να συμβουλεύει τους συμπολίτες του να
προσέχουν:
Με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid – 19, και κατόπιν συνεννόησης με όλους τους Προέδρους
των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προχωράμε σε αναβολή όλων των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων (όπως η κοπή πίτας) που επρόκειτο να λάβουν χώρα, ως είθισται, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νέου Έτους σε κάθε Κοινότητα του τόπου μας. Ευχόμαστε ο νέος χρόνος που φθάνει να
ανατρέψει την δυσμενή εικόνα της έξαρσης της πανδημίας, που παρουσιάζεται αυτή τη περίοδο». Y.Z.

Χαστούκι στον Τουρισμό
Ταφόπλακα οι παλινδρομήσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα κατά της πανδημίας και για τον τουρισμό της Αργολίδας.
Μπορεί τα Χριστούγεννα να μην ήταν η
Αργολίδα ο απόλυτος τουριστικός προορισμός, όμως η μικρή απόσταση από
την Αθήνα εξυπηρετούσε ως εκδρομικός
στόχος. Δυστυχώς ο φόβος από την «Ο»
έχει κρατήσει πολλούς στα σπίτια τους
με αποτέλεσμα τουριστικές περιοχές του
νομού να μοιάζουν με φαντάσματα άλλων εποχών. Αν συμπεριλάβει κανείς και
την ενεργειακή κρίση, ε τότε θα μιλάμε
για τουρισμό 1-2 μήνες το καλοκαίρι, κι
αν… AN
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Χωρίς μουσική δεν κολλάει

Επίσκεψη αγάπης

Από σήμερα στις 06:00 το πρωί ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως αποφασίστηκε στην
τελευταία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και κορυφαίων στελεχών του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
Με απλά λόγια από τις 06:00 σήμερα τα εστιατόρια και τα άλλα
καταστήματα του χώρου της εστίασης θα λειτουργούν μέχρι τις
12 τα μεσάνυχτα. Εξαίρεση η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2 τα
ξημερώματα, χωρίς μουσική, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ενδεχόμενο της διασποράς του κορωνοϊού, γιατί έτσι κι αρχίσει τα
«καγγέλια» η «Όμικρον» ποιος δεν την πιάνει. Κι είς άλλα με υγεία
ΑΝ.

Παρά τις δύσκολες μέρες, λόγω της πανδημίας, το έργο της αγάπης προς τον συνάνθρωπο δεν σταματά. Αισθήματα αγαλλίασης,
ικανοποίησης και χαράς κυριάρχησαν στους
κρατούμενους ακούγοντας στο προαύλιο του
καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από το
Χορωδιακό Εργαστήρι Ναυπλίου με μαέστρο
τον κ. Γιάννη Νικολόπουλο. Αξίζουν πράγματι
συγχαρητήρια στην διοίκηση του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου με την ευχή για υγεία
και δύναμη για άλλες κοινωνικές δράσεις. «Α»

ιχνηλασίες
Η κόκκινη γραμμή και η …μπάλα

Μια δύσκολη χρονιά ξεκινά για το δήμαρχο του Ναυπλίου που έχει να
αντιμετωπίσει μια μακρά προεκλογική περίοδο, με προβλήματα άλυτα
και την κόπωση της …εξουσίας να τον έχει καταβάλει. Οι στενοί του συνεργάτες έχουν χτυπήσει εδώ και καιρό το καμπανάκι, όμως ο Κωστούρος ενδεχομένως λόγω χαρακτήρα, δεν αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες
του και ως συγκεντρωτικός τύπος δεν βλέπει την κόκκινη γραμμή που
έχουν θέσει γι΄ αυτόν πολλοί Ναυπλιώτες, οι οποίοι ανέμεναν από αυτόν
να αλλάξει τακτική.
Ο δήμαρχος Ναυπλίου αναμένει βέβαια μέσα στη νέα χρονιά, να αρχίσουν να φαίνονται κάποια μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, όμως αυτά
δεν αρκούν για να του διασφαλίσουν αυτό που επιθυμεί. Παράλληλα οι
ικανοί από τους συνεργάτες του, κάνουν ότι μπορούν για να αναστρέψουν την όποια κακή εικόνα, όμως τελικά αυτό που καταφέρνουν είναι να
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρόοδος σε ορισμένους τομείς οφείλεται μόνο
στις ικανότητες των ιδίων και όχι στο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.
Το αν έχει χαθεί η μπάλα ή αν πρόκειται για κάτι που διορθώνεται, θα φανεί στο αμέσως προσεχές διάστημα. Y.Z.

Η συντακτική ομάδα
του «Αναγνώστη»
σάς εύχεται ευτυχές το 2022
Λέγεται πως τα είναι τα κάλαντα του Ομήρου που έλεγε
στην Σάμο (9 αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού)
κρατώντας την Ειρεσιώνη, "ήδετο ταύτα επί πολύν χρόνον παρά των παίδων εν τη Σάμω" :
"Δῶμα προσετραπόμεσθ΄ ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο, ὃς
μέγα μὲν δύναται, μέγα δὲ βρέμει, ὄλβιος αἰεί. Αὐταὶ ἀνακλίνεσθε θύραι. πλοῦτος γὰρ ἔσεισι πολλός, σὺν πλούτῳ
δὲ καὶ εὐφροσύνη τεθαλυῖα, 5 εἰρήνη τ᾽ ἀγαθή. ὅσα δ᾽
ἄγγεα, μεστὰ μὲν εἴη, κυρβέη δ᾽ αἰεὶ κατὰ καρδόπου ἕρποι
μᾶζα, τοῦ παιδὸς δὲ γυνὴ κατὰ διφράδα βήσεται ὕμμιν,
ἡμίονοι δ᾽ ἄξουσι κραταίποδες ἐς τόδε δῶμα, αὐτὴ δ᾽
ἱστὸν ὑφαίνοι ἐπ΄ ἠλέκτρῳ βεβαυῖα. 10 νεῦμαί τοι νεῦμαι
ἐνιαύσιος ὥστε χελιδὼν ἕστηκ᾽ ἐν προθύροις . εἰ μέν τι
δώσεις. εἰ δὲ μή, οὐχ ἑστήξομεν˙ οὐ γὰρ συνοικήσοντες
ἐνθάδ᾽ ἤλθομεν".
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Στην οδό Μαρτίου, ένας
άνθρωπος δολοφονήθηκε
προσπαθώντας να ζεσταθεί...
από Ταξική Αντεπίθεση Θεσσαλονίκης
Τις τελευταίες 7 ημέρες έχουν πεθάνει 8 συνάνθρωποι μας από αναθυμιάσεις και φωτιές
που ξέσπασαν λόγω ακατάλληλων θερμαντικών σωμάτων. Το κύμα των ανατιμήσεων
και της ακρίβειας, σε συνδυασμό με τις αντιλαϊκές πολιτικές του πολιτικού προσωπικού
των κεφαλαιοκρατών που χαρίζει λεφτά σε καναλάρχες, σε εξοπλιστικά προγράμματα
και στις μεγαλοεπιχειρήσεις ενώ για τις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών δεν δίνει τίποτα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στις παραπάνω δολοφονίες. Γιατί περί δολοφονιών
πρόκειται, απλά δεν πάτησε κάποιος την σκανδάλη αλλά έσφιξε την θηλιά. Τη θηλιά
της φτώχειας. Πρόκειται για νοικοκυριά που είτε δεν είχαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, είτε δεν μπόρεσαν να γεμίσουν πετρέλαιο, είτε προσπαθούσαν να κόψουν
από κάπου έξοδα μήπως και τα βολέψουν και βγάλουν το χειμώνα. Το διαρκές έγκλημα
της αδυναμίας εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων να έχουν επαρκή και
φτηνή πρόσβαση στην θέρμανση και την ενέργεια, αλλά και σε μια σειρά βασικών κοινωνικών αναγκών έχει ήδη τα πρώτα του θύματα πριν καν κλείσει ο πρώτος μήνας του
χειμώνα. Ο θάνατος αυτών των ανθρώπων, είναι θάνατος με ταξικό πρόσημο. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι δικοί μας νεκροί. Αυτούς τους ανθρώπους τους δολοφόνησαν τα παράσιτα που εκμεταλλεύονται την εργασία μας και μας βυθίζουν σε όλο και μεγαλύτερη
εξαθλίωση.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα.
Με τον χειμώνα να μην έχει μπει ακόμα για τα καλά και το κύμα ανατιμήσεων να
φουσκώνει διαρκώς, δεν πρέπει να αναρωτιώμαστε το αν θα γίνει κάτι παρόμοιο, αλλά
το πότε. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας, το πούλημα των κόκκινων δανείων των τραπεζών σε εισπρακτικές και οι επικείμενες εξώσεις, τα πανάκριβα ενοίκια, οι αυξήσεις στα
τρόφιμα, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί σε ρεύμα-αέριο-ύδρευση, η φοροληστεία των
αυτοαπασχολούμενων την ίδια στιγμή που υπάρχουν 1.000.000 άνεργοι και τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων μειώνονται, δεν αφήνουν περιθώρια
για παρερμηνείες. Όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τα πλημμελή μέτρα προστασίας στους
χώρους δουλειάς, με την υπερπληρότητα των νοσοκομείων και την εξουθένωση των
υγειονομικών, με το ότι οι φτωχότεροι ασθενείς ξεπουλάν ότι έχουν και δεν έχουν για να
μπορέσουν να εγχειριστούν σε κάποια ιδιωτική κλινική ή αφήνονται να πεθαίνουν. Είναι
όλα αυτά και άλλα τόσα που συνθέτουν το μωσαϊκό της βάρβαρης επίθεσης του ντόπιου
και ξένου κεφαλαίου σε βάρος του λαού μας που πλέον, στον αγώνα του για επιβίωση,
πεθαίνει λίγο-λίγο, δουλεύοντας όλο και πιο εντατικά, μένοντας χωρίς σπίτι, ψάχνοντας
τρόπους να ζεσταθεί. Η εικόνα ενός ανθρώπου, που πέφτει το βράδυ να κοιμηθεί και
ανάβει ένα θερμαντικό σώμα, μη ξέροντας αν το πρωί θα ξυπνήσει ή αν θα αποτελεί άλλη
μια είδηση, δεν πρέπει να μας γίνει συνήθεια. Δεν νοείται, εν έτει 2021, να υπάρχει έστω
ένας συνάνθρωπος μας που να μην έχει πρόσβαση σε φτηνή και ασφαλή ενέργεια. Είναι
χρέος μας να παλέψουμε ακόμα και για όσα θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα αυτονόητα.
Η ενέργεια, το νερό, η υγεία, η στέγαση, η παιδεία, οι μετακινήσεις, η τροφή αποτελούν
αγαθά, μάλιστα τα δομικά αυτά αγαθά που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς υλικής διαβίωσης. Ο εκφυλισμός τους σε εμπορεύματα που υπακούν
στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, αποτελεί και θα αποτελεί μια καθημερινή
απειλή για τους ανθρώπους της τάξης μας. Να μη σφίξουμε άλλο το ζωνάρι.

Καλά
Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο
το νέο έτος
Αναστάσιος Γανώσης
Περιφερειακός
Σύμβουλος Αργολίδας

2021

Τάσος Λάμπρου: η κατάσταση των δρόμων είναι τραγική
Αναλυτικά τα έργα Δημοτικής & Αγροτικής οδοποιίας
του Δήμου, ζητά η «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»
Με επιστολή της η ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ, την οποία
κατάθεσε ο επικεφαλής της παράταξης Τάσος Λάμπρου προς την Τεχνική υπηρεσία
του δήμου, ζητά να ενημερωθεί που έγιναν
οδικά τεχνικά έργα από πλευράς Δήμου.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Στα πλαίσια ψήφισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου θα ήθελα να
μας ενημερώσετε για την χρονική περίοδο
1/1/2018 έως και 31/12/2021, ποιό το συνολικό ποσό των χρηματοδοτήσεων που
διατέθηκαν στην δημοτική και αγροτική
οδοποιία στο Δήμο Ερμιονίδας, τόσο για
την συνολική επισκευή δρόμων - οδών,
όσο για την συντήρηση αυτών.
Επιθυμούμε την αναλυτική παρουσίαση
των πηγών χρηματοδοτήσεων π.χ. ΣΑΤΑ
όλων των ετών, χρηματοδότηση Ζορμπάς,
ΑΠΕ κτλ και την ολοκληρωμένη καταγραφή των αγροτικών και δημοτικών δρόμων
στους οποίους έγινε επισκευή ή συντήρηση.
Η παρέμβασή μας αυτή σχετίζεται τόσο με
τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο δήμος μας,
ο τόπος μας, για την επισκευή και συντήρηση της δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας, για την καταγραφή των αναγκών
που υπάρχουν, στα πλαίσια των προτάσεων των κοινοτήτων μας, τις προτεραιότητες της διοίκησής του δήμου, στα πλαίσια
υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος
του 2022.
Φυσικά, αυτό που έχει ακόμα μια μεγάλη
σημασία, είναι να δούμε τις παρεμβάσεις
των προηγούμενων ετών, την ποιότητα της
συντήρησης και το επίπεδο της ποσοτικής
και ποιοτικής παρέμβασης στην δημοτική
και αγροτική οδοποιία.
Η έννοια της καταγραφής και της αξιολό-

γησης των παρεμβάσεων του δήμου μας
είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο
Δήμος στους δημότες και ευρύτερα στην
τοπική κοινωνία.
Τα μεγάλα παράπονα των δημοτών μας και
οι μεγάλες ανάγκες που έχουν καταγραφεί,
διαμορφώνουν την ανάγκη για μια συνολική μεγάλη παρέμβαση του δήμου στην
δημοτική και αγροτική οδοποιία, αλλά και
για μια νέα προσέγγιση στο επίπεδο της

επισκευής και συντήρησης, ώστε οι αναγκαίες επισκευές και παρεμβάσεις να μην
έχουν διάρκεια ενός χρόνου και να επαναλαμβάνονται, δυστυχώς, κάθε χρόνο αλλά
να έχουν διάρκεια και αντοχή στο χρόνο.
Αξίζει να δούμε την συνολική εικόνα της
υφιστάμενης κατάστασης, να μετρήσουμε
αποτελέσματα, και να διορθώσουμε αδυναμίες, παραλείψεις, παραβλέψεις, κακοτεχνίες και φαινόμενα αδιαφορίας για το τελικό
αποτέλεσμα».
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Το κοινωνικό μαγειρείο Άργους
έστρωσε τραπέζι

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ του Δήμου Άργους- Μυκηνών, Νίκος Δελής: «Το τραπέζι στους
άπορους συμπολίτες μας στρώθηκε και φέτος μέσω
του Κοινωνικού μαγειρείου ανήμερα τα Χριστούγεννα, από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Άργους
Μυκηνών μαζί με το φιλόπτωχο ταμείο του Αγίου
Πέτρου και τον Πατέρα Σελλή Γεώργιο. Άποροι,
άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι συνάνθρωποί
μας απόλαυσαν ένα ζεστό, υψηλής ποιότητας χριστουγεννιάτικο γεύμα».

Έπεσαν υπογραφές στο Άργος

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος υπέγραψε
τα σχετικά έγγραφα και υποβλήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Άργους η καταχώρηση
της πράξης εφαρμογής του «Νοτίου Τμήματος Άργους» ώστε να πρωτοκολληθεί. Όπως
αναφέρει ο αντιδήμαρχος Άργους Δημήτρης
Κρίγγος: «Ως Δήμος προχωράμε βήμα - βήμα
και θα συμβάλλουμε με όσα μέσα και δυνάμεις διαθέτουμε, όπου μπορούμε, για την
άμεση ολοκλήρωση και κάθε άλλης διαδικασίας από εδώ και πέρα».

η εβδομάδα που πέρασε
Ένα διαφορετικό
Χριστουγεννιάτικο
δέντρο στο Ναύπλιο

Ναύπλιο: Τον πήγαν σηκωτό

Συνελήφθη, το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων,
στο Ναύπλιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας
Ναυπλίου, ανήλικος ημεδαπός. Σε βάρος του εκκρεμούσε
Ένταλμα Βίαιης Προσαγωγής της Ανακρίτριας Ναυπλίου,
για κλοπή και για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Αυξημένη κίνηση στο Ναύπλιο

Ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίστηκε από μαθητές
Λυκείου και κοσμεί τον πεζόδρομο
Ωνάση στο Ναύπλιο. Τα στολίδια
του είναι σημαιούλες και κάρτες από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
ομάδα των μαθητών του προγράμματος EPAS «Σχολεία Πρέσβεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πραγματοποίησαν και στην Αργολική
πρωτεύουσα τη δράση «Γνωρίζουμε
την Ευρωπαϊκή Ένωση – Γνωρίζουμε τους εταίρους μας», στα πλαίσια
της οποίας στόλισαν το εικονιζόμενο δέντρο με σημαίες από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και κάρτες ευχών
στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κέρδισε τα παιδιά το Άργος

Όσοι δεν πρόλαβαν να κλείσουν
κάπου ορεινά προτίμησαν
γνώριμους προορισμούς
εκτός
Αθηνών,
όπως το Ναύπλιο,
το οποίο έχει αρκετό κόσμο αυτές τις
ημέρες, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στην παλιά πόλη, την παραλία
και τους κεντρικούς δρόμους. Εστιατόρια, ταβέρνες και
καφέ είναι σχεδόν γεμάτα, ενώ παιδικά χαμόγελα πλημμύρισαν τα γραφικά σοκάκια και τις πλατείες της Αργολικής πρωτεύουσας ανήμερα τα Χριστούγεννα και την
αμέσως επόμενη μέρα. Στο Ναύπλιο η κίνηση τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της Κυριακής ήταν αυξημένη
παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ και τον
φόβο της μετάλλαξης Όμικρον του κορωνοϊού. Ο κόσμος
είχε μεγάλη ανάγκη να βγει και να ξεσκάσει τις γιορτινές αυτές μέρες, μετά από όλα όσα έχει περάσει λόγω των
συνεχών lockdown και των αμφιλεγόμενων μέτρων που
λαμβάνονται κάθε τρεις και λίγο.

Ένα καρουζέλ, ένα
χιονοδρόμιο και μια
πίστα με συγκρουόμενα ήταν αρκετά
να θέλξουν τα παιδιά
το νομού στην πόλη
του Άργους. Σάββατο βράδυ δεν έπεφτε καρφίτσα στην
πλατεία Ομονοίας με
τους μικρούς πολίτες
να απολαμβάνουν τα
αλογάκια και τις βασίλισσες να καμαρώνουν μέσα στις άμαξες.
Οι πιο τολμηροί προτίμησαν τις χορευτικές φιγούρες στο παγοδρόμιο κι όπου υπήρχε ανάγκη, ένας πιγκουίνος επιφορτιζόταν
την ισορροπία των παγοδρόμων. Φυσικά και οι λάτρεις του βολάν είχαν την τιμητική τους, απολαμβάνοντας την βόλτα τους
μέσα στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια. Όσο για τους μεγάλους,
η εξυπηρέτηση στα καφέ και εστιατόρια της πλατείας δεν άφησε
κανέναν ανικανοποίητο. Αν ο καιρός της Πρωτοχρονιάς είναι
καλύτερος, όπως και αναμένεται, των Χριστουγέννων, βλέπουμε να γίνονται κρατήσεις από πριν σε όλα τα «παιχνίδια» της
πλατείας.

75χρονη δεν πρόλαβε να κάνει Χριστούγεννα

Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε μια 75χρονη γυναίκα την προηγούμενη Πέμπτη στην Αργολίδα
και συγκεκριμένα από την παραλία «Μαδέρι» του Δήμου Ερμιονίδας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου. Εκεί
διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η οικεία Λιμενική Αρχή, διενεργεί προανάκριση.
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Η απέναντι όχθη

Κράτα τα παραμύθια και την έκπληξη ζωντανά. Καλή χρονιά.

Σαράντα τόσα
χρόνια πίσω.
Τότε οι άνθρωποι πίστευαν στα
παραμύθια, στον
Άγιο των παιδιών,
στην ελπίδα, στην
αλλαγή και κάποιοι στην διαρκή
επανάσταση.

Μια θορυβώδη λάμψη είδε ο Άγιος Βασίλης έξω από το
παράθυρο του γραφείου του. Αμέσως η διακοπή ρεύματος που ακολούθησε τον τρόμαξε.
Έσβησε ο υπολογιστής, το βασικό του εργαλείο αυτές τις ημέρες. Χωρίς ρεύμα δεν θα μπορούσε να είχε
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Εδώ και
πολλά χρόνια οι μικροί του πελάτες δεν του έστελναν
γραπτά γράμματα με το παραδοσιακό ταχυδρομείο.
Όλες οι πρωτοχρονιάτικες παραγγελίες του γίνονταν
μέσω υπολογιστών. Ούτε καν γράφουν τα μικρά παιδιά
του εικοστού πρώτου αιώνα. Αντιγράφουν μια εικόνα
του παιxνιδιού που θέλουν από το διαδίκτυο και μαζί
με μία κίτρινη χαμογελαστή φατσούλα που σημαίνει
«αυτό θέλω», είναι η οπτικοποιημένη πληροφορία
τους, γράμμα. Τώρα πώς έχει επιβιώσει ο ίδιος ως έθιμο ακόμα, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ο νους κάνει
παράξενα μνημονικά παιχνίδια. Θυμήθηκε ένα βράδυ
της τελευταίας μέρας του Δεκέμβρη. Πριν πολλά χρόνια χάθηκε στα στενά των θυμωμένων Εξαρχείων. Σε
έναν τοίχο διάβασε το προφητικό μήνυμα που βίωνε με
τρόμο τώρα: βγάλε τον πολιτισμό τους από την πρίζα.
Ευτυχώς δούλευε το κινητό του. Κάλεσε τις βλάβες.
-Κύριε Βασίλη, είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς , έχουμε
πολλές βλάβες στο δίκτυο. Θα προσπαθήσουμε, αλλά
δεν σας εγγυώμαι τίποτα.
-Μα είναι η χαρά των παιδιών, σε λίγο σκοτεινιάζει τι
θα κάνω;
-Μην αγχώνεστε τόσο πολύ, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει!
-Μάλιστα!
Άφησε το τηλέφωνο, στενοχωρημένος, σταύρωσε τα
χέρια του πάνω από το πληκτρολόγιο και ακούμπησε
εκεί το κεφάλι του. Πρόσεξε ότι από το διπλανό δωμάτιο –εργαστήριο των ξωτικών δεν ακουγόταν ο παραμικρός θόρυβος.
-Μα καλά, ακόμα έχει φως, γιατί δεν πακετάρουν όσα
δώρα είναι έτοιμα;
Ίσιωσε τον σκούφο του και πήγε δίπλα.
Δώρα πάνω στους πάγκους, καρτελάκια με διευθύνσεις, χαρτιά περιτυλίγματος, αυτοκόλλητες ταινίες βρίσκονταν σε πλήρη αδράνεια και τα ξωτικά χαζολογούσαν δεξιά και αριστερά.
-Ξωτικά τι κάνετε ;
-Απεργία!!! (Του φώναξε ένα ξωτικό. Είχε γυρίσει τον
πράσινο τριγωνικό σκούφο σε πράσινο επαναστατικό
μπερέ. Τον αναγνώρισε, ξεκίνησε ως νεαρός πρασινοφρουρός την δεκαετία του ογδόντα και εξελίχθηκε σε
μεγάλο επαγγελματία συνδικαλιστή, μέχρι τις μέρες
μας. )
-Τι απεργία;
-Απεργία, δεν δουλεύουμε!!! (Επανέλαβε με την ιδιόρρυθμη ένρινη φωνή του και σήκωσε ψηλά την τεράστια
τριγωνική του μύτη, λες και ήθελε να κερδίσει λίγους
πόντους το νανοειδές μπόι του.)
-Μάλιστα, μάλιστα . (Είπε αμήχανα ο Άγιος Βασίλης,
προσπαθώντας να κερδίσει λίγο χρόνο και να διαχειριστεί την κατάσταση. Κοιτούσε τον επαγγελματία
συνδικαλιστή. Ήταν κλασική κομπλεξική ελλειμματική
φιγούρα. Με το ψυχοφάρμακο της «επαναστατικής»
ντουντούκας κραυγάζει για να στηρίξει, να μπαλώσει
την κενόδοξη προσωπικότητά του. ) Και για ποιο λόγο
κάνετε απεργία, δεν δουλεύετε θέλω να πω.
-Θέλουμε αύξηση, διπλασιασμό των μισθών.
-Τι παραμύθια και φούμαρα είναι αυτά που λες; Εγώ
είμαι άμισθος και μόνο εσείς αμείβεσθε ανάλογα με
την ζήτηση . Αυτές τις μέρες είναι η χαρά των παιδιών.
Τώρα σας χρειάζομαι, όλο τον άλλο καιρό κάθεστε. Είστε οι πιο προνομιούχοι εργαζόμενοι. Επαναλαμβάνω,
τώρα σας έχω ανάγκη.
-Γι αυτό κάνουμε απεργία.
-Δεν μπορώ να σας καταλάβω. (Εκείνη την στιγμή
αναβόσβησε η λάμπα, ήρθε το ρεύμα, φωτίστηκε το δωμάτιο, πήραν μπροστά οι μηχανές.) Ξεκινήστε και ό,τι
θέλετε , πρέπει να προλάβω.
Έτρεξε στο γραφείο του, πίσω του τα ξωτικά ούρλιαζαν

θριαμβευτικά σηκώνοντας στα χέρια τον επαγγελματία
συνδικαλιστή.
Στην οθόνη αναβόσβηνε ένα μήνυμα με κόκκινη σήμανση, από κάποια Κ.Υ.Τ. Το άνοιξε. Ήταν από την Κρατική Υπηρεσία Τσιμπίματος. Χλόμιασε.
-Αγαπητέ κύριε Βασίλη απαγορεύεται να κάνετε διανο-

μή δώρων αν είστε ανεμβολίαστος.
Απάντησε με αστραπιαία ταχύτητα.
-Μα, υποχρεωτικό είναι μόνο για τους υγειονομικούς.
-Από τώρα είναι και για εσάς!!! Να ξέρετε ότι όσοι υγειονομικοί δεν εμβολιαστούν θα απολυθούν. Δεν νομίζω
να επιθυμείτε μια τέτοια κατάληξη και εσείς. (Του ήρθε
εξίσου γρήγορα η απάντηση.)
Δεν ήταν αντιεμβολιαστής αλλά δεν είχε πεισθεί και για
την αποτελεσματικότητα των ουσιών που χαρακτήριζαν εμβόλια. Κακά τα ψέματα φοβόταν και όλα αυτά
που άκουγε για τερατώδεις παρενέργειες, δεν ήξερε τι
ήταν σωστό, τι ήταν αληθινό. Σκέφθηκε τα πρωτοχρονιάτικα χαμόγελα των παιδιών και δεν σκέφθηκε τίποτα άλλο. Κάλεσε το εμβολιαστικό κέντρο.
-Έντεκα και τριάντα έχουμε μια τελευταία δόση.
-Εντάξει, θα έρθω.
-Πώς λέγεστε;
-Άγιος Βασίλης.
-Υπάρχει ειδική ρύθμιση για εσάς.
-Τι έγινε πάλι; Δεν θα μοιράσω δώρα φέτος μου φαίνεται .
-Ανά είκοσι πέντε καμινάδες πρέπει να κάνετε ένα ράπιντ τεστ.
-Μα πού;
-Στα εφημερεύοντα.
-Θα χάσω όλο το χρόνο μου. Δεν γίνεται.
-Ε τότε θα κάνετε κλικ εγουέι , θα πετάτε τα δώρα από

τις καμινάδες!!!
-Τα δώρα ή θα σπάσουν ή θα καούν αν είναι αναμμένα
τα τζάκια.
-Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί μπάρμπα Βασίλη. (Είπε
ο αυθάδης υπάλληλος και του έκλεισε το τηλέφωνο.)
-Άντε να δούμε τι άλλο θα με βρει φέτος ; (Είπε φωναχτά )
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την σκέψη του.
Μεγάλη φασαρία ακούστηκε από το μαντρί των ταράνδων. Άγνωστοι άνδρες με στολές σαν αστυνομικοί είχαν
μπει στον χώρο τους.
Περνούσαν και στερέωναν με ειδικό συρραπτικό στα
κέρατά τους κάτι κόκκινα σκουλαρίκια.
-Ε, ε , τι κάνετε εκεί; (Βγήκε έξω θυμωμένος, έχοντας
περάσει τον κόκκινο σκούφο του στο αριστερό του χέρι,
σαν γάντι του μποξ.).
Ένας ένστολος έβγαλε και του έδειξε την ευμεγέθη
επαγγελματική του κάρτα, μπροστά από το κοκκινοφορεμένο αριστερό χέρι του.
-Μη κυβερνητική οργάνωση προστασία των ζώων.
-Και τι λοιπόν;
-Οι τάρανδοι είναι προστατευμένο είδος. Απαγορεύεται
να δουλεύουν νύχτα και σε παγωμένες θερμοκρασίες.
-Μα όλο το χρόνο τους ταΐζω και τους φροντίζω. Μια
νύχτα τους θέλω.
-Λυπάμαι κύριε, η καταπίεση ανυπεράσπιστων ζώων
θα σταματήσει σήμερα, από φέτος και για πάντα.
-Και πώς θα μοιράζω τα δώρα;
-Δεν ξέρω κύριε! Αν ανιχνεύσουμε ηλεκτρονικά οποιαδήποτε κίνηση (και του έδειξε με ύφος τα ηλεκτρονικά
σκουλαρίκια στα κέρατα των ζώων) θα έχετε προβλήματα με τον νόμο.
Απελπισμένος, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει
πέρα με τις άξαφνες και άπονες εξουσίες, γύρισε πίσω
στο γραφείο του.
-Φέτος τέλος τα δώρα, δεν μπορώ να τα καταφέρω.
Έβγαλε τον σκούφο του από το αριστερό του χέρι, τον
άφησε πάνω στο γραφείο, ακούμπησε πάνω του το κεφάλι του και βυθίστηκε σε ένα θλιμμένο ύπνο.
Ξύπνησε από την νοσταλγική φωνή μιας κυρίας στην
οθόνη της τηλεόρασης, διαφήμιζε τα νέα επεισόδια
γνωστής τηλεοπτικής σειράς, «Η τούρτα της μαμάς».
-Αχ ΠαΣοΚ, ωραία χρόνια!!!.
Ο Γιώργης πήγε για λίγα λεπτά να ξεκουραστεί στο
υπνοδωμάτιο. Αλλά ο Μορφέας τον εγκλώβισε στις
ονειρικές περιπέτειες του Άγιου Βασίλη. Η τηλεόραση
τον ξύπνησε με ατάκα για σαράντα τόσα χρόνια πίσω.
Τότε οι άνθρωποι πίστευαν στα παραμύθια, στον Άγιο
των παιδιών, στην ελπίδα, στην αλλαγή και κάποιοι
στην διαρκή επανάσταση.
-Γιώργη βιάσου, τρόμαξα να βρω την πετονιά που ήθελες, μα καλά σε πήρε ο ύπνος;
-Ανεβαίνω από την πίσω πόρτα.
Τα παιδιά και η γυναίκα του μπροστά στο τζάκι φώναζαν ονόματα και δώρα. Μεγάλη έκπληξη φέτος, με μια
αόρατη πετονιά τα κατέβαζε από την καμινάδα ο μπαμπάς Βασίλης. Το κρύο τσουχτερό αλλά δεν τον ένοιαζε,
τον ζέσταινε η χαρά των παιδιών του.
Ρίχνοντας την τελευταία δωροψαριά σαν αστραπή του
φάνηκε ότι είδε έναν παχουλό κόκκινο αντάρτη να τρέχει με το ιπτάμενο έλκηθρό του. Πίσω του σε λευκό αδιάβροχο πανί έσερνε ένα λαμπερό σύνθημα.
-Κράτα τα παραμύθια και την έκπληξη ζωντανά. Καλή
χρονιά.
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Το ρόδι, ένας μυκηναϊκός θησαυρός
για να πάει καλά η επόμενη χρονιά
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Σ

ε λίγες ώρες ο παλιός χρόνος
μας αποχαιρετά και όλοι
βρισκόμαστε στην αυγή
ενός ακόμη χρόνου. Ένα
από τα έθιμα που μας ακολουθούν
από την παράδοση μας την πρώτη
ημέρα του έτους είναι το σπάσιμο του
ροδιού μέσα στο σπίτι ή στην είσοδο
του σπιτιού. Το ρόδι ήταν όμως και ο
καρπός που συνόδευε στον τάφο τους
νεκρούς, στην Αίγυπτο των Φαραώ.
Είναι ο καρπός που έδωσε ο Πλούτωνας στην Περσεφόνη, για να την κρατήσει στον Άδη. Ο Όμηρος αναφέρει
στην Οδύσσεια, ότι καλλιεργούσαν
ροδιές στους κήπους του Βασιλιά
Αλκίνοου (στην Κέρκυρα), ενώ ο Θεόφραστος αναφέρει τη ροδιά με τα
ονόματα «ροιά» και «ρόα». Αρχαίος
καρπός, από τους πρώτους που καλλιέργησε ο άνθρωπος και παρά τις
δοξασίες, η περσική προέλευση δεν
είναι παρά μόνο μια θεωρεία μια και
αρκετές αρχαιολογικές ανασκαφές
αποδεικνύουν με ευρήματα ότι αυτός
ο καρπός είναι ενδημικός στη Μεσόγειο.
Το ρόδι είναι ο καρπός της αιωνιότητας, της αφθονίας, της γονιμότητας,
της καλοτυχίας, του πλούτου, του
έρωτα, αλλά και των νεκρών ή του
θανάτου. Ο κάλυκας που έχει στην
κορυφή του το ρόδι μοιάζει με κορώνα-στέμμα και αυτό του προσδίδει
μια μοναδικότητα, ενώ κατ’ άλλους,
ο κάλυκας στην κορυφή του ροδιού
είναι το σύμβολο του ζωοδότη ήλιου.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά που
έχει το ρόδι είναι αυτά που το κάνουν σύμβολο. Η ιδιαιτερότητα στα
εξωτερικά του χαρακτηριστικά είναι
ο κάλυκας που έχει στην κορυφή του
και έχει τη μορφή κορώνας ή στέμματος. Το ανοιγμένο ή σπασμένο ρόδι
δίνει με το πλούσιο εσωτερικό του

Εικ.1: Απεικόνιση ροδιού σε μια πρόχου από
Εικ.2: Περιδέραιο με χρυσά περίαπτα ρόδια, από τον Τάφο III (τάφος των Γυναικών), στις Μυτην πόλη της Φυλακωπής III, στη Μήλο (1650- κήνες (Ταφικός κύκλος Α, 16ος αιώνας π.Χ.) ΦΩΤΟ ΕΑΜ
1450 π.Χ.), ΦΩΤΟ ΕΑΜ
μια εικόνα αφθονίας, ενώ το κόκκινο
χρώμα των ζουμερών και γευστικών
καρπών του συμβολίζει την ευτυχία,
τους χυμούς του έρωτα, αλλά και την
αιωνιότητα.
Ενώ η λειτουργία των δίχρωμων αγγείων της ύστερης μεσοκυκλαδικής
περιόδου (17ος αι. π.Χ.) με το ρόδι ως
κεντρικό μοτίβο από το Ακρωτήρι της
Θήρας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,
την ίδια περίοδο στην Κρήτη το ρόδι
φαίνεται ότι συνδεόταν με λατρευτικές δραστηριότητες που λάμβαναν
χώρα στα μινωικά ανάκτορα. Τούτο
υποδηλώνεται όχι μόνο από την εύρεση στο ανάκτορο της Φαιστού ενός
Μεσομινωικού ΙΙΙ (17ος αι. π.Χ.) ρυτού, δηλαδή ενός τελετουργικού αγγείου, σε σχήμα ροδιού αλλά και από
την εύρεση οστέινων ομοιωμάτων
άνθους ροδιού της δυτικής πτέρυγας
του ανακτόρου της Κνωσού, τα οποία
χρονολογούνται στην Υστερομινωική
ΙΑ περίοδο (16ος αι. π.Χ.).
Και από τις τελετουργίες με τα ρόδια

Εικ.3 : Το μικροσκοπικό περίαπτο των Μυκηνών από το μυκηναϊκό
νεκροταφείο στο Καλκάνι των Μυκηνών μεταφέρει μέσα στους αιώνες την ευχή για μια νέα αρχή. ΦΩΤΟ ΕΑΜ

στα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης,
να πάμε στο Αιγαίο και στη Μήλο
αυτή τη φορά του 17ου αι. π.Χ. στην
πόλη της Φυλακωπής III, απ’ όπου
και έχουν έρθει στο φως ανασκαφικά, αγγεία με παραστάσεις ροδιού
(Εικ.1). Πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια, την 3η χιλιετία π.Χ., η ροδιά είναι βέβαιο ότι φύεται στη Σαντορίνη.
Στις ανασκαφές που έφεραν στο φως
την προϊστορική πόλη στο Ακρωτήρι εντοπίζεται απανθρακωμένο
ξύλο ροδιάς. Από τη Σαντορίνη είναι
και τα δίχρωμα αγγεία του 17ου αι.
π.Χ., που έχουν κεντρικό ζωγραφικό
μοτίβο τους το ρόδι. Αργότερα, εντοπίστηκαν χρυσά περίαπτα ροδιών σε
κοσμήματα των Μυκηνών. Αρχικά,
ρόδια έχουν βρεθεί και στις Μυκήνες
(Ταφικός Κύκλος Α, τάφος III, γυναικών, 16ος προ Χριστού αιώνας).
Είναι ένα περιδέραιο με πολλά μικρά
χρυσά ρόδια, σύμβολα της αφθονίας.
(Εικ. 2).
Ένα από τα ωραιότερα ομοιώματα
ροδιού σε χρυσό, που προέρχεται
από το μυκηναϊκό νεκροταφείο στο
Καλκάνι των Μυκηνών. Αυτό το μικροσκοπικό περίαπτο των 2 εκ., που
διακοσμείται με κοκκίδωση και φέρει
κρίκο για την ανάρτησή του, συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία
ένα εκλεκτό μέλος της μυκηναϊκής
κοινωνίας (Εικ.3).
Στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι αρχαιολογικές συνάφειες μας διαφωτίζουν
περισσότερο για την κοινωνική λειτουργία του ροδιού, όπου οι ιδεολογικές συνδηλώσεις είναι σαφέστερες.
Ως εκδήλωση ενός ταφικού, κυρίως,
εθίμου της άρχουσας τάξης, η αφιέρωση ομοιωμάτων ροδιού από διάφορα υλικά φαίνεται ότι ήταν αποκλειστικότητα των εύπορων τάξεων.
Με αυτόν τον τρόπο το ρόδι στην

ηπειρωτική Ελλάδα –τουλάχιστον
από τον 16o αι. έως και τον 9ο αι.
π.Χ.- ανταμώνει με την κυρίαρχη
ιδεολογία. Έτσι για παράδειγμα τον
16ο αιώνα π.Χ. (Υστεροελλαδική Ι),
η εικόνα του ροδιού απαντά ως κεφαλή ασημένιας περόνης στον θολωτό
τάφο του Βαφειού στη Λακωνία, τον
14ο αιώνα π.Χ. (Υστεροελλαδική
ΙΙΙΑ2) σε πλούσιο θαλαμωτό τάφο
των Αθηνών, ως πήλινο αγγείο σε
σχήμα ροδιού μιμούμενο στη διακόσμησή του αιγυπτιακά πολύχρωμα
γυάλινα ρόδια της 18ης δυναστείας,
το 900 π.Χ. εμφανίζεται ως αγγείο
από φαγεντιανή σε πλούσιο τάφο στο
Λευκαντί της Εύβοιας και, τέλος, στα
850 π.Χ. περίπου υπό μορφή εξαρτημάτων σε χρυσά σκουλαρίκια σε
πλούσιο γυναικείο τάφο στη βόρεια
κλιτύ του Άρειου Πάγου στην Αθήνα.
Σε όλα τα παραδείγματα της ηπειρωτικής Ελλάδας πρόκειται για τάφους
εκπροσώπων της κυρίαρχης τάξης

της εκάστοτε εποχής και περιοχής.
Μέχρι και τον 8ο αι. π.Χ., εκτός των
άλλων συμβολισμών του, το ρόδι
ήταν και έμβλημα κύρους και η χρήση του ή η κατανάλωσή του επιτρεπόταν μόνο στους ισχυρούς. Από
τον 8ο όμως αιώνα και μετά η χρήση
του περνάει σιγά-σιγά και στα λαϊκά
στρώματα, ενώ η παρουσία του στα
ταφικά έθιμα γίνεται όλο και πιο
έντονη.
Ύστερα από όλα αυτά δεν είναι καθόλου ανεξήγητο γιατί το ρόδι σπάει
στο κατώφλι του καινούριου χρόνου,
με την προσδοκία μιας καλής χρονιάς.
Καρπός πολυσήμαντος, με μια μεγάλη διαδρομή στο χρόνο και με τους
ανθρώπους να εναποθέτουν πάνω
του ευχές, προσδοκίες και δοξασίες,
που διασώζονται ακόμη και σήμερα.
*Ο Κωνσταντίνος Χαρ. Τζιαμπάσης
είναι Αρχαιολόγος

Εικ.4: Ρόδι από τάφο γεωμετρικής εποχής από το νεκροταφείο της
Νέας Επιδαύρου, ΦΩΤΟ ΕΑΜ
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Το μήνυμα

Ως πότε;

καθηγητή
Εγκληματολογίας
στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ακόμα και στην αθωότητα"
Αντώνης Σιμιτζής. Οι απαγορευμένοι καρποί
μας
Το έχω γράψει και πει πολλές φορές. Στο
ιδιότυπο αυτό "πολιτικο-ιδεολογικό

παι-

δομάζωμα" [από κάθε... χώρο και με κάθε
δικαιολογία], σε μιάν Ελλάδα που είναι πολύ μικρή, για να
κρυφτεί κανείς [ή για να κρύψει το παρελθόν του], το όποιο
εναπομείναν ηθικό πλεονέκτημα/μειονέκτημα του πολιτικού
συστήματος δεν αφήνει περιθώρια για "λεύκανση" όλων των
λεκέδων.
Σε τούτη την Πατρίδα, τούτη τη στιγμή πρέπει ν’ αποφασίσουμε (ο καθείς μόνος του κι όλοι μαζί), αν εντασσόμαστε
στους πολίτες του κόσμου [των ιδεών, του δικαίου, του καλού, του ωραίου] ή αν κυκλοφορούμε σαν τερμίτες του υποκόσμου [της μίζας, της λαμογιάς, της απάτης, της ψευτομαγκιάς]. Πρέπει να τελειώνουμε μιά για πάντα με τα ψέμματα,
ιδίως εκείνα που λέμε, για να τ’ ακούσουμε και να πειστούμε

Τ

εράστια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα εμπορικά
καταστήματα της περιοχής. Ο
νομός Αργολίδας δυστυχώς
έχει χτυπηθεί αλύπητα και από την
πανδημία η οποία έχει δείξει τα δόντια
της. Οι πωλήσεις του συνεχώς μειώνονται και πολλοί καταστηματάρχες δεν
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους. Τα έσοδα των επιχειρηματιών
κάθε χρόνο λιγοστεύουν σε αντίθεση
με τα έξοδα τους που είναι πολλά και
συνεχώς αυξάνονται.
Εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας:
Κάθε πέρσι και καλύτερα. Πολλοί συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να πληρώνουν μόνο
το ασφαλιστικό του ταμείο και για να
βγουν στη σύνταξη. Γιατί φτάσαμε
όμως σε αυτό το σημείο και πως μπορεί
να αντιμετωπιστεί η κατάσταση;
Οι κυριότερες αιτίες που δεν κινείται η
αγορά ύστερα από έρευνα της εφημερίδας, παρουσιάζονται παρακάτω:

εμείς οι ίδιοι.
Οι τεχνητοί παράδεισοι δεν συνδέονται μόνο με τα ναρκωτικά [ως όπιο του λαού], αλλά εμπεριέχονται και στα Μεγάλα
Αφηγήματα, στα οποία κάποια νομενκλατούρα και όχι όλος
ο [ναρκωμένος;] λαός, κρατάει τα μυστικά και τα κλειδιά της
αιώνιας ευτυχίας.
Άπαντες επιθυμούν να τάζουν Παραδείσους επί Γης, ελλείψει,

Τα αίτια, οι
προβληματισμοί, οι
προτάσεις και ο ρόλος
του τουρισμού

όμως, προτέρων στοιχείων και δυνατοτήτων απόδειξης καταλήγουν, στο να μεταβάλλουν τη ζωή μας σε Κόλαση, αρνούμενοι βέβαια για τους εαυτούς τους να περάσουν από το
Καθαρτήριο.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά πολλοί ένδοξοι πεθαίνουν άδοξα και οι
περισσότεροι φιλόδοξοι εξαφανίζονται με παράδοξο τρόπο.
Κι όλα τούτα μέσα σ’ ένα κλίμα γενικευμένου λαϊκισμού και
αυτο-αθωωτικής ανομίας που ακυρώνουν εξαρχής την ηθική
του [όποιου] αγώνα. Το μίσος δεν ήταν ποτέ μέσον προβολής
μιάς νέας κοινωνίας, αν όχι αγγελικά πλασμένης, τουλάχιστον
σεβασμού ορίων και δικαιωμάτων. Η σύγκρουση της έννομης βίας και της "επαναστατικής" αντιβίας ουδέποτε έδωσαν
στον πολίτη ένα αίσθημα ασφάλειας ή μιά δικαίωση στην
εμπιστοσύνη του στη Δημοκρατία.
Η συμψηφιστική βία [1=1], οι μεταγγίσεις κομματικών ομάδων αίματος [από rhesus αρνητικό μέχρι Α+], οι ανταλλαγές
ρόλων Τάξης/Αταξίας, οι μονο-μαχίες και οι μονο-μανίες
μόνο σε Κακό μπορεί να καταλήξουν.
Ποιό είναι το Κακό εν έτει 2021, ας το σκεφτεί ο καθένας που
παίρνει το όπλο του [λεκτικό, προσομοιωτικό, ισοδύναμο ή
πραγματικό] και βγαίνει να πολεμήσει εναντίον των "εχθρών
του λαού ή του έθνους".
Κατά τα άλλα οδεύουμε προς τον εορτασμό των 200 χρόνων
της Απ-ελευθέρωσης [από τους Τούρκους όχι από Εμάς]...
ΥΓ. "Και βέβαια τους φοβάμαι
Είναι οπλισμένοι και ηλίθιοι"
Κορίνα Καλούδη. Και βέβαια τους φοβάμαι...
20210320

ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Ο καταναλωτής
δεν έχει χρήματα για να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια
οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι
πάρα πολύ χαμηλές και σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, ενώ ο τουρισμός
και οι υπηρεσίες δεν αρκούν για να
καλύψουν το σύνολο της τοπικής οικονομίας.
ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ: Κάθε χρόνο το περιβόητο καλάθι της νοικοκυράς κοστίζει
όλο και περισσότερα. Τα δυο χρόνια
της πανδημίας οι αυξήσεις καταγράφονται μεσοσταθμιστικά στο 30%.
Οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης
έχουν τσιμπήσει. Ο καφές, η διασκέδαση, το ψωμί είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες απορροφούν ένα αρκετό
μεγάλο ποσοστό του οικογενειακού
προϋπολογισμού. Ας αναλογιστεί ο
καθένας μας πόσα ξοδεύει κάθε μήνα
μια οικογένεια για ίντερνετ, τηλέφωνα, διασκέδαση και άλλα...
ΑΝΕΡΓΙΑ: Η αγροτική βιομηχανία
και γενικά η μεταποίηση και βιομηχανική δραστηριότητα δεν μπορεί να
συγκρατήσει τα ποσοστά σε χαμηλά
επίπεδα και υπάρχει το φαινόμενο να
έχουμε "εισαγόμενους" εργαζομένους
από άλλους νομούς. Ακόμη και η αύξηση που υπάρχει σε επίπεδο νομού
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως η

ΦΩΤΟ Pixabay JESHOOTS-com

Η Αργολίδα μπορεί να βγει στο ξέφωτο το 2022 και όσοι είναι καλά

"Δόλος μπορεί να υπάρξει

Του Γιάννη
Πανούση,

2021

τουριστική δραστηριότητα, ο καφές, η
εστίαση, δεν μπορεί να αποτελέσει αφενός ανάχωμα και αφετέρου να αποτελεί
συνδετικό κρίκο με την Ελληνική παραγωγή και συγκράτηση του εισοδήματος στην περιοχή.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ:
Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενισχύουν την τοπική αγορά, γιατί από αυτή
έχουν να κερδίσουν. Όμως για να προσελκύσουν οι καταστηματάρχες τους
καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθήσουν πολιτική λογικών τιμών. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι μεγάλες τιμές
και οι τεράστιες αποκλίσεις. Ο καταναλωτής θα πρέπει να απολαμβάνει την
ανάλογη χρησιμότητα για τα χρήματα
που δαπανά.
ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η τουριστική ανάπτυξη, τα γεμάτα καφέ, και
τα γεμάτα περιστασιακά ξενοδοχεία στο
Ναύπλιο και αλλού, προφανώς και δεν
αντικατοπτρίζουν ευμάρεια σε όλους
τους επαγγελματικούς κλάδους του
νομού. Προφανώς η Αργολίδα έχει το
προτέρημα εσόδων από τον τουριστικό
κλάδο σε αντίθεση με άλλες περιοχές

της χώρας, όμως αυτό δεν αρκεί, αφού
όσο κι αν κάνει κύκλο το χρήμα, δεν
επαρκεί αυτό το σημαντικό έσοδο για
να καλύψει τις απώλειες των υπόλοιπων επαγγελματικών κλάδων.

Αντιμετώπιση

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την
κίνηση στην τοπική αγορά; Στις περιπτώσεις αυτές χαμηλής ζήτησης, η
συνταγή που προτείνεται από την οικονομική επιστήμη είναι η συντονισμένη
και στοχευμένη τονωτική ένεση τόσο
στη πλευρά της ζήτησης, όσο και στη
διαμόρφωση ελκυστικότερης προσφοράς. Η ζήτηση των καταναλωτών θα
αυξηθεί όταν αυξηθεί φυσικά το εισόδημα τους. Και το εισόδημα θα αυξηθεί
όταν τα προϊόντα που πουλάει έχουν
καλύτερες τιμές, ή τουλάχιστον ο παραγωγός απολαμβάνει το δίκαιο μερίδιο
από την τιμή που διαμορφώνεται στην
αγορά.
Το δεύτερο σημαντικό είναι η αύξηση
της απασχόλησης. Περισσότερη απασχόληση σημαίνει μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Βέβαια εδώ θα πρέπει
να τονίσουμε ότι και καταναλωτής από
την πλευρά του θα πρέπει να λειτουργεί
με υπευθυνότητα και ορθολογισμό. Δηλαδή, θα πρέπει να καταναλώνει μετά
από έλεγχο και κρίση του πόσο απαραίτητα είναι αυτά που αγοράζει και ποιά
τελικά χρησιμότητα του προσφέρουν.
Το ίδιο θα πρέπει να κατανοήσουν και
οι προσφέροντες αγορά και υπηρεσίες,
δηλαδή οι καταστηματάρχες. Τον καταναλωτή μπορείς να τον γδάρεις μόνο
μια φορά, να τον κουρεύεις όμως μπο-
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των μικρομεσαίων
ΦΩΤΟ: Pixabay stevepb

προετοιμασμένοι θα είναι γεμάτοι εισπράξεις και δουλειά…

ρείς πολλές φορές. Ο καταναλωτής
δεν είναι άβουλο πλάσμα, αλλά βλέπει, κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει
ελεύθερα, που, πόσο, ποιό και γιατί
θα αγοράσει. Οι καταστηματάρχες
σε όλους τους κλάδους θα πρέπει
να λειτουργούν ορθολογιστικά, να
διαμορφώσουν τιμές όχι με βάση τα
δικά τους θέλω και απαιτήσεις, αλλά
τις συνθήκες της αγοράς. Ανάλογα
με τις τιμές τους να προσφέρουν την
αντίστοιχη ποιότητα προϊόντων και
υπηρεσιών. Εντέλει, όλοι εμείς που
ζούμε σε αυτή τη περιοχή θα πρέπει
να κατανοήσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρχουμε και να
λειτουργούμε με στόχο τη βελτίωση
του κοινωνικού καλού. Η κάθε μας
ενέργεια είναι αντίστοιχα θετικά ή
αρνητικά αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας. Κανένας από μας δεν

έχει μηδενικό μερίδιο ευθύνης για
αυτά που γίνονται γύρω μας. Το κακό
όμως είναι ότι οι επιπτώσεις των
αρνητικών δράσεων κάποιων, δεν
επιβαρύνουν πάντα τους υπαίτιους,
αλλά άλλους, πολλές φορές αθώους
και αμέτοχους.

Καταναλωτική συμπεριφορά

Η εφημερίδα έκανε έρευνα αναφορά
με την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πολιτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία οι πολίτες
πιστεύουν πως οι τιμές σε Ναύπλιο,
Άργος, Κρανίδι είναι υψηλές. Ακόμη
υπάρχουν αναφορές σε μεγάλη διαρροή σε άλλες αγορές όπως η Αθήνα,
η Κόρινθος, η Τρίπολη και φυσικά οι
ηλεκτρονικές αγορές μέσω ίντερνετ,
που διώχνουν το χρήμα εκτός νομού.
Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι η

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας
Χρόνια πολλά και
Καλή Χρονιά
με υγεία, αγάπη, χαρά
και ευημερία!
Κώστας Μπέγκος
Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Άργους – Μυκηνών

μετατόπιση των πληρωμών από μετρητά σε πλαστικό χρήμα.
Ακόμη τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται το γεγονός ότι γίνονται
αγορές μόνο όποτε υπάρχει ανάγκη,
ενώ και έξοδοι για ψώνια περιορίζονται. Τα εμπορικά καταστήματα, τα
σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές
είναι οι αγαπημένοι προορισμοί των
καταναλωτών της Αργολίδας ενώ τα
τελευταία δύο χρόνια σε ημερήσια
διάταξη βρίσκονται οι αγορές τροφίμων και πρώτης ανάγκης.
Οι καταναλωτές της Αργολίδας θεωρούν πως πρώτη επιλογή τους είναι
η καλή ποιότητα καθώς και η ημερομηνία λήξης των προϊόντων, καθώς
και κύριος παράγοντας επιλογής
αποτελεί η έρευνα αγοράς.

Συμπεράσματα

Η προσαρμογή των τιμών σε πιο
προσιτά επίπεδα είναι το μήνυμα
της τοπικής αγοράς, ώστε οι τιμές να
χαμηλώσουν για να συγκρατηθεί η
αγοραστική δύναμη εντός του νομού.
Παράλληλα, τόσο τα ίδια τα προϊόντα,
όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται
στους πελάτες πρέπει να βελτιωθούν,
ώστε να προσελκύονται περισσότεροι
καταναλωτές και να μένουν ευχαριστημένοι μετά την αγορά, ώστε να
ξανά επισκέπτονται τα καταστήματα
της Αργολίδας.
Τέλος, θεωρείται δεδομένη η ανυπαρξία μιας σοβαρής επικοινωνιακής πολιτικής από την μεριά των
αρμόδιων φορέων για την στήριξη
της τοπικής αγοράς, καθώς τίποτα
δεν μπορεί να κρατήσει τον πολίτη,
όταν διαπιστώνει πως δεν έχει τα κίνητρα να παραμείνει στο εσωτερικό
του νομού...
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Μήνυμα τοπικής αγοράς

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κατάσταση της τοπικής αγοράς απασχολεί την επικαιρότητα, ιδιαίτερα τώρα
που έχουμε μπροστά μας εκτός από
την πανδημία και τις Χριστουγεννιάτικες μέρες. Η Αργολίδα μπορεί να
θεωρηθεί πως έχει ενιαία οικονομική
ταύτιση και έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα σύνολο. Η κατάσταση
της τοπικής οικονομίας σαφώς και
επηρεάζεται από το γενικότερο κλίμα
σε πανελλαδικό επίπεδο, με την έλλειψη επενδύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τον τεράστιο διεθνή
ανταγωνισμό, τη μείωση της απασχόλησης, τη μείωση των εισοδημάτων,
την έλλειψη αγοραστικής δύναμης,
την πτώση του τζίρου, την ακρίβεια,
όλα αυτά που συνθέτουν την εικόνα
της ελληνικής κοινωνίας. Τα ίδια συμπτώματα παρατηρούμε στην τοπική

Μπορεί η τοπική
οικονομία να αναπτύξει
ένα μηχανισμό άμυνας,
ώστε να σταθεί με
αξιώσεις μέσα σε
ένα τέτοιο δυσμενές
εξωτερικό περιβάλλον;
κοινωνία στο σύνολο του νομού με το
Ναύπλιο, το Άργος και τις υπόλοιπες
περιοχές να ταλαιπωρούνται. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί μία
τοπική οικονομία να αναπτύξει ένα
μηχανισμό άμυνας, ώστε να σταθεί με
αξιώσεις μέσα σε ένα τέτοιο δυσμενές
εξωτερικό περιβάλλον.
Ένα ακόμη ερώτημα που τίθεται είναι αν έχουν όλοι οι άνθρωποι την
ικανότητα να συμβάλλουν με την παρουσία στην ανάπτυξη ενός τόπου.
Η κριτική που ασκούμε εύκολα όλοι
μας για τους άλλους βασίζεται σε τεκ-

μηριωμένα στοιχεία ή απλά πρέπει
κάπου να περάσουμε το σφάλμα; Και
όταν αναφερόμαστε στην ικανότητα
τί εννοούμε, απλώς την ικανότητα
κάποιου να εργάζεται αποδοτικά στο
ωράριο εργασίας και στο αντικείμενο
της δουλειάς του ή την ικανότητα
του να προβλέπει, να σχεδιάζει και
να εκτελεί μακρόπνοα σχέδια που
ευνοούν την ανάπτυξη;

Κοινές ευθύνες

Αν μας επιτραπεί ένας διαχωρισμός των ανθρώπων σε αυτούς που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα
σε μια περιοχή και σε αυτούς που
έχουν οριστεί θεσμικά να εποπτεύουν και να ελέγχουν το όλο οικονομικό και όχι μόνο κύκλωμα, βλέπουμε
ότι σε επίπεδο τοπικής οικονομίας,
στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι
επιχειρηματίες, ενώ στην δεύτερη
ανήκουν οι φορείς (εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήριο κ.α.). Μέσα σε αυτό
το κύκλωμα, θέση κλειδί κατέχει ο
καταναλωτής, ο οποίος κινεί τα νήματα της τοπικής αγοράς, Ας μην ξεχνάμε ότι καταναλωτές είμαστε όλοι
μας, ανεξάρτητα από τη θέση που
κατέχουμε στην τοπική κοινωνία.
Αν ψάξουμε λίγοι καλύτερα στην τοπική αγορά, θα ανακαλύψουμε ευχάριστες εκπλήξεις. Και αν στραφούμε
προς την τοπική αγορά τότε ο μηχανισμός της αγοράς θα δώσει μόνος
του τη λύση και θα φέρει τις τιμές
σε λογικά επίπεδα. Έτσι, θα δώσουμε
δουλειά και στο καταστηματάρχη της
γειτονιάς μας, ο όποιος με τη σειρά
του θα έρθει να ψωνίσει από το δικό
μας κατάστημα ή θα απασχολήσει το
παιδί μας. Το χρήμα λοιπόν θα κάνει τον κύκλο του εντός της τοπικής
αγοράς και όλοι θα είναι κερδισμένοι. Άρα η πανδημία δεν φέρει μόνο
συμφορές, αλλά και ευκαιρίες. Όσοι
λοιπόν είναι καλά προετοιμασμένοι
τώρα, όταν θα στρώσουν τα πράγματα και η Αργολίδα θα βγει μαζί με όλη
την χώρα στο ξέφωτο, το 2023, θα είναι στημένοι και γεμάτοι εισπράξεις
και δουλειά…
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Ανθρώπων Έργα

Ένα μαθητικό ημερολόγιο με αίσθημα αρμονίας,
ευαισθησίας και εμπνευσμένης δημιουργικότητας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας: Το σχολείο αυτό είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην περιφέρεια Πελοποννήσου
Το νέο έτος ας όμορφο, πολύχρωμο, γεμάτο
δημιουργική ενέργεια και έμπνευση, όπως είναι η διάθεση των μαθητών που από αυτή τη
χρονιά έγιναν οι πρώτοι που φοιτούν στο νεοσύστατο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας.
Οι μαθητές μέσα στο εορταστικό πνεύμα των
ημερών, διακόσμησαν το Σχολείο τους με
χριστουγεννιάτικα στεφάνια, ζωγραφιές και
ευχητήριες κάρτες.
Οι μαθητές του σχολείου δημιούργησαν ένα
όμορφο ημερολόγιο με τις σελίδες του να είναι πλημμυρισμένες με ένα αίσθημα αρμονίας, ευαισθησίας και εμπνευσμένης δημιουργικότητας. Την επιμέλεια των μαθητικών
ζωγραφικών έργων είχε η καθηγήτρια Εικαστικής Παιδείας του Καλλιτεχνικού Σχολείου
Μάγδα Μάρα Το νεοσύστατο Καλλιτεχνικό
Σχολείο Αργολίδας, το οποίο ιδρύθηκε και
λειτουργεί από φέτος ως το 9ο Καλλιτεχνικό
Σχολείο της Ελλάδας και το πρώτο το οποίο
ιδρύθηκε στην περιφέρεια Πελοποννήσου,
είναι δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με διευρυμένο πρόγραμμα
και με έμφαση στις Καλές Τέχνες. Βρίσκεται
στην Πρόσυμνα του Δήμου Άργους – Μυκη-

νών και ως υπερτοπικό - διαδημοτικό σχο-

γολίδας. Φέτος το Σχολείο λειτουργεί με ένα

λείο το οποίο είναι, δέχτηκε μαθητές από

μόνο τμήμα της πρώτης τάξης Γυμνασίου.

τους περισσότερους δήμους του νομού Αρ-

Σκοπός του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργο-

λίδας, είναι η εξοικείωση, η προετοιμασία, η
ενθάρρυνση και η υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Καλές Τέχνες,
καθώς και η καλλιέργεια και η εκπαίδευση
των δεξιοτήτων τους. Οι μαθητές εμβαθύνουν στην κατεύθυνση που επιθυμούν να
ακολουθήσουν: Θεάτρου - Κινηματογράφου,
Χορού (Κλασικού και Σύγχρονου) και Εικαστικών Καλών Τεχνών.
Οι μαθητές ζωγράφισαν με κέφι τα έργα τα
οποία κοσμούν το εξώφυλλο και τις σελίδες
του ημερολογίου του νέου έτους 2022. Είναι
χαρούμενοι που φοιτούν σε ένα Σχολείο που
καλλιεργεί συστηματικά την ανάγκη και την
επιθυμία τους να εντρυφήσουν στις Καλές
Τέχνες. Θέλουν με αυτό το ημερολόγιο να
σας ευχηθούν Καλή Χρονιά, υγεία, ευτυχία
και προκοπή.
Το νέο έτος ας είναι μια καινούργια αρχή
για κάθε καλό που προσδοκούμε. Οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου το εύχονται
μέσα από την καρδιά τους και οι ζωγραφιές
τους ενδυναμώνουν τις ελπίδες μας για έναν
καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο.

5 ημερολόγια περιμένουν τους τυχερούς: Και το στοίχημα μετράει ακόμα
Για άλλη μια χρονιά κυκλοφόρησε το ετήσιο
ημερολόγιο του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών : Βασίλης Ν. Καπετάνιος και συνεργάτες.
Σε πείσμα των δύσκολων καιρών που ζούμε
και της απειλητικής πραγματικότητας σύνθημα της χρονιάς είναι : «Και το στοίχημα
μετράει ακόμα». Στο εσωτερικό τετρασέλιδο
φιλοξενείται μια ιστορία από την «απέναντι
όχθη» του Βασίλη Καπετάνιου.
Ο Ανδρέας δεν ήθελε να αφήνει την εικόνα του σε φωτογραφίες. Εκείνο το καρμικό
απόγευμα 27 Αυγούστου 1991 χαμογελαστός τραβούσε φωτογραφίες με αγαπημένα
του πρόσωπα. Εκείνο το βράδυ στην δίνη
ενός αιμάτινου κύκλου στην άσφαλτο χάθηκε η μορφή του από τον κόσμο των τριών
διαστάσεων.
Πέρασαν 30 χρόνια : Τζι ο Ανδρέας ΄κόμα
έσσω μας εν εφάνην. Το παράπονο της μάνας. Τριάντα χρόνια μετά ο Ανδρέας εξακολουθεί να είναι παρών με την αναστάσιμη
αγάπη των δικών του ανθρώπων. Την τελευταία Κυριακή το αίμα του επιστέφει στην
ζωή με την αιμοδοσία μνημόσυνο που γίνεται

στην κοινότητα Ξυλοφάγου Λάρνακας.

το στοίχημα μετράει ακόμα …

Τριάντα χρόνια τώρα ο Ανδρέας είναι ένα

Ένα χρηστικό ημερολόγιο, με χώρο για της

κόκκινο παρών αγάπης και προσφοράς. Και

σημειώσεις σας και την εξυπηρέτηση της μνή-

μης σας. Όσο και να ζούμε στην ηλεκτρονική
εποχή, το σημείωμα στο χαρτί και η μυρωδιά
του εντύπου, διευρύνουν τις δεξιότητες και
ξυπνούν αναμνήσεις.
Πέρα από το αναλυτικό ημερολόγιο με
χώρο για σημειώσεις, υπάρχει το συνοπτικό
ημερολόγιο, ώστε να βρίσκετε εύκολα τις μέρες κάθε μήνα, το ημερολόγιο της σελήνης,
με τις εκλείψεις και τις εποχές, χρήσιμο για
τον κύκλο των γυναικών αλλά και για την
υλοτομία, αλφαβητικό εορτολόγιο, ώστε να
μην ξεχνάτε κανέναν εορτάζοντα και φυσικά πολλά χρήσιμα τηλέφωνα.
Θα είναι πραγματικά τυχεροί όσοι το αποκτήσουν και θα είναι ιδιαίτερα ευτυχείς όσοι
το χρησιμοποιήσουν και δεν το βάλουν σε
κάποιο ράφι. Κρίμα που δεν καταφέραμε
να διασφαλίσουμε περισσότερα, όμως αυτό
κάνει το ημερολόγιο και πιο περιζήτητο!
Οι πρώτοι πέντε που θα επικοινωνήσουν μαζί
μας θα λάβουν και από ένα Ημερολόγιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27520 22257
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Ο ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» οργάνωσε
την συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκη
για τις ευπαθείς ομάδες ασθενών του Συλλόγου
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» πιστός πάντα
στις βασικές αρχές βοήθειας, προσφοράς και αλληλεγγύης που πρεσβεύει, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρίσκεται κοντά στον ασθενή, στον ευπαθή
ασθενή και στις ομάδες που νοσούν από καρκίνο
και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.
Για το λόγο αυτό και ενόψει των εορταστικών
ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οργάνωσε την συλλογή τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης προκειμένου αυτά να διατεθούν

στις ευπαθείς ομάδες ασθενών του Συλλόγου. Την
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διανομή
πακέτων με είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης,
σε 38 άπορες οικογένειες ασθενών. Ειδικά στην
περιοχή του Ναυπλίου την παραλαβή και παράδοση των εορταστικών πακέτων ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Έφορος Ναυπλίου του Συλλόγου μας κ. Νια
Τσουκαλά, που ακούραστα προσφέρει και δραστηριοποιείται στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, με
αποτέλεσμα η ανταπόκριση των Ναυπλιωτών να
είναι πάντα τεράστια.

Μόλος πληβείων// ΑΝ
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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ΕΣΠΑ στην Π.Ε. Αργολίδας: Η εξέλιξη των έργων
Δημοσιοποιήθηκαν από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου οι πίνακες με την εξέλιξη
των έργων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020.
Ο πίνακας των έργων της Π.Ε. Αργολίδας:
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΣΠΑ 20142020
1. Κτιριακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Λυγουριού: 126.858,68 €. Ομαλή εξέλιξη - Ολοκλήρωση έως 31/12.
2. Βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο
Αρχαίας Νεμέας – Δερβνενάκια – Μυκήνες Νομού Αργολίδας: 2 48.850.000,00
€. Ένταξη 6/7/2021. Καθυστερήσεις από
ΟΣΕ - πρόβλεψη για δημοπράτηση έως
τέλος Ιανουαρίου.
3. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου
Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο
Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης
την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας:
356.400,00 €. Έλεγχος από ΕΔΕΛ - Το
αυτοκίνητο δεν μετακινείται όπως θα
έπρεπε σε όλα τα κέντρα κοινότητας.
Έχει υποβληθεί εκ μέρους της ΕΥΔΕΠ
Πελοποννήσου, ερώτημα με επείγουσα
προτεραιότητα στην ΕΥΘΥ σχετικά με τη
δυνατότητα αλλαγής διαδικασίας προμήθειας του αυτοκινήτου.
4. Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο:
376.900,00 €. Ομαλή εξέλιξη, το έργο
υλοποιείται. Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2020. 5. Πολυδύναμο Κέντρο
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το
Ναύπλιο: 410.520,00 €. Ομαλή εξέλιξη
στο έργο. Ο χώρος είναι γνωστοποιημένος στα ΜΜΕ. 6. Κέντρο ημερησίας
φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ναυπλιέων: 495.000,00 €. Ομαλή

εξέλιξη στο έργο. Λειτουργεί κανονικά.
7. Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας:
750.000,00 €. Ομαλή εξέλιξη. 8. Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου
Άργους: 3.099.673,71 €. Κανονική γενικά εξέλιξη. Το (2ο) κύριο υποέργο υλοποιείται με βάση την από 31-07-2020
Σύμβαση εργολαβίας με συμβατική ημερομηνία λήξης την 16-01- 2023. Κατά
την πρόοδο των εργασιών στο κεντρικό
κτίριο του μουσείου προέκυψε η ανάγκη
εργαστηριακών δοκιμών (σιδηρού οπλισμού - σκυροδέματος) στοιχείων του φέροντος οργανισμού καθώς εντοπίσθηκαν
κατά θέσεις διαβρώσεις λόγω επίδρασης
υγρασίας. Από τα αποτελέσματα των δοκιμών θα προκύψει η αναγκαιότητα και
το εύρος παρεμβάσεων για την ενίσχυση
του φέροντος οργανισμού καθώς και η ο
τρόπος αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο
της πράξης. Για τα υπόλοιπα υποέργα η
υλοποίηση τους εξελίσσεται ομαλά.
9.
Ανάπλαση τμημάτων περιοχής
Ψαρομαχαλά (ΝΑΥΠΛΙΟ). 660.460,01
€. Υπογραφή σύμβασης για το έργο
14/12/2020. Έχει γίνει εγκατάσταση του
εργολάβου ο οποίος ξεκίνησε εργασίες
τον 4/2021. Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η
αρχαιολογική αυτεπιστασία και υπάρχει
μια καθυστέρηση στη συνολική συνεργασία μεταξύ εφορίας αρχαιοτήτων και
εργολάβου. Κατατέθηκε προκαταβολή
έχουν γίνει εργασίες από τον ανάδοχο.
Πρόταση διακοπής λόγω καλοκαιρινών
μηνών και έναρξη από τον Οκτώβρη.
10. Ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου
(ΝΑΥΠΛΙΟ): 1.247.953,12 €. Η Σύμβαση
υπεγράφη. Διαδικασίες για τροποποίηση
σύμβασης και μείωση του Π/Υ στα 1.2 εκ

11. Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών
υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας: 215.760,00 €. Έχει δοθεί αίτημα
προέγκρισης σύμβασης. Αναμονή για
κατάθεση τεχνικού δελτίου.
12. «Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των
Μυκηνών»: 550.000,00 €. Υλοποιείται:
Το μοναδικό υποέργο (05/04/2021 - αυτεπιστασία αρχαιολογίας που υλοποιείται
από την ΕΦΑ Αργολίδας) παρουσιάζει
αργή εξέλιξη στην πρόοδο του αντικειμένου.
13. Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας»:
2.303.800,00 €. Έχει οριστεί ανάδοχος.
Υπεγράφη η σύμβαση. Αυτεπιστασία
περίπου 40%. 14. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανο-λογικού
εξοπλισμού του Γενικού νοσοκομείου
Αργολίδας: 740.000,00 €. Έληξε η διαγωνιστική διαδικασία στις 6/7 - Αναμονή
για προσφορές. 15. Μουσικό σχολείο
Αργολίδας: 1.977.518,51 €. Αλλαγή στη
μελέτη - Φόβος για απένταξη.
16. Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό
σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων:
1.085.235,08 €. Ο Δικαιούχος διαπίστωσε ότι η διαμόρφωση του κτιρίου που είχε
προγραμματίσει δεν πληρούσε τα κριτήρια για να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Απαιτείται επανασύνταξη των
μελετών, οικοδομική άδεια και νέα διαμόρφωση προϋπολογισμού κτιοριακών.
Ο Δικαιούχος ετοιμάζει να υποβάλει αίτημα τροποποίησης πράξης σύμφωνα με
τα νέα δεδομένα του κτιρίου και τις απαιτούμενες κτιριακές παρεμβάσεις (διαφορετικός προϋπολογισμός διαμόρφωσης

κτιριακών, νέες ημερομηνίες εξέλιξης).
Κρίνεται ότι θα χρειαστεί έως 01-042022 για να ολοκληρωθούν η κτιριακή
διαμόρφωση, αγορά και τοποθέτηση
εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού και
έκδοση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας.
Θα υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού
λόγω μικρότερης διάρκειας λειτουργίας.
Επίσης πιθανή εμπλοκή λόγω διαδικασιών Ν.4412/16. Καθυστέρηση στην
υλοποίηση του υποέργου το οποίο είναι
προαπαιτούμενο για την λειτουργία της
Δομής. Έχει υποβληθεί ερώτημα στην
Ε.Υ.Θ.Υ. Αναμένεται απάντηση.
17. Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών
με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: 1.125.595,39 €.
Ο Δικαιούχος διαπίστωσε ότι η διαμόρφωση του κτιρίου που είχε προγραμματίσει δεν πληρούσε τα κριτήρια για να
λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Απαιτείται επανασύνταξη των μελετών,
οικοδομική άδεια και νέα διαμόρφωση
προϋπολογισμού κτιοριακών. Ο Δικαιούχος ετοιμάζει να υποβάλει αίτημα
τροποποίησης πράξης σύμφωνα με τα
νέα δεδομένα του κτιρίου και τις απαιτούμενες κτιριακές παρεμβάσεις (διαφορετικός προϋπολογισμός διαμόρφωσης
κτιριακών, νέες ημερομηνίες εξέλιξης).
Κρίνεται ότι θα χρειαστεί έως 01-042022 για να ολοκληρωθούν η κτιριακή
διαμόρφωση, αγορά και τοποθέτηση
εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού και
έκδοση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας.
Θα υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού
λόγω μικρότερης διάρκειας λειτουργίας.
Επίσης πιθανή εμπλοκή λόγω διαδικασιών Ν.4412/16. Καθυστέρηση στην
υλοποίηση του υποέργου το οποίο είναι
προαπαιτούμενο για την λειτουργία της
Δομής. Έχει υποβληθεί ερώτημα στην
Ε.Υ.Θ.Υ. Αναμένεται απάντηση.
18. Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό
σχολείο Αγ. Τριάδας Δήμου Ναυπλιέων:
2.253.074,83 €. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προέγκριση σύμβασης.
19. Προσθήκη και επέκταση 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου:
1.837.500,00 €. Πρόσφατη ένταξη - Διακήρυξη 31/8 - Β' πρακτικό.
20. «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου
Λέρνας ΔΔ Μύλων Δ Άργους Μυκηνών»: 650.000,00 €. Πρόσφατη ένταξη
- Εξελίσσεται (Αναμονή για πρόσληψη
προσωπικού).
21.
Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή
υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής
θεραπείας και κατ' οίκον νοσηλείας.

Ανάσα 100 δόσεων
Έκτακτη Ρύθμιση οφειλών πληττόμενων φυσικών και νομικών προς τον Δήμο Ναυπλιέων και νομικά του πρόσωπα
Συμπαραστάτης στους πληγέντες από την κρίση που
δημιούργησε ο Κορωνοϊός, ο Δήμος Ναυπλιέων. Η
ρύθμιση περιλαμβάνει συνοπτικά, οφειλές προς τον
δήμο Ναυπλιέων και τα νομικά του πρόσωπα, που
έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021

και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από
15.02.20 μέχρι 30.11.21 βάσει του Ν.4876/23-1221
Δικαιούχοι υπαγωγής είναι τα φυσικά πρόσωπα

και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις,
μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την
Ταμιακή Υπηρεσία του δήμου καθώς επίσης και
μέσω email στο tameionafpliou@1444.syzefxis.
gov.gr, να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη
δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των
50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. Προθεσμία αίτησης: έως το αργότερο 28.02.22

Ποιες οφειλές αφορά

-Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι
30.11.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 15.2.2020 έως 30-11-21 προς τον Δήμο
Ναυπλιέων και τα νομικά του πρόσωπα.
-Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται
στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω ΚΥΑ.
-Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας
COVID-19,
• είναι άνεργοι,
• ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
• είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των

οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών
της πανδημίας COVID-19.
Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις
περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν.
4611/2019 (Α΄ 73). (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20)
ως εξής:
-αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
-αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24)
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80 %),
-αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα
οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
-αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εξήντα τοις εκατό (60%),
-αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό
(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%). (παρ. 1 άρθρο 110 Ν. 4611/19 ).
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Γιορτές 2

Το νόημα της ζωής

Όσο μεγαλώνουμε
ποτέ δεν μοιάζουν
τα Χριστούγεννα.
Στην πρόσθεση
ή στην αφαίρεση
της ζωής,
στην πρόσθεση ή στην
αφαίρεση της ψυχής,
πάντα κάτι λείπει!!
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Οι άνθρωποι είμαστε τρωτοί

Τα κάλαντα της τρίχρονης…

Άγχος ,ρουτίνα τις σάρκες μας
Μέρα τη μέρα τρώνε
Και μόνο η αγάπη θάρρος κι ελπίδα δίνει για ζωή
Αυτή και την αρρώστια γιατρεύει
Φάρμακο είναι

- Σπύρος Δ
Κατσίγιαννης -

Κι αν από μέσα μας βρισκότανε σε έλλειψη
Δεν θα είχε κάποιο νόημα η ύπαρξη

Νανά Μπροδήμα, ποιητική συλλογή "Υποσυνείδητες
Αλήθειες". Εκδόσεις Όστρια , Ιούλιος 2014

Μοιράζεις τήν αγάπη σου
----------------------------------------Θέλω νά ταξιδεύεις
νά με νοιάζεσαι
όταν είσαι μακρυά μου ...

Στο γκρίζο ουρανό σου
έγινα
η σκιά σου
νά σέ ακολουθώ ...

Σήμερα θέλω
να με αγκαλιάζεις
είναι μία ξεχωριστή
μέρα ...

Δε βλέπεις
ότι είμαι δίπλα σου ...

Νά μου λες
τις αγωνίες σου
νά δω χαμόγελο
που έχουν κρύψει
τα χείλη σου ...

Θέλεις νά φεύγεις
στήν αγωνία σου
λέγοντας
είσαι κοντά μου...
αλλά εσύ ταξιδεύεις !
Ιωάννης Σκούρας

Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κατοικώ στον
ίδιο τόπο, στην Δαλαμανάρα. Με ένα μικρό
διάλειμμα από τα 19 μου μέχρι τα 31, όπου
τα δέκα χρόνια τα σπατάλησα δημιουργικά
στη Θεσσαλονίκη, παριστάνοντας τον αυριανό
επιστήμονα και άλλα δύο στην Αθήνα, μαθαίνοντας στην πράξη γραφιστική.
Το χωριό μου, εδώ που μένω, μπορεί να είναι
από τα μεγάλα του Αργολικού κάμπου, όμως
έχει μια ιδιαιτερότητα που σπάνια συναντιέται
αλλού. Τα σπίτια, τα περισσότερα, βρίσκονται
διάσπαρτα, χτισμένα μέσα στις αγροτικές ιδιοκτησίες, σχηματίζοντας έτσι μικρές γειτονιές,
κατοικούμενες, συνήθως, από συγγενείς.
Στην δικιά μου γειτονιά έμεναν δυο αδέρφια
του πατέρα μου, ο Σαράντος και ο Κυριάκος
και δύο δεύτερα ξαδέρφια του, ο Μίμης και
ο Ανδρέας. Σε μια κάποια απόσταση, περί τα
τετρακόσια μέτρα, σε μιαν άλλη γειτονιά, ήταν
το σπίτι του μπάρμπα Θοδωρή, του πιο αγαπημένου μου από τ’ αδέρφια του πατέρα. Αυτός
έμενε στα πατρικά τους – θυμάμαι σαν όνειρο
τον ψηλό πατρογονικό πύργο, που γκρεμίστηκε όταν ήμουν μικρός.
Στην γειτονιά μας, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά
ούτε συνομήλικα ούτε μικρότερα και εγώ δεν
πήγαινα σχολείο στο χωριό ώστε να γνωρίσω παιδιά από άλλες γειτονιές και να κάνω
παρέα. Οι φίλοι μου μένανε στα Γεφύρια του
Άργους, όπου και το 4ο Δημοτικό, που πήγαινα σχολείο, μια που η μάνα μου ήταν εκεί
δασκάλα.
Έτσι, όταν έρχονταν οι Γιορτές, κινούσα μόνος να πω τα κάλαντα και μόνο στα σπίτια
των μπαρμπάδων μου, καθότι δεν γνώριζα να
κινηθώ στο χωριό. Σε τέσσερα σπίτια πήγαινα αλλά γύριζα ματσωμένος, με 35 δραχμές
μπαξίσι (το εικοσάρικο γυαλιστερό από τον
μπάρμπα Θοδωρή)… Ήταν χρήμα που έβγαινε
γρήγορα, χωρίς ιδρώτα και αντιστοιχούσε σε
ένα μεροκάματο της εποχής.
Αυτά άκουγε να συζητάω, κοντά στα Χριστούγεννα του 1963, η αδερφή μου, τέσσερα χρόνια (και κάτι ψιλά) μικρότερη, καθώς πλησίαζε
να κλείσει τα… τρία της και μου φορτώθηκε
να την πάρω μαζί. Ειρήσθω εν παρόδω, πως

μεγαλώνοντας, καμιά άλλη φορά στη ζωή της
δεν κινήθηκε με οικονομικά κίνητρα…
Πριν κλείσουν τα σχολεία για διακοπές, ο φίλος μου ο Βασίλης – καλή του ώρα – αστειευόμενος, μου απάγγελε ένα σατιρικό τετράστιχο:
Κάλαντα τα κάλαντα,
φούσκωσ’ η κοιλιά μου.
Δώστε μου το τάλαρο,
να πάω στη δουλεία μου.
Όταν, λοιπόν, μου ζήτησε η μικρή να της μάθω
τα κάλαντα, της έμαθα το παραπάνω τετράστιχο…
Ξημέρωσε παραμονή Χριστουγέννων και η
αδερφή μου δεν κρατιόταν. Ξυπνώντας πρώτη, έσπευσε στην κρεβατοκάμαρα των γονιών
μου και σκαρφάλωσε στο κρεβάτι τους, ανακοινώνοντας:
«Θα πάω κι εγώ να πω τα κάλαντα!»
«Μα δεν τα ξέρεις!» την αποπήρε η μητέρα
μας.
«Τα ξέρω!»
«Πέσ’ τα!»
Και με αυτοπεποίθηση άρχισε να απαγγέλει:
Κάλαντα τα κάλαντα,
φούσκωσ’ η κοιλιά μου.
Δώστε μου το τάλαρο,
να πάω στη δουλεία μου.
Ακόμα θυμάμαι την εικόνα, που η μάνα μου
είχε δακρύσει από τα γέλια. Και αφού συνήλθε
από το πρωινό σοκ, προσπάθησε και της έμαθε
από τα κανονικά κάλαντα την πρώτη στροφή,
μέχρι «τ’ αρχοντικό σας»…
Και έτσι, εγώ μπροστά και η Ελίνα καταπόδι,
ξαμολυθήκαμε να πούμε τα κάλαντα στους
θείους…
Υ.Γ. Αυτές τις γραμμές τις έγραψα ξημερώματα
Χριστουγέννων, στο παιδικό μας δωμάτιο, καθισμένος στο σημείο όπου βρισκόταν τότε το
κρεβάτι της.
Η φωτογραφία είναι εκείνης της εποχής, από
εκδρομή του 4ου Δημοτικού Άργους στο σχολείο του Ανυφιού (αν θυμάμαι καλά...)
…………………
Τα κείμενα μου τα βρίσκετε και στο προσωπικό
μου blog: rebetaskeri.blogspot.com.
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υγεία

Κουκουνάρια και η διατροφική τους αξία
Της Δήμητρας
Τούντα,

Ένας κοσμοπολίτικος καρπός
Τα κουκουνάρια είναι οι βρώσιμοι καρποί που
προέρχονται από τα πεύκα. Πάνω από 20 είναι τα είδη του πεύκου που παράγουν καρπούς
κατάλληλους για συγκομιδή. Το πιο ευρέως
διαδεδομένο είδος πεύκου στον κόσμο είναι η
Πεύκη, η πίτυς που ευδοκιμεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα. Οι κουκουναρόσποροι συλλέγονται
συνήθως με τα χέρια και η γεύση τους συχνά
θυμίζει εκείνη του αμυγδάλου, αλλά είναι πιο
ρητινώδης και πικάντικη, ειδικά όταν πρόκειται για καρπούς που έχουν καβουρδιστεί.
Υψηλή θρεπτική αξία
Ο κουκουναρόσπορος είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες και ω-3 λιπαρά, που είναι ευεργετικά για
το καρδιαγγειακό σύστημα. Ακόμη, είναι πλούσια πηγή βιταμινών, φυτικών ινών, φολικού
οξέως, ασβεστίου, φωσφόρου και σιδήρου και
μπορεί να λειτουργήσει και ως συμπλήρωμα
διατροφής, χάρη στην υψηλή ενεργειακή του
αξία.
Κουκουνάρια και Χοληστερόλη
Οι ισχυρισμοί ότι ένα τρόφιμο μπορεί να
«μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης» ή να
«προφυλάσσει από το ενδεχόμενο εμφάνισης
καρδιαγγειακών νοσημάτων» ή ακόμα πως
«συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας της

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

Διαιτολόγος,
Διατροφολόγος,
www.tountadiet.gr
Το κουκουνάρι καταναλωνόταν ευρέως στην
Ευρώπη και στην Ασία από την Παλαιολιθική
κιόλας περίοδο. Οι Αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι εκτιμούσαν την πλούσια θρεπτική αξία
του και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το θεωρούσαν και σύμβολο ανδρισμού και γονιμότητας. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, μάλιστα,
συνήθιζαν να σερβίρουν ένα είδος μπισκότου
με κουκουνάρι που είχε ως κύριο στόχο την
ενίσχυση των ερωτικών επιδόσεων!
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εντερικής χλωρίδας», συναντώνται στις ημέρες μας ολοένα και συχνότερα στις ετικέτες
διαφόρων τροφίμων, πρέπει όμως πάντα να
πιστοποιούνται από έγκριτους διεθνείς φορείς
υγείας για να έχουν πραγματική αξία για τον
καταναλωτή.
Από τους πιο «αυστηρούς» φορείς στην παροχή
άδειας για την χρήση ανάλογων ισχυρισμών
που αφορούν την υγεία (health claims), είναι ο
Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές
και υγιεινές ιδιότητες ενός τροφίμου, που φέρουν την σφραγίδα του FDA, περνούν από πολλά ερευνητικά «κόσκινα» και χαρακτηρίζονται
από υψηλή αξιοπιστία.
Το 2003, ο FDA ενέκρινε τον ακόλουθο ισχυρισμό για τους ξηρούς καρπούς: «Επιστημονικές
ενδείξεις, αλλά όχι αποδείξεις, προτείνουν πως
τρώγοντας 42,5 γρ. ξηρών καρπών (1 ½ χούφτα) καθημερινά, ως μέρος μιας δίαιτας χαμηλής σε κορεσμένο λίπος και χοληστερόλη, ίσως
μειώνει το ενδεχόμενο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων».
Τα κουκουνάρια, αποδίδουν 190 θερμίδες ανά
χούφτα και εμπεριέχουν σημαντικά ποσά βιταμίνης Ε, βιταμίνης Κ και μαγνησίου. Δεν έχουν
καθόλου χοληστερίνη, αλλά έχουν κορεσμένα
λίπη τα οποία είναι επικίνδυνα για την ομαλή
λειτουργία της καρδιάς.
Πρόσφατα στοιχεία (Causey JL. Korean pine
nut fatty acids induce satiety-producing
hormone release in overweight human
volunteers. Paper presented at: American
Chemical Society National Meeting &
Exposition; March 26-30, 2006; Atlanta, GA)
δείχνουν πως ένα λιπαρό οξύ που εξάγεται από
ορισμένα είδη κουκουναριών, το πινολενικό
οξύ, ίσως διαδραματίζει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, διαμέσου της
δράσεως του σε 2 ορμόνες που ελέγχουν τον
κορεσμό.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί
μια έξαρση στα φαινόμενα της επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο.
Το γεγονός αυτό εκδηλώνεται από τις
μικρότερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού
συστήματος της χώρας έως τις μεγαλύτερες. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης και ως
γνωστών οι συνήθειες και οι συμπεριφορές μιας κοινωνίας αλλάζουν καθώς
επηρεάζονται από τα διάφορα πρότυπα
των πιο προηγμένων χωρών. Σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται μάρτυρες εκδήλωσης μορφών βίαιης συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο και εκτός αυτού.
Οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται
από την πλευρά των μαθητών με θύματα
τους συμμαθητές τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς.
Το φαινόμενο αυτό της επιθετικής συμπεριφοράς είναι πολύ δύσκολο πλέον
να αντιμετωπιστεί λόγω και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας
σήμερα καθώς οι γονείς είναι και αυτοί
ψυχολογικά επιβαρυμένοι και οι περισσότεροι δεν έχουν και το κουράγιο να
αντιδράσουν εποικοδομητικά απέναντι
στα προβλήματα αυτά. Αυτό βέβαια δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία ώστε να αφήνουν τα παιδιά ανεξέλεγκτα, να ορίζουν αυτά τους κανόνες και
τα πρέπει μέσα στο σχολικό περιβάλλον
αλλά και έξω από αυτό.

Για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο οι επιθετικές συμπεριφορές πρέπει να γίνει παρέμβαση από τις
μικρότερες ηλικίες και στις μικρότερες
σχολικές βαθμίδες όπως στον παιδικό
σταθμό. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά συγκρούονται και μαλώνουν σχετικά με τα
παιγνίδια όπως για παράδειγμα « είναι
δικό μου», «δεν σου δίνω». Εκεί η παρέμβαση είτε από γονείς είτε από εκπαιδευτικούς πρέπει να εστιάζεται στις δραστηριότητες των παιδιών, πρέπει να γίνεται
διαχωρισμός ώστε να μη μαλώνουν, να
γίνει αλλαγή θέματος και δραστηριότητας ή διδασκαλία και κατευνασμός επι
του θέματος. Στην ηλικία των 5 ετών
στο νηπιαγωγείο τα παιδιά είναι εγωκεντρικά, επιμένουν με το δικό τους τρόπο
περισσότερο, υπάρχουν απειλές μεταξύ
τους π.χ. «δεν σε παίζω». Εκεί πρέπει να
διορθωθεί άμεσα ο επιτιθέμενος, μέσα
σε παιδαγωγικά πλαίσια και στη συνέχεια πρέπει να γίνει διαδικασία επίλυσης
του προβλήματος και κατευνασμός των
πνευμάτων.
Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω
ίσως υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί και να
μειωθεί η επιθετική συμπεριφορά των
παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και όχι
μόνο, αρκεί να διαβάζουμε τα σημάδια
που οδηγούν προς κάτι μη συμβατό και
να παρεμβαίνουμε σωστά με απώτερο
σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων
για την καλή συμπεριφορά των παιδιών.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ελληνική δοξασία (αρχαίας καταγωγής) «δαιμόνιων» που σύμφωνα
με σύγχρονη δοξασία εμφανίζονται
κατά το (Δωδεκαήμερο) (25 Δεκεμβρίου-6 Ιανουαρίου). Σύμφωνα με
τη λαϊκή δοξασία τις μέρες αυτές
τα «νερά είναι αβάφτιστα» και οι
καλικάντζαροι βγαίνουν από τη γη
για να πειράξουν τους ανθρώπους
και να τους ανακατέψουν τα σπίτια,
διότι είναι άτακτοι και τους αρέσουν
τα παιχνίδια. Αυτοί ζουν στον Κάτω
Κόσμο και τρέφονται με φίδια, σκουλήκια, κτλ.

Καλικάντζαροι
Ιστορικό δοξασίας

Άλλες ονομασίες

«Καλικάντζαροι»
(Πανελλαδική
κοινή ονομασία), και κατά τόπους:
«Καλικαντζαραίοι», «Καρκάτζια»,
«Καλκατζόνια» ή «Καλκατζάνια»,
«Καλκάνια»,
«Καλιτσάντεροι»,
«Καρκάντζαροι», «Καρκαντζέλια»,
«Σκαλικαντζέρια», «Σκαντζάρια»,
«Σκαλαπούνταροι»,
«Τζόγιες»,
«Λυκοκάντζαροι» και «Κωλοβελόνηδες», καθώς και τα θηλυκού
γένους: «Καλικαντζαρού», «Καλικαντζαρίνες», «Καλοκυράδες»,
«Βερβελούδες» κ.ά.
Όλοι οι παραπάνω δεν θα πρέπει να
συγχέονται με άλλα «δαιμόνια» της
ελληνικής υπαίθρου, που έχουν μεν
τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά που
εμφανίζονται μέσα σ΄ όλο το χρόνο
όπως οι «Βουρκόλακες» (=Βρυκόλακες), «Βουρβούλακες», «Παγανοί»,
«Αερικά», «Ξωτικά», «Παρωρίτες»
σε αντίθεση με τα «Τσιλικρωτά»
(Καρδαμύλη Μάνης), «Καλιοντζήδες» (Ήπειρος), «Πλανήταροι» και
«Πλανηταρούδια» (Κύπρος), «Κατσι-άδες» (Χίος), «Κάηδες» και «Καλισπούδηδες» (Σάμος), «Κάηδες»
αλλά και «Καημπίλιδες» (Κάρπαθος), «Σιβότες» και «Σιφώτες» (Καππαδοκία), και ακόμη «Χρυσαφεντάδες» [Χρυσαφεντάδες Ας εμάς καλοί]
(Οινόη-Πόντος) που γενικά αυτοί εμφανίζονται και συμπεριφέρονται και
ως καλικάντζαροι.

Μορφή - Χαρακτηριστικά

Ο λαός τους φαντάζεται με διάφορες μορφές κατά περιοχή με κοινό
γνώρισμα την ασχήμια τους. Κατά
Αραχωβίτικη περιγραφή αυτοί είναι:
«κακομούτσουνοι» και «σιχαμένοι»,
«καθένας τους έχει κι απόνα κουσούρι, άλλοι στραβοί, άλλοι κουτσοί, άλλοι μονόματοι, μονοπόδαροι, στραβοπόδαροι, στραβόστομοι,
στραβοπρόσωποι, στραβομούρηδες,
στραβοχέρηδες, ξεπλατισμένοι, ξετσακισμένοι και κοντολογής όλα τα
κουσούρια και τα σακατιλίκια του
κόσμου τα βρίσκεις όλα πάνω τους».

Τραγοπόδαρος καλικάντζαρος

Συνήθως φαντάζονται νάνοι, αλλά
και ψηλοί, σκουρόχρωμοι, με μαλλιά μικρά και ατημέλητα, μάτια
κόκκινα, δόντια πιθήκου, δασύτριχοι, χέρια και νύχια πιθήκου, πόδια
γαϊδάρου ή το ένα γαϊδάρου και το
άλλο ανθρώπινο, ("μισοί γαϊδούρια και μισοί άνθρωποι όπως λένε
στη Σύρο) αλλά και σαν «μικροί
σατανάδες» - (σατανοπαίδια όπως
λένε στη Νάξο), άλλοτε γυμνοί και
άλλοτε ρακένδυτοι με σκούφο (οξυκόρυμβο) από γουρουνότριχες και
με παπούτσια άλλοτε σιδερένια και
άλλοτε με τσαρούχια ή τσαγγία.
Η τροφή τους κυρίως ακάθαρτη:
σκουλήκια, βαθράκοι (=βάτραχοι),
φίδια, ποντίκια κ.ά. χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι αποστρέφονται τα εδέσματα του Δωδεκαήμερου.
Είναι πολύ ευκίνητοι ανεβαίνουν
στα δένδρα πηδούν από στέγη σε
στέγη σπάζοντας κεραμίδια και κάνοντας μεγάλη φασαρία. Και ότι
βρουν απλωμένα τα ποδοπατούν.
Άμα βρουν ευκαιρία κατεβαίνουν
από τις καμινάδες στα σπίτια και
μαγαρίζουν τα πάντα.
Σε μερικά μέρη τους καλικάντζαρους
τους συνοδεύει η μάνα τους η «Καλικατζαρού» που τους «ορμηνεύει»
τι να πειράξουν. Σε κάποια νησιά οι
καλικάντζαροι έρχονται με τις γυναίκες τους ή μόνο οι γυναίκες τους οι
«καλικαντζαρίνες»! Και προκειμένου οι νοικοκυραίοι να αποφύγουν
ένα τέτοιο συρφετό ρίχνουν στα
κεραμίδια κομμάτια από χοιρινό ή
λουκάνικα ή ξηροτήγανα! Στη Νάξο
τις γυναίκες των καλικάντζαρων τις
αποκαλούν «Καλοκυράδες» για να
τις καλοπιάσουν (εξευμενίσουν),
ενώ στην Κωνσταντινούπολη «Βερβελούδες». Ο αρχηγός των καλικάντζαρων στην παλιά Αθήνα λεγόταν
«κωλοβελόνης» ενώ στη Θεσσαλία
«αρχι-τζόγιας» (και «τζόγιες» οι
καλικάντζαροι) στη δε Κωνσταντινούπολη «Μαντρακούκος». Στη δε

Νάξο οι καλικάντζαροι φαντάζουν
και χορευταράδες, αρπάζουν όποιον
βρουν τη νύκτα και τον στροβιλίζουν
στο χορό μέχρι να πέσει λιπόθυμος, ο
γνωστός χορός των καλικάντζαρων.
Προέλευση
Κατά διάφορες ελληνικές δοξασίες
οι καλικάντζαροι ήταν άνθρωποι
με κακιά μοίρα μεταβαλλόμενοι σε
δαιμόνια, γίνονται δε καλικάντζαροι
αυτοί που έχουν γεννηθεί μέσα στο
Δωδεκαήμερο εκτός και αν βαπτιστούν αμέσως, ή εκείνοι στους οποίους ο ιερέας δεν ανέγνωσε σωστά τις
ευχές του βαπτίσματος, τα τερατώδη
βρέφη, ή κατά τους Σιφναίους όσοι
πέθαναν στο Δωδεκαήμερο ή αυτοκτόνησαν, στη Μακεδονία: όσοι δεν
έχουν ισχυρό Άγγελο για να τους
προστατεύει από τον Σατανά.
Διαμονή
Οι καλικάντζαροι έρχονται (βγαίνουν) την παραμονή των Χριστουγέννων, (στη Σκιάθο: με πλοιάριο,
στην Οινόη: με χρυσή βάρκα, στην
Ικαρία: επί των φλοιών των καρυδιών) από «το κάτω κόσμο» τον
Άδη. Συνήθη μέρη που μένουν μετά
τον ερχομό τους είναι οι μύλοι, τα γεφύρια, τα ποτάμια και τα τρίστρατα
(μεγάλα μονοπάτια) όπου παραμονεύουν μόνο κατά τη νύκτα και
φεύγουν με το τρίτο λάλημα του πετεινού. Εκτός του Δωδεκαήμερου τον
υπόλοιπο χρόνο μένουν στα έγκατα
της γης και πριονίζουν το δέντρο που
κρατά τη γη (παραλλαγή του μυθικού Άτλαντα). Βγαίνουν δε στην επιφάνεια κοντά στο τέλος της εργασίας
τους, από το φόβο μήπως τελικά η
ετοιμόρροπη γη τους πλακώσει (στη
Μακεδονία: για να γιορτάσουν πρόσκαιρα τη νίκη τους), όταν δε κατεβαίνουν βρίσκουν το δέντρο ακέραιο
και ξαναρχίζουν το πριόνισμα. Το
δένδρο των Χριστουγέννων συμβολίζει αυτή ακριβώς την ακεραιότητα
και τη Θεϊκή δύναμη και προστασία
με την παρουσία του Χριστού.

Αποτρεπτικά μέσα

Τα αποτρεπτικά μέσα που λαμβάνονται κατά των Καλικάντζαρων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
Πράξεις χριστιανικής λατρείας: α)
Το σημείο του Σταυρού στην πόρτα,
στα παράθυρα, στις καμινάδες, τους
στάβλους και στα αγγεία λαδιού και
κρασιού. β) Ο Αγιασμός των σπιτιών
και μάλιστα την παραμονή των Φώτων.
Επωδές: όπως «ξύλα, κούτσουρα,
δαυλιά καημένα» (Καλαμάτα) που
όταν ακούσουν οι καλικάντζαροι
φεύγουν ή η απαγγελία του «Πάτερ
ημών….» (τρις).
Μαγικές πράξεις: Κάπνισμα με δυσώδεις ουσίες (παλιοτσάρουχου),
εμφανή επίδειξη χοιρινού οστού,
περίαπτα (χαϊμαλιά) πίσω από την
πόρτα, το μαυρομάνικο μαχαίρι, το
αναμμένο δαυλί ("τρεχάτε γειτόνοι
με τα δένδρινα δαυλιά" Τριφυλία).
Την παραμονή των Θεοφανίων τους
«ζεματίζουν» από το λάδι που παρασκευάζουν οι νοικοκυρές τηγανίτες
(λαλαγγίτες, λουκουμάδες). Όταν
όμως συλλάβουν κανένα από τους
καλικάντζαρους τον δένουν και τον
υποχρεώνουν να μετρήσει τις τρύπες
του κόσκινου, και μετά τους πνίγουν
μέχρι θανάτου.

Φυγή

Πασίγνωστη είναι η δοξασία που
όταν οι καλικάντζαροι φεύγουν (κατέρχονται στη γη) κατά τον αγιασμό
των οικιών που φωνάζουν σε τροχαίο
ρυθμό:
«Φεύγετε να φεύγωμε
τι έρχεται ο τρελόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του.
Μας άγιασε μας έβρεξε
και μας, μας εκατέκαψε!» ή «και θα
μας μαγαρίσει»
Από την παραμονή και ανήμερα των
Φώτων πραγματοποιείται καθαρμός
των χωριών των οικιών και της υπαίθρου με υπαίθριες φωτιές.

Για την προέλευση αυτών των δαιμόνων υπάρχουν οι ακόλουθες απόψεις:
Από την αρχαία Ελληνική Μυθολογία περί των Σατύρων και του Πάνα
(Schmidi).
Από την αρχαία Ελληνική Μυθολογία περί των Κενταύρων (Mayer,
Lawson).
Από τη νεώτερη φαντασία των Ελλήνων εξ αφορμής αρχαίων μύθων
(Ν. Πολίτης).
Εκ των αιγυπτιακών κανθάρων
(Boll, που συμφωνεί και ο Κουκουλές).
Εκ του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα (Σβορώνος).
Ως δαιμόνια της εστίας του πυρός
(Δεινάκης).

Ετυμολογία

Επίσης διαφορετικές είναι και οι
απόψεις περί της ετυμολογίας της
κοινής ονομασίας τους «καλικάντζαροι». Κύριες εκ των οποίων είναι:
Ως παράγωγο από την Τουρκική γλώσσα (κατά Schmidt και
Wachsmuth).
Εκ του «καλός + κάνθαρος» [Καλικάνθαρος] Κοραής (Άπαντα Δ΄) που
συμφωνούν αργότερα ο Boll, ο Κουκουλές και ο Μπούντουρας.
Εκ του «λύκος + κάνθαρος» παρήγαγε επίσης και ο Πολίτης (Πανδώρα).
Εκ του «λύκος + άντζαρος » [=
ανήρ] παρήγαγε ο Λουκάς (Φιλολογικές επισκέψεις).
Επίσης εκ του «καλίκιν + τσαγγίον»
ή «καλός + τσαγγίον» και της μεγεθυντικής κατάληξης –άρος (= ο φέρων
καλά τσαγγία, υποδήματα, αντί καλίκια) ή ο φέρων καλίκια αντί τσαγγίων
όπως παρήγαγε ο Πολίτης. Εκ του
λατινικού «καλιγάτος» “Caligatus”
ετυμολόγησε ο Οικονόμου.
Τελευταία (1955) η ετυμολογία του
Παντελίδη υποστήριξε εκ του «καλίκιν + άντζα».
Εκ των ξένων ο Lawson παρήγαγε
ετυμολογία εκ του «καλός + κένταυρος» ενώ
Ο Δεινάκις υποστηρίζει ότι η ετυμολογία του ονόματος είναι παράγωγο
του «καρκάντζι» (καρκάντζαρος)
που σημαίνει το ξηρό, κεκαυμένο, ο
τσουρουφλισμένος.
Ως παράγωγο από την Τουρκική
γλώσσα με εξειδικευμένη διατύπωση: Στην Τερπνή Σερρών λέγονταν
καρκαντζαλοί (< τουρκικές λέξεις:
karkas/κουφάρι + zalim/τυραννικός). Συμπερασματικά το σχήμα είναι: καλικάντζαροι < καρκαντζαλοί
< karkas + zalim.
(Πηγή: Βικιπαίδεια)
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Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξημένη κατά 30%
ν. 4172/2013 (Α’ 167) και για το φορολογικέ)
έτος 2022, λόγω των έκτακτων συνθηκών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης ενίσχυσης της αγοράς και των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Η μειωμένη κατανάλωση στην αγορά λόγω της
πανδημίας και κατ’ επέκταση η μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων επιβάλλουν την επέκταση της ισχύος του άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013
(Α’ 167) και στο φορολογικό έτος 2022.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες στο φορολογικό έτος 2022.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο Άρθρο
22Γ (Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής
δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021
και 2022), η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη
2020, 2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν
λόγω δαπάνη αφορά:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή

δημοσιεύσεων ή
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του
ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του
διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και
εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση
στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από
επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133)
και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της,
προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος
2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το
φορολογικό έτος 2022 υπό προϋποθέσεις.

Νέα ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου αποδείξεων με QR code

ΦΩΤΟ Pixabay Tumisu

Έρχεται από την ΑΑΔΕ
Την ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου των αποδείξεων λιανικής πώλησης δρομολογεί η ΑΑΔΕ με
απόφαση ανάθεσης.
Θα ενσωματώνει τη δυνατότητα σάρωσης του
QR code, θα προβάλει τα αποτελέσματα και σε
περίπτωση που υπάρχει ένδειξη παράβασης, θα
δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλει
τις σχετικές πληροφορίες στην Α.Α.Δ.Ε.
Η εν λόγω εφαρμογή θα διανεμηθεί από τα Ηλεκτρονικά Καταστήματα Google Play (Android)
και App Store (iOS).
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής
θα είναι:
• Μηχανισμός σάρωσης του QR code των αποδείξεων λιανικής πώλησης.
• Αυτόματη αποστολή ερωτήματος στη σχετική
βάση δεδομένων των Φ.Η.Μ.
• Προβολή του αποτελέσματος με εύληπτο και
απλό τρόπο.
• Δυνατότητα φωτογράφισης της χάρτινης απόδειξης σε συνέχεια αποτελέσματος με ενδείξεις
παράβασης.
• Αποστολή της απόδειξης (βασικά στοιχεία, φωτογραφία, αποτέλεσμα ελέγχου στην βάση δεδο-

μένων) και προαιρετικά της γεωγραφικής θέσης
του χρήστη (georeference) στο σύστημα λήψης
και διαχείρισης πληροφοριών της Α.Α.Δ.Ε.
• Επιλογή για υποβολή πληροφορίας, είτε κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη (με κωδικούς
taxisnet), είτε ανώνυμα.
• Δυνατότητα προβολής ενημερωτικών μηνυμάτων
• Περιβάλλον λειτουργίας σε ελληνικά και αγγλικά.
• Έκδοση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της χρήσης της εφαρμογής
• Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Android
και iOS.
• Κοινό εικαστικό μέρος της εφαρμογής θα είναι

οικονομικά

• ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΤΟΥ 2022

Επεκτείνεται και στο 2022 η έκπτωση
διαφημιστικών δαπανών των επιχειρήσεων
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
του υπ. Υγείας ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Με το άρθρο
3 της τροπολογίας επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων του άρθρου 22Γ του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) (ν.4172/2013) και για το
φορολογικό έτος 2022.
Ορίζεται ότι η εν λόγω διαφημιστική δαπάνη
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής
της, προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό
(30%) για το φορολογικό έτος 2022, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ειδική πρόβλεψη
για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει
τη δράστηριότητά τους, είτε επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται σε
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες το φορολογικό κίνητρο της
προσαυξημένης έκπτωσης των διαφημιστικών δαπανών του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε., του

μικρά

κοινό σε όλες τις πλατφόρμες, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση, και θα ακολουθεί τον οδηγό
εταιρικής ταυτότητας της Α.Α.Δ.Ε. (λογότυπο,
χρώματα κ.λπ.).
• Δυνατότητα αναβαθμίσεων.
• Αυξημένη Χρηστικότητα (Enhanced
Usability). Σαφής και φιλική προς το χρήστη
πλοήγηση στις επιμέρους ενότητες της εφαρμογής.
Ως ελάχιστες πιθανές ενδείξεις παράβασης θα
λαμβάνονται οι παρακάτω:
– Η απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί
– Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί με διαφορετικά
στοιχεία
– Ο Φ.Η.Μ. δεν είναι δηλωμένος ή είναι ανενεργός
– Ο Φ.Η.Μ. είναι δηλωμένος με άλλα στοιχεία
επιχείρησης (Α.Φ.Μ., διεύθυνση)
Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις υπό προμήθεια υπηρεσίες το αργότερο εντός δέκα (10) εβδομάδων από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Αρκετά τριήμερα περιλαμβάνει το 2022. Παρασκευή η 25η Μαρτίου, Δευτέρα ο Δεκαπενταύγουστος.
Αναλυτικά οι αργίες του 2022 είναι οι εξής:
Σάββατο 1 Ιανουαρίου: Πρωτοχρονιά
Πέμπτη 6 Ιανουαρίου: Θεοφάνια
Δευτέρα 7 Μαρτίου: Καθαρά Δευτέρα (Τριήμερο)
Παρασκευή 25 Μαρτίου: Επέτειος της Επανάστασης του 1821 (Τριήμερο)
Παρασκευή 22 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή
(Τετραήμερο)
Κυριακή 24 Απριλίου: Πάσχα (Τετραήμερο)
Δευτέρα 25 Απριλίου: Δευτέρα του Πάσχα (Τετραήμερο)
Κυριακή 1 Μαΐου: Πρωτομαγιά (Πιθανότατα θα
μεταφερθεί δίνοντας ένα ακόμα τριήμερο)
Δευτέρα 13 Ιουνίου: Αγίου Πνεύματος (Τριήμερο)
Δευτέρα 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου
(Τριήμερο)
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου: Επέτειος του Όχι (Τριήμερο)
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων – Σύναξη της Θεοτόκου (Τριήμερο)

• 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για το
νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την
πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων
σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από
τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. €, απευθύνεται
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας. Ωφελούμενοι είναι
άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)
που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε.
Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε.
Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμυνταίου), καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για εγγεγραμμένους
ανέργους του Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό
επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται
μεταξύ 75-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700 – 933 € μηνιαία και 8.397
– 16.794 € συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία
του ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης που
εργαζόταν. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

• ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ – ΓΕΜΗ ΚΑΙ
MYDATA

Παγίδα στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
στήνει η ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της. Βασικό «όπλο» η
διασύνδεση που υπάρχει της ΑΑΔΕ με το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σε συνδυασμό με τα
ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
Με αυτόν τον τρόπο η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις:
-Εταιρειών φαντάσματα, οι οποιες μονο στόχο
έχουν την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
-Μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων από επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας.
-Παραποίησης στοιχείων για τα κέρδη και τα έσοδα για μη καταβολή του φόρου εισοδήματος και
μη απόδοση του ΦΠΑ.

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

23
ΠΕΜΠΤΗ
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2021

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.

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.
Περιγραφή Θέσης :
Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων.
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
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.

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

ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΚΥΡΊΑ για εργασία ως
εσωτερική για φύλαξη και περιποίηση ηλικιωμένης στην περιοχή
του Ναυπλίου. Τηλ. Επικοινωνίας
κιν. 693 761 2242 ΚΩΔ. 1133
ΑΝΑΖΗΤΏ ΚΥΡΊΑ εσωτερική, για
φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας -οχι
κατάκοιτη- σε χωριό κοντά στο
Άργος ή Ναύπλιο. Θα έχει δικό
της δωμάτιο σε καινούργιο σπίτι.
Αμοιβή 600 ευρώ. τηλέφωνο 697
970 1239 ΚΩΔ. 1132
ΖΗΤΕΊΤΑΙ Ελληνίδα ή αλλοδαπή
που να μιλάει καλά ελληνικά, με
προϋπηρεσία ως γηροκόμος, ήρεμη και ευγενής για να αναλάβει
τη φροντίδα αξιοπρεπέστατης
ηλικιωμένης κυρίας ως εσωτερική
(οπωσδήποτε τη νύχτα, συζητήσιμο το ωράριο της ημέρας) στο
Ναύπλιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
693 767 8788 ΚΩΔ. 1131
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΆΤΟΜΟ που έχει ή είχε
τη δική του επιχείρηση για άμεση
συνεργασία με ομάδα μάρκετινγκ
που επεκτείνεται. Άτομο με εμπειρία στις πωλήσεις, με υψηλή εργασιακή ηθική και με υψηλούς στόχους. Ελεύθερο ωράριο, πλήρης
εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Όχι
υπαλληλική σχέση. Πληροφορίες:
Τηλ : 6983031205 ΚΩΔ. 1129
ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ στη περιοχή
του Άργους Αργολίδας, με πολυετή παρουσία και προσφορά
οικονομικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και
ιδιώτες, αναζητά έμπειρο/η Λογιστή/ρια. Απαραίτητα Προσόντα:
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2
ετών. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/
Λογιστικής κατεύθυνσης. Παροχές: Θέση πλήρους απασχόλησης, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού:
xividopoulos.info@gmail.com
ΚΩΔ. 1126
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΚΥΡΊΑ για 24ωρη φύλαξη ηλικιωμένου ατόμου, στην
περιοχή του Άργους. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας 697 629 4620 ΚΩΔ.
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΒΟΗΘΌΣ αρτοποιού για
μόνιμη απασχόληση στην περιοχή
Ναυπλίου. Μόνο σοβαρές προτάσεις, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ. 693 431 0264 κα Κωνσταντίνα 7πμ – 13μμ ΚΩΔ. 1121
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ πωλητής
πρατηρίου καυσίμων στη Νέα Κίο.
Δίπλωμα ΙΧ απαραίτητο - Κάτοχος
μεταφορικού μέσου επιθυμητό.
Κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει βιογραφικό σημείωμα, το
οποίο να αναφέρει εκπαίδευση,
εργασία και αριθμό επικοινωνίας
στο ergazomenoskafsima@gmail.
com ΚΩΔ. 1125
ΚΟΠΈΛΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΊΑ αναλαμβάνει φύλαξη, μελέτη και δημιουργική απασχόληση παιδιών από
3 ετών κι άνω, σε Άργος και Ναύπλιο. Απόφοιτος Πανεπιστημίου
Πατρών. Πρωινές ώρες. Δυνατότητα και για απογεύματα μετά τον
Ιούνιο. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο theatredu2020@gmail.
com ΚΩΔ. 1124
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

