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δΙανεμεΤαΙ δωΡεαν

απογνωΣΗ γΙα
ΤουΣ αγΡοΤεΣ

Στις πληγείσες από το χαλάζι περιοχές βρέθηκαν οι βουλευτές Κορινθίας Χρίστος Δήμας, Φάνης Κουρεμπές
και Μαρία Θελερίτη. Ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Κιάτου για την αντιμετώπιση των καταστροφών και
την γρήγορη αποζημίωση των αγροτών από τον ΕΛΓΑ.
σελ. 6-7

Δ ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ Ν

Συνάντηση και συζήτηση στο
εργατικό Κέντρο Κορίνθου
Χαμηλή η προσέλευση του κόσμου για ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα
σελ. 4

πεΡΙΦεΡεΙα πεΛοποννΗΣου

παρέμβαση Τατούλη
για το δημοψήφισμα
"Να υλοποιήσει η κυβέρνηση την εντολή της"
σελ.

3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

δρομολογείται
μουσείο Λύσιππου
στις αποθήκες αΣο
Την παρουσίαση της Μουσειακής μελέτης
στο δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων
έκανε ο Νικόλαος Χαρκιολάκης,
αρχιτέκτονας μηχανικός-αναστηλωτής.
1.000.000 € για τις αποθήκες ΑΣΟ
230.000 € για το Μουσείο σελ. 5
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Από τα χαμόγελα στην αβεβαιότητα
Πώς από την επικείμενη συμφωνία φτάσαμε στο δημοψήφισμα
Οι τελευταίες ημέρες για την κυβέρνηση ήταν αναμφίβολα έντονες.
Μία εβδομάδα γεμάτη εναλλαγές
συναισθημάτων, πυρετώδεις διαβουλεύσεις και ανατροπές και που
κορυφώθηκε χθες στη δραματική
συνεδρίαση της ολομέλειας της
Βουλής η οποία ενέκρινε την απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα να προχωρήσει σε δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου.
Το θρίλερ ξεκίνησε όταν η Ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε τη
νέα της αντιπρόταση προς τους
θεσμούς, η οποία περιείχε μία
σειρά από υποχωρήσεις στους
συντελεστές του ΦΠΑ, ενώ έδινε
βάρος στην αύξηση των εσόδων,
διατηρώντας τις κόκκινες γραμμές
σε μία σειρά από ζητήματα όπως οι
συντάξεις.
Παρότι το Eurogroup που πραγματοποιήθηκε δεν κατέληξε σε
αποφάσεις με τη δικαιολογία ότι
οι προτάσεις της ελληνικής πλευράς κατατέθηκαν αργά μη δίνοντας
χρόνο στους ΥΠΟΙΚ να τις μελετήσουν, οι αντιδράσεις από τους θεσμούς και από μεριά Ευρωπαίων
ηγετών υπήρξαν θετικές.
Για την ακρίβεια η Ελληνική
πλευρά αποκόμισε την αίσθηση,
μετά και από την έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής της ίδιας ημέρας πως οι
προτάσεις που προσκόμισε αποτελούσαν βάση συζήτησης, και ότι
η συμφωνία ήταν αρκετά κοντά.

Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
το βράδυ της Δευτέρας ότι πλέον
«η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων».
Σε αυτό το πλαίσιο, στο έκτακτο
Eurogroup που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24/06 φαινόταν να είναι τυπική διαδικασία και
αναμενόταν οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια... Η προσδοκία αυτή
αποδείχθηκε ωστόσο όνειρο θερινής νυχτός καθώς το ΔΝΤ πρωτίστως (αλλά και οι άλλοι θεσμοί),
είχαν διαφορετική άποψη.
Το βράδυ της Τρίτης, εντελώς
απροσδόκητα το κλίμα αλλάζει άρδην και την αισιοδοξία της ελληνικής πλευράς διαδέχεται η ψυχρο-

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΙΑΤΟ: 28ης Οκτωβρίου 27

ΒΕΛΟ: Αγίας Μαρίνας 46

λουσία και η κατήφεια. Το Ταμείο
καταθέτει τις αντιπροτάσεις του, με
μορφή σχολίων στην πρόταση της
κυβέρνησης, και πρακτικά ζητάει
τον... ουρανό με τ' άστρα!
Έτσι οι διαπραγματεύσεις της Τετάρτης αποκτούν δραματική τροπή, έπειτα από την ύποπτη αλλαγή
στάσης του Ταμείου, το οποίο ούτε
λίγο, ούτε πολύ χαρακτήρισε τις
ελληνικές προτάσεις υφεσιακές σε
μία προσπάθεια να υπαγορεύσει τις
πολιτικές που θα ακολουθούσε η
Αθήνα. Ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας μεταβαίνει εσπευσμένα
στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί
με τους επικεφαλής των θεσμών,
αλλά πριν την αναχώρησή του
φροντίζει να στείλει σκληρό μήνυμα προς τους δανειστές κάνοντας
λόγο για εξυπηρετούμενα συμφέροντα από τους θεσμούς και σημειώνοντας ότι κάποιοι μπορεί και να
μην επιθυμούν τελικά συμφωνία.
Ακολουθεί μία μαραθώνια και
άκαρπη συνάντηση του κ. Τσίπρα
στις Βρυξέλλες όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ,
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ, του Eurogroup
Γέρουν Ντάισελμπλουμ και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) Κλάους
Ρέγκλινγκ, ενώ το Eurogroup που
συνεδρίασε αμέσως μετά διήρκεσε
ελάχιστα καθώς δεν υπήρχε βάση
συμφωνίας για να τοποθετηθεί και
να την εγκρίνει.
Αλλά και την Πέμπτη 25/06 οι
διαβουλεύσεις υπήρξαν έντονες…
Ακόμη ένας μαραθώνιος επαφών
που ξεκίνησε στις 7 το πρωί με
τη συνεδρίαση των τεχνικών κλιμακίων και συνεχίστηκε με νέα
συνάντηση του πρωθυπουργού
με τους επικεφαλής των θεσμών,
δίχως ωστόσο να σημειωθεί και
εκεί πρόοδος, ώστε να έχει κάτι

χειροπιαστό το Eurogroup για να
καταπιαστεί…
Καθώς εξελισσόταν η ημέρα, τα
μηνύματα για σκλήρηνση της στάσης των Ευρωπαίων άρχισαν να
πυκνώνουν. Πριν τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και μετά από αυτή η
καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ προειδοποίησε πως η
συμφωνία θα έπρεπε να επιτευχθεί
πριν από τη Δευτέρα το πρωί όταν
και ανοίγουν οι αγορές.
Το θέμα της Ελλάδας συζητήθηκε κατά τη Σύνοδο για περίπου
δύο ώρες, ωστόσο οι ηγέτες το παρέπεμψαν για ακόμη μία φορά σε
τεχνικό επίπεδο και έπειτα εκ νέου
στο Eurogroup, δίχως να καταπιαστούν με την ουσία των διαπραγματεύσεων.
Αυτό που κυριάρχησε ωστόσο ήταν οι σκληροί διάλογοι που
διειμήφθησαν μεταξύ του Αλέξη
Τσίπρα και του Ντόναλντ Τουσκ ο
οποίος εμφανίστηκε προκλητικός,
λέγοντας απευθυνόμενος προς τον
πρωθυπουργό πως το «παιχνίδι τελείωσε».
Ο κ. Τσίπρας του απάντησε πως
«η Ελλάδα έχει 1,5 εκατ, ανέργους
και τρία εκατ. φτωχούς και χιλιάδες
οικογένειες που ζουν χωρίς εισόδημα μόνο με τη σύνταξη των παππούδων. Αυτό δεν είναι παιχνίδι».
Όπως αναμενόταν η Παρασκευή
πέρασε εν μέσω σεναρίων και φημών για παράταση του προγράμματος, με τον κ. Τσίπρα μετά το πέρας
της Συνόδου και αφού συναντήθηκε με την Άνγκελα Μέρκελ και τον
Φρανσουά Ολάντ, να κάνει λόγο για
εκβιασμό, δίνοντας μία πρώτη γεύση για τις προθέσεις του.
Το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή του
να προχωρήσει σε δημοψήφισμα
την Κυριακή 5 Ιουλίου και άμεσα
συγκάλεσε την ολομέλεια της Βουλής για να επικυρώσει την απόφαση.
Παράλληλα με τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση στη Βουλή, στις
Βρυξέλλες διεξήχθη ένα θρίλερ,
καθώς στο Eurogroup που συνεδρίασε σε δύο φάσεις, οι Ευρωπαίοι έστειλαν σκληρά μηνύματα στην
κυβέρνηση. Όλα αυτά, την ώρα
που το ΔΝΤ άφηνε ανοιχτό παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων υπό προϋποθέσεις.
Σε αυτό το κλίμα το Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση του
πρωθυπουργού και το πρώτο δημοψήφισμα στην Ελλάδα μετά από
40 χρόνια είναι γεγονός...
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οΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠοΤΑΓΗ & ΣΤοΝ ΦοΒο,
λένε οι οργανώσεις
μελών ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας
Αντίσταση για Αξιοπρέπεια, Δημοκρατία, Ελπίδα
Στο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου παίρνουμε τις τύχες μας στα
χέρια μας, δείχνουμε τη δύναμη
του λαού μας. Όλοι και όλες, εργαζόμενοι και άνεργοι, συνταξιούχοι
και νεολαία, αγρότες και μικρομεσαίοι, συμμετέχουμε μαζικά.
Απορρίπτουμε τα τελεσίγραφα
των δανειστών και των ντόπιων
συνεργατών τους, αντιστεκόμαστε
στους εκβιασμούς του ντόπιου και
ξένου κεφαλαίου, αγνοούμε την
τρομοκρατία των διαπλεκόμενων
ΜΜΕ.
Είμαστε ψύχραιμοι και έχουμε νηφαλιότητα
Έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας που έχει διασφαλίσει τις
καταθέσεις, τους μισθούς και τις
συντάξεις των πολιτών. Αντιστεκόμαστε στην προπαγάνδα του πανικού και γνωρίζουμε πως ο μόνος
μας φόβος είναι ο φόβος ο ίδιος.
Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι
μόνο για εμάς, είναι ένας αγώνας
για την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη.
Την Κυριακή 5 Ιουλίου αποφασίζουμε για την:

Αξιοπρέπεια και την Δημοκρατία
Ελευθερία της χώρας μας,
Κυριαρχία του λαού μας
Ελπίδα και την Προοπτική
Ευρώπη των Εργαζομένων και της
Αλληλεγγύης
Ψηφίζουμε ΟΧΙ σε Μνημόνια – Λιτότητα - Ανεργία
ΟΧΙ στην υποταγή και την ταπείνωση, στα τελεσίγραφα και στους
εκβιασμούς
ΟΧΙ στην καταστροφική λιτότητα,
την εξαθλίωση του λαού μας
ΟΧΙ στο κόψιμο του ΕΚΑΣ και σε
νέα μείωση των συντάξεων
ΟΧΙ στην αύξηση του ΦΠΑ σε είδη
πρώτης ανάγκης, σε τρόφιμα και
ΔΕΗ
ΟΧΙ άλλα φορολογικά βάρη στην
πλάτη του λαού, ήρθε η ώρα να
πληρώσουν οι πλούσιοι και το κεφάλαιο
ΟΧΙ στην απελευθέρωση των απολύσεων και τους μισθούς πείνας
Ψηφίζουμε ΟΧΙ και στέλνουμε μήνυμα ελπίδας και περηφάνιας στην
Ευρώπη.
Συμμετέχουμε μαζικά - Ψηφίζουμε ΟΧΙ

η νέα
πρόταση στις

Ζωοτροφές
Γιώργος Τρυφωνόπουλος

Πέτρος Τατούλης: «Η Κυβέρνηση
να υλοποιήσει τη νωπή εντολή
που έλαβε ή να φύγει»
Ηχηρή παρέμβαση από τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου για το δημοψήφισμα
«Η μόνη αποδεκτή εθνικά κόκκινη
γραμμή είναι η αυστηρή παραμονή της
Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης» τόνισε ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, σε έκτακτη συνέντευξη
τύπου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, και
συμπλήρωσε ότι «στην ευρύτερη πολιτική
απήχηση του δημοψηφίσματος δεν υπάρχει άλλη απάντηση από το «ναι».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ακόμη ότι το πολιτικό διακύβευμα
πλέον δεν είναι η αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα, αλλά να παραμείνει στον
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωζώνης και σημείωσε την υποχρέωση όλων των πολιτικών δυνάμεων στη
χώρα να σεβαστούν και να διαφυλάξουν
αυτό τον προσανατολισμό.
«Η Κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική
πρωτοβουλία για αυτό το δημοψήφισμα,
οι όροι του ωστόσο δεν είναι καθαροί και
δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες» τόνισε ακόμη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόσθεσε ότι μετά την πρωτοβουλία για το δημοψήφισμα «οι πολιτικοί
δε λαμβάνουν αποφάσεις ως όφειλαν και
στην αδυναμία τους αυτή μεταθέτουν την
ευθύνη στους πολίτες».
Ο ισχυρισμός της Κυβέρνησης ότι σε
περίπτωση που επικρατήσει το «όχι» θα
ενισχυθεί η διαπραγματευτική της θέση
δεν ισχύει, τόνισε επίσης ο κ. Τατούλης,
αφού η εντολή που έχει λάβει από τους
πολίτες είναι νωπή, και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν υπάρχουν «κρυφές ατζέντες
ούτε από τη μεριά της Κυβέρνησης, ούτε
από τη μεριά των Ευρωπαίων εταίρων».

Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παραμείνει σταθερή στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της,
δήλωσε στη συνέχεια ο κ. Τατούλης , ώστε
να συνεχίσει να αποτελεί μια Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια, και σημείωσε ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Πελοπόννησο θα δείξει ότι «εδώ δεν αστειευόμαστε με το παρόν και το μέλλον των
Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι οι μόνοι
υπεύθυνοι να αποφασίσουν».
Για ταύτιση με τους πλέον συντηρητικούς πολιτικούς στην Ευρώπη επέκρινε
την Κυβέρνηση ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, «οι οποίοι θέλουν να δημιουργούν οιονεί προβλήματα στο παρόν
και το μέλλον της Ευρώπης» και ανέφερε
ότι «αυτή τη στιγμή λείπει το όραμα και η
πρωτοβουλία στην Ευρώπη ενάντια στην
υπερσυντήρηση και την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων».
«Θεωρώ εντελώς απαράδεκτη την επίσκεψη Ευρωπαίων προσωπικοτήτων ή
αξιωματούχων στην Ελλάδα, ώστε να κατευθύνουν την ψήφο των Ελλήνων προς
τη μία ή την άλλη άποψη» τόνισε εμφατικά
ο κ. Τατούλης «γιατί η ενέργεια αυτή συνιστά ευθεία παρέμβαση και εμπλοκή στα
εσωτερικά θέματα της χώρας μας».
Ως το μεγαλύτερο πολιτικό επίτευγμα
των τελευταίων 40 χρόνων χαρακτήρισε
τέλος την Ευρωπαϊκή παρουσία της Ελλάδας ο κ. Τατούλης και, αφού επέκρινε
προηγούμενες κυβερνήσεις για λάθος διαχείριση στα μείζονα αυτά ζητήματα, τόνισε ότι οι πολίτες δεν θα αφήσουν να χαθεί
ότι πέτυχαν με θυσίες.

Ξηρά τροφή

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 110, ΣτάσηΣπίτι
Αχέπα,
Βέλο
σκύλου
13,99 €
σκύλου
20//kg
2742
301 792
6942 471 577
από
georgios.trifonopoulos@gmail.com

Κονσέρβα
0,99 €
σκύλου 1250 gr
Τροφή πτηνών 11,49 €
α΄ ηλικίας 20 kg

36,99 €

Κουνελίνη
χωρικής
εκτροφής 25 kg

10,99 €
Γάντια εργασίας

Τροφή πτηνών
β΄ ηλικίας 25 kg

12,99 €

0,80 €

Επιλογή που συµφέρει!
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
τηλ. 2742 301 792 // κιν. 6942 471 577
e-mail: georgios.trifonopoulos@gmail.com

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Συνάντηση στην Κόρινθο για
τη διαχείριση απορριμμάτων
Οι δημοτικές παρατάξεις του νομού Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κορινθίων, Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λουτρακίου–Αγ.
Θεοδώρων, Ενωτική Ριζοσπαστική
Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας. Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων
Πολιτών, Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου
Ευρωστίνης, διοργάνωσαν ανοιχτή
εκδήλωση – συζήτηση για την διαχείριση των απορριμμάτων στό Εργατικό Κέντρο Κορίνθου.
Καλεσμένοι και ομιλητές ήταν οι:
κ. Ε. Καπετάνιος, γ.γ. συντονισμού
διαχείρισης αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Δέσποινα Σπανούδη, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος Δημάρχου Φιλαδέλφειας και
ο Τάσος Κεφαλάς, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη και Γιώργος Ψυχογιός, όλοι οι
δήμαρχοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρ-

χοι καθαριότητας των δήμων καθώς
και αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Τέλος, το παρόν έδωσε και ο
επιχειρηματίας Δημήτρης Ραψωματιώτης, ιδιοκτήτης της ECoRAP ΑΕ.
Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η συνάντηση μπορεί
να χαρακτηριστεί έως και αποτυχημένη, από τη στιγμή που η αίθουσα
έμεινε σχεδόν άδεια και οι πολίτες
απαξίωσαν για άλλη μια φορά να
συμμετάσχουν σε μια συζήτηση και
ενημέρωση για το τόσο σοβαρό θέμα
της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος αναφέρθηκε στην
τοποθέτησή του στο πρόβλημα που
έχει ανακύψει στο δήμο μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ.
Τόνισε πώς η έλλειψη χρηματοδότησης καθυστερεί την εξεύρεση
λύσης και τόνισε πως πρέπει να γίνει
ανασυγκρότηση του τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων με ισχυρή χρηματοδότηση και οργανωμένο σχέδιο.

■ Νίκος Ρόζος,
αντιδήµαρχος
καθαριότητας
Βέλου-Βόχας,
Αννίβας
Παπακυριάκος,
δήµαρχος ΒέλουΒόχας, Ηλίας
Ανδρικόπουλος
δήµαρχος
Ξυλοκάστρου και
Λάµπρος
Μπούκλης
παρακολουθούν
τους οµιλητές.

Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύσταση
φιλοζωικής ομάδας
στο Δήμο Βέλου Βόχας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕ∆Ε∆ΗΜ Ι

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

o Δήμος Βέλου Βόχας με Απόφαση Δημάρχου προέβη στη σύσταση
πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η εν λόγω επιτροπή και
να λύσει πρόβλημα του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των αδέσποτων ζώων για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου αλλά και την
προστασία αυτών που βρέθηκαν στο δρόμο επειδή κάποιοι ασυνείδητοι ιδιοκτήτες τα εγκατέλειψαν, προτείνει και καλεί τους δημότες
που ενδιαφέρονται, να προβούν στη σύσταση φιλοζωικής ομάδας στο
Δήμο μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση του χρόνιου και μεγάλου προβλήματος των αδέσποτων ζώων είναι η υπεύθυνη στάση των πολιτών
και η εθελοντική εργασία προκειμένου η συνύπαρξη των ζώων συντροφιάς με τους ανθρώπους να είναι ασφαλής.
Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στη φιλοζωική ομάδα παρακαλείται
εντός δεκαπενθημέρου να μας αποστείλει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο – τόπος κατοικίας του – τηλέφωνο επικοινωνίας – email) στα
τηλέφωνα του Δήμου: 2741 3 60522 & 2741 3 60507 (Μασούρη Αικατερίνη) ή στο fax: 2741 0 52303 ή στο email: masouri@vochas.gov.
gr έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της
φιλοζωικής ομάδας.
Ζητούμε τη συνδρομή όλων των συνδημοτών μας και τη στήριξή
τους σε αυτή μας την προσπάθεια με όποιο τρόπο ή μέσο ο καθένας
διαθέτει.
Ο Πρόεδρος της 5µελούς επιτροπής
Ο ∆ήµαρχος
Ανδρέας Σιάχος
Αννίβας Παπακυριάκος

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Μουσείο αντιγράφων του Λύσιππου
Η πρόθεση της δημοτικής αρχής να κατασκευάσει μουσείο αντιγράφων του μεγάλου γλύπτη
Λύσιππου στις αποθήκες ΑΣΟ παρουσιάστηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων
Την παρουσίαση της Μουσειακής μελέτης στο δημοτικό
συμβούλιο Σικυωνίων έκανε ο Νικόλαος Χαρκιολάκης, αρχιτέκτονας μηχανικός-αναστηλωτής επίτιμος διευθυντής
αναστηλώσεων Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.
Ο κ. Χαρκιολάκης αφού αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του Λύσιππου ως γλύπτη τόσο στην αρχαιότητα όσο
και στις μέρες μας, σημείωσε πώς σε όλη την Ελλάδα δεν
υπάρχει ούτε μια αίθουσα αφιερωμένη στον τόσο σημαντικό αυτό γλύπτη.
Πρότεινε στο δήμο η οδός μπροστά στις αποθήκες ΑΣΟ
που ονομάζεται "Κοββατζή" να μετονομαστεί σε οδός Λυσίππου, προς τιμήν του σημαντικού σικυώνιου καλλιτέχνη.
Ο αρχιτέκτονας έκανε μια σύντομη ανάλυση του χώρου

Ποιος ήταν
ο γλύπτης Λύσιππος
Ο Λύσιππος γεννήθηκε στη Σικυώνα
γύρω στο 390 π.X. και πέθανε κει, 60
περίπου χρόνια μετά. Εργάτης του χαλκού στα νεανικά του χρόνια, υπήρξεν
αυτοδίδακτος στη τέχνη της γλυπτικής κι αργότερα ηγήθηκε της Σχολής
του ‘Αργους και της Σικυώνας κι έγινε
ο προσωπικός γλύπτης του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Δημιούργησε, σύμφωνα με μαρτυρία
από τον Πλίνιο, περισσότερα από 1500
έργα, όλα σε χαλκό. Κανένα από τα έργα
του δεν έχει διασωθεί, παρά μόνον ορισμένα αντίγραφα. Τούτο οφείλεται στο
γεγονός ότι τα γλυπτά του ήταν φιλοτεχνημένα κυρίως από χαλκό, υλικό
πολύτιμο για τους ανθρώπους σε δεύτερη χρήση. Το έργο του, που καλύπτει
ολόκληρο τον 4ο αιώνα π.Χ. κι άσκησε
ίσως τη μεγαλύτερη επίδραση σ’ ολόκληρη την ελληνιστική γλυπτική παραγωγή. Εκτός της Σικυώνας, τόπο που
γεννήθηκε κι εργάστηκε κατά κύριο
λόγο, εργάστηκε και σ’ άλλες μεγάλες
πόλεις της αρχαιότητας, όπως Κόρινθο,
Ίσθμια, ‘Αργος, Ολυμπία, Αθήνα, Δελφούς, Σπάρτη, Μακεδονία και Λήμνο.
Ο καλλιτέχνης έγινε προσωπικός
γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και ακολούθησε τον στρατηλάτη ως
την Αλεξάνδρεια και την Αραβία κι «η
εικαστική γλώσσα αναπτύσσεται σ’
όλη αυτή τη πορεία μέσω των έργων»
όπου «συνυπάρχουν το στιγμιαίο της
δράσης κι η έκφραση του συναισθηματικού κόσμου, μαζί με τη καμπύλη και
την ευθεία, το φως και τη σκιά».
Σε μαρτυρία του Πλουτάρχου αναφέρεται πως ο Aλέξανδρος αξίωνε να
φιλοτεχνεί με τη σμίλη του τα αγάλματά
του, μόνον αυτός ο διάσημος γλύπτης
της εποχής. Όπως αναφέρει πάλι ο
ίδιος, ο Λύσιππος ήταν ο πρώτος που
τον έπλασε μ’ αυτή τη περίεργη στάση
του κεφαλιού, επιτυγχάνοντας συγχρόνως να δώσει στη μορφή του τον πραγματικό χαρακτήρα και την αρετή του!!!

και της διευθέτησης των αγαλμάτων, αλλά και του τρόπου
παρουσίασης των αντιγράφων, των επιγραφών, του φωτισμού κ.ά.
Ο προϋπολογισμός της μουσειολογικής τοποθέτησης είναι περί τις 230.000 € ενώ οι κτηριακές παρεμβάσεις στις
αποθήκες ΑΣΟ φτάνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το έργο όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Σικυωνίων είχε
χωροτεθεί καταρχήν στο χώρο της παλιάς τροχαίας, για το
οποίο όμως ο δήμος άλλαξε τη χρήση και μετέφερε το μουσείο σε έναν χώρο διπλάσιο από τον αρχικό. Στις αποθήκες
ΑΣΟ λοιπόν θα γίνουν εργαστήρια γλυπτικής για τα παιδιά
και πωλητήρια διαφόρων ειδών σχετικά με την τέχνη της
γλυπτικής.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Καταστροφή & απόγνωση
Καταστράφηκε η αγροτική παραγωγή σε Μεγάλο Βάλτο, Λαλιώτη,
Διμηνιό, Μούλκι, Βασιλικό, Στιμάγκα, Ελληνοχώρι

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ Ν.
Στουπή και Αθ. Ζανιά, στην οποία
συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
Από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του
νομού Φάνη Κουρεμπέ, τέθηκε το
πρόβλημα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης και των καταστροφών που
προκάλεσε σε καλλιέργειες του

νομού μας, κυρίως στους Δήμους
Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας και ζητήθηκε η άμεση διενέργεια των απαραίτητων εκτιμήσεων, κυρίως για τα
βερίκοκα που είναι στο στάδιο της
συγκομιδής, ώστε να καταβληθούν
το ταχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες.
Τόσο ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, όσο
και το τοπικό κατάστημα της Πάτρας
με το οποίο υπήρξε επικοινωνία, δε-

σμεύτηκαν για την άμεση διενέργεια
των εκτιμήσεων.
Σε επίσκεψη κλιμακίου της ΟΜ
ΣΥΡΙΖΑ Κιάτου με επικεφαλή τον
γεωπόνο σ. Φ. Κουρεμπέ, και τη
βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη στις
πληγείσες περιοχές των Δ.Ε. Βασιλικού, Μουλκίου, Πασίου, Μεγάλου
και Μικρού Βάλτου και Λαλιωτίου
διαπιστώθηκε το μέγεθος της ζημιάς
που σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο

είναι ολική αλλά θα έχει επίπτωση
και στην παραγωγή της επόμενης
χρονιάς.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τις δυνατότητες
τόσο του ΕΛΓΑ, ‘όσο και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την όσο
το δυνατό γρηγορότερη κάλυψη των
ζημιών και επανέλαβαν την δέσμευση της κυβέρνησης για την αδιάβλητη διαδικασία των εκτιμήσεων.

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

Αγροτικά 7
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

από τη χαλαζόπτωση
Στις πληγείσες από το χαλάζι περιοχές του Δήμου Σικυωνίων βρέθηκε
την Πέμπτη ο βουλευτής Κορινθίας
Χρίστος Δήμας. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Μεγάλο Βάλτο, τον
Μικρό Βάλτο, το Λαλιώτη, το Μούλκι, το Πάσιο, το Βασιλικό, την Τραγάνα και το Κιάτο που το πρωί της
ίδιας ημέρας υπέστησαν σοβαρές
ζημιές στις καλλιέργειες εξαιτίας των
ακραίων καιρικών φαινομένων. Στις
επισκέψεις παραβρέθηκαν επίσης
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ά. Παπαγγελόπουλος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.
Μυττάς, ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Δομετίου, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Β.
Αλεξόπουλος, ο πρ. περιφερειακός
σύμβουλος κ. Σπ. Παπαθεοφάνους
και ο Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Κιάτου κ. Κ. Παπαβασιλείου.
Ο Χρίστος Δήμας είδε από κοντά
τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή
που σε ορισμένες καλλιέργειες είναι
ολοκληρωτικές και αφορούν κυρίως
προϊόντα άριστης ποιότητας όπως τα
βερίκοκα και τα σταφύλια «Σουλτανίνα». Παράλληλα, συζήτησε με τους
παραγωγούς της περιοχής, τους
κατοίκους, και τους Προέδρους των
κοινοτήτων και σε συνεννόηση με
την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο
και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου εξετάστηκαν οι άμεσες

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
την ανακούφιση των πληγέντων οι
οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες καθώς
οι καταστροφές έρχονται σε μια περίοδο κοντά στη συγκομιδή και ενώ
τρέχουν υποχρεώσεις (π.χ. καταβολή των φόρων για το έτος 2015, λογαριασμοί καθώς και αγροτικά ή ατομικά δάνεια). Στην ίδια κατεύθυνση
συμφωνήθηκε και η άμεση υποβολή
γραπτής ερώτησης του βουλευτή
Κορινθίας προς τον αρμόδιο υπουργό. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε
σύσκεψη στα Γραφεία της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου.
Στο κείμενο της γραπτής ερώτηση προς το Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας που πάραυτα κατατέθηκε, ο Χρίστος Δήμας ζητάει την
άμεση και χωρίς χρονοτριβή αποζημίωση των αγροτών. Την ίδια στιγμή
καλεί τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμογή
των όσων προβλέπονται στο νέο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ώστε με ευρωπαϊκούς κατά βάση
πόρους να ενισχυθεί η πρόληψη και
προστασία της αγροτικής παραγωγής
μέσω της αύξησης της επιδότησης
εγκατάστασης μέσων ενεργητικής
προστασίας (αντιχαλαζικών δικτύων
και αντιβρόχινης μεμβράνης).

ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ!

Υπάρχει στα μετεωρολογικά και το φαινόμενο που περιγράφεται ως «τέλεια καταιγίδα».
Πρόκειται για καταστροφική σύμπτωση καιρικών φαινομένων σε μια περιοχή. Κάπως
έτσι μέρα μεσημέρι, κατακαλόκαιρο στις 18 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
στην καρδιά του Κιάτου, έφτασε ένα τέταρτο της ώρας μια άνευ προηγούμενου χαλαζοθύελλα να τα σαρώσει όλα!
Να βλέπεις την επομένη τους φτωχοαγρότες με τον κατακερματισμένο κλήρο (υψηλά
κοστολόγια, ξεφτίλες τιμές να χτυπιόνται να παραμιλάνε). «Είχαμε αρχίσει να κόβουμε»!
Βερίκοκα, εσπεριδοειδή, αμπέλια, ροδιές αλλά και μποστάνια με την παραγωγή στο
φουλ λιώμα! Τόσα έξοδα, τόση δουλειά, χάθηκαν σε λίγα λεπτά της ώρας μαζί και οι
μεγάλες ζημιές στο φυτικό βασίλειο.
Ο τοπικός τύπος να γράφει για ολική καταστροφή. Ακόμη ψάχνουν τους βουλευτές του
Σύριζα και είναι τόσοι αυτή την φορά. Περισσεύει η δέσμευση του ΕΛΓΑ στο Δήμαρχο
για δέκα και είκοσι λεπτά το κιλό.
Προσωπικά που πιστεύω ότι είμαι ένας από τους πολλούς που επλήγησαν όχι μόνο
οικονομικά αλλά και εξίσου ψυχικά όταν χάνεις μηχανήματα και κουράγιο. (Πώς να
ξεκινήσεις από την αρχή ξανά σε αυτή την ηλικία και το παιδί στα ξένα).
Θα ήθελα να εκφράσω εδώ την αγανάκτηση – οργή μου με αυτούς των δελτίων καιρού
στο χαζοκούτι !
Μανεκέν και κούνημα των χεριών, πάνω κάτω, αριστερά – δεξιά στο χάρτη, φιγούρα
και καθόλου ουσία. (Κρίμα στην πρόοδο της μετεωρολογίας). Θα μπορούσαν να προειδοποιήσουνε έγκαιρα και έγκυρα και όχι «μην ανησυχείτε το Σαββατοκύριακο ξανά
μπανάκια».
Οτιδήποτε βρε αδελφέ προλάβεις και σώσεις. (π.χ οι επαγγελματίες την πραμάτεια
τους).

Γιάννης Κορδής, Κιάτο

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΒΟΧΑΣ
Νέα Πλατεία, Ζευγολατιό

αναψυκτικά, καφέδες, τυρόπιτες-σφολιάτες,
τοστ-µπαγκέτες, σάντουϊτς
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κωνσταντίνος Χαρλαύτης

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

Τηλ.: 27410 551 57
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ΜΙΚΡ

Ημερίδα: Νέες προκλήσεις στον τουρισμό

απάντηση

Τρωγάδη

στον ...ωτακουστή
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

˜°˛˝-˙ˆˇ˘ ΑΡΙΑ
“Η ΜΟΥΡΙΑ”

• ουζοµεζέδες
• γουρουνοπούλα

ΣΠ. ΚΟΚΩΝΗ, έναντι ΑΜΟΡΕ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
DELIVERY  27410 52246

Συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, με τους Δημάρχους του Νομού,
τους/ τις Δημοτικούς συμβούλους και τους
επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων
πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με στόχο να ανοίξει ένας διάλογος
μεταξύ των αιρετών της Τ.Α. και των βουλευτών του νομού, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα η αυτοδιοίκηση και να διευκολυνθεί
η λειτουργία των Δήμων.
Το σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε από τη
βουλεύτρια, Θελερίτη Μαρία, η οποία
αναφέρθηκε στη δημιουργία Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α., ώστε
πέντε χρόνια μετά την αρχική της πρόβλεψη στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), να εκκινήσει,
πραγματικά, η λειτουργία της.

Οι βουλευτές Κο

διενέργεια δημοψηφίσμα
αντιπαρατίθεται με τον β
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
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Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, εγώ δηλαδή, σε όλες τις εισηγήσεις µου
και σε όλες τις δηµόσιες τοποθετήσεις µου, είµαι πάντα σαφής, εκτός
αν απευθύνοµαι εις ώτα µη ακουόντων.
Αυτό που είπα λοιπόν στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν πως
η διαδικασία προβεβαίωσης, οποιουδήποτε εσόδου, έχει να κάνει µε
την εφαρµογή Βασιλικού ∆ιατάγµατος.
Σε καµία περίπτωση η «χρέωση του νερού».
Βέβαια ο ωτακουστής προφανώς ήθελε να γράψει αυτό που ήθελε και
έψαχνε αφορµή.
Κρίµα στον ωτακουστή κρίµα και στον αυτήκοο.
«Όποιος κρυφακούει τα σχολιανά του ακούει»- ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

Συνάντηση
βουλευτών
αυτοδιοικητικών

ρ

αξία της θερμαλιστικής αγωγής και τα οφέλη
στην ανάπτυξη του θερμαλιστικού τουρισμού
από την ένταξη του θερμαλισμού στο σύστημα
της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας βάση της
24/2011 Κοινοτικής Οδηγίας.
Η συμμετοχή του κόσμου καθώς και οι ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις των παρευρισκομένων
παραγόντων του Τουρισμού και μη δείχνουν
ότι έχει γίνει κατανοητό πλέον από όλους ότι
πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η
ανασυγκρότηση όλων των εναλλακτικών μορφών Τουρισμού που μπορούν να αναπτυχτούν.
Παράλληλα έγινε η έναρξη μιας προσπάθειας
συγκέντρωσης προτάσεων για την επίτευξη
της καλύτερης ανασυγκρότησης του τουριστικού προϊόντος για να μελετηθούν και να
αποδώσουν τις πιο σωστές για την τουριστική
ανασυγκρότηση της περιοχής προτάσεις.

Κ έ ντ

Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
21/6/2015 στο Λουτράκι με θέμα : «ΝΕΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».
Οι ομιλητές ήταν ο Γ. Γ του Υπουργείου
Τουρισμού κ. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, η
Πρόεδρος του ΕΟΤ Κα ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ο κ. ΑΡΗΣ ΤΟΛΙΟΣ μέλλος της
επιτροπής Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε
τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα
οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, ο
κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ Dr. Υδρολογίας μέλος
της Παγκόσμιας επιτροπής Θερμαλισμού,
επισήμανε τα προβλήματα της νομοθεσίας της
χώρας μας σε σχέση με την Παγκόσμια και
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και ο κ.
ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Ιατρός που ανέπτυξε την

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr
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∆εν συµµετέχουµε

Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α στο διαγωνισµό

ορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη και Φάνης Κουρεμπές στη θυελλώδη συζήτηση της Βουλής για τη

ατος. Η μεν Μαρία σκυμμένη πάνω από τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον ακούει με προσοχή. Ο Φάνης Κουρεμπές, όρθιος,
βουλευτή του Ποταμιού κ. Αμυρά τη στιγμή που ο Σταύρος Θεοδωράκης εξαπολύει ύβρεις κατά της κοινοβουλευτικής

της ΕΚΤ. Τυχαίο; ∆ε νοµίΟζωιπτά! μενος

Θεωρούνται τα βιβλιάρια
των οφειλετών του οΑΕΕ

Μετά από μια σειρά ενεργειών του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας και την προφυγή στη Δικαιοσύνη 49 μελών του το Δικαστήριο υποχρεώνει τον Ο.Α.Ε.Ε., να
εωρεί προσωρινώς τα βιβλιάρια υγείας καθενός από τους αιτούντες, ώστε να
καιούνται αυτοί πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
ο Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να
κτεθεί η υγεία των αιτούντων και τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία
χουν περιέλθει έκρινε ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί
ροσωρινά η κατάσταση και να υποχρεωθεί ο ΟΑΕΕ στην ασφάλιση των βιβλιαων τους, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι αυτοί οφείλουν τις εισφορές τους.

είπε...

Όταν τα κακά
και οι λύπες
έρχονται,
δεν έρχονται
σαν τους
μοναχικούς
κατασκόπους
του εχθρού,
αλλά σε τάγματα

William Shakespeare
"Μάκβεθ"

Όπως γνωρίζετε οι εταιρείες
μας, μαζί με συνεργαζόμενες
από την Αρκαδία εταιρείες
ανέλαβαν, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου
την διαχείριση 3100 τόννων
απορριμμάτων, στα πλαίσια
της έκτακτης ανάγκης στο
Δήμο Τρίπολης. Έτσι καθάρισε η πόλη για το Πάσχα και με υποδειγματικό τρόπο,
χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε στην
Τρίπολη, αλλά ούτε και στην Κορινθία, ολοκληρώθηκε η εργασία στις 31/5/2015, εντός των χρονικών
ορίων της σύμβασης.
Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη όταν συνεχώς νοιώθαμε και δεχόμαστε επιθέσεις από Τριπολιτσιώτες,
οι οποίοι για τους δικούς τους προφανώς λόγους,
προσωπικούς, οικονομικούς, επαγγελματικούς,
υπηρεσιακούς, πολιτικούς ή όποιους άλλους,
έδειχναν στην ουσία ότι δεν ήθελαν να εκτελεστεί η
εργασία.
Αυτό φαίνεται και από το ότι δύο μήνες εργασίας
και ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του έργου και
ακόμα δεν έχουμε εισπράξει καν την πρώτη εντολή
πληρωμής.
Στη συνέχεια με τον διαγωνισμό του Δήμου Τρίπολης, αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι τελικά η Τρίπολη δεν
μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει
νόμιμη και σωστή διαχείριση των απορριμμάτων της.
Όποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις κάναμε, για
νόμιμη, ασφαλή, περιβαλλοντικά ορθή και όσο το
δυνατόν με μεγαλύτερο ποσοστό ανάκτησης υλικού
διαχείριση, δεν ακούστηκαν καν.
Στην οικονομική επιτροπή του Δήμου, μας απάντησαν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε και μας
έβγαλαν με όχι και τόσο ευγενικό τρόπο, έξω.
Με την παραλαβή της πρόσκλησης από το Δήμο
για νέο διαγωνισμό, σας ενημερώνουμε ότι δεν
είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε στην μέση
ενός πολιτικού, οικονομικού, αντιπολιτευτικού και
επικοινωνιακού πολέμου, καθόσον εμείς το μόνο
όπλο που έχουμε είναι η νομιμότητα της διαχείρισης
και τίποτα άλλο.
Έτσι λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να
συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Δήμου Τρίπολης.
Για την RAP GROUP PC
Ραψωµατιώτης ∆ηµήτρης

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
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3ος Αγώνας Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος ΜοΤο Ταχύτητας

■ Τάσος Κωστάρας

■ Γιώργος Λιούντρης

Ο 3ος αγώνας του Π.Π.Τ.
ΜΟΤΟ έγινε στην πίστα των
ΣΕΡΡΩΝ στις 13 και 14-62015. Οι δύο Κορίνθιοι οδηγοί, Κωστάρας Αναστάσιος
και ο Λιούντρης Γεώργιος
έδωσαν το παρόν και σε αυτόν τον αγώνα.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου
στα δοκιμαστικά και οι δύο
οδηγοί βελτίωσαν τους χρόνους τους. Ο δε Κωστάρας
«γύρισε» στο 1.25.521. Ο
χρόνος αυτός τον έφερε 3ο
στη σχάρα εκκίνησης. Ο δε
Λιούντρης Γιώργος βελτίωσε κατά τρία δευτερόλεπτα
τον χρόνο που είχε κάνει
την προηγούμενη σεζόν και
κατετάγη πέμπτος με χρόνο
1.27.100.
Την Κυριακή ο αγώνας
άρχισε με πολλά απρόοπτα
και για τους δύο οδηγούς.
Την ώρα της εκκίνησης τα
κόκκινα φώτα έσβησαν
μόνο τα μισά, με αποτέλε-

σμα ο Λιούντρης να κάνει
κακή εκκίνηση φοβούμενος κάποια ακύρωση και
έτσι έχασε αρκετές θέσεις.
Παρόλα αυτά δεν το έβαλε
κάτω, κατέβασε κι άλλο τον
χρόνο του (1.25.839) και
μετά από έναν καταπληκτικό
αγώνα έφτασε να είναι 3ος
στην κατηγορία του.
Όμως εκεί τον κτύπησε η
ατυχία και στην προσπάθειά
του να περάσει έναν άλλο
οδηγό συγκρούστηκαν με
αποτέλεσμα μια πτώση ευτυχώς σχετικά ακίνδυνη και
για τους δύο.
Ο Κωστάρας ξεκίνησε δυνατά μα και αυτός δεν ξέφυγε από τα προβλήματα που
παρουσιάζονται πάντα όταν
δεν τα θες. Το σύστημα που
αλλάζει τις ταχύτητες παρουσίασε πρόβλημα και έτσι
δεν μπόρεσε να βελτιώσει
το χρόνο του και τερμάτισε 4ος στην κατηγορία του,

ελάχιστα χιλιοστά πίσω από
τον τρίτο Μίχα Θεοφάνη.
Και οι δύο Κορίνθιοι οδηγοί κρατούν από τον αγώνα
τα θετικά, αφήνουν πίσω τα
αρνητικά και προετοιμάζονται για τον 4ο αγώνα που
θα γίνει στην πίστα των Μεγάρων στις 13-9-2015.
Η εφημερίδα μας τους εύχεται πάντα επιτυχίες και θα
χαρεί να τους φιλοξενήσει
και πάλι στις σελίδες της.
Ο Αναστ. Κωστάρας ευχαριστεί τους:
• Αντώνης Πάτάλα - το
μυαλό της ομάδας
• Δημήτρη Μπούρα - η
ψυχή της ομάδας
• Νίκο Μπαλογιάννη (TRE)
- Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά
• Νικο Τερζόπουλο (NKTR)
- Setup
• Στέφανο Κουρούνη T-shirtland

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

• Πέτρο Παπαγιάννη Racetech Exhaust
• Μιχάλη Σπιλιώτη - Fabbri
Screens
• Νικο -Ευη Περιστερα
-Continental
Τέλος ο Γιώργος Λιούντρης θέλει να ευχαριστήσει
για την ηθική και οικονομική
τους συμπαράσταση τους:
• AggElou
CoNSTRuCTioNS,
Τεχνική Κατασκευαστική
Εταιρεία
• Γεωργικά Μηχανήματα,
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΙΟΥΝΤΡΗ,
Βραχάτι

• Κάβα Ποτών ΦΑΣΙΛΗΚΑΤΣΑΡΟΥ, Βραχάτι
• Βλάσσης Λαμπρόπουλος,
DENNiS CAFE
• Παναγιώτης Φρυσίρας,
PiTbull FRiSiRAS
• Αιγινίτης Σταύρος, bARF
– Raw Habits Τροφές
Σκύλων
• Χρήστος Κοτούλας,
Racing by Kotoulas (Μηχανικός)
• Μιχάλης Σπιλιώτης,
Fabbri Screens
• Γιώργος Βασιλείου, καφενείο Βραχάτι
• Δαμμόκας Γιάννης, κουρείο Βραχάτι

Γνώμη
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ο Άρης Βοχαϊκού εγκαινίασε τα γραφεία του

■ Ο πρόεδρος του Άρη Βοχαϊκού Θωµάς Κεφοκέρης µε τον πολιτικό µηχανικό
- αρχιτέκτονα Αντρέα Μπάρτζη, επιβλέποντα της ανακαίνισης των γραφείων.

Νέος Τεχνικός για τον Άρη
ο Κώστας Τριανταφύλλου

■ Ο πρόεδρος του Άρη Βοχαϊκού µε τον πρόεδρο του Ολυµπιακού Άσσου και
τον πρόεδρο της Προοδευτικής Περιγιαλίου

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.
■ Με τον Κώστα Τριανταφύλλου στο τιµόνι θα συνεχίσει τη νέα σεζόν
η οµάδα του Άρη Βοχαϊκού. Ο έµπειρος τεχνικός τα βρήκε σε όλα
µε τη διοίκηση και είναι έτοιµος να προσφέρει τα µέγιστα. Η διοίκηση
τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• 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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ευχαριστώ θερµά το Αστυνοµικό Τµήµα Βραχατίου
και τον διοικητή του για την άµεση παρέµβασή τους,
τις ενέργειες και το ενδιαφέρον τους µετά την κλοπή
που συνέβη στην οικία µου.
Ραπανάκης Αντώνης

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις
• Φάρµακα • Είδη Pet Shop •

ΧΑΘΗΚΕ Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ Α/Α 3030/19-10-11
ΤΟΥ ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πληροφορικής αναλαµβάνει αναβαθµίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιµές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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. ∆ύο 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.

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

∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

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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Το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου
στα "Παύλεια 2015"

■ Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΤΕ παραδίδει τιµητική πλακέτα
στην πρόεδρο του "Λυκείου Ελληνίδων Κιάτου" για τη συµµετοχή στο 12ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών παρουσία του Μητροπολίτη Κορινθίας

Στο τέλος της εκδήλωσης το Λύκειο Ελληνίδων
Κιάτου τιμήθηκε για τη συμμετοχή του από την
πρόεδρο του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΤΕ.

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

Το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου συνεχίζοντας την
πολιτιστική του δράση θα συμμετέχει στις 12 Ιουλίου στις εκδηλώσεις του δήμου Κορινθίων στο
Σοφικό.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
| Μικροωτοσκόπηση.
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου συμμετείχε στον
εορτασμό των "Παύλειων 2015" στο πλαίσιο του
12ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του ΟΤΕ.

Καθημερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
& ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

Καλοκαιρινές
από το ΚΕΠΑΠ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
• Θεατρική Παράσταση «Ο Ματωμένος Γάμος»
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Κορινθιακό
Θέατρο «Βασίλης Ρώτας», στο χώρο ΞΕΝΙΑ Αρχ.
Κορίνθου, ώρα 9.00 μ.μ.
• Βραδιά Latin, Σύλλογος Άσσου – Λεχαίου «Η
ΡΕΑ», Λιμανάκι Κάτω Άσσου, ώρα 8.30 μ.μ.

Σάββατο 4 Ιουλίου
• 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου. Θεατρική Παράσταση « Ο Τζακ και η Φασολιά» από τη θεατρική
ομάδα Ονειροδιαδρομές, σε διασκευή και σκηνοθεσία Χάρη Σώζου, , στον προαύλιο χώρο ου 1ου
Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, ώρα 8.30 μ.μ.
• 15η Πανελλήνια Χορωδιακή Συνάντηση, Σύλλογος Άσσου – Λεχαίου «Η ΡΕΑ», Λιμανάκι Κάτω
Άσσου, ώρα 8.30 μ.μ.

Βραδιά παραδοσιακών
και μοντέρνων χορών

4

Ιουλίου

2€

• 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου. Θεατρική παράσταση «Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και Κλεομένης»,
από το Θέατρο Πορεία, σε μετάφραση και διασκευή του Βασίλη Κουκαλάνι και με τα τραγούδια
του Φοίβου Δεληβοριά, στον προαύλιο χώρο του
1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, ώρα 8.30 μ.μ.

Παράλληλες
δράσεις
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2ο15

9:οο μ.μ.

Προαyλιο 1ου Δημοτικοy
Σχολεiου Ζευγολατιοy
Είσοδος

Κυριακή 5 Ιουλίου

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σε συνεργασία
µε την εταιρεία ECORAP
από την Τετάρτη 24 Ιουνίου
και µέχρι το Σάββατο 4
Ιουλίου στο χώρο της
εκδήλωσης θα λειτουργούν
µονάδες ανακύκλωσης
ηλεκτρονικών ειδών
και βιβλίων

Υπό την αιγίδα του Δήμου ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

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

Δευτέρα 6 Ιουλίου
• 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου. Θεατρική
παράσταση «Τα παραμύθια το΄ σκασαν» από το
Θέατρο Αργώ της Αιμιλίας Υψηλάντη, στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,
ώρα 8.30 μ.μ.

Παρασκευή 10 Ιουλίου
• Θεατρική παράσταση «Τρωάδες» από το
Διάχρονο Θέατρο, με τις Μαίρη Βιδάλη και Ελένη
Ροδά, στο χώρο ΞΕΝΙΑ Αρχ. Κορίνθου, ώρα 9 μ.μ.
• Βραδιά Παραδοσιακών Χορών, Σύλλογος Άσ-

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Εκδηλώσεις
Κορινθίων
σου – Λεχαίου «Η ΡΕΑ», Λιμανάκι Κάτω
Άσσου, ώρα 8.30 μ.μ.

Σάββατο 11 Ιουλίου
• Αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών, Ράχη Λεχαίου, ώρα 8.30 μ.μ.

Κυριακή 12 Ιουλίου
• Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς
«Οίνος ευφραίνει καρδίαν», με τη
συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων:
Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος
Κιάτου, Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
6ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου και
Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου, Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας, Σοφικό
Κορινθίας, ώρα 9 μ.μ.
• «Κάθε χορός και μια ιστορία…», εκδήλωση από τα Χορευτικά τμήματα του
ΚΕ.ΠΑ.Π. Δ.Ε. Άσσου- Λεχαίου με παραδοσιακούς – λαϊκούς - latin χορούς,
Λιμανάκι Κάτω Άσσου, ώρα 9.00 μ.μ.

Δευτέρα 13 Ιουλίου
• «Γυναίκες της πέτρας!», μια μουσικοκινητική παράσταση όπου οι Encardia
συναντούν τις μοναδικές Πλειάδες σε
μια μουσική διαδρομή από την Ήπειρο
και τα Βαλκάνια έως την Απουλία και
την Καλαβρία του Ιταλικού Νότου.

Τετάρτη 15 Ιουλίου
• Συναυλία με τα τμήματα παραδοσιακού τραγουδιού του ΚΕ.Π.Α.Π. Ένα
μουσικό ταξίδι στα νησιά μας και τα
Μικρασιατικά παράλια, 1ο Δημοτικό
Σχολείο Κορίνθου, ώρα 9.00 μ.μ.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

21ο Διεθνές Φεστιβάλ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ

10-11

ΙΟΥΛΙΟΥ
2015
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
9:30 µ.µ.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

συµµετέχουν
χορευτικά σύνολα
από 10 χώρες:
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
και ελληνικά
µουσικοχορευτικά σύνολα:
“ΝΕΦΕΛΗ” ∆ΙΜΗΝΙΟΥ
“ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ” ΑΡΓΟΥΣ
ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΙΩΤΩΝ
“ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ”

TO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΥΜΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

