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ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ποιος είναι
ο χαρακτήρας
του λιμανιού
του Κιάτου;

Η Αυτοδιοικητική Παρέμβαση
Σικυωνίων Πολιτών καταθέτει
τις απόψεις της για το ρόλο
του λιμανιού και τις συζητήσεις
και διαβουλεύσεις που γίνονται
σελ.

4

ολυμπια οδοσ:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Τατούλης, Καλλίρης, Ανδρικόπουλος,
Σταματόπουλος, Παπακυριάκος, Πνευματικός
και οι εκπρόσωποι των εργολάβων
συναντήθηκαν στην Π.Ε. Κορινθίας
και συζήτησαν για την πορεία των έργων
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που έχουν προκύψει από την κατασκευή
της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

σελ.

6-7

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Ένταση και πάλι
στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με μεγάλη επιτυχία έγινε το
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Αποχώρησε διαμαρτυρόμενος ο Στεργιόπουλος
σελ.

2-3

Δ .Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙ ΟΥ

"Δεν χωρούν δύο καρπούζια
στην ίδια μασχάλη"
Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών
παρεμβαίνει για το ΜALL σελ. 11

σελ.
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Πιστοποίηση Η/Υ:
Γιατί είναι σημαντική;

Ένταση και πάλι στο

Τα οφέλη της πιστοποίησης και
της εκπαίδευσης στους Η/Υ
Γράφει η Ντίνα Κολλιοπούλου*
Πολλοί με ρωτάνε, γιατί να πιστοποιηθώ στους
υπολογιστές, αφού δεν υπάρχει εργασία; και
πολλά άλλα. Τους απαντώ:
• Πόσες προκηρύξεις ή θέσεις εργασίας έχετε
χάσει επειδή απλά δεν φροντίσατε έγκαιρα
να κάνετε την διαφορά αποκτώντας μια πιστοποίηση υπολογιστών;
• Πόσοι επιχειρηματίες, ζητούν προσωπικό
με καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
όπου αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο
για αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής τους;
• Πόση ώρα σας παίρνει να κάνετε έλεγχο αποθήκης, να ελέγξετε τα έσοδα & έξοδά σας, ή
να διαχειριστείτε σωστά το πελατολόγιο σας
ούτως ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή
απόδοση στη δουλειά σας;
Αναρίθμητα πλέον τα πλεονεκτήματα της
γνώσης υπολογιστών.
Η πιστοποίηση είναι μια επένδυση γνώσεων,
ικανοτήτων, εργαλείων, δεξιοτήτων για το μέλλον. Δεν είναι ένα κομμάτι ψωμί που το τρώμε
και ικανοποιούμε την αίσθηση της πείνας.
Όλοι ξέρουμε ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο μεταβατικότητας δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όρο «κρίση» γιατί έχει γίνει η πιο κοινή
λέξη σε όλους μας.
Πρέπει να εφοδιαστούμε με εργαλεία γνώσης, ικανότητες, δεξιότητες , αισιοδοξία γιατί
έτσι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τα
όνειρα μας. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε
και ακατόρθωτο.
Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι λίγη
υπομονή, εκπαίδευση και φυσικά υψηλούς
στόχους για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.
* Η κ. Κολλιοπούλου είναι ιδιοκτήτρια Σχολής
Υπολογιστών – Γραμματέων - Μεταπτυχιακών

Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζει ο επικεφαλής
της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης ΒέλουΒόχας Λεωνίδας Στεργιόπουλος για τη συμπεριφορά του προέδρου του Δ.Σ. Βέλου-Βόχας
Γιώργου Πρεδάρη, όσο και του δημάρχου ΒέλουΒόχας Αννίβα Παπακυριάκου.
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης αποχώρησε διαμαρτυρόμενος για τη συμπεριφορά
αμφοτέρων, αφού ο πρόεδρος Γιώργος Πρεδάρης
δεν του έδινε επαρκή χρόνο για να καταθέσει τις
ερωτήσεις του προς τον δήμαρχο, αλλά και ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος τον χαρακτήρισε
"λαϊκιστή" για τα δελτία τύπου του εκδίδει και δημοσιοποιεί κατά καιρούς.
Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος αποχωρώντας διαμαρτυρήθηκε έντονα για το ασφυκτικό χρονικό
όριο που δίνει ο πρόεδρος τους επικεφαλής των
παρατάξεων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μας καλείται εδώ μια φορά το μήνα και δεν μας αφήνετε
να μιλήσουμε»!
Μετά την αποχώρησή του ο κ. Στεργιόπουλος
εξέδωσε δελτία τύπου, ξεχωριστά για τις δύο περιπτώσεις στα οποία ανέφερε:

Ο ρόλος μας δεν είναι διακοσμητικός
Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δημοτικού

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

συμβουλίου ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος λέει πως
«ο ρόλος του προέδρου ενός δημοτικού συμβουλίου είναι, απ’ όσο γνωρίζουμε, η ομαλή διεξαγωγή
των δημοτικών συνεδριάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό είναι και η διάθεση επαρκούς
χρόνου, στους έχοντες λόγο και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον κανονισμό, για να καταθέτουν
και αναλύουν θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη.
Αυτό αφορά κυρίως τους συμβούλους της μειοψηφίας που εκ των πραγμάτων δεν έχουν τη ευχέρεια να συνδιαμορφώνουν την ημερήσια διάταξη
και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο ενός δημοκρατικά
λειτουργούντος συμβουλίου.
Στο τελευταίο συμβούλιο, την Παρασκευή
29/05/2015, υποπέσατε σε δύο παραπτώματα.
Πρώτον δε φροντίσατε να μας εξασφαλίσετε χρόνο ομιλίας και δεύτερον, κατόπιν των δικών μας διαμαρτυριών, μας διαθέσατε, χαριστικά όπως είπατε,
χρόνο μόνο δύο (2) λεπτών.
Αποτέλεσμα των ανωτέρων ήταν να αποχωρήσω
διαμαρτυρόμενος για να εισπράξω και την τελευταία απρέπεια από μέρους σας με το ‘Καληνύχτα κε
Στεργιόπουλε’.
κε πρόεδρε,
Ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση δεν είναι ούτε διακοσμητικός , ούτε απλό συμπλήρωμα της απαρτίας.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

ΚΙΑΤΟ: 28ης Οκτωβρίου 27

ΒΕΛΟ: Αγίας Μαρίνας 46

βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας
Πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ

1.750.000 από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων

Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος στο τελευταίο
συμβούλιο σχεδόν κανένας δήμος δεν πρόκειται
να γλιτώσει πρόστιμα της τάξεως των 40.000 ή
80.000 ανά εξάμηνο και ανά χωματερή. Ο δήμος
Βέλου-Βόχας δυστυχώς, έχει έναν τέτοιο ΧΑΔΑ,
αυτόν του Ζευγολατιού, ο οποίος παρόλο που
5 χρόνια δεν λειτουργεί δεν φαίνεται ανενεργός
διότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια χαρτιά,
ζυγολόγια, τιμολόγια από εκεί που πηγαίνουν
νόμιμα τα απορρίμματα. Δυστυχώς, τόνισε ο δήμαρχος, νόμιμο κομμάτι δεν υπάρχει πουθενά κι
έτσι δεν θεωρείται ανενεργός ο ΧΑΔΑ!

Ο δήμος Βέλου-Βόχας μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Π. Ε. Κορινθίας θα απορροφήσει ένα κονδύλι της τάξεως των 1.750.000. Από αυτά
1.000.000 είναι για αντιπλημμυρικά έργα στον Ασωπό,
350.000 για αντιπλημμυρικά έργα στον Ζαπάντη, για τον
οποίο μάλιστα υπάρχει πρόταση για εγκιβωτισμό, τουλάχιστον στο κεντρικό σημείο, στην ΠΕΟ. Επίσης 300.000
θα διατεθούν για καθαρισμούς ρεμάτων, το μεγαλύτερο
ποσό εκ των οποίων θα πέσει σε ποταμούς όπως ο Χεκάλης και το ρέμα των Αγ. Αποστόλων.

νέο κατάστημα!

Είναι λαϊκισμός η προάσπιση
του δημοσίου συμφέροντος;

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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ς

ΓΡΑΜΜΉ ΠΡΟΑ
ΣΤ

ΙΑΚΟΥ

Α

γίας
Τριάδ
από
ας
Κ
α
λέντ
Σουλ
ζ
ι,
ηνάρ
ι, Χαλ
κί

γέφυρα

προ

ανοιχτά
ΚΑΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ς στ
άση
στή

Κω

αμά

Παλ

Δημ. Ζ

κού

στια

α
Προ

Γυμνάσιο - Λύκειο
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ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βοχαϊκού

δίπλα σας
και
κάθε μέρα
φθηνά!
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ

από Βραχάτι

Γεω
ρ

γίου

Παπ

ανδ
ρ

έου

Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο ο
Λεωνίδας Στεργιόπουλος επισημαίνει
τα εξής: «Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 29/05/2015, με
διακόψατε την ώρα που προσπαθούσα
να αναπτύξω ένα από τα θέματα που
είχα να εισηγηθώ και με αποκαλέσατε
‘Λαϊκιστή’.
Δεδομένου ότι δεν είχα τη ευκαιρία να αντιδράσω κατά τη διάρκεια του
συμβουλίου, λόγω του ότι δε μου το
επέτρεψε η μεγαλοθυμία του προέδρου
του ΔΣ, σας ενημερώνω ότι,
Θεωρώ μειωτικό το χαρακτηρισμό
και συνειδητά προσπαθώ να αποφύγω
κάθε τέτοια παρέκκλιση, ελπίζοντας ότι
η προσπάθειά μου έχει αρκετή επιτυχία.
Την ώρα που με διακόψατε προσπαθούσα να καταθέσω ερώτημα σχετικά
με πολεοδομικές παραβάσεις συμπολιτών μας και το ρόλο που πρέπει να
αναλάβουν οι δημοτικές υπηρεσίες,
προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και να διαφυλαχτεί η δημόσια
περιουσία.
Σας ερωτώ λοιπόν,
‘Λαϊκισμός’ είναι η προάσπιση του
δημοσίου συμφέροντος, για το οποίο
ενδιαφέρθηκα ή
το να κάνουμε τα στραβά μάτια για να
μη δυσαρεστήσουμε τους ψηφοφόρους
μας και χάσουμε κανένα ψήφο.
Και επειδή το αναφέρατε…. η μη
ύπαρξη πολεοδομικής υπηρεσίας στο
δήμο μας, σημαίνει απλά ότι δεν εκδίδουμε άδειες οικοδομής.
Σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι
• οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αυθαιρετούν ελεύθερα και
• οι δημοτικές υπηρεσίες να αδιαφορούν ανέμελα.
Επίσης, για το θέμα των απαντήσεων
στις παρεμβάσεις μας, που θα υποστούμε στο εξής και θα γελάσουμε όλοι,
όπως μας απειλήσατε, σας βεβαιώ ότι,
όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, εκτιμούμε ιδιαίτερα το χιούμορ. Ελεύθερα
λοιπόν».

ιούβα

Η δε θέση σας δε δικαιολογεί ιδιοκτησία επί του χρόνου των συνεδριάσεων, για να τον παραχωρείτε εν τη μεγαλοθυμία σας. Ακόμη και η ‘ελέω θεού’
βασίλισσα της Αγγλίας αποφεύγει τέτοια
συμπεριφορά.
κε πρόεδρε,
Ούτε εγώ προσωπικά ούτε τα υπόλοιπα μέλη της παράταξής μας σας
έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα
κατά την άσκηση των καθηκόντων σας,
προσπαθούμε δε πάντα να είμαστε ευπρεπείς και να σεβόμαστε τον πολύτιμο
χρόνο των συναδέλφων.
Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ατυχής
στιγμή, που δεν θα επαναληφθεί και όχι
μια νέα στάση που θα μας φέρει πάλι
αντιμέτωπους».

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Ο χαρακτήρας του λιμανιού Κιάτου
Η Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων Πολιτών καταθέτει τις απόψεις της
για το ρόλο του λιμανιού και τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις που γίνονται
Μέσα σε κάτι περισσότερο από ένα
μήνα ,από τις 22/4/-15 ,η Δημοτική Αρχή
του δήμου μας στο ΔΣ της 3/6/-15 αποφάσισε με πλειοψηφία τον χαρακτήρα του
λιμανιού του Κιάτου ως τουριστικό-εμπορικό (μικτή χρήση). Ένα θέμα όπως η αξιοποίηση του λιμανιού που θα καθορίσει
το οικονομικό μέλλον του δήμου μας, πέρασε σχεδόν με τη διαδικασία «του κατεπείγοντος» αφήνοντας πολλά ερωτηματικά τόσο για τη βιασύνη να αποφασίσουμε
τώρα, όσο και για το τι κρύβεται πίσω από
αυτή. Πιο συγκεκριμένα:
• Πέρυσι, 16/3/2014, στην αίθουσα
του Δημαρχείου με πρωτοβουλία του
τότε Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και
την παρουσία και του Περιφερειάρχη κ.
Τατούλη, πραγματοποιήθηκελαϊκή συνέλευση με το θέμα της αξιοποίησης του λιμανιού, χωρίς όμως συγκεκριμένες προτάσεις από το ΔΛΤ και τη ΔΑ για τη χρήση
του ή τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία
με τα οποία θα υλοποιούσαμε τις προτάσεις. Το μόνο που ακούσαμε ήταν τον κ.
Δήμαρχο να λέει ότι «δεν μπορούμε να
μιλάμε για αξιοποίηση του λιμανιού όταν
αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο ΓΠΣ»
και μια πρότασή του για μεταφορά του

λιμανιού στην περιοχή της «Παγόδας». Ακούσαμε όμως και τον κ.
Τατούλη να υποστηρίζει ότι «τον
πρώτο λόγο για το λιμάνι πρέπει να
έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου»
και να εκθειάζει τη μέθοδο χρηματοδότησης με ΣΔΙΤ.
• Ένα χρόνο μετά, 22 Απριλίου
2015, το νέο ΔΛΤ καλεί νέα λαϊκή
συνέλευση για να μας παρουσιάσει μια μελέτη αξίας 55.000€ που
παρήγγειλε σε ειδικό μελετητικό γραφείο και η οποία κατέληγε στην πρόταση έργου κόστους
4.000.000€ που θα μετατρέψει τη
λιμενολεκάνη σε τουριστικό λιμένα
δυναμικότητας 150 σκαφών και με
πρόβλεψη για ένα εμπορικό πλοίο,
την οποία και εισηγείται το ΔΛΤ. Μια
πρόταση στις κατευθύνσεις του
Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού
για τον θαλάσσιο τουρισμό (2013),

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕ∆Ε∆ΗΜ Ι

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

ο οποίος εντάσσει τολιμάνι του
Κιάτου σαν βοηθητικό της Ζώνης
Ναυσιπλοΐας του Ιονίου.
Με το δεδομένο ότι ένα χρόνο
μετά καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει
ώστε το λιμάνι να συμπεριληφθεί
στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο τι
συνέβη και ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΛΤ μπορεί και μιλά σήμερα για αξιοποίηση του λιμανιού;
• Λίγες ημέρες μετά, 3 Ιουνίου 2015, έρχεται σε συνεδρίαση
του ΔΣ του Δήμου Σικυωνίων, για
συζήτηση και λήψη απόφασης, η
απόφαση του ΔΛΤ για το χαρακτήρα του λιμανιού, που τώρα αντί του
τουριστικού χαρακτήρα που υπήρχε στην αρχική εισήγηση και στη
μελέτη προτείνεται ο εμπορικόςτουριστικός (μικτή χρήση)
Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή, ο κ.
Δήμαρχος αποφάσισε ότι μπορούμε
να μιλάμε για αξιοποίηση του λιμανιού όταν αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο ΓΠΣ και μάλιστα βιαστικά το
δώσαμε και για μελέτη και το ψηφίζουμε κιόλας εντός ολίγων ημερών!
Τι το σημαντικό προκάλεσε αυτή τη
βιασύνη για απόφαση εδώ και τώρα
ενός έργου 4 εκατομμυρίων ευρώ;
• Με το δεδομένο ότι ο Δήμος
δεν έχει αυτά τα χρήματα τι έχει
στο μυαλό του ο κ. Δήμαρχος για τη
χρηματοδότησή του; Εκτός αν έχει
βρει ιδιώτη χρηματοδότη και όπως
συνηθίζει να αφήνει κρυφά χαρτιά,
μας το κρύβει! Ή εκτός και αν συντάσσεται με τον κ. Περιφερειάρχη
για εκτέλεση με σύμβαση ΣΔΙΤ. Και
στις δύο αυτές περιπτώσεις όμως,
η χρήση του λιμανιού και τα οφέλη
της θα περάσουν σε χέρια ιδιωτών
και όχι στους πολίτες.
• Με το δεδομένο του ισχύοντος
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τα λιμάνια του 2013, ο οποίος εντάσσει
το λιμάνι του Κιάτου σαν βοηθητικό της Ζώνης Ναυσιπλοΐας του
Ιονίου, η πιθανότερη κατάληξη μιας
τέτοιας μεγαλεπήβολης ιδιωτικής
επένδυσης θα είναι ένα περιφραγμένος χώρος στάθμευσης και ανεφοδιασμού σκαφών που θα περιδιαβαίνουν στα Ιόνια νησιά. Αυτό
ονειρεύεται ο κ. Δήμαρχος;
Η δική μας θέση ήταν απλή και
ξεκάθαρη. Η ανάπτυξη του δήμου
θα καθορίσει τον χαρακτήρα του
λιμανιού και όχι το αντίστροφο.
Μια οποιαδήποτε τέτοιου μεγέ-

θους επένδυση αξιοποίησης του
λιμανιού πρέπει κατ αρχήν να ενταχθεί στο ΓΠΣ και στη συνέχεια να
λάβει υπόψη της παράγοντες όπως
1. Την αναπτυξιακή πορεία του δήμου μας που πρέπει να γίνει αντικείμενο σοβαρής διαβούλευσης
με τους πολίτες και τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς
φορείς. .
2. Σε ποιο βαθμό η αγροτική μας
ανάπτυξη μπορεί να συντηρήσει
μια εμπορική δραστηριότητα από
πλευράς λιμενικών εσόδων .
3. Την τουριστική δραστηριότητα
του λιμανιού, που θα πρέπει να
συνδεθεί με τους τουριστικούς
προορισμούς του δήμου ( αρχαιολογικοί χώροι, λίμνες Στυμφαλίας και Δόξα, παραδοσιακά ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίσματα,
παραδοσιακοί οικισμοί, κ.α.). και
τις υποδομές που υπάρχουν (αν
είναι επαρκείς ή χρειάζονται αναβάθμιση), πχ οδικό δίκτυο, καταλύματα κτλ).
4. Τη δραστηριότητα του λιμανιού
ενταγμένη σε ένα γενικότερο
σχέδιο ανάπλασης του κέντρου
και της παραλιακής ζώνης του
Κιάτου, κάτι που καμιά δημοτική
αρχή μέχρι τώρα δεν έχει επιχειρήσει.
5. Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
στη θάλασσα και την παραλιακή ζώνη, με δεδομένα άλυτα
μέχρι στιγμής ζητήματα, όπως
η ρύπανση, η κυκλοφοριακή
συμφόρηση στην παραλία λόγω
έλλειψης περιφερειακού δρόμου για τη μετακίνηση μεγάλων
φορτηγών προς την έξοδο της
πόλης, η εύρεση νέων χώρων
στάθμευσης.
Αν θέλουμε με τις σημερινές
συνθήκες να κάνουμε κάτι βραχυπρόθεσμα (και πρέπει να το κάνουμε) για το λιμάνι μας, είναι να
αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτό που
έχουμε. Να βελτιώσουμε αυτό το
σύστημα του λιμανιού μαζί με το
αλιευτικό καταφύγιο με έργα περιορισμού του βοριά μέσα στο καταφύγιο, υποδομές , ηλεκτρική εγκατάσταση, κρουνοί νερού, τουαλέτες
κ.α. Και ας μην απεμπολήσουμε τη
δυνατότητα για μια αυριανή ήπια
εμπορική ανάπτυξη, πράγμα που η
μελέτη που έγινε εκ των πραγμάτων προτείνει.
Όσο για την τουριστική ανάπτυξη,
αυτή θα έλθει αν κάνουμε έργα που
θα κάνουν το δήμο μας πόλο έλξης
και όχι με έργα παράδοσης σε ιδιώτες του λιμανιού και κατ επέκταση
του παραθαλάσσιου χώρου του.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

...Σικυωνίων 5
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Τι γίνεται με τον Πευκιά Κάτω Διμηνιού;
Αναταραχή έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία λόγω της κοπής πεύκων
Σε παύση των εργασιών μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το δασαρχείο προχώρησε ο δήμος
Εκτενές αφιέρωμα από την εφημερίδα "Αυγή" - Τι δηλώνει ο Φάνης Κουρεμπές
Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής του Κάτω Διμηνιού αφού φοβούνται την αλλαγή του χαρακτήρα του
αλσυλλίου. Καταγγέλλουν ότι τα δέντρα
κόπηκαν χωρίς άδεια, από το δασαρχείο
και οι παρεμβάσεις βασίζονται σε μια τεχνική έκθεση αντιπυρικής προστασίας,
την οποία υπογράφει γεωπόνος, αντί για
δασολόγο, όπως θα έπρεπε, καθώς το
αλσύλλιο υπάγεται στο Διεύθυνση Δασών Κορινθίας. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν λαϊκές συνελεύσεις και ευρείες
κινητοποιήσεις για την προστασία του
Πευκιά.
Από τη μεριά του ο δήμος σταμάτησε κάθε παρέμβαση στην στην περιοχή
έως ότου το δασαρχείο πραγματοποιήσει
όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Ωστόσο, παραμένει σαφές ότι η οδηγία από τη Διεύθυνση Δασών είναι το
αλσύλιο να ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό
(60 δέντρα) και να κοπούν τα παλιά και
επικίνδυνα πεύκα, αφού όμως πρώτα
φυτευθούν τα νέα.

Παν. Καλλίρης: Ο Πευκιάς
είναι γερασμένος

Ο Διευθυντής Δασών Κορινθίας Παναγιώτης Καλλίρης παραβρέθηκε σε
συγκέντρωση κατοίκων που οργάνωσαν τοπικά ΜΜΕ (parakato.gr & sikiona.
gr) και ενημέρωσε με τρόπο λεπτομερή
για την Νομοθεσία που προστατεύει τον
Πευκιά του χωριού, για την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται τα πεύκα, για την
επικινδυνότητα τους, και για τον τρόπο
που μπορεί ο Πευκιάς να σωθεί και να
γίνει ένα άλσος στολίδι και παράδειγμα
διαχείρισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πευκιάς Κάτω Διμηνιού είναι γερασμένος και σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρά άρρωστος, παρά την καλή του όψη.
Επομένως, πρέπει να υπάρξει διαχείριση προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει
να είναι και όχι αυτό που είναι.
Την επόμενη μέρα ο διευθυντής δασών
Κορινθίας έκανε επείγον αίτημα για αποστολή εξειδικευμένων επιστημόνων για
την υπόδειξη και διαχείριση επικίνδυνων
δένδρων στον Πευκιά Κάτω Διμηνιού.

Φ. Κουρεμπές: Το άλσος
θα μείνει άλσος

«Δεν θα επιτρέψουμε αλλαγή χρήσης
στον Πευκιά του Κ. Διμηνιού» δήλωσε
στην «ΑΥΓΗ» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Φάνης Κουρεμπές. Ωστόσο εξήγησε ότι
«η ανανέωση πρέπει να γίνει» και το αλσύλλιο πρέπει να ανανεωθεί με νέα δέντρα, ενώ όπως υποστήριξε "δεν υπάρχει
καμία αλλαγή χρήσης από το Δασαρχείο".
«Ο Πευκιάς του Κ. Διμηνιού ανήκει στη
Διεύθυνση Δασών, οι δήμοι έχουν την ευθύνη της συντήρησης των χώρων αυτών.
Υπάρχει οδηγία από τη Διεύθυνση Δασών
να αντικατασταθούν περίπου 60 δέντρα.
Ο Δήμος προχώρησε στην κοπή των δέ-

ντρων πριν φυτέψει άλλα, με αποτέλεσμα
οι κάτοικοι να θορυβηθούν για ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης του αλσυλλίου.»
τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δήλωσε
επίσης ότι μετά από επικοινωνία του με το
δασάρχη «Δεν υπάρχει κατεύθυνση από
τη Διεύθυνση Δασών αλλαγής χρήσης,
αλλά το δασύλλιο πρέπει να ανανεωθεί».
Πρόσθεσε επίσης ότι «είναι στο χέρι
του Δήμου» να γίνει με τον κατάλληλο
τρόπο η ανανέωση του αλσυλλίου. Για
παράδειγμα, να κοπούν κάποια λίγα δέντρα αρχικά, να φυτευτούν νέα και αφού

μεγαλώσουν, να κοπούν τα υπόλοιπα,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν
εργασίες κλαδέματος και φροντίδας του
δάσους». Εξάλλου όπως είπε «ο ίδιος ο
Δήμαρχος και ενώπιον του Δασάρχη έχει
δηλώσει ότι θα πράξει ότι πει το Δασαρχείο».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Το
άλσος θα μείνει άλσος, αλλά και οι κάτοικοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η ανανέωση θα πρέπει να γίνει για να μην υπάρχει
επικινδυνότητα από το πέσιμο μεγάλων
δέντρων».
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Συνάντηση "κορυφής" για
Στην Π.Ε. Κορινθίας συναντήθηκαν οι δήμαρχοι της δυτικής Κορινθίας ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου και ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας με τους εκπροσώπους των εργολάβων

Μ

ία μεγάλη όσο και ενδιαφέρουσα σύσκεψη έγινε πριν
λίγες μέρες στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Η σύσκεψη αφορούσε την εξέλιξη
της κατασκευής της Νέας Εθνικής
Οδού Κορίνθου Πατρών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί,
ενώ πραγματοποιήθηκε υπό τον
περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, με
την παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Παπαγγελόπουλου και Καλλίρη, των δημάρχων της παραλιακής
ζώνης της Κορινθίας (Πνευματικός,
Παπακυριάκος, Σταματόπουλος και
Ανδρικόπουλος), αλλά και εκπροσώπων της ΤΕΡΝΑ και της Ολυμπίας
Οδού που έχει αναλάβει το κατασκευαστικό κομμάτι.
Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ
της εφημερίδας "Πολίτης της Κορινθίας" από την συζήτηση προέκυψε
ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι είναι οι ζημιές που
προκαλούνται στο επαρχιακό δίκτυο
και κυρίως στην παλαιά εθνική οδό.
Αυτό συμβαίνει επειδή τα φορτηγά της κατασκευάστριας εταιρείας
χρησιμοποιούν το επαρχιακό δίκτυο
για την διασύνδεση των εργοταξίων με τα λατομεία ή τα άλλα κέντρα
διαλογής των αδρανών υλικών. Το
περίεργο είναι, πάντως, πως η περιφέρεια και οι τεχνικές της υπηρεσίες
δεν γνωρίζουν αν η σύμβαση προβλέπει την αποκατάσταση των ζη-

μιών από τον εργολάβο των ζημιών
που προκαλούνται.
Ένα άλλο ζήτημα αφορά τη διευθέτηση των καναλιών απορροής των ομβρίων υδάτων, τα οποία
έχουν θέσει πολλές φορές οι δήμαρχοι. Πρόκειται για κανάλια τα οποία
καταστράφηκαν στη διάρκεια των
εργασιών και όπως είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής των τεχνικών
υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας η
ΤΕΡΝΑ δεν έχει ενημερώσει για το
αν και πόσα έχουν αποκατασταθεί.
Στο ζήτημα αυτό όλοι οι δήμαρχοι
επέμειναν, καθώς γίνεται αντιληπτό
ότι γεννώνται κίνδυνοι πλημμυρών.
Ειδικότερα ο δήμαρχος Κορινθίων
παραδέχτηκε
ότι
η
κατασκευάστρια
εταιρεία είχε πολύ
καλή συνεργασία με
τον Δήμο Κορινθίων,
όσον καιρό εξελίσσονταν τα έργα
στα όρια του δήμου. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα προβλήματα με κάποια
αρδευτικά αυλάκια του ΑΟΣΑΚ. Ο κ.
Πνευματικός αναφέρθηκε και αυτός
στα προβλήματα που δημιουργούν
τα αυτοκίνητα υποστηρίζοντας ότι το
2014 ο δήμος έδωσε 100.000 ευρώ
για επισκευές στο δίκτυο από το Λέχαιο μέχρι τον Άσσο, ωστόσο και φέτος υπήρξαν ανάλογα προβλήματα.
Ο δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος ζήτησε και αυτός

την διευθέτηση των
ρεμάτων (όπως των
Αγίων Αποστόλων
στο Βοχαϊκό), αλλά
και ορισμένων γεφυρών που έχουν υποστεί καθιζήσεις.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος
Σ τα μ α τό π ο υ λ ο ς ,
δήλωσε πως δεν
είναι
ευχαριστημένος από την συνεργασία με την
ΤΕΡΝΑ και έκανε
αναφορά σε σωρεία
προβλημάτων –από
την διευθέτηση των ρεμάτων μέχρι
τις οδοποιίες. «Όλες οι εταιρείες που
έχουν περάσει -και τώρα και παλαιότερα με την γραμμή του προαστιακού- φτιάχνουν ό,τι είναι να φτιάξουν και μετά φεύγουν αφήνοντάς
τα πάντα στο έλεος του θεού», είπε
χαρακτηριστικά. Έθεσε το ερώτημα
αν υπάρχει πρόβλεψη να γίνει ο κόμβος που έχει ζητήσει ο δήμος Σικυωνίων για την σύνδεση με τον δρόμο
Κιάτο Νεμέα, αλλά και την σύνδεση
με το αρχαίο θέατρο. Ενδιαφέρον
είχε η παρατήρηση του δημάρχου
Σικυωνίων για τα πλευρικά διόδια
που προβλέπονται στο Κιάτο την ίδια
στιγμή που υπάρχουν και τα μετωπικά κυρίως διόδια πάνω στον δρόμο.
Ζήτησε όλα αυτά να λειτουργήσουν
ταυτόχρονα.

Τατούλης: Να τηρηθούν
οι συμβατικές
υποχρεώσεις της εταιρείας
Ο Πέτρος Τατούλης αναφέρθηκε
στις
συμβατικές
υποχρεώσεις της
εταιρείας απέναντι
στην περιφέρεια οι
οποίες όπως είπε
δεν τηρούνται, ενώ
σημείωσε με νόημα ότι δεν προβλέπεται άλλη τροποποίηση της σύμβασης, άρα το έργο θα ολοκληρωθεί με
βάση την υπάρχουσα. Αυτό σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να αναδιαμορφωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και να αποκαταστήσεις η
Ολυμπία Οδός τις φθορές που έχουν
γίνει σε όσα ο κ. Βιντζηλαίος χαρακτήρισε «εξωσυμβατικά» προβλήματα, οπότε πρέπει να αναζητηθεί
λύση.
Ο περιφερειάρχης υποστήριξε ότι
η Περιφέρεια δαπανά κάθε χρόνο
μεγάλα ποσά για να κάνει αποκαταστάσεις, αλλά συμπλήρωσε ότι αυτό
δεν τον ενοχλεί καθώς βλέπει την
ευρύτερη εικόνα που είναι τα οφέλη
από τον σύγχρονο οδικό άξονα, αλλά
και επειδή η Περιφερεια οφείλει να
δαπανά χρήματα για να συντηρεί την
εναλλακτική δίοδο για όποιον πολίτη
δεν θέλει να χρησιμοποιεί τον νέο
δρόμο.

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Κατάστηµα: Ελ. Βενιζέλου 36, τηλ.: (27440) 64488 - 63072
Εργαστήριο: Γούβα Λειβαδάκι, τηλ. (27440) 62886, Λουτράκι
25ης Μαρτίου 1, τηλ. (27410) 52305 - Ζευγολατιό
Περαχώρα τηλ.: (27440) 79091

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296
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τα έργα στην Ολυμπία Οδό
Τι λένε οι εργολάβοι
Από την πλευρά των εργολάβων
το παρόν έδωσαν οι κ.κ. Χρήστος
Καραδήμας (που εκπροσωπούσε
την εταιρεία Λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού) και Χρ. Βιντζηλαίος
(εκπρόσωπος της ΤΕΡΝΑ που τρέχει το κατασκευαστικό κομμάτι).
Το πιο ουσιαστικό που προέκυψε
από την συζήτηση είναι πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
έθεσε ο κ. Βιντζηλαίος το τμήμα
του δρόμου Κόρινθος-Κιάτο θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
2015 ή τις αρχές του 2016. Ο κ. Βινζτηλαίος υποστήριξε πως η εταιρεία
του έχει κάνει το καλύτερο δυνατόν,
όποτε μπόρεσε, και έχει διαμορφώσει συνθήκες καλής συνεργασίας
με τους δήμους. Ο ιδιος χώρισε σε
δύο κατηγορίες τα προβλήματα: η
πρώτη κατηγορία είναι αυτά που
προκαλούνται από το κατασκευαστικό έργο, όπως οι ζημιές στο παράπλευρο δίκτυο, τις οποίες η εταιρεία οφείλει να διορθώσει, αφού
είναι εντός των συμβατικών της
υποχρεώσεων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά αυτά τα οποία θέλουν

ΔΕΔΕΣ: ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016

διορθώσεις όπως οι διευθετήσεις
των καναλιών απορροής ομβρίων
υδάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις.
Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία
θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το
υπουργείο, για να ξεκινήσει η όποια
διαδικασία αποκατάστασης.
Ο κ. Καραδήμας ξεκαθάρισε αρχικά στους συνομιλητές του ποιο είναι

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

το πλέγμα λειτουργίας της εταιρείας σημειώνοντας ότι η εταιρεία παραχώρησης (η Ολυμπία Οδος) έχει δύο βασικές συνιστώσες:
είναι η «Κ/Ξ κατασκευής» που κατασκευάζει
το έργο και ασχολείται με όλες τις διαδικασίες στα εργοτάξια και είναι και η «εταιρεία
Λειτουργίας», η οποία παρέχει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργίας σήμερα του
δρόμου. Για το ζήτημα των πλευρικών διοδίων ο κ. Καραδήμας υποστήριξε ότι ο τρόπος
και χρόνος έναρξης λειτουργίας τους αναφέρονται στην σύμβαση. Τι λέει σχετικά η σύμβαση; Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Καραδήμας
τα πλευρικά διόδια θα λειτουργήσουν μόλις
θα ολοκληρωθεί ο δρόμος Αρχαία Κόρινθος
– Ξυλόκαστρο, γεγονός που σημαίνει ότι μέχρι τότε όποιος χρησιμοποιεί τον δρόμο θα
πληρώνει ακέραιο το ποσό για όλη την διαδρομή και όχι για το τμήμα του δρόμου που
θέλει να χρησιμοποιήσει.

Μέσα στο 2016 τοποθέτησε
την ολοκλήρωση της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού ο Γ. Γ.
Υποδομών, Γιώργος Δέδες
σε ομιλία του στο 3ο Διεθνές
Συνέδριο για τις Αναπτυξιακές
προοπτικές της Δυτ. Ελλάδας.
Στην τοποθέτηση του μίλησε
για τα προβλήματα των έργων
και είπε πως στην πραγματικότητα κανένα μεγάλο
έργο που ξεκίνησε από το
2006-2007 δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ έκανε αναφορά σε
πάσχων σύστημα παραγωγής
έργων και αναδιάρθρωση του.
Όπως ανακοίνωσε ο κος
Δέδες μέσα στο 2016 τα έργα
θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ενώ τόνισε πως λύθηκε
το θέμα των εμπλοκών του
σιδηρόδρομου με τον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία οδό.

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΒΟΧΑΣ
Κωνσταντίνος Χαρλαύτης

Ελ. Βενιζέλου 41, Βραχάτι
(πλησίον Δημ. Σχολείου)

Τηλ.: 27410 551 57
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Γκρίνια
για τους
ναυαγοσώστες
Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται "διαδικτυακή" γκρίνια
για τις παραλίες του δήμου
Βέλου-Βόχας που δεν έχουν
ναυαγοσώστες. Μάλιστα,
πληροφορίες ανέφεραν πώς
το Λιμεναρχείο βεβαίωσε
παραβάσεις για την έλλειψη
ναυαγοσωστών, οι οποίες ίσως
επισύρουν πρόστιμα.
Η αλήθεια είναι ότι ο Λεωνίδας
Στεργιόπουλος ως μέλος του
Λιμενικού Ταμείου Βόχας, ήδη
από το Φεβρουάριο είχε δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την πρόσληψη
ναυαγοσώστη, οι οποίες αφού
πέρασαν από μυριάδες γραφειοκρατικούς λαβύρινθους ευόδωσαν και εντός των ημερών
ο ναυαγοσώστης αναλαμβάνει
υπηρεσία.

Λογοτεχνική
βραδιά από τις
"Αλκυονίδες"�
«Σας προσκαλούμε στον κλειστό
χώρο του «ΜΟΝ ΑΜΙ»,
(Τέρμα Σίνα, Παραλία Καλάμια
Κορίνθου) στις 26 Ιουνίου 2015,
ημέρα Παρασκευή και ώρα
20.30, για να περάσουμε μαζί
μια όμορφη βραδιά.
Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να
γνωριστούμε καλύτερα, να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματά
μας, τα όνειρά μας, τα θέλω μας,
δίνοντας μια μικρή διέξοδο στην
καθημερινότητά μας και στην
πληθώρα των αντιξοοτήτων της.
Όλοι όσοι επιθυμούν θα έχουν
τη δυνατότητα να απαγγείλουν
στίχους τους ή να αναγνώσουν
ένα απόσπασμα από κάποιο
πεζό κείμενο ή παραμύθι τους.
0 κ. Βασίλειος Κοντογιάννης,
καθηγητής μουσικής στο
Ε.Ε.Ε.Κ, θα επενδύσει μουσικά
τη βραδιά και θα συνοδέψει
το τραγούδι μας έως ότου
αισθανθούμε πως τα λόγια είναι
περιττά...
Λόγω του περιορισμένου
αριθμού των θέσεων, για
κράτηση μπορείτε να καλείτε
στα τηλέφωνα 6977780248 και
6973939092, έως και τις 23
Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπουφές 7€ το
άτομο
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ευδοξία Κουβακλή - Νάνου
Η Γραμματέας
Δήμητρα Τσεπεντζή»

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙ
«Βρείτε μοντέλο για τα απορρίμματα», είπε ο Τσιρώνης στους δημάρχους

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, παρουσία του
αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο
υπουργός παρουσίασε τη φιλοσοφία και
τον τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων που
εισάγει ο νέος ΕΣΔΑ, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο, την ποιοτική
και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης,
τη μικρή κλίμακα μονάδων επεξεργασί-

ας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της
κοινωνικής συμμετοχής, την αναβάθμιση
του ρόλου των δήμων, την κατοχύρωση
του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης
απορριμμάτων, την επανεξέταση των
σχεδίων ΣΔΙΤ που έχουν ανακοινωθεί.
«Η λύση είναι στις τοπικές κοινωνίες. Είστε
εσείς που έχετε δίπλα σας τον πολίτη»,
τόνισε ο υπουργός.
Ως προς τα ΣΔΙΤ, ο κ. Τσιρώνης τόνισε ότι
«προσωπικά δεν έχω καμία εμμονή. Αυτό
όμως που συμβαίνει στην Ελλάδα με τα
ΣΔΙΤ, είναι έργα που παραβιάζουν την βασική αρχή ακόμα και του καπιταλισμού, τον

ανταγωνισμό», στηλιτεύοντας ότι γίνονται
επενδύσεις ιδιωτών με μηδενικό ρίσκο,
με δημόσιο χρήμα, σε δημόσιους χώρους, δεσμεύοντας ρήτρες με εγγυημένες
ποσότητες, εις βάρος των δημοτών, λόγω
των τελών που θα απαιτείται να καταβάλλουν. «Ποιο φθηνά θα έρθει στον πολίτη
ο ΧΑΔΑ και τα πρόστιμα. Είναι δυνατόν να
δεσμεύουμε τον πολίτη με 70 ευρώ/τόνο
και 15 ευρώ/τόνο για την μεταφορά για 27
χρόνια;» τόνισε χαρακτηριστικά. «Το πρόβλημά μου επομένως, είναι ότι δεσμεύει
τον πολίτη», πρόσθεσε.

Σ

το βασιλικό

διάταγμα

και το γκαζόν
Κύριε Διευθυντά,

Στο τελευταίο συμβούλιο Βέλου-Βόχας ο αντιδήμαρχος των Οικονομικών κ. Βασίλης Τρωγάδης απεκάλυψε πώς οι χρεώσεις του νερού βασίζονται σε ένα Βασιλικό Διάταγμα του 1959! Κι ενώ αυτό θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί πρωτοφανές σε μία χώρα που η φορολογική της νομοθεσία από το 1950 έως σήμερα άλλαξε 4000 (!) φορές η αποκάλυψη
ότι κάποιες υψηλές χρεώσεις, πληρώθηκαν αδιαμαρτύρητα από τους
ιδιοκτήτες κατέληξε φυσικά στο συμπέρασμα ότι δεν είναι τυχαίο που
βγάζουν στο Βραχάτι τόσα κλαδέματα, τόσα γκαζόν και τόσα δέντρα!
Στην υγειά των κορόιδων λοιπόν, όποια κι αν είναι αυτά!
Με εκτίμηση
Ο Ωτακουστής

ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Η μΟΥρια”

• ουζοµεζέδες
• γουρουνοπούλα

ΣΠ. ΚΟΚΩΝΗ, έναντι ΑΜΟΡΕ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
DELIVERY  27410 52246

Στο αλιευτικό έχει προβλεφ
55 λεπτά το κιλό
για το βερίκοκο...
Από τις 22 Ιουνίου αναμένεται να
ξεκινήσει η συγκομιδή βερίκοκων της
ποικιλίας Μπεμπέκου. Η τιμή παραγωγού για τα βερίκοκα που δίνονται για
κομπόστα διαμορφώθηκε στα 55 λεπτά
το κιλό στην Κορινθία. Όσον αφορά τις
τιμές για τα βερίκοκα που οδηγούνται
προς χυμοποίηση, αυτές διαμορφώθηκαν στα 25 – 26 λεπτά το κιλό.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Μιχάλης Βαρδάκας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Βασιλείου,
«φέτος είχαμε μια καθυστέρηση της
συγκομιδής περίπου 10 – 15 ημέρες. Η
φετινή παραγωγή είναι μειωμένη στην
Κορινθία, σε ποσοστό 50%, σε σχέση
με μια φυσιολογική χρονιά στην περιοχή, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που είχαμε στην ανθοφορία. Με
αυτή την μείωση η τιμή παραγωγού για
τα βερίκοκα που πάνε για κομπόστα θα
έπρεπε να έφτανε στα 60 – 65 λεπτά.
Δυστυχώς όμως οι τιμές διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Μπορεί οι
τελικές τιμές να φαίνονται ότι βρίσκονται σε καλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι
όμως τα λιγότερα κιλά δημιουργούν
πρόβλημα στο εισόδημα των παραγωγών. Πάντως η μειωµένη καρποφορία
έχει οδηγήσει στην παραγωγή βερίκοκων υψηλής ποιότητας».
Πηγή: www.agrotypos.gr
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Οι μονάδες μας

στα αζήτητα

Quiz

Σε ποιον σύμβουλο
είπε ο Αννίβας
Παπακυριάκος
στο τελευταίο
συμβούλιο:
«Δεν θέλετε,
αλλά είστε
κουτσομπόλης»
όταν ρώτησε
για τους λόγους
παραίτησης του
Αμπού Ζολώφ;

Πολλά τα στάδια και οι
καταστάσεις που μέχρι
τώρα έχουμε περάσει
στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων
και στις συνεργασίες
μας με τους Δήμους.
Στην αρχή δεν ασχολούταν κανείς μαζί μας,
ακόμα και οι επαφές
μας με τους Δημάρχους

Η περίφημη ράμπα των ΑμΕΑ στην παραλία Βραχατίου. Αφού

έμεινε σχεδόν όλο το χειμώνα μέσα στη θάλασσα, βγήκε και τοποθετήθηκε
σε παρακείμενο οικόπεδο. Εκεί εγκαταλείφθηκε στα στοιχεία της φύσης και
τις "εμπνεύσεις" των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Κάποιοι κρέμασαν σακούλες
σκουπιδιών πάνω της, το καρεκλάκι της αγνοείται και κάποιοι σχολίασαν
σκωπτικά ότι το Λιμενικό Ταμείο "περιμένει τα ΑμΕΑ να την σηκώσουν και να την
πάνε στη θέση της".
Εν πάση περιπτώσει μάθαμε πως η ράμπα πρόκειται να μεταφερθεί δυτικότερα
στο ύψος του ξενοδοχείου ΑΛΚΥΩΝ, αφού στο χώρο όπου βρισκόταν έχει
αναπτυχθεί το εργοτάξιο του Αλιευτικού Καταφυγίου και οπωσδήποτε θα
ενοχλούνται οι λουόμενοι.
Ελπίζουμε η μεταφορά να γίνει πριν την οπωρινή ισημερία...

πάλι;ς
φθεί θέση για κρουαζιερόπλοιο ή θα τρέχουμεΟ ιπτάμενο
Νέο «Όχι» της ΚΕΔΕ για τα ταμειακά διαθέσιμα�
Καμία αλλαγή στάσης από πλευράς ΚΕΔΕ για το ζήτημα των ταμειακών διαθέσιμων, όπως αποφάσισε το ΔΣ της Ένωσης, κατά πλειοψηφία, στη διάρκεια συνεδρίασης, απαντώντας στην τελευταία
επιστολή του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκου Βούτση. Παραμένει η
θέση που διαμορφώθηκε στο Συνέδριο της Χαλκιδικής, και, όπως συμπληρώνουν οι αιρετοί, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης να προχωρήσει ως έχει τη δυνατότητα, στην ψήφιση
νομοθετικής ρύθμισης που θα της
δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα
ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων,
χωρίς τη συναίνεση των δημοτικών
συμβουλίων.

δεν ήταν εύκολες.
Στην συνέχεια αρχίσαμε να γινόμαστε δεκτοί με
προθυμία από τους Δημάρχους , να συζητάμε τα
πάντα, να προτείνουμε, αλλά νοιώθαμε έτσι και
αλλιώς ότι κανείς δεν μας άκουγε ουσιαστικά.
Περάσαμε στο τρίτο στάδιο που οι συζητήσεις
γίνανε ουσιαστικές, οι προτάσεις μας μπήκανε
στην ημερήσια διάταξη των Δήμων, όμως οι
αποφάσεις δεν έρχονταν. Ήταν η στιγμή που
σπάσαμε τα κατεστημένα, έγινε αντιληπτό ότι
η πρότασή μας είναι και ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική αλλά και οικονομικότερη, οπότε
ήρθε το αναμενόμενο «ο πόλεμος».
Περνώντας και αυτό το στάδιο και αφού αντέξαμε, περιμέναμε να έρθει η αποδοχή και οι
συμφωνίες, όμως ματαίως , αρχίσαμε πάλι από
την αρχή. ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΣ. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΧΑΔΑ
«Ξαφνικά γίναμε το παρελθόν» και κανείς από
τους βαθμούς εξουσίας (Δήμοι, Περιφέρεια,
Υπουργείο Περιβάλλοντος, βουλευτές ) δεν φαίνεται να γνωρίζει την ύπαρξή μας !!!και φυσικά
είναι το «σύστημα» που αντιδρά.
Είναι σίγουρο ότι το «σύστημα» ενοχλείται όταν
προσπαθείς σωστά και νόμιμα να δουλεύεις και
ότι θα βρεις πολλές δυσκολίες και αντιδράσεις,
καθόσον δεν τους έχεις δώσει το δικαίωμα να σε
«ελέγχουν » και να σε «καθοδηγούν»
Όμως έχουμε την δύναμη και προχωράμε και
είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε.
Για την Οικογένεια ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ
Ραψωματιώτης Δημήτρης

Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
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"Δεν χωρούν δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη"
"Μετά τους χιλιάδες οπαδούς που θα έρθουν για αθλητικό τουρισμό, κατά τον κ. Λαμπρινό
τώρα έχουμε και τους διερχόμενους οδηγούς που θα σταματούν στο MALL για εμπορικό τουρισμό κατά
τον κ. Νανόπουλο. Σωθήκαμε!", σημειώνει καυστικά η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών
για το Εμπορικό Κέντρο που ανοίγει στην παλιά Σωληνουργεία
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Η Πρωτοβουλία Πολιτών ως δημοτική παράταξη σέβεται τον εμπορικό κόσμο της πόλης στηρίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση και τους εργαζόμενους σε αυτή και τους αυτοαπασχολούμενους.
Είχε εγκαίρως προειδοποιήσει κατά την προεκλογική περίοδο για το ενδεχόμενο κατασκευής
αλλά και τις εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις της
λειτουργίας ενός MALL στον χώρο της πρώην
Σωληνουργίας για την οικονομική ζωή της πόλης,
ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.
Με τις πρόσφατες δηλώσεις του ο κύριος Νανόπουλος αντί να σεβαστεί τον ρόλο του ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου και επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου, επιχειρηματολογεί υπέρ ενός πολυκαταστήματος που αν δεν
εξοντώσει τον ήδη χτυπημένο εμπορικό κόσμο
της πόλης μας σίγουρα θα το φέρει σε ακόμα δυσκολότερη θέση, θα συγκεντρώσει τον οικονομικό πλούτο στα χέρια λίγων επιχειρηματιών, θα
στερήσει βασικό εισόδημα από τις οικογένειες των
εμπόρων και των επαγγελματιών και θα οδηγήσει
εν μέσω κρίσης, σε δεκάδες λουκέτα επιχειρήσεων των συμπολιτών μας.
Ο κύριος Νανόπουλος επιχειρηματολογώντας
και προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα, κατά

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

την γνώμη μας αδικαιολόγητα, υποστήριξε ότι
το MALL δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως
προς τις επιχειρήσεις της Κορίνθου, είτε επειδή
έτσι μας το υπόσχεται ο ίδιος, είτε επειδή τα προϊόντα που θα πωλούνται στο πολυκατάστημα θα
είναι τόσο καινοτόμα και καινοφανή, που κανένας
επιχειρηματίας της πόλης μας δεν σκέφτηκε ή δεν
πρόλαβε μέχρι σήμερα να τα πουλήσει!!!
Στην συνέχεια των δηλώσεων του υποστηρίζει
ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, καθώς ήδη λειτουργεί ένα πολυκατάστημα στην Κόρινθο που
κανείς μας δεν το είχε πάρει χαμπάρι και κανέναν
δεν ενόχλησε, και αυτό είναι η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Η προσπάθεια σύγκρισης τόσο ανομοιογενών πραγμάτων νομίζουμε ότι θα πρέπει να
αφεθεί δίχως περαιτέρω σχολιασμό.
Ο πυρήνας των επιχειρημάτων του κυρίου Νανόπουλου και των λοιπών υποστηρικτών τέτοιων
κολοσσιαίων τερατουργημάτων, ή κατά την γνώμη μας, το τυρί στην φάκα, είναι πως το εμπορικό
κέντρο, θα προσελκύσει ταξιδιώτες με κατεύθυνση το Άργος, την Τρίπολη, την Πάτρα, καθώς αυτοί
εν μέσω κρίσης κάθε φορά που κινούνται ξοδεύοντας καύσιμα, θα σταματούν και σε ένα εμπορικό
κέντρο να αγοράζουν ένα πλυντήριο πιάτων ή ένα
καινοτόμο πουκάμισο. Το γεγονός της μείωσης
της ταξιδιωτικής κίνησης στις εθνικές οδούς, εν
μέσω κρίσης, δεν φαίνεται να απασχολεί τους φωστήρες του εμπορίου.
Κύριε Νανόπουλε, δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν. Τους καταναλωτές της Κορίνθου
στοχεύετε και από τους Κορίνθιους εμπόρους

θα καταφέρετε να τους στερήσετε. Ίσως μερικοί,
γνωστοί σας ή όχι, Κορίνθιοι έμποροι – επιχειρηματίες προστρέξουν – ή έχουν ήδη κάνει κινήσεις
– για συμμετοχή στο MALL (έτσι ίσως εξηγείται
και η σιωπή ορισμένων που στο παρελθόν είχαν
κηρύξει ιερό πόλεμο εναντίον του εμπορικού
κέντρου). Ίσως πιστεύουν ότι έτσι θα διασωθούν
και θα ξεφύγουν απ’ την κρίση. Εμείς πιστεύουμε
πως από την κρίση θα βγούμε με αλληλεγγύη και
τοπική ανάπτυξη και όχι με συγκέντρωση κερδών
στα χέρια λίγων ή την μεταφορά - με στράγγισμα –
χρημάτων εκτός της πόλης και του Νομού.
Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών καλεί τον εμπορικό κόσμο της πόλης (όχι μόνο του
κέντρου) να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις
ώστε η μικρομεσαία επιχείρηση να βρει το απαραίτητο οξυγόνο που χρειάζεται στην δύσκολη αυτή
περίοδο. Θα στηρίξουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που θα τονώσουν την Κορινθιακή αγορά. Η
Πρωτοβουλία θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις
της, τους κορίνθιους επιχειρηματίες στον αγώνα
τους ενάντια σε αυτούς που προσπαθούν να κλέψουν το ισχνό εισόδημά τους και να τους οδηγήσουν στον δρόμο της φτώχειας και της ανεργίας.
Καλούμε επίσης τους πολίτες – καταναλωτές – να
στηρίξουν την αγορά του Δήμου μας, ώστε να μην
στερήσουμε την «ανάσα» που είναι απαραίτητη για
την τοπική οικονομία.
Καλούμε τέλος τον Δήμαρχο κ. Πνευματικό (
που δεν είδαμε να έχει κάποια αντίρρηση στην δημιουργία του νέου αυτού εμπορικού κέντρου, που
δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την Δημοτική
Αγορά και το εμπορικό κέντρο , παρά τις προτάσεις, που αφήνει την πόλη χωρίς αξιοπρεπείς δρόμους, χωρίς parking στην δυτική είσοδο, χωρίς
καμία διάθεση διεκδίκησης για θέματα δημόσιας
συγκοινωνίας, που με την αδιαφορία και την ανοχή του Δήμου, οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί
σε κανονικούς δρόμους διπλής κυκλοφορίας και
τόσες άλλες παραλήψεις και αστοχίες) και όλους
τους θεσμικούς φορείς, να πάρουν θέση όχι απέναντι στην Πρωτοβουλία, αλλά απέναντι στους
Κορίνθιους πολίτες.
Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
www.kenppe.gr

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
www.ecoradio.gr

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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Συνάντηση Κουρεμπέ με φυτωριούχους
εσπεριδοειδών και αμπέλου
Συνάντηση είχαν την Πέμπτη 04/06/2015 στην Βουλή, βουλευτές της ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης του
ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Φάνης Κουρεμπές με εκπροσώπους συλλόγων
φυτωριούχων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους
τομείς των εσπεριδοειδών και της αμπέλου και με εκπροσώπους του Υπουργείου, με σκοπό την συζήτηση
βασικών προβλημάτων του συγκεκριμένου κλάδου.
Από τους φυτωριούχους τέθηκε κυρίως το ζήτημα
της ανάπτυξης και στήριξης της εγχώριας παραγωγής
πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, ώστε να
μην είναι αναγκασμένοι, ακόμα και για ελληνικές ποικιλίες, να κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό.
Έγινε συζήτηση για την ανάγκη άμεσων μέτρων
προστασίας της αγροτικής παραγωγής από κινδύνους
όπως το καταστροφικό βακτήριο Xyllela, όπως επίσης
και για την ανάγκη καταγραφής, κατοχύρωσης και

Ερώτηση του Χρίστου Δήμα
για το ενδεχόμενο συγχώνευσης
αστυνομικών τμημάτων
στην Κορινθία
Την άμεση αποσαφήνιση του υπουργικού
σχεδιασμού για το ενδεχόμενο συγχώνευσης αστυνομικών τμημάτων στην Κορινθία
ζητάει με γραπτή ερώτησή του ο βουλευτής
Κορινθίας Χρίστος Δήμας.
Ο κ. Δήμας υπογραμμίζει ότι το σύνολο
των αστυνομικών τμημάτων στον νομό
αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις τόσο σε
έμψυχο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική
υποδομή ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει για
τις μειωμένες περιπολίες λόγω των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης του Κέντρου Κράτησης Παράνομων Μεταναστών
στην πόλη της Κορίνθου. Ο βουλευτής της
Ν.Δ. καθιστά σαφές πως πιθανή περαιτέρω αποδυνάμωση της Δ.Α. Κορινθίας ή
των αστυνομικών τμημάτων εγκυμονεί εκ
των πραγμάτων κινδύνους εμφάνισης περαιτέρω κρουσμάτων εγκληματικότητας
στον νομό. Για τους λόγους αυτούς καλεί
τον αρμόδιο υπουργό να αποσαφηνίσει
άμεσα τις προθέσεις του για τα αστυνομικά τμήματα της Κορινθίας και για το ποια
αφορά ο ενδεχόμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για την συγχώνευσή τους.
Συγκεκριμένα στην ερώτηση προς το
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αναφέρεται:
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα να εισάγει στη Βουλή
σχέδιο νόμου για την συγχώνευση αστυνομικών τμημάτων και αστυνομικών σταθμών
στα αστικά κέντρα και στις επαρχιακές πόλεις της χώρας.
Ειδικά στον νομό Κορινθίας σήμερα
λειτουργούν αστυνομικά τμήματα τα οποία

αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τόσο σε
έμψυχο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή έχοντας βεβαίως σημαντικές
επιπτώσεις στο ζήτημα της ασφάλειας των
πολιτών και της προστασίας της ιδιωτικής
και της δημόσιας περιουσίας. Σημαντική
εξάλλου αιτία είναι οι μειωμένες περιπολίες
λόγω των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης του Κέντρου Κράτησης Παράνομων
Μεταναστών στην πόλη της Κορίνθου. H
εγκληματικότητα και ειδικότερα οι ανθρωποκτονίες, οι ληστείες, οι κλοπές και οι
διαρρήξεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια κάνοντας τους πολίτες να μη
νιώθουν ασφαλείς ακόμη και μέσα στο ίδιο
τους το σπίτι. Επίσης, έχει γίνει πια καθημερινό σχεδόν φαινόμενο η κλοπή φρεατίων,
καλωδίων, γεννητριών και άλλων υλικών
που διαταράσσουν την καθημερινότητα
όλων των πολιτών.
Είναι σαφές πως πιθανή περαιτέρω αποδυνάμωση της Δ.Α. Κορινθίας ή των αστυνομικών τμημάτων εγκυμονεί εκ των πραγμάτων κινδύνους εμφάνισης περαιτέρω
κρουσμάτων εγκληματικότητας στον νομό.
Με βάση τα παραπάνω, και λαμβάνοντας
υπόψη τη δεδομένη υποχρέωση του κράτους να προστατεύει και να εξασφαλίζει την
ασφάλεια των πολιτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου αναφορικά με τα αστυνομικά τμήματα
σε όλη την επικράτεια; Έχει καταρτιστεί ή
σκοπεύει να καταρτίσει στο αμέσως επόμενο διάστημα κάποιο σχέδιο; Θα υπάρξουν
συγχωνεύσεις ή καταργήσεις αστυνομικών
τμημάτων;
- Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου ειδικότερα για την Κορινθία; Αν υπάρχει
σχέδιο συγχώνευσης ποια τμήματα της Κορινθίας αφορούν;

εξυγίανσης εθνικών ποικιλιών, ώστε να αποφευχθεί
ο κίνδυνος να χαθούν ή να “κλαπούν” και να μπορούν
να αξιοποιηθούν για την εγχώρια παραγωγή.
Από το βουλευτή Κορινθίας, τονίστηκε ιδιαίτερα
η σημασία που έχει για το νομό η παραγωγή υγιούς
πολλαπλασιαστικού υλικού, μιας και αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα τόσο στη δυτική
Κορινθία, όσο και στην περιοχή της Νεμέας, καθώς
και η αξιοποίηση των κρατικών κτημάτων στο Ξυλόκαστρο και στο Βέλο στην κατεύθυνση αυτή αλλά και
η συμβολή τους στην υλοποίηση της εθνικής αγροτικής πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας.
Επίσης δεσμεύτηκε για την συνέχιση της συνεργασίας με όλους τους τοπικούς φορείς για την γρήγορη
και ουσιαστική επίλυση των χρόνιων προβλημάτων
του κλάδου.

Η Μαρία Θελερίτη για τους ΧΑΔΑ
Η Θελερίτη Μαρία, βουλεύτρια Κορινθίας, στην πρόσφατη συνάντηση
για τα σκουπίδια και την αποκάτσταση των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εξέφρασε τους φόβους της σχετικά με την εκτίμηση του χρόνου
υλοποίησης της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, μιας και η πρόοδος που υπήρξε
εδώ και 2,5 χρόνια είναι σχεδόν μηδαμινή, ενώ τα έργα δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμα. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση για το μεταβατικό στάδιο που διαμεσολαβεί μέχρι την οριστική επίλυση της διαχείρισης
απορριμμάτων και ότι οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στην εκπόνηση των
τοπικών σχεδίων δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων τους (με στόχο την ανακύκλωση στην πηγή, την κομποστοποίηση,
κ.λπ.). Θα πρέπει ωστόσο να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με την εκχώρηση
της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια καθώς και με την ποσότητα και τον όγκο
των απορριμμάτων (150.000 τόνοι), που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα της
προτεινόμενης από την Περιφέρεια λύσης.

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
v
v
v
v
v
v
v
v

Αυχενική διαφάνεια
Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
Αµνιοπαρακέντηση
Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύµφωνα µε τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
Οι εξετάσεις γίνονται όλες από τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιµές απόλυτα εναρµονισµένες µε τα σηµεία των καιρών.

Ερµού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148
Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

• θυρεοειδούς τραχήλου

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

μικρεσ αγγελιεσ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ αεβε
με έδρα την Πουλίτσα ζητά γυναίκες
με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συσκευασία
σταφυλιών, για τη σεζόν 2015.
Επικοινωνία: Τζαναβάρα Κωνσταντίνα 6944 771946
Δευτερα-παρασκευη: 27410-50380, 9:00-12:00
ΧΑΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ Α/Α 3522/21-7-05
ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ,
ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
εργασια
Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
598266 κ’ 27410 56496.
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-

θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμματα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα ή
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:
1200 €. Τηλ. 6974-484971

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται σερβιτόρα κατά προτίμηση Ελληνίδα για καινούριο καφενείο στο Χαλκί Κορινθίας.
Τηλ. επικοινωνίας:6972515299 Νίκος.

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Γιορτάζοντας τη Μεγάλη
Μουσική μέρα του Χρόνου

Εγκαίνια γραφείων του Άρη Βοχαϊκού
Τη Δευτέρα το βράδυ 22 Ιουνίου στις
8.30 μ.μ. η ομάδα του Άρη Βοχαϊκού
θα εγκαινιάσει τα νέα της γραφεία
στην πλατεία Βοχαϊκού. Τα μέλη του
Δ.Σ. της ομάδας δούλεψαν ακούραστα και έφτιαξαν ένα χώρο πραγματικά κουκλίστικο, καλύπτοντας
τις ανάγκες της ομάδας. Φίλοι και
οπαδοί αναμένεται να παραβρεθούν
και να ενισχύσουν με την παρουσία
τους τις προσπάθειες του προέδρου
Θωμά Κεφοκέρη και του Δ.Σ. του
Άρη Βοχαϊκού.

Οι Ομάδες ενεργοποίησης της συλλογικότητας Βέλου προσκαλούν όλους εσάς να γιορτάσουμε μαζί την πιο Μεγάλη Μουσική Μέρα
του χρόνου. Η παιδική χορωδία, του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού Σχολείου Βέλου, θα μας εντυπωσιάσει με ης μαγικές,
παιδικές του φωνές. Θα ακολουθήσει ο Φώντας
με την Κομπανία του για να μας ταξιδέψουν με
ρυθμούς ροκ, και λαϊκά ακούσματα.
Την Κυριακή 21/6/2015, ώρα 9:00 στην
πλατεία Ελευθερίας Βέλου.

Καλοκαιρινές δράσεις από την "Ανέλιξη"
Το ΝΠΔΔ του δήμου Βέλου-Βόχας διοργανώνει πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης
• ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: 2741 360 526 - 2741
360 507 από 10:30 έως 13:30
• Γραφείο «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΒΕΛΟ κα Καπώλη : 2742 360
309 από 10:30 έως 13:30
• Κέντρο Νεολαίας ΚΡΗΝΕΣ: κα Στάμου : 2742 0
32694 από 16:00 έως 20:00
• ΜΑΛΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ: 6979 972872
• ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 6944 509186

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Από τους Παιδικούς Σταθμούς δήμου Βέλου-Βόχας και το Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού Κρήνες
(τηλ.: 27420 32694) προγραμματίζονται για το διάστημα 16 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου οι εξής εκδηλώσεις
• Τρίτη 16 Ιουνίου Καλοκαιρινή Εκδήλωση
Παιδικού Σταθμού Ζευγολατιού - Ώρα 19:00
• Παρασκευή 19 Ιουνίου Καλοκαιρινή Εκδήλωση
Παιδικού Σταθμού Βραχατίου - Ώρα 19:00
• Σάββατο 20 Ιουνίου - Βέλο ( Πλατεία Αγ.
Φανουρίου) - Ώρα 20:00 Παραδοσιακοί χοροί από
τα τμήματα του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού
• Τετάρτη 24 Ιουνίου - Εκδρομή με μαθητές και
γονείς στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Νίκος Καραµαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

• Παρασκευή 26 Ιουνίου Καλοκαιρινή Εκδήλωση
Παιδικού Σταθμού Βέλου - Ώρα 18:00
• Δευτέρα 29 Ιουνίου - Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου
- Ώρα 20:00 Χορός Μπαλέτου & latin από τα
τμήματα του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού
• Τετάρτη 1 Ιουλίου - Παραλία Βραχατίου - Τμήμα
Εικαστικών (Καλοκαιρινές κατασκευές)
• Πέμπτη 2 Ιουλίου - Παραλία Βραχατίου (cafe
Socialista) Βραδιά ROCK - Ώρα 21:30
• Τετάρτη 8 Ιουλίου - Κρήνες (Κέντρο Νεολαίας &
Πολιτισμού) Μουσική Βραδιά - Ώρα 20:00 από τα
τμήματα ΚΙΘΑΡΑΣ - ΠΙΑΝΟΥ & ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
(Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της
Λαχειοφόρου Αγοράς)
• Τρεις παραστάσεις από το θέατρο Σκιών «Πάνου
Καπετανίδη» Ώρα 20:45
•
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
(Πλατεία Δημ. Σχολείου)
•
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΤΙΜΑΓΚΑ
(κεντρική Πλατεία)
•
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΟΥΛΙΤΣΑ
(κεντρική Πλατεία)
Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

|| Μικροωτοσκόπηση.
Μικροωτοσκόπηση. || Ακοομετρία
Ακοομετρία (τονική
(τονική -- ομιλητική),
ομιλητική),
τυμπανομετρία,
τυμπανομετρία, ακουστικό
ακουστικό αντανακλαστικό,
αντανακλαστικό,
έλεγχος
έλεγχος ευσταχιανής
ευσταχιανής σάλπιγγας
σάλπιγγας
|| Λειτουργική
Λειτουργική εξέταση
εξέταση οπισθίου
οπισθίου λαβυρίνθου
λαβυρίνθου
-- Αντιμετώπιση
Αντιμετώπιση ιλίγγου
ιλίγγου θέσεως
θέσεως
|| Ενδοσκοπικός
Ενδοσκοπικός έλεγχος
έλεγχος ώτων,
ώτων, ρινός,
ρινός,
φάρυγγα,
λάρυγγα
με
εύκαμπτα
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα && άκαμπτα
άκαμπτα
ενδοσκόπια
ενδοσκόπια -- Video
Video καταγραφή
καταγραφή δεδομένων
δεδομένων
Κλεισθένους
Κλεισθένους 43
43 Κιάτο,
Κιάτο, τηλ.:
τηλ.: 27420
27420 26486,
26486, κιν.:
κιν.: 6932
6932 391104
391104
e-mail:
e-mail: bartzisv@gmail.com
bartzisv@gmail.com
Καθημερινά
Καθημερινά:: 9.00-13.30
9.00-13.30 // 18.00-21.00
18.00-21.00 (πλην
(πλην απογεύματος
απογεύματος Τετάρτης),
Τετάρτης), Σάββατο
Σάββατο:: 9.30-13.00
9.30-13.00
GRAPHIC DESIGN STUDIO
GRAPHIC DESIGN STUDIO

Πρόγραμμα τριών (3) και έξι (6) εβδομάδων καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών στα κλειστά γυμναστήρια Βραχατίου & Βέλου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Ανδρέας Σιάχος. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί
από Δευτέρα 22 Ιουνίου έως Παρασκευή 31 Ιουλίου
και ώρες 8:30 έως 13:30.
Με υπεύθυνο και εξειδικευμένο προσωπικό (Γυμναστές, Παιδαγωγό, Κοινωνικό Λειτουργό, Θεατρολόγο, Μουσικό κ.α. ) θα υποστηριχθεί και φέτος από
το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης, πιστεύοντας ότι θα βοηθήσουμε τους γονείς που εργάζονται αλλά κυρίως τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα
και δημιουργικά το χρόνο τους με δραστηριότητες
όπως: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ,
πινγκ-πονγκ, χάντμπολ), ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΧΟΡΟΙ (παραδοσιακοί & μοντέρνοι, baby zumba,
baby yoga), ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Οι δραστηριότητες θα εξαρτηθούν και από τις
συμμετοχές.
Πληροφορίες για εγγραφές και ενημέρωση:

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από το Ναυτικό Όμιλο Κιάτου
Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου και ο Ιατρικός
Σύλλογος Κορινθίας οργάνωσαν με ιδιαίτερη
επιτυχία ένα ακόμα σεμινάριο Ά Βοηθειών με
τον γιατρό και Γ.Γ. του Χαμόγελου του Παιδιού
κο Χρήστο Καμμιλάτο. Το σεμινάριο έγινε την
Τετάρτη 3 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ
και η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη,
όπως και το ενδιαφέρον για το μάθημα. Την
έναρξη του σεμιναρίου χαιρέτησαν ο πρόεδρος
του Ιατρικού συλλόγου κος Σωτ. Δαμασκηνός
και ο πρόεδρος του ΝΟΚ κος Σωτ. Μενούνος.
Φωτογραφίες-κείμενο: Γιώργος Τζιτζίκος

Τρεις ειδικές τέχνες στο Ζευγολατιό

Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
Διεξήχθη την Κυριακή 31 Μαΐου
στο Ζευγολατιό ημερίδα με πρωτοβουλία της Πνευματικής Στέγης
και συνδρομή της ευάριθμης γεωργιανής κοινότητας Αθηνών.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τρεις παραδοσιακές καλλιτεχνικές τάσεις των Γεωργιανών:
α΄ η Εριογραφία (Ζωγραφική και
ξηρός ή νωπός χρωματισμός

μάλλινου υφάσματος, με έργα
χρηστικής και διακοσμητικής
αξίας – «τέκα» στα Γεωργιανά,
«felt» στα Αγγλικά)
β΄ το Περίκλειστο Σμάλτο (μέθοδος καλλιτεχνικού χρωματισμού επιφάνειας ευγενών μετάλλων εντός κλιβάνου, αρχαία
δραστηριότητα, την οποίαν οι
Έλληνες ανέπτυξαν περαιτέρω
επί Βυζαντίου και δίδαξαν κατ’
αποκλειστικότητα στους Γεωρ-

Α.Σ. SHOTOKAN
KARATE ΚΙΑΤΟΥ
Με επιτυχία διεξήχθη στις 16
&17/5/2015, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ SHOTOKAN ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΙΔΩΝ
– ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2015, της Κρατικής
Ομοσπονδίας Καράτε (Ε.Λ.Ο.Κ.) στο
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Άνω
Λιοσίων, στην Αθήνα.
Οι αθλητές του Συλλόγου Κιάτου
κατέκτησαν τις κάτωθι διακρίσεις:
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
• ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (2η θέση)
• ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1η
θέση)
• ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ (1η
θέση)
• ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (3η
θέση)
• ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (3η θέση)
• ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (2η
θέση)
• ΤΡΑΓΑΣ ΝΙΚΟΣ (2η θέση)
• ΤΡΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (2η θέση).
KATA ΠΑΙΔΩΝ –ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
• ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(1η θέση).
Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους καθώς και τον δάσκαλό
τους κ. Γεράσιμο Γκόλια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Λιάτσος Δημήτριος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πετούμενος Κων/νος

γιανούς – «μινανκάρι» στα Γεωργιανά, «cloisonné» στα Γαλλικά)
γ΄ το μπάτικ (Ζωγραφική με τη
χρήση κεριού και χρώματος επί
μεταξωτού ή λινού υφάσματος,
απαντώμενη σε Γεωργία, Ρωσία, Περσία κ.α.).
Τις τρεις τέχνες, δείγματα των
οποίων εκτίθεντο στον χώρο της
εκδήλωσης, ανέλυσαν στο κοινό
ισάριθμες Γεωργιανές δημιουργοί.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281
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Ποδηλατάδες στη Βόχα με επιτυχία

Ομιλίες από την "ΑΝΕΛΙΞΗ"

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες ποδηλατάδες στο
δήμο Βέλου-Βόχας. Το χορό
άνοιξε το Ζευγολατιό, αφού στις
31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο
5ος Ποδηλατικός Γύρος από το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Τη σκυτάλη πήρε η Νέα Διάπλαση που για 7η χρονιά διοργάνωσε τον ποδηλατικό γύρο
Βόχας, ενώ οι ποδηλατάδες
έκλεισαν με τον ποδηλατικό
γύρο της Στιμάγκας!
Και του χρόνου!

Ο δήμος Βέλου-Βόχας και το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη"
οργανώνουν ομιλίες - ανοιχτές συζητήσεις με
θέμα: "Σεξουαλικότητα στην Παιδική Ηλικία" και
ομιλήτρια την Ολυμπιάννα Λαζανά , ψυχολόγο,
υπεύθυνη των Παιδικών Σταθμών του δήμου Βέλου-Βόχας. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν
• την Τετάρτη 17 Ιουνίου στον Παιδικό Σταθμό
Ζευγολατιού, ώρες 14:30-16:00.
• την Δευτέρα 22 Ιουνίου στον Παιδικό Σταθμό
Βέλου, ώρες 14:30-16:00.
• την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Παιδικό
Σταθμό Βραχατίου, ώρες 14:30-16:00.

Βραβεύσεις μαθητών από τη Μαθηματική Εταιρεία
Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στην
αίθουσα του Δημοτικού
Θεάτρου στο Κιάτο, το παράρτημα της Μαθηματικής
Εταιρείας στην Κορινθία
βράβευσε τους επιτυχόντες
μαθητές των Δημοτικών
Σχολείων της Δυτικής Κορινθίας στο διαγωνισμό "Μικρός Ευκλείδης-Παιχνίδι και
Μαθηματικά". Από τα σχολεία της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
και των δήμων Βέλου-Βόχας
και Σικυωνίων βραβεύτηκαν
οι κάτωθι μαθητές:

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΣΣΟΥ
• ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
• ΚΑΤΣΙΚΑ ΗΛΙΑΝΝΑ
• ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
• ΚΟΥΙΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΧΑΙΟΥ
• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

■■ Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού,
Κοσκολέτος Κωνσταντίνος, Βαλασοπούλου Μαρία-Ελπίδα,
Τάτσιος Αναστάσιος και Πανούσης Δημήτρης με τον δάσκαλό
τους Παν. Μαρίνη, το διευθυντή του σχολείου τους Αντώνη
Δημάκη και τον Δ/ντή της Πρ/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας
Παν. Παπαγεωργάκη κατά τη βράβευσή τους

• ΜΠΟΡΝΤΕΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
• ΡΑΠΟΥΣΑΪ ΝΤΑΪΑΝΑ
• ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
1ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
• ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ

• ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
• ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΕΛΟΥ
• ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΟΧΑΪΚΟΥ
• ΚΕΡΑΖΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΜΟΥΣΑΔΗ ΤΣΕΛΩΝΗ ΦΑΝΗ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
• ΚΡΕΜΑΣΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
• ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
• ΜΑΡΣΙ ΜΑΡΑΣ
• ΓΚΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
• ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
• ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
• ΚΟΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
• ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
• ΜΠΙΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΣΙΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
• ΚΑΠΩΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
1Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΙΑΤΟΥ
• ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΣΤΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΙΑΤΟΥ
• ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
• ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΙΑΤΟΥ
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΔΕΛΉΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΠΑΓΙΑΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΣΑΝΙΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΙΑΤΟΥ
• ΚΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
• ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
• ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
• ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΣΙΟΥ
• ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
• ΛΕΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

16 Εγκαίνια καταστήματος
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κηροσ Δια Χειροσ... Μικαελασ Πιπεριδη�
Ένα νέο κατάστημα, μια
νέα επιχειρηματική δράση
για την Μικαέλα Πιπερίδη
εγκαινιάστηκε στον Άσσο
Κορινθίας πριν από λίγες
μέρες.
Δίπλα στον γνωστό κατάστημα ποδηλάτων ΜΟΤΟ
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ η Μικαέλα
με πολύ μεράκι και κέφι
έστησε μια νέα δουλειά με
όμορφες κατασκευές από
κερί, διακοσμητικά και είδη
δώρου που καλύπτουν τις
αισθητικές ανάγκες και των
πιο απαιτητικών πελατών.
Σε ένα χώρο καλαίσθητο
και προσεγμένο μπορεί κανείς να βρει καραβάκια και
κορνίζες, περίτεχνα κέρινα
λουλούδια, φαναράκια και
δίσκους, πίνακες, πιατέλες και κηροπήγια, ρολόγια
επιτραπέζια και τασάκια και
άλλα πολλά είδη που μπορούν να αποτελέσουν θαυμάσια δώρα γάμου, δώρα
για κάθε περίσταση, αλλά
και για τη διακόσμηση του
σπιτιού του.
Στα εγκαίνια τη λαμπερή
οικοδέσποινα και τον συζυγό της Θοδωρή Πιπερίδη
τίμησε πλήθος κόσμου που
εξέφρασαν με κάθε τρόπο
τον ενθουσιασμό τους για
τα όμορφα αντικείμενα που
διατίθονταν στο κατάστημα.
Ευχόμαστε ολόψυχα στη
Μικαέλα και στον Θοδωρή
υγεία και ευτυχία στην οικογένειά τους, καλές δουλειές, και πάντα επιτυχίες
σε κάθε επιχειρηματική
τους προσπάθεια!

■■ Η Μικαέλα και
ο Θοδωρής
Πιπερίδης ,
ενώ ο παπαΠέτρος τελεί
τα εγκαίνια.

