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Αντιπαράθεση έφερε 
η «Άθληση για όλους»
Στην καταγγελία του Χρήστου Γραμματικόπουλου, ότι το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα μένει αναξιοποίητο από τον 
δήμο, απάντησε ο Δημήτρης Κωστούρος, ότι η συμμετο-
χή έχει προβλεφθεί για το έτος 2014.

Σελ. 8

Η παραίτηση, η διάψευση 
και το…βελούδινο διαζύγιο. 
Έπονται και άλλες παραιτήσεις;

Χάος με Φάνη 
και Ανδρέα

Ο Ανδρέας Πουλάς δεν αποδέχεται την παραίτηση, ενώ ο 
Φάνης Στεφανόπουλος προβάρει κουστούμι για να ορκι-

στεί σήμερα θεματικός αντιπεριφερειάρχης  Απασχόλησης – 
Παιδείας – Υγείας. Η αντικατάσταση του θεματικού αντιπεριφε-
ρειάρχη προκαλεί χάος. 
Οι εξελίξεις στο στρατόπεδο Τατούλη είναι καταιγιστικές και 
ένας πόλεμος ανακοινώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξελίξεις 
αναμένονται και με τους αντιπεριφερειάρχες Μεσσηνίας Πανα-
γιώτη Αλευρά, Κορινθίας Γιώργο Δέδε, αλλά και με τον πρόεδρο 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργο Πουλοκέφαλο.

Σελ. 3

Ο αντιμνημονιακός Oδυσσέας Σελ 3

Μανωλιστάν 
εξήγγειλε ο Μανώλης
Ο Γιάννης Μανώλης που θέτει ευατόν υποψήφιο Περιφε-
ρειάρχη, για να αντικαταστήσει το «Τατουλιστάν» με το 
…«Μανωλιστάν», όπως είπε χαριτολογώντας στην επίση-
μη παρουσίαση που έκανε χθες από την Τρίπολη. 

Σελ. 6

Με Χασάπη
Με τον πρώην δήμαρχο Λέρνας Μ. Χασάπη επικεφαλής 
ετοιμάζονται για την εκλογική αναμέτρηση οι «πολίτες 
Μπροστά». Στο βάθος όμως αχνοφαίνεται η υποψηφιό-
τητα του Κ. Αδραχτά ως κοινού υποψηφίου εναπομεινά-
ντων ΠΑΣΟΚων και αντικαμποσικών Νεοδημοκρατών.

Σελ 4
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Μέχρι πουλιά πέτρωσαν στο άκουσμα πως θα φτάσουμε τα έτη ζωής στα 120 χρόνια. 
Σκέψου πόσα χρόνια θα πληρώνουμε μέχρι να βγούμε στην σύνταξη
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Το Σάββατο 8 Μαρτίου στην αίθου-
σα του Εργατικού Κέντρου Ναυ-
πλίου συνεδρίασε η Νομαρχιακή 
Επιτροπή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
σε διευρυμένη σύνθεση με τους 
Συντονιστές των οργανώσεων, πα-
ρόντες τους υποψηφίους δημάρ-
χους Ναυπλιέων Π. Κοκκινόπουλο, 
Ερμιονίδας Κ. Λυμπερόπουλο, την 
επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης 
Επιδαύρου Νίνα Κουλετάκη, το βου-
λευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δη-
μήτρη Κοδέλα και με τη συμμετοχή 
του υποψήφιου Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου Οδυσσέα Βουδούρη.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες «η 
ανατροπή του «συστήματος Τατού-
λη» είναι ο μοναδικός δρόμος για να 
γυρίσει η Πελοπόννησος σελίδα, για 
να τερματιστεί η πιο ακραία μνημο-
νιακή νεοφιλελεύθερη πολιτική που 
εφαρμόζεται σήμερα σε ελληνική 
Περιφέρεια, με κύριους στόχους:
-Δημοκρατία και απόλυτη διαφά-
νεια στον τρόπο διοίκησης της Πε-
ριφέρειας.
-Παραγωγική ανασυγκρότηση προς 
όφελος των πολιτών, των τοπικών 
κοινωνιών και όχι των ημετέρων.
-Τερματισμό των όποιων σχεδίων 
για αποικιακού τύπου Ειδικές Οικο-
νομικές Ζώνες.
-Διερεύνηση όλων των σκοτεινών 
πλευρών της διαχείρισης της Διοί-

κησης Τατούλη (απορρίμματα, δη-
μόσια έργα κ.α.)
Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Άργος 
συναντήθηκε αργότερα ο υποψήφι-
ος Περιφερειάρχης Οδυσσέας Βου-
δούρης με στελέχη της οργάνωσης 
βάσης και τον βουλευτή Αργολίδας 
Δ. Κοδέλα, όπου εξειδικεύτηκαν τα 
προβλήματα της περιοχής (διάλυση 
του παραγωγικού ιστού, διαχείριση 
απορριμμάτων, ύδρευση και άρ-
δευση, παραλίες προς ιδιωτικοποί-
ηση κ.α.) και προτάσεις αντιμετώπι-
σής τους.

Το απόγευμα της Κυριακής ο Οδυσ-
σέας Βουδούρης βρέθηκε στη 
Σπάρτη και συμμετείχε στη συνε-
δρίαση της ΝΕ Λακωνίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με παρόντα και τον υποψήφιο 
δήμαρχο της πόλης Παναγιώτη Κου-
μουνδούρο. 
Με τις πλάτες της Αργολίδας και της 
Λακωνίας, ο Οδυσσέας Βουδούρης 
συνεχίζει τον προεκλογικό του αγώ-
να στέλνοντας μήνυμα ενότητας 
τόσο προς τους συντρόφους του 
σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Κορινθία 
που διαφώνησαν με την υποψη-

φιότητά του όσο και προς όλους 
εκείνους που αντιμάχονται τον Πέ-
τρο Τατούλη. Αναφερόμενος στις 
διαφωνίες του οργανώσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ ως προς την υποψηφιότητά 
του δήλωσε σε αθηναικό μέσο ότι 
πως σε κάποιο σημείο σκέφτηκε να 
αποχωρήσει, αλλά ξεκαθάρισε: «Αν 
έφευγα, θα έκανα ένα δώρο στους 
αντιπάλους μας».
Όσον αφορά την θητεία του νυν 
περιφερειάρχη Πελοποννήσου και 
υποψηφίου για δεύτερη Τετραετία 
περιφερειάρχη, του Πέτρου Τατού-
λη, ο κ. Βουδούρης τόνισε ότι δεν 
θέλει να μπει σε προσωπική αντι-
παράθεση, υπογραμμίζοντας ότι 
«Εμείς είμαστε απέναντι στο σύστη-
μα Τατούλη».Για να φτάσει να εκ-
προσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βουδού-
ρης πέρασε από χίλια μύρια κύματα 
και αναγκάστηκε ο κομματικός φο-
ρέας να παρακάμψει την απόφαση 
της βάσης και να επιβάλει την δική 
του.
Αρωγός στην ισχυροποίηση του κ. 
Βουδούρη υπήρξε και επικεφαλής 
της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πε-
λοποννήσου, Νίκος Πατσαρίνος ο 
οποίος με κοινή δήλωση του υπο-
ψήφιου Περιφερειάρχη Οδυσσέα 
Βουδούρη δίνει με σαφήνεια το 
στίγμα της προεκλογικής εκστρα-
τείας που ξεκίνησε στην Πελοπόν-

νησο:  
«Η Πελοπόννησος, όσο ποτέ άλ-
λοτε έχει, ανάγκη να μείνουν στον 
τόπο τους οι νέοι και οι νέες που 
συνθλίβονται από την πολιτική της 
λιτότητας. Στόχος μας είναι να δη-
μιουργήσουμε τις συνθήκες που θα 
τους επιτρέψουν να σπουδάσουν, 
να δουλέψουν, να ζήσουν σε μια δυ-
ναμική και ευημερούσα Πελοπόν-
νησο. Τους το χρωστάμε και το χρω-
στάμε στο μέλλον του τόπου μας…
Οι πραγματικές ανάγκες των τοπι-
κών κοινωνιών είναι η ανάπτυξη και 
η πρόοδος προς όφελος της συλλο-
γικότητας και όχι για την εξυπηρέ-
τηση των ημετέρων. 
Η συνάντηση μας, καθώς και η συ-
νάντηση ευρύτερων πολιτικών και 
κοινωνικών δυνάμεων, φοβίζει τους 
στυλοβάτες και θιασώτες του νεο-
φιλελεύθερου οδοστρωτήρα. Την 
συμμαχία αυτή θα την πολεμήσουν 
διότι γνωρίζουν καλά ότι δεν αθροί-
ζουμε δυνάμεις, αλλά τις πολλαπλα-
σιάζουμε!
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες, τους 
πολίτες αυτού του τόπου, να συντα-
χθούν σε αυτή τη συλλογική μάχη 
με επικεφαλής τον Οδυσσέα Βου-
δούρη.
Σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές 
δεν στέλνουμε απλώς μήνυμα. Ανα-
τρέπουμε και γυρίζουμε σελίδα». 
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Με πλάτες το Ναύπλιο,  το Άργος και τη Σπάρτη, ο Οδυσσέας Βουδούρης βαδίζει κατά Τατούλη

Τον επέβαλε ο Συνασπισμός;

Η παραίτηση, η διάψευση και το …βελούδινο διαζύγιο. Έπονται και άλλες παραιτήσεις;

Χάος με Φάνη και Ανδρέα
Χάος προκαλεί στην Περιφέρεια 
η αντικατάσταση του θεματικού 
αντιπεριφερειάρχη  Απασχόλησης – 
Παιδείας – Υγείας Ανδρέα Πουλά, με 
τον Φάνη Στεφανόπουλο.
Οι εξελίξεις στο στρατόπεδο Τα-
τούλη είναι καταιγιστικές και ένας 
πόλεμος ανακοινώσεων βρίσκεται 
σε εξέλιξη.
Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό, 
όταν ο θεματικός αντιπεριφερει-
άρχης  Απασχόλησης – Παιδείας – 
Υγείας Ανδρέας Πουλάς άρχισε να 
διαχωρίζει την θέση του από τον 
Πέτρο Τατούλη  και αν διαφωνεί 
μαζί του. Άλλωστε ήταν κοινό μυ-
στικό ότι ο κος Πουλάς συζητά για 
την δημιουργία άλλου συνδυασμού.
Το βράδυ της Δευτέρας ήταν η ευ-
καιρία για να κλείσει το θέμα στη  
στο πλαίσιο της εκτελεστικής επι-
τροπής. Δημοσιογράφοι δεν υπήρ-
χαν εκεί, οπότε οι όποιες πληροφο-
ρίες βασίζονται στις ανακοίνωσες 
που εκδόθηκαν και στις δηλώσεις 
που έγιναν.
Η πρώτη ανακοίνωση ήταν από το 
γραφείο τύπου της Περιφέρειας, μια 
μέρα μετά. Έτσι την Τρίτη στην ολι-
γόλογη ανακοίνωση που ακολουθεί 
μάθαμε όλοι ο Ανδρέας Πουλάς πα-
ραιτήθηκε και  ότι χωρίς να υπάρχει 
κανένα πρόβλημα αντικαταστάθη-
κε από τον Φάνη Στεφανόπουλο, 

ο ποίος σημειωτέον κατάγεται από 
τον ίδιο πολιτικό χώρο, δηλαδή το 
ΠΑΣΟΚ και από τον ίδιο νομό, δηλα-
δή την Αργολίδα. Μόνο στο χωριό 
διαφέρουν τα δύο στελέχη (ο Που-
λάς κατάγεται από την Πουλακίδα 
και ο Στεφανόπουλος από την ορει-
νή Αργολίδα), αλλά και στις απόψεις 
τους για τον Πέτρο Τατούλη.
Η ανακοίνωση της Περιφέρειας 
έλεγε λιτά: «Η παραίτηση του Θε-
ματικού Αντιπεριφερειάρχη Υγείας 
κ. Πουλά Ανδρέα, η οποία υποβλή-
θηκε στο πλαίσιο της εκτελεστικής 
επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2014, 
έγινε αποδεκτή από τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο 
Τατούλη. Ο Περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου ευχαρίστησε τον κ. 
Αντιπεριφερειάρχη για την τριετή 
συνεργασία και ορίζει στη θέση 
του τον περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Φάνη Στεφανόπουλο
Όμως ο αυστηρός τίτλος της συ-
γκεκριμένης ανακοίνωσης φαίνεται 
ότι κάτι έκρυβε:  «Ο Φάνης Στεφα-
νόπουλος νέος Θεματικός Αντιπε-
ριφερειάρχης Υγείας με απόφαση 
Τατούλη».

Αποκεφαλισμός;
Η βόμβα έπεσε το πρωί της Τε-
τάρτης. Αρχικά κάτι φάνηκε με τις 
δηλώσεις του Φάνη Στεφανόπου-

λου στην ηλεκτρονική έκδοση του 
«Αναγνώστη», ο οποίος φάνηκε 
συγκρατημένος ( www.anagnostis.
org/node/1605). Χωρίς να σχολιά-
σει τα τεκταινόμενα αρκέστηκε να 
ευχαριστήσει τον Πέτρο Τατούλη 
και να πει ότι θα είναι αντάξιος της 
εμπιστοσύνης του κόσμου.
Λίγο αργότερα ακολούθησε η γρα-
πτή δήλωση του Ανδρέα Πουλά, ο 
οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ έλεγε 
ότι παραμένει Θεματικός  Αντιπε-
ριφερειάρχης   Πελοποννήσου, ενώ 
κατήγγελλε τον κο Τατούλη  για πα-
ράνομη θεσμική εκτροπή την οποία 
δεν αποδέχεται.

Τονίζει συγκεκριμένα 
στην χθεσινή ανακοίνω-
σή του ο κος Πουλάς: 
«Δηλώνω  απερίφραστα 
ότι δεν έχω υποβάλλει 
καμία παραίτηση από τη 
θέση μου ως Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης στη 
Περιφέρεια Πελοποννή-
σου.
Δηλώνω κατηγορηματι-
κά ακόμη ότι θα διαμορ-
φώσω τις επιλογές μου 
στο άμεσο μέλλον σε  
χρόνο που θα επιλέξω και 
με τρόπο που ο ίδιος θα 
κρίνω και προπαντός θα 
διατυπωθούν εγγράφως.

Η χθεσινή απροκάλυπτη 
ενέργεια του Περιφερειάρχη να με 
καταργήσει, όσες μεθοδεύσεις  και 
να εφεύρει, αποτελεί παράνομη 
θεσμική εκτροπή την οποία και δεν 
αποδέχομαι.
Προσπάθειες που προδίδουν πανι-
κό και  έλλειμμα δημοκρατικής συ-
μπεριφοράς και λειτουργίας δεν θα 
περάσουν».

Βελούδινο διαζύγιο…
Το Βελούδινο διαζύγιο που ζήτησε 
ο Πέτρος Τατούλης φαίνεται όμως 
ότι θα δεν θα είναι και τόσο βελού-
δινο, αφού αν αληθεύουν οι πληρο-

φορίες θα υπάρξει και συνέχεια. Χα-
ρακτηριστικό είναι το απόσπασμα 
από δημοσίευμα της εφημερίδας 
Θάρρος της Μεσσηνίας, το οποίο 
μάλιστα αναρτήθηκε στο site του 
συνδυασμού του Πέτρου Τατούλη 
και προαναγγέλλει επιπλέον εξελί-
ξεις και σε σχέση με τους αντιπερι-
φερειάρχες Μεσσηνίας Παναγιώτη 
Αλευρά, Κορινθίας Γιώργο Δέδε και 
τον πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, Γιώργο Πουλοκέφαλο.
Αναφέρει το δημοσίευμα του Θάρ-
ρους:  «Θεωρώ δεδομένες τις παραι-
τήσεις σας και θέλω ένα βελούδινο 
διαζύγιο». Με αυτές τις κουβέντες 
το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας, ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου, Πέτρος Τατούλης, έδωσε 
και επίσημα τέλος στη συνεργασία 
του με τους αντιδρώντες αντιπερι-
φερειάρχες Μεσσηνίας Παναγιώτη 
Αλευρά, Κορινθίας Γιώργο Δέδε, 
το θεματικό Ανδρέα Πουλά και τον 
πρόεδρο του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, Γιώργο Πουλοκέφαλο.
Εντωμεταξύ, σήμερα αναμένεται να 
ορκιστεί ο κος Στεφανόπουλος στη 
θέση του θεματικού αντιπεριφερει-
άρχη  Απασχόλησης – Παιδείας – 
Υγείας. Με ενδιαφέρον αναμένονται 
οι εξελίξεις…
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«Οι Πολίτες Μπροστά» στις εκλογές με Μιχάλη Χασάπη

και πιο πίσω ο Αδραχτάς;
Η παράταξη της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, με δελτίο τύ-
που στις 3 Οκτωβρίου 2013 
ανέφερε ότι θα είναι «παρόντες 
στην επόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση, έχοντας υποχρέωση 
και καθήκον, απέναντι σε ένα 
μεγάλο κομμάτι δημοτών που 
μας εμπιστεύθηκε στις προη-
γούμενες εκλογές και  ότι στην 
πορεία μας αυτή, θα προσπα-
θήσουμε να συνεργαστούμε με 
άλλες παρατάξεις». Το επόμε-
νο διάστημα   δημιουργήθηκε 
η δημοτική παράταξη “άλλος 
δρόμος “   και επίσης    ο επικε-
φαλής της ελάσσονος αντιπολί-
τευσης κ. Κωτσοβός, όπως και 
ο πρώην δήμαρχος κ. Πλατής 
, δήλωσαν ότι θα είναι υποψή-
φιοι δήμαρχοι στις επικείμενες 
εκλογές. 

«Οι Πολίτες Μπροστά» στις 27 
Ιανουαρίου και με βάσει τα νέα 
δεδομένα, συγκρότησαν  Επι-
τροπή Εκλογικής Συνεργα-
σίας,  αποτελούμενη από τον 
επικεφαλής κ Αναγνώστου και 
τους δημοτικούς συμβούλους 

κ. Καραμάνο Δ., Κουσκούκη Σ., 
Σαρρή Γ. και Χασάπη Μ.
 Σύμφωνα με την παράταξη της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
«η επιτροπή αυτή στο πλαίσιο 
των επαφών και συζητήσεων, 
πέρα από τις εσωτερικές της 
διαδικασίες, συναντήθηκε με 
τον κ. Κωτσοβό, επικεφαλής 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης, 
με τον κ. Πλατή, πρώην δήμαρ-
χο Άργους,  δύο φορές  με εκ-
προσώπους της νεοσύστατης 
δημοτικής παράταξης “άλλος 
δρόμος“,  όπως επίσης και με 
άλλα αξιόλογα στελέχη που 
στην παρούσα φάση δεν κρίνε-
ται σκόπιμο να αναφερθούν. … 
Η συζήτηση με τους κ Κωτσοβό 
και Πλατή έγινε σε πολύ καλό 
κλίμα αφήνοντας ανοικτά όλα 
τα ενδεχόμενα. Η συζήτηση με 
τους εκπροσώπους του “ άλλου 
δρόμου ” έγινε επίσης σε πολύ 
καλό κλίμα , αλλά σταμάτησε 
νωρίς , από την στιγμή που η 
παράταξη αυτή όρισε, χωρίς 
καμία συνεννόηση και διάλογο 
μαζί μας, δικό της υποψήφιο 
δήμαρχο.

Απ την άλλη πλευρά ο κ. Ανα-
γνώστου είχε εκφράσει την επι-
θυμία να παραμείνει μεν στον 
νέο συνδυασμό αλλά, να μην 
είναι επικεφαλής για επαγγελ-
ματικούς κυρίως λόγους, αλλά 
και υποστηρίζοντας πως θα 
πρέπει να γίνει ριζική ανανέω-
ση του συνδυασμού, τόσο σε 
πρόσωπα όσο και σε ρόλους. 
Κάτω απ αυτά τα γεγονότα «οι 
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβου-
λοι, σχεδόν ομόφωνα πρότει-
ναν ως επικεφαλής τον κ. Χασά-
πη Μιχαήλ. Σε συνέχεια  αυτής 
της πρότασης, αρκετά στελέχη 
και  φίλοι της παράταξης, αλλά 
και άλλοι πολίτες παρευρέθη-
σαν σε συγκέντρωση που έγινε 
στις 9 Μαρτίου στο Κεφαλάρι, 
επικύρωσαν σε πρώτη φάση 
αυτή την πρόταση. 

Εξουσιοδότησαν δε, τον νέο 
επικεφαλής να προχωρήσει 
στην συγκρότηση αλλά και δι-
εύρυνση, ακριβέστερα στην 
δημιουργία μιας νέας παράτα-
ξης, οδηγώντας την στις επερ-
χόμενες εκλογές. Τονίζουμε 

επίσης ότι θα συνεχίσουμε τον 
διάλογο και την συνεργασία, με 
όλους εκείνους που πιστεύουν, 
ότι αυτή η δημοτική αρχή πρέ-
πει να αλλάξει».  Τι όμως μέλη 
ακόμα να συμβεί; Σύμφωνα με 
πληροφορίες τόσο ο κ. Πλατής 
όσο κι ο κ. Γκαρκάσουλας φέ-

ρονται να σκέπτονται σοβαρά 
την συμμετοχή τους σε κοινό 
ψηφοδέλτιο με τον κ. Χασάπη, 
όμως η διαφωνία τους έγκειται 
στο ποιος θα ηγηθεί. Η μέχρι 
τώρα κοινής αποδοχής πρότα-
ση λέγεται πως ακούει στο όνο-
μα Αδραχτάς. 
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Έρχονται τα 
«ΕΝ AΡΓΕΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ»
για 3η συνεχή χρονιά

…εκπαιδεύοντας τις αισθήσεις!!

3,4,5 Απριλίου   από τις 18:00 το απόγευμα   
έως τις 22:00 το βράδυ στους στρατώνες του 
Καποδίστρια.
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, η ΚΕΔΑΜ και η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεπής στο ρα-
ντεβού τους με  τοπικούς οινοπαραγωγούς 
αλλά και με  ανθρώπους της τέχνης και του 
πολιτισμού, διοργανώνουν για 3η συνεχή 
χρονιά ένα ταξίδι που θα αφυπνίσει αλλά και 
θα… «εκπαιδεύσει τις αισθήσεις» σας. Ανα-
μείνατε περισσότερα….

Επισκεφτείτε το blog μας και δείτε στιγμιότυπα από τα «Εν 
Άργει Διονύσια»  των περασμένων ετών ή ακολουθήστε 

μας στο Facebook .
http://enargeidionisia.blogspot.gr

Facebook: ΕΝ ΆΡΓΕΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Κοινωνικό 
Φαρμακείο Ναυπλίου

Μετά από αίτημα πολιτών μέσω της κοι-
νωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ναυ-
πλιέων το δημοτικό συμβούλιο ενέ-
κρινε ομόφωνα την τροποποίηση του 
κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνι-
κού Φαρμακείου του Δήμου Ναυπλιέων.  
Με την τροποποίηση αυτή, ρυθμίζεται η 
διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κα-
θώς κρίθηκε απαραίτητο να επαλειφθεί, 
ένας από τους όρους που είχε εγκριθεί σε 
προηγούμενη συνεδρίαση , για το ποιοι 
από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα 
της εξυπηρέτησης από το «Κοινωνικό Φαρ-
μακείο του Δήμου Ναυπλιέων». Σκοπός 
της τροποποίησης είναι η φαρμακευτική 
περίθαλψη περισσοτέρων ομάδων πολι-
τών, όπως ανασφάλιστων απόρων, αναξι-
οπαθούντων ατόμων που ζουν κάτω από 
τα όρια της φτώχειας ακόμη και ατόμων 
που το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά 
τις 12 000ευρώ. Επίσης, για τη διαδικασία 
επιλογής δεν θα είναι πλέον απαραίτητη 
η προσκόμιση του δικαιολογητικού Ε9. Μ 
αυτόν τον τρόπο γίνεται δικαιότερο το σύ-
στημα, αφού άτομα τα οποία μπορούσαν 
πριν την κρίση να έχουν στην κατοχή τους 
ένα ακίνητο και σήμερα αδυνατούν να τα 
βγάλουν πέρα, να μπορούν να γευτούν και 
αυτοί των υπηρεσιών που τους παρέχει το 
«Κοινωνικό Φαρμακείο».
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ  ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ  (οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

1/Διαμέρισμα 88 τμ Τριάρι (2 υ/δ)
2/Διαμέρισμα 53 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ)
4/Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

Όλα με θέση στάθμευσης στην πυλωτή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄
Τμήμα γ’
ΕΡΓΟ: « ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥ-
ΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ» ΤΟΠΟΣ: 
ΛΥΓΟΥΡΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΩΔ. ΑΡ.:  ΔΕ-1133

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημοπρασία με το σύστημα προ-
σφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
του άρθρου 5 του Ν.3669/2008, 
η εκτέλεση του έργου: « ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕ-
ΔΟΥ» (Κωδ. Αρ.: ΔΕ-1133), προϋπο-
λογισμού μελέτης  76.500,00 € με τα 
απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, 
πλέον Φ.Π.Α. (23%) 17.595,00€.
Στη δημοπρασία για την ανάληψη 
του έργου, εφόσον έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής από τις κείμενες δια-
τάξεις και με την προϋπόθεση ότι 
πληρούν τους όρους της Διακήρυ-
ξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις:          
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η  
τάξη για έργα κατηγορία οικοδομι-
κών, με προϋπολογισμό 76.283,76 
€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα) 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει τη συμφωνία για τις Δημόσι-
ες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελ-
ληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ 
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-

χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους 
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν.3669/2008 (κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε-
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως 
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία 
της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέ-
ου 37, 2ος όροφος ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, την 
1-4-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνι-
σμού. 
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης (1.525,68 
€), με εγγυητική επιστολή ισχύος 
τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση των όρων της δημο-
πρασίας και να προμηθευθούν τη 
Διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημο-
πράτησης και τα σχέδια της εγκεκρι-
μένης μελέτης καθώς και το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, από τα 
γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. 
Παπανδρέου 37, 2ος όροφος ΠΤΕΡΥ-
ΓΑ Δ, τηλ. 2131316372, 2131316041, 
και 2131316047, fax 2131316991 
(αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω-
νία: Γιώργος Σωφρονάς), εφόσον 
ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη, 27-
3-2014.            
Η Διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β΄. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δη-
μοπρασίας θα εγκριθεί από τον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της πα-
ρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου

Μαρούσι, 12-3-2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ                         

Η πύλη της θάλασσας
Πλέον δεν θα υπάρχει μόνο πύλη 
της ξηράς στο Ναύπλιο, αλλά και της 
Θάλασσας, αφού η αρχαιολογική σκα-
πάνη, η διαμόρφωση της λεωφόρου 
Αμαλίας να λέμε και του στραβού το 
δίκιο, δεν ανέδειξε μόνο την πορεία 
των τειχών, αλλά και το σημείο όπου 
βρισκόταν η πύλη προς την θάλασσα. 
Επισκέπτες και Ναυπλιώτες θάχουν 
με την ανάδειξη των τειχών και της 
πύλης μια πιο πλήρη εικόνα για την 
πόλη και την ιστορία της.

ΑΝ.

Μανωλιστάν 
εξήγγειλε ο Μανώλης
«Πελοποννησιακή Ένωση» με υπότιτλο «καθαρά χέ-
ρια», ονομάζει τον συνδυασμό του ο Γιάννης Μανώ-
λης που θέτει ευατόν υποψήφιο Περιφερειάρχη, για 
να αντικαταστήσει το «Τατουλιστάν» με το …«Μανω-
λιστάν», όπως είπε χαριτολογώντας στην επίσημη πα-
ρουσίαση που έκανε χθες από την Τρίπολη. 
Ο πρώην βουλευτής Αργολίδας εξαπέλυσε άγρια επί-
θεση στον Πέτρο Τατούλη, καλώντας τον σε δημόσιο 
διάλογο για όλα τα θέματα της Περιφέρειας προκειμέ-
νου «να έρθουν όλα στο φως, ενώπιον των δημοσιο-
γράφων».
Το προφίλ του συνδυασμού του, όπως είπε είναι ανε-
ξάρτητο και περιλαμβάνει πρόσωπα από όλους τους 
πολιτικούς χώρους. Ο κος Μανώλης κατηγόρησε τον 
Πέτρο Τατούλη για οικογενειοκρατία, αυταρχισμό και 
τόνισε, ότι έρχεται για να γκρεμίσει το σαθρό και σάπιο 
σύστημα που κρατάει «δεμένη» την Πελοπόννησο.
Μάλιστα, είπε ότι αν εκλεγεί περιφερειάρχης  «η Πε-
ριφέρεια θα μείνει κλειστή επί 10 μέρες και θα μπουν 
οι ελεγκτικοί μηχανισμοί» για να δει τι παραλαμβάνει. 
«Και ό,τι επιλήψιμο υπάρχει θα πάει αμέσως στον ει-
σαγγελέα», κατέληξε.



Δίπολο στο Ναύπλιο
Έναν - έναν ανακοινώνουν τους 
υποψηφίους για τα ψηφοδέλτιά 
τους οι αντίπαλοι υποψήφιοι δή-
μαρχοι του Ναυπλίου Δημήτρης 
Κωστούρος και Χρήστος Γραμ-
ματικόπουλος. Δεν ξέρω ποιος 
ακολουθεί ποιόν, αλλά ο επικοι-
νωνιακός ανταγωνισμός είναι 
μεγάλος.
Οι δύο αντίπαλοι πάντως έχουν 
καταφέρει να πολώσουν το κλί-
μα, και συνεχίζοντας αυτή την 
τακτική μέχρι τώρα τουλάχιστον 
καταφέρνουν να αφήνουν έξω 
από το παιγνίδι από το δίπολο, 
τους υπόλοιπους συνδυασμούς, 
οι οποίοι ακόμα …ψάχνονται.

Υ.Ζ.

Περιοδείες 
Κωστούρου
Διάλογο με τους πολίτες σε όλα 
τα δημοστικά διαμερίσματα του 

Ναυπλίου ξεκίνησε ο Δημήτρης 
Κωστούρος.
Όπως υπόσχεται και δηλώνει: 

«Η γνώμη του καθενός έχει δύ-
ναμη μετράει». Στο κάλεσμα 
που απευθύνει προς τον κόσμο 
τονίζει ακόμα: «Για να ξέρουμε 
τι και πώς έχει γίνει στο δήμο 
μας, αλλά και στη γειτονιά μας – 
για να χαράξουμε μαζί την επό-

μενη μέρα του δήμου μας».
Ενδιαφέρον, έχει πάντως να 
δούμε αν υπάρχει συμμετοχή, 
αφού ο κόσμος λόγω της οικο-
νομικής κρίσης και της κακής 
ψυχολογίας που έχει δημιουρ-
γηθεί είναι επιφυλακτικός. Βέ-
βαια, οι τοπικές εκλογές έχουν 
άλλο χαρακτήρα και ίσως αυ-
τές οι συναντήσεις να είναι μια 
μοναδική ευκαιρία για τους κα-
τοίκους ώστε αν επιλύσουν επι-
τόπου μικροπροβλήματα που 
μπορεί να έχουν με τον δήμο.

Υ.Ζ.

Τα σκουπίδια, 
προεκλογικά
Το θέμα των σκουπιδιών φαί-
νεται ότι προτίθεται να ανα-
μοχλεύσει ο Οδυσσέας Βου-
δούρης. Μια από τις πρώτες 
ανακοινώσεις του, αφορά στο 
σοβαρό αυτό ζήτημα και μάλι-
στα με άγριες διαθέσεις…
Όπως λέει ο υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης, θα ελέγξει κάθε σκο-
τεινή πτυχή του διαγωνισμού 
για την ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων την Πε-
λοποννήσου. Τόνισε αναφορικά 
με τον διαγωνισμό, πως έπρεπε 
εξ’ αρχής να τεθεί σε διαβού-
λευση κι όχι εκ των υστέρων κι 
αφού είχε επιλεγεί ανάδοχος, 
και πως «θα αντιταχθούμε σε ότι 
μέτρο έχει παρθεί με αθέμιτο 
τρόπο… Θα αποκαταστήσουμε 
ότι είναι καλύτερο για την περι-

φέρεια Πελοποννήσου».
Ίδωμεν…

Υ.Ζ.

Ο Κοκκινόπουλος 
και ο Άδωνις
Από τον τομέα του, με θέματα 
όμως που δεν άπτονται άμεσα 
με τα του δήμου, τοποθετή-
θηκε ο υποψήφιος δήμαρχος 
Ναυπλίου Παντελής Κοκκινό-
πουλος.
Η υγεία σαφώς είναι ένα από τα 
πλέον σοβαρά ζητήματα. 
Όμως ο δήμος που πολιτεύε-
ται ο γιατρός, αμφιβάλλω κατά 
πόσο μπορεί να επηρεάσει τις 
βουλές του Άδωνη.

Y.Z.

Χωρίς αντίπαλο
Μάλλον χωρίς αντίπαλο θα παίξει ο 
Δ. Καμπόσος στις ερχόμενες εκλο-
γές. Ο καιρός στενεύει με τις υπο-
ψηφιότητες και δυσκολεύουν οι 
καταστάσεις για τα μικρά κόμματα, 
όπως το ΠΑΣΟΚ το οποίο οι τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις το φέρνουν 
πολύ χαμηλά. Έτσι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα αναλάβει να σηκώσει το βάρος 
της σύγκρουσης, που δεν θάναι 
καθόλου εύκολη για ένα χώρο που 
δεκαετίες ήταν χαμένος απ την το-
πική πολιτική σκηνή. Μέσα στην 
οικονομική κρίση και την πρώτη 
φορά απ την εφαρμογή του Καλ-
λικράτη, φαίνεται πως έχει άστρο 
ο νυν δήμαρχος και μάλιστα χωρίς 
κανένα «Ερμή» ανάδρομο μέχρι 
ώρας τουλάχιστον.

ΟΦ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 796

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 13.03.2014
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 
Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728
κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 
www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
35,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-
πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Τα φώτα
Δικαιολογημένα πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες του Άργους αναρω-
τιούνται γιατί το κάστρο εδώ και μήνες παραμένει αφώτιστο . Η απά-
ντηση ήρθε από πλευράς δήμου Άργους- Μυκηνών και είναι απλή: 
«Η φωταγώγηση του κάστρου, είναι ευθύνη της αρχαιολογίας και 
όχι του Δήμου. Μόλις ολοκληρωθεί η αναμόρφωση του χώρου, θα 
φωταγωγηθεί ξανά». Τα έργα που γίνονται είναι πολύ σημαντικά και 
αναδεικνύουν πτυχές του κάστρου που κανένας προβολέας δεν θα 
μπορούσε να αναδείξει. Μακάρι μάλιστα να δοθεί κι άλλη παράταση 
στο πρόγραμμα ώστε να προχωρήσουν κι άλλο οι εργασίες.

ΑΝ.

Σεργιανίζουν κατσί-
κια στο Χαϊντάρι
Φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά 
ο τουρισμός και σεργιανίζουν 
τα κατσίκια στο Δρέπανο. Δεν 
ξέρω αν είναι φοκλόρ ιδέα κά-
ποιου και τρόπος έλξης αγρο-
τουρισμού στο Χαϊντάρι…
Πέραν της πλάκας όμως το να 
περνούν αιγοπρόβατα μέσα 
από τον κεντρικό δρόμο του οι-
κισμού και μάλιστα σε μια του-
ριστική περιοχή, είναι ένα θέμα 
που θα προκαλέσει σχόλια.
Αν θα είναι θετικά ή αρνητικά, 
θα δείξει…

Υ.Ζ.



Έντονη αντιπαράθεση 
μεταξύ του δημάρχου 
Δημήτρη Κωστούρου 
και του επικεφαλής του 
συνδυασμού «Ναύπλιο 
Νέα Ελπίδα Χρήστου 
Γραμματικόπουλου, δη-
μιούργησε το θέμα του 
προγράμματος «Άθλη-
ση για όλους».
Στην καταγγελία του 
Χρήστου Γραμματικό-
πουλου, ότι το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα 
μένει αναξιοποίητο από 
τον δήμο, απάντησε ο 
Δημήτρης Κωστούρος, 
τονίζοντας ότι «η συμ-
μετοχή έχει προβλε-
φθεί για το έτος 2014 
ενώ η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, τα οποία έχουν πλήρως συ-
γκεντρωθεί, λήγει στις 18 Μαρτίου. Επιπλέον, ο 
ΔΟΠΠΑΤ έχει προβλέψει στον αντίστοιχο κωδι-
κό του το ποσό των 20 χιλιάδων ευρώ για την 
υλοποίηση του προγράμματος. Δεν πρόκειται 
για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αλλά για 
πρόγραμμα τα έξοδα του οποίου θα καλυφθούν 
στο σύνολό τους από τις συνδρομές των συμ-
μετεχόντων δημοτών. Το γεγονός αυτό 
καθιστά ιδιαίτερα επισφαλές το θέμα 
των προσλαμβανομένων εργαζομένων.
Τότε και μόνο, λαμβάνοντας βεβαίως 
υπόψιν τις οικονομικές συνθήκες, εν-
δεχομένως θα υπάρξει επιδότηση του 
φορέα υλοποίησης. Επαναλαμβάνουμε: 
ο φορέας θα ωφεληθεί οικονομικά μόνο 
σε αυτή την περίπτωση κι ενώ οι συμ-
μετέχοντες θα έχουν καταβάλει όλα τα 
έξοδα με την συνδρομή τους».
Και επισημαίνει ακόμα ο κος Κωστού-
ρος: «Όλα τα παραπάνω βεβαίως είναι 
γνωστά και ισχύουν σε κάθε αντίστοιχη 
περίπτωση. Δυστυχώς, ο επικεφαλής 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης επιμέ-
νει να λειτουργεί εχθρικά απέναντι στο 
Δήμο και τελικά στις παρεχόμενες προς 
τους δημότες υπηρεσίες, στις πρωτο-
βουλίες που λαμβάνονται προς όφελος 
των ενδιαφερόμενων πολιτών.
Δύο είναι οι πιθανότητες: είτε ο κ. Χ. 
Γραμματικόπουλος είναι ανενημέρωτος 
είτε θυσιάζει την αλήθεια στο βωμό της 
προεκλογικής περιόδου και μιας πα-
λαιολιθικής αντίληψης ότι η μάχη των 
εκλογών δεν πρέπει να δίνεται με “όπλο” 
το πρόγραμμα του κάθε Συνδυασμού, 
αλλά με “όπλο” τα ψέμματα, τις συκοφα-
ντίες, τη δημιουργία ψευδών εντυπώσε-
ων. 
Στο συγκεκριμένο θέμα, έσπευσε να 
βάλει όλους τους δημότες του Ναυπλί-
ου να πληρώσουν! Θα ήταν πιο απλό να 
έχει απευθυνθεί στον ΔΟΠΠΑΤ για να 
του παρασχεθεί κάθε ενημέρωση. Το 
ότι δεν το έκανε αλλά έσπευσε να βγά-

λει δημόσιες καταγγελίες, οδηγεί στη λυπηρή 
διαπίστωση ότι επιλέγει τον άλλο δρόμο της λά-
σπης και των ψεμμάτων. 
Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα επιμείνουμε στο 
δρόμο της αλήθειας, θα επιμείνουμε ότι πεδίο 
της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι οι προγραμ-
ματικές θέσεις και προτάσεις. Σε καμία περίπτω-
ση δεν θα θυσιάσουμε την αξιοπρέπειά μας για 
ψηφοθηρικούς σκοπούς».

Προσοχή, 
το κράτος 
σκοτώνει
ΗΘΕΛΑ να συνεχίσω τον διάλογο με τον 
Κροπότκινγκ που ξεκίνησα στο προηγούμενο 
φύλλο, όμως ο θάνατος ενός 15χρονου απ 

τα χέρια του κράτους που δήθεν 
αναπτύσσεται για αυτά, με έκανε 
να στραφώ σε έναν διάλογο, που 
ενώνει τις δυο χώρες, την Ελλάδα 
και την Τουρκία.
-Γειά σου, είμαι ο Αλέξης. 
-Γειά σου Αλέξη, είμαι ο Μπερκίν. 
-Μπερκίν. Τί περίεργο όνομα. 

Πόσο χρονών είσαι; 
-15,εσύ; 
-15. Ήμουν. Θα ήμουν 21,όμως αν ήμουν ακό-
μα εκεί.. 
-Τί εννοείς; 
- Ξέρεις Μπερκίν, μια μέρα θα μπορούσαμε 
να πάμε για μπάσκετ εμείς οι δυο. Δε θα μας 
εμπόδιζε τίποτα, ποιό Αιγαίο, ούτε ότι μιλάμε 
διαφορετική γλώσσα, απλά λέω... θα μπορού-
σαμε να πάμε για μπάσκετ ίσως μια μέρα, μια 
βόλτα, κάτι, ε; Γιατί όχι; 
-Γιατί Αλέξη έχουμε ένα κοινό εμείς οι δυο. 
-Ναι Μπερκίν έχουμε. Μας σκότωσαν. Αυτοί με 
τις στολές...και τώρα.. 
-Και τώρα; 
-Ας ελπίσουμε, μέσα από το θάνατο μας ,όσοι 
είναι ακόμα εκεί να αγωνίζονται. Για να μπο-
ρούν άλλα παιδιά σαν εμάς, να κάνουν αυτή τη 
συζήτηση. 
Εκεί. 
- Merhaba, ben Alexis değilim. 
Hi - Alexis, Berkin değilim. 
- Berkin.Ti garip bir isim. Kaç yaşındasın? 
-15 , Sen? 
-15 . Ben oldu. Ben 21 olabilir, ama ben hala 
orada olsaydı .. olurdu 
-Ne demek istiyorsun? 
- Berkin , biliyorum bir gün sen bize 
basketboliki gidebiliriz . Biz ne Ege , bize bir 
şey önleyecektir 
ya da farklı bir dil konuşan , sadece biz , bir gün 
belki de basketbol için bir yürüyüş, bir şey , 
değil mi ? Neden gidebiliriz ... diyorum? 
-Alexis ortak bir şeyimiz var. Evet var. Bizi 
öldürdüler. Şu üniformalılar.. ve şimdi .. 
- Ve şimdi? 
- Umarım, bizim ölüm yoluyla, hala orada 
olanlar mücadele. Bu tartışma yapmak için, 
bizim gibi diğer millet etkinleştirmek için . 
Orada.
ΠΡΟΣΟΧΗ, το κράτος σκοτώνει το Μέλλον μας 

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Άργος, 12/3/2014
Αρ. Πρωτ.: 322

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προμήθεια υλικών για 
την αποκατάσταση ζημιών 

στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης κατά το έτος 2014, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. Άργους - Μυκηνών
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια υλικών για την αποκα-
τάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης κατά το 
έτος 2014, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 99.992,57 €, χωρίς 
ΦΠΑ 23%. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.,  Δα-
ναού 3-5 στο Άργος,  την 4η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. 
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρό-
θεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδι-
κασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμε-
τοχής, διάρκειας 150 ημερών, για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., ανά κατηγορία υλικών ήτοι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ (€)
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(5%) (€)

1.
Σωλήνες ύδρευσης - 
αποχέτευσης 17.015,96 851,00

2.
Ειδικά τεμάχια 
σωληνώσεων 57.806,61 2.890,00

3. Αδρανή υλικά 22.670,00 1.134,00

4.
Ασφαλτικά - 
Σκυρόδεμα 2.500,00 125,00

ΣΥΝΟΛΟ 99.992,57 5.000,00
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού πα-
ρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Γραμματεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. 
Αρμόδιος υπάλληλος η Κα Δημοπάνα Χριστίνα, Δαναού 3-5, 212 
00 Άργος, τηλέφωνο 27510 23938, 39,40.  

Ο προεδρος της Δ.Ε.Υ.ΑΡ.Μ.
Παναγιωτης Σχοινοχωριτης

Κωστούρος: Συμμετέχει ο δήμος Ναυπλίου στο πρόγραμμα

Αντιπαράθεση έφερε 
η «Άθληση για όλους»
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Κραυγή αγωνίας 
από μία απόφοι-
τη του ΙΕΚ Αργο-
λίδος, η οποία 
παραμένει εδώ 
και δύο χρόνια 
ε γ κ λ ω β ι σ μ έ ν η 
στην γραφειο-
κρατία, με απο-
τέλεσμα να μην 
μπορεί να πιάσει 
δουλειά.
Η απόφοιτη του 
ΙΕΚ από το τμήμα 
της Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας, 
σέρνεται πίσω 
από υποσχέσεις 
υπηρεσιακών παραγόντων που δεν δί-
νουν ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με 

την πιστοποίηση του πτυχίου της, με 
αποτέλεσμα να μην γνωρίζει τι μέλει γε-
νέσθαι.

Η επιστολή της απόφοι-
της ακολουθεί:  
«Αποφοίτησα από το Δη-
μόσιο ΙΕΚ Αργολίδος  τον 
Ιούνιο του 2012 από το 
τμήμα της Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας. Κάναμε 
την εξάμηνη πρακτική 
μας αμέσως. Μας είχαν 
πει πως πρέπει να έχουμε 
κλείσει 3 μήνες πρακτικής 
για να δώσουμε εξετά-
σεις πιστοποίησης.
Ήρθε ο Οκτώβριος και 
έδωσαν μόνο οι προη-
γούμενοι από εμάς από-
φοιτοι. 
Περιμέναμε ως το Μάιο 
του 2013 και τίποτα. Πέ-
ρασε το καλοκαίρι, τηλε-
φώνησα στα γραφεία του 
ΕΟΠΠΕΠ και μου είπαν ότι 
τον Οκτώβριο ότι θα δώ-
σουμε πιθανόν εξετάσεις. 
Πέρασε και ο Οκτώβριος 
του 2013, μπήκε το νέο 
έτος πάλι τίποτα. Τους 
έστειλα e mail στα γρα-
φεία του ΕΟΠΠΕΠ, που 
είναι υπεύθυνοι για τις 
εξετάσεις, πριν 3 μήνες. 
Μου είπαν με σιγουριά, 
πως μέχρι τέλος Ιανου-
αρίου θα βγει η ανακοί-
νωση και ότι θα κάνουμε 
αίτηση στην σελίδα του 
ΕΟΠΠΕΠ. Περιμένω ακό-
μη μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς, χωρίς τις εξε-
τάσεις της πιστοποίησης 
οι πόρτες σε Δημόσια 
και Ιδιωτικά νοσοκομεία, 
καθώς και σε Διαγνωστι-
κά Κέντρα, παραμένουν 
κλειστές. Μου είπαν ότι 
χωρίς την πιστοποίη-
ση δε μπορούμε να σας 
προσλάβουμε, με απο-

τέλεσμα δυο χρόνια 
περίπου να παραμένω 
άνεργη, αφού έχω μια 
απλή βεβαίωση ότι έχω 

τελειώσει το ΙΕΚ 
και ένα χαρτί 
ότι έκανα την 
εξάμηνη πρα-
κτική μου. Με 
αυτά και μόνο 
δεν προσλαμ-
βάνουν προσω-
πικό στα νοσο-
κομεία.
Κάτι πρέπει να 
γίνει. Πιθανόν 
μας κοροϊδεύ-

ουν και μας πάνε από μήνα σε μήνα.
Αν δώσουμε την πιστοποίηση, αυτομά-
τως παίρνουμε και την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος».
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘ: ΠΑΞΩΝ 38 (2ος όροφος) 
Τ.Κ. 11362
Τηλ. : 210 2470615 (ΑΘΗΝΑ)
Κιν. : 6932233150
Φαξ : 210 2486423 (ΑΘΗΝΑ)
Email : christos@
antonopouloslaw.gr
    

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΔΙΕΥΘ: ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ 16  Τ.Κ. 
21100
Τηλ. : 27520 26306 (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Κιν. : 6932233150
Φαξ : 27520 26306 (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Email : nafplio@
antonopouloslaw.gr

«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Δύο χρόνια περιμένουν την πιστοποίηση, για να μπορέσουν να πιάσουν δουλειά 

Εγκλωβισμένοι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Αργολίδος 

Το μεταναστευτικό στο Βουλευτικό 
«Εισβολείς», «υγειονομική βόμβα», Δουβλίνο 3, ναυάγια, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, Φαρμακονήσι, Λαμπεντούζα... Αποσπασματικές εικόνες 
από τα κυρίαρχα ΜΜΕ για ένα ζήτημα που μπαίνει ολοένα και πιο 
δυναμικά στη δημόσια συζήτηση. 
Μετανάστες και μεταναστευτική πολιτική, μύθοι και ανομολόγητες 
αλήθειες και στη μέση άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν ένα 
καλύτερο αύριο, κυνηγημένοι από τη φτώχεια και τον πόλεμο.
Κόντρα στην κυρίαρχη λογική, επιχειρούμε να αναδείξουμε συνολικά 
το ζήτημα της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πολιτικής 
που υιοθετήθηκε από την Ελλάδα, τις συνθήκες που οδήγησαν στη 
σημερινή κατάσταση και τις συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής 
που αντιμετωπίζει τούς μετανάστες και τους πρόσφυγες με πογκρόμ, 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και στρώνει το έδαφος στη γιγάντωση τού 
φασιστικού φαινομένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Αντιφασιστικό 
– Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας σε συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Δίκτυο Καταγραφής 
Ρατσιστικών Εγκλημάτων, αύριο στις 7μ.μ. στο Βουλευτικό με ομιλητές:
-Ελένη Τάκου , συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών 
Ρατσιστικής Βίας 
-Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος, από την ομάδα Δικηγόρων για τα 
Δικαιώματα των Προσφύγων και των Μεταναστών
- Πάνος Δαμέλος, μέλος της Αντιφασιστικής Αντιρατσιστικής 
Πρωτοβουλίας Κορίνθου
-Νασίμ Λομανί, μέλος του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων 
και Μεταναστών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄
Τμήμα γ’
ΕΡΓΟ: « ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –ΕΡΓΑΣΙ-
ΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» ΤΟΠΟΣ: ΕΠΙ-
ΔΑΥΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 
2013ΣΕ01600007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημοπρασία με το σύστημα προσφο-
ράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, η 
εκτέλεση του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟ-
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
– ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» (ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ: 2013ΣΕ01600007), προϋπο-
λογισμού μελέτης  390.243,90 € με 
τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, 
πλέον Φ.Π.Α. (23%) 89.756,10€.
Στη δημοπρασία για την ανάληψη 
του έργου, εφόσον έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής από τις κείμενες δια-
τάξεις και με την προϋπόθεση ότι 
πληρούν τους όρους της Διακήρυ-
ξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η,  
τάξη για έργα κατηγορία οικοδομι-
κών, με προϋπολογισμό 298.504,31 
€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα) και Α1,Α2,1η  τάξη για 
έργα κατηγορία ηλεκτρομηχανολο-
γικών, με προϋπολογισμό 88.917,25 
€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα).
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβά-
σεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ 
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτι-
κή και ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-

σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους 
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ 
(κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργολη-
πτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμε-
νης κατηγορίας. 
ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε 
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και 
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επι-
χειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία 
της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέ-
ου 37, 2ος όροφος ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, την 
1-4-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνι-
σμού.
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης (7.748,43 
€), με εγγυητική επιστολή ισχύος 
τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση των όρων της δημοπρα-
σίας και να προμηθευθούν τη Διακή-
ρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέ-
της καθώς και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, από τα γραφεία της 
Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 
37, 2ος όροφος, τηλ. 2131316047, 
2131316041, και 2131316372, fax 
2131316991 (αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία: Παρασκευή Καρα-
λή),  εφόσον ζητηθούν μέχρι και την 
Πέμπτη, 27-3-2014.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συντα-
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύ-
που Β΄. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγη-
θεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού.
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της πα-
ρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου.

Μαρούσι,12-3-2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
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Η μάνα με τρυφερό τρόπο ξύπνησε τον μικρό 
Γιάννη Κυριακή χαράματα. Σήμερα ο παπα Λιάς δεν 
θα έκανε λειτουργία στο χωριό τους και ο μικρός 
αντί για παπαδάκι που ντυνόταν όταν ερχόταν ο 
παπάς στο χωριό τους, θα πήγαινε να βοηθήσει 
τον πατέρα του στις δουλειές.  Στο Ορεινό χωριό 
δεν ήταν και πολλές οι επιλογές για εργασία, λίγες 
ελιές, τα ζωντανά τους, κάρβουνα και περιστασιακά 
μεροκάματα στην Πόλη.
Ο πατέρας είχε ετοιμάσει τα χρειαζούμενα για την 
ημέρα τους σε ένα ταγάρι. Κατέβηκαν μαζί πατέρας 
και γιος στο κατώι για να πάρουν και το γαϊδούρι 
τους, τον γιγαντόσωμο κυρ Μένιο. Εκείνη την 
εποχή το γαϊδούρι και το μουλάρι ήταν πολύτιμα 
εργαλεία δουλειάς για τους ανθρώπους. Χωρίς 
την βοήθεια αυτών των ζωντανών ήταν αδύνατη 
η μεταφορά προϊόντων και αγαθών μέσα από τα 
δύσβατα μονοπάτια. Σύμφωνα με την παράδοση οι 
δρόμοι στα χωριά χαράζονταν με βάση τα μονοπάτια 
που ακολουθούσαν τα ζωντανά, πιθανόν αυτά 
από ένστικτο ήξεραν να ακολουθήσουν τον πιο 
κατάλληλο δρόμο. 
Έφτασαν στα καμίνια που έφτιαχναν τα κάρβουνα 
αλλά πριν προλάβει ο πατέρας να δέσει σε ένα 
δέντρο τον γάιδαρο άκουσε την 
έντρομη φωνή του γιού του. 
-Πατέρα τρέξε γρήγορα, το μεγάλο 
καμίνι έχει πρόβλημα. 
-Την ατυχία μου κυριακάτικα, ήταν 
ανάγκη σήμερα;
-Αφού είμαι και εγώ εδώ θα 
σε βοηθήσω να το φτιάξεις πιο 
γρήγορα. 
-Ρε Γιαννάκο, σήμερα ήταν 
να παραδώσω και ένα φορτίο 
κάρβουνα στον κυρ Τάκη. 
Ο κυρ Τάκης ήταν ο καλύτερος 
έμπορος της πόλης. Αλλά το 
καλύτερος ταίριαζε περισσότερο στην ανθρωπιά 
του. Ήταν ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος και 
καλοπληρωτής. Για τους ανθρώπους του Ορεινού 
χωριού είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την 
ντομπροσύνη και την αξιοπρέπεια τους. Όλοι 
ήθελαν ο κυρ Τάκης να είναι πελάτης τους, ήταν 
κάτι παραπάνω από σίγουρο μεροκάματο. Με την 
οικογένεια του μικρού Γιάννη είχαν συνεργασία 
από τα χρόνια του προπάππου του και ακόμα 
κρατούσε.  Ο φθόνος και η ζήλεια γονιδιακή αρετή 
στους Έλληνες είχε λειτουργήσει και σε αυτή 
την συνεργασία του κυρ Τάκη με την οικογένεια 
του μικρού Γιάννη. Πολλοί προσπάθησαν με 
χαμηλότερες τιμές, ή με έξτρα δώρα να σπάσουν 
αυτή την συνεργασία αλλά δεν στάθηκε δυνατόν. 
Ο κυρ Τάκης παρέμεινε πιστός στην αρχή που είχε 
μάθει από τον πατέρα του. Ποτέ δεν πουλάς ένα απλό 
προϊόν πάντα καλλιεργείς μια διαχρονική σχέση. 
-Πατέρα κάτσε να φτιάξεις εσύ το καμίνι και θα πάω 
εγώ τα κάρβουνα στον κυρ Τάκη. 
-Θα τα καταφέρεις Γιαννάκο, θυμάσαι που είναι το 
σπίτι του; 
-Μετά το νεκροταφείο τρίτος δρόμος δεξιά.
-Θα καταφέρεις να τα ξεφορτώσεις τα σακιά; 
-Το φόρτωμα είναι δύσκολο πατέρα, το ξεφόρτωμα 
με λίγο κόντρα στον γάιδαρο θα τα καταφέρω. 
Ο πατέρας του έβαλε από δύο τσουβάλια κάρβουνα 
στο πλάι του γαιδάρου και ένα έδεσε πάνω στο 

σαμάρι. Κρέμασε το ταγάρι με το ψωμοτύρι και 
το παγούρι με το νερό στο ένα πλάι του γαιδάρου 
και στο άλλο κρέμασε ένα σωληνάριο κόκκινες  
καραμέλες. Του Γιάννη του έτρεξαν τα σάλια όταν 
είδε τις καραμέλες, το πρόσεξε ο πατέρας του. 
-Ξέρεις εσύ, για τον δρόμο. ( Του είπε με νόημα.) 
Άντε ξεκίνα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. 
Ο Γιάννης ξεκίνησε με κατεύθυνση προς το χωριό 
και μετά να πάρει τον δρόμο για την Πόλη.  Όλα 
πήγαιναν καλά μέχρι που έφτασε κοντά στην 
πρώτη εκκλησία τον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί τα 
στύλωσε τα πόδια ο κυρ Μένιος, ούτε μπροστά ούτε 
πίσω, το κεφάλι του πεισματικά γυρισμένο στην 
εκκλησία. Τραβά το σκοινί μία τραβά δύο τίποτα εκεί 
ακούνητος το γάιδαρος. Εκείνη την στιγμή από το 
πάνω μονοπάτι παρουσιάζεται ο Κωστής, είχε βγει 
και αυτός για δουλειές με τον πατέρα του. 
-Γιάννη θα μου δώσεις μια κόκκινη καραμέλα; (Το 
πρόσωπο του Γιάννη διαγράφτηκε ένα χαμόγελο.)
-Όχι, τις έχω για δουλειά. (Πιάνει μια και την δίνει 
στον γάιδαρο, ο κυρ Μένιος γλυκάθηκε και ξεκίνησε 
το κατηφορικό του ταξίδι. Ο Κωστής έγινε παντζάρι 
από το θυμό του και έφυγε τρεχάτος για το χωράφι 
που ήταν ο πατέρας του.) 

-Πατέρα πλουσιέψανε σου λέω, 
τον γάιδαρο του τον τάιζε κόκκινες 
καραμέλες και εμένα δεν μου 
έδωσε ούτε μια. 
Η οικογένεια του Κωστή ήταν 
το κακό σπυρί του χωριού. 
Κουτσομπόληδες, ζηλιάρηδες 
μόνο μια χαρά είχαν, την δυστυχία 
του άλλου. Ο πατέρας του Κωστή 
είχε πολλές φορές προσπαθήσει 
να σπάσει την συνεργασία του 
κυρ Τάκη με την οικογένεια του 
Γιάννη. Αν εκείνη την εποχή 

υπήρχαν τηλέφωνα τώρα αμέσως 
θα έπαιρνε τηλέφωνο τον αγροφύλακα να στήσει 
μπλόκο στον μικρό Γιάννη και να του κατασχέσει το 
εμπόρευμα. 
-Ρε είσαι σίγουρος ότι τάιζε καραμέλες τον γάιδαρο; 
-Άμα δεν με πιστεύεις πήγαινε να δεις. 
-Αν λες ψέματα θα σε κρεμάσω στο κατώι. 
Το ζηλόφθονο μυαλό του πατέρα του Κωστή, δεν 
λειτουργούσε πλέον λογικά, παρατά το γιό του στο 
χωράφι και ξεκινά να πάρει στο κατόπι τον μικρό 
Γιάννη. Τον παρακολουθούσε από το δύσβατο 
μονοπάτι της πλαγιάς. Όπως κατέβαινε το γαϊδούρι 
στην δεξιά πλευρά του σαμαριού ξεχώρισε το 
σωληνάριο με τις καραμέλες. 
-Κοίτα που έλεγε αλήθεια το παλιόπαιδο. ( Βασική 
αρχή το ζηλόφθονου, δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στα 
ίδια του τα παιδιά.)
Φτάνοντας στην δεύτερη εκκλησία του χωριού, αν 
και κατηφορικός ο δρόμος ο γάιδαρος με το βαρύ 
φορτίο σταματά απότομα και δεν κουνιόταν με 
τίποτα. Λες και το είχε κάνει τάμα να πεισμώνει στις 
εκκλησίες. Ο Γιάννης παίρνει άλλη μια καραμέλα και 
την δίνει στον κυρ Μένιο αυτός γλυκαμένος ξεκινά 
να ολοκληρώσει το δρομολόγιο του. 
-Κοίτα που έλεγε αλήθεια ο Κωστής, εμείς ψωμί δεν 
έχουμε να φάμε και αυτοί ταΐζουν τον γάιδαρο τους 
καραμέλες! 
Το μυαλό του θόλωσε, ξέχασε το παιδί και τις 
δουλειές που είχε στο χωράφι και με περπατησιά 

έμπειρου μαραθωνοδρόμου πήρε 
τον δρόμο για την πόλη. Έφτασε 
στο σπίτι του κυρ Τάκη μισή ώρα 
πριν τον μικρό Γιάννη. 
-Καλημέρα κυρ Τάκη ( είπε στον 
έκπληκτο έμπορο που άνοιγε 
ξαφνιασμένος την πόρτα του λίγο πριν τις οκτώ το 
πρωί).
-Έγινε κάτι σοβαρό Πέτρο; ( Τον ρώτησε με 
πραγματική αγωνία.) 
-Περιμένεις ένα φορτίο κάρβουνα ε; 
-Ναι, τι έγινε; 
-Δίνεις δουλειά σε αυτούς που πλουσιέψανε και 
ταΐζουν τα γαϊδούρια τους καραμέλες και εμείς 
πασχίζουμε για ένα μεροκάματο. Γιατί δεν παίρνεις 
και από εμάς κάρβουνα; 
-Ε αυτά τα έχουμε πει Πέτρο, από σένα παίρνω λάδι 
από τον άλλο κάρβουνα, έτσι το έχουμε πάππου προς 
πάππου. 
-Να  τα παίρνεις όλα από μένα, θα σου κάνω και 
καλύτερη τιμή. ( Και χωρίς να πει τίποτα άλλο κάνει 
μεταβολή και φεύγει.) 
Μετά από λίγη ώρα άκουσε ξανά χτυπήματα στην 
μεγάλη εξώπορτα ο κυρ Τάκης, βγαίνει έξω αλλά 
άνθρωπο δεν βλέπει. Ετοιμαζόταν να μπει μέσα αλλά 
το γκάρισμα του κυρ Μένιου τον έκανε να πάει να 
ανοίξει. 
-Γιαννάκη μου μόνος σου ήρθες; 
-Ναι, ο πατέρας μου έμεινε στο καμίνι γιατί έπαθε 
μια ζημιά. 
-Κάτσε να βάλω μια ποδιά να σε βοηθήσω. 
-Όχι κυρ Τάκη μπορώ. (Με επιδέξιες κινήσεις ο 
μικρός έλυσε τις τριχιές και κατέβασε τα σακιά μέσα 
στην αυλή του κυρ Τάκη.) 
-Εντάξει είναι, άφησε τα εκεί και θα τα πάω εγώ στην 
αποθήκη. (Εκείνη την στιγμή ο κυρ Τάκης πρόσεξε 
τις κρεμασμένες στο σαμάρι καραμέλες.) 
-Καραμέλες έτρωγες στον δρόμο; 
-Όχι εγώ, ο Μένιος. ( Ο κυρ Τάκης γούρλωσε 
τα μάτια.) Ο Μένιος είναι πολύ δυνατό γαϊδούρι 
και πολύ πεισματάρικο. Ο πατέρας μου είπε αν 
τα στυλώσει και δεν κουνιέται να του δώσω μια 
καραμέλα. ( Ο κυρ Τάκης λύθηκε στα γέλια.)
-Έλα δω παιδάκι μου, πάρε αυτά για τα κάρβουνα 
και τούτα για να πάρεις όσες καραμέλες θέλεις, έχουν 
ανοίξει τα περίπτερα. 
Καθώς γύριζε ο Γιάννης είδε στην πλαγιά πάνω από 
τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Κωστή να δουλεύει ακόμα 
στις ελιές. 
-Κωστή έλα κάτω, κερνάω καραμέλα. (Σφαίρα 
έφτασε ο Κωστής και δεν άκουσε τις φωνές του 
πατέρα του πίσω.) Τρέχα σε φωνάζει ο πατέρας σου. 
( Ο Πέτρος πρόσεξε ότι στα πλαϊνά του γαιδάρου 
κρέμονταν τέσσερα μεγάλα μασούρια καραμέλες.) 
-Φτύσ΄ την καραμέλα τους τώρα….. τώρα σου  είπα. 
(Φώναξε στον γιο του όταν μπήκε στο χωράφι.) 
 Ένα ειρωνικό γκάρισμα ακούστηκε από τον Μένιο 
που απολάμβανε την τελευταία καραμέλα μιας 
περιπετειώδους Κυριακής.

*Η ιστορία είναι φανταστική, αλλά πριν πολλά 
χρόνια ένας μικρός τότε, παππούς σήμερα, για να 
δελεάσει τον γάιδαρο του να προχωρήσει τον τάιζε 
κόκκινες καραμέλες, τις οποίες κατόπιν εντολής του 
γονιού του δεν μπορούσε να αγγίξει ο ίδιος.
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Ο γάιδαρος και οι καραμέλες...
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟ 
2013 – ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟ-
ΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2014

Ισχυροποιούνται οι πιθανότητες το 2013 να είναι ο τελευταίος χρόνος της ύφεσης
Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Φεβρουάριο του 
2013, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι η οικονομία είχε διανύσει σημαντικό τμήμα της 
διαδρομής προς τη σταθεροποίηση. Είχε επίσης προβλεφθεί τότε ότι η ύφεση θα πε-
ριορίζεται σταδιακά και ότι το 2014 θα αρχίσουν να καταγράφονται θετικοί ρυθμοί 
μεταβολής του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις στο χρόνο που πέρασε επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις 
εκείνες. 
Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό: 
Πρώτον, η συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματος τόνωσε την εμπιστοσύνη 
στις διεθνείς αγορές. Έτσι, η διαφορά αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού και του γερ-
μανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου περιορίστηκε σε 655 μονάδες βάσης στο τέ-
λος του 2013, σε σύγκριση με 1.000 μονάδες βάσης στο τέλος του 2012. 
Δεύτερον, η βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταφέρεται σταδιακά και στην πραγματική 
οικονομία. Η ύφεση ήταν τελικά ηπιότερη τόσο σε σχέση με το 2012 όσο και με την 
πρόβλεψη στις αρχές του έτους, κυρίως λόγω της καλύτερης πορείας των εξαγωγών 
και ειδικά του τουρισμού, αλλά και λόγω της βραδύτερης υποχώρησης της κατανά-
λωσης και των επενδύσεων.
Τρίτον, αποσοβήθηκαν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την πορεία της 
σταθεροποίησης. Κορυφαίο γεγονός ήταν η κυπριακή κρίση, η οποία αντιμετωπίστη-
κε άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς να πλήξει την εμπιστοσύνη στο εγχώριο τραπε-
ζικό σύστημα.
Τέταρτον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημι-
κών τραπεζών και έγιναν μεγάλα βήματα στην αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα. Η 
ριζική αυτή αλλαγή πραγματοποιήθηκε απολύτως ομαλά, χωρίς να θιγούν η  ασφά-
λεια των καταθέσεων και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 
Το 2013 είναι έτος καμπής, καθώς εξαλείφθηκαν τα δίδυμα ελλείμματα και απο-
καταστάθηκε η ανταγωνιστικότητα κόστους της οικονομίας
Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια του 2013 εξασφάλισαν σταθερότητα 
και επέτρεψαν βελτιώσεις των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων:
Η πρώτη αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι η εκτιμώμενη επίτευξη πρωτογενούς δημοσι-
ονομικού πλεονάσματος για πρώτη φορά μετά το 2002. Αυτό αποτελεί επίτευγμα, 
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της ύφεσης. 
Δεύτερον, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ισο-
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μικρό πλεόνασμα το 2013. Η σημαντική 
βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την τελευταία τετραετία οφείλεται 
τόσο στον περιορισμό των εισαγωγών, λόγω της ύφεσης, όσο και στην αύξηση των 
εξαγωγών. Την περίοδο 2010-2013 οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συρρικνώθη-
καν σε ονομαστικούς όρους κατά 15%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21%. 
Τρίτον, έπειτα από τουλάχιστον δύο δεκαετίες σχεδόν συνεχούς απώλειας διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας έως το 2009, η χώρα το 2013 ανέκτησε πλήρως την απώλεια της 
ανταγωνιστικότητας κόστους έναντι των εμπορικών της εταίρων. Η ανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητας κόστους επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της μείωσης του κόστους 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, λόγω της βαθιάς ύφεσης και της αλματώδους αύ-
ξησης της ανεργίας, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας. 
Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε όρους τιμών δεν έχει αποκαταστα-
θεί πλήρως, καθώς το μέσο επίπεδο του πληθωρισμού άρχισε να ανταποκρίνεται 
στον περιορισμό της ζήτησης και στη μείωση του κόστους εργασίας μόλις το 2013. 
Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-0,9%) το 2013 
συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τιμών της οικονομίας και σε σχετι-
κή υποβοήθηση του πραγματικού εισοδήματος.  
Την περίοδο 2010-2013 υλοποιήθηκαν διαρθρωτικές αλλαγές που ηταν ανα-
γκαιεσ εδώ και δεκαετίες
Η εξάλειψη των εσωτερικών και εξωτερικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ήταν 
αποτέλεσμα της σταδιακής προσαρμογής της οικονομίας που συντελέστηκε την τε-
τραετία 2010-2013. Την ίδια περίοδο έγινε μία σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων 
στις αγορές εργασίας και προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία του κράτους.
Διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας και προϊόντων
Στην αγορά εργασίας υιοθετήθηκαν σημαντικές αλλαγές με βασικό στόχο, πρώτον, 
την αντιστοίχιση μεταξύ των μεταβολών στους μισθούς και των οικονομικών επι-
δόσεων των επιχειρήσεων και, δεύτερον, την ενίσχυση της κινητικότητας των εργα-
ζομένων μεταξύ κλάδων. Στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών οι μεταρρυθμίσεις 
προχώρησαν με αισθητά βραδύτερο ρυθμό από εκείνες στην αγορά εργασίας. Παρ’ 
όλα αυτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε περισσότε-
ρο από όλες τις χώρες στις συστάσεις διαρθρωτικών αλλαγών που είχε απευθύνει 
ο Οργανισμός. 
Θεσμικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους
Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις την περίοδο 2010-2013 είχαν  στόχο την ταχύτερη 
δυνατή βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Βασίστηκαν κατά κύριο λόγο 
σε αυξήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, αφού το 60% της προσαρμογής που επι-
τεύχθηκε οφείλεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και το 40% στη μείωση 
των δαπανών.
Στο εν λόγω διάστημα νομοθετήθηκαν και σημαντικές θεσμικές αλλαγές με στόχο 
τον εξορθολογισμό της λειτουργίας και τη μείωση του μεγέθους του κράτους. Παράλ-
ληλα, υπήρξαν και νέες θεσμικές ρυθμίσεις, που έθεσαν τις βάσεις για τη βελτίωση 
της δημοσιονομικής διαχείρισης και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι πολλές κρίσιμες αλλαγές, όπως η διοικητική 
μεταρρύθμιση και η αναδιάρθρωση δημόσιων φορέων με συγχωνεύσεις ή παύση 
λειτουργίας, προχώρησαν με βραδύ ρυθμό, καθυστερώντας την ουσιαστική ανα-
διάρθρωση του κράτους και τη βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. 
Προσπάθειες έγιναν και για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Όμως, 
και εδώ, παρά τα απτά βήματα προόδου, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η επιθυμητή πρό-
οδος στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
με την υποστήριξη της Πολιτείας και τη μέριμνα της Τράπεζας της Ελλάδος δια-
σφαλίστηκε η χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Στην περίοδο της κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες αποκόπηκαν από τις διεθνείς αγορές 
και μέχρι τον Ιούνιο του 2012 υπέστησαν πρωτοφανή σε έκταση εκροή καταθέσεων, 
η οποία αντιπροσωπεύει  το 1/3 της καταθετικής βάσης. Για να αντεπεξέλθουν στα 
προβλήματα αυτά, προσέφευγαν με συνεχώς μεγαλύτερη ένταση στην άντληση βρα-
χυπρόθεσμης χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Στο απόγειο της κρίσης, τον 
Ιούνιο του 2012, το ύψος αυτής της χρηματοδότησης προσέγγισε τα 140 δισεκ. ευρώ.
Επίσης, μολονότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν εισέλθει στην κρίση με ικανοποιητικούς 
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι ζημίες από το 2010 και μετά και κυρίως η επίπτω-
ση του PSI είχαν ως αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι τράπεζες να βρεθούν στο τέλος του 
2011 με έλλειμμα κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ανα-
κεφαλαιοποίησής τους, ώστε να παραμένουν πλήρως διασφαλισμένοι οι καταθέτες.
Εν μέσω της δυσμενούς συγκυρίας, η Πολιτεία και η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη-
σαν σε σειρά αποφασιστικών ενεργειών, που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των καταθέσεων. Μεταξύ των 
ενεργειών αυτών, κρίσιμη σημασία είχαν: 
η αδιάλειπτη κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας των τραπεζών 
και της ζήτησης τραπεζογραμματίων εκ μέρους του κοινού,
η διασφάλιση της επάρκειας των δημόσιων πόρων που προορίζονταν για την κάλυψη 
κεφαλαιακών αναγκών και του κόστους αναδιάταξης του τραπεζικού τομέα, 
η εξυγίανση αδύναμων τραπεζών, βάσει ενός νέου νομικού πλαισίου, και
η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. 

Βήματα για την αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος
Η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την εξυγίανση των πιστω-
τικών ιδρυμάτων επέτρεψε την εύρυθμη αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα. Μέχρι 
το τέλος 2013 είχαν εξυγιανθεί δώδεκα τράπεζες, κυρίως με τη μεταφορά των υγιών 
στοιχείων ενεργητικού τους σε άλλη τράπεζα. Επίσης διασφαλίστηκε, κατόπιν διαγω-
νιστικής διαδικασίας, η ομαλή μεταβίβαση των λειτουργιών των κυπριακών υποκα-
ταστημάτων σε εγχώρια τράπεζα.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, στο τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2013, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αποκαταστά-
θηκαν. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλέον ο σημαντικότερος 
μέτοχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ διατηρεί απόθεμα ασφαλείας 
ύψους άνω των 8 δισεκ. ευρώ, το οποίο θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί – στο βαθ-
μό που απαιτηθεί – από τις τράπεζες εκείνες που θα χρειαστούν ενίσχυση κεφαλαίων. 
Σήμερα η δομή του τραπεζικού τοπίου είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που 
επικρατούσε στην αρχή της κρίσης. Έχει εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό η πλεονάζουσα 
δυναμικότητα και λειτουργούν λιγότερες αλλά ισχυρότερες τράπεζες, ενώ τα πρώτα 
οφέλη από την αξιοποίηση συνεργειών είναι ήδη ορατά.
θετικεσ για την ελλαδα οι θεσμικές αλλαγές που ενδυνάμωνουν την οικονομική 
διακυβέρνηση στην εε
Η κρίση υπήρξε ο καταλύτης για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην 
ΕΕ και ιδίως στη ζώνη του ευρώ, με τη δημιουργία και ενεργοποίηση μηχανισμών 
στήριξης, καθώς και την ενίσχυση της εποπτείας και του συντονισμού των οικονομι-
κών και δημοσιονομικών πολιτικών.
Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, που καθορίζεται από το «Δημοσιονομικό Σύμφωνο», 
τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2013. Προβλέπει την υιοθέτηση από τα συμβαλλό-
μενα κράτη εθνικών δημοσιονομικών κανόνων, που περιορίζουν το ετήσιο διαρθρω-
τικό έλλειμμα σε 0,5% του ΑΕΠ. Προβλέπει επίσης και ένα διορθωτικό μηχανισμό, ο 
οποίος θα τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία σε περίπτωση που παρατηρούνται ση-
μαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή την πορεία προσαρμογής προς 
αυτόν. 
Παράλληλα ελήφθησαν και αποφάσεις με σκοπό την ενίσχυση του θεσμικού πλαισί-
ου εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη διασφάλιση της χρηματοοικονο-
μικής σταθερότητας. Σημαντική ήταν η προτεραιότητα που δόθηκε στη δημιουργία 
της «Τραπεζικής Ένωσης». Η έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος 
θα τεθεί σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2014, καθώς και η γενική προσέγγιση στην 
οποία κατέληξε πρόσφατα το Συμβούλιο της ΕΕ όσον αφορά τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης. Το 2013 επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία σχετικά με την οδηγία για το σύστη-
μα εγγύησης των καταθέσεων και την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Όσον αφορά την Ελλάδα, οι θεσμικές βελτιώσεις στην ΟΝΕ θα διασφαλίσουν ότι δεν 
θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στη δημοσιονομική διαχείριση και θα 
συμβάλουν μακροχρόνια στην οικονομική σταθερότητα, ενώ η τραπεζική ένωση 
αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.
Προϋποθέσεις για να επαληθευθεί η πρόβλεψη ανάκαμψης το 2014
Συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, μπορεί βάσιμα να προβλεφθεί ότι το 
2013 ήταν ο τελευταίος χρόνος της ύφεσης. Για να επαληθευθεί όμως η παρούσα 
πρόβλεψη, πρέπει όχι μόνο να μη διαταραχθούν οι συνθήκες που επέτρεψαν τις βελ-
τιώσεις, αλλά αντίθετα να ισχυροποιηθούν καθ’ οδόν. Απαιτούνται συνεπώς:
Αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίη-
σης. Τα έως τώρα θετικά αποτελέσματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Αντί-
θετα, επιτάσσουν συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής για να διατηρηθεί σε 
μόνιμη βάση και να διευρυνθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, να διασφαλιστεί η βιωσι-
μότητα του χρέους και να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης. 
Αποσόβηση ή έστω ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αβεβαιοτήτων που θα 
ήταν δυνατόν να προκύψουν από επιδείνωση του κοινωνικοπολιτικού κλίματος, 
λόγω των συνήθων αντιπαραθέσεων και της πόλωσης εν όψει των εκλογικών αναμε-
τρήσεων για το Ευρωκοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σήμερα, καθώς προσεγγίζουμε το τέλος μιας μακράς περιόδου ύφεσης, απαιτείται 
μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική που θα οδηγήσει οριστικά στην έξοδο από την 
κρίση και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή, για να είναι αποτελεσματική, προ-
ϋποθέτει συνεννόηση και συγκερασμό απόψεων, που είναι δύσκολο να επιτευχθούν 
μέσα σε κλίμα όξυνσης, το οποίο μεγεθύνει τις διαφορές και αποτρέπει τις συγκλίσεις.
Προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη είναι η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμο-
γής. Βασικές προτεραιότητες θα πρέπει εν προκειμένω να αποτελέσουν: 
η συνεπής υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2014, η οποία θα αποτελέσει ισχυρή 
ένδειξη ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι διατηρήσιμη,
η αισθητή βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχα-
νισμού, 
η ταχύτερη διευθέτηση των φορολογικών υποθέσεων από τη δικαιοσύνη, 
η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους για τον ιδιωτικό τομέα,
η βελτίωση των βασικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες,   
η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των δημοσίων 
υπαλλήλων μέσω διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, 
η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολού-
θησης του προϋπολογισμού.
Χρηματοδότηση και οικονομική ανάκαμψη
Με την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης το 2009 και τη μεγάλη ύφεση που επα-
κολούθησε, μειώθηκαν δραστικά τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά δανειακών 
κεφαλαίων. Μέσα στις συνθήκες αυτές, η εξασθένηση της πιστοδοτικής ικανότητας 
των τραπεζών ήταν αναπόφευκτη, καθώς η δημοσιονομική κρίση επέδρασε έντονα 
στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. 
Έτσι, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα περιορίστηκε σταδιακά, 
με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει δυσχέρειες 
στη χρηματοδότηση της παραγωγικής δραστηριότητας.
Σήμερα το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει. Η ανακεφαλαιοποίηση 
και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος αποκαθιστούν σταδιακά την εμπιστο-
σύνη και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί μεσοπρόθεσμα η χορήγηση 
νέων πιστώσεων στην οικονομία. Ωστόσο, εξακολουθούν να επιδρούν πολλοί παρά-
γοντες, ώστε οι χορηγήσεις νέων δανείων να παραμένουν, τουλάχιστον βραχυπρόθε-
σμα, περιορισμένες. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 
Πρώτον, οι καθαρές εισροές καταθέσεων, κρίσιμο μέγεθος για τη δυνατότητα των 
τραπεζών να διοχετεύουν πόρους στην οικονομία, παραμένουν χαμηλές. 
Δεύτερον, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις είναι ανάγκη να διατηρείται σε συντη-
ρητικό ύψος. Και ο λόγος αυτός έχει διαταραχθεί από την απώλεια καταθέσεων κατά 
τη διάρκεια της κρίσης.
Τρίτον, συγκριτικά με άλλες χώρες η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που λαμβά-
νουν οι εγχώριες τράπεζες από το Ευρωσύστημα παραμένει υψηλή και θα πρέπει 
σταδιακά να περιοριστεί σε πιο λογικά επίπεδα.
Τέταρτον, η τόνωση της εμπιστοσύνης, την οποία πέτυχε η ανακεφαλαιοποίηση, αμ-
βλύνεται από την ανησυχία που προκαλεί η συσσώρευση δανείων σε καθυστέρηση. 
Η εξέλιξη αυτή αποθαρρύνει τη χορήγηση νέων πιστώσεων, καθώς σηματοδοτεί 
ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι αυξημένος, ενώ επίσης αποστερεί τις τράπεζες από 
πόρους τους οποίους θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε νέα δάνεια και δημιουργεί 
το ενδεχόμενο μελλοντικών απομειώσεων της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, 
συντηρώντας έτσι την ανάγκη δέσμευσης κεφαλαίων για σχηματισμό προβλέψεων.
Οι λόγοι αυτοί περιορίζουν τις δυνατότητες πιστωτικής επέκτασης. Η στενότητα 
πιστωτικών πόρων μπορεί βραχυχρόνια να αντισταθμιστεί με την άντληση πόρων 

από άλλες πηγές, όπως είναι η εσωτερική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, οι αγο-
ρές εταιρικών ομολόγων, μετοχών, ιδιωτικών τοποθετήσεων και άλλων σύγχρονων 
χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και η άντληση  πόρων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μεσοπρόθεσμα πάντως η 
βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων θα επιτρέψει τη σταδιακή εξομάλυνση 
της πιστωτικής επέκτασης.
Μια πολιτική που θα επιταχύνει την αναδιάρθρωση της οικονομίας και τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη
Βασική επιδίωξη σήμερα είναι η ενδυνάμωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της 
οικονομίας, έτσι ώστε η διαφαινόμενη ανάκαμψη να αποτελέσει την αφετηρία μιας 
διατηρήσιμης ανόδου τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία βρίσκεται σε μια διαδικασία 
μετάβασης από ένα πρότυπο ανάπτυξης που έχει εξαντλήσει τα όριά του σ’ ένα νέο, 
που μπορεί να εξασφαλίσει ταχείς και αυτοδύναμους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλ-
λον. Όπως επανειλημμένα έχει επισημάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό το νέο πρό-
τυπο ανάπτυξης πρέπει να στηρίζεται στη μετάβαση:
από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσι-
μων αγαθών και υπηρεσιών
από την κατανάλωση στην αποταμίευση και την επένδυση.
Είναι γεγονός ότι, ενώ το παλιό πρότυπο ανάπτυξης απαξιώνεται βίαια και γοργά, η 
ανάδειξη του νέου καθυστερεί. Η αλλαγή αυτή είναι βεβαίως από τη φύση της βρα-
δεία και επίπονη, καθώς συνεπάγεται μετακίνηση τόσο κεφαλαίων όσο και ανθρώπι-
νου δυναμικού από δραστηριότητες χωρίς προοπτική σε νέες δυναμικές δραστηριό-
τητες και επομένως προϋποθέτει ανάδειξη νέων πόλων έλξης κεφαλαίων, καινοτόμες 
επενδύσεις, αναπροσανατολισμό της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, δημι-
ουργική επιχειρηματικότητα και προγράμματα διευκόλυνσης της κινητικότητας της 
εργασίας. Η αναδιάρθρωση της οικονομίας προς την κατεύθυνση της παραγωγής 
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών έχει ξεκινήσει, όμως παραμένει ασθενής, καθώς 
συντελείται μέσα σε περιβάλλον ύφεσης και αβεβαιότητας. Μπορεί όμως να επιτα-
χυνθεί με μια οικονομική πολιτική που θα θέτει στην κορυφή των προτεραιοτήτων 
τη δημιουργία προϋποθέσεων που ευνοούν ή τουλάχιστον δεν εμποδίζουν τον επι-
θυμητό μετασχηματισμό.
Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει:
Εύρυθμη λειτουργία των αγορών προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίων. 
Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών, με χαμηλό 
γραφειοκρατικό κόστος για τις επιχειρήσεις, αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, σταθε-
ρό και ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο. 
Σταθερό προσανατολισμό προς τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, κυρίως 
των επιχειρήσεων. Η μείωση των φόρων αφενός θα κάνει ελκυστικότερες τις επενδύ-
σεις και αφετέρου θα διευρύνει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. 
Προσέλκυση ξένων επενδύσεων με την ταχύτερη πρόοδο των αποκρατικοποιήσεων 
και με την ενίσχυση των θεσμών που διέπουν την προστασία των επενδυτών. 
Ενίσχυση του ρόλου των κεφαλαιαγορών στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
Παραγωγική αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης δανείων και εγγυ-
οδοσίας με πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων.
Ενεργό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην ανασύνταξη επιχειρηματικών μονά-
δων και κλάδων με συγκεκριμένες δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των 
πραγματικά βιώσιμων επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών προς την 
κατεύθυνση μιας γενναίας κλαδικής αναδιάρθρωσης. Ένας τέτοιος  προσανατολι-
σμός των τραπεζών μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ανάπτυξης 
που χρειάζεται η χώρα.
Οι προκλήσεις και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος σήμερα 
Το τραπεζικό σύστημα μπορεί να παίξει σήμερα ενεργό ρόλο και να αποτελέσει μο-
χλό για την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα, καθώς είναι ο μόνος κλάδος 
της οικονομίας που έχει εκ βάθρων αναδιαταχθεί. Αυτή η εμπειρία των τραπεζών 
μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και για τις επιχειρήσεις των λοιπών κλάδων της οι-
κονομίας. Οι  τράπεζες οφείλουν επομένως να συμβάλουν ουσιαστικά σε μία προ-
σπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού δυναμικού για τη δημιουργία του νέου 
υποδείγματος βιώσιμης ανάπτυξης, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. 
Για να συμβεί αυτό, οι πολιτικές των τραπεζών θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν, 
ώστε να αποφευχθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη δε-
καετία, όταν ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων κατευθύνθηκε προς επενδύσεις σε 
κατοικίες και κατανάλωση. Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται πλέον σε 
δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Η 
περιορισμένη ρευστότητα θα πρέπει δηλαδή να κατευθύνεται στην πραγματική οικο-
νομία με τρόπο που μεγιστοποιεί τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Θα ήταν ανώφε-
λο και επικίνδυνο αδύναμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις και κορεσμένοι κλάδοι να 
αφεθούν να λειτουργούν με όρους του παρελθόντος.
περισσοτερες μεταρρυθμισεις τωρα για να μετατρεψουμε τη σταθεροποιηση 
σε δυναμικη αναπτυξη
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο βαθιάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία δείχνει 
ότι μπορεί να ανακάμψει. Μπροστά μας τώρα βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση να μετα-
τρέψουμε την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναμική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες 
βάσεις. Αυτή είναι σήμερα η κύρια εθνική επιδίωξη, ο μόνος τρόπος που θα εξασφα-
λίσει ότι οι θυσίες των τελευταίων ετών δεν θα πάνε χαμένες. Στην προσπάθεια αυτή 
θα πρωτοστατήσουν οι δυναμικές επιχειρήσεις που θα προσανατολιστούν σε νέα 
προϊόντα και αγορές και θα συμπαρασύρουν όλη την οικονομία σε έναν ενάρετο 
κύκλο ανάπτυξης. Καθήκον της οικονομικής πολιτικής είναι να διευκολύνει με κάθε 
τρόπο αυτή την προσπάθεια. Στη δύσκολη αυτή πορεία, το τραπεζικό σύστημα οφεί-
λει να πρωτοστατήσει στηρίζοντας αποτελεσματικά την αναδιάρθρωση του επιχει-
ρηματικού τομέα της οικονομίας. 
Η ελληνική οικονομία, μετά από μια δεκαετία στη διάρκεια της οποίας γιγαντώθηκαν 
τα δίδυμα ελλείμματα και χρέη, οδηγώντας έτσι σε μια πρωτοφανή σε έκταση και 
βάθος κρίση, βρίσκεται σήμερα σε φάση σταθεροποίησης. Η χώρα έχει διανύσει μια 
μεγάλη απόσταση από άποψη προσαρμογής. Όμως η προσπάθεια δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί. Τώρα που καταφέραμε να μετατρέψουμε τα θηριώδη δίδυμα ελλείμματα σε 
πρωτογενές δημοσιονομικό και εξωτερικό πλεόνασμα, οφείλουμε να στρέψουμε την 
προσοχή και να επιταχύνουμε το βηματισμό στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών. 
Στο πεδίο δηλαδή εκείνο που δεν έχουμε δράσει στο απαιτούμενο εύρος και βάθος, 
ώστε οι διαρθρωτικές αλλαγές να αποτελούν σταθερό τροφοδότη υγιούς ανάπτυξης. 
Δυστυχώς, στο μεταρρυθμιστικό πεδίο έχουν σημειωθεί διστακτικότητες, καθυστε-
ρήσεις και ατολμία. Όλοι μας γνωρίζουμε μεταρρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί κατ’ 
επανάληψη στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, αλλά ακόμη δεν έχουν υλοποι-
ηθεί. Αυτές τις αδυναμίες καλούμαστε κατά προτεραιότητα να αφήσουμε πίσω μας, 
αν θέλουμε να πάμε μπροστά. H προσδοκώμενη ανάπτυξη θα αποδειχθεί δειλή και 
εύθραυστη και οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας θα υπονομευθούν, αν δεν υλο-
ποιήσουμε με γενναιότητα και τόλμη ένα πρόγραμμα εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων 
με στόχους:
την εκ βάθρων ανασυγκρότηση του κράτους, 
τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η απονο-
μή της δικαιοσύνης, 
τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών και το άνοιγμα κλειστών επαγγελμά-
των, 
τη διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος, που θα είναι σταθερό και φιλι-
κό προς την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εργασία, αλλά αυστηρό 
απέναντι στη φοροδιαφυγή.
Οι αλλαγές αυτές θα δημιουργήσουν ένα νέο στέρεο περιβάλλον που θα τροφοδοτή-
σει σταθερή και υγιή ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική πρόοδο.
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων
Αφού κανένας ορισμός

δεν είναι οριστικός.
Αντ. Φωστιέρης, Τοπία του Τίποτα

 
Η κρίση δεν έχει μόνο ρίξει το ηθικό μας αλλά έχει διαμορφώσει 
όρους κοινωνικοπολιτικής ψυχοπαθολογίας.
Η αντικειμενικά αμφισβητούμενη «κατάσταση ανάγκης» έχει 
προκαλέσει έντονες υποκειμενικές βιώσεις έκτακτων φόβων 
(απέναντι στην εξουσία αλλά και στις συνταγές «εξόδου»).
Οι θεσμικές μας καχυποψίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις ανομι-
κές παρακαταθήκες του πρόσφατου παρελθόντος υπερισχύουν 
κατά κράτος των όποιων θετικών πρωτοβουλιών του Κράτους (ή 
έστω αυτών που θέλουν να το εξυγιάνουν).
Οι παθογένειες της διοίκησης η κερδώα αδιαφάνεια της πολιτι-
κής φαίνεται να συναντώνται με το σύνδρομο της «προδομένης 
(δεσμευμένης;)» ψήφου και της παραδομένης κοινωνίας αλλά 
στην πραγματικότητα κρύβουν μιαν αίσθηση αβοηθησίας και 
αδυναμίας.

Η συνδιαλασσόμενη Δημοκρατία είχε εθίσει 
πολλούς στη μόνιμη προστασία και προφύ-
λαξη της παρασιτικής οικονομίας και πνευ-
ματικής ελίτ που δεν έμαθαν ποτέ να κολυ-
μπάνε στα δύσκολα χωρίς σωσίβιο (συγ)
κάλυψης.
Η ασυνεννοησία κομμάτων και γενεών οφεί-
λεται σε μακρόχρονη κώφωση ή και πολιτι-
κό αυτισμό και διευρύνεται μέσω της (αντι)
κουλτούρας των (μη) συναινέσεων, της συ-
νεχούς προβολής ψευτοδιλημμάτων αέναης 
έλευσης Μεσσία-Σωτήρα και ιδεολογημά-
των δίκαιης και δικαιολογημένης εξέγερσης.
Όταν το πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία 

θεσμική ή ηθική σταθερά, όταν η κοινωνία θεωρεί την παράδο-
ση και τη συνέπεια ως συντηρητικές στάσεις, όταν η προσωπική 
πελατειακή εξυπηρέτηση πνίγει το οποιοδήποτε αίσθημα αλλη-
λεγγύης, όταν η δημοσιογραφία συγχέει διαφωνία και βία, αντί-
δραση και μίσος, κωμικές φιγούρες και τραγωδίες ζωής, τότε έχει 
έρθει η έσχατη ώρα των γενικών αναδιατάξεων, ανασυνθέσεων 
και ανατροπών.
Περισσεύουν τα διλήμματα (ή εμείς ή αυτοί) και τα στοιχήματα 
(ή κεντροαριστερά ή δεξιό success story), οι τάχα μου ιδεολογι-
κές διαφωνίες (πίσω από τις οποίες κρύβονται προσωπικές ψυ-
χοσωματικές συγκρούσεις), τα δήθεν μέτωπα (μέσα στα οποία 
κουρνιάζουν φόβοι αποκαλύψεων κενού ή ελπίδες απόκρυψης 
ευθυνών).
Περιττεύουν οι πολυπραγμοσύνες, οι πραγματογνωμοσύνες, τα 
κομματικά τρικ και τα προεκλογικά γκάτζετ.
Να μπουν οριστικά στο ντουλάπι της Ιστορίας ο πολιτικός αμο-
ραλισμός, ο κοινωνικός νεοπλουτο-αναρχισμός, ο αλγοριθμικός 
συμψηφισμός (4-2-1).
Τέλος με τους διάφορους …ισμούς, τις περίτεχνες πολυγλωσσί-
ες και τους τακτικισμούς της περικοκλάδας.
Η χώρα χρειάζεται ισχυρό ηγέτη, αποφασισμένη ηγετική ομάδα, 
βουλευτές 24ωρης παρουσίας (χωρίς προνόμια και «πελατείες»), 
νομοθεσία καθαρή και σαφή (δίχως «παραθυράκια»), δικαιοσύ-
νη στην υπηρεσία του Δικαίου και πολίτες που διαλέγονται και 
συμμετέχουν αλλά κυρίως που δεν παίζουν στη ρουλέτα το μέλ-
λον των παιδιών τους. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, εκ του 
αφελούς ή εκ του ασφαλούς.
 
 Υ. Γ.: Επειδή στην πραγματικότητα και στην ουσία θα έπρεπε να 
δικαστούν για όσα έπραξαν, παρέλειψαν ή ανέχθηκαν 10 εκα-
τομμύρια έλληνες και να συνεχίσουν να «ομιλούν» μόνον όσοι 
απαλλαγούν από τις σοβαρές ενοχές για την κρίση (αξιακή πρω-
τίστως), επειδή κανένας δεν αναγνωρίζει κανέναν ως αδέκαστο 
και ανεξάρτητο δικαστή για να μας κρίνει, όσο λιγότερο μιλάμε 
για το χθες τόσο καλύτερα για το αύριο. Η κάθαρση θα γίνει με 
την Αλλαγή όχι με κραυγές.

9.2.2014

Θεομπαίχτες, υποκριτές και φαρισαίοι… 
(Περί ΠασοκοΝεοδημοκρατίας το ανάγνωσμα) 

Με ένα ανατρεπτικό άρθρο που 
έσπασε ρεκόρ επισκεψιμότητας 
στην ηλεκτρονική έκδοση του 
«Αναγνώστη», ο Βασίλης  Κόκκας 
αναφέρεται στην σημερινή κατά-
σταση που έχει οδηγηθεί η χώρα 
και στις ηγεσίες τόσο της Ν.Δ. όσο 
και του ΠΑ.ΣΟ.Κ που θεωρεί απόλυ-
τα συνυπεύθυνες.
Τονίζει ο κος Κόκκας μεταξύ άλ-
λων:
«Οι ηγεσίες της Ν.Δ. και του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ απόλυτα συνυπεύθυνες 
για το σημερινό κατάντημα της χώ-
ρας, συνεχίζουν το βιολί τους…
Ψέμα στο ψέμα, υποκρισία, αδια-
φάνεια, συστηματική καλλιέργεια 
φόβου στο λαό και κατασυκοφά-
ντηση των πολιτικών αντιπάλων.
Οι «εμπρηστές» μεταμορφώθηκαν 
με το μαγικό ραβδί της τρόικας σε 
«πυροσβέστες» που αμφισβητούν 
καθημερινά το δικαίωμα των Ελλή-
νων πολιτών να ζουν ως κανονικοί 
άνθρωποι μια φυσιολογική ζωή!
Απειλούν με την καταστροφή αυτοί 
που κατέστρεψαν την χώρα… Ο 
πολίτης είναι παγιδευμένος ανάμε-
σα στη φαυλεπίφαυλη ανικανότη-
τα και στον αδίστακτο καιροσκοπι-
κό αμοραλισμό. Το χάσμα ανάμεσα 
στη ρητορική 

των κυβερνώ-
ντων και στην 
πραγματικότη-
τα καθημερινά 
διευρύνεται. Το 
χάσμα ανάμε-
σα σε όσα λέ-
γονται και όσα 
γίνονται είναι 
αβυσσαλέο!
Η πατρίδα μας 
βρίσκεται σε 
χειρότερο ση-
μείο από το 
σημείο εκκίνη-
σης της κρίσης 
την άνοιξη του 
2010. Έχουν 
πληγεί θεμελιώ-
δη οικονομικά 
και κοινωνικά 
μεγέθη. Έχουν 
πληγεί το φρό-
νημα και η κοι-
νωνική συνοχή. 
Διεσώθη προ-
σωρινά η Ευρώ-
πη και βυθίστη-
κε η Ελλάδα…»
Ε π ι σ η μ α ί -
νει μάλιστα: 
«Δεν υπάρχει 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Δεν 
υπάρχει ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 
Σήμερα υπάρ-
χει η ΠΑΣΟΚΟ-
ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ. Αυτή είναι 
η νέα ολιγαρ-

χία»…
Ενώ προσθέτει σε άλλο σημείο του 
άρθρου του: 
«Η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται 
την Αριστερά. Η Ευρώπη χρειά-
ζεται την Αριστερά! Έχει ανάγκη 
από ισχυρές δυνάμεις αντίστασης 
στην αχαλίνωτη επίθεση του νεο-
φιλελευθερισμού που είναι ο νέος 
σταλινισμός!! Έχει ανάγκη από 
ισχυρές δυνάμεις ανάσχεσης της 
ανελέητης επιδρομής της «ζώνης 
του χρήματος» και των αγορών 

ενάντια στα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις κοινωνικές κα-
τακτήσεις…
Όλοι μας σήμερα χρειαζόμαστε 
την Αριστερά. Πρέπει να περά-
σουμε απέναντι!!! Με τη μοναδική 
βάρκα που διαθέτουμε και όχι να 
καθόμαστε στο λιμάνι και να κοι-
τάμε το νησί…
Έχουμε ανάγκη από μια Αριστερά 
της ευθύνης και της ανατροπής 
που θα συσπειρώσει και θα ενώσει 
όλες ανεξάρτητα τις υγιείς, δημι-

ουργικές, 
προοδευ-
τικές δυ-
νάμεις του 
Έθνους»!

Για να δια-
β ά σ ε τ ε 
ολόκληρο 
το άρθρο 

του Βασίλη Κόκκα στην ηλεκτρο-
νική έκδοση του «Αναγνώστη», 
σκανάρεστε με το κινητό σας το 
QR code ή πληκρολογήστε www.
anagnostis.org/node/1560

  Άργος, 11/3/2014
 Αρ. Πρωτ.: 299

Έργο: «Επούλωση λάκκων 
και   αποκατάσταση τομών 
σε παρεμβάσεις κατασκευής 
έργων και επισκευής δικτύων 
έτους 2014»
Προϋπολογισμός: 59.500,00 
€  χωρίς Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Περίληψη διακήρυξης 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης Άργους – Μυκηνών 
(Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) διακηρύσσει 
ανοιχτή διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «Επούλωση λάκ-
κων και αποκατάσταση τομών 
σε παρεμβάσεις κατασκευής 
έργων και επισκευής δικτύων 
έτους 2014» με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών ομοειδών 
εργασιών του άρθρου 6 του  
Ν.3669/08.
Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των 59.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η 
κτηματική περιφέρεια πόλης 
Άργους και Δ.Δ. δήμου Άργους 
– Μυκηνών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/08 «Κύρωση της  κω-
δικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων 
(ΚΔΕ) και τους όρους της ανα-
λυτικής διακήρυξης. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η χαμηλότερη τιμή, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
Ν.3669/08.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ., 

Δαναού 3-5 στο Άργος, την 1η 
Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ..
Ως ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, 
ορίζεται η 1η Απριλίου 2014, 
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ.
Το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς και τα τεύχη δημο-
πράτησης διατίθενται στα γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ., Δαναού 
3-5 στο Άργος μέχρι και την 27η 
Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη.
Το έργο χρηματοδοτείται από 
ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να 
συμμετάσχουν μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό-
σον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η 
τάξη πτυχίου για έργα κατηγο-
ρίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
β.Προερχόμενες από κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει την συμφω-
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 
προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυ-
ρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοι-
χη με τις καλούμενες του Ελλη-
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανω-
τέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό κατατίθενται από 
τους διαγωνιζόμενους, εγγυ-
ητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό 
των 1.181,00 €. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται είτε 
στην υπηρεσία που διεξάγει 
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξί-
ας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της. Οι εγγυ-
ητικές επιστολές συμμετοχής 
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των 5 
μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 30η Σε-
πτεμβρίου 2014. 
Ο χρόνος ισχύος της οικονομι-
κής προσφοράς ορίζεται σε έξι 
(6) ημερολογιακούς μήνες από 
την ημερομηνία υποβολής της.
Ο χρόνος περαίωσης του έργου 
είναι δέκα (10) ημερολογιακούς 
μήνες. 
Πληροφορίες και αντίγραφα 
της διακήρυξης του διαγω-
νισμού παρέχονται τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες, από 
το Γραφείο Γραμματείας της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. Αρμόδιος υπάλ-
ληλος η Κα Δημοπάνα Χρι-
στίνα, Δαναού 3-5, τηλέφωνο 
2751023938–40. 
Ο προεδρος της δ.ε.υ.Α.αρ.μ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ 
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Αρχή με 50 συμβούλους από Γεωργόπουλο

Πώς λειτούργησαν τα σφαγεία επί δημαρχίας Σφυρή

50 ονόματα υποψηφίων δημο-
τικών συμβούλων παρουσίασε 
ταυτόχρονα με την επίσημη πα-
ρουσίαση της υποψηφιότητάς 
του για τον δήμο Ερμιονίδας ο 
υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Γε-
ωργόπουλος.
Ο κος Γεωργόπουλος έκανε την 
εναρκτήρια συγκέντρωση της 
δημοτικής παράταξης «Δυνατή 
Ερμιονίδα», στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Γενικού Λυκείου 
Κρανιδίου, όπου παραβρέθηκαν 
πολλοί φίλοι και υποστηρικτές 
του. Στην εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε προβολή βίντεο, με πε-
ριεχόμενο την βιογραφία του κ. 
Γεωργόπουλου, τις παρεμβάσεις 
του για την επίλυση των προβλη-
μάτων του Δήμου και τις βασικές 
αρχές της δημοτικής του παράτα-
ξης. 
Ο υποψήφιος Δήμαρχος ανέλυσε 
της αρχές, τις θέσεις και το όραμα 
της παράταξής του για το Δήμο 
Ερμιονίδας. Παρουσίασε με γρα-
φήματα τα αποτελέσματα της 
έρευνας «Συμμετέχω & προτείνω» 
και έδειξε με πειστικό τρόπο ότι 
γνωρίζει τα προβλήματα του Δή-
μου και έχει έτοιμο το σχέδιο για 
την επίλυσή τους. 
Το ψηφοδέλτιο του κου κου Γεωρ-
γόπουλου περιλαμβάνει τους πα-
ρακάτω: 1.ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΕΛΤΑ –ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ 2.ΑΝΤΟΥ-
ΛΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑ-

ΝΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ 3.ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΡΓΟ-
ΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΗΣ 4.ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΕΛ-
ΤΑ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 5.ΒΟΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙ-
ΟΥΧΟΣ ΝΑΤ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
6.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ 
7.ΓΚΑΜΙΛΗ-ΣΙΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ 8.ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  9.ΔΕΡΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ-ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-
ΑΓΡΟΤΗΣ-ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
10.ΔΗΜΑΡΑΚΗ-ΠΡΟΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 11.ΔΟΡΜΠΑΡΗ-
ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΛΟ-
ΓΙΣΤΡΙΑ 12.ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΣ ΕΛΤΑ  13.ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΗΣ 14.ΖΟΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕ-
ΧΝΙΚΟΣ 15.ΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 16.ΘΕΟΔΟ-
ΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 17.ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ-ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ 
18.ΚΑΙΣΑΡΕΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΝΑΤ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 19.ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ-ΓΥΨΙΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20.ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-
ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 22.ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23.ΚΟΤ-
ΣΟΒΟΥ-ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ 24.ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑ-
ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 
25.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 26.ΜΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
27.ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ 28.ΜΠΑΡ-
ΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-
ΕΜΠΟΡΟΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 29.ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥ 30.ΜΠΟΒΟΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
31.ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΤΗΣ 32.ΜΠΟΥΚΟΥ-
ΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ 33.ΞΥΦΤΕΡΗ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΕΙ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
34.ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ-ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ-ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
35.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΕΚΤΕΛΩΝΙΣ-
ΤΗΣ 36.ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
37.ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙ-
ΑΝΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
38.ΠΙΤΣΑΣ ΚΟΣΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ) 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
–ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 39.ΣΑ-
ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 40.ΣΕ-
ΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ) 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ-
ΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥ-
ΜΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΑΣ 41.ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 42.ΣΤΑΙΚΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 43.ΣΤΑΙΚΟΥ 
ΣΟΦΙΑ(ΣΟΝΙΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
44.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
45.ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ-
ΛΟΓΟΣ 46.ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑ-
ΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 47.ΦΑΣΙΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
48.ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΑΣ-ΣΕΦ 49.ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΜΙ-
ΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
50.ΦΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ) 
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Η Δημοτική Συνεργασία Ερμι-
ονίδας παρουσίασε τον τρόπο 
με τον οποίο επί δημαρχίας 
Δημήτρη Σφυρή (2007-2010), 
λειτούργησαν τα δημοτικά σφα-
γεία. 
Τον Ιανουάριο του 2007, όταν 
ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου 
Κρανιδίου ο Δημήτρης Σφυρής, 
τα Δημοτικά Σφαγεία λειτουρ-
γούσαν με μια προσωρινή άδεια 
λειτουργίας (εξάμηνη ή μονο-
ετής κατά περίσταση), η οποία 
όταν έληγε ανανεωνόταν από 
την Νομαρχία Αργολίδας.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η Μόνιμη και Νόμιμη Άδεια 
Λειτουργίας των Δημοτικών 
Σφαγείων Κρανιδίου, η νέα Δη-
μοτική Αρχή και η νέα διοίκηση 
της Δ.Ε.ΣΦΑ.Κ. (Δημοτική Επιχεί-
ρηση Σφαγείων Κρανιδίου) που 
συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 
2007, προέβησαν στις παρα-
κάτω εργασίες, οι οποίες παρέ-
μεναν σε εκκρεμότητα από την 
προηγούμενη διοίκηση:
•  Αγορά και εγκατάσταση απο-
τεφρωτήρα (κλιβάνου) αξίας 

30.000 ευρώ. •  Σύμβαση με ιδι-
ωτική εταιρεία για την απομά-
κρυνση και επεξεργασία των 
αποβλήτων σφαγής και των 
προϊόντων υψηλού κινδύνου, 
τα οποία από την προηγούμενη 
διοίκηση θάβονταν στην χωμα-
τερή των Διδύμων. • Πιστοποίη-
ση της ασφαλούς και υγιεινούς 
λειτουργίας της επιχείρησης 
(HACP). •  Δημιουργία θέσης 
κρεοσκόπου Κτηνιάτρου •  Προ-
μήθεια - εγκατάστασης   απο-
στειρωτήρα   Κτηνιάτρου. •  Κα-
τασκευή δυο ψυκτικών χώρων 
βαθιάς κατάψυξης(ψυγείων) για 
τα δεσμευμένα σφάγια. • Προμή-
θεια - εγκατάσταση καταγραφι-
κών θερμομέτρων στους ψυκτι-
κούς θαλάμους. •  Διαχωρισμός 
καθαρής και ακάθαρτης περι-
οχής. •  Ξεχωριστά αποδυτήρια 
για την καθαρή και ακάθαρτη 
περιοχή. • Κατασκευή ερμαρίων 
ένδυσης εργαζομένων. • Προμή-
θεια πάγκων ένδυσης και αλλα-
γής υποδημάτων. •  Πρόγραμμα 
απολύμανσης αυτοκινήτων και 
ημερήσιο δελτίο. •    Δημιουργία 

φακέλου  με εργαστηριακά απο-
τελέσματα για τους ελέγχους 
γενικής  υγιεινής    κατάστασης 
στο σφαγείο, σε εφαρμογή της 
απόφασης  2001/471/ΕΚ. •    Δη-
μιουργία φακέλου και μελέτης 
υποδομών της εγκατάστασης 
για την μυοκτονία και την εντο-
μοκτονία. • Δημιουργία φακέλου 
ελέγχου και    παρακολούθησης  

καταλληλότητας  του χρησιμο-
ποιούμενου νερού. • Δημιουργία 
αρχείου και φακέλου εκπαίδευ-
σης προσωπικού. •  Δημιουργία 
αρχείου   και φακέλου ελέγχου 
της αποτελεσματικότητας, κα-
θαριότητας, απολύμανσης  • Κα-
ταχώρηση των μικροβιολογικών 
αποτελεσμάτων των επιφανει-
ών της εγκατάστασης.   •  Πρό-
γραμμα απολύμανσης χώρων 
(ημερήσιο, εβδομαδιαίο κ.λ.π.). 
•  Ημερήσιο δελτίο απολυμάν-
σεων με την υπογραφή του 
υπεύθυνου της   εγκατάστασης. 
• Βιβλίο παρατηρήσεων του Κτη-
νιάτρου και των διορθωτικών 
ενεργειών του ιδιοκτήτη. • Ενέρ-
γειες για την απόκτηση πτυχίου 
επαγγελματικής κατάρτισης της 
Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος 
για κάθε εργαζόμενο εκδορο-
σφαγέα, χειριστή κρεάτων – τε-
μαχισμού. •  Τροποποίηση της 
γραμμής σφαγής των βοοειδών. 
• Κατασκευή φυλακίου εισόδου. 
•  Κατασκευή τουαλετών επαρ-
κούς αριθμού στην καθαρή και 
στην ακάθαρτη περιοχή. • Κατα-

σκευή Γραφείου Κτηνιάτρου. 
Το  έτος 2008, τα Δημοτικά Σφα-
γεία Κρανιδίου απέκτησαν νόμι-
μη και μόνιμη άδεια λειτουργίας, 
ενώ παράλληλα αναβαθμίσθηκε 
σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία 
τους με αποτέλεσμα την εξαι-
ρετική εξυπηρέτηση των κτη-
νοτρόφων της Ερμιονίδας και 
της ευρύτερης περιοχής.
Από το 2011 τα Δημοτικά Σφα-
γεία υπολειτουργούσαν και το 
2012 έκλεισαν οριστικά μετά 
την σύλληψη του διορισμένου 
από το Δήμο διαχειριστή - εκκα-
θαριστή με την κατηγορία της 
εκβίασης και  παθητικής δωρο-
δοκίας.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι 
κτηνοτρόφοι της Ερμιονίδας 
να μεταφέρουν τα σφάγια σε 
άλλους νομούς αυξάνοντας το 
κόστος, εμποδίζοντας και πλήτ-
τοντας τους κτηνοτρόφους.   
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Χορωδιακό φεστιβάλ στο Άργος
Χορωδιακό φεστιβάλ με σύμπραξη τεσσάρων χορωδιών οργανώνει ο Σύλλογος της Πολιτιστικής Αργολικής Πρό-
τασης το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα του Μπουσουλοπούλειου θεάτρου του 1ου Γυμνασίου Άρ-
γους.
Μετέχουν τέσσερις χορωδίες με πλούσια και εκλεκτή προσφορά στο χορωδιακό τραγούδι: χορωδία ΟΡΦΕΑΣ Τρί-
πολης, χορωδία Μουσικού Συλλόγου Ερμιόνης, χορωδία του Δημοτικού Οργανισμού Λουτρακίου και Αγίων, Θεο-
δώρων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, χορωδία της Πολιτιστικής Αργολικής Πρότασης.
Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης είναι η περιφερειακή ενότητα Αργολίδας και ο δήμος Άργους-Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ).
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι δικοί μας ήρωες-τυχοδιώκτες
Θωμας Μπούας

«Η Λοχεία 
της Απουσίας»
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας 
συνεχίζοντας την προσπάθειά του 
να προσφέρει στο αργολικό κοινό 
εκδηλώσεις ποιότητας μέσα σε και-
ρούς χαλεπούς και γιορτάζοντας την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με χαρά 

σας προ-
σκαλεί στην 
παρουσίαση 
του βιβλίου 
της κ. Χαράς 
Κοσεγιάν «Η 
Λοχεία της 
Απουσίας». Η 
παρουσίαση 
του βιβλίου 
θα πραγμα-
τοποιηθεί την 
Π αρ α σ κ ε υ ή 
21 Μαρτίου 
στις 7.30 μ.μ. 

στην Αίθουσα του Βουλευτικού στο 
Ναύπλιο. Η κ. Χαρά Κοσεγιάν γεννή-
θηκε στο Ναύπλιο και ζει στη Ρόδο. 
Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στη 
Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών κατά τα έτη 1982-1986 
και το 2002 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ 
του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας του ίδιου 
Πανεπιστήμιο. Εξειδικεύτηκε στο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας στη διδακτική 
της γλώσσας σε παιδιά με Μαθησια-
κές δυσκολίες, Επιπλέον, είναι κάτο-
χος μεταπτυχιακού διπλώματος στα 
«Μοντέλα σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών Μονάδων» στην 
κατεύθυνση «Διαχείρισης και αξιολό-
γησης εκπαιδευτικών μονάδων. Σή-
μερα είναι σχολική σύμβουλος Φιλο-
λόγων του νομού Δωδεκανήσου και 
εργάζεται ως εμπειρογνώμων για την 
ανάπτυξη των νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών, στο Πλαίσιο της πράξης 
Νέο πρόγραμμα σπουδών, στο επι-
στημονικό πεδίο: Ελληνική Γλώσσας 
– Γλωσσικός γραμματισμός.
Επιλεγμένη εργογραφία:
-Επιστημονικά βιβλία: Λουκιανός 
Αληθής Ιστορία Α : Εισαγωγή- Μετά-
φραση- Σχόλια Χαράς Κοσεγιάν , με 
σκίτσα των μαθητών του Γυμνασίου 
Ιαλυσού και υπέρτιτλους στα Αρ-
χαία Ελληνικά εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 
2008. Χαρά Κοσεγιάν, Αρχαία επιβι-
ώματα στα Νεοελληνικά δημοτικά 
τραγούδια- Συμβολή στην έρευνα 
μέσα από το παράδειγμα –κυρίως- 
των παραδοσιακών τραγουδιών της 
Καρπάθου, Παπαζήση, Αθήνα 2010. 
Ευαγγελία Μουλά- Χαρά Κοσεγιάν, Η 
αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαί-
δευση, Κριτική, Αθήνα 2010.
-Στην λογοτεχνία εμφανίστηκε το 
1998 με το έργο Πευκοβελόνες. Έκτο-
τε έχουν κυκλοφορήσει τα μυθιστο-
ρήματα της: Έχει κι άλλες όψεις το 
φεγγάρι, εκδ. Νέα Σύνορα. Α. Α. Λιβά-
νη, 1999 Γλυκό με θλιμμένα καρύδια, 
εκδ. Κοχλίας, 2002. Ανατέλλει και στη 
Ντέια, εκδ. Κοχλίας, 2003 
-Παράλληλα έχει δημοσιεύσει έρευ-
νες που αφορούν τη Λογοτεχνία και 
διηγήματα σε περιοδικά. 

Θωμάς Μπούας ο «εξ Άργους»: ξενητεμένος Έλληνας 
«στρατιότο» του 16ου αιώνα, μέλος της οικογένειας των 
Μπούα, κατά την προφορική 
παράδοση μυηθείς στην 
«Ολύμπια Αδελφότητα» 
στο Μιλάνο, και αργότερα 
αρχηγός των υπηρετούντων 
υπό τον άγγλο βασιλιά Ερρίκο 
Η «στρατιότι» κατά των 
Σκώτων (1545) και των Γάλλων 
(1546). Ο Νίκανδρος Νούκιος 
(Νicandre Nuci) διέσωσε την 
εμψυχωτική ομιλία του προς 
τους 550 άνδρες του ...πριν 
συγκρουστούν με 1.000 
Γάλλους έξω από την Βουλώνη, 
όπου έκανε επίκληση στην 
ελληνικότητά τους: «προς 
τους πολεμούντας ημάς 
γενναίως αντιπαραταξόμεθα, 
ουδ’ ει και πλείονες ημών οι 
υπενάντιοι φαίνονται, ουδέν 
προς ημάς και την ημετέραν 
αρετήν. Ελλήνων γαρ εσμέν 
παίδες, και βαρβάρων σμήνος 
ου πτοούμεθα. Τοίνυν, την 
πρέπουσαν ημίν αρετήν, και εν τω πολέμω καρτερίαν 
επιδείξομεν, ιν’ άπαντες λέγειν έχοιεν, ως οι εξ Ελλάδος εν 
τοις Ευρωπαίοις μέρεσιν ευρεθέντες, έργα χειρός αρίστης 
επεδείξαντο. Όθεν, παρά μεν τοις βασιλεύσι κλέος 
αποληψόμεθα, παρά δ’ άπασιν εσπερίοις και παρωκεανίοις 
αείμνηστον εύνοιαν κτησόμεθα. Τοιγαρούν, ω άνδρες, 
ανδρείως και συντεταγμένως τοις εχθροίς επιβάλωμεν. 
Και την ωκεάνειον ακτήν αίμασιν εναντίων φοινίξωμεν, 
και την πάλαι θρυλλουμένην Ελλήνων ανδρείαν, έργοις 
αυτοίς, φανεράν ποιήσωμεν».
Κατά την Τουρκοκρατία, σημαντικές ομάδες 
αλβανόφωνων συμμαχούν με τους Ενετούς ή 
μεταναστεύουν στα Επτάνησα και την ιταλική χερσόνησο 
για να προσφέρουν εκεί τις μισθοφορικές υπηρεσίες 
τους ως stratioti. Το 1502, πρωτοκατέβηκαν Αρβανίτες 
στην Κεφαλλονιά, με άδεια της βενετικής διοίκησης 
και με αρχηγό, μεταξύ άλλων, τον Σγούρο Καγκάδη 
Μπούα και την ίδια χρονιά αναφέρεται εποικισμός 
της έρημης Ιθάκης όπου συμμετέχει ο αρματολός της 
Βόνιτσας Θεόδωρος Μπούα Γρίβας. Σε έγγραφο τις 
Ενετικής Γερουσίας με ημερομηνία 30 Απριλίου 1541, 
αποφασίστηκε, η εγκατάσταση τεσσάρων σωμάτων 
ένοπλων Αρβανιτών στις βενετικές κτήσεις της Κρήτης, 
Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Κέρκυρας. Ένα από αυτά τα 
σώματα είχε αρχηγό τον Παύλο Μπούα Ρεπούση.
Οι Μπούα ήταν οικογένεια (φάρα) Αρβανιτών ή 
Βλάχων προερχόμενη από τα ορεινά της Θεσσαλίας 
ή της Ηπείρου, από την οποία αναδείχτηκαν αρκετοί 
σημαντικοί στρατιωτικοί. Απόγονοι των Μπούα υπήρξαν 
ονοματοδότες οικογενειών, όπως Σπαταίοι, Γριβαίοι, 
Μερκουραίοι, Λιοσαίοι, Παπαβασιλείου, Μουρικαίοι και 

άλλοι.
Σύμφωνα με τον βυζαντινό αυτοκράτορα και ιστορικό 

Καντακουζηνό, το 1333 η 
φάρα των Μπουαίων, μαζί 
με αυτές των Μαλακασαίων 
και Μεσσαριτών, κατέβηκαν 
από τα ορεινά της Θεσσαλίας 
στην πεδιάδα, μαζί με 
12.000 άλλους «Αλβανούς», 
με την υπόσχεση να ζήσουν 
ειρηνικά. Κατά τον Π. 
Αραβαντινό εσφαλμένα 
ονομάζονται «Αλβανοί» 
από τον Καντακουζηνό, 
ενώ πρόκειται για Βλάχους. 
Βλάχοι θεωρουνται και 
από άλλους ιστορικούς, 
όπως ο N.G.L. Hammond 
και ο Ρουμάνος N.Iorga αν 
και ο τελευταίος μπορεί 
να θεωρηθεί ότι επιχειρεί 
να εξάρει τον Ρουμανικό 
εθνικισμό.
Στην Πελοπόννησο 
είχαν ήδη καταφτάσει, 

από τα μέσα του 14ου έως τις αρχές του 15ου αι., 
ομάδες αλβανόφωνων εποίκων, καλεσμένες από τους 
τότε Δεσπότες του Μυστρά. Μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453, οι Δημήτριος και Θωμάς, 
αδέλφια του τελευταίου αυτοκράτορα Παλαιολόγου και 
δεσπότες του Μυστρά, παρέδωσαν την Πελοπόννησο 
στους Τούρκους. Τότε βρίσκουμε τον Πέτρο Μπούα 
Σκλέπα (κουτσό) στην Αρκαδία να ξεσηκώνεται για να 
εμποδίσει αυτή την ενέργεια. Αυτόν προσεταιρίστηκε 
ο Μανουήλ Καντακουζηνός, στην προσπάθειά του να 
πάρει το Δεσποτάτο από τα χέρια των Παλαιολόγων, ενώ 
οι τελευταίοι κάλεσαν σε βοήθειά τους τους Τούρκους οι 
οποίοι κατέπνιξαν την εξέγερση. 
Ένας από τους πιο φημισμένους stratioti της εποχής ήταν 
ο Μερκούριος Μπούα. Για τα πολεμικά του κατορθώματα 
στη Δύση, ένας τροβαδούρος του αφιέρωσε ποίημα όπου 
τον ονομάζει «απόγονο του Πύρρου» και τον παρομοιάζει 
με τον Αχιλλέα και τον Μ. Αλέξανδρο. Ο Μερκούριος 
έγραψε στον Βενετό αρχιστράτηγο, ζητώντας του να 
επέμβει στην Ελλάδα όπου θα έχει τη συμπαράσταση των 
Αρβανιτών. Πέθανε το 1560 στο Τρεβίζο της Ιταλίας όπου 
του φιλοτέχνησαν μνημείο.[11].
Αργότερα το όνομα Μπούας χάνεται από την ιστορία 
των Αρβανιτών. Κατά τον Κώστα Μπίρη (στο βιβλίο του 
Αρβανίτες - Οι Δωριείς του Ελληνισμού), η φάρα των 
Μπουαίων εξαφανίστηκε οριστικά, ενώ ο Αριστείδης 
Κόλλιας πιστεύει πως συνεχίστηκε η ύπαρξή της γιατί 
άλλες φημισμένες φάρες όπως οι Γριβαίοι, Κλαδαίοι, 
Σπαταίοι κ.α. είναι παρακλάδια των Μπουαίων.[12]. Επίσης 
στην Κερκυρα συναντάται αυτό το επίθετο (Μπουας) ως 
τις μέρες μας, στη Λευκίμμη και στην πόλη της Κερκυρας.
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Η φωτογραφία της ημέρας

Στείλτε τις 
φωτογραφίες σας 

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, γρά-

φοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η 
φωτογραφία μου» 

Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται 
στην έντυπη και στην ηλεκτρονική 

έκδοση.

Ουρανοκατέβατη
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μπεζιργιάννης Αντώνιος του Ευαγ-
γέλου και της Μαρίας, που γεννήθηκε 
στο Ναύπλιο και κατοικεί στο Ναύ-
πλιο και η Σταυροπούλου Παναγιώ-
τα του Γεωργίου και της Ελένης, που 
γεννήθηκε στον Τρίπολη, και κατοικεί 
στο Ναύπλιο, πρόκειται να παντρευ-
τούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Ναυπλίου στις 4/5/2014.

«Καρκίνος παχέος εντέρου. 
Από την διάγνωση στη θεραπεία»

Την  Κυριακή  6.30   το απόγευμα  στην 
αίθουσα διαλέξεων του Συλλόγου Αργεί-
ων «ο Δαναός» θα ομιλήσει ο Καθηγητής  
Χειρουργικής και Διευθυντής Α΄ Προπαι-
δευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών  Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
κ. Γεώργιος Ζωγράφος με θέμα: «Καρκίνος 
παχέος εντέρου. Από την διάγνωση στη 
θεραπεία». Η εκδήλωση πραγματοποιεί-
ται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρ-
κινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας « Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Ο Καθηγητής  Γεώργιος Ζωγράφος
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών το 1980 και επε-
ράτωσε την ειδικότητα της Γενικής Χει-
ρουργικής στην Α’ Προπαιδευτική Χει-
ρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  Το 1988  αναγορεύτηκε  Διδά-
κτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. 

Υπήρξε Υπότροφος του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης»  και 
μετεκπαιδεύτηκε σε έμμισθες θέσεις σε 
διάφορα ερευνητικά κέντρα του εξωτερι-
κού μεταξύ των οποίων το Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείo Queen’s Medical Centre 
του Νοttingham, το Royal Postgraduate 
Medical School του Hammersmith Hospital 
του Λονδίνου,  το Roswell Park Memorial 
Institute του Buffalo, Νew York, το Saint 
James Hospital του Λονδίνου, το General 
Hospital of Birmingham και το Leeds 
General Infirmary.
Διετέλεσε to 1987 Επιμελητής  στη Θωρα-
κοχειρουργική Κλινική και στην Γ’ Χειρουρ-
γική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών «Άγιος Σάββας», καθώς και 
Επιμελητής’ στην Β’ Χειρουργική Κλινική 
του Νοσοκομείου του «Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού» («Κοργιαλένειο-Mπενάκειο»). Το 
1992 εξελέγη Λέκτορας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και ακολούθως Eπίκουρος Καθη-
γητής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και 
Αναπληρωτής Καθηγητής. Το 2009 εξελέ-
γη Καθηγητής Α’ Βαθμίδος και Διευθυντής 
της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινι-
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι 
εγκατεστημένη στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο». 
Με πρωτοβουλία του από το 1999 επε-
τεύχθη σταδιακή οργάνωση και λειτουρ-
γία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,  της 
Μονάδας Μαστού  της Α’ Προπαιδευτικής 
Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο «Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α», η οποία 

έχει χαρακτηρισθεί ως η πλέον πλήρης και 
σύγχρονη στον Ελληνικό χώρο αλλά και 
από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό, συγγραφικό 
και συντακτικό έργο καθώς έχει άνω των 
250 δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά, καθώς και 60 δημοσι-
εύσεις σε ελληνικά περιοδικά, 20 κεφάλαια 
σε Ελληνικά και Διεθνή βιβλία και πληθώρα 
ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε Ελληνικά 
και Διεθνή Συνέδρια. Έχει επίσης συμμε-
τάσχει σε πληθώρα χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων και κλινικών 

μελετών.
Είναι μέλος της American Association  for  
the Advancement of Science, το δε βιογρα-
φικό του αναφέρεται στο Original Who’s 
Who in Medicine and Healthcare και έχει 
προσκληθεί από το Ινδικό Υπουργείο Υγεί-
ας για την οργάνωση του προγράμματος  
«Protocol–nutritional risk factors in breast 
carcinoma». Είναι Fellow of the American 
College of Surgeons (FACS) (2003) καθώς 
και Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 
NESA (New European Surgical Association), 
κ.α.
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Πᾶμε πάλι σὲ ἐκλογὲς καὶ προβληματίζομαι. Βεβαίως 
εἶναι νωρὶς ἀκόμη, ἀλλὰ ἡ προεκλογικὴ περίοδος ἄρχι-
σε νωρἱς φέτος, ὃπως συνήθως γίνεται στὴν Ἑλλάδα, 
γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα ἐποικοδομη-
τικό, παρὰ μόνο νὰ  δίνουμε ὑποσχέσεις.

Προβληματίζομαι λοιπὸν γιὰ τὸ τὶ θὰ ψηφίσω. Ἐσεῖς 
κατασταλάξατε; Πιάνω τὰ κόμματα καὶ προσπαθῶ νὰ 
βρῶ τὶ ἀντιπροσωπεύει τὸ καθένα, τἱ πιστεύει και τἱ 
ἐπαγγέλλεται. Καὶ συναντάω τὸ… χάος. Καὶ χάνομαι 
μέσα του! Ἂν πάρουμε τὰ πράγματα ἀπ’ τὴν ἀρχὴ, θὰ 
καταλάβετε τὶ ἐννοῶ.

Ξεκινάω μὲ τὴν ΝΔ, γιατὶ κάποτε ἤμουν ψηφοφόρος 
αὐτοῦ τοῦ κόμματος. Ἐλέῳ Κώστα Καραμανλῆ, δηλα-
δή. Ἤμουν καὶ εἶμαι ἀκόμη Καραμανλικιὰ, μὲ τὸν νε-
ότερο Καραμανλῆ. Ποὺ προσπάθησε νὰ ἀποκολλήσει 
τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὸ ἅρμα τῶν ΗΠΑ. Καὶ οἱ ΗΠΑ, συνε-
πικουρούμενες ἀπὸ κάτι λαμόγια μέσα στὸ κόμμα, 
δὲν τὸν ἄφησαν. Ἔτσι ὅπως κατάντησε ἡ ΝΔ ὅμως, τὶ 
νὰ ψηφίσω; Ἀποδέχτηκε τὸ μνημόνιο, τὸ μεσοπρόθε-
σμο κι ἐπέβαλε κι ἄλλο ἕνα μνημόνιο, γιὰ να ἐκπλη-
ρωθοῦν οἱ φιλοδοξίες τοῦ ἀρχηγοῦ της. Ἢ καὶ γιὰ νὰ 
πραγματοποιηθοῦν οἱ ὑποσχέσεις ποὺ τοῦ εἶχαν δοθεῖ 
σὲ ἀνύποπτο ἀκόμη χρόνο. (Ἀνύποπτο γιὰ ὅσους δὲν 
σκέπτονται. Ἐκεῖνοι ποὺ σκέπτονται ἤξεραν καὶ ἔχουν 
καὶ στοιχεῖα). Στὰ ἀζήτητα λοιπὸν ἡ ΝΔ, γιατὶ δὲν γί-
νομαι ὄχημα, γιὰ νὰ πάει στὴν ἐξουσία κανεὶς, ἐκτὸς 
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ, ἀποδεδειγμένα, προσπαθοῦν γιὰ τὸ 
καλὸ αὐτῆς τῆς πατρίδας καὶ τοῦ λαοῦ της.

Πᾶμε στὸν ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποφασί-
σουν οἱ ἴδιοι τὶ θέλουν καὶ νὰ μοῦ τὸ ποῦν κι ἐμένα, 
ἄν θέλουν νὰ δοῦν τὴν ψῆφο μου. Μέχρι στιγμής, 
μᾶς ἔχουν πεῖ ἕνα συνονθύλευμα (ἐπαναστατικῶν) 
ἰδεῶν, (βλακωδῶν) ἀποφάσεων καὶ (ἐξωγήινων καὶ 
ἐξωπραγματικῶν) σχεδίων, ποὺ διαφέρουν ἀπὸ συ-
νιστῶσα σὲ συνιστῶσα, ὅπως διαγραφὴ τοῦ χρέους, 

διαγραφὴ τοῦ ἐπαχθοῦς χρέους, ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρὼ 
καὶ διάφορα ἄλλα γραφικὰ καὶ ἄντε βγάλε ἄκρη. Ἂν 
δὲν εἶχαν τὴν ἀντιμνημονιακὴ πολιτικὴ τους, (εἶναι γε-
γονὸς ὅτι τὰ μνημόνια πονᾶνε τὸν κόσμο, ποὺ ἀπ’ τὴν 
ἐποχὴ τῶν παχέων ἀγελάδων, ἔπεσε, με τὴ μία, στὴν 
ἐποχὴ τῶν ἰσχνῶν, ἀφοῦ πρῶτα πίστεψαν τὸ «λεφτὰ 
ὑπάρχουν», ποὺ εἶπε τὸ ἀνεγκέφαλο-οὐτιδανὸ,) οὔτε 
τὴ δικὴ τους δὲν θὰ ἔβρισκαν στὴν κάλπη. Ἄσ’ τους κι 
αὐτοὺς. 

Ποιοὺς θέλετε νὰ πιάσουμε τώρα; Τοὺς ΑνΕλ; Ἔχω δη-
λώσει κι ἄλλες φορὲς ὅτι ἂν ποτὲ οἱ ΑνΕλ ποῦν κάτι 
σωστὸ, ἐκτὸς ἀπ’ τὸ «λυντσάρετε τὸν Πάχτα!» ποὺ 

δὲν εἶναι καὶ κάνας καλὸς, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἀλλὰ ἡ 
ἐποχὴ τοῦ λυντσαρίσματος ἔχει περάσει πρὸ πολλοῦ 
καὶ μόνο κάτι ΗΠΑτζῆδες διατηροῦν ἀκόμη τὸ ἔθι-
μο, (Κοὺ-Κοὺξ-Κλὰν,) ὅταν κρεμᾶνε καὶ καῖνε κάναν 
μαυρούλη. Ἂν λοιπὸν ποτὲ οἱ ΑνΕλ ποῦν κάτι σωστὸ, 
ἐγὼ θὰ βγῶ στὴν πλατεῖα Συντάγματος, στὸ Ναύ-
πλιο, (αὐτὴν ποὺ ἀποκαλῶ… μπιντὲ,) μεταμφιεσμένη 
σὲ Lady Godiva! (Ξέρετε σεῖς. Αὐτὴν τὴν εὐγενή, ποὺ 
διέσχισε γυμνὴ τοὺς δρόμους τοῦ Κόβεντρυ, τὸν 11ο 

αἰῶνα, γιὰ νὰ ἀπαλλάξει τὸν λαὸ ἀπὸ τοὺς φόρους ποὺ 
εἶχε ἐπιβάλει ὁ σύζυγὸς της). Σὲ τόση ἐκτίμηση τοὺς 
ἔχω. Πᾶμε στὴν ΔημΑρ τώρα…
…ποὺ ψυχορραγεῖ… Κάτι καλὸ πᾶνε να ποῦν μερικὲς 
φορὲς, ἀλλὰ, λόγω –ἴσως– ἀριστερῆς καταγωγῆς, 
ὑπάρχουν ἐκεῖ μέσα κάτι προοδευτικὰ στοιχεῖα, ποὺ 
τὸ χαλᾶνε τὸ πρᾶγμα καὶ κόβει ἡ… μαγιονέζα. Καλὰ, 
θὰ δοῦμε ἂν θὰ πιάσουν τὸ ὅριο καὶ οὔτε ποὺ ξέρω 
ποιὸ εἶναι τὸ ὅριο.
Μετὰ ἔχουμε τὸ… ἔνδοξο καὶ –πάλαι ποτὲ– κραταιὸ 
ΚΚΕ, ποὺ εἶναι κολλημένοι στὴν μία καὶ μοναδικὴ 
ἀλήθεια, (τὴν δικὴ τους!) καὶ δὲν ἔχουν τίποτα και-
νούργιο, ἣ, ἔστω, καινοφανὲς νὰ μᾶς ποῦν. Ἁπλῶς μᾶς 
ρίχνουνε ὅλα τὰ κακὰ τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ περιμέ-
νουν νὰ ἐπαληθευθεῖ κάτι ἀπ’ ὅσα μᾶς λένε. Ἐ, θὰ ἦταν 
πρωτοφανὲς, ἂν δὲν ἐπαληθευόταν τίποτα. Γιὰ νὰ 

γίνω σαφέστερη, ἂν σᾶς πῶ ὅτι στὸ μέλλον θὰ γίνει 
σεισμὸς, εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ γίνει, ἀλλά αὐτὸ τὸ γε-
γονὸς δὲν μὲ κάνει ἐμένα προφήτισσα, οὔτε σημαίνει 
ὅτι γνωρίζω τὸ μέλλον. Ὅταν λοιπὸν ἀνοίγει ἡ ὄρεξη 
τῶν καπιταλιστῶν, παρατηροῦνται παρενέργειες στὸ 
σύστημα, ποὺ, φυσικὰ δὲν εἶναι καλὸ, ἀλλὰ καλύτερο 
ἀπ’ τὸ νὰ εἴχαμε μόνο τὶς παρενέργειες, ὅπως γινότανε 
ἀλλοῦ. Θὰ μοῦ πεῖτε τώρα ὅτι «ἱστορικὰ λάθη» ἦταν οἱ 
συνεχεῖς παρενέργειες. Ναὶ, τὸ ‘χω ξανακούσει αὐτὸ, 
ἀλλὰ ψάχνω καὶ κάνα ἱστορικὰ σωστὸ! Ἄστε τους κι 
αὐτοὺς.
Ἡ ΧΑ, μὲ τὰ ναζιστικὰ τους. Πιστεύω ὅτι ἔχουν μπλέ-
ξει τὰ… μπούτια τους. Δὲν θὰ τοὺς ἀρνηθῶ τὁν πατρι-
ωτισμὁ τους, τὁν εθνικισμὁ τους. Τὁν ναζισμὁ ὅμως 
τὶ τὸν ἀνακάτεψαν μέσα κι ἐκεῖνα τὰ «Sieg Heil!» καὶ 
τὰ ἄλλα παράξενα; Παιδιὰ, ὅποιος ἔχει μυαλὸ (ποὺ νὰ 
δουλεύει, ὄχι… ἀρνίσιο!) δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ δεχτεῖ 
τὸν Ναζισμὸ, ἀκόμη κι ἂν ἀποδειχτεῖ ὅτι ἦταν τὸ καλύ-
τερο σύστημα διακυβέρνησης. Ὁ λόγος ἁπλὸς: Ἦρθαν 
στὴν πατρίδα μου ὡς κατακτητὲς κι ἔκαναν αἴσχη! Κι 
ἐγὡ εἶμαι φύσει ἀλλεργικὴ στοὺς κατακτητὲς! Μὲ ἐνο-
χλοῦν καὶ τοὺς ἀπεχθάνομαι, πῶς τὸ λένε; Αὐτὸς εἶναι 
ὁ λόγος ποὺ ἀντιδρῶ στἡν ΗΠΑτζήδικη κηδεμονία, 
ποὺ θέλουν νἁ μᾶς ἀλλοτριώσουν τόσο, ὧστε νἁ γί-
νουμε τἁ ἴδια σκατἁ μὲ δαύτους, νἁ πάψουμε νἁ εἴμα-
στε Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, χωρὶς νἁ μᾶς ἀφήνουν ὁδό 
γιἁ ἀνάκαμψη καὶ ἐπιστροφὴ στὶς ἐθνικὲς μας ρίζες, 
μέσῳ τῆς ἀμορφωσιᾶς καὶ τῆς ὑποπαιδείας ποὺ μᾶς 
ἔχουν ἐπιβληθεῖ! Δὲν μὲ κερδίζουν οὔτε αὐτοὶ. Λόγῳ… 
ἀλλεργίας!
Ξεπηδᾶνε καὶ κάτι ἄλλοι, ἀπὁ ἄσχετοι ἔως πανάσχε-
τοι, ποὺ μὲ κάνουν νἁ γελάω. Ἂς ποῦμε: «Κίνηση τῶν 
58», ποὺ ἔμειναν 58 κι ἂν πᾶνε ποτὲ παραπάνω, νἁ 
μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη ἐμένα. Ἤθελαν νἁ γίνουν βε-
ζίρης στὴ θέση τοῦ βεζίρη, ἀλλἁ τοὺς ἔπιασε λάστιχο 
στὴν πορεία, ξεφούσκωσαν καὶ δὲν τοὺς βγῆκε. Τὶ νἁ 
κάνουμε τώρα; Δὲν εἶναι ὅλες οἱ προσπάθειες ἐπιτυ-
χημένες.
Μετἁ κάποιος δημοσιογράφος διαπίστωσε ὅτι στὴν 
Εὐρωβουλὴ ἔχει καλύτερο μεροκάματο ἀπ’ τὴν δημο-
σιογραφία, ποὺ, ἀφοῦ μᾶς ἔριξαν στὸ κεφάλι ὅλες τὶς 
μ… (θἁ τὸ πῶ καθαρευουσιάνικα, κ. ἀρχισυντάκτα:) 
ὅλους τοὺς αὐνανισμοὺς ποὺ τοὺς εἶχαν ἐπιβάλει τἁ 
διάφορα συμφέροντα, τἁ μεροκάματα ἔπεσαν, ἐφη-
μερίδες καὶ σταθμοὶ ἔκλεισαν, ἄρα ὅσοι πρόλαβαν 
καὶ πλούτισαν, πρόλαβαν, τώρα στὸ μνημόνιο καὶ 
στὴ στέρηση, ἀποφάσισε λοιπὸν νἁ πάει στὴν Εὐρω-
βουλὴ! Κέρδη πολλἁ, σίγουρα λεφτἁ καὶ εἰσόδημα με-
γάλο, ὅπως οἱ μεγαλύτεροι ἄκουγαν παλιότερα. Καὶ 
βγαίνει μιἁ δημοσκόπηση καὶ τοῦ δίνει ἕνα ἐξωπραγ-
ματικὸ ποσοστὸ, ἀκόμη δὲν εἶχε ἀποσώσει τὶς δηλώ-
σεις του γιἁ τὴν ἵδρυση τοῦ νέου κόμματος. «Ἔλα μ… 
(ἄλλη λέξη ἀπὸ «μ» αὐτὴ, τῆς… γυναικείας ἀνατομίας) 
στὸν τόπο σου!» ποὺ θἁ ’χετε ἀκουστἁ. Γιἁ τὸ «Ποτά-
μι» λέω.
Δὲν θέλετε ὅλα τἁ κόμματα νἁ προσπαθοῦν νἁ μᾶς 
πείσουν ὅτι ἡ χούντα δὲν ἦταν τόσο κακὴ; Δὲν εἵμα-
στε καλἁἁἁἁἁ!...

Φιλικἁ
Ἀθηνᾶ
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Ἐκλογὲς πάλι!
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Η ερευνητική εργασία των μαθητών του 1ου Λυκείου Ναυπλίου. Το χθες και το σήμερα μέσα από τον τοπικό Τύπο

Αργολική λογοτεχνία…
Η Αργολική Λογοτεχνία, δηλαδή τα Γράμ-
ματα στην Αργολίδα, αναπτύχθηκε από 
την περίοδο που τερματίστηκε ο απελευ-
θερωτικός αγώνας των Ελλήνων το 1821 
και επήλθε συγκρότηση και ανάδειξη του 
ανεξάρτητου τότε βασιλείου της Ελλά-
δας έως και την τελευταία δεκαετία του 
προηγούμενου αιώνα. Η ανάπτυξη αυτή 
συμπεριελάμβανε όλα τα λογοτεχνικά και 
καλλιτεχνικά είδη όπως  θέατρο, ιστορι-
ογραφία, δοκίμιο κτλπ. Με αυτά τα είδη  
ασχολούνταν αρκετοί λογοτέχνες του 
Ναυπλίου οι οποίοι δημοσίευαν ποιήμα-
τα και διηγήματα στον Τοπικό Τύπο και 
στα περιοδικά της πρωτεύουσας. 

Για βιοποριστικούς λόγους πολλοί κά-
τοικοι του Ναυπλίου αποφάσισαν να 
μετακομίσουν στην Αθήνα νοσταλγώ-
ντας συνεχώς τον τόπο τους και άλλοι 
βρεθήκαν στο Ναύπλιο είτε ως πολιτικοί 
είτε ως υπάλληλοι, αγαπώντας το όσο και 
την ίδια τους την πατρίδα. Αυτοί ήταν οι 
λόγοι σύμφωνα με τους οποίους  συντη-
ρήθηκε η τέχνη.
Η μεταπολεμική Αθήνα δεν θύμιζε σε τί-
ποτα τον πολιτισμό  του «χρυσού αιώνα 
του Περικλή, ήταν απλά μια μίμηση της 
παριζιάνικη ατμόσφαιρας, η οποία διέχεε 
σε όλες τις επαρχιακές πόλεις της Ελλά-
δας. Αυτό το γεγονός φαίνεται αισθητά 
στα έργα των δημιουργών  της Αργο-
λίδας το 1850 και 1950. Ειδικότερα το 
Ναύπλιο μετά την εγκατάσταση της πρω-
τεύουσας στην Αθήνα ήταν η καλύτερη 
οργανωμένη διοικητική επαρχία και μια 
από τις πιο πλούσιες. Σε αυτήν κατοικού-
σαν καθηγητές, δικαστές, αξιωματικοί, 
πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και γενικά 
λόγιοι κάτοικοι, απότοκο αυτού ήταν η 
πνευματική άνθηση του τόπου. Παρ’ όλα 
αυτά η κοινωνία βρισκόταν ανάμεσα σε 
συγκεκριμένα όρια, έτσι πολλοί από τους 
πνευματικούς δημιουργούς κατέφευγαν 
στην Αθήνα όπου ο πνευματικός ορίζο-
ντας ήταν πλατύτερος.

Τοπικός αθλητισμός
Αργείοι αθλητές και Ολυμπιονίκες 

στην Αρχαιότητα
Αγώνας πάλης
Οι Αργείοι είχαν διακριθεί και στον αθλη-
τισμό, εκτός βέβαια από την πλούσια 
πνευματική, πολιτιστική και πολεμική 
δραστηριότητά τους. Είχαν λοιπόν, συν-
δέσει τη ζωή τους με την άθληση και είχαν 
αποκτήσει μεγάλη δύναμη και ισχύ. Αυτό 
αποδεικνύεται τόσο από τα στάδια και τα 
γυμνάσια (γυμναστήρια) που υπήρχαν, 
όσο και από την έντονη παρουσία τους 
σε όλους τους ιερούς αγώνες (Ολύμπια, 
Νεμέα, Ίσθμια, Πύθια).
Στους αγώνες συμμετείχαν με διάφορους 
τρόπους, είτε ως αθλητές, είτε ως αγωνο-
δίκες, είτε ως αγωνοθέτες. Δυστυχώς, δεν 
μας είναι γνωστός ο αριθμός των Αργεί-
ων αθλητών που μετείχαν στους αγώνες 
αυτούς, όμως αν κρίνουμε από τις επι-
τυχίες, τις διακρίσεις τους και από τη δι-

αχρονικότητα της παρουσίας τους, μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι πάντα 
στο  Άργος  υπήρχαν γενναίοι και ικανοί 
αθλητές, ανεξάρτητα από τα όσα έφερε 
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και οι 
περιγραφές του  Παυσανία.  Αναμφισβή-
τητα, ο δρόμος, η πάλη, η πυγμή και οι 
αρματοδρομίες ήταν τα αγωνίσματα με 
τα οποία ασχολούνταν κυρίως οι Αργείοι.

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Αργολίδας

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Αργολίδας ανήκει στην ΕΠΟ και έχει την 
ευθύνη για το άθλημα του ποδοσφαίρου 
στο νομό Αργολίδας, στη γεωγραφικά 
κοντινή επαρχία Τροιζηνίας της νομαρχί-
ας Πειραιά και στα νησιά Πόρος, Σπέτσες 
και Ύδρα.
Η Ε.Π.Σ. Αργολίδας ιδρύθηκε το 1963 
έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου 
του Παναργειακού Νίκου Ζαφείρη. Μέχρι 
τότε οι σύλλογοι του νομού μετείχαν στο 
πρωτάθλημα Αργολιδοκορινθίας, που δι-
οργάνωνε η Ε.Π.Σ. Κορινθίας. Τα ιδρυτικά 
σωματεία της ένωσης ήταν έξι:
Απόλλων Άργους
Αργοναύτης Νέας Κίου
ΑΕΚ Άργους
Παναργειακός
Προίτος Νέας Τίρυνθας
ΑΕ Κρανιδίου
Η Ε.Π.Σ. Αργολίδας έχει έδρα το Ναύ-
πλιο και στη δύναμή της ανήκουν πε-
ρισσότερα από 80 σωματεία. Βασικές 
διοργανώσεις της Ένωσης είναι το τοπι-
κό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα σε τρεις 
κατηγορίες και το Κύπελλο Αργολίδας, 
στο οποίο μετέχουν οι ομάδες των τοπι-
κών κατηγοριών, τα σωματεία-μέλη της 
Ένωσης που αγωνίζονται στη Δ΄ Εθνική 
και οι ερασιτεχνικές ομάδες των μελών 
της Ένωσης που τυχόν αγωνίζονται στις 
επαγγελματικές κατηγορίες: Α΄ Εθνική, Β΄ 
Εθνική και Γ΄ Εθνική.
Επίσης, η Ένωση διοργανώνει πρωτα-
θλήματα εφήβων και παίδων, εποπτεύει 
τις γυναικείες ποδοσφαιρικές ομάδες και 
συγκροτεί τη Μικτή ΕΠΣ Αργολίδας που 
συμμετέχει σε αγώνες με τις μικτές άλλων 
Ενώσεων.
Η Ένωση απονέμει ετήσια έπαθλα στους 
καλύτερους σκόρερ και Κύπελλο Ήθους 
στις ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία 

“ευ αγωνίζεσθαι” (fair play) της κάθε κα-
τηγορίας.

Α.Π.Ο. Παναργειακός 
Ο Α.Π.Ο. Παναργειακός είναι ομάδα πο-
δοσφαίρου με έδρα την πόλη του Άρ-
γους.
Ιδρύθηκε το 1926 ως «Παναργειακός 
Σύλλογος Εθνικής Φυσικής Αγωγής». Επι-
κεφαλής της ιστορικής αυτής κίνησης ο 
λογοτέχνης Γεώργιος Λογοθέτης, που 
είχε εγκατασταθεί στο Άργος από το 1923 
προερχόμενος από τις Σπέτσες.
Από το 1926 ως το 1933 συμμετέχει μόνο 
σε φιλικούς αγώνες. Το 1933 ο Παναρ-
γειακός αδρανοποιείται και επαναδρα-
στηριοποιείται το 1945 ως Παναργειακός 
Α.Π.Ο.. Το 1947 συμμετέχει για πρώτη 
φορά σε επίσημη διοργάνωση αφού εν 
τω μεταξύ έχει γίνει μέλος της Ε.Π.Σ. Αρ-
γολιδοκορινθίας.
Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του 
Παναργειακού είναι η συμμετοχή του ως 
πρωταθλητή Νοτίου Ομίλου στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα του 1957 που διεξή-
χθη με δέκα ομάδες: από την Αθήνα τον 
Παναθηναϊκό, τον Απόλλωνα και τον Πα-
νιώνιο, από τον Πειραιά τον Ολυμπιακό, 
τον Εθνικό και την Προοδευτική, από την 
Θεσσαλονίκη τον Άρη και τον Π.Α.Ο.Κ. και 
την πρωταθλήτρια του Βορείου Ομίλου, 
Δόξα Δράμας.
Τη δεκαετία του ‘90 ο Παναργειακός συμ-
μετείχε στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής 
ποτέ όμως δεν κατάφερε να πετύχει τη 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α’ εθνι-
κής. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα συμ-
μετέχει είτε στα τοπικά πρωταθλήματα 
Αργολίδας είτε στο πρωτάθλημα της Δ’ 
εθνικής, παραμένει όμως ο πιο αγαπη-
μένος σύλλογος για τους Αργείους φιλά-
θλους.
Στις 31 Μαΐου του 2008 κατέκτησε το 
Κύπελλο Ερασιτεχνών νικώντας τη Νίκη 
Πολύγυρου με 3-0 στην παράταση. Ο 
τελικός έγινε στη Λαμία. Την ίδια αγωνι-
στική περίοδο (2007-08) κατέκτησε το 
πρωτάθλημα στον 7ο όμιλο της Δ’ εθνι-
κής κατηγορίας και το Κύπελλο της ΕΠΣ 
Αργολίδας, πετυχαίνοντας τρεμπλ. Αγω-
νίστηκε για δυο σεζόν στη Γ΄ Εθνική, χω-
ρίς επιτυχία, και υποβιβάστηκε ξανά στη 
Δ΄Εθνική.
Τον Αύγουστο του 2012 για πρώτη φορά 
στην ιστορία του συλλόγου δημιουργεί-
ται δεύτερη ομάδα, οι Νέοι Παναργειακού 
οι οποίοι προέρχονται από ακαδημίες της 
ευρύτερης περιοχής και αγωνίζονται στο 
πρωτάθλημα της Α’ 2 κατηγορίας.
Τη φανέλα της ομάδας έχουν φορέσει 
κατά το παρελθόν παίκτες με μεγάλη 
καριέρα στην Α’ Εθνική κατηγορία όπως 
ο Γιώργος Δώνης, ο Δημήτρης Καπετα-
νόπουλος, ο Blendar Kola και ο Ανδρέας 
Μπονόβας.

Πανναυπλιακός - Ηρακλής Γ.Σ.
Ο Πανναυπλιακός-Ηρακλής Γ.Σ. είναι 
αθλητικό σωματείο που ιδρύθηκε στο 

Ναύπλιο το 1955 με τη συγχώνευση 
του Πανναυπλιακού Γ.Σ. και του Ηρακλή 
Πρόνοιας. Ο Πανναυπλιακός Γ.Σ. ιδρύθη-
κε το 1924 και ο Ηρακλής Πρόνοιας το 
1929. Πριν τη συγχώνευση του 1955 οι 
δύο σύλλογοι είχαν ξανασυγχωνευθεί το 
1932. Χρησιμοποιεί ως έδρα το Δημοτικό 
Στάδιο της πόλης. Το στάδιο αυτό έχει δι-
αστάσεις 105Χ65 μ. και διαθέτει φυσικό 
χλοοτάπητα. Η χωρητικότητά του είναι 
2000 θεατές.
Το καλοκαίρι του 2011 η ΕΠΟ ενέκρινε 
την συγχώνευση του Παναυπλιακού με 
την Ένωση Μιδέας. Σκοπός της συγχώ-
νευσης ήταν η επιστροφή του Πανναυ-
πλιακού στις εθνικές κατηγορίες από τις 
οποίες απείχε εκείνη την περίοδο. Η ομά-
δα που προέκυψε από την συγχώνευση 
ονομάστηκε Πανναυπλιακός 2011 - Ένω-
ση Μιδέας. Χρώματα της ομάδας ορίστη-
καν το κόκκινο – άσπρο – πράσινο, επί-
σημο σήμα το κανόνι, και έδρα το Στάδιο 
Ναυπλίου.
Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 
(2011-12) ο Πανναυπλιακός αγωνίζεται 
στον 7ο όμιλο του πρωταθλήματος της Δ 
Εθνικής.

Συμπεράσματα για τον πολιτισμικό 
χαρακτήρα του τύπου

Διαβάζοντας για τον πολιτιστικό χαρα-
κτήρα στην περιοχή μας συμπεράναμε 
πως ο Τύπος, είναι μια έντυπη έκδοση 
που περιέχει τρέχοντα γεγονότα με οτι-
δήποτε σχετίζεται με την επικαιρότητα. 
Όσον αφορά την μουσική στον τόπο μας 
διαπιστώσαμε ότι ο Βασίλειος Χαραμής 
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το Ωδείο 
στην πόλη του Ναυπλίου και ήταν επικε-
φαλής της μπάντας του. Ακόμα από το 
1974 έχει ιδρυθεί το λαογραφικό μουσείο 
που έχει σκοπό τη διατήρηση της νεότε-
ρης ιστορίας της χώρας μας. Ακόμα την 
μεταπολεμική περίοδο αναπτύχθηκε η 
αργολική λογοτεχνία. Ο νομός μας είχε 
όμως και μεγάλες διακρίσεις στον αθλη-
τισμό. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι Αρ-
γείοι είχαν διακρίσεις και έπαιρναν μέρος 
σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες που 
λάμβαναν χώρο στη Ελλάδα.
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 Άργος, 10/3/2014
Αρ. Πρωτ.: 297

Προμήθεια: «Προμήθεια και 
εγκατάσταση τηλεμετρικού 
συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου διαρροών στο δίκτυο 
ύδρευσης της πόλης του Άρ-
γους»
Προϋπολογισμός:
 2.100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 
(Ταμείο Συνοχής –   Εθνικοί 
Πόροι) και Ίδιοι Πόροι

Περίληψη διακήρυξης 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης Άργους – Μυκηνών 
(Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.) προκηρύσσει 
Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο την συμφερότερη 
από οικονομική άποψη προ-
σφορά για την πράξη με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση 
τηλεμετρικού συστήματος δια-
χείρισης και ελέγχου διαρροών 
στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης 
του Άργους», με προϋπολογι-
σμό 2.100.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ 
(23%). 
Το αντικείμενο της πράξης, το 
οποίο περιγράφεται αναλυτικά 
στο τεύχος των τεχνικών προ-
διαγραφών και τα λοιπά σχετικά 
τεύχη δημοπράτησης, περιλαμ-
βάνει την προμήθεια, εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία 
ενός ολοκληρωμένου συστήμα-
τος τύπου SCADA  τηλεελέγχου 
και τηλεχειρισμού των διαρρο-
ών του δικτύου  ύδρευσης της  
πόλη του Άργους, αποτελούμε-
νη  από τα παρακάτω:  
Προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία είκοσι 20 
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και 
διαχείρισης πίεσης - [Σ.Ε.Δ. τύ-
που Α(1)].
 Προμήθεια, αναβάθμιση υφι-
στάμενων και θέση σε λειτουρ-
γία τριών (3) Τοπικών Σταθμών 
Ελέγχου και διαχείρισης εκ των 
οποίων οι δύο (2) αναβαθμίζο-
νται σε σταθμούς διαχείρισης πί-
εσης και ένας (1) αναβαθμίζεται 
σε σταθμό διαχείρισης πίεσης 
και παρακολούθησης ποιοτικών 
χαρακτηριστικών (PH, υπολειμ-
ματικό χλώριο, αγωγιμότητα, 
κ.λ.π.) - [Σ.Ε.Δ. τύπου Α(2)].
Προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία δύο (2) Τοπι-
κών Σταθμών Ελέγχου εξωτερι-
κού υδραγωγείου εκ των οποίων 
μία (1) σε δεξαμενή και ένα (1) 
σε αντλιοστάσιο - [Σ.Ε.Δ. τύπου 
Α(3)].
Προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία είκοσι (20) 
Τοπικών Σταθμών Ελέγχου πα-
ρακολούθησης πίεσης και παρο-
χής  εσωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης – [Σ.Ε.Δ. τύπου Β] 
Προμήθεια φορητού εξοπλι-
σμού για την άμεση υπόδειξη, 
ανίχνευση και σημειακό εντοπι-
σμό των ενεργών διαρροών, που 
θα αποτελείται από 5 σταθμούς 
ανίχνευσης διαρροών με μέτρη-
ση παροχής – [Σταθμοί τύπου Γ],  
(25) σταθμούς ανίχνευσης διαρ-
ροών με χρήση καταγραφικών 
θορύβου – [Σταθμοί τύπου Δ], 
δύο (2) ψηφιακούς συσχετιστές 
και δύο (2) γαιόφωνα.
Προμήθεια και εγκατάσταση 
Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 
(Κ.Σ.Ε.) (εξοπλισμός - υλικό 

hardware, λογισμικά συστήμα-
τος, λογισμικά εφαρμογών, επι-
κοινωνίες)     
Δοκιμαστική λειτουργία του 
συνολικού συστήματος για διά-
στημα τριών (3) μηνών, από την 
ημερομηνία παράδοσης του, με 
ταυτόχρονη τήρηση των προ-
γραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων 
και συντηρήσεων, τα οποία θα 
παραδίδονται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡ-
ΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ.
 Εκπαίδευση του προσωπικού 
της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗ-
ΝΩΝ κατά το διάστημα της 3μη-
νης δοκιμαστικής λειτουργίας, 
στη λειτουργία, συντήρηση, επι-
σκευή, τήρηση προγραμμάτων 
μετρήσεων κλπ της πράξης.
Δωρεάν εγγύηση/συντήρηση 
καλής λειτουργίας για διάστημα 
τουλάχιστον 12 μηνών μετά την 
Οριστική  Παραλαβή της προμή-
θειας (Συστήματος).  
Αναλυτικά στοιχεία και προδι-
αγραφές των προς προμήθεια 
ειδών και υλικών καθώς και οι 
εργασίες ενσωμάτωσης τους, 
περιγράφονται στα τεύχη Τεχνι-
κής Περιγραφής και Τεχνικών 
Προδιαγραφών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε-
σίας. Οδός: Δαναού 3, 212 00 
Άργος, μέχρι τις  23/04/2014  και 
ώρα 14:30. Η διακήρυξη και τα 
πλήρη τεύχη παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους εντός έξι (6) 
ημερών από την παραλαβή της 
σχετικής αίτησης χορήγησής 
τους στην ως άνω διεύθυνση 
και με καταβολή στο ταμείο της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. αντιτίμου 30 ευρώ, 
εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμα πριν την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών. Η προκήρυξη και τα 
παραρτήματα της διατίθενται με 
τον ίδιο ως άνω τρόπο επιπλέον 
σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντί-
τιμο 5 ευρώ. Σε κάθε περίπτω-
ση ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να αναλάβει την αναπαραγωγή 
τους.
Αρμόδιος υπάλληλος της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. είναι η Αντιγό-
νη Μυλωνά, τηλ. 2751023938, 
fax: 2751061640 και e-mail: 
antigoni.m@argos.gr.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητή-
σουν συμπληρωματικές πληρο-
φορίες, τα τεύχη δημοπράτησης 
ή διευκρινίσεις για το περιεχόμε-
νο της διακήρυξης του διαγω-
νισμού έως και οκτώ (8) ημέρες 
πριν την υποβολή των προσφο-
ρών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις θα γίνει την  29 του μηνός  
Απριλίου του έτους  2014, ημέρα  
Τρίτη και ώρα έναρξης παραλα-
βής των προσφορών 11:00 πμ 
και ώρα λήξης την 12:00 πμ στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.AΡ.Μ., Δανα-
ού 3 στο Άργος και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με 
αξιολόγηση προσφορών σύμ-
φωνα με την διακήρυξη. 
Στον διαγωνισμό μπορούν να 
συμμετάσχουν φυσικά ή/και νο-
μικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή 
ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός Κράτους- Μέ-
λους της ΕΕ και έχουν την κατα-
στατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατά-
σταση τους στο εσωτερικό της 
ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο 

εσωτερικό των χωρών που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμ-
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του ΠΟΕ και ασκούν επάγγελμα 
σχετικό με το δημοπρατούμενο 
αντικείμενο, παρέχοντες εχέγ-
γυα άρτιας εκτέλεσης, εγγε-
γραμμένοι στο οικείο Επιμελη-
τήριο ή Επαγγελματική Ένωση.  
Απαράβατοι όροι για την συμμε-
τοχή στον διαγωνισμό των πα-
ραπάνω διαγωνιζομένων είναι:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνι-
σμό θα πρέπει να διασφαλίσουν 
και να υποβάλουν στο φάκελο 
δικαιολογητικών συμμετοχής 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 
δημοπρατούμενης προμήθειας 
δεδομένης της ιδιαιτερότητας 
του αντικειμένου αλλά και του 
εξειδικευμένου εξοπλισμού που 
απαιτείται, συμμορφούμενοι 
απόλυτα με τα παρακάτω:
Α. Συνεργασία με οίκο κατα-
σκευής ή αντιπροσώπευσης 
εξοπλισμού Προγραμματιζόμε-
νων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) 
και συστημάτων τηλεελέγχου & 
τηλεχειρισμού SCADA διαχείρι-
σης ύδρευσης. 
Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαι-
ώνεται με συμβολαιογραφική 
πράξη στην οποία θα αναφέρε-
ται ρητά ότι η προμήθεια των 
υλικών και συστημάτων θα γίνει 
από τον οίκο του παραπάνω συ-
στήματος αυτοματισμού.
Επίσης εκτός από την συμβολαι-
ογραφική πράξη θα προσκομι-
σθεί και υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου του οίκου 
συνοδευόμενη από τα απαραί-
τητα επικυρωμένα δικαιολογη-
τικά - βεβαιώσεις, στην οποία 
θα βεβαιώνεται η προηγούμενη 
χρήση των προσφερόμενων 
P.L.C σε αντίστοιχα συστήματα 
σε οποιαδήποτε χώρα, η τεχνο-
γνωσία του οίκου και οι προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες. 
Ο κατασκευαστής P.L.C. θα δια-
θέτει επί ποινή αποκλεισμού
-   Σύστημα διασφάλισης ποιό-
τητας κατά ISO 9001:2008 πιστο-
ποιημένο από επίσημο οργανι-
σμό και πλήρη σειρά συσκευών 
και υλικών/ συστημάτων υπο-
στήριξης.
-  Πιστοποίηση UL για τα προϊό-
ντα του και approvals (πιστοποι-
ητικά επάρκειας) προέλευσης 
BV και ABS
- Πιστοποιητικά από κατάλληλα 
διαπιστευμένα εργαστήρια ότι 
η ανάπτυξη, κατασκευή, παρα-
γωγή, δοκιμές τύπου σειράς γί-
νονται σύμφωνα με την οδηγία 
IEC 1131-2.
Ο κατασκευαστής του λογισμι-
κού SCADA θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού
- Να διαθέτει σύστημα δια-
σφάλισης ποιότητας κατά ΙSO 
9001:2008, πιστοποιημένο από 
επίσημο οργανισμό.
- Το συγκεκριμένο λογισμικό να 
είναι προϊόν το οποίο έχει εγκα-
τασταθεί σε βιομηχανίες ή άλλες 
εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον 
μία (1) εφαρμογή σε αντίστοιχο 
έργο τηλεχειρισμού-τηλεελέγ-
χου δικτύων ύδρευσης, όπου το 
κάθε έργο θα περιλαμβάνει ένα 
(1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου 
και τουλάχιστον έξι (6) Τοπικούς 
Σταθμούς και θα έχει ελάχιστο 
προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.
νεργασία με οίκο ανάπτυξης 
λογισμικού εφαρμογών και λογι-
σμικού επικοινωνιών. 
Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαι-
ώνεται με συμβολαιογραφική 

πράξη στην οποία θα αναφέρε-
ται ρητά ότι η ανάπτυξη του λο-
γισμικού, η μελέτη και η θέση σε 
λειτουργία, θα γίνει από τον οίκο 
ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης, 
εκτός από την συμβολαιογρα-
φική πράξη θα προσκομισθεί 
και υπεύθυνη δήλωση του οί-
κου στην οποία θα βεβαιώνεται 
η χρήση των κρίσιμων δομικών 
στοιχείων της προσφερόμενης 
λύσης (λογισμικό P.L.C, λογισμι-
κό διαχείρισης δεδομένων Data 
logger, λογισμικό Επικοινωνιών, 
λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου 
και Συλλογής Δεδομένων) σε 
αντίστοιχα συστήματα σε οποια-
δήποτε χώρα, η τεχνογνωσία 
του οίκου και οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες. 
Ο Οίκος Ανάπτυξης Λογισμικού 
θα διαθέτει επί ποινή αποκλει-
σμού
- Σύστημα διασφάλισης ποιότη-
τας κατά ISO 9001:2008 πιστο-
ποιημένο από επίσημο οργα-
νισμό για μελέτη, σχεδίαση και 
ανάπτυξη λογισμικού ή μελέτη, 
επίβλεψη και κατασκευή έργων 
πληροφορικής γενικότερα.
  - Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει μία 
(1) τουλάχιστον εφαρμογή σε 
αντίστοιχο έργο τηλεχειρισμού-
τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης, 
όπου το κάθε έργο θα περιλαμ-
βάνει ένα (1) Κεντρικό Σταθμό 
ελέγχου και τουλάχιστον έξι 
(6) Τοπικούς Σταθμούς και θα 
έχει ελάχιστο προϋπολογισμό 
100.000 ευρώ. Η εμπειρία του 
οίκου Ανάπτυξης λογισμικού θα 
αποδεικνύεται με την υποβολή 
υποχρεωτικά αντίστοιχων βε-
βαιώσεων καλής εκτέλεσης από 
τους κυρίους των έργων.
- Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει ένα 
(1) τουλάχιστον έργο Διαχείρι-
σης σταθμών ελέγχου εσωτερι-
κού δικτύου ύδρευσης με χρήση 
Data Logger επικοινωνίας GSM 
και μηνυμάτων SMS όπου το 
έργο θα έχει τουλάχιστον δέκα 
(10) σταθμούς ελέγχου δικτύου 
και θα έχει ελάχιστο προϋπολο-
γισμό 100.000 ευρώ. 
Γ.   Οι διαγωνιζόμενοι θα διαθέ-
τουν επί ποινή αποκλεισμού σύ-
στημα διασφάλισης ποιότητας 
κατά ISO 9001:2008 πιστοποι-
ημένο από επίσημο οργανισμό 
για μελέτη, επίβλεψη και κατα-
σκευή έργων αυτοματισμών και 
πληροφορικής, τηλεμετρίας-
τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού 
ή τεχνικών έργων με συναφές 
αντικείμενο, εκδόσεως ανα-
γνωρισμένου επίσημου οργα-
νισμού. Το πιστοποιητικό αυτό 
θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία του δια-
γωνισμού. Σε περίπτωση κοι-
νοπραξίας ή ένωσης φυσικών 
ή/ και νομικών προσώπων η 
απαίτηση πιστοποίησης κατά 
ISO9001:2008 ισχύει για κάθε 
μέλος χωριστά, ενώ το αντικεί-
μενο εργασιών του κάθε μέλους 
θα πρέπει να είναι συναφές με 
το τμήμα των εργασιών που θα 
αναλάβει σύμφωνα με το συμ-
φωνητικό της ένωσης ή της κοι-
νοπραξίας.
Δ.  Επισημαίνεται ότι οι παρα-
πάνω συνεργασίες και οι αντί-
στοιχες συμβολαιογραφικές 
πράξεις δεν απαιτούνται όταν 
στον διαγωνισμό συμμετέχει για 
το (Α) ο ίδιος ο οίκος κατασκευ-
ής  P.L.C ή ο αντιπρόσωπός του 
και συστημάτων τηλεελέγχου 
& τηλεχειρισμού και για το (Β) 
ο ίδιος ο οίκος ανάπτυξης λογι-

σμικού εφαρμογών & λογισμι-
κού επικοινωνιών. Τα  υπόλοιπα 
αναφερόμενα παραπάνω για 
(Α) και (Β), υπεύθυνες δηλώσεις, 
συμβολαιογραφική δέσμευση 
οίκου λογισμικού κλπ είναι απα-
ραίτητα.
Η σχέση του διαγωνιζόμενου 
με τον οίκο κατασκευής PLC, 
SCADA και τον οίκο ανάπτυξης 
λογισμικών, τεκμαίρεται από τις 
ζητούμενες παραπάνω συμβο-
λαιογραφικές πράξεις, οι οποίες 
δεσμεύουν τον διαγωνιζόμενο 
να συνεργαστεί σε περίπτωση 
που κηρυχθεί ανάδοχος της συ-
γκεκριμένης προμήθειας με τoν 
οίκο κατασκευής PLC και SCADA 
και τον οίκο ανάπτυξης λογισμι-
κού, ώστε να εξασφαλισθεί στην 
αναθέτουσα αρχή η απρόσκο-
πτη και ορθή υλοποίηση της 
προμήθειας. 
Πέραν των  συμβολαιογραφικών  
πράξεων  που θα εξασφαλίζουν 
την συνεργασία  πρέπει  να 
κατατεθούν  αντίστοιχα  αμοι-
βαίες  υπεύθυνες  δηλώσεις  
μεταξύ του ενδιαφερόμενου–δι-
αγωνιζόμενου με τον «οίκο κα-
τασκευής ή αντιπροσώπευσης 
εξοπλισμού Προγραμματιζόμε-
νων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) 
και συστημάτων τηλεελέγχου 
& τηλεχειρισμού SCADA» και 
τον «οίκο ανάπτυξης λογισμι-
κού εφαρμογών και λογισμικού 
επικοινωνιών»,  στις  οποίες  θα 
διευκρινίζεται και ρυθμίζεται 
η τριμερής μεταξύ τους σχέ-
ση.  Στις υπεύθυνες  δηλώσεις  
εκτός  των άλλων  πρέπει  να  
αναφέρεται  ότι  οι  συνεργαζό-
μενοι  οίκοι,  δεν θα  έχουν  κα-
μιά αξίωση  από την  Αναθέτου-
σα  Αρχή,    ότι  η  μεταξύ  τους  
αμοιβή είναι  προσυμφωνημένη,  
ότι θα  υπάρχει  επάρκεια ανταλ-
λακτικών  και υποστήριξης  των  
προϊόντων  για το χρονικό διά-
στημα, που προσφέρεται στην  
Τεχνική προσφορά του μετά την 
Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή του  έργου και   ότι  
δεν πρέπει να υπάρχει αποκλει-
στικότητα (ΔΕΚ C-538/07) με τον 
Οίκο συνεχώς παρά μόνον κατά 
την χρονική διάρκεια του έργου.
Ε. Οι διαγωνιζόμενοι θα υπο-
βάλλουν απαραίτητα κατάλογο 
με τα πλήρη στοιχεία των κα-
τασκευαστών του συνόλου του 
προσφερόμενου εξοπλισμού 
(Επωνυμία, στοιχεία επικοινω-
νίας, τόπο εγκατάστασης εργο-
στασίου κατασκευής κλπ). Εξαί-
ρεση αποτελούν οι αναγκαίες 
επιτόπιες κατασκευές (φρεάτια, 
λοιπές δομικές και υδραυλικές 
εργασίες) και τα μικροϋλικά σύν-
δεσης (ηλεκτρονικά και υδραυ-
λικά). Ο κατάλογος των κατα-
σκευαστών με τα εργοστάσια 
κατασκευής είναι δεσμευτικός 
για τον προσφέροντα και δεν 
επιτρέπεται αλλαγή των κατα-
σκευαστών του προσφερόμε-
νου εξοπλισμού σε περίπτωση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
ΣΤ. Όλοι οι κατασκευαστές του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, 
εκτός από αυτούς που αναφέ-
ρονται στα σημεία (Α) και, (Β)  
ανωτέρω που θα δεσμεύονται 
με συμβολαιογραφικές πράξεις 
θα πρέπει με δήλωση τους να 
πιστοποιούν την συνεργασία 
τους με το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που συμμετέχει αυτό-
νομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που υποβάλει 
προσφορά στον διαγωνισμό. 

Εξαίρεση αποτελούν τα δομικά 
υλικά, τα μικροϋλικά των ηλε-
κτρικών πινάκων, ο εξοπλισμός 
του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 
(υπολογιστές, Server, οθόνες 
κλπ) και τα μικροϋλικά σύνδεσης 
(ηλεκτρονικά και υδραυλικά). Η 
πιστοποίηση αυτή θα αποδει-
κνύεται με την υποβολή αντί-
στοιχης πρωτότυπης βεβαίωσης 
συνεργασίας, εκδόσεως του κα-
τασκευαστικού οίκου, επίσημα 
μεταφρασμένης (σε περίπτωση 
αλλοδαπής εταιρείας κατασκευ-
ής) και νόμιμα επικυρωμένης. Οι 
δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν 
στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής και θα απευθύνο-
νται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥ-
ΚΗΝΩΝ, θα αναφέρουν τον τίτλο 
της προμήθειας, την κατηγορία 
του προσφερόμενου εξοπλι-
σμού, την σχέση συνεργασίας με 
τον υποβάλλοντα την προσφο-
ρά καθώς και τον όρο ότι απο-
δέχονται να προμηθεύσουν τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό στα 
πλαίσια του συγκεκριμένου δι-
αγωνισμού. Δηλώσεις συνεργα-
σίας από αντιπρόσωπους οίκων 
κατασκευής του εξωτερικού ή 
του εσωτερικού, γίνονται απο-
δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι 
θα συνοδεύονται από αντίστοι-
χη επίσημη βεβαίωση του οίκου 
κατασκευής από όπου θα συνά-
γεται σαφώς η σχέση συνεργα-
σίας με τον αντιπρόσωπό του, 
αλλά και η αποδοχή της συγκε-
κριμένης προμήθειας σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.
Ζ. Οι συμμετέχοντες, προς από-
δειξη της επαγγελματικής του 
επάρκειας, επιπρόσθετα των 
εδαφίων που αφορούν στον 
εξοπλισμό PLC και SCADA που 
αναφέρονται παραπάνω, θα 
πρέπει να υποβάλουν κατάλο-
γο των συναφών ή αντίστοιχων 
προμηθειών που έχουν εκτε-
λέσει για το λοιπό εξοπλισμό, 
συνοδευόμενο από βεβαιώσεις 
ορθής εκτέλεσης αυτών. Οι βε-
βαιώσεις θα έχουν εκδοθεί από 
μεγάλες υπηρεσίες ύδρευσης 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
θα απευθύνονται απαραίτητα 
στους συμμετέχοντες που υπο-
βάλουν την προσφορά και θα 
αναφέρουν το είδος του εξο-
πλισμού που εγκαταστάθηκε, το 
αντικείμενο εργασιών που εκτέ-
λεσε ο συμμετέχοντας, τη συμ-
βατική αξία, το χρόνο και τον 
τόπο εκτέλεσης των προμηθει-
ών προσδιορίζοντας εάν πραγ-
ματοποιήθηκαν σύμφωνα με 
τους όρους των συμβάσεων και 
εάν περατώθηκαν κανονικά. Οι 
βεβαιώσεις αυτές θα αφορούν 
το σύνολο του προσφερόμενου 
εξοπλισμού και των υλικών και 
θα είναι συναφείς με το αντι-
κείμενο του διαγωνισμού.  Συ-
ναφείς προμήθειες θεωρούνται 
αυτές που έχουν αντικείμενο 
τον έλεγχο και περιορισμό των 
διαρροών σύμφωνα με τις τε-
χνολογίες που περιγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη, που 
κατ’ ελάχιστον αφορούν στον 
παρακάτω εξοπλισμό: καταγρα-
φικά τιμών με τεχνολογία GSM/
SMS, ηλεκτρονικές διατάξεις 
ρύθμισης πίεσης, πιεζοθραυ-
στικές δικλείδες, μετρητές πα-
ροχής, εξοπλισμός ανίχνευσης 
αφανών διαρροών, εξοπλισμός 
μέτρησης ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών. Ο αριθμός και η διασπο-
ρά των βεβαιώσεων αναφορικά 
με τα υπό προμήθεια υλικά θα 

συνεχεια σελ. 22
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.
tountadiet.gr

Η σωστή επιλογή δίνει στην επιδερμίδα όλα τα συστατικά που 
χρειάζεται. Η υγιής επιδερμίδα δεν είναι όμορφη μόνο εξω-
τερικά αλλά κι εσωτερικά, καθώς διατηρείται ενυδατωμένη 
αποβάλλοντας όλες τις τοξίνες και τα βακτήρια με τον ιδρώτα. 
Τι μπορείτε να κάνετε, λοιπόν, για να διατηρείτε την επιδερμίδα 
σας καθαρή; Πρώτον, να προσέξετε τη διατροφή σας. Για πα-

ράδειγμα, γνωρίζετε ότι η ξηρότητα του δέρματος, αλλά και η 
ακμή μπορούν να καταπολεμηθούν με τη σωστή διατροφή;
 
1. Πράσινα λαχανικά: βοηθούν στην καταπολέμηση της ακμής, λόγω του ψευδάργυ-
ρου που περιέχουν, και είναι μια πολύ καλή πηγή σιδήρου. Η έλλειψη σιδήρου είναι, 
επίσης, υπεύθυνη για τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.
 
2. Ελαιόλαδο: συμβάλλει στην ενυδάτωση της επιδερμίδας.
 
3. Νερό, για τι άλλο; Την ενυδάτωση!
 
4. Μπρόκολο: περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμινών A και C. Η βιταμίνη C διατηρεί την 
ελαστικότητα της επιδερμίδας, ενώ η βιταμίνη Α καταπολεμά την ακμή εκ των έσω, 
καθώς ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
 
5. Μούρα (βατόμουρα, φράουλες και μύρτιλα): περιέχουν πολυφαινόλη, η οποία φη-
μίζεται για την αντιοξειδωτική της δράση. Μια χούφτα φράουλες έχει τρεις φορές πε-
ρισσότερη ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών από ένα πορτοκάλι, ενώ παράλληλα 
περιέχει την αναγκαία ποσότητα βιταμίνης C που χρειάζεται ο οργανισμός καθημερι-
νά για να αναπαράγει το κολλαγόνο.
 
6. Σολομός: καταπραΰνει τις φλεγμονές, καθώς είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά 
οξειδωτικά τα οποία καταπολεμούν τα σπυράκια, αλλά και τις ρυτίδες. Κι άλλα ψάρια 
όπως η πέστροφα, το σκουμπρί και η πέρκα περιέχουν και ψευδάργυρο, ο οποίος 
ενισχύει την ανάπτυξη των κυττάρων.
 
7. Πεπόνι: επιβραδύνει την φθορά του κολλαγόνου, ενώ περιέχει και Β-καροτίνη η 
οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α.
 
8. Σόγια: περιέχει ουσίες οι οποίες εμποδίζουν την ακμή. Περιέχει και βιταμίνη Ε, η 
οποία ενισχύει την ανάπτυξη νέων κυττάρων και διατηρεί την επιδερμίδα ενυδατω-
μένη.
 
9. Καρότα: περιέχουν μεγάλη ποσότητα Β-καροτίνης την οποία ο οργανισμός μετα-
τρέπει σε βιταμίνη Α, ουσία-κλειδί για την ξηρή επιδερμίδα.
 
10. Βρώμη: περιέχει ίνες οι οποίες καταπολεμούν τις τοξίνες αλλά και βιταμίνη Β που 
βοηθά στην δημιουργία νέων κυττάρων. 

Του Άγγελου Τράκα, 
Λ ο γ ο θ ε ρ α π ε υ τ ή ς , 
Επιστημονικός Συ-
νεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και Εφαρμο-
γής Σύγχρονων Προ-
γραμμάτων Ειδικών 
Θεραπειών

Με τον όρο δευτε-
ρογενείς γλωσσικές 
διαταραχές περιγρά-
φουμε τις διαταραχές 

εκείνες που συνδέονται με κάποια σο-
βαρή γλωσσική, νοητική ή σωματική 
μειονεξία. Κατά συνέπεια οι διαταραχές 
αυτές δεν εντοπίζονται αποκλειστικά 
και μόνο στον τομέα της γλώσσας, αλλά 
αποτελούν παράμετρο κάποιον άλλων 
διαταραχών ή δυσλειτουργιών οργα-
νικής, συναισθηματική ή γενικότερα 
αναπτυξιακής φύσης. Δευτερογενείς 
γλωσσικές διαταραχές παρατηρούνται 
και στις ακόλουθες περιπτώσεις.
1.Νοητική καθυστέρηση    
Τα άτομα που εμφανίζουν νοητική κα-
θυστέρηση, η οποία δηλώνεται συνή-
θως με τιμές του δείκτη νοημοσύνης 
κάτω του εβδομήντα, παρουσιάζουν 
αργή εξέλιξη σε όλους τους τομείς και 
παράλληλα χαρακτηρίζονται από περι-
ορισμένη νοημοσύνη.
Η εικόνα του λόγου των ατόμων με 
νοητική καθυστέρηση παρουσιάζει 
πολλαπλές γλωσσικές, καθώς επίσης 
και λεκτικές μειονεξίες, δυσκολίες στην 
γλωσσική κατανόηση και έκφραση, 
προβλήματα άρθρωσης και δυσκολίες 
στην κατανόηση και χρήση κανόνων 
της γραμματικής (σε επίπεδο τόσο 
συντακτικό, όσο και μορφολογίας). Η 
ανάπτυξη της σημασιολογίας και της 
πραγματολογίας είναι και αυτή προβλη-
ματική για τα άτομα με νοητική καθυ-
στέρηση. Ωστόσο, όταν ο βαθμός της 
νοητικής καθυστέρησης είναι σχετικά 
μικρός, τότε η συμπτωματολογία-όσον 
αφορά τον λόγο-μοιάζει περισσότερο 
με εκείνη των παιδιών που παρουσιά-
ζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη και 
αργή εξέλιξη.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νοη-
τική καθυστέρηση συνυπάρχει με κά-
ποιες άλλες διαταραχές ή δυσχέρειες 

όπως είναι προβλήματα ακοής, δυσκο-
λία στη πρόσληψη και αξιολόγηση των 
κοινωνικών ερεθισμάτων, διαταραχές 
της συμπεριφοράς και αργή νευρομυι-
κή εξέλιξη.
Μία άλλη δευτερογενής διαταραχή της 
επικοινωνίας παρατηρείται και στην 
ακόλουθη περίπτωση του πρώιμου νη-
πιακού αυτισμού.
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συχνά 
χρησιμοποιείται ο όρος «ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΞΕ-
ΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ», προκειμένου να 
δηλώσουμε μία κατάσταση που χαρα-
κτηρίζεται από διαταραχή της επικοινω-
νίας σε όλα τα επίπεδα.
Ο λόγος των παιδιών με αυτισμό, ή αυ-
τιστικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζει 
μια αργή εξέλιξη, ενώ πολλοί είναι οι το-
μείς εκείνοι στους οποίους εντοπίζονται 
παρεκκλίνοντα χαρακτηριστικά. Έτσι 
πολλές φορές ο λόγος τους εμφανίζει 
διαταραχές στη χρήση και στην εκφορά 
των ήχων (με αφύσικές, θα έλεγε κανείς, 
φωνοποιήσεις), ενώ, σε μεταγενέστερα 
στάδια της ανάπτυξης, το άτομο με αυτι-
σμό παρουσιάζει ηχολαλία, μίμηση δη-
λαδή λέξεων, ή φράσεων, ή ολόκληρων 
προτάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
παραγωγές του λόγου του παιδιού είναι 
ασύμβατες με το επικοινωνιακό πλαίσιο 
της δεδομένης στιγμής, ενώ δεν φαί-
νεται να χρησιμοποιούνται οι φράσεις 
αυτές για την επίτευξη κάποιου επικοι-
νωνιακού στόχου.
Η αντιστροφή των αντωνυμιών και η 
έλλειψη αυθόρμητης χρήσης της ομιλί-
ας (ακόμα και σε επίπεδο εσωτερικού 
λόγου στα πλαίσια του παιχνιδιού) είναι 
μερικά ακόμα από τα στοιχεία του λό-
γου των παιδιών με αυτισμό. Η απου-
σία εκφράσεων του προσώπου κατά 
την ομιλία και η έλλειψη βλεμματικής 
επαφής με τον συνομιλητή, αποτελούν, 
επίσης, χαρακτηριστικά του λόγου των 
παιδιών αυτών. Οι στερεότυπες κινή-
σεις, η δυσκολία στις συμβολικές και συ-
νειρμικές σκέψεις και η επιλογή στερεό-
τυπων, άσκοπων, επαναλαμβανόμενων 
παιχνιδιών, η εμφάνιση στοιχείων ψυ-
χαναγκασμού στις συμπεριφορές τους, 
είναι επίσης εμφανείς.

Ποια τρόφιμα βοηθάνε σε ένα υγιές δέρμα; Δευτερογενείς γλωσσικές διαταραχές
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Σταυρίνα, μια σταρ 
ανάμεσά μας
Ξεκίνησε το 1999 από το Μπουργκάζ 
της Βουλγαρίας και αναζήτησε την τύχη 
της στο τραγούδι στην χώρα μας, Με ρί-
ζες κυρίως από πλευράς του πατέρα της 
στην Θεσσαλονίκη, αλλά και από πλευ-
ράς της μητέρας της, η οποία μένει έξω 
απ την Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα απο-
τέλεσε ένα χώρο πειραματισμού και 
συνάμα επαγγελματικής καταξίωσης. 
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ορεστιά-
δα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη φιλοξένησαν 
την φωνή της, όμως το ανήσυχο πνεύμα 
της την οδηγούσε προς τον Νότο. Ακο-
λούθησαν τα Τρίκαλα, η Αθήνα όπου 
συνεργάστηκε με τον Οικονομόπουλο, 
η Καλαμάτα και τέλος η Αργολίδα. Κά-
τοικος Άργους πια, έχει δουλέψει στην 
Γωνιά, σε διάφορα κλαμπάκια και τα-
βερνούλες της περιοχής του Ναυπλίου 
και του Άργους. Χαρούμενη σου στέλνει 
μηνύματα αισιοδοξίας, σαν να σου λέει 
με το βλέμμα της πώς όλα θα πάνε, όλα 
είναι καλά και με την ζεστή φωνή της 
να χαϊδεύει την ψυχή σου. Σου δίνει την 
εικόνα μιας σταρ βγαλμένης μέσα από 
φωτιά και ατσάλι που ποτέ όμως δεν 
κατάφεραν να διώξουν την αισιοδοξία 
απ τα χείλη της
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Νηστεία ξενηστεία ποιος θάλεγε όχι 
σε ένα κομμάτι πάστα σοκολάτα

8+1 τύποι αναρχικών… για να 
διαλέξεις αυτόν που σου ται-
ριάζει!  
Μέρος Α 
Οι αναρχοπατέρες 
Ο αναρχοπατέρας είναι ένας τύπος γύρω στα 
40 με 50. Η πρώτη του επαφή με την πολιτική 
έγινε είτε στην κατάληψη 
του Πολυτεχνείου το 1973 
είτε στις διαδηλώσεις μετά 
την δολοφονία του Καλτεζά 
το 1985. Κουβαλάει πολύ 
εμπειρία πάνω του (μα πολύ 
εμπειρία) και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να του βγαίνει 
μια ηγεμονία άλλο πράγμα. 
Δεν μπορεί να το πει ανοιχτά 
αλλά θεωρεί πως όλοι οι 
τριγύρω του είναι κατώτεροι 
πολιτικά από αυτόν και πως 
τα κριτήρια τους δεν λένε 
μια μπροστά στα δικά του. 
Ίσως να έχει και δίκιο αλλά 
το γεγονός ότι δεν είναι 
διατεθειμένος να συζητήσει 
κάτι άλλο πέρα από αυτό 
που λέει ο ίδιος δημιουργεί 
πρόβλημα. Ο λόγος του κουβαλάει τεράστια 
σιγουριά (και είναι λογικό γιατί ο τύπος είναι 
μια ζωή στο κουρμπέτι) αλλά υποβόσκει και μία 
υπεροψία που σπάει καρύδια. Το μόνο που λείπει 
από τον λόγο του είναι η φράση: “Αφήστε το 
πάνω μου γιατί τα ξέρω καλύτερα” αλλά δεν την 
λέει γιατί εκτός από αυτούς που ψαρώνουν έτσι 
κι αλλιώς μαζί του, υπάρχουν και αυτοί που δεν 
τον παλεύουν καθόλου και είναι έτοιμοι να τον 
κράξουν. Η πιο ιστορική φράση που έχει ακου-
στεί και εκφράζει τον αναρχοπατέρα (αν και δεν 
το παραδέχεται) είναι: “Θα σας αυτοοργανώσω  
εγώ, θέλετε δεν θέλετε”!  
 
Οι πρώην αριστεροί  
Ξεκίνησε την δράση του στην αριστερά αλλά κά-
ποια στιγμή σταμάτησε να την παλεύει μαζί της, 
αποχώρησε και τελικά κατέληξε εκεί που άνηκε 

πάντα. Στον αναρχικό χώρο. Συνήθως έχει 100% 
κατασταλαγμένη, πολιτική άποψη αφού λόγω 
του περάσματός του και από άλλο πολιτικό χώρο 
ξέρει απόλυτα γιατί κατέληξε τελικά στην αναρ-
χία. Η εμπειρία του είναι πολυδιάστατη και τα 
προτάγματα της αναρχίας τα νιώθει όμως έχει ένα 
μικρό αρνητικό. Το παρελθόν του τον κάνει λιιιιγο 
περισσότερο μαρξιστή απ’ ότι πρέπει. Οι αναρ-

χοαριστεροι Σε αντίθεση 
με τον πρώην αριστερό 
αναρχικό, ο αναρχοαρι-
στερός είναι αυτός που θα 
ακολουθήσει την αντίθετη 
διαδρομή. Είναι γύρω στα 
20κάτι και βρίσκεται στον 
αναρχικό χώρο σχεδόν 
κατά λάθος ή ίσως γιατί 
δεν γουστάρει τις εκλο-
γές. Είναι θέμα χρόνου να 
κοιτάξει προς τα αριστε-
ρά και είναι επίσης θέμα 
χρόνου να καταλήξει 
σε κάποια λενινιστική 
οργάνωση. Για την ώρα 

ζηλεύει τις δομές της αριστεράς και οραματίζεται 
έναν αναρχικό χώρο με αυτές τις δομές αγνοώ-
ντας πως αν γίνει αυτό δεν θα μιλάμε πλέον για 
αναρχικό χώρο αλλά για αριστερό. Δεν μπορεί 
να καταλάβει πως οι διαφορές αναρχικών και 
αριστερών δεν είναι προσωπικές αλλά πολιτικές 
και γι΄αυτό τον λόγο αναπαράγει διαρκώς από-
ψεις του στυλ: “Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη 
τις διαφορές μας και να γαμήσουμε όλοι μαζί τον 
καπιταλισμό”. Δεν έχει καταλάβει πως ο κοινός 
αντικαπιταλισμός δύο χώρων δεν συνιστά καν 
ένα μίνιμουμ πολιτικής συμφωνίας. Όταν το κατα-
λάβει θα την κάνει προς καμιά ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή καναν 
ΣΥΡΙΖΑ ή (ακόμα χειρότερα) προς το (φτου, φτου, 
φτου) ΚΚΕ…

Με τράβηξε το φως  

Στον οφθαλμίατρο: 

 

- Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Εδώ 

και κάμποσο καιρό νομίζω ότι είμαι 

κουνούπι! 

 

- Δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθατε σε 

μένα. Εσείς χρειάζεστε ψυχίατρο. 

 

- Το ξέρω. Για ψυχίατρο ξεκίνησα και 

εγώ, αλλά με τράβηξε το φως έξω 

από το ιατρείο σας !!!!!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ 6 – 03 – 2014
Αρ.Πρωτ.: 16953/942

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  6/2014
1. Η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκη-
ρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.272/4-03-2014 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, 
για την ανάθεση του έργου: « 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩ-
ΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-    ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟ-
ΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ.ΟΔ.
Νο27 (Περιοχή Κιβερίου)»,πρ/
σμού:355.000,00 ευρώ με (Ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.). Το υποέργο 
αποτελείται από  την κατηγορία 
εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋ-
πολογισμό: 288.043,61 € ( δαπά-
νη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλε-
πτα). 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν το έντυπο οι-
κονομικής προσφοράς καθώς 
και σε έντυπη μορφή ή σε CD 
τα συμβατικά τεύχη του διαγω-
νισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Περιφερει-
ακής Ενότητας Αργολίδας πα-
ραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας 
Κίου, 21100 Ναύπλιο) μέχρι τις  
3-04-2014. Πληροφορίες: Χαρά-
λαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-
60433,432, FAX: 27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπό-
δειγμα τύπου Β’ ,όπως εγκρίθηκε 
με την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897 
Β΄/15-11-2013 ) Απόφαση της  
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
την 8η Απριλίου 2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
των προσφορών: 10:00 π.μ. και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) . 
Tο  σύστημα προσφοράς  είναι 
με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης 
[άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)]. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α1) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, 
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που 

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η   και 2η τάξη 
Πτυχίου για έργα  κατηγορίας  
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  α2) ημεδαποί δια-
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., 
με έδρα το  Νομό    και ένα      
δεύτερο  Νομό που  αναφέρεται  
στην βεβαίωση εγγραφής εφό-
σον ανήκουν στην  Α2,1η   ,2η 
και 3η τάξη Πτυχίου για  έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρα-
τούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
5.761,00 ΕΥΡΩ  με ισχύ τουλά-
χιστον εννέα (9) μηνών και 30 
ημερών από την ημερομηνία δη-
μοπράτησης. 
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 9 μήνες.
7.Το έργο  χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις ΠΔΕ2013ΕΠ02600005.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ 6 - 03 – 2014
Αρ.Πρωτ.: 16947/940

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  3 /2014
1. Η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκη-
ρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.275/4-03-2014 Aπόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, 
για την ανάθεση του έργου: « 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩ-
ΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-    ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙ-
ΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
–ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο26»,  ΠΡ/
ΣΜΟΥ: 380.000,00 €,  με (Ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.). πιστ.: ΠΔΕ 
2013ΕΠ02600005 Το υποέργο 
αποτελείται από  την κατηγορία 

εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋ-
πολογισμό: 308.795,53 € ( δαπά-
νη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλε-
πτα). 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν το έντυπο οι-
κονομικής προσφοράς καθώς 
και σε έντυπη μορφή ή σε CD 
τα συμβατικά τεύχη του διαγω-
νισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Περιφερει-
ακής Ενότητας Αργολίδας παρα-
λιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 
21100 Ναύπλιο) μέχρι τις  27-
03-2014. Πληροφορίες: Χαρά-
λαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-
60433,432, FAX: 27520-22643.
3.Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπό-
δειγμα τύπου Β’ ,όπως εγκρίθηκε 
με την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897 
Β΄/15-11-2013 ) Απόφαση της  
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
την 1η Απριλίου 2014  ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
των προσφορών: 10:00 π.μ. και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) . 
Tο  σύστημα προσφοράς  είναι 
με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης 
[άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)]. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α1) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, 
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η   και 2η τάξη 
Πτυχίου για έργα  κατηγορίας  
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  α2) ημεδαποί δια-
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε 
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., 
με έδρα το  Νομό    και ένα      
δεύτερο  Νομό που  αναφέρεται  
στην βεβαίωση εγγραφής εφό-
σον ανήκουν στην  1η   ,2η και 3η 
τάξη Πτυχίου για  έργα κατηγο-
ρίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  β) Κοινοπραξί-
ες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη Α2  
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-
λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρα-
τούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον δια-
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
6.176,00 ΕΥΡΩ  με ισχύ τουλά-
χιστον εννέα (9) μηνών και 30 
ημερών από την ημερομηνία δη-
μοπράτησης. 
6.Ο χρόνος ισχύος των προσφο-

ρών είναι 9 μήνες.
7.Το έργο  χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις ΠΔΕ2013ΕΠ02600005.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Προϊ-
σταμένη Αρχή.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Αργολίδας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου.     

Aρ. πρωτ  200
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου σύμφωνα με την υπ 
αριθ.57/2014 πράξη του Δ/Σ και 
το αριθ.18058/696/14 έγγραφο 
Γ.Γ.Απ.Δ/σης Πελ/σου - Δυτικής 
Ελλάδας- Ιονίου
  ( νομιμότητα) διακηρύττει ότι:
Στις 3 Απριλίου  2014 ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 12η πρωινή ώρα 
και έναρξης της δημοπρασίας 
εκτίθεται σε δημόσιο προφο-
ρικό πλειοδοτικό διαγωνισμό 
η  παραχώρηση χρήσης απλής 
χρήσης των εγκαταστάσεων 
υδροδότησης πλωτών μέσων 
που καταπλέουν στο λιμένα 
Η διάρκεια της παραχώρησης  
ορίζεται για  δύο (2) έτη  και η 
ημερομηνία έναρξης και λήξης 
της παραχωρήσεως θα αναγρά-
φεται επί της απόφασης έγκρι-
σης των πρακτικών δημοπρασί-
ας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 
ενώπιον τριμελούς Επιτροπής 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Ναυπλίου στα γραφεία του 
-Ηρακλέους 4- Ναύπλιο. Ως ελά-
χιστο όριο εκκινήσεως ορίζονται 
τα 3.234,00 ευρώ ( ετησίως).
Για την συμμετοχή στη δημο-
πρασία, θα πρέπει οι ενδιαφε-
ρόμενοι να καταθέσουν στην 
Επιτροπή που διενεργεί αυτήν, 
μέχρι την 11.30 π.μ. της 3/4/2014   
τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέ-
ροντος ότ ι έλαβε γνώση των 
όρων της παρούσας Διακήρυξης 
τους οποίους αποδέχεται πλή-
ρως και ανεπιφυλάκτως
 Πιστοποιητικό Φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας του 
φυσικού προσώπου ή προκειμέ-
νου περί εταιρείας και του νομί-
μου εκπροσώπου της ή δήλωση 
που προβλέπεται από τον Ν. 
1599/86 «’ περί του ότι κατέθεσε 
αίτηση ενώπιον της αρμόδιας 
αρχής για την έκδοση του και ότι 
θα το προσκομίσει στην Υπηρε-
σία πριν από την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγω-
νισμού, εφόσον πλειοδοτήσει». 
Εξυπακούεται ότι πρέπει να 

προσκομίσει τα πιστοποιητικά 
πριν την κατακύρωση, διαφο-
ρετικά και αν ακόμα πλειοδο-
τήσει δεν θα γίνει κατακύρωση 
στο όνομα του. Επίσης, εφόσον 
πρόκειται για εταιρία, πιστοποι-
ητικό περί μη πτωχεύσεως και 
εάν πρόκειται για κοινοπραξία 
το πιστοποιητικό θα αφορά όλες 
τις επιμέρους εταιρίες που συνα-
παρτίζουν την κοινοπραξία.
 Βεβαίωση από την ταμειακή 
Υπηρεσία του Δ.Λ. Τ.Ναυπλίου 
ότι δεν έχει καμία οφειλή  προς 
το ΔΛΤΝαυπλίου. Σε περίπτω-
ση που ο ενδιαφερόμενος έχει 
χώρο που του έχει παραχωρη-
θεί από το ΔΛΤΝ η οφειλή του 
δεν θα ξεπερνά την οφειλή ενός 
μηνός ήτοι του τρέχοντος μηνός 
που διεξάγεται ο διαγωνισμός. 
Σε αντίθετη περίπτωση αποκλεί-
εται από τον δημοπρασία .
 Βεβαίωση από την ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέ-
ων ότι δεν έχει οφειλές προς το 
Δήμο είτε με την σημερινή του 
Νομική μορφή ( Δήμος Ναυπλιέ-
ων),είτ ε με την παλαιότερη( Δή-
μος Ναυπλίου)  ούτε και στους 
τέως  δήμους που απαρτίζουν 
τον σημερινό Δήμο Ναυπλιέων 
( Ασίνης Νέας Τίρυνθας, Μηδέ-
ας),.Σε περίπτωση εταιρείας, το 
καταστατικό της όπως δημοσι-
εύτηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως.
 Εγγύηση συμμετοχής ποσού 
270,00 € σε ανεπιφύλακτη εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε 
Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων για την καλή εκπλήρω-
ση των όρων συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, εξαμήνου τουλάχι-
στον ισχύος. Επίσης είναι δυνατή 
η προσκόμιση εγγυητικής επι-
στολής σε ευρώ από αλλοδαπή 
Τράπεζα αναγνωρισμένη από 
την Ε.Ε. Διευκρινίζεται ότι εκεί-
νοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν 
πλήρη δικαιολογητικά αποκλεί-
ονται από τον διαγωνισμό.Αντι-
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
  Σε περίπτωση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό νομικών προσώ-
πων, θα υποβάλλεται από αυτά, 
εκτός από το αντίγραφο του 
εταιρικού τους, και πλήρης σει-
ρά επίσημων εγγράφων, από τα 
οποία θα αποδεικνύεται η νόμι-
μη σύσταση και λειτουργία τους 
όπως: (α) για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόε-
δρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρ-

μόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής, από το οποίο να προκύ-
πτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμε-
τάκλητη δικαστική απόφαση και 
(β) πιστοποιητικά της τελευταίας 
εκκαθάρισης τους από την αρ-
μόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται 
δεκτοί:
α)   Όσοι έχουν αποκλεισθεί από 
διαγωνισμούς του Δημοσίου και 
ΝΠΔΔ.
β) Όσοι έχουν υποπέσει σε σο-
βαρό παράπτωμα κατά την 
άσκησητης επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.
γ)  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσί-
δικα (έκπτωση, κλπ) από Δημό-
σιαΥ πηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί 
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 
τους υποχρεώσεις.
δ) Όσοι είναι ασυνεπείς· στην εκ-
πλήρωση τόσο των συμβατικών 
τους υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεων τους εν γένει προς 
το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ..
ε Όσοι έχουν κάνει ψευδείς ή 
ανακριβείς δηλώσεις κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζη-
τούνται από την Υπηρεσία.
ζ)  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα του εξωτερικού έχουν υπο-
στεί αντίστοιχες με τις παραπά-
νω κυρώσεις.
η)Εταιρείες , φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή και μέλη αυτών 
και γενικά όσοι είναι οφειλέτες 
του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Ναυπλίου και δεν έχουν 
ρυθμίσει τις οφειλές τους με το 
ΔΛΤΝ  ή δεν καταβάλλουν αυ-
τές σύμφωνα με την ρύθμιση ή 
οφείλουν περισσότερες των δύο 
δόσεων της ρύθμισης ή  έχουν 
δικαστικές εκκρεμότητες από 
παλιότερες παραχωρήσεις τόσο 
με το ΔΛΤΝ όσο και με το Δήμο 
Ναυπλιέων ή οι ωφειλές τους 
έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες 
Δ.Ο.Υ
Σε περίπτωση που δεν εμφανι-
στεί πλειοδότης ή η προσφορά 
κριθεί ασύμφορη η δημοπρασία 
επαναλαμβάνεται στις 10 Απρι-
λίου  2014 ημέρα Πέμπτη   στον 
ίδιο τόπο, ίδια ώρα και με τους 
αρχικούς όρους.
Οι σχετικοί όροι προς παραχώ-
ρηση  χώρων είναι κατατεθειμέ-
νοι στο γραφείο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να λάβουν γνώση κάθε ερ-
γάσιμη ημέρα και ώρα.

Ναύπλιο 10/3/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 
μια ξεχωριστή βεβαίωση για 
κάθε παραπάνω αναφερομένη 
κατηγορία. Γίνονται αποδεκτές 
και συγκεντρωτικές βεβαιώσεις 
με απαραίτητη προϋπόθεση τη 
σαφή, ποιοτικά και ποσοτικά 
περιγραφή του εξοπλισμού από 
τις οποίες να συνάγεται ότι πρό-
κειται για εμπειρία σε αντικείμε-
νο προμήθειας συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνι-
ζόμενος ανέλαβε να εκτελέσει 
μέρος μόνο του έργου/προμή-
θειας, για το οποίο προσκομίζει 
την αντίστοιχη βεβαίωση στα 
πλαίσια σχέσης υπεργολαβί-
ας με τον κύριο ανάδοχο του 
έργου/προμήθειας, τότε οφεί-

λει να προσκομίσει βεβαίωση 
αναγνωρισμένης υπεργολαβίας 
από την ίδια την αναθέτουσα 
υπηρεσία και όχι από τον κύριο 
ανάδοχο, καθώς και επικυρω-
μένο αντίγραφο της σύμβασης 
ανάθεσης και της αντίστοιχης 
σύμβασης υπεργολαβίας, δυ-
νάμει των οποίων ανέλαβε να 
εκτελέσει συγκεκριμένο τμήμα 
του ανατεθέντος έργου ή προ-
μήθειας.
Η. Όλοι οι οίκοι κατασκευής του 
προσφερόμενου εξοπλισμού 
θα διαθέτουν πιστοποιητικό δι-
ασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2008, το οποίο θα βρίσκε-
ται σε ισχύ την ημέρα διενέρ-
γειας του διαγωνισμού και το 
οποίο θα πρέπει να υποβληθεί 

στον φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής.
 Το σύστημα πρέπει να παραδο-
θεί σε δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης,
 όπως αναφέρεται στη διακή-
ρυξη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής, ποσοστού 
πέντε τοις εκατό (5%) του προ-
ϋπολογισμού της προμήθειας 
με ΦΠ.Α., ύψους 129.150,00 € 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) 
μηνών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι έξι (6)  μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από  το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συ-

νοχής –  Εθνικοί Πόροι) – ίδιοι 
πόροι Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ., Άξονας 
Προτεραιότητας 2: «Προστα-
σία και Διαχείριση Υδατικών 
Πόρων». Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασί-
ας θα εγκριθεί από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της  Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
Η παρούσα στάλθηκε για δημο-
σίευση στην Υπηρεσία Επισή-
μων Εκδόσεων των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων στις  7-03-2014 
και θα δημοσιευτεί στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ-
βάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και  στον 
Ελληνικό τύπο
Ο προεδρος της δ.ε.υ.Α.αρ.μ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο κεντρικό-
τερο σημείο του Άργους. Ώρες 11.00π.μ-
13.00μ.μ. Δεκτές μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλέφωνο: 6973554355

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 35τμ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, Μ. Αλεξάνδρου 5 
στο Άργος. Τηλ.: 2751029701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι 100 τ.μ. στο Σκαφι-
δάκι, με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη 
αυλή, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. 
Τηλ. 694 43 17903

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 44 και 
50 τ.μ. χωρίς κοινόχρηστα επί της οδού 
Βας. Παύλου 11 και Μπουμπουλίνας γω-
νία, πλησίον ΔΕΗ και έναντι Σ/Μ ΑΒ. Τηλ. 
697 44 90 262 και 697 47 06 895. 

ENOIKIAZETAI γραφείο α΄ ορόφου στην 
οδό Καποδιστρίου 28 στο Άργος, 40 τ.μ. 
Τηλ. 27510 62007, 27510 208886.

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα, 3ου 
ορόφου, 120 τ.μ., στην πλατεία Αγίας Αι-
κατερίνης στο Άργος, με τέντες, πόρτα 
ασφαλείας, ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτό-
νομη θέρμανση Πληροφορίες στα τηλ. 
27510-20806 και 6977318153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 86τμ, στην 
παλαιά πόλη του Ναυπλίου, οδός 
Πλαπούτα, γωνιακό, 1000ευρώ. Τηλ. 
2752028097 και 6932399560.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 50 τετραγωνι-
κών διαμπερές ανακαινισμένο και πλή-
ρως επιπλωμένο με δύο aircoditions. 
Περιοχή Εξάρχεια Αθήνα, οδός Τηλεμά-
χου 13-15. Ιδανικό για φοιτητές και ζευ-
γάρια. Τηλ. 6974407539

Ενοικιάζεται 4σάρι στον 1ο όροφο, φω-
τεινό τρίφατσο με αυτόνομη θέρμανση 
2WC 3 υπνοδωμάτια, άνετο, πάρκινγκ, 
ηλιακός, ασανσέρ. Περιοχή Αγίου Ανα-
στασίου. 450Ευρώ. Τηλ. 6942797940.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 95 τ.μ. στην 
οδό Παρασκευοπούλου στο Ναύπλιο, 
με μπαλκόνια στην οδό Ασκληπιού και 
θέα στο Παλαμήδι. Ενιαίο σαλόνι, δύο 
υπνοδωμάτια, μπάνιο, βοηθητικό W.C. 
σύγχρονή κουζίνα, τέντες, ντεπόζιτο 
νερού. ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ, ΜΕ ΤΖΑΚΙ και A/C. Τηλ. 6945 525 
435  

Ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι 65τμ και 72τμ με βοηθητικούς 
χώρους αντιστοίχως. Και οι δύο έχουν 
πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο στην 
θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλαμα-
νάρα. Τιμές λογικές. Τηλ.: 27510-61124, 
-67142 και 6974876572

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 3άρι, 
με κλιματιστικά και ηλιακό καθώς και 
3αρι με κλιματιστικά αλλά χωρίς ηλιακό 
στον 1ο όροφο 2όροφης κατοικίας στην 
Νέα Κίο. Τηλ: 6944707640

Ενοικιάζεται διαμέρισμα  80,00 τ.μ., δύο 
κύριων χώρων, με τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση και boiler, ημιυπόγειο στο Άργος 
(Ηρακλέους αρ. 18). Πληροφορίες στο 
27510-20130 και 27510-67026.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο στο 
Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό κλί-
μα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώ-
ρους και με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ: 
2751026032 & 6973999508

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., 
στο 2ο όροφο, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ.
Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ. Ενότητα 
Θεσ/κης) πλήρως ανακαινισμένο, με 
πολύ λίγα κοινόχρηστα, δίπλα στη στά-
ση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για 
φοιτητές. Πληρ: 6944-729712   &   27510-
26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 65 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 6944317903

Ενοικιάζεται διώροφο κτίριο, 170τμ. με 
αποθηκευτικό χώρο, στην συμβολή των 
οδών Μεσσηνίας- Αρκαδίας και Καρπε-
τοπούλου στο Άργος. Τηλ. 27510-22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο Άρ-
γος επι της οδού Δαναού 32, κατάλλη-
λος για γραφείο ή κατάστημα. Πληρο-
φορείς: 6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ. στον 
Συνοικισμό του Ναυπλίου, με A/C, αυ-
τόνομη θέρμανση, θέση πάρκινγκ, επι-
πλωμένο. Τηλ. 6948309742

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 ανακαινισμένη με κε-
ντρική θέρμανση σε τιμή 250 ευρώ. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 6977598380

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 επιπλωμένη με κεντρι-
κή θέρμανση στην τιμή των 250 ευρώ. 
Τηλ επικοινωνίας 6977598380 

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυάρια 
επιπλωμένα διαμερίσματα 60τμ, στους 
Μύλους με AC ηλιακό μεγάλες βεράντες 
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο δι-
ώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό χώρο 
στη συμβολή των οδών Καρπετοπού-
λου και Μεσσηνίας Αρκαδίας. Τηλ. 
27510 22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο 
παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν 
δημαρχείου), κατάλληλος για γρα-
φείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευρύ-
χωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός Μυτι-
λήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή 
λογική. Τηλ. 27520 28467

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθήνα-
Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, μεγάλη 
βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα ασφαλεί-
ας, κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια 
από την Αργολίδα. Τιμή 280 Ευρώ. Πλη-
ροφορίες 2752025177, 6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε δι-
ώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ με 
2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, τζάκι, 
κουζίνα και WC  χωρίς  κοινόχρηστα 
με αυτόνομη θέρμανσηκαι κλιματισμό 
λουξ κατασκευή τηλ. 6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορό-
φου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινείας και Π. 
Πατρών Γερμανού, 350,00 ευρώ. Ναύ-
πλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 
2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 
2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δίπλα 
στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο πα-
λιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλληλος 
για γραφείο ή και κατάστημα. Πλη-
ροφορίες τηλ. 27520-27847 και 6944-
677607.

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και εξο-
πλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοινόχρη-
στα, στην περιοχή Κούρτη. Πληροφορί-
ες στο 6973248494, κος Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο Ναύ-
πλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρμαν-
ση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 
61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 
3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση 
χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 61710 και 
6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο στην Κυ-
ψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 6977705603

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 
70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-
σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 
Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα (πρώ-
ην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 θέση 
στάθμευσης, στο κέντρο του Άργους, 
κατάλληλο για φροντιστήριο, ιατρείο, 
λογ/κό, δικ/κό κ.α. γραφείο. Πληροφο-
ρίες: 27510 21414, 6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, Άρ-
γος. Τηλ. 2751068609

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορό-
φου μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυ-
τόνομη θέρμανση και κλιματιστικά. 
τηλ. 6944 707640, 27510 51042

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία δι-
αμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο 
550 τμ και αποθήκη 150 τμ Ασκληπιού 
133 – Άρια. Ενοίκιο 3.500. Τιμή αποζημί-
ωσης 55.000. Τηλ 6972831710ΠΩ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Άνοιξη Αττικής, λεο-
φόρος Μαραθώνα και Αγρινίου 2, με 
όψη σε 3 δρόμους, περιοχή Αρσακίου 
Εκάλης, κτήμα 1400 τμ, με οικία 149 τμ 
με 4 λουτρά, 5 υπνοδωμάτια, άνετους 
βοηθητικούς χώρους, στεγασμένο γκα-
ράζ για 4  ΙΧ, προσφέρεται στο ½ αντι-
κειμενικής. Πληροφορίες κος Βασίλης 
6977444040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ερμιόνη, περιοχή Κου-
βέρτα – Λένα Μαρί, κτήμα ελαιόφυτο, 
περίπου 7,5 στρέμματα, εφαπτόμενο σε 
2 δρόμους με θέα Ύδρα Κάπαρι, Μουζά-
κι και θάλασσα Κουβέρτας. Τιμή λογική.   
Πληροφορίες κος Βασίλης 6977444040

Πωλούνται στην Αγία Τριάδα, κοντά 
στον περιφερειακό δρόμο δύο μεταλ-
λικές αίθουσες 600 τμ και 320 τμ ύψους 
6,5 μέτρων σε οικόπεδο 5.000 τμ. Κα-
τάλληλες για όλες τις χρήσεις. Τιμή 
210.000€. Τηλ.: 6947 443 173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 100τμ, σε οικόπε-
δο 200τμ με γκαράζ δύο αυτοκινήτων 
στην θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλα-
μανάρα. Τηλ.: 27510-61124, -67142 και 
6974876572

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα με 3 υπνοδωμά-
τια, 2 τουαλέτες, διαμπερές 3ος όρο-
φος, τέντες εμπρός – πίσω, ηλιακό. Θεά-
τρου 2 & Δαναού στο Άργος. τηλ. 27510 
66000, 6945155597.

    ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάρο-
δος Νικηταρά, Άργος. Τηλ. 6947124763 
(Κα Μαρία).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5,5 στρεμμάτων 
πορτοκαλιές με δικό του νερό στο 
δρόμο Ηραίου – Πουλακίδας. Τηλ. 
6983275123
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 στρέμματα, 
στα Πυργιώτικα, οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6948309742

Πωλούνται διαμερίσματα 76τ.μ. 
και μεζονέτες 116τ.μ. στην περιο-
χή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στε-
γασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα 
καλοριφέρ χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

Πωλούνται διαμερίσματα νεόκτιστα σε 
απόσταση 200μέτρων από το Νοσοκο-
μείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 
Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινη-
τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 
ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έως 30 ετών για εργασία 
σε καφέ στο κέντρο της πόλης του Άρ-
γους. Τηλ. 27510 22843

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα φυ-
σικής χημείας και σε γκρουπ 1-4 ατό-
μων,  γυμνάσιο – Λύκειο, σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στο Παλαιό Ναύπλιο.  
Αντώνης Παπαδόπουλος Φυσικός, MSc 
Χημείας. Τηλ: 6972054190
Έμπειρη καθηγήτρια με σπουδές 
στο εξωτερικό παραδίδει 
μαθήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ και 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας. Όλα τα 
επίπεδα. Περιοχές Άργος – 
Ναύπλιο και περίχωρα. Τηλ. 
επικοινωνίας 694 633 61 54
Αναλαμβάνω διάφορες οικοδομικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες, νυχτερινή 
φύλαξη χώρων κλπ. Πληροφορίες κος 
Φώτης. Τηλ. 6946316668, 6994189508.

Ζητούνται νέες / νέοι σερβιτόροι + βο-

ηθός μαγείρου, γλώσσες, δίπλωμα του-
ριστικών επαγγελμάτων, άλλες δεξιό-
τητες, συστάσεις, θα συνυπολογιστούν. 
Βιογραφικό στο evip@lachocolatiere.gr

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε Άρ-
γοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση στην έκ-
θεση. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972330317

Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών 
κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημά-
των. Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα και 
φύλαξη παιδιών, στην περιοχή Ναυπλί-
ου. Τηλ. 6945525435

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε 
χαμηλές τιμές. Τηλ. 6978623695.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από κυρία, SUZUKI SX4, 4X4 
GLX 1600 κυβικά, τριετίας, 39500 χι-
λιόμετρα, αντιπροσωπείας, καινούργιο, 
ατρακάριστο, σέρβις σε αντιπροσω-
πεία, φουλ έξτρα, μεταλλικό χρώμα, 
ράδιο CD, κλίμα , αισθητήρες πίσω, 
navigation, ζάντες αλουμινίου, φιμέ 
τζάμια. Τιμή 14.500 ευρώ. Τηλ. 6977 
470313

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault 19. Τηλ. 27510 69204, 
6946810252

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑYΡΟ 1600 κυ-
βικά του 2008. τηλ.27510 24185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας Άρ-
γους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. Τηλ. 
6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μελισσοκομικό υλικό και μη-
χανή μελισσοκομική. Τηλ. 27510 67198, 
27510 69204, 6946 810252

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω  έκτακτης μετακόμισης 
σε πολύ ελκυστικές τιμές τα παρακάτω: 
-Καναπές-κρεβάτι μπλε σκούρο με σανίδες 
, πολύ καλό στρώμα κ αποθηκευτικό χώρο: 
200€
-Συρταρίερα με 4 συρτάρια λευκή :45€
-2 βιβλιοθήκες λευκές μία μεγάλη (5 ράφια)
μία μικρή(3 ράφια) σύνολο: 100€
-Βιτρίνα έκθεσης αντικειμένων με σπότ 
(μπαταριών)  γυάλινα ράφια, κ γυάλινη 
πόρτα: 100€
-Πλυντήριο ρούχων(esκimo) και ψυγεί-
ο(winson) 250€ και τα δύο!!
Όλα τα παραπάνω είναι σε καλή κατάστα-
ση καθώς χρησιμοποιήθηκαν 2,5 χρόνια 
κ οι τιμές τους συζητήσιμες!( τα έπιπλα εί-
ναι  από το ΙΚΕΑ)Τηλέφωνα επικοινωνίας 
6946132456, 6984733162.Προλάβετε!

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




