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Οι φιγούρες 
του F16 που 
ξετρέλανε 
τους 
Ναυπλιώτες

σελ. 5

Ναι στον Ανάβαλο 
από Σαμαρά

Κέρδη και ζημιές από την ανακήρυξη του Σαμαρά σε επίτιμο δημότη Ναυπλίου

Τα κέρδη τους και τις «ζημιές» τους από την 
ανακήρυξη του Αντώνη Σαμαρά, σε επίτιμο 

δημότη Ναυπλίου, μετρούν όλοι την επόμενη 
ημέρα της ανακήρυξης (Ενυπογράφως σελ. 6)
Σημαντικότερη όμως όλων, είναι η δέσμευση του 
Πρωθυπουργού για ολοκλήρωση του Αναβάλου: 
«προχωράει πλέον η ολοκληρωμένη του αξιοποί-
ηση για την υδροδότηση ολόκληρου του κάμπου 
της Αργολίδας, εξέλιξη που, επιτέλους, μετά από 
40 χρόνια, θα αλλάξει και την εικόνα και τις οικο-
νομικές προοπτικές ολόκληρης της περιοχής». 

Σελ. 3, 6.

Ανάβει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στο Ναύπλιο
Το απόγευμα της Κυριακής ανάβει το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στο Ναύπλιο. Η συνέχεια υπόσχεται πολλά, από 
συναυλία με τον Δήµο Κασαπίδη και την παρέα του, μέ-
χρι κάλαντα και τραγούδια από τη Φιλαρμονική και τα 
σχολεία.

Σελ. 14

Δυσπιστούν στην Χούνη
Την απογοήτευσή τους για τους ρυθμούς που κινείται η 
Περιφερειακή διοίκηση εξέφρασαν οι κάτοικοι της ευρύ-
τερης περιοχής της Χούνης και της Άκοβας για την απο-
κατάσταση της σύνδεσης μεταξύ των δυο χωριών.

Σελ 4

Διάβασαν τον τίτλο και νόμισαν 
ότι προσβάλουμε το Λυγουριό !
Η προσπάθειά μας να τονίσουμε την ολιγωρία και την αδράνεια 
έγκαιρης καταδίκης των φιλοξενούμενων φιλοσκοπιανών Ρουμά-
νων του δήμου Επιδαύρου, που μοίρασαν ανθελληνικό υλικό στο 
Λυγουριό, ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως «αρρωστημένη φα-
ντασία» των συντακτών μας που είχαν σκοπό να διασπείρουν συ-
κοφαντίες με στόχο να βλάψουν το Λυγουριό, δυσφημίζοντάς το!!!
Προφανώς κάποιοι,  αντί να δουν το πρόβλημα κοιτούσαν το δά-
κτυλο…

Σελ. 9

Έχει συνέχεια το  χόκευ 
Την μία μετά την άλλη ομοσποδνία καταργεί ο υφυπουρ-
γός αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός μετά τις αποκαλύ-
ψεις πως οι ομάδες που τις απάρτιζαν δεν επαρκούσαν 
ή υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Έτσι το χόκευ, ακολουθεί, το 
σόφτ μπολ,  το  μπέιζ μπολ και βλέπουμε.

Σελ 8
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Ο Κικίλιας πέρασε μέσα από τους διαδηλωτές και δεν τον πήραν χαμπάρι. Αυτό είναι καλό ή κακό;
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Καταφύγιο ξεκούρασης 
σε δύσκολες ώρες είναι 

το Ναύπλιο για τον Αντώνη 
Σαμαρά, εκμυστηρεύτηκε 
ο ίδιος απευθυνόμενος 
στους δημότες που παρα-
βρέθηκαν στην εκδήλωση 
ανακήρυξής του σε επίτιμο 
δημότη.
Ο κος Σαμαράς στον χαιρετισμό 
του μίλησε περισσότερο ως άν-
θρωπος και λιγότερο ως πολιτι-
κός. Και κατάφερε να συγκινή-
σει και την ίδια την σύζυγό του, 
λέγοντας:  «Ξέρω ότι το κλειδί 
ήταν σχετικά εύκολο να το φτιά-
ξετε, γιατί είχατε ήδη δικό σας 
το κλειδί της δικής μου καρδιάς.  
Μιλάω για τη Γεωργία!». Και με 

παρόμοιο τρόπο έκλεισε την 

ομιλία του: «Η μοίρα το θέλησε 

να είμαι Πρωθυπουργός στις πιο 

δύσκολες στιγμές για τη Χώρα 

μας τις τελευταίες δεκαετίες. Σε 

αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Γε-

ωργία και η οικογένειά της, εδώ 

στο Ναύπλιο, υπήρξαν τα πιο 

στέρεα και δυνατά στηρίγματά 
μου. Και μαζί τους και οι κάτοι-
κοι του Ναυπλίου, τους οποίους 
πραγματικά τους αισθάνομαι 
σαν οικογένεια». 
Οι αναφορές του στο Ναύπλιο 
και την σχέση του με την πόλη 
ήταν συνεχείς: «Το Ναύπλιο 
έχει και ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά τη δική μου. Γιατί όπως 
ξέρετε τον ελεύθερο χρόνο που 
έχω, τον μοιράζω εδώ, στην ιδι-
αίτερη πατρίδα της γυναίκας 
μου, και στη δική μου ιδιαίτερη 
πατρίδα, την Πύλο. Γι’ αυτό και 
αγάπησα το Ναύπλιο ως δεύτε-
ρη πατρίδα μου».
Είπε ακόμα:  «Το Ναύπλιο, λοι-
πόν, έχει ξεχωριστή θέση και 

στην Ελληνική Ιστορία και βέ-
βαια στη δική μου καρδιά. Εδώ 
πολλές φορές τα τελευταία χρό-
νια βρήκα καταφύγιο ξεκούρα-
σης σε δύσκολες ώρες.  
Και θέλω να ευχαριστήσω όλους 
του Ναυπλιώτες, όχι μόνο για 
την ιδιαίτερη τιμή που μου κά-
νουν σήμερα- που είναι ξεχω-
ριστή. Περισσότερο όμως θέλω 
να τους ευχαριστήσω για τη 
αγάπη τους, για τη φιλία τους με 
την οποία με περιβάλλουν εδώ 
και χρόνια. Ο απλός ο άνθρω-
πος, ο απλός οικογενειάρχης, ο 
απλός καταστηματάρχης. Αυτό 
είναι για μένα η πιο μεγάλη τιμή, 
το πιο ανεκτίμητο απ’ όλα».
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Η υπόσχεση Σαμαρά 
για τον Ανάβαλο
Στην ομιλία του ο κος Σαμαράς δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρωθεί 
το έργο του Αναβάλου: «Και βοηθώ όσο μπορώ να γίνουν όλα 
όσα έπρεπε να είχε κάνει η Πολιτεία επί χρόνια. Με πολύ χαρα-
κτηριστική- μου επιτρέπετε να πω- την περίπτωση του Ανάβα-
λου που προχωράει πλέον η ολοκληρωμένη του αξιοποίηση 
για την υδροδότηση ολόκληρου του κάμπου της Αργολίδας, 
εξέλιξη που, επιτέλους, μετά από 40 χρόνια, θα αλλάξει και την 
εικόνα και τις οικονομικές προοπτικές ολόκληρης της περιοχής. 
Και αυτό δεν είναι «θα». Είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει και 
μπαίνει μπροστά. Όμως όλα αυτά– το ξαναλέω – έπρεπε να εί-
χαν γίνει από χρόνια». 

«Εδώ πολλές φορές τα τελευταία χρόνια βρήκα καταφύγιο ξεκούρασης σε δύσκολες ώρες»

Το μυστικό του Σαμαρά για το Ναύπλιο

Διαμαρτυρία στο Ναύπλιο για τον Ν. Ρωμανό  Μήνυμα αλληλεγγύης
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για τον 
αναρχικό απεργό πείνας Νίκο Ρωμανό πραγματο-
ποίησαν την Τρίτη το απόγευμα  στο Ναύπλιο πολί-
τες της Αργολίδας ύστερα από κάλεσμα του αναρ-
χικού χώρου, του Αντιφασιστικού-Αντιρατσιστικού 
Μετώπου Αργολίδας και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η συμμετοχή των πολιτών ήταν ασφαλώς μεγαλύ-
τερη της συγκέντρωσης κατά του Σαμαρά. Στην 
κεφαλή της πορείας τέθηκε εξ αρχής το αναρχικό 
μπλοκ το οποίο ξεπερνούσε σε αριθμό συμμετε-
χόντων το κοινό μπλογκ του αντιφασιστικού με-
τώπου. Μέσα σε αποδεκτό κλίμα απ όλους τους 
καταστηματάρχες και τους θαμώνες της πλατείας 
συντάγματος η πορεία αφού διέσχισε την παλιά 
πόλη κατευθύνθηκε στον κόμβο της Ενδεκάτης κό-
βοντας για 10 λεπτά περίπου την κυκλοφορία και 
ενημερώνοντας τους πολίτες για την κατάσταση 
της υγείας του Νίκου Ρωμανού και την καταπάτηση 
των δικαιωμάτων του να σπουδάσει, όπως ανέφε-
ραν. Στην συνέχεια επέστρεψαν στην πλατεία τριών 
Ναυάρχων όπου διαλύθηκαν ήσυχα.
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Την ώρα που ο μισός νομός είχε 
στρέψει το ενδιαφέρον του στην 
υποδοχή του Σαμαρά και στην 
επίδειξη δεξιοτεχνίας του F16, 
κάποιοι άνθρωποι αγωνιούσαν 
για τα ζωτικά τους συμφέροντα, 
όπως αυτό της απρόσκοπτης επι-
κοινωνίας με τους κατοίκους της 
αντιπέρας όχθης του Ξεριά στην 
προκειμένη περίπτωση. Από νω-
ρίς κοντά στα 500 άτομα κυρίως 
κάτοικοι της Χούνης και της Άκο-
βας, αλλά και εκπρόσωποι όλων 
των πολιτικών κομμάτων συγκε-
ντρώθηκαν στο ύψος της πεσμέ-
νης γέφυρας για να ασκήσουν 
πίεση προς την περιφερειακή δι-
οίκηση ώστε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες δρομολόγησης του 
έργου.  Μετά από τοποθετήσεις 
φορέων και αιρετών  η επιτρο-
πή αγώνα εξέδωσε το ακόλουθο 
ψήφισμα:

Ψήφισμα
«Εμείς όλοι που συμμετέχουμε 
στο συλλαλητήριο της 30ης Νο-
εμβρίου 2014 για να ξανακτιστεί 
η γέφυρα της Άκοβας και να επι-
σκευαστεί το οδικό δίκτυο της 
περιοχής εγκρίνουμε, το παρα-
κάτω ψήφισμα :
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να 

ανεχτούμε άλλο την παρελκυστι-
κή ταχτική και τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις των αρμοδίων για την 
κατασκευή της γέφυρας και την 
επισκευή του οδικού δικτύου της 
περιοχής.

«Όχι άλλο αίμα στο δρόμο
 και στο ρέμα»

Είμαστε αποφασισμένοι να κλι-
μακώσουμε τον αγώνα, αν δεν 
ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ οι διαδικασί-
ες για την κατασκευή ανθεκτικής 
γέφυρας και η επισκευή του οδι-

κού δικτύου. Η ολοκλήρωση του 
έργου να γίνει εντός 6 μηνών.
Η επιτροπή αγώνα που συγκρο-
τήθηκε από όλους τους φορείς 
συνεταιρισμούς, τοπικά Συμ-
βούλια, Συλλόγους, επιχειρήσεις 
εξουσιοδοτείται να παρακολου-
θεί από κοντά την πορεία υλοποί-
ησης των έργων. Αν διαπιστώσει 
καθυστερήσεις ή παρεκκλίσεις 
να αποφασίσει κλιμάκωση του 
αγώνα, στον οποίο θα συμμετέ-
χουμε όλοι αποφασιστικά.

Τέλος, ζητάμε από τους αρμοδί-
ους - Δήμο, Περιφέρεια, Κυβέρ-
νηση - να συναισθανθούν επιτέ-
λους τις ευθύνες τους κι όχι μόνο 
να προσπαθούν να μας εκφοβί-
σουν και να μας διαιρούν. Τους 
διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε 
ενωμένοι και αποφασισμένοι και 
δεν θα δεχτούμε τον μαρασμό 
των οικογενειών μας, των καλλι-
εργειών μας, των επιχειρήσεων 
μας. Οι γέφυρες και οι δρόμοι 
ενώνουν τους ανθρώπους.

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
Αγώνα να επιδώσει το παρόν ψή-
φισμα στον Υπουργό κ. Ι. Μανιά-
τη, τον Υφυπουργό κ. Ι . Ανδρανό, 
τον Περιφερειάρχη, κ. Π. Τατού-
λη, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. 
Χειβιδόπουλο και το Δήμαρχο κ. 
Δ. Καμπόσο. Ακόμα να κοινοποι-
ήσει σε όλα τα μέσα Ενημέρωσης 
(ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφη-
μερίδες) της Αργολίδας και των 
Αθηνών». Σαφώς ενοχλημένος 
απ την δυσπιστία στο πρόσωπό 
του απ τους κατοίκους της περιο-
χής- και πώς να μην είναι βέβαια 
όταν ο κόμβος στην είσοδο του 
Άργους κατασκευάζεται 4 χρόνια 
τώρα και ακόμα δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί- άφησε να εννοηθεί ότι 
μέχρι τέλος του 2015 θα πρέπει 
να περιμένουν όσοι μένουν ή ερ-
γάζονται στην άλλη πλευρά της 
γέφυρας της Άκοβας προκειμέ-
νου να περάσουν απέναντι. Σύμ-
φωνα με όσα μας είπαν ορισμέ-
νοι απ τους παρευρισκόμενους, 
«μας βλέπω με σχοινογέφυρα να 
περνάμε απένατι με τους ρυθ-
μούς που κινείται η περιφέρεια. 
Άφησαν τόσους μήνες να χαθούν 
χωρίς να κάνουν τίποτα».

4
«Όχι άλλο αίμα στο δρόμο και στο ρέμα» στη γέφυρα της Χούνης

Σχοινογέφυρα 
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Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώ-
θηκαν την Κυριακή στο Ναύ-
πλιο και σε πολλές ακόμα περι-
οχές που έχουν ορατότητα με 
την πόλη, για να θαυμάσουν 
τις φιγούρες του Πολεμικού 
Αεροσκάφους F16.
Το κυκλοφοριακό έμφραγμα 
που σημειώθηκε δεν επέτρε-
ψε σε όλους να φτάσουν μέχρι 
το σημείο του λιμανιού που 
γινόταν η περιγραφή της πτή-
σης, κι έτσι πολλοί ακροβολί-
στηκαν στο ρολόι της Ακρο-
ναυπλίας, σε ταράτσες και σε 
μπαλκόνια. Άλλοι απόλαυσαν 
το θέαμα από την Ανατολική 
προβλήτα, και άλλοι από την 
παραλιακή Ναυπλίου – Νέας 
Κίου, που είχε μπλοκάρει από 
την κίνηση.  Κάποιοι προτίμη-
σαν να σκαρφαλώσουν στον 
Προφήτη Ηλία, ενώ όπως έγινε 
γνωστό η χαμηλή πτήση του 
F16, τράβηξε τα βλέμματα και 
όσων βρίσκονταν εκείνη την 
ώρα στα παραλιακά χωριά του 
Αργολικού, απέναντι από το 
Ναύπλιο.   
Η επίδειξη του F16 που έγινε 

με αφορμή τις εορταστικές εκ-
δηλώσεις της 192ης επετείου 
εορτασμού της απελευθέρω-
σης του Ναυπλίου και συνέπε-
σε και με την ανακήρυξη του 
Πρωθυπουργού σε επίτιμο 
δημότη, μπορεί να σχολιάστη-
κε ποικιλοτρόπως, όμως απο-
τέλεσε πρώτης τάξεως θέαμα, 
για όσους το παρακολούθη-
σαν να πραγματοποιεί ακρο-
βατικούς ελιγμούς πάνω απ το 
Μπούρτζι.

Στο κόκπιτ του αεροπλάνου 
που έκανε τους ελιγμούς πάνω 
από το Ναύπλιο, βρισκόταν ο 
Σμηναγός Σωτήριος Στράλης. 
Έμπειρος πιλότος, εισήχθη 
στη Σχολή Ικάρων το 1997. 
Το 2002, τοποθετήθηκε στην 
116ΠΜ/336 Μοίρα σε αερο-
σκάφη Α-7Η Corsair ΙΙ, ενώ 
το 2004 τοποθετήθηκε στην 
115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη 
F-16 Block52+. Από το 2005 
υπηρετεί στην 340 Μοίρα. Έχει 
περισσότερες από 1700 ώρες 
πτήσης, από τις οποίες οι 1300 
είναι σε αεροσκάφη F-16.

Ο πιλότος απευθυνόμενος 
στον κόσμο που τον παρακο-
λουθούσε είπε:  «Είναι τιμή να 
πετάμε πάνω από την πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας ανή-
μερα της απελευθέρωσής της. 
Σήμερα η πολεμική αεροπορία 
αποτείνει φόρο τιμής στους 
ανθρώπους που έχυσαν το 
αίμα τους για την ελευθερία» 

H Ομάδα Αεροπορικών Επι-
δείξεων Μεμονωμένου Αε-
ροσκάφους F-16 «Ζευς» (F-16 
Demo Team) αποτελεί ένα φι-
λόδοξο πρόγραμμα εκτέλεσης 
αεροπορικών επιδείξεων, που 
σκοπό έχει να διαδώσει την 
καλλιέργεια της αεροπορικής 
ιδέας και την τόνωση του ηθι-
κού τόσο των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων όσο και 
της Ελληνικής κοινωνίας ενώ 
παράλληλα προβάλλει την 
μαχητική ικανότητα και το γε-
νικότερο έργο της Πολεμικής 
Αεροπορίας. 
Το αεροσκάφος που χρησιμο-
ποιείται για την εκτέλεση των 
αεροπορικών επιδείξεων είναι 
τύπου F-16C Block 52+.
Το αεροσκάφος F-16 της Ομά-
δας Αεροπορικών Επιδείξεων 
έχει τη δυνατότητα, ανάλογα 
με τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες και το ύψος βάσης 
των νεφών που υπάρχουν 
στην περιοχή επίδειξης, να 
εκτελέσει τρία προγράμματα 
ακροβατικών ελιγμών. Για την 
εκτέλεση του προγράμματος 

επίδειξης το αεροσκάφος πετά 
χωρίς εξωτερικά φορτία (κα-
θαρή διαμόρφωση) ή μπορεί 
να φέρει τις Σύμμορφες Δε-
ξαμενές Καυσίμου (Conformal 
Fuel Tanks-CFT’s). Το Ελληνικό 

F-16 είναι το μοναδικό αερο-
σκάφος επιδείξεων στον κό-
σμο που εκτελεί το πρόγραμμα 
επίδειξης με διαμόρφωση CFT. 
Η μέγιστη ταχύτητα κατά τη δι-
άρκεια της επίδειξης είναι 0.94 
Mach, ενώ τα G κυμαίνονται 
από +9,5 έως -3. Κάθε πτήση 
επίδειξης πληρεί όλα τα διεθνή 
Πρότυπα Ασφάλειας Πτήσεων 
που ορίζονται από το ΝΑΤΟ, 
τον ICAO, τον JAA και την FAA.
Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδεί-
ξεων Μεμονωμένου Αεροσκά-
φους με F-16 εκπαιδεύτηκε 
από την πεπειραμένη ομάδα 
‘’Viper West F-16 Demo Team’’ 
της Πολεμικής Αεροπορίας 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-
ρικής (USAF), η οποία εδρεύει 
στην Αεροπορική Βάση Hill 
στην πολιτεία Γιούτα των ΗΠΑ. 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
διάρκειας 28 ημερών, ξεκί-
νησε στις 4 Ιανουαρίου 2010 
και ολοκληρώθηκε την 1η 
Φεβρουαρίου 2010 στην 115 
Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπο-
ρική Βάση Σούδας. Στις 7 Νο-
εμβρίου 2010, η ομάδα F-16 
Demo Team της Πολεμικής 
Αεροπορίας πραγματοποίησε 
την πρώτη επίσημη αεροπορι-
κή επίδειξη στην 114 Πτέρυγα 
Μάχης στην Αεροπορική Βάση 
της Τανάγρας, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για την εορτή 
των προστατών της Πολεμικής 
Αεροπορίας Αρχαγγέλων Μι-
χαήλ και Γαβριήλ.

5

Οι φιγούρες του F16 
που ξετρέλανε τους Ναυπλιώτες

Στο κόκπιτ του αεροπλάνου 

βρισκόταν ο Σμηναγός Σωτή-

ριος Στράλης, ο οποίος απευ-

θυνόμενος στον κόσμο που 

τον παρακολουθούσε είπε: 

«Είναι τιμή να πετάμε πάνω 

από την πρώτη πρωτεύουσα 

της Ελλάδας ανήμερα της απε-

λευθέρωσής της» 

Το F-16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων έχει τη δυνατό-
τητα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το 
ύψος βάσης των νεφών, να εκτελέσει τρία προγράμματα ακρο-
βατικών ελιγμών



Κερδισμένοι και χαμένοι 
από την ανακήρυξη Σαμαρά

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ημέρα από την 
ανακήρυξη του Αντώνη Σαμα-
ρά σε επίτιμο δημότη Ναυπλί-
ου, φέρνει τον απολογισμό και 
την αυτοκριτική όλων όσων 
ενεπλάκησαν σε αυτή την δι-
αδικασία.
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ βγήκε ο ίδιος 

ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι συναισθη-
ματικά δεμένος με το Ναύπλιο και έδειξε την 
ικανοποίησή του με τα λόγια του για την από-
φαση του δήμου και με τον θερμό εναγκαλι-
σμό με τον Δημήτρη Κωστούρο τη στιγμή που 
παραλάμβανε το κλειδί της πόλης. Ο Πρωθυ-
πουργός αποκαλύπτοντας στο Πανελλήνιο ότι 
στο Ναύπλιο πέρασε τις δύσκολες στιγμές της 
πολιτικής του καριέρας (κάτι που βέβαια ήταν 
γνωστό μέχρι τώρα, μόνο στους ντόπιους) 
έδειξε με τον τρόπο του ότι η ανακύρηξή του 
σε επίτιμο δημότη ήταν κάτι που το ήθελε και 
το περίμενε.
ΚΕΡΔΙΣΜΈΝΟΣ βγήκε ο δήμαρχος Ναυπλί-
ου Δημήτρης Κωστούρος, για πολύ περισσό-
τερους λόγους. Κατ΄ αρχήν έγινε Πανελλήνια 
γνωστός, αλλά κυρίως βρήκε τον τρόπο να 
ανοίγει πιο εύκολα τις πόρτες των υπουργείων 
και άλλων φορέων για να διαπραγματεύεται θέ-
ματα της πόλης. Όμως ακόμα πιο κερδισμένος 
εκτιμάται ότι θα είναι στο μέλλον ως αιρετός, 
αφού έχοντας κάνει επίτιμο έναν δεξιό Πρωθυ-
πουργό, θα μπορεί ευκολότερα να απευθυνθεί 
στους δεξιούς ψηφοφόρους. Βέβαια πρέπει να 
αντισταθμίσει τις απώλειες από το κέντρο και 
την αριστερά που σε μεγάλο ποσοστό τον έχει 
στηρίξει, κάτι που μόνο η κάλπη μπορεί να δεί-
ξει.
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ είναι από την πλευρά τους 
και όσοι αντέδρασαν, καταφέρνοντας να μην 
καπελωθούν αυτή τη φορά από κομματικές 
ομπρέλες και παραταξιακές ταμπέλες, σημείο 
στο οποίο εντοπίζεται η επιτυχία της διαδήλω-
σης που έγινε στην πλατεία Συντάγματος.
ΧΑΜΕΝΗ ήταν προφανώς η αντιπολίτευση. Όχι 
τόσο η κοινοβουλευτική, αφού τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης κράτησαν μια σχετικά χαλαρή 
στάση, προφανώς για να μην ανακατευτούν 
στα της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας 
την αντίδρασή τους σε μερικές σχεδόν χαλα-
ρές ανακοινώσεις. Η αντιπολίτευση του δήμου 
έχασε, αφού παρότι έκανε σημαία της το θέμα 
της ανακήρυξης του Πρωθυπουργού, μάλλον 
…χάθηκε κάπου ανάμεσα στην ονομαζόμενη 
«Πρωτοβουλία πολιτών» που έδειξε ότι έχει με-
γαλύτερη δυναμική. ιχ

νη
λα

σί
ες

6 7

Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 0
4.

12
 .2

01
4

g
at

zi
os

ak
is

@
ya

h
oo

.g
r

του Ακη 
Γκάτζιου

Eνυπογράφως

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

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

(οδός Αγαπητού 6 – Ν. Βυζάντιο)
Το Διαμέρισμα είναι 3ου ορόφου, 103 τ.μ., τεσσάρι (3 υπνοδωμάτια), 

με ανοιχτή θέση στάθμευσης και αποθήκη (3,65 τμ)

Δέρνουν στο Άργος
Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλο-
γος «ΤΗΜΕΝΟΣ» υπό την αιγίδα 
του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας 
και Αθλητισμού Άργους – Μυκη-
νών προσφέρεται αφιλοκερδώς να 
παραδώσει μαθήματα αυτοάμυ-
νας και να γνωρίσει στους μαθητές 
και τις μαθήτριες των σχολείων 
καθώς και σε γονείς του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών την τέχνη του 
ΚΑΡΑΤΕ και της αυτοάμυνας σε μια 
προσπάθεια να διαδώσει τις αξί-
ες και τα ιδανικά του αθλητισμού 
μέσω του αθλήματος του ΚΑΡΑΤΕ.
Η δράση αυτή θα πραγματοποιεί-
ται στο Μπουσουλοπούλειο Προ-
πονητήριο κάθε Σάββατο στις 
19:30. Τι δουλειά έχει ο Τήμενος να 
χαρίσει το όνομά του στον Αθλητι-
κό Σύλλογο Καράτε δεν ξέρω, ίσως 
όση σχέση έχει ο Διομήδης με το 
χάντμπολ. Δεν ρωτάμε όμως γιατί 
το καράτε … δέρνει. 

ΩΠ. ΑΡΕ



βοντας» θέματα και πρόσωπα 
από το παρελθόν και σχολιάζο-
ντας ειρωνικά την ομάδα του 
Άργους.   Διαβάσαμε το, «η με-
γάλη ομάδα της Αργολίδας», να 

Αναγκαιότητα
Γνωρίζουμε ότι όταν δύο άν-
θρωποι έχουν διαφορές, αλλά 
εξαιτίας μιας κατάστασης που 
δεν ευνοεί την επιβίωση ούτε 
του ενός ούτε του άλλου, υπο-
χρεούνται να ακούσουν τα 
μηνύματα που τους επισημαί-
νουν αυτή την ανάγκη και να 
καθίσουν στο τραπέζι της συ-
νεργασίας τους. Μάλιστα, αυτό 
είναι ακόμη κάτι πιο επιβεβλη-
μένο όταν κινδυνεύει όλο το 
σύστημα που τους συντηρεί και 
αναγκαστικά κάποια στιγμή θα 
τους καταστρέψει.
Μια παρόμοια πάνω κάτω ει-
κόνα διαμορφώνεται αυτή την 
περίοδο που αφορά μια πιθανή 
προσέγγιση της κυβέρνησης 
και του ΣΥΡΙΖΑ στα αδιέξοδα 
που προκάλεσαν μαζί, η λαν-
θασμένη σε πολλά πολιτική της 
κυβέρνησης και η βιασύνη της 
αντιπολίτευσης να αναλάβει 
την ηγεσία της χώρας και να 
εφαρμόσει μια άλλου είδους 
πολιτική… 
Όμως, όπως και να ναι τα πράγ-
ματα, η προσέγγιση των πολι-
τικών αντιπάλων δεν πρέπει 
να αποκλείεται εφόσον δεν 
εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό 
τους ως κομματική οντότητα 
και μόνο, αλλά τη χώρα η οποία 
βρίσκεται από τους ίδιους τους 
πολιτικούς της σε μια πολύ κρί-

αναφέρετε με κάποιου είδους 

χλευαστικό ύφος σε κάποιο 

blog της περιφέρειας Πελο-

ποννήσου που προφανώς έχει 

συμφέροντα από άλλη ομάδα 

της κατηγορίας. Η απάντηση 

του Παναργειακού θα δοθεί 

στο γήπεδο και όχι μόνο από τα  

θετικά αποτελέσματα αλλά και 

από το βροντερό παρών που 

θα δώσει ο κόσμος του -γιατί 

η μεγάλη ομάδα δεν κρίνεται 

μόνο από τα αποτελέσματα 

αλλά και από τον λαό που την 

ακολουθεί». Δεν γνωρίζουμε 

ποιος είναι ο μυστικός εχθρός 

του Παναργειακού. Γνωρίζουμε 

όμως τον φανερό κι αυτός είναι 

πως δεν παίζει την μπάλα που 

περιμένουν οι φίλαθλοι. Γι αυτό 

παίξτε μπάλα ρέι, κι αφήστε 

τους «εχθρούς» γιατί μόνο έτσι 

θα κλείσετε στόματα.

ΑΝ.

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: 830

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 04.11.2014
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

σιμη περίοδο.
Κ.Κ.

Παίχτε μπάλα ρέι
Μια περίεργη ανακοίνωση εξέ-
δωσε τις προάλλες ο Παναργει-
ακός που θύμισε περισσότερο 
δήλωση γνωστού πολιτικού 
προσώπου παρά ομάδας: «Οι 

ειρωνείες και τα κακόβουλα 
σχόλια εναντίον του Παναρ-
γειακού δεν αγγίζουν την 
ομάδα και τον κόσμο της. 
Παρακολουθούμε το τελευ-
ταίο διάστημα εκπομπές και 
δημοσιεύματα που προσπα-
θούν μάταια να δημιουργή-
σουν μια αρνητική εικόνα 
για τον Παναργειακό «ξεθά-

Η νοοτροπία μετράει
Σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν με το χόκευ 
τόσο στην Αργολίδα όσο και στην υπόλοιπη χώρα 
ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Κοδέλας 
επισημαίνει μεταξύ άλλων: Η συγκεκριμένη 
πρακτική δεν αφορούσε μόνο τον παράνομο 
πλουτισμό όσων είχαν στήσει το “κύκλωμα 

χόκεϋ”. «Το χειρότερο ήταν η 
εμπέδωση από την εφηβική 
ηλικία ενός πελατειακού, 
κάλπικου, άνισου συστήματος 
σχέσεων, εξυπηρετήσεων και 
ανέλιξης. 
Απαιτείται ισονομία και 
δικαιοσύνη παντού! Πρέπει 
να τελειώνουμε με τη 
λερναία ύδρα της αδικίας, 
της ανισότητας και της 
ευνοιοκρατίας που ξεκινά 

από τη στάση του κεντρικού κράτους απέναντι 
σε ημετέρους της διαπλοκής και ισχυρούς και 
διαχέεται μέχρι το τοπικό επίπεδο παίρνοντας τις 
πιο απίθανες μορφές».
Δυστυχώς και η Λερναία Ύδρα φαινόμενο της 
Αργολίδας ήταν κι  αυτή.

ΟΝ

Σε πια χωρα ζούμε;
Με απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Γιάννη Ανδριανού, ανακαλείται η 
ειδική αθλητική αναγνώριση της 
Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπον-
δίας Σόφτμπολ σε συνέχεια της 
ανάκλησης της αθλητικής ανα-
γνώρισης 22 σωματείων μελών 
της τα οποία δεν είχαν αθλητική 
δραστηριότητα τουλάχιστον τα 
έτη 2012 και 2013. Με άλλη από-
φαση του Υφυπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού κ. Γιάννη 
Ανδριανού απορρίφθηκαν 17 
αιτήσεις αθλητών κρίκετ για την 
εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνα-

κα διακρίσεων και ανακλήθηκαν 
16 αποφάσεις εγγραφής στον 
Πίνακα αθλητών κρίκετ, λόγω 
έλλειψης ειδικής αθλητικής ανα-
γνώρισης της ΓΓΑ από αθλητικά 
σωματεία που συμμετείχαν στο 
εν λόγω πρωτάθλημα. Και τώρα 
υπουργέ μου πως θα περνάμε 
τα Σαββατοκύριακα χωρίς Σο-
φτμπολ οι κυρίες και κρίκετ οι 
Τζέντελμαν. Θέλετε να βγούμε 
στους δρόμους και να αρχίσου-
με να διεκδικούμε όσα η πολι-
τεία μας ληστεύει;

ΟΦ
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Υπουργείο 
εθνικής προπαγάνδας  
και χειραγώγησης   
    

Του Βασίλη Δαγρέ

ΠΑΡΤΕ τον από δω, να τον πάτε στον όροφο Α και αν δεν 
συμμορφωθεί στον όροφο Β να ακολουθηθεί όλη η δια-
δικασία. Οι δύο δεσμοφύλακες χωρίς να πουν τίποτα, τον 
σήκωσαν και τον έβγαλαν έξω από το δωμάτιο. Το δωμάτιο 
σχετικά μικρό, μια λάμπα φώτιζε τον χώρο τόσο όσο χρει-
αζόταν και τα παράθυρα κλειστά, κανείς δεν ήξερε αν ήταν 
ημέρα η νύχτα και όμως αυτός είχε προσπαθήσει με με-
γάλο σθένος, γιατί αγαπούσε την δουλειά που έκανε, όσο 
άχαρη και αν ήταν αυτή, να μεταπείσει αυτόν τον δύστυχο 
ανθρωπάκο να αλλάξει σκέψη, να ευθυγραμμίσει την σκέ-
ψη του σύμφωνα με την λογική της ομοσπονδίας. Όμως 
αυτός αντιστεκόταν, λες και μεταξύ τους υπήρχε ένας ιδιό-
μορφος ανταγωνισμός, πείσμα ο ένας πείσμα ο άλλος επι-
χείρημα ο ένα επιχείρημα ο άλλος.
ΆΠΛΩΣΕ το χέρι  του και πήρε το πακέτο με τα τσιγάρα, 
άναψε ένα, τράβηξε δυο τρεις ρουφηξιές, κοίταξε το ρο-
λόι του, σηκώθηκε, πήρε το μαύρο σακάκι του, ξέσφιξε 
την γραβάτα του, και τράβηξε προς την πόρτα. Πήρε το 
ανσασέρ κατέβηκε στο ισόγειο, χαιρέτησε τον φρουρό 
και βγήκε όσο γρήγορα μπορούσε. Δεν ήθελε να πάρει το 
αμάξι του, ήθελε να περπατήσει, να αναπνεύσει τον καθα-
ρό πρωινό δροσερό αέρα, ήταν λίγο πριν ξημερώσει, την 
ώρα που το βράδυ θα παρέδιδε την εξουσία του στην ημέ-
ρα, αυτή η αιώνια εναλλαγή, η αντίθεση του μαύρου με το 
άσπρο, του σκοταδιού με το φως, που αιώνες τώρα υπήρχε 
και θα συνεχίσει να υπάρχει. Και όμως κάπου στην γωνιά 
του μυαλού του υπήρχε η αμφιβολία, ήταν σπουδαγμένος, 
είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, θα μπορούσε αν το ήθελε να 
ήταν ένας αξιοσέβαστος καθηγητής, και όμως ήταν τόσο 
ενταγμένος στο σύστημα που προτίμησε αυτήν την δου-
λειά που κάνει. 
‘ΜΗΠΩΣ και οι ανώτεροι διδάσκαλοι μέσα από τον λαό 
δεν είναι, την ίδια δουλειά δεν κάνουν εδώ και χρόνια, 
ποιος νοιάστηκε να διαφωτίσει τον λαό, σε προτεραιότητα 
η θεσούλα και η μεγαλοπρέπεια ,ποιος νοιάστηκε, ένταξη 
υπάρχουν και κανά δυο εξαιρέσεις αλλά και τι μ αυτό’. Αυ-
τήν την σκέψη, την είχε κάνει πολλές φορές, και ίσως να 
ήταν αυτό που τον οδήγησε στο άλλο άκρο, στο άκρο της 
επιστήμης και της εξουσίας.
Και από την άλλη αυτός ο δύστυχος ανθρωπάκος, από 
το βιογραφικό του  που λόγω της δουλείας είχε διαβάσει, 
ήταν ένας μεροκαματιάρης άνθρωπος δεν είχε βγάλει πα-
νεπιστήμιο άλλα όπως έλεγε ο ίδιος είχε την θέληση να δια-
βάζει, για να αποκτήσει γνώση, να εξασκήσει την λογική 
του με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι σταθερός ως προς τις 
ιδέες του και τις αξίες του, δεν θα δεχόταν να του διαμορ-
φώσουν την σκέψη σου και την ψυχή του, μπορεί και αυτός 
να είχε στην πορεία της ζωής του τις αμφιβολίες του, αλλά 
η δύναμη είναι δύναμη, αντιστεκόταν, ήταν μια εξαίρεση. 
Το διάταγμα που είχε υπογραφή από τον ανώτατο άρχοντα 
ήταν σαφές, δεν έπρεπε για κανένα λόγο να αποδεχτούμε 
εξαιρέσεις ούτε μια, η δημοκρατία θα επιβάλλεται σύμ-
φωνα με την διαμορφωμένη κοινή λογική.  Αυτό ήταν το 
διάταγμα που είχε οδηγήσει αυτόν τον δύστυχο στην σύλ-
ληψη του, που είχε το θράσος σύμφωνα με την  εξουσία να 
λέει πολλά, και να λέει ελευθέρα την σκέψη του χωρίς να 
ακολουθεί την κοινή λογική.
ΤΟ ΒΗΜΑ του τώρα γινόταν όλο και πιο γρήγορο, απομα-
κρυνόταν όλο και πιο πολύ από το πολυώροφο κτίριο με το 
μεγαλόπρεπο τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝ-
ΔΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, κάθε φορά μετά το τέλος της 
δουλειάς η κρυμμένη αμφιβολία, που υπήρχε φωλιασμένη 
σε μια γωνιά του μυαλού του, τον κυνηγούσε, παρόλο που 
προσπαθούσε μάταια να κλειδώσει την συνείδηση του.  

Η Στεφανοπούλου – Μαυρομμάτη πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Η Δήμητρα Στεφανοπούλου – Μαυρομμάτη 
εξελέγει πρόεδρος του  Ιατρικού Συλλόγου 
Αργολίδος, μετά τις αρχαιρεσίες που ολκληρώ-
θηκαν για τη συγκρότηση του διοικητικού συμ-
βουλίου.
Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Σπύρος Κόκκινος, 
γραμματέας η Αγγελική Δαραβέλια,
Ταμίας ο Κων/νος Κατσαρός, και μέλη οι:  Κοκ-
κινόπουλος Παντελής,  Κουριώτης Εμμανου-
ήλ,  Κωνσταντινόπουλος Αγγελής,  Κωστάκης 
Προκόπης, Μούκας Γεώργιος, Μπαβέλλας Βασί-
λειος, Σαλεσιώτης Ιωάννης.
Πειθαρχικό Συμβούλιο . Πρόεδρος: Βασιλόπου-
λος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος: Μπούρης Βασί-
λειος  και Μέλη:  Κεραμιδάς Δημήτριος  Μιχαήλ 
Ιωάννης  Παναγιωτόπουλος Κων/νος Πογιατζής 
Κων/νος  Τασιόπουλος Νικόλαος  Χριστόπουλος 

Διονύσιος.
Για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέχθηκαν 
οι:  Μούκας Γεώργιος,  Παναγιωτόπουλος Κων/
νος,  Πουλάς Ανδρέας,  Σαλεσιώτης Ιωάννης.

Μετά τις ομάδες δορυφόρους στο μπάσκετ ήρθε η σειρά του Χάντ Μπολ

Ανακάλυψαν την Σελήνη

Πριν από 10 και πλέον χρό-
νια ο «α» είχε αποκαλύψει τις 
ομάδες «δορυφόρους» των 
ομάδων μπάσκετ που χρημα-
τοδοτούντο ενώ τα χρήμα-
τα κατέληγαν στις μητρικές. 
Έκτοτε πέρασε αρκετός καιρός 
ώστε να φτάσουμε στο χόκεϋ 
και στο μπέιζμπολ, όπου διεξή-
γοντο «πρωταθλήματα» με τις 
μισές ομάδες στα χαρτιά.  Το 
ότι ξαφνικά βρέθηκε η Αργο-
λίδα να έχει ομάδες στα χαρτιά 
και πέρα απ αυτές που έκαναν 
πρωταθλητισμό, αυτό δεν εί-
ναι λόγος μαζί με τα ξερά να 
κάψουμε και τα χλωρά. Μόλις 
αναλήφθηκε το πρόβλημα ο κ. 
Ανδριανός έσπευσε να ανακα-
λέσει την αθλητική αναγνώρι-
ση της Ομοσπονδίας.
Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση ο υφυπουργός αθλητι-
σμού Γιάννης Ανδριανός τό-
νισε: «Η απαρέγκλιτη τήρηση 
της νομιμότητας είναι αυτονό-
ητη υποχρέωση μου, όπως και 
κάθε δημόσιου λειτουργού.

Από την στιγμή που περιήλθαν 
σε γνώση μου καταγγελίες που 
αφορούσαν την Ομοσπονδία 
Χόκεϋ, με εντολή μου ξεκί-
νησε ενδελεχής έρευνα από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η οποία και  συ-
νεχίζεται. Τα στοιχεία της θα 
αποσταλούν στη Δικαιοσύνη 
και τον Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, ήδη δια-
πιστώθηκε αρμοδίως ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για την ειδική αθλητική ανα-
γνώριση της Ομοσπονδίας 
από την ΓΓΑ, καθώς τα ενεργά 
της σωματεία είναι λιγότερα 
από τον ελάχιστο κατά νόμο 
προβλεπόμενο αριθμό. Γι’ αυτό 
και προέβην στην ανάκληση 
της αθλητικής αναγνώρισης 
της Ομοσπονδίας, κατ’ εφαρ-
μογή του νόμου, καθώς και 
στην απόρριψη και ανάκληση 
αιτημάτων αθλητών για την εγ-
γραφή τους στον ειδικό πίνακα 

δ ι α κ ρ ί σ ε -
ων της ΓΓΑ, 
μ ο λ ο ν ό τ ι 
β ε β α ί ω ς 
τα παιδιά 
είναι τα 
τ ε λ ε υ τα ί α 
που φταίνε 
σ’ αυτή την 
υπόθεση».
 Ανάλογο 
πρόβλημα 
υπήρξε και 
με την ομο-
σ π ο ν δ ί α ς 
μπεϊζμπολ 
υ π οχ ρ ε ώ -
νοντας τον 

υ φ υ π ο υ ρ γ ό 
να προχωρήσει στην ανάκλη-
ση της αθλητικής αναγνώρι-
σης της.
Με απόφαση λοιπόν του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, 
ανακλήθηκε η ειδική αθλητική 
αναγνώριση της Ελληνικής 
Φίλαθλης Ομοσπονδίας Μπέ-
ιζμπολ σε συνέχεια της ανά-
κλησης της αθλητικής αναγνώ-
ρισης 34 σωματείων μελών της 
τα οποία δεν είχαν αθλητική 
δραστηριότητα τουλάχιστον 
τα έτη 2012 και 2013. 
Και στις δυο περιπτώσεις το 
θέμα αφορά αφ ενός μεν τις 
επιδοτήσεις παντός είδους 
που κόβονται προφανώς κατ 
εντολή της κυβέρνησης, αφε-
τέρου την κατάχρηση του δι-
καιώματος εισαγωγείς στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση για 
όσους κάνουν πρωταθλητι-
σμό. 
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ 
τ. Δντης Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 
Μετεκπαιδευθείς εις ΗΠΑ - Joslin Diabetes Center Harvard University  

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6974 803 144 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας-Διερεύνηση Ιλίγγων

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6983 501 081 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

Διάβασαν τον τίτλο και νόμισαν 
ότι προσβάλουμε το Λυγουριό !

Η προσπάθειά μας να τονίσουμε την ολιγωρία και την αδρά-
νεια έγκαιρης καταδίκης των φιλοξενούμενων φιλοσκοπια-
νών Ρουμάνων του δήμου Επιδαύρου, που μοίρασαν ανθελ-
ληνικό υλικό στο Λυγουριό, ερμηνεύτηκε από ορισμένους 
ως «αρρωστημένη φαντασία» των συντακτών μας που είχαν 
σκοπό να διασπείρουν συκοφαντίες με στόχο να βλάψουν 
το Λυγουριό, δυσφημίζοντάς το!!!
Προφανώς κάποιοι,  αντί να δουν το πρόβλημα κοιτούσαν 
το δάκτυλο…
Φυσικά και δεν αναγνώρισε το Λυγουριό την ονομασία «Μα-
κεδονία» για τα Σκόπια, ούτε θα μπορούσε άλλωστε να πρά-
ξει κάτι τέτοιο μια περιοχή που ιστορικά έχει παίξει σημαίνο-
ντα ρόλο στη διαμόρφωση της Εθνικής πολιτικής.
Και βέβαια, θα έπρεπε να αντιδράσει ο δήμος από την πρώ-
τη στιγμή που έγινε γνωστή η διανομή του ανθελληνικού 
φυλλαδίου. Υπενθυμίζουμε την εγκύκλιο του υφυπουργού 
Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού που απέστειλε τον Ιανουά-
ριο 2014 προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, και επισημαίνει 
τις Οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ονο-
μασία της ΠΓΔΜ στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Ένας 
δήμος όπως αυτός της Επιδαύρου μπορεί να θεωρηθεί υπο-
δεέστερος από τις αθλητικές ομάδες; Προφανώς όχι.
Παρόλα αυτά, με μια ανώνυμη, ανυπόγραφη και χωρίς λο-
γότυπα του δήμου υβριστική και συκοφαντική προς εμάς 
επιστολή, που εστάλει από το email του δήμου Επιδαύρου, 
οι συντάκτες της επιχειρούν να παρακάμψουν το πρόβλημα 
που καταγγέλθηκε από θεσμικά όργανα (δημοτικούς συμ-
βούλους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης) και 
έσπευσαν να καταδικάσουν την εφημερίδα που στιγμάτισε 
την καθυστέρηση αντίδρασης από τον δήμο, πριν καν συ-
νεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για να καταδικάσει τους 
φιλοξενούμενους Ρουμάνους.
Μάλιστα, η επιστολή αυτή εστάλει από το email που στέλνει 
συνήθως ο δήμος τις ανακοινώσεις του και σε άλλα Μέσα 
Ενημέρωσης, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προς 
τιμήν τους δεν το αναπαρήγαγαν. 
Φαίνεται δε, ότι ο συντάκτης (ή η συντάκτρια) της επιστολής 
αυτής αγνοεί το δημοσίευμα και έχει προφανώς διαβάσει 
μόνο τον τίτλο, αφού ισχυρίζεται ότι δεν έχουμε δημοσιεύ-
σει την θέση της πλειοψηφίας,  παρότι σε δηλώσεις του ο 
ίδιος ο δήμαρχος  επισήμαινε ότι το θέμα θα μπει για συζή-
τηση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και ότι θα ζητήσει 
από τους φιλοξενούμενους να πάρουν θέση, αλλιώς ο δήμος 
Επιδαύρου θα διακόψει τις σχέσεις μαζί τους.
Παράλληλα ο συντάκτης (ή η συντάκτρια) ψεύδεται ισχυρι-
ζόμενος ότι τηρούμε σιγή ιχθύος για θέματα που αφορούν 
το Λυγουριό, παραβλέποντας τόσο το πρόσφατο πρωτοσέ-
λιδο για την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Άγιο 
Δημήτριο, όσο και τα εκτενή και συνεχή μας ρεπορτάζ για 

θέματα που αφορούν την επέκταση του Αναβάλου και τόσα 
άλλα ζητήματα (συνέντευξη δημάρχου για τον Αγροτουρι-
σμό, εκτενές δημσίευμα για την δημιουργία Κέντρου ιατρι-
κού τουρισμού, Κοινωνικό Σχολείο, Αθλητικές εκδηλώσεις, 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γ.Γ. Αθλητι-
σμού κλπ.)
Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου», δεν αντιλαμβάνεται πού 
αποσκοπούν τέτοιου είδους απειλές, υβρεολόγια, ή ακόμα 
και χοντροειδέστατα ψεύδη. 
Ούτε αντιλαμβάνεται την προσπάθεια ενοχοποίησης μιας 
εφημερίδας η οποία δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το 
δημοσιογραφικό και εθνικό της καθήκον, δηλαδή να ανα-
δείξει το θέμα που επισήμως καταγγέλθηκε από δημοτικούς 
συμβούλους, εφαρμόζοντας την δεοντολογία και παρουσι-
άζοντας παράλληλα και ταυτόχρονα την γνώμη του δημάρ-
χου και την καταγγελία της αντιπολίτευσης.
Ακολουθεί η υβριστική και συκοφαντική επιστολή που λά-
βαμε από το μειλ του δήμου Επιδαύρου: «Στο προοίμιο του 
Κώδικα Δεοντολογίας των δημοσιογράφων γίνεται αναφορά 
στην αξιοπρέπεια του Δημοσιογράφου ο οποίος έχει χρέος 
να θωρακίσει την ελευθεροτυπία επ’ αγαθώ της δημοκρατί-
ας και της κοινωνίας, γιατί η πληροφόρηση είναι κοινωνικό 
αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Γι’ αυτό έχει 
πρώτιστο καθήκον προς την κοινωνία και τον εαυτό του, την 
δημοσιοποίηση της αλήθειας και κυρίως να ερευνά προκατα-
βολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, 
την ακρίβεια της πληροφορίας που πρόκειται να μεταδώσει. 
Ο λόγος για την εβδομαδιαία εφημερίδα ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ο οποίος στο φύλλο της 20ης/11/2014 
ως πρωτοσέλιδο δημοσίευσε άρθρο με τον τραγελαφικό 
τίτλο «Το ΛΥΓΟΥΡΙΟ αναγνώρισε τα Σκόπια» τονίζοντας 
μάλιστα ότι «Εθνικές διαστάσεις κινδυνεύει να πάρει το 
θέμα της διανομής τουριστικού φυλλαδίου στο Λυγουριό 
από επισήμους φιλοξενούμενους του 
δήμου Επιδαύρου, στο οποίο τα Σκό-
πια εμφανίζονταν ως Μακεδονία…» 
Ο υπεύθυνος για την εξακρίβωση 
της αντικειμενικότητας των εν λόγω 
πληροφοριών, ακολουθώντας την τα-
κτική του θορύβου και του εντυπω-
σιασμού, χρησιμοποιεί δελτία τύπου 
του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας 
του Δήμου Επιδαύρου Τάσου Χρόνη 
και παγιδευμένος στο παιχνίδι της, 
διασπείρει συκοφαντίες, μέσω των 
οποίων φαίνεται πως ο στόχος του 
ήταν να βλάψει το Λυγουριό, δυσφη-
μίζοντάς το. Γιατί, που ακούστηκε, μια 
κωμόπολη όπως το Λυγουριό να έχει 

δυνατότητες-αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Για την αποκατάσταση της αλήθειας οφείλουμε να ενημε-
ρώσουμε τους δημότες μας και τους αναγνώστες γενικό-
τερα, ότι ο Δήμος δεν ρωτήθηκε από την συγκεκριμένη 
φυλλάδα ούτε πριν το πρώτο δημοσίευμα αλλά και όταν 
ρωτήθηκε συνέχισε στο ίδιο μοτίβο διαστρέβλωσης των 
γεγονότων χωρίς να αναιρέσει τουλάχιστον τον γελοιότα-
τα θορυβώδη τίτλο, απεναντίας, τον επαναχρησιμοποιεί.                  
Εντύπωση και απορία προκαλεί το γεγονός ότι ο εκδότης του 
εν λόγω εντύπου είναι Λυγουριάτης (!!!) ο οποίος, ενώ τηρεί 
σιγή ιχθύος για τις επιτυχίες του Δήμου σε ότι αφορά την επέ-
κταση του Αναβάλου, την ίδρυση Σχολής Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης στον Άγιο Δημήτριο με ειδικότητες μοναδικές στην 
Πελοπόννησο, τις ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλα τα αθλη-
τικά κέντρα του Δήμου, δαπάνης πολλών χιλιάδων ευρώ κλπ 
κλπ…, από την άλλη ασπάζεται και υπερτονίζει τις πρακτικές 
αποπροσανατολισμού της μείζονος μειοψηφίας κατασκευά-
ζοντας θέματα εκ του μηδενός με προφανές ίδιον όφελος. 
Θεωρούμε επικίνδυνο το γεγονός ότι δεν έχει αντιλη-
φθεί το μέγεθος του ατοπήματος εφόσον στο δεύτε-
ρο δημοσίευμα θριαμβολογεί που το φύλλο του «ξε-
πούλησε λίγη ώρα μετά την κυκλοφορία και το θέμα 
έγινε παντού γνωστό με αναπαραγωγή από το διαδίκτυο..» 
Ο Δήμος Επιδαύρου προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος 
του απέναντι σε έναν πολύ επικίνδυνο δημοσιογραφικό ολο-
κληρωτισμό, επιφυλάσσεται να προβεί σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες αν άμεσα δεν ανακληθεί το δημοσίευμα με όμοιο 
πρωτοσέλιδο, ζητώντας συγγνώμη τουλάχιστον από τους 
Λυγουριάτες. Διαφορετικά θα δικαιωθεί Άγγλος συγγραφέας 
που πιστεύει ότι είναι κατάντια για μια εφημερίδα να αγωνιά 
για τον αριθμό των λέξεων και όχι για το περιεχόμενό τους! 
Λυγουριό 25/11/2014. Από τον Δήμο Επιδαύρου».
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

“Μεγάλον βούκκον φάε, μεγάλον λόον μεν πεις”
-Γιώργο που είσαι ; 
Ο κυρ Γιώργης περιεργαζόταν το ρολόι της ΔΕΗ, και 
μουρμούραγε θυμωμένος. 
-Δεν μπορεί κάτι δεν πάει καλά, κάτι παραπάνω γράφει το 
ρολόι. Θα πάω να παραπονεθώ. Δεν τον κοροϊδεύουν τον 
Γιώργη έτσι!
-Γιώργο με ακούς ή μιλάω μόνη μου; 
-Σε ακούω, εδώ και πενήντα χρόνια, αναγκαστικά φανατικός 
ακροατής σου!
-Μόνο που δεν σου χρέωσα ποτέ τα εισιτήρια.
-Γέρασες αλλά την ειρωνεία δεν την έκοψες. 
-Ούτε το καφεδάκι που θέλω να πίνω μαζί σου. 
-Πάντα η γνωστή θηλυκή τακτική σου, της πλάγιας 
καθοδήγησης.  
-Ναι είσαι εσύ από αυτούς που καθοδηγούνται. Κουλουράκι 
ή παξιμάδι θες;(!!)
Ο κυρ Γιώργης στο μικρό μπαλκόνι που έβλεπε στο παρκάκι 
, έπινε  τον καφέ του με την γυναίκα του. 
-Οι γείτονες στην απέναντι μονοκατοικία μετακόμισαν. 
-Νομίζεις. 
-Τι νομίζω χθες είχε έρθει συνεργείο 
και μάζεψαν όλα τα πράγματα 
τους. Να δεις πόσο γρήγοροι ήταν 
, σε μια ώρα μάζεψαν όλο το σπίτι. 
-Δεν το μάζεψαν. 
-Μα καλά Γιώργη με γρίφους θα 
μιλάς σήμερα; 
-Δεν έγινε μετακόμιση και οι 
γείτονες δεν μετακόμισαν. 
-Μα θα με τρελάνεις, αφού είδα 
την μεταφορική εταιρεία .
-Δεν ήταν μεταφορική εταιρεία, 
κλέφτες ήταν. Τους σήκωσαν όλο 
το σπίτι χωρίς να το καταλάβουν . 
Αλλά φταίνε και αυτοί πήγαν  για 
διακοπές  και δεν είπαν τίποτα 
σε ένα γείτονα. Αλλά κάποιο 
πουλάκι από το γραφείο ταξιδιών 
ή  από την αεροπορική εταιρεία 
από κάπου πάντως έδωσε την 
πληροφορία. Μπήκαν σαν κύριοι 
και έκαναν την δουλειά τους. 
Έπρεπε να πουν σε κάποιον 
στην γειτονιά ότι θα λείπουν. Για 
αυτό λέω συνέχεια τα μάτια σας 
δεκατέσσερα.  Φύλαξε τα ρούχα 
σου για να έχεις τα μισά. 
-«Μεγάλο βούκκον φάε μεγάλο 
λόον μεν πεις»  έλεγε η μάνα μου 
στην Κύπρο, ( του είπε η  γυναίκα 
του ενώ αυτός είχε πάρει ένα μια μεγάλη μπουκιά από 
κουλούρι στο στόμα του, έτσι όπως ήταν μόνο με τα μάτια 
μπορούσε να γελάσει. )
-Αύριο θα πάω στην ΔΕΗ, νομίζω ότι πληρώνουμε πολλά για 
το ρεύμα. 
Την άλλη μέρα, κουστουμαρισμένος και στηριζόμενος στο 
μεταλλικό του μπαστούνι έφτασε στα κεντρικά γραφεία της 
ΔΕΗ. Μπροστά του ήταν δυο νεαροί. 
-Να δώσουμε την σειρά μας στον κύριο; (Είπε ο πρώτος 
στον δεύτερο.) 
-Βεβαίως (είπε ο δεύτερος) . 
-Παιδιά δεν είναι ανάγκη, έχω όλο τον χρόνο να περιμένω αν  
βιάζεστε. 
-Και εγώ κύριε έχω απεριόριστο χρόνο λόγο ανεργίας ( είπε 
ο πρώτος και ένα καλοσυνάτο μισό  χαμόγελο γράφτηκε 
στο πρόσωπο του μέχρι την χαρακτηριστική κρεατοελιά στο 
αριστερό του μάγουλο.) 
-Σας ευχαριστώ πολύ, να ξέρετε ότι στις δύσκολες μέρες που 
περνάμε, σπανίζει η ευγένεια. 
Ο κυρ Γιώργης πέρασε πρώτος στην σειρά. Ανέφερε  στην 
υπάλληλο πίσω από τα τζάμι τις υποψίες του. Ότι πιθανόν να 
μην δούλευε καλά το ρολόι καταμέτρησης του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Το μπαράζ ευγένειας συνεχιζόταν σήμερα για 
τον ηλικιωμένο κύριο.  Η καλοσυνάτη υπάλληλος πήρε 

όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν και του είπε ότι το 
συντομότερο δυνατόν η τεχνική υπηρεσία θα περάσει για 
έλεγχο. Του ζήτησε για δεύτερη φορά τα στοιχεία διεύθυνση, 
τηλέφωνο και τον αποχαιρέτησε ευγενικά. Ο κυρ Γιώργης 
κοίταξε το ρολόι του οκτώ και μισή και είχε τελειώσει 
εξαιρετικά σύντομα  την πρώτη του «αποστολή». Τώρα θα 
πήγαινε στην τράπεζα να πάρει την σύνταξη του. Παρά το 
προχωρημένο της ηλικίας του είχε μάθει τον χειρισμό της 
κάρτας και μπορούσε να παίρνει τα χρήματα του χωρίς να 
είναι αναγκασμένος να στέκεται με τις ώρες στις ουρές. 
Με πολύ προσεκτικές κινήσεις και ελέγχοντας όλες τις 
κατευθύνσεις μην παραμονεύει κανένας επιτήδειος, πήρε τα 
χρήματα, τα έβαλε σε ένα φάκελο και τα «κλείδωσε» μέσα 
από το πουκάμισο του. Μπορεί να ήταν λίγο ιδιότροπος 
και καχύποπτος αλλά καρμίρης δεν ήταν. Όταν έπαιρνε 
την σύνταξη του πήγαινε τα λεφτά στο σπίτι και κρατούσε 
εκατό ευρώ να κεράσει τους φίλους του. Τα χίλια πεντακόσια 
ευρώ που έπαιρνε ήταν πολλά για τα δεδομένα της εποχής. 
Πάντως στο καφενείο είχε καθιερωθεί το κέρασμα του κυρ 
Γιώργη, κάθε πρώτη του μηνός. 
-Άντε γεια μας και να πεθάνει ο χάρος . ( Είπε καθώς 

τσούγκριζε τα ποτήρια 
με τους φίλους του.) 
Πάντως σήμερα κέρδισε 
την εμπιστοσύνη μου η 
νέα γενιά. 
-Πώς έγινε αυτό Γιώργη, 
εσύ τεμπέληδες του 
ανέβαζες κλέφτες του 
κατέβαζες. 
-Πήγα σήμερα στην 
ΔΕΗ, να παραπονεθώ για 
το ρολόι. Δυο λεβέντες  
Ήταν μπροστά μου. Ούτε 
συνεννοημένοι να ήταν, 
μου έδωσαν την θέση 
τους. Άντε γεια μας. 
Το κουδούνι χτύπησε 
τρεις φορές μέχρι να 
φτάσει με τα αρθριτικά 
της πόδια η κυρία 
Πολυξένη στην πόρτα. 
-Είναι το σπίτι του 
Γεώργιου Γωργίου; 
-Μάλιστα. 
-Τι θέλετε; 
-Είμαστε από την ΔΕΗ 
ήρθαμε να ελέγξουμε 
το ρολόι και αν έχετε 
διαρροή ρεύματος. 

-Μα πριν από λίγο πήγε.
-Ήταν το συνεργείο στην περιοχή σας και μας ειδοποίησαν. 
-Μια στιγμή να τον πάρω τηλέφωνο, είναι λίγο ιδιότροπος 
ξέρετε, θέλει να ενημερώνεται για όλα. ( Σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα η κυρία Πολυξένη επέστρεψε στην ανοικτή 
πόρτα.) Εντάξει σε λίγο θα είναι και ο ίδιος εδώ, πίνει τα 
πρωτομηνιάτικα τσιπουράκια με τους φίλους του. ( Πήγε και 
τους υπόδειξε που ήταν το ρολόι) 
-Λοιπόν κυρία μου, ο σύζυγος είχε μάλλον δίκιο. Οι πρώτες 
ενδείξεις δείχνουν διαρροή. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα 
τεχνικό έλεγχο σε  όλα τα δωμάτια. Μαζί με τον συνάδελφο 
θα πρέπει να πηγαίνετε από δωμάτιο σε δωμάτιο και να 
κλείνετε και να ανοίγετε όλες τις παροχές ρεύματος και εγώ 
να κάνω την μέτρηση και να καταγράφει και ο συνάδελφος. 
Ακολούθησαν αυτή την διαδικασία, δωμάτιο προς δωμάτιο, 
περνώντας όλα τα δωμάτια του σπιτιού. 
-Λοιπόν κυρία …. Το όνομα σας ;
-Πολυξένη Γεωργίου 
-Λοιπόν κυρία Πολυξένη υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει 
να πεταχτούμε μέχρι τις αποθήκες να φέρουμε κάποια 
ανταλλακτικά  για να ρυθμίσουμε το ρολόι σας σε μια ώρα 
θα είμαστε πίσω. 
-Σας ευχαριστώ πολύ , θα έχει έρθει και ο άντρας μου, θα 
έχω ετοιμάσει και κάτι να τσιμπήσουμε, παιδιά μου. 

-Μα δεν είναι ανάγκη, εμείς την 
δουλειά μας κάνουμε ( και ένα γλυκό 
μισό  χαμόγελο σχηματίστηκε στο 
πρόσωπο του τεχνικού με την άκρη 
από τα χείλη του να φτάνει μέχρι 
την χαρακτηριστική κρεατοελιά στο 
αριστερό του μάγουλο).
Πριν περάσει μια ώρα ο κυρ Γιώργης γύρισε ευδιάθετος στο 
σπίτι. 
-Γιώργη είχες δίκιο, έχει πρόβλημα το ρολόι. 
-Πάντα έχει δίκιο ο Γιώργης αλλά κανένας δεν τον ακούει. 
Για να δούμε πόσο θα γράψει την επόμενη φορά. Μα καλά 
δεν το άνοιξαν το κουτί; Την παλιά σφραγίδα έχει ακόμα. 
-Όχι. Κάτι καλώδια έβαλε έξω από το κουτί ο ένας νεαρός. 
-Μάλιστα, σαν να με εξετάζει ο γιατρός με το στηθοσκόπιο 
πάνω από το σακάκι μου. 
Περίεργο. Και πως το έφτιαξε; 
-Δεν το έφτιαξε , θα πάει να φέρει ανταλλακτικά από τις 
αποθήκες. 
-Και πως ξέρει τι ανταλλακτικά θα φέρει αν δεν άνοιξε το 
κουτί; Κάτι δεν πάει καλά. 
-Ήταν πολύ ευγενικά παιδιά, ιδιαίτερα αυτός με την 
κρεατοελιά στο μάγουλο που βρήκε την βλάβη. Με τον άλλο 
ελέγξαμε όλα τα δωμάτια. 
-Τι είπες; 
-Γιώργη είσαι καλά; ( Ο κυρ Γιώργης είχε χάσει όλο το αίμα 
από το πρόσωπο του, είχε μείνει στήλη άλατος.) Γιώργη 
είσαι καλά ; Με τρομάζεις.
-Η σύνταξη που είναι ; 
-Στο κομοδίνο, (έτρεξαν και οι δυο στην κρεβατοκάμαρα, 
εκεί κατάλαβαν ότι ο λευκός φάκελος έβγαλε φτερά και 
πέταξε μαζί με τους «τεχνικούς»).
-Αμ για αυτό μου έδωσαν την θέση να περάσω μπροστά 
στην ΔΕΗ, από εμένα τον ίδιο πήραν τις πληροφορίες που 
μένω και τι θέλω. Πρέπει να με παρακολούθησαν όταν πήγα 
στην τράπεζα και μετά στο καφενείο. Χίλια τετρακόσια 
ευρώ θα μου κοστίσει ο έλεγχος των «τεχνικών». Και που 
να το πεις,  ρεζίλι θα γίνω. Εγώ ο Γιώργης να την πάθω στα 
εβδομήντα πέντε μου. Αλλά φταις και εσύ. 
-Εγώ τι έκανα; Αφού σε πήρα τηλέφωνο!!! 
-Το πρωί με γρουσούζεψες «μεγάλο βούκκον φάε μεγάλον 
λόο μεν πεις».
-Να ξέρεις Γιώργη ( ένα πονηρό παιδικό χαμόγελο έγραψαν 
οι ρυτίδες της κυρά Πολυξένης) επειδή θα έρχονταν ξανά τα 
παιδιά … 
-Ποια παιδιά; 
-Οι τεχνι… οι κλέφτες μωρέ, τους ετοίμασα κάτι κυπριακά 
μεζέδια, δεν πάμε στο μπαλκονάκι να τσιμπήσουμε; Έλα 
μωρέ Γιώργη λεφτά ήταν δεν χάθηκε άνθρωπος! 
Έχουμε να περάσουμε,  τον άλλο μήνα πάλι θα πας να πάρεις 
άλλα. 
Βουβοί και ήρεμοι έτρωγαν τα μεζέδια τους με την συνοδεία 
ζιβανίας. Ο κυρ Γιώργης είχε ηρεμήσει, βοήθησε λίγο και το 
ποτό. Με το στόμα γεμάτο με ένα κομμάτι χαλούμι, έδειξε με 
το χέρι του προς το παρκάκι. Μια άλλη μεταφορική έφερνε 
νέα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι που είχαν 
κλέψει πριν λίγες μέρες. 
-Ε Γιώργη μου τα είπαμε και παρεξηγήθηκες, «μεγάλο 
βούκκον φάε…..
Ο μπουκωμένος κυρ Γιώργης δεν μπορούσε παρά να γελάσει 
πάλι μέσα από τα μάτια του. 

*Η ιστορία βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα που 
διηγήθηκε ο Αντρέας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟ-
ΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2ο ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε 
Έργα  x
Προμήθειες
Υπηρεσίες 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΣΔΣ); ΝΑΙ 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυμία και Διεύθυνση τησ 
Αναθέτουσας Αρχής
Οργανισμός 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΩΝ
Υπόψη 2ου Τμήματος Κατασκευ-
ών Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Διεύθυνση ΣΕΡΑΦΗ 60 & ΛΙΟΣΙ-
ΩΝ 210 
Ταχυδρομικός Κώδικας 104 45
Τοποθεσία / Πόλη ΑΘΗΝΑ 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο 210.83.99.855, & 
210.83.99.846, Τηλεομοιο-
τυπία (Φαξ)  210.83.99.721 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(e-mail)  li210u066@minagric.gr 
Διεύθυνση Internet (URL)
I.2) Διεύθυνση Για Πρόσθετες 
Πληροφορίες: 
Όπως στο I.1    
I.3) Διεύθυνση για την Παροχή 
Εγγράφων:
Όπως στο I.1   
I.4) Διεύθυνση Για την Αποστολή 
Των Προσφορών και των Αιτήσε-
ων Συμμετοχής:
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 Τ.Κ. 104 
45 - Αθήνα - Ελλάδα 
I.5) Είδος τησ Αναθέτουσας Αρ-
χής*:
Κεντρική διοίκηση 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Είδος σύμβασης έργου
Κατασκευή 
ΙΙ.1.4) Πρόκειται περί συμβάσεως 
– πλαίσιο ;*
ΟΧΙ                
ΙΙ.1.5) Ονομασία της σύμβασης 
από την αναθέτουσα αρχή*
«Κατασκευή έργων μεταφοράς 
και διανομής νερού άρδευσης 
από δίκτυα Ανάβαλου στους Δή-
μους Ασκληπειού και Επιδαύρου»
ΙΙ.1.6) Περιγραφή / αντικείμενο 
της σύμβασης        
Η σχετική εργολαβία έχει ως αντι-
κείμενο συνοπτικά τις εξής εργα-
σίες :
Αντικείμενο της εργολαβίας  εί-
ναι τα έργα μεταφοράς νερού 
που απαιτούνται για την κάλυψη 
αρδευτικών αναγκών καλλιερ-
γούμενων περιοχών του Δήμου 
Επιδαύρου, οι οποίες αντιμετω-
πίζουν σοβαρά προβλήματα άρ-
δευσης. Προβλέπεται να εξυπη-
ρετηθούν εκτάσεις που ανήκουν 
στις κτηματικές περιοχές Αγ. Δη-
μητρίου (Μετοχίου), Αρκαδικού, 
Ασκληπιείου (Λυγουριού), Δήμαι-
νας, Παλαιάς και Νέας Επιδαύρου, 
συνολικής μικτής επιφάνειας 
27.300 περίπου στρεμμάτων, με 
καθαρά αρδευόμενη γεωργική γη 
20.450 στρεμμάτων. Η υδροδότη-
ση του έργου προβλέπεται να γί-
νει από την υφιστάμενη διώρυγα 
του αρδευτικού δικτύου του Ανα-
βάλου, από την οποία διατίθεται 
παροχή 2.500  m3/ώρα. Το νερό 
αντλείται από το επίπεδο της διώ-

ρυγας Αναβάλου (υψόμετρο +15 
περίπου) μέχρι την περιοχή του 
Μετοχίου, όπου βρίσκεται και το 
ψηλότερο σημείο της διαδρομής 
(υψόμετρο +400). Στη συνέχεια, 
με αγωγούς βαρύτητας, το νερό 
διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος 
της περιοχής μελέτης για να κα-
ταλήξει σε ύψωμα νοτίως της 
Δήμαινας, σε υψόμετρο +275 m. 
Το έργο έχει συνολικό μήκος εί-
ναι 31,9 km και αποτελείται από 
13,1 km καταθλιπτικών αγωγών 
διαμέτρου DN800 mm και 18,8 
km αγωγών βαρύτητας με διαμέ-
τρους DN600 και DN500 mm.Η 
ανύψωση του νερού γίνεται 
με τρία αντλιοστάσια παροχής 
2.500  m3/h και συνολικού μανο-
μετρικού ύψους 445 m. Για την 
εξυπηρέτηση των δικτύων των 
επί μέρους εκτάσεων κατασκευ-
άζονται τρεις δεξαμενές ημερήσι-
ας εξίσωσης, συνολικού καθαρού 
απoθηκευτικού όγκου 15.000 m3.
ΙΙ.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργα-
σιών. 
  ΔΗΜΟΙ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΔΑΥΡΟΥ
ΙΙ.1.8) Ονοματολογία 
ΙΙ.1.8.1) Ταξινόμηση κατά CPV ( 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις ) *
45.23.21.21 
ΙΙ.1.8.2) Άλλη σχετική ονοματολο-
γία (NACE) :  
NACE  502.4
ΙΙ.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα 
ΟΧΙ 
Επιτρέπεται να υποβληθούν προ-
σφορές για:      όλα τα τμήματα
ΙΙ.1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλ-
λακτικές προσφορές ;
ΟΧΙ 
ΙΙ.2)  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Η ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα η μέ-
γεθος ( συμπεριλαμβανομένων 
όλων των τμημάτων και των δι-
καιωμάτων προαίρεσης )
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 
ποσό των 25.330.102,27 €  εργασί-
ες με τα απρόβλεπτα (χωρίς εκτί-
μηση αναθεώρησης 569.897,73 € 
και Φ.Π.Α 23% 5.957.000,00 €) και 
διαμορφώνεται σε 31.857.000,00 
€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. 
Περιγραφή και ένδειξη του χρόνο 
κατά τον οποίο μπορούν
να ασκηθούν.
Δεν  υπάρχουν
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περίοδος σε μήνες : 24 (είκοσι 
τέσσερις) από την σχετική εντολή 
της Προϊσταμένης Αρχής.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟ-
ΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΦΥΣΗΣ
ΙΙΙ.1)  ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγ-
γυήσεις που απαιτούνται 
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 
ύψους 518.000,00 € που θα ισχύει 
τουλάχιστον για διάστημα εννέα 
(9) μηνών και 30 ημερών  από την 
ημερομηνία δημοπράτησης και 
θα απευθύνεται στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Μελετών και Κατασκευ-
ών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων .
ΙΙΙ.1.2) Κυριότεροι όροι χρημα-
τοδότησης και πληρωμής η / και 
αναφορά στις  εφαρμοζόμενες 
διατάξεις  
Το έργο χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάρ. έργου ΣΑΕ 081/8 ΜΕ Κ.Α. 
2009ΣΕ08180008),  συγχρημα-

τοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαί-
σια του Π.Α.Α. 2007-2013 από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κρά-
τησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24-8-93) καθώς και της κράτη-
σης ύψους 0,10 % υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ως 
ισχύει σήμερα.  
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. 
του Αναδόχου και οι επιβαρύν-
σεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρ-
θρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ 
και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του 
εργολαβικού τιμήματος θα γίνε-
ται σε EURO.
Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέ-
πει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, 
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμ-
βαση 
Η κοινοπραξία εργοληπτών , εφό-
σον της ανατεθεί το έργο, δεν 
απαιτείται να περιβληθεί ιδιαίτε-
ρης νομικής μορφής
ΙΙΙ.2)  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με 
την προσωπική κατάσταση των 
εργοληπτών και
αναγκαίες διατυπώσεις για την 
αξιολόγηση των ελαχίστων οικο-
νομικών,   χρηματοπιστωτικών 
και τεχνικών ικανοτήτων τους
Σε ότι αφορά την προσωπική κα-
τάσταση των εργοληπτών, πρέπει 
να μη συντρέχουν οι περιπτώσεις 
αποκλεισμού συμμετοχής του 
άρθρου 24 της οδηγίας 93/37/
ΕΟΚ όπως ισχύει με την Οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή του άρθρου 24 του 
ΠΔ 334/2000 ( πτώχευση εκκα-
θάριση, επαγγελματικό αδίκημα, 
καταβολή εισφορών και φόρων 
κ.λ.π.) 
ΙΙΙ.2.1.1) Νομικό καθεστώς – απαι-
τούμενα αποδεικτικά
Κάθε εργολήπτης που επιθυμεί 
να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, 
πρέπει να αποδείξει την εγγραφή 
του στο επαγγελματικό μητρώο 
της χώρας εγκατάστασης, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 25 της 
οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ. όπως αντι-
καταστάθηκε με την 2004/18/
ΕΚ όπως  (άρθρο 25 του Π.Δ. 
334/2000) ή σε περίπτωση όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατά-
λογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, να αποδείξει την τήρηση 
των διατάξεων του άρθρου 29 
της οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως 
ισχύει σήμερα σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ (ή του άρ-
θρου 29 του Π.Δ. 334/2000 όπως 
ισχύει μετά την τροποποίηση του 
από το Π.Δ. 336/2002).
ΙΙΙ.2.1.1.α) Για ελληνικές εργολη-
πτικές επιχειρήσεις (Ε.Ε.)
α1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις, εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.Ε.Π)  που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην  5η τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
ανεξαρτήτως έδρας  και συγχρό-
νως εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.   4ης τάξης 
και άνω για έργα κατηγορίας Η-Μ 

ανεξαρτήτως έδρας.     
α2. Ελληνικές Εργοληπτικές Επι-
χειρήσεις, εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.Ε.Π)  που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 4η  τάξη και άνω  
για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
ανεξαρτήτως έδρας  και συγχρό-
νως εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.  5ης τάξης 
και άνω για έργα κατηγορίας Η-Μ 
ανεξαρτήτως έδρας.
β. Προέρχονται από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορί-
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι-
σμένων εργοληπτών, εφόσον εί-
ναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 
γ. Προέρχονται 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.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων των παραπά-
νω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό με-
ταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 
όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 199,παρ.2γ. περ. ββ) του 
Ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγο-
ρίας
ΙΙΙ.2.1.1.β)    Για αλλοδαπές Ε.Ε.
Εργοληπτικές επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων προερχόμενες από 
κράτη-μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 
από χώρες που έχουν υπογράψει 
και κυρώσει την «Συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις», καθώς 
και από χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει συμφωνίες 
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες 
με την Ε.Ε., εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγους αναγνω-
ρισμένων εργοληπτών των χω-
ρών τους για αντίστοιχη κατηγο-
ρία και δυναμικότητα και που στο 
σύνολό τους θα καλύπτουν τις 
κατηγορίες και δυναμικότητα του 
υπόψη έργου, είτε προερχόμενες 
από χώρα όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι-
σμένων εργοληπτών, εφόσον 
έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποι-
οτικά και ποσοτικά) έργα με το 
δημοπρατούμενο και πληρούν 
τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις με τις Εργοληπτι-
κές Επιχειρήσεις αντίστοιχης κα-
τηγορίας και δυναμικότητας του 
υπόψη έργου.    
 ΙΙΙ.2.1.1.γ) Για Κοινοπραξίες
Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ 
των επιχειρήσεων της παραγρ.
ΙΙΙ.2.1.1.α,και ΙΙΙ.2.1.1.β. 
ΙΙΙ.2.1.2) Οικονομική και χρηματο-
πιστωτική ικανότητα -  απαιτού-
μενα αποδεικτικά
Να διαθέτει κατάλληλη χρηματο-
δοτική και οικονομική ικανότητα 
η οποία να αποδεικνύεται κατά 
τα άρθρο 26 της οδηγίας 93/37/

ΕΟΚ όπως αυτή  αντικαταστάθη-
κε με την οδηγία 2004/18/ΕΚ ή το 
άρθρο 26 του Π.Δ. 334/2000. Σε 
περίπτωση κοινοπραξίας, η χρη-
ματοδοτική ικανότητα πρέπει να 
διατίθεται από το κοινοπρακτικό 
σχήμα αθροιστικώς .
Επαρκής θεωρείται η δανειολη-
πτική  ικανότητα όταν ανέρχεται 
σε ποσοστό 10% του προϋπολο-
γισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.).
Τα δικαιολογητικά χρηματοδοτι-
κής και οικονομικής ικανότητας 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
26 του Π.Δ. 334/2000, σύμφω-
να δε με την παράγραφο 5 της 
εγκυκλίου 33 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(Δ17α/02/137/ΦΝ437/24-12-
2004), θα συμπληρώνονται μόνο 
για τη νομιμοποίηση της συμ-
μετοχής των αλλοδαπών επιχει-
ρήσεων οι οποίες δεν είναι εγ-
γεγραμμένες σε επαγγελματικό 
μητρώο της χώρας προέλευσης 
τους.
ΙΙΙ.2.1.3) Τεχνική ικανότητα -  απαι-
τούμενα αποδεικτικά  
1.  να έχει εμπειρία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες τάξεις του ΜΕΕΠ 
της  παραγράφου  ΙΙΙ 2.1. A)
2. να διαθέτει τη στελέχωση που 
απαιτείται για την κατάταξη Ε.Ε. 
στις καλούμενες τάξεις του  ΜΕΕΠ 
της  παραγράφου  ΙΙΙ 2.1.A.α)
3. να διαθέτει τα απαιτούμενα 
μέσα και τον απαιτούμενο μηχα-
νικό εξοπλισμό για την εκτέλεση   
του δημοπρατούμενου έργου  
Η τεχνική ικανότητα θα συναχθεί 
από τα παρακάτω αποδεικτικά, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 της 
οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την οδηγία 
2004/18/ΕΚ. (Αφορούν τις αλλο-
δαπές Ε.Ε.)
α. Τίτλοι σπουδών και επαγγελ-
ματικά προσόντα των στελεχών 
της Επιχείρησης και ιδίως των 
υπευθύνων για την εκτέλεση των 
έργων, βιογραφικά σημειώματα 
καθώς και την θέση που κατέχουν 
στο οργανόγραμμα της επιχείρη-
σης.
β. Κατάλογο των εκτελεσθέντων, 
με την επωνυμία της επιχείρησης, 
έργων κατά την τελευταία πεντα-
ετία, συνοδευόμενο από πιστο-
ποιητικά καλής εκτέλεσης των πιο 
σημαντικών έργων.
Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να 
αναφέρουν τη δαπάνη, το χρόνο 
και τον τόπο εκτέλεσης των έρ-
γων και να προσδιορίζουν αν τα 
έργα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα 
προς τους κανόνες της τεχνικής, 
αν περαιώθηκαν κανονικά και 
θα εκδίδονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διηύθυναν ή δι-
ευθύνουν τα παραπάνω έργα. Αν 
κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητη-
θεί η απ’ ευθείας διαβίβαση των 
πιστοποιητικών αυτών στη Δημο-
πρατούσα αρχή από την αρμόδια 
αρχή που τα εξέδωσε.
     Εφόσον τα έργα αυτά εκτελέ-
σθηκαν από κοινοπραξίες, για 
τον υπολογισμό της δαπάνης 
των εκτελεσθεισών εργασιών, θα 
λαμβάνεται υπόψη η αναλογία 
της δαπάνης του έργου σε κάθε 
κοινοπρακτούν μέλος. Εφόσον η 
εκτέλεση των έργων εκτείνεται 
πέραν της  πενταετίας θα υπο-
λογίζεται κατ’ εκτίμηση το μέρος 
που αντιστοιχεί στην πενταετία  
κατ’ αναλογία προς την συνολική 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευ-
όμενη από πίνακα για τα τεχνικά 
μέσα και τον ιδιόκτητο μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό που έχει 
στη διάθεσή της η Εργοληπτική 
Επιχείρηση για την εκτέλεση των 

έργων, ποια από αυτά θα διαθέσει 
για την εκτέλεση του δημοπρα-
τούμενου έργου και ποιο μη ιδιό-
κτητο εξοπλισμό θα χρησιμοποι-
ήσει για το υπόψη έργο. 
δ. Υπεύθυνη Δήλωση για το μέσο 
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-
μικό και για τον αριθμό των στε-
λεχών της Επιχείρησης κατά την 
τελευταία τριετία.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση για το τεχνι-
κό προσωπικό ή τις τεχνικές υπη-
ρεσίες που θα διαθέσει ο Εργολή-
πτης για την εκτέλεση του έργου, 
ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι 
στην Επιχείρηση (συνοδευόμενη 
με αντίστοιχο πίνακα).
Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικα-
νότητας ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 27 του Π.Δ.334/2000 
,  σύμφωνα δε με την παράγρα-
φο (5) της εγκυκλίου 33 του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  (Δ17α/02/137/
ΦΝ437/24-12-2004 ) , θα συμπλη-
ρώνονται  μόνο για τη νομιμο-
ποίηση  της συμμετοχής των αλ-
λοδαπών επιχειρήσεων οι οποίες 
δεν είναι εγγεγραμμένες σε επαγ-
γελματικό μητρώο της χώρας 
προέλευσης τους. 
ΤΜΗΜΑ ΙV:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΙV.1)  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτή                     
ΙV.1.3.1) Προκήρυξη προκαταρ-
κτικής ενημέρωσης 
Δεν έχει δημοσιευθεί              
ΙV.1.3.2) Άλλες προηγούμενες δη-
μοσιεύσεις 
Δεν υπάρχουν            
ΙV.2)  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Α) Χαμηλότερη τιμή
Για την ανάδειξη Αναδόχου κρι-
τήριο ανάθεσης αποτελεί η χα-
μηλότερη τιμή (οικονομική προ-
σφορά) όπως αυτή θα προκύψει 
μετά την οικονομική αξιολόγηση 
των προσφορών ύστερα από την 
εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων  του Ν. 3263/2004 και 
του Ν.3669/2008 και των σχετι-
κών αποφάσεων που τον συνο-
δεύουν. 
ΙV.3)  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΕΣ 
ΙV.3.2) Συμβατικά τεύχη και συ-
μπληρωματικά έγγραφα – τρόπος 
απόκτησης 
(α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν  το έντυπο Οι-
κονομικής Προσφοράς , που θα 
συμπληρωθεί από τους διαγω-
νιζόμενους , και τα τεύχη δημο-
πράτησης τα οποία διατίθενται 
σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD) , 
από την Δ/νση Τεχνικών Μελετών 
και Κατασκευών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων , οδός Λιοσίων 210 & Σερά-
φη 60 , Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ  GR.  
Πληροφορίες  κα Π. Μπελεμέζη  
κα Μ. Δέλη,  τηλ.: 210 83 99 885 
& 210-8399846 αντίστοιχα ( 4ος 
όροφος) και ώρες 10:00 με 13:00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται 
στους ενδιαφερόμενους από την 
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον 
έξι ( 6 ) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξα-
γωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή 
μέχρι και  14 – 01 -  2014   ημέρα 
Tετάρτη.
 Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι , τα παραλαμβά-
νουν με την  επίδειξη αντιγράφου 
του εργολαβικού τους πτυχίου 
και αφού προσκομίσουν απλή έγ-
γραφη εξουσιοδότηση , και αφού 
καταβάλλουν την δαπάνη ανα-
παραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε     10 €.
 (β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω 
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Ο φαύλος κύκλος 

της (αντ) εκδίκησης

Ακόμα και γι’ αυτούς που μισούνε το Κρά-

τος και τους λειτουργούς του, υπάρχει η 

Πολιτεία η οποία στο σύνολό της είναι 

υπεύθυνη και υπόλογη για τη ζωή τους 

και την αξιοπρέπειά τους. 

Αν ο «θύτης» μπορεί να κά-

νει ελεύθερες επιλογές για 

το καλό ή το κακό, η Πολι-

τεία έχει μόνον επιλογή: το 

Δίκαιο. 

Ο πολίτης που δεν «συναινεί», ο πολίτης 

που δηλώνει ότι είναι «εχθρός του συ-

στήματος» έχει τα ίδια δικαιώματα με τον 

κάθε άλλον. 

Δικαιώματα απαράγραπτα και μη- υπο-

κείμενα σε «συνδιαλλαγή», «συναλλαγή» 

ή παράνομους περιορισμούς. 

Η αντί-θεση της Εξουσίας ή των πολλών 

στην άρνηση του ενός ή των ολίγων δεν 

πρέπει να συνδέεται με την εκδίκηση 

αλλά με την τήρηση της νομιμότητας, 

των αρχών του Κράτους Δικαίου και ιδίως 

με την ανοχή ή την παροχή πολλών νέων 

ευκαιριών κατανόησης και συνεννόησης 

(και στα δύο «αντιμαχόμενα» μέρη).

12

Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Διαβούλευση για την κοινωνική ένταξη 
των Ρομά Πελοποννήσου

Το …τσιγγανόσημο και μια σύλληψη

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 
η δημόσια διαβούλευση του 
επιχειρησιακού σχεδίου για την 
ένταξη των Ρομά Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.
Με το σχέδιο Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για τους ΡΟΜΑ 
επιδιώκεται, η αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης του 
πληθυσμού των Ρομά και η δια-
τύπωση της μελλοντικής επιθυ-
μητής κατάστασης της ομάδας 
στόχος των ΡΟΜΑ για την τρέ-
χουσα προγραμματική περίοδο, 
την οποία η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου θα επιδιώξει να υλο-
ποιήσει με την εφαρμογή της 
στρατηγικής που θα επιλεγεί και 
με την ευρύτερη δυνατή κοινωνι-
κή συναίνεση.
Στόχος της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου είναι η αντιμετώπιση 
των κρίσιμων ζητημάτων τοπι-

κής ανάπτυξης, με τη δημιουρ-
γία προϋποθέσεων υπέρβασης 
των εμποδίων του κοινωνικού 
αποκλεισμού των Ρομά και τον 
καθορισμό των όρων και προϋ-
ποθέσεων της κοινωνικής έντα-
ξης τους.
Η διατύπωση της στρατηγικής γί-
νεται μέσω του καθορισμού αξό-
νων και μέτρων που αφορούν:
-Εξασφάλιση και εγγύηση του 
«κατοικείν»
-Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγ-
ματος κοινωνικής παρέμβασης 
(στους τομείς της απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνι-
κής φροντίδας) 
-Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου 
και συναίνεσης, μέσω της κοινω-
νικής χειραφέτησης και της συμ-
μετοχής των ίδιων των Ρομά. 
Στους αναφερόμενους άξονες 
σχεδίου αναλύονται κι εξειδι-

κεύονται οι κατηγορίες των προ-
τεινόμενων παρεμβάσεων στο 
πλαίσιο της προώθησης των αρ-
χών, της ισότητας των ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης. Οι πα-
ρεμβάσεις αυτές καθορίζονται 
στο προγραμματικό έγγραφο, με 
την συνεργασία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,  
των Δήμων της περιοχής ανα-
φοράς, και σχεδιάζονται για να 
ανταποκρίνονται στις συγκεκρι-
μένες ανάγκες των ΡΟΜΑ. 
Για την ολοκλήρωση του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου, 
έγινε διασταύρωση των στοιχεί-
ων των οικισμών, με επιτόπιες 
επισκέψεις στους οικισμούς από 
την ομάδα σύνταξης του, αλλά 
και σειρά συναντήσεων με τους 
εμπλεκόμενους φορείς.

Είχε ρημάξει τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν στο 
λιμάνι του Ναυπλίου, ένας 32χρονος άντρας, προ-
καλώντας ζημιές για να κλέψει.
Ο φερόμενος ως δράσης που συνελήφθη από 
άντρες του Λιμεναρχείου συνελήφθη επ΄ αυτοφώ-
ρω να προσπαθεί να διαρρήξει ένα αυτοκίνητο. Οι 
καταγγελίες υπήρχαν εδώ και καιρό και το Λιμε-
ναρχείο είχε στήσει καρτέρι για να ανακαλύψει τον 
δράστη που σπάζει τα τζάμια των σταθμευμένων 
αυτοκινήτων. Και τα κατάφεραν στέλνοντάς τον 
στον εισαγγελέα για τα αδικήματα της απόπειρας 

απρόκλητης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και οπλο-
κατοχής.  
Εντωμεταξύ «κακός μπελάς» για τους οδηγούς των 
αυτοκινήτων που αναζητούν μια θέση για να παρ-
κάρουν στο λιμάνι είναι μικρά τσιγγανόπουλα τα 
οποία κάποιοι τα βάζουν να κρατούν θέσεις και να 
τις παραχωρούν έναντι μικρού τιμήματος. Πρόκει-
ται για ένα θέμα που είναι σε έξαρση τον τελευταίο 
καιρό, κυρίως σε ημέρες που η κίνηση είναι μεγα-
λύτερη, όπως Σαββατοκύριακα και αργίες.  
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Πώς θα μειωθούν οι ρύποι και το ενεργειακό κόστος κατά 25%

Η δέσμευση του Άργους
Ημερίδα με θέμα «Το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και τα οφέλη για τους 
δημότες του Δήμου Άργους – Μυ-
κηνών» πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης παρουσιάστηκε το Σχέδιο 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
(ΣΔΑΕ) του Δήμου Άργους-Μυκη-
νών, ένας «οδικός χάρτης» για το 
πώς ο δήμος θα γίνει «πράσινος», 
με στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και του ανάλογου κόστους 
αλλά και τη συνολική μείωση εκ-
πομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 
(tCO2) κατά 24,58%.
Σύμφωνα με το ΣΔΑΕ, η εξοικονό-
μηση ενέργειας και κόστους αλλά 
και η προστασία του περιβάλλο-
ντος θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις 
στους τομείς των κτηρίων (δημο-
τικά, ιδιωτικά και κατοικίες), στο 
δημοτικό φωτισμό και στόλο αλλά 
και τις δημόσιες και ιδιωτικές μετα-
φορές.
Αυτό ακριβώς επισήμανε στην ομι-
λία του με ο Δήμαρχος Άργους – 
Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπόσος ο 
οποίος άνοιξε τις εργασίες της ημε-
ρίδας: «Ο Δήμος μας προσχώρησε 

στο  δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων 
και Περιφερειών «Σύμφωνο των 
Δημάρχων»  τον Απρίλιο του 2014 
και δεσμεύτηκε να υπερβεί τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το κλίμα και την ενέργεια  για 
το έτος 2020,μειώνοντας τις εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα  κατά 
20%», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κα-
μπόσος. Και πρόσθεσε: «Οι εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα στον 
Δήμο Άργους-Μυκηνών υπολογί-
ζονται  περίπου σε 260.000 τόνους  

διοξειδίου του άνθρακα ετησίως 
(έτος αναφοράς: 2013). Ο στόχος 
που θέσαμε  είναι η μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 64.000 τόνους CO2, μέχρι το 
2020. Για αυτό το λόγο υποβάλλα-
με το Σχέδιο Δράσης για την Αει-
φόρο (Βιώσιμη ) Ενέργεια  για να 
επιτύχουμε εκτός  από την μείωση 
των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα και  την εξοικονόμηση 
ενέργειας , υγιέστερο περιβάλλον 
και ποιότητα ζωής για τους συνδη-

μότες μας  καθώς και μεγαλύτερη 
ενεργειακή ανεξαρτησία. Είμαι 
πολύ ικανοποιημένος που ο Δήμος 
Άργους Μυκηνών συμμετέχει σε 
αυτή την εθελοντική δράση μαζί με 
άλλες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης 
και πιστεύω πως θα καταφέρουμε 
να ευαισθητοποιήσουμε και την 
κοινή γνώμη ώστε  να διαφυλάξου-
με το μέλλον των παιδιών μας από 
την ρύπανση», κατέληξε ο Δήμαρ-
χος Άργους – Μυκηνών.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ει-
σηγήσεις έκαναν:
-Ο Δρ Ηλιάδης Γεώργιος, Μηχανο-
λόγος Μηχανικός , επιστημονικός 
συνεργάτης ΠΕΤΑ Α.Ε ο οποίος 
παρουσίασε «Το Σχέδιο Δράσης 
Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.)  του 
Δήμου Άργους – Μυκηνών, τι προ-
βλέπει και ποια τα αποτελέσματα / 
Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπει-
ρία από το Σύμφωνο των Δημάρ-
χων»
-Ο κ. Περικλής Γαρουφάλης, Αρ-
χιτέκτων Μηχανικός με θέμα: «H 
εξοικονόμηση ενέργειας ως αρω-
γός στην οικονομία και στην ποι-
ότητα ζωής του Δήμου Άργους – 
Μυκηνών και των δημοτών»

- Ο κ. Στάθης Ραγκούσης, Διευθύ-
νων Σύμβουλος  ΠΕΤΑ Α.Ε. με θέμα: 
«Η χρηματοδότηση των Δράσεων 
του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.)/ Σύμφωνο 
Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) και άλλες 
μορφές χρηματοδότησης».
Να σημειωθεί ότι με τη συμμετοχή 
στο Σύμφωνο των Δημάρχων ο Δή-
μος Άργους – Μυκηνών εντάσσεται 
στην κυριότερη ευρωπαϊκή κίνη-
ση στην οποία συμμετέχουν 6.178 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά 
να αυξήσουν την ενεργειακή από-
δοση και τη χρήση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στις περιοχές 
τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπο-
γράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύ-
ουν να επιτύχουν και να υπερβούν 
το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για μείωση των εκπομπών CO2 
κατά 20% έως το 2020.

ΑΔΑ: 7ΑΚΨΓ-2Υ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ στ’
ΕΡΓΟ: «ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΧΤΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»
ΤΟΠΟΣ: ΦΙΧΤΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ- Ν. ΑΡΓΟ-
ΛΙΔΟΣ.
Κωδικός  Έργου:  
2014ΣΕ01600019     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το 
σύστημα προσφοράς με επιμέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης του 

άρθρου 6 του Ν.3669/2008, η 
εκτέλεση του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ 
ΦΙΧΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥ-
ΚΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟ-
ΤΑΠΗΤΑΣ» (Κωδικός Εργου: 
2014ΣΕ01600019), προϋπολο-
γισμού μελέτης  207.317,07 € 
με τα απρόβλεπτα και την ανα-
θεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 
47.682,93€.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να 
συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας οικοδομικών, 
με προϋπολογισμό 206.598,43 
€ (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 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 
Ευρωπαϊκή 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 αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού 
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.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων. των παραπά-
νω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, “υπό τους όρους 
του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, 
όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) 
του ν. 4281/2014”. (Κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσο-
στό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ενός κοινοπρα-
κτικού σχήματος. Κατά τα λοι-
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε δι-
αγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γρα-
φεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. 

Παπανδρέου 37, 2ος όροφος 
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, την 23-12-2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών), 
από την αρμόδια Επιτροπή Δια-
γωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 
2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας ήτοι στο ποσό 
4.146,34 €, με εγγυητική επι-
στολή ισχύος τουλάχιστον έξι 
μηνών και τριάντα ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτη-
σης. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι έξι μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση των όρων της 
δημοπρασίας και να προμηθευ-
θούν το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, τη Διακήρυξη, και 
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στο 
Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 
2ος όροφος πτέρυγα Δ’, Πλη-

ροφορίες Ταξιαρχούλα Γώγου 
τηλ. 2131316037, 2131316261, 
2131316822, 2131316041, fax 
2131316991, εφόσον ζητηθούν 
μέχρι και την Πέμπτη, 18-12-
2014.
Η Διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β΄. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της 
παρούσας βαρύνουν τον ανάδο-
χο του έργου.

Μαρούσι, 3-12-2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

Ο Χρηστίδης έχει επωμιστεί το βάρος της επαναλειτουργίας 

Προσπαθούν να βάλουν «εμπρός» το Αγγελοπούλειο
Την επαναλειτουργία του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος επιχειρεί να πετύχει ο 
δήμος Ναυπλίου. Σήμερα το Ίδρυμα δεν λειτουργεί καθώς δεν έχει οριστεί 
από το Ίδρυμα Εθνικών Κληροδοτημάτων το απαιτούμενο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, αν και ο νόμος το επιτάσσει.  Το Αγγελοπούλειο 
Ίδρυμα Σχολικών Κτηρίων και Υποτροφιών συστάθηκε 
βάσει της από 18-12-1959 συνταχθείσας και δημοσιευ-
θείσας στις ΗΠΑ, κοινής διαθήκης της Μαρίας και του 
Ανδρέα Αγγελόπουλου, διαθέτοντας σημαντικότατο χρη-
ματικό καταπίστευμα.
Την προηγούμενη Δευτέρα, η Διοικούσα Επιτροπή και 
οι επιστημονικοί σύμβουλοι του Αγγελοπούλειου, είχαν συνάντηση με τον 
Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, που 
προκλήθηκε μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου Σχολικών Επι-
τροπών του Δήμου Παύλου Χρηστίδη, τα μέλη αφού  αναφέρθηκαν στους 

λόγους που είχε ανασταλεί η λειτουργία του Ιδρύματος και ενημερωθήκαν 
για τις ενέργειες που έχουν μέχρι σήμερα γίνει, αποφάσισαν να υποβάλλουν 
αίτηση αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου προς την 

Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Εθνικών Κληρο-
δοτημάτων.
Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος, τό-
νισε ότι  θεώρει τη λειτουργία του διοικητικού συμ-
βουλίου του ιδρύματος ως ένα από τα σημαντικότε-
ρα θέματα που θα πρέπει ν’ απασχολούν ένα Δήμο 
πρόνοιας και αλληλεγγύης και επειδή τα τελευταία 

χρόνια οι διαχειριστές αυτού του ευαίσθητου τομέα έχουν παραιτηθεί, 
δήλωσε στα μέλη του   ότι θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν ώστε το 
Ίδρυμα να ξαναλειτουργήσει και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του 
στους κατοίκους του Δήμου.

Δεν λέει να τελειώσει 
το Κτηματολόγιο

Οι εκκρεμότητες και τα προβλή-
ματα που συναντούν πολλοί στις 
ιδιοκτησίες τους φαίνεται ότι εί-
ναι πλέον η βασική αιτία, για την 
οποία δόθηκε κι άλλη παράταση 
για την υποβολή δηλώσεων στην 
Αργολίδα. Η παράταση αυτή που 
δόθηκε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, 
θα είναι και η τελευταία απ΄ ότι 
ανακοινώθηκε. Την ίδια ημερο-
μηνία λήγει και η προθεσμία για 
τους κατοίκους εξωτερικού.
Υπενθυμίζουμε ότι οι περιοχές 
στις οποίες πραγματοποιείται η 
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας 
είναι: Μιδέα, Δαλαμανάρα, Ελ-
ληνικό, Ήρα, Ίναχος, Κουρτάκι, 
Λάλουκας, Ν. Ηραίο, Πυργέλλα, 
Άγιος Ανδριανός, Ανυφί, Ασίνη, 
Δρέπανο, Ηραίο, Λευκάκια, Νέα 
Τίρυνθα, Νέο Ροεινό, Πυργιώτι-
κα, Τολό.
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Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο, 
οδηγό για την ίδρυση ενός 
καταστήματος εξέδωσε 
πριν λίγο καιρό ο γνωστός 
αργείος δικηγόρος Βασί-
λης Ρέντας. Απ όπου και 
το απόσπασμα που ακο-
λουθεί:
«… Χορήγηση άδειας μου-
σικής
α. Προϋποθέσεις και δι-
αδικασία χορήγησης της 
άδειας μουσικής.
Κατ’ αρχή για να χορηγη-
θεί άδεια λειτουργίας μου-
σικής σε κατάστημα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, 
θα πρέπει το κατάστημα 
να λειτουργεί νόμιμα. Με 
την παρ. 4 του άρθρου 80 του ΔΚΚ, 
δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφε-
ρόμενο επιχειρηματία, που αιτείται 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κα-
ταστήματος, να ζητήσει συγχρόνως 
και άδεια λειτουργίας μουσικής. Στην 
περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι η 
άδεια μουσικής θα χορηγηθεί εφό-
σον χορηγείται άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας του καταστήματος.
Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας μουσικής υποβάλλεται :
α. Είτε με την υποβολή των δικαιολο-
γητικών για τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του κατα-
στήματος ή τη γνωστοποίηση της 
ίδρυσης και λειτουργίας του, δηλαδή 
μετά τη χορήγηση της προέγκρισης 

ίδρυσής του.
β. Είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγη-
ση της άδειας του καταστήματος ή τη 
γνωστοποίηση της λειτουργίας του 
καταστήματος
Η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων 
χορηγείται για αόριστο χρονικό διά-
στημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος 
δηλώσει ότι επιθυμεί τη χορήγηση 
της για διάστημα ορισμένο, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την επιστροφή του φακέλου 
από την υγειονομική υπηρεσία 
στο δήμο (παρ. 1 άρθρο 5 της ΔΙ-
ΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/9-12-2013). 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προ-
αναφερόμενης προθεσμίας, η άδεια 
λογίζεται εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόμε-
νος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει 

τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης 

από το δήμο. Ανανέωση της άδειας 

χρήσης μουσικών οργάνων, σε πε-

ρίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για 

περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζη-

τείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα 

πριν από την λήξη της. Μέχρι τη χο-

ρήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση 

των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται 

ότι είναι νόμιμη. Επομένως ο κατα-

στηματάρχης, θα πρέπει, μέχρι να 

εκδοθεί η σχετική απόφαση, να έχει 

τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 

της αίτησης ανανέωσης της άδειας 

μουσικής, προς αποφυγή αμφισβη-

τήσεων κατά τη διάρκεια πιθανού 

ελέγχου….»

14
Οδηγός για καταστήματα υγειονομικού ελέγχου

Ένα ταξίδι 
στη σελήνη

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Πατρών Αριστούλα Γεωρ-
γιάδου, εγκαινίασε την εφετινή σει-
ρά διαλέξεων και εκδηλώσεων του 
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Το 
θέμα της ομιλίας της ήταν «Ένα τα-
ξίδι στη σελήνη: Τα Αληθή Διηγήμα-
τα του Λουκιανού και το ουτοπικό 
μυθιστόρημα στην Αρχαιοελληνική 
Γραμματεία». Οι συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις/ερωτήσεις από την 
συνομιλήτρια, Κατερίνα Οικονομο-
πούλου, Λέκτορα του Τμήματος Φι-
λολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου, 
ενεργοποίησαν τους ακροατές οι 
οποίοι συμμετείχαν στην ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση που ακολούθησε.
Η κυρία Γεωργιάδου μίλησε για τα 
Αληθή Διηγήματα, το μυθιστόρη-
μα του Λουκιανού, το οποίο είναι 
της αυτοκρατορικής περιόδου (2ο 
αι. μ.Χ.) και ανήκει στην κατηγορία 
της λογοτεχνίας του φανταστικού. 
Είναι ουτοπικό/ταξιδιωτικό έργο 
και, εδώ και περίπου 40 χρόνια, 
εντάσσεται πλέον επίσημα στον 
χώρο της επιστημονικής φαντασίας. 
Θεωρείται το πρώτο μυθιστόρημα 
της επιστημονικής φαντασίας στον 
δυτικό πολιτισμό, και αποτελεί το 
μόνο ακέραιο μυθιστόρημα αυτού 
του είδους που μας σώζεται. Η πα-
ρουσία της Αριστούλας Γεωργιά-
δου  επικεντρώθηκε στην τεχνική 
της αλήθειας και ψεύδους, πιθανού 
και απίθανου που χρησιμοποίησε 
ο Λουκιανός στη δημιουργία των 
εναλλακτικών κόσμων του έργου 
(π.χ. της πολιτείας της Σελήνης, της 
ζωής στο εσωτερικό της κοιλιάς 
ενός θαλάσσιου κήτους, της Νήσου 
των Μακάρων).
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Ελληνικές Οπερέτες στο Δαναό
Ο Σύλλογος Αργείων « Ο Δαναός», διοργανώνει Βραδυά 
Λυρικού Τραγουδιού, με Ελληνικά τραγούδια των δεκα-
ετιών ‘40,΄50, καθώς και από Ελληνικές Οπερέτες, αυτή 
την Κυριακή στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
συλλόγου. Θα παίξουν και θα τραγουδήσουν οι διακε-
κριμένοι σολίστ και καθηγητές: Άννα Κτενά-υψίφωνος, 
Μόνικα Παπαιωάννου-βιολί, Σέργιος Γιώτης-φλάουτο, 
Ανδρέας Ρεντούλης-τενόρος/πιάνο.

Δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος 
Δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις θα μπορούν να κά-
νουν όσοι το επιθυμούν το Σάββατο στο Κολυμβητήριο 
Ναυπλίου Σάββατο, σε αίθουσα του Κολυμβητηρίου 
Ναυπλίου. Συγκεκριμένα, θα γίνει και προληπτικός έλεγ-
χος του βυθού οφθαλμού (βυθοσκόπηση) από ειδικά 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, για την ανίχνευ-
ση πρώιμων ή και προχωρημένων παθολογικών ευρη-
μάτων. Τις εξετάσεις θα κάνει  ιδιωτική εταιρεία από  
9.30.- 3 μμ. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να κλείσουν ρα-
ντεβού τηλεφωνώντας στο 2752028133

Το 1ο Διεθνές 
Χορωδιακό 
Φεστιβάλ

Απόλυτη ήταν η επιτυχία του 
1ου Διεθνούς Χορωδιακού 
Φεστιβάλ που οργάνωσε ο 
Δήμος Ναυπλιέων, ο Δημοτι-
κός Οργανισμός Πολιτισμού 
και Τουρισμού (ΔΟΠΠΑΤ) 
με την εταιρεία του γνω-
στού μουσουργού Θεοδόση 
Αντωνιάδη. Στο σπουδαίο 
πρωτοποριακό αυτό πολιτι-
στικό εγχείρημα πήραν μέρος 
30 περίπου διακεκριμένες 
χορωδίες του ελλαδικού 
χώρου,  της Ρουμανίας και της 
Κύπρου! Άρχισε και τελείω-
σε στο βουλευτικό, με μια 
μεγάλη γκάμα εκδηλώσεων, 
στην πλατεία Συντάγματος 
και σε διάφορα άλλα σημεία 
της πόλης.
Η υποδοχή των χορωδιών 
έγινε στο βουλευτικό με 
κοντσέρτο για πιάνο από τη 
σοπράνο Βάλια Αθανασιά, 
που συνόδευε στο πιάνο η 
Almudena Lopezcano. Το 1ο 
χορωδιακό φεστιβάλ ολοκλη-
ρώθηκε με παραδοσιακούς 
χορούς στην πλατεία Συντάγ-
ματος από τη χορευτική ομά-
δα των φίλων του ΠΛΙ, ενώ 
ακολούθησε μουσική βραδιά 
με το νεανικό φωνητικό σύνο-
λο και μαντολινάτα του Αγίου 
Παντελεήμονα Αχαρνών, υπό 
την διεύθυνση του Παναγή 
Μπαρπάτη.
Η παρουσία των 30 χορωδι-
ών ήταν εντυπωσιακή, όμως 
θα ξεχωρίζουμε τη χορωδία 
Τρικάλων, την πολυφωνική 
χορωδία Πατρών, καθώς και 
τη χορωδία του σωματείου 
«Αδούλωτη Κερύνεια» της 
Κύπρου υπό την διεύθυνση 
της εντυπωσιακής Ρού-
λας Τυρίμου, που είχε στο 
πιάνο τον Μάριο Κοτσώνη. Η 
εντυπωσιακή παρουσία της 
χειροκροτήθηκε θερμά από 
το Ναυπλιακό κοινό. Η πρόε-
δρος του ΔΟΠΠΑΤ  κα Πόπη 
Καλκούνου έκανε μνεία για 
την ιδιαίτερη παρουσία των 
προσφύγων της Κερύνειας 
της Κύπρου, έγινε ανταλλαγή 
δώρων και γενικά επικράτησε 
συγκινησιακό κλίμα καθ όλη 
τη διάρκεια της παρουσίας 
της στο βουλευτικό.

Κ.Κ.

παιδικό ταξίδι ....
--------------------------
μου είπαν εδώ χτίζουν
φωλιές στα όνειρα
τα βλέπεις
όταν είσαι μικρός
γύρισε το χρόνο
μεγάλωσες δεν ονειρεύεσαι 
έχασες το συναίσθημα !!!!!!

Ιωάννης Σκούρας

Ανάβει το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στο Ναύπλιο

Ξεκινούν την Κυριακή 
οι Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στο Ναύπλιο. 
Στην πλατεία Συντάγματος 
στις 18.30, το 1ο Γυµνάσιο 
Ναυπλίου στολίζει µε χρι-
στουγεννιάτικα στολίδια 
- δηµιουργίες των µαθη-
τών του - ένα δέντρο της 
πλατείας Συντάγµατος.
Στις 19.00 θα ανάψουν 
τα φώτα του δέντρου και 
η πόλη γίνεται γιορτινή, 
ενώ θα ψέλνουν κάλαντα 
και Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια η Φιλαρµονικη 
του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ,  το 1ο, 2ο, 
4ο, 5ο και 6ο Δηµοτικό 

σχολείο Ναυπλίου και το 
Φωνητικό σύνολο και την 
Ορχήστρα του Γυµνασίου 
Αγίας Τριάδας
Στις 20.00 ακολουθεί 
μουσική βραδιά µε τον 
Δήµο Κασαπίδη και την 
παρέα του, προσφορά στο 
εορταστικό πρόγραµµα 
του Δήµου Ναυπλιέ-
ων από τα µαγαζιά της 
πλατείας Συντάγµατος. Τα 
cafe και ζαχαροπλαστεία 
του Μεγάλου Δρόµου και 
της Πλατείας Συντάγµατος 
προσφέρουν γλυκίσµατα 
και ζεστό κόκκινο κρασί. 
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Ιστορίες (σχεδόν) καθημερινής παράνοιας…
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Πρακτικοί κανόνες για την επιλογή μεγέθους και τύπου ποδηλάτου 

Χρήσιμες Συμβουλές  
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.
tountadiet.gr
Στη δυτική Ευρώπη, η ψωρίαση και ο σακχαρώδης διαβήτης απο-
τελούν τις πιο συχνές παθήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να στεναχωριούνται οι ασθενείς αλλά να δουλέψουν προς 
την αντιμετώπιση της πάθησης τους.
Η ψωρίαση, αποτελεί έναν νοσογόνο παράγοντα ο οποίος πέραν 
της βασικής προσβολής του δέρματος επηρεάζει αρνητικά και μά-
λιστα σε σημαντικό βαθμό την ψυχολογία και την ευδιαθεσία του 
πάσχοντα.νες, βρέθηκαν ευρήματα που αφορούν θετικά αποτελέ-

σματα, δηλαδή μείωση της φλεγμονής σε ασθενείς που έχασαν 10 κιλά από το περιττό 
σωματικό βάρος τους και ήπια μορφή των συμπτωμάτων της ψωρίασης σε άτομα που 
κατανάλωναν σε μεγάλο βαθμό τρόφιμα πλούσια σε Ω-3 (EPA και DHA).
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει
Να ελέγξουν τους βιοχημικού δείκτες τους, και δη την περιεκτικότητα των Τριγλυκερι-
δίων – της Χοληστερόλης και των ηπατικών ενζύμων με ιδιαίτερη βαρύτητα της Αλα-
νίνηςΑμινοτρανσφεράσης (ALT).
Να περιορίσουν:
Την υπερκατανάλωση αλκοόλ, διότι αυξάνουν τη τιμή των τριγλυκεριδίων στο πλά-
σμα του αίματος, εντείνοντας την φλεγμονή.
Την υπερκατανάλωση ζωικών λιπαρούχων τροφίμων.
Την κατανάλωση των προϊόντων καπνού.
Το οποιοδήποτε σημάδι άγχους και έντονου στρες.
Το πλεονάζων σωματικό βάρος τους.
Να αυξήσουν την κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε Ω-3. Τρόφιμα πλούσια σε Ω-3, 
είναι τα λιπαρούχα ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος, οι σαρδέλες, τα θαλασσινά αλλά 
σαφώς και τα υπόλοιπα ψάρια, απλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα προαναφερ-
θέντα.

Το περιεχόμενο σε ω-3 λιπαρά οξέα ψαριών και θαλασσινών
(οι ποσότητες είναι σε γρ. ανά 100 γρ. μερίδας)

Σολομός Ατλαντικού (ιχθυοτροφείου, μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 1,8
Γαύρος (Ευρωπαϊκός, σε κονσέρβα με λάδι, στραγγισμένος) 1,7
Σαρδέλα (Ειρηνικού, σε κονσέρβα με τοματοχυμό, στραγγισμένη, ολόκληρη με οστά) 1,4
Ρέγγα (Ατλαντικού, τουρσί) 1,2
Σκουμπρί (Ατλαντικού, μαγειρεμένο, ξηρά θερμότητα) 1,0
Πέστροφα ιριδίζουσα (ιχθυοτροφείου, μαγειρεμένη, ξηρά θερμότητα) 1,0
Ξιφίας (μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 0,7
Τόνος (λευκός, κονσερβοποιημένος με νερό, στραγγισμένος) 0,7
Βακαλάος μελανόχρωμος (Ατλαντικού, μαγειρεμένο, ξηρά θερμότητα) 0,5
Γλώσσα (μαγειρεμένη, ξηρά θερμότητα) 0,4
Ιππόγλωσσα (Ατλαντικού και Ειρηνικού, μαγειρεμένη, ξηρά θερμότητα) 0,4
Βακαλάος μελανόγραμμος (μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 0,2
Βακαλάος Ατλαντικού (μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 0,1
Μύδι Ατλαντικού (μαγειρεμένο, υγρή θερμότητα) 0,7
Στρείδι Ατλαντικού (άγριο, μαγειρεμένο, ξηρά θερμότητα) 0,5
Χτένια (ανάμικτα είδη, μαγειρεμένα, ξηρά θερμότητα) 0,3
Αχιβάδες (ανάμικτα είδη, μαγειρεμένα, υγρή θερμότητα) 0,2
Γαρίδες (ανάμικτα είδη, μαγειρεμένες, υγρή θερμότητα) 0,3

Πηγή: Βάση δεδομένων για τρόφιμα του Αμερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για πρότυπες αναφορές

Η διατροφή στην ψωρίαση
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Συνδυάζουν φύση, αρχαία, τοπικούς παραγωγούς και πολιτισμό για να έχουμε τουρίστες όλο το χρόνο

Επίδαυρος και Λυγουριό αφετηρία 
περιήγησης στην Πελοπόννησο
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Μια συζήτηση της στιγμής…
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H περιφέρεια στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης
Mε τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ

Άργος, 03/12/2014
Αρ.Πρωτ.:    42087

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Άργους- Μυκη-
νών προκηρύσσει ανοικτό δια-
γωνισμό   για την ανάθεση του 
έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙ-
ΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ» με συνολικό προϋπο-
λογισμό 414.686,19 Ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 
στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Το έργο αφορά την ενεργειακή 
αναβάθμιση των εξής κτιρίων 
του Δήμου Άργους- Μυκηνών :
α) Κτίριο πρώην Δημαρχείου 
Άργους: Αντικατάσταση κου-
φωμάτων, εσωτερική θερμο-
μόνωση τοίχων, επίστρωση 
όψεων με ειδικά επιχρίσματα 
(ψυχρά υλικά), εγκατάσταση κε-
ντρικής κλιματιστικής μονάδας 
τύπου VRV και αντικατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων
β) Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών: 
Αντικατάσταση κουφωμάτων, 
εσωτερική θερμομόνωση τοί-
χων και επίστρωση όψεων με ει-
δικά επιχρίσματα (ψυχρά υλικά)
γ) 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους: 
Αντικατάσταση κουφωμάτων 
και αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων
δ) 2ο Λύκειο Άργους: Αντικατά-
σταση κουφωμάτων                  
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συ-
νεισφέρει στη χρηματοδότηση 
συνδρομής για την τόνωση 
της οικονομικής και κοινωνι-
κής συνοχής με τη μείωση των 
κυριότερων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της υπο-
στήριξης της αναπτυξιακής και 
διαρθρωτικής προσαρμογής 
των περιφερειακών οικονομι-
ών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που παρακμά-
ζουν και των περιφερειών που 
υστερούν, και μέσω της υπο-
στήριξης της διασυνοριακής 
ης διασυνοριακής, διακρατικής 
και διαπεριφερειακής συνερ-
γασίας. Με τον τρόπο αυτόν το 
ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιό-
τητες της Κοινότητας, και ιδίως 

την ανάγκη ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας και της καινο-
τομίας, της δημιουργίας και της 
διατήρησης βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, και εξασφάλισης 
βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών :
 α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
με συνολικό προϋπολογισμό 
250.977,79 Ευρώ (περιλαμβα-
νομένων δαπάνης εργασιών ,ΓΕ 
και ΟΕ και απροβλέπτων) και 
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογι-
σμό 84.521,99 Ευρώ (περιλαμ-
βανομένων δαπάνης εργασιών 
,ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων)
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παρα-
λαμβάνουν με δική τους δαπά-
νη τα συμβατικά τεύχη του δι-
αγωνισμού από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Μελετών του Δήμου Άργους–
Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11, 
κάθε εργάσιμη ημέρα και από 
ώρα 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., 
μέχρι και τις 18/12/2014. 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί κατά τον εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ υπό-
δειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
27513-60086, 27513-60036, 
FAX επικοινωνίας 27510-69153, 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοι-
νωνία κ.Καμπόσος Αναστάσιος, 
κ.Οικονόμου Γεράσιμος
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στο Δημαρχείο Άργους-Μυ-
κηνών, στην οδό Καποδιστρί-
ου 9-11 (αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου), στις 23/12/2014, 
ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της 
προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών 10:00 π.μ.) με σύ-
στημα υποβολής προσφορών, 
το οποίο περιλαμβάνει την υπο-
βολή προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία 
ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν 
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομη-
νία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με fax 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι-
μες ημέρες πριν τη νέα ημερο-
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα-
σία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δε-
κτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, 
μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω 

για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ» και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του νόμου και 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΙΚΑ» και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του νόμου. 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
Προερχόμενοι από κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμ-
φωνία για τις Δημόσιες Συμβά-
σεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-
γεγραμμένοι στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατη-
γορία αντίστοιχη με τις καλού-
μενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
προερχόμενοι από ως ανωτέ-
ρω 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.
Περισσότερες λεπτομέρειες 
στη Διακήρυξη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 
6.742,87 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλά-
χιστον έξι (6) μηνών και τριάντα 
(30) ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες.
7. Το έργο θα βαρύνει τις πι-
στώσεις της πράξης με τίτλο 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΡΓΟΥΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. 
Πράξης 2012ΣΕ06180092), η 
οποία συγχρηματοδοτείται από 
εθνικούς πόρους και από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 
«04» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα και Επιχειρηματικότητα»
Προκαταβολή θα χορηγηθεί 
ύψους 10% του συνολικού 
ποσού της Σύμβασης (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστο-
λής προκαταβολής (άρθρο 
242, παρ. 3, του Ν.4072/12 της 
Γ.Γ.Δ.Ε. σε συμπλήρωση του 
Ν.3614/2007 ΕΣΠΑ).
8. Η προθεσμία για την κατα-
σκευή και πλήρη αποπεράτωση 
του όλου έργου είναι οκτώ (8) 
μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου 
Άργους - Μυκηνών.
Άργος, 03 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ

Η χώρα των 
παράλληλων 
μονολόγων
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος - 
γραφείο 50 τ.μ 2ος όροφος Ασκληπιού 
και Πότη στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 1004 Πλη-
ροφορίες 6974434306  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 58τμ.   2ου ορόφου 
με αυτόνομη θέρμανση στην οδό Θερ-
μογιάννη 2   στο Ναυπλιο .   ΚΩΔ.1002 
Τηλ 6932151010  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2άρι, στην 
οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ.E 
1000, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέ-
ρα, στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. 
ΚΩΔ. E 1001, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Ναύπλιο, 
επί της οδού Άργους 115, γωνιακό, 170 
τ.μ. ισόγειο και 170 τ.μ. υπόγειο, με χώρο 
στάθμευσης και πρόσβαση ΑμΕΑ. Πλη-
ροφορίες: 6973-999508, 27510-26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμα στο Άργος, 
περιοχή Αγ.Ιωάννη, οδός Παπαλεξο-
πούλου, ισόγειο, γωνιακό, 100 τ.μ., 3 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό, με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες: 6973-999508, 27510-
2603

Ενοικιάζεται κατάστημα στο Ναύπλιο 
επι της 25ης Μαρτίου 57 τ.μ. Τηλ 26910 
95086 και 6978884508

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα στην οδό Δαγρέ στο Άργος. Τηλ.: 
6932634003

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 70τμ. 
στο Άργος, Δαναού 32, φρεσκοβαμμέ-
νο, καινούργια κουζίνα, αυτόνομη θέρ-
μανση, τέντα, χωρίς κοινόχρηστα.  Τηλ 
6976015480, 6974298144

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.

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 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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται στο Άργος διώροφη κατοικία 
με ανεξάρτητες εισόδους κατ όροφο 
σε τιμή ευκαιρίας. Εμβαδόν οικοπέδου 
280,84τμ. Ισόγειο 85,32 τμ: 2 υπνοδω-
μάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο. Όροφος 
136τμ : 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστι-
κό, μπάνιο, κουζίνα. Αυλή 50 τμ με είσο-
δο γκαράζ. Κωδ. 1005. Τηλ.:  6940516019 
κον. Γιώργο

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 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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πτυχιούχος Νο-

σηλευτικής παρέχει υπηρεσίες νοση-
λείας κατ΄ οίκον (ενέσεις, εμβολιασμοί, 
αλλαγές τραυμάτων, καθετήρων, οροί). 
ΚΩΔ. 1003 Τηλ. 6942984407

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 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, μηχανή 
μελισσοκομική και είδη κιγκαλερίας. 
Τηλ. 27510 67198, 27510 69204, 6946 
810252

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Με τόσο χρήμα ξεπλένεις 
όλες τις αναστολές

Παροιμίες 
απαγορευμένες 
 
Καράβι που αργεί, σκατά είναι 
φορτωμένο. 
Ο καθένας την πορδή του μοσχολίβανο 
την έχει. 
Ο κουφός και ο κλανιάρης πάνε δίπλα 
στα νταούλια. 
Οι πουτάνες κι οι τρελές έχουν τις τύχες 
τις καλές. 
Οι γύφτοι τα 
μαλώματα τα χουν 
για πανηγύρια. 
Παρακαλετό νινί, 
ξινό....φυστίκι. 
Παιδιά, σκατά 
και σύννεφα δεν 
πιάνονται. 
Πέρσι έχεσε, φέτος 
βρώμισε. 
Πολύ κοκό και 
κανένα αυγό. 
Το...νινί και το 
χταπόδι, όσο το 
χτυπάς απλώνει. 
Το...νινί  και το πριόνι, όποιος δεν τα ξέρει 
ιδρώνει. 
Το ράσο θέλει καλοπέραση κι η πουτανιά 
φτιασίδι. 
Τον κώλο βάζει o μάγειρας, σκατά θα 
μαγειρέψει. 
Της γυναίκας ο καημός  τσουτσού, λούσα 
και χορός. 
Έκλασε η νύφη, σχόλασε ο γάμος! 
Ξερά σκατά στον τοίχο δεν κολλάνε! 

Μαλλί μπαμπάκι, τσουτσού φαρμάκι 
Έμαθα και μαστορεύω και  πηδώ το 
μάστορά μου 
Της κοντής της τσουτσούς το μαλλί της 
φταίει 
Ας γελάμε κι ας πηδάμε  για να λεν’ πως 
δεν πεινάμε 
Το νινί σέρνει καράβι 
Χέζε ψηλά κι αγνάντευε κι αν βαρεθείς 
κατέβα 
Ο κουμπάρος την κουμπάρα, τρεις φορές 

την εβδομάδα 
Άλλος κάνει την 
πορδή κι άλλος 
παίρνει το φλουρί 
Πρώτος έκλασε, 
πρώτος μύρισε 
Όποιος τις νύχτες 
περπατεί, λάσπες και 
σκατά πατεί 
Εδώ ο κόσμος χάνεται 
και το νινί χτενίζεται 
Τάξε του να χαίρεται 
κι άστονε να χέζεται 
Βαστάτε ποδαράκια 

μου, να μη σας χέσει ο 
κώλος  
Οι μούτσοι που πηδούσαμε, γίναν 
καπεταναίοι 
Μικρό κώλο δεν έδειρες, μεγάλον δεν 
ορίζεις 
Αδερφές και παλλικάρια γίναμε μαλλιά-
κουβάρια 
Όταν ρεύεσαι και κλάνεις τον γιατρό τι να 
τον κάνεις;

Το παγώνι 
και ο πανκ... 

Ένας καλοντυμένος κύριος μπαίνει σε ένα μπαρ 

και κάθεται στον πάγκο. Εκείνη την στιγμή 

έρχεται και ένας νεαρός πανκ με πολύχρωμο 

όρθιο μαλλί. 

Εντυπωσιασμένος ο κύριος παρατηρεί την 

κόμμωση του νεαρού με ανοιχτό το στώμα.  

Ο νεαρός πανκ ενοχλημένος απευθύνεται στον 

κύριο:  

- Ε! γέρο, τι χαζεύεις έτσι; Στα νιάτα σου δεν 

έκανες ποτέ τίποτα τρελό;  

- Ασφαλώς, απαντά ο κύριος. Και μάλιστα 

μια φορά, όταν ήμουν 18 ετών, στο μεθύσι 

μου συνουσιάστηκα με ένα παγώνι και τώρα 

αναρωτιέμαι μήπως είσαι γιος μου.


