
Για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο καλούμαστε να αποφασίσουμε 
για την κυβέρνηση και το μέλλον της χώρας. «Ποιος θα 

τα καταφέρει καλύτερα να διαχειριστεί τη λαίλαπα του 
Μνημονίου;» Σ'αυτό το ερώτημα περιμένουμε απάντηση  

από την κάλπη της 20ης Σεπτεμβρίου.

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com
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Τείχος του 4ου π.Χ. αιώνα 
αποκαλύφθηκε στο Φενεό

σελ. 5

ΚωΣΤΑΣ ΣΧΟινΟΧωΡιΤΗΣ:
«Δημαρχείο, το χρονικό 
ενός "εγκλήματος" που 

συνεχίζεται... από τους εκάστοτε 
διοικούντες του δήμου»

σελ. 6

Ανάσα ...500 τόνων 
από το Ξυλόκαστρο

σελ. 3

ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ!
Η ώρα για ένα ελληνικό – ευρωπαϊκό «Ellis Island»

σελ. 11Του Βασίλη Μπαλάφα
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ΓνώμηΔήμος Σικυωνίων

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σικυωνίων ολο-
κληρώθηκαν τα καλοκαιρινά μαθήματα του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο διάστημα 
26-29 Αυγούστου. Το 2ο τακτικό Καλοκαι-
ρινό Σχολείο έχοντας διεθνή προσανατολι-
σμό διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και είχε 
ως θέμα "Προσεγγίσεις της οικονομίας στο 
Ισλαμ: Ανάπτυξη, Ισλαμικό Χρηματοοικονο-
μικό και Τραπεζικό Σύστημα".

Το Σχολείο αποσκοπεί να αποτελέσει μια 
χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία για φοιτητές 
προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδα-
κτορικού επιπέδου οι οποίοι, ευρισκόμενοι 
στον προθάλαμο εκκίνησης της ερευνητικής 
ή επαγγελματικής καριέρας τους, ενδιαφέ-
ρονται να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις 
γνώσεις τους σε γνωστικά πεδία όπως είναι 
η ανάπτυξη και οι μεσογειακές σπουδές.

βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

Καλοκαιρινά μαθήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δημοπρατήθηκε ένα ακόμα 
τμήμα ανάπλασης πεζοδρομίων 
της Εθνικής Αντιστάσεως και 
συγκεκριμένα το τμήμα από την 
25η Μαρτίου έως την οδό Ιππο-
κράτους. Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στα 150.000,00 
€ και θα χρηματοδοτηθεί από το 
πράσινο ταμείο του Υπουργείου 
παραγωγικής ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η δημοπρασία έγινε στις 7 Αυ-
γούστου και ο μειοδότης αναδεί-
χτηκε με ποσοστό μέσης έκπτω-
σης 43% επί του τιμολογίου της 
μελέτης.

Συνεχίζεται το έργο της ανάπλασης πεζοδρομίων στο Κιάτο
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Σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν 
στην Αρχαία Φενεό από το πενταετές 
ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοριν-
θίας και του Αυστριακού Αρχαιολο-
γικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, που 
διήρκεσε πέντε χρόνια και ολοκλη-
ρώθηκε αυτό τον μήνα. Κορωνίδα, 
το αμφιπρόσωπο τείχος πλάτους 3,20 
μ. που διατρέχει ολόκληρη τη βόρεια 
κλιτύ της Ακρόπολης σε συνολικό μή-
κος 230 μ. και σε μέγιστο σωζόμενο 
ύψος 4,50 μ. Η οχύρωση ενισχύεται 
με τέσσερις ημικυκλικούς πύργους, 
διαμέτρου 5,50 μ., όπως και έναν κά-
τοψης τριών τετάρτων του κύκλου, 
με κυμαινόμενη διαμέτρου από 5,90 
έως 6,00 μ.

Τη διεύθυνση του προγράμματος 
στη Φενεό είχαν οι καθηγητές Κλασι-
κής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Karl-Franzens του Graz της Αυστρίας 
Κωνσταντίνος Κίσσας, προϊστάμενος 
της ΕΦ.Α.ΚΟΡ. και Peter Scherrer, 
διευθυντής του Ινστιτούτου Αρχαιο-
λογίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των 
αρχαιολόγων, το τείχος φαίνεται πως 
ολοκληρώνει την πορεία του στο ανα-
τολικό πέρας της βόρειας κλιτύος, δι-
αμορφώνοντας πυλίδα. Άλλα στοιχεία 
που συνιστούν ενδείξεις οχύρωσης 
στις υπόλοιπες πλευρές της ακρό-
πολης της Φενεού αποτελούν οι 150 
περίπου παρασυρμένες λιθόπλινθοι, 
που καταγράφηκαν και χαρτογραφή-

θηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητι-
κού προγράμματος.

Από τη στρωματογραφική ανάλυση 
των ανασκαφικών τομών και η έως 
τώρα μελέτη των κινητών ευρημά-
των, κυρίως ενός χάλκινου νομί-
σματος Σικυώνας, η κατασκευή του 
τείχους τοποθετείται μετά το 345 π.Χ. 
Επίσης εντοπίστηκαν οικιστικά κατά-
λοιπα  που καλύπτουν ευρύ χρονολο-
γικό φάσμα, από τον 21ο έως τον 16ο 
αι. π.Χ. Επιπλέον, στις ανασκαφικές 
τομές, κάτω από τα μεσοελλαδικών 
κατάλοιπα εντοπίστηκαν για πρώ-
τη φορά στη Φενεό ίχνη κατοίκησης 
κατά τη Νεολιθική περίοδο.

Ιερό αφιερωμένο σε 
γυναικεία θεότητα

Στο ανατολικό πλάτωμα του λόφου 
της Ακρόπολης ήρθε στο φως ιερό 
αφιερωμένο σε γυναικεία θεότητα, η 
οποία φαίνεται ότι είχε δύο οικοδομι-
κές φάσεις, μια στην αρχαϊκή και μια 
στην κλασική εποχή.

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε 
στο φως πλήθος αναθημάτων και 

από τις δύο περιόδους, όπως καλής 
ποιότητας κεραμική πήλινα ειδώλια 
γυναικείων μορφών και προτομές, 
χάλκινες φιάλες, χάλκινες και σιδε-
ρένιες περόνες, χάλκινες και οστέινες 
πόρπες, χάλκινα επίρραπτα κοσμήμα-
τα ενδυμάτων, γυάλινες και οστέινες 
ψήφους.

Πηγή: efsyn.gr

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151

www.famous-shoes.gr

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΝΔΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΝΔΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

τείχος του 4ου π.χ. αιώνα 
αποκάλυψαν ανασκαφές στο Φενεό

Δωρεάν διανομή ροδάκινων 
Δωρεάν διανο-

μή ροδάκινων σε 
ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες θα πραγμα-
τοποιήσει ο Δήμος 
Σικυωνίων την 
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρί-
ου 2015. Η διανομή 
θα γίνει στις αποθή-
κες ΑΣΟ (πλησίον 
Δημαρχείου) από τις 
11.00 έως τις 15.00.

Η δράση υλοποι-
είται στο πλαίσιο 
της εφαρμογής 
του Κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 1031/2014 
για συμπληρωματικά 
προσωρινά έκτα-
κτα μέτρα στήριξης 
στους παραγωγούς 
ορισμένων οπω-
ροκηπευτικών και 

της ΚΥΑ με αριθμ. 
πρωτ. 3320/89565 
των Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, μέσω 
των Κοινωνικών 
Συμπράξεων που 
έχουν συσταθεί 
για τις ανάγκες του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ).

Ωφελούμενοι της 
διανομής είναι:
• οι κάτοχοι της 

Κάρτας Σίτισης της 
Ανθρωπιστικής 
Κρίσης, οι οποί-
οι θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους 
την Αστυνομική 

τους Ταυτότητα 
και πιστοποιητικό 
Οικογενειακής 
Κατάστασης 
(αριθμός μελών 
οικογένειας) ώστε 
να παραλαμβάνουν 
την ανάλογη ποσό-
τητα προϊόντος,

• οι δικαιούχοι 
του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του 
Δήμου Σικυωνίων.
Για περισσότερες 

πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο 
Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας του 
Δήμου, τηλ. 27423 
60117 (κα Γ. Γκαβά-
για) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
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τελευταία ευκαιρία για τις γεωτρήσεις 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Με σχετική ανακοίνωση ο δήμος Βέλου Βόχας 
υπενθυμίζει στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή 
τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης 
ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και 
χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρί-
ου 2015. ( Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β’1435/10-
07-2015). Κατόπιν της ανωτέρω παραγράφου κα-
λούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα 
στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 
30η Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Επίσης για διευκόλυνση όλων η σχετική διαδικασία 
έχει απλουστευθεί σημαντικά, όπως περιγράφεται 
κατωτέρω:

«ΟΔΗΓΙΕΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΈΡΓΑ) για την κα-
τάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση 
ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί 
στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) 
είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι κα-
ταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι», (σχετικό έγγραφο 
4).

Για την υποβολή του Φακέλου Αδειοδότησης για 
αγροτική χρήση ύδατος , σύμφωνα με την ΚΥΑ 
146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β’/27.10.2014) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από σημεία υδροληψίας που 
έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδρο-
ληψίας της ΚΥΑ 145026/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Υπηρεσία υποδοχής του Φακέλου Αδειοδότησης 
είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή η αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας/ Περιφερειακής Ενότητας. 
Η υπηρεσία υποδοχής (Δήμος ή Περιφέρεια) καθο-
ρίζεται από τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις κατά τό-
πους προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ των ΟΤΑ. Ο 
φάκελος αδειοδότησης κατατίθεται εις τριπλούν 
στην αρμόδια υπηρεσία (δηλαδή σε τρία αντίγραφα με 
τα ίδια δικαιολογητικά).

2. Για τη συμπλήρωση του Φακέλου Αδειοδό-
τησης απαιτείται η συμπλήρωση της Αίτησης - Δή-
λωσης του Παραρτήματος IV μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά της ΚΥΑ 146896/2014 και η κατάθε-
ση στην αρμόδια Υπηρεσία Υποδοχής εις τριπλούν (το 
πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευ-
όμενο από δύο έντυπα αντίγραφα), όπου υπάγεται η 

υδροληψία, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα Σημεία 

Υδροληψίας για αγροτική χρήση που έχουν δηλω-
θεί στο ΕΜΣΥ είναι τα ακόλουθα:

Α. Αίτηση - δήλωση του Παραρτήματος IV και 
Υπεύθυνη Δήλωση (Β2) (Υφιστάμενα έργα της 
ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β’/27.10.2014) 
με συμπλήρωση των :

1. πεδίου 1 (στο πεδίο που αφορά την συμπλήρωση 
του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης για ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΜΣΥ)

2. πεδίου 2
3. πεδίου 3
4. πεδίου 4 (συμπλήρωση με Χ ανάλογα με το ιδιο-

κτησιακό καθεστώς όπως αναγράφεται στην αίτηση )
5. πεδίου 5.1 (συμπλήρωση με Χ του είδους της 

αγροτικής χρήσης όπως αναγράφεται στην αίτηση )
6. πεδίου 5.2.β (σε περίπτωση άρδευσης )
7. πεδίου 5.2.γ (σε περίπτωση κτηνοτροφικής χρή-

σης),
8. πεδίου 5.2.δ (σε περίπτωση υδατοκαλλιεργιών)
9. ή 5.2.η (στην αντιπαγετική προστασία και σε λοι-

πές χρήσεις που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριό-
τητες)

10. πεδίου 6.1 (συμπλήρωση με Χ του είδους της 
υδροληψίας)

11. πεδίου 6.2: Για τις αρδευτικές ανάγκες συ-
μπλήρωσης του σημείου 6.2 λαμβάνονται υπόψη τα 
στοιχεία του σημείου 5.2.β) εφαρμόζοντας τα ορι-
ζόμενα για τις αρδευτικές ανάγκες της υπ.αριθμ Φ 
16/6631/1989, (ΦΕΚ 428 Β’2.6.1989) Υπουργικής 
Απόφασης «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτα-
των ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορ-
θολογική χρήση του νερού στην άρδευση» λαμβά-
νοντας υπόψη την περίοδο χρήσης και το σύστημα 
άρδευσης. 

Για τις ανάγκες της κτηνοτροφικής χρήσης (πότι-
σμα ζώων) συστήνεται η επικοινωνία με τις Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια αρχή για τον προσδιο-
ρισμό της μέγιστης και ελάχιστης απολήψιμης ποσό-
τητας ύδατος (κ.μ.) είναι η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συστήνεται ο χρήστης της αγροτικής δραστηριότη-

τας να συμπληρώσει κατ’ εκτίμηση τις ανάγκες του 
σε νερό, και κατά τη χορήγηση της άδειας θα προσδι-
οριστεί η μέγιστη και ελάχιστη απολήψιμη ποσότητα 
ύδατος (κ.μ.) από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οι-
κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

12. πεδίου 7 (Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου)
13. πεδίου 8 (οποιαδήποτε άλλη πληροφορία)
14. Η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη με το γνήσιο 

της υπογραφής.
15. Την αίτηση συνοδεύει η Υπεύθυνη Δήλωση 

(Β2) (Υφιστάμενα έργα) με βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής

Β. Χάρτης - Απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης 
όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδρο-
ληψίας (x,y) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς 
και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος 
για την αγροτική χρήση (τα περιγράμματα ζητού-
νται μόνο από τους χρήστες ύδατος, των οποίων 
η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι καταγεγραμ-
μένη στο ΟΣΔΕ).

Γ. Αντίγραφα Δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε της τελευταίας 
πενταετίας ή για τις περιπτώσεις εκτός ΟΣΔΕ υπεύ-
θυνη δήλωση του παραγωγού για το είδος της καλ-
λιέργειας, την έκταση και τα έτη αυτής ή το είδος των 
ζώων.

Δ. Επίσης εντός του φακέλου κατατίθενται σε οπτι-
κό δίσκο CD ηλεκτρονικά αντίγραφα των ανωτέρω 
δικαιολογητικών (σαρωμένα πχ. σε μορφή αρχείων 
.pdf) 

Για την εκτύπωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕν http://
www.opekepe.gr/sunoptikhaee.asp Συγκεκρι-
μένα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με το ΑΦΜ και 
ΑΜΚΑ να τυπώσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ της τελευταίας 
5 ετίας (2010-2014) (Εκτύπωση συνοπτικής Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης).

Για τον εντοπισμό των συντεταγμένων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή του Εθνικού Κτηματο-
λογίου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

(http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.
aspx) 

Συγκεκριμένα ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1.  Βρίσκει στο χάρτη την περιοχή που υπάρχει η 
υδροληψία που θέλει να καταγράψει (χρήση εργαλεί-
ου μεγέθυνσης zoom in και zoom out)

2.  Αφού εντοπίσει το σημείο, επιλέγει από το 
menu το εργαλείο Δημιουργία Σημείου και κάνει κλικ 
με το δρομέα (cursor) ακριβώς πάνω στο σημείο που 
είναι η θέση της υδροληψίας (εμφανίζεται ένα κίτρινο 
σημείο στο χάρτη)

3.  Πατώντας το εργαλείο Εκτύπωση Αποσπάσμα-
τος εμφανίζεται σε παράθυρο χάρτης με το σημείο 
υδροληψίας και τις συντεταγμένες του σημείου, τον 
οποίο μπορεί να εκτυπώσει.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ανακοίνωσης 
είναι η Αίτηση - δήλωση του Παραρτήματος IV και την 
Υπεύθυνη Δήλωση Β2 = Υφιστάμενα έργα, της ΚΥΑ 
146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β’/27.10.2014), την οποία 
μπορείτε να αναζητήσετε στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Δήμου (2741051788, perpp@vochas.gov.gr) τόσο 
σε έντυπη όσο σε ψηφιακή μορφή (σε μορφή αρχείου 
.doc) για επεξεργασία και συμπλήρωση αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για τους έχοντες γεωτρήσεις αφού ήδη η ΔΕΗ γυρνάει το ρεύμα από αγροτικό 
(Τ33) σε οικιακό με πολύ μεγάλο πλέον κόστος χρήσης για όσους δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες πχ. ΕΜΣΥ και κατάθεση φακέλου (για άδεια χρήσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)  
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ανάσα ...500 τόνων�

Στο δυναμικό του καταστήματος 
εντάχθηκε και η ΣΟΦΙΑ ΛΕΚΚΑ, 

με τη γνωστή εγγυημένη 
προσοχή και ποιότητα 

σε κρέατα και αλλαντικά!

Συμφωνία με το δήμο Ξυλοκάστρου για την απόθεση σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ. Παρά τις αντιδράσεις 
της αντιπολίτευσης ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου κάνει λόγο «για αλληλεγγύη ανθρώπων» 

και όχι των σκουπιδιών και επιμένει σε μια απόφαση που τον τιμά

Ανάσα ...500 τόνων πέτυχε ο Δή-
μαρχος Βέλου – Βόχας Αννίβας Πα-
πακυριάκος, αφού κατάφερε να πείσει 
τη δημοτική αρχή Ξυλοκάστρου και 
να στείλει στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου 500 
τόνους σκουπίδια, τα οποία δεν είχαν 
τόπο προορισμού δεδομένου ότι ο 
ΧΥΤΑ Κιάτου αποτελεί εδώ και μήνες 
παρελθόν.

Η αύξηση της κίνησης και του πλη-
θυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μή-
νες στην περιοχή του δήμου δημιούρ-
γησε αυξημένες ανάγκες αποκομιδής 
και διάθεσης των απορριμμάτων. Οι 
ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής 
και οι παρακλήσεις οι πολίτες να κρα-
τούν τα απορρίμματα σπίτι, δεν βρήκε 
ανταπόκριση κυρίως για πρακτικούς 
λόγους, διότι, πόσα σκουπίδια μπορεί 
κάποιος να κρατήσει στο σπίτι του;  
Επίσης, οδήγησαν πολλά από αυτά σε 
κάδους του δήμου Κορινθίων (!!!), επι-
βαρύνοντας έτσι την όμορη Δ.Ε. Άσ-
σου-Λεχαίου.  

Έτσι το αίτημα για την απόθεση 
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Ξυλοκά-
στρου, έγινε κάτι παραπάνω από ανα-
γκαίο. Ο δήμος Ξυλοκάστρου ανταπο-
κρίθηκε θετικά και  στις 10 Αυγούστου 
έλαβε απόφαση να δεχτεί ποσότητα 
συγκεκριμένη, της τάξεως των 500 
τόνων. «Η απόφαση αυτή έχει να κάνει 
με την αλληλεγγύη της Δημοτικής Αρχής 
Ξυλοκάστρου προς τους δοκιμαζόμε-
νους κατοίκους του Δήμου Βέλου-Βό-
χας, από τη συσσώρευση σκουπιδιών, η 
οποία δημιουργεί κινδύνους στην υγεία 
των πολιτών, στο περιβάλλον και στην 
αισθητική, δίνοντας έτσι και το χρόνο 
στην Δημοτική Αρχή Βέλου-Βόχας, να 
λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των 
σκουπιδιών δηλώνοντας ωστόσο ότι, 
δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα αί-
τημα στο μέλλον, από τον όμορο Δήμο, 
για μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ 
Ξυλοκάστρου» σημειώνει ο Δήμαρχος 
Ηλίας Ανδρικόπουλος σε δημόσια επι-
στολή του απαντώντας ουσιαστικά στις 
αναφορές και τους φόβους που διακι-
νήθηκαν από την αντιπολίτευση, περί 
δημιουργίας «σκουπιδότοπου της Κο-
ρινθίας» στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. «Σε 
μια εποχή που η τοπική Αυτοδιοίκηση 
Α’ βαθμού αλλά και η πατρίδα μας δια-
νύει περίοδο δύσκολη, κρίσιμη, αλλά και 
ιστορικά πρωτοφανή, καλούμε όλους 
τους συνδημότες μας, να υποστηρίξουν 
την αλληλεγγύη «των ανθρώπων» και 
όχι την αλληλεγγύη «των σκουπιδιών».

«Η συγκεκριμένη απόφαση επάρθη 
από τη στιγμή που η έλευση των σκου-
πιδιών στο ΧΥΤΑ, δεν δημιουργεί κανέ-
να περιβαλλοντικό πρόβλημα σ’ αυτόν, 
γεγονός που αποδεικνύεται από τους 
όρους της άδειας λειτουργίας του, που 
μας επιτρέπει να διαχειριστούμε έως 

12.500 τόνους απορριμμάτων το χρόνο, 
κι εμείς έως σήμερα, έχουμε εναπο-
θέσει συνολικά 5.800 τόνους περίπου. 
Συνεπώς μας δίνεται η δυνατότητα να 
ανταποκριθούμε στο αγωνιώδες κάλε-
σμα των συνανθρώπων μας, ενέργεια 
που συνάδει και με το μήνυμα του Προ-
έδρου της ΚΕΔΕ (10.08.2015) για ενό-
τητα και αλληλεγγύη μεταξύ των Δήμων 
καθώς και με την προστασία της δημό-
σιας υγείας.», καταλήγει ο δήμαρχος 
Ξυλοκάστρου.
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Γράφει ο Κώστας Σχοινοχωρίτης*

Με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του τέως δη-
μάρχου Βόχας κ. Χριστοδούλου, έτσι όπως αυτή 
δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» (Φ. 87 / 13 Αυγούστου 2015, σελ. 4 – 5), 
και σε απάντηση των όσων αναφέρονται σχετικά με 
την πορεία και την εγκατάλειψη του ημιτελούς δη-
μαρχείου στο Ζευγολατιό, καταθέτω την προσωπι-
κή και πολιτική μου άποψη.

ΧΡΟΝΙΚΟ
1η  περίοδος : 1999 – 2002 

Το έτος 1999 δημιουργήθηκε ο καποδιστριακός 
Δήμος Βόχας με έδρα το Ζευγολατιό. Δημιουρ-
γήθηκε τότε η ανάγκη, η οποία παραμένει μέχρι 
σήμερα, της ανέγερσης ενός νέου δημοτικού κα-
ταστήματος, ενός νέου Δημαρχείου, μεγαλύτερου 
και λειτουργικότερου. 

Οι διοικούντες της περιόδου αυτής επέλεξαν ως 
κατάλληλο χωρό για την κτιριακή αυτή κατασκευή 
το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται σήμερα το 
ημιτελές κτίριο του Δημαρχείου. Το οικόπεδο είχε 
γίνει ΔΩΡΕΑ  της οικογενείας Φραγκούλη μέσω δι-
αθήκης, η οποία όριζε να ανεγερθεί στο οικόπεδο 
πνευματικό κέντρο.

Τα πρόσωπα που ασκούσαν τη διοίκηση του δή-
μου έκριναν σκόπιμο να εισέλθουν σε χρονοβόρες 
δικαστικές διαδικασίες, με στόχο να τροποποιή-
σουν τη διαθήκη με την αλλαγή της χρήσης του εν 
λόγω οικοπέδου. Αφού ολοκληρώθηκαν οι δικα-
στικές διαδικασίες, η τότε διοίκηση αποφάσισε να 
αναθέσει το μεγαλεπήβολο έργο σε επιστήμονες, 
υψηλού επιπέδου, του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου. Αυτοί εκπόνησαν την ολοκληρωμένη 
μελέτη, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν 
μπορούσε να εφαρμοστεί (όπερ και εγένετο).

Εκτιμώ ότι αυτή η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ 
κόστισε αρκετές χιλιάδες ευρώ. 

Αλήθεια, ποιός ήταν ο λόγος όλης αυτής της δι-
αδικασίας???

 2η  περίοδος : 2003 – 2006
Οι μελέτες είχαν ολοκληρωθεί, πληρωθεί και πα-

ραδοθεί, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν εφαρμόσιμες. Η 
διοίκηση αυτής της περιόδου ενώ είχε εξασφαλί-
σει κονδύλια ύψους 2.500.000 ευρώ (Πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ») για την κατασκευή ενός κτιρίου 1.800 
τμ, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος 
χώρου, άρχισε τις δικές της αλχημείες.

Με τη συνδρομή σοφών ειδικών επιστημόνων 
και αφού διέθετε, κατά τα γραφόμενα του τέως δη-
μάρχου, τα αναγκαία χρήματα, θεώρησε ότι έπρεπε 
να προχωρήσει σε κατάτμηση του έργου σε τρείς 
φάσεις. Αυτή όμως η ενέργεια δεν γίνεται ποτέ 
όταν έχεις να κάνεις με την συνολική εκτέλεση 
ενός αυτοτελούς κτιριακού έργου.

Η κατάτμηση ενός αυτοτελούς έργου σημαίνει:
1. Έναν αριθμό διαγωνισμών ίσο με τον αριθμό των 

τμημάτων της κατάτμησης (χρονοβόρα διαδικα-
σία).

2. Την αδυναμία σύνδεσης και αλληλουχίας των 
εργασιών.

3. Την αύξηση του κόστους του έργου μέσω της 
αδυναμίας διαπραγμάτευσης.
Το τελικό αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι 

η σημερινή εικόνα του ημιτελούς Δημαρχείου. Έχω 
την πεποίθηση ότι εάν είχε γίνει η ανάθεση συνολι-
κά του έργου στον ανάδοχο, ακόμα και αν υπήρχαν 
κάποιες ελλείψεις στη μελέτη, θα μπορούσε το Δη-
μαρχείο να είχε ολοκληρωθεί.

Για ποιό λόγο κύριε τέως Δήμαρχε επιλέξατε 
αυτή την οδό???

Στο τέλος της τετραετίας το κόστος της κατα-
σκευής του Δημαρχείου είχε φθάσει σε πολύ υψη-
λά επίπεδα  και το μόνο που είχε γίνει ήταν να πέ-
σουν μονάχα τα μπετά!!!

3η  περίοδος : 2006 – 2009
Ξεκίνησε η εκτέλεση του δευτέρου τμήματος 

από την κατάτμηση του έργου. Αποκαλύφθηκε 
όμως η αδυναμία των μελετών, αλλά και της άστο-
χης απόφασης για κατάτμηση. Δεν υπήρχε η δυνα-
τότητα σύνδεσης των έργων και καμία αλληλουχία. 
Αντί οι μηχανικοί της διοίκησης της περιόδου αυτής 
να βρούν λύση στο πρόβλημα, ολοκλήρωσαν το 
«έγκλημα» με την αποδοχή της στάσης του έργου 
και την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο.

Το κόστος του έργου για ακόμη μία φορά εκτινά-
χθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να τοποθετηθούν 

όλοι αυτοί οι κύριοι για ποιούς λόγους ενήργησαν 
κατά αυτόν τον τρόπο, όταν μάλιστα είχαν τη δυ-
νατότητα (πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» - εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση)??? 

4η  περίοδος : 2010 – 2015
Ο Καλλικρατικός δήμος Βέλου – Βόχας με έδρα 

το Ζευγολατιό καταβάλει ετησίως πολλές χιλιάδες 
ευρώ σε ενοίκια για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. 
Αυτό όμως έχει στοιχίσει και στοιχίζει στο δημότη. 
Δημαρχείο όμως εξακολουθεί να μην υπάρχει.

Η σημερινή διοίκηση του δήμου, την οποία οι 
δημότες εμπιστεύθηκαν για δεύτερη φορά, προ-
σπαθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς περιφε-
ρειακούς συμβούλους αλλά και τον ίδιο τον Πε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς Δη-
μαρχείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου κ. 
Παπακυριάκου σε παρελθούσα συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου το έργο του ημιτελούς 
Δημαρχείου έχει ενταχθεί στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή 
περιφέρεια» με τίτλο «Ολοκλήρωση κατασκευής 
δημοτικού καταστήματος δήμου Βέλου – Βόχας», 
συνολικού ποσού 2.950.000 ευρώ (συμπεριλαμβα-
νομένου και του περιβάλλοντος χώρου). Αποτελεί 
το τρίτο κατά σειρά εκτέλεσης έργο που θα γίνει σε 
επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να πά-
ψει επιτέλους να διαιωνίζεται το «έγκλημα».

Όλα τα παραπάνω τα αναφέρω με αφορμή την 
ανοιχτή επιστολή του τέως δημάρχου Βόχας κ. 
Χριστοδούλου, ο οποίος έχει το δικό του μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται σήμερα το κτίριο του Δημαρχείου. Αυτό 
προκύπτει άλλωστε και από την τοποθέτησή του. 
Υπάρχει η μεγάλη ευθύνη του ιδίου και των αυτοδι-
οικητικών συνοδοιπόρων του, υπάρχει όμως στον 
αντίποδα και η συνευθύνη όλων των υπολοίπων 
προυχόντων που άσκησαν τη διοίκηση στο δήμο 
μέχρι σήμερα.

Η μή ολοκλήρωση του νέου Δημαρχείου υπο-
βαθμίζει όχι μόνο το Ζευγολατιό  (έδρα του δήμου) 
στο οποίο και κτίζεται, αλλά συνολικά ολόκληρο 
το δήμο, την κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα ή 
οικισμό στους οποίους και ανήκει. Κατ’ επέκταση 
επηρρεάζει συνολικά την αποτελεσματική λειτουρ-
γία του δήμου.

Επομένως, εκείνο που χρειάζεται είναι η σύ-
μπνοια, η εμπέδωση και η συνεχής καλλιέργεια της 
δημοτικής επί των κοινών αντίληψης και συμπό-
ρευσης για τη διόρθωση των κακώς κειμένων, με 
ταυτόχρονη την αναγνώριση της ευθύνης απέναντι 
στους συνδημότες μας, τους σύγχρονους αλλά και 
τους επιγενόμενους, μακριά από στείρους τοπικι-
σμούς και διχαστικά ψευτοδιλήμματα.

Ελπίζω ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης σε συνερ-
γασία με τον δήμαρχο κ. Παπακυριάκο να δείξουν 
αυτή τη φορά τη μέγιστη συνέπεια και θέληση, έτσι 
ώστε να ολοκληρωθεί το νέο Δημαρχείο για το 
συμφέρον του δήμου μας και όλων των δημοτών;

*Ο κ. Κώστας Σχοινοχωρίτης είναι  
ιστορικός - συγγραφέας, Αρχειονόμος -  

Βιβλιοθηκονόμος, υποψήφιος διδάκτωρ

«Δημαρχείο, το χρονικό ενός "εγκλήματος" 
που συνεχίζεται... από τους εκάστοτε 

διοικούντες του δήμου»

EC    α.ε.

Κ
έν
τρ

ο Δ
ιαλο

γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr
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Ελένη Λιούντρη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΪΟΥ 2015

Συγχαρητήρια σε όλους!

FIRST STEPS
1. Ζιάραγκας Χρήστος   Excellent

2. Νταϊγια Ζοζεφίνα   Pass

3. Μπάκα Ζωή   Merit

4. Βαλασοπούλου Μαρία-Ελπίδα   Pass

5. Τζώρτζης Βασίλειος   Excellent

6. Κοβάσι Γκριζέλντα   Excellent

7. Χόντζα Μαργαρίτα   Excellent

8. Μπίσνα Αντρέας   Excellent

9. Μπαρμποπούλου Μαρία   Excellent

Pre A1  BEGINNERS
1. Βλαστάρης Βαγιανάς Νικόλαος   Excellent

2. Λυμπερόπουλος Γιώργος   Merit

3. Βελέντζας Ιωάννης   Pass

4. Αναγνωστόπουλος Βασίλειος    Merit

Α1  ELEMENTARY
1. Καίσαρη Αριστέα   Merit

2. Μπαρμπόπουλος Νικόλαος   Excellent

3. Σπύρου Γεώργιος   Excellent

4. Σπυρόπουλος Αντώνης   Merit

5. Θεοχάρη Σταυρούλα   Excellent

6. Παπαδάτος Ραφαήλ   Pass

Α2 
1. Ιωάννα Ρίσβα   Pet Cambridge

B1 
1. Χρύσα Βλαστάρη-Βαγιανά   Pet Cambridge

2. Σοφία Πολίτη   Pet Cambridge

3. Γιώργος Χελιώτης   Pet Cambridge

4. Γιώργος Τσουλούφας   Pet Cambridge

5. Νεκταρία Γκαραβέλου   Pet Cambridge

6. Χρήστος Καλλάς   Pet Cambridge

7. Μαρία Αγγελική Μωϋσιάδη   Pet Cambridge

8. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου   Pet Cambridge

9. Γιάννης Τανισχίδης    NOCN

10. Θεοφανία Γιάννη    NOCN

B2 
1. Γιάννης Γούμενος  Cambridge FCE

2. Θάνος Στατήρας  Cambridge FCE

3. Δέσποινα Καγκαρά  Cambridge FCE

4. Παναγιώτης Καζάκος  Cambridge FCE

5. Μπάμπης Λόντος  Cambridge FCE

6. Μαρία Αγγελική Μωϋσιάδη  PTE (Edexcel)

7. Μαρία Νεφέλη Μπάρτζη  PTE (Edexcel)

8. Μαγδαληνή Τσουλούφα    NOCN

9. Νικόλαος Κούτρας    NOCN (3 ενότητες)

C2 PRoFICIENCY
1. Γαλάνη Ανδριανή ΝΟCN

2. Aνδρέας Παπαλέκας ECPE MICHIGAN

3. Δήμητρα Σκούρτη ECPE MICHIGAN

4. Παναγιώτης Γεωργόπουλος ECPE  
    MICHIGAN

Αγαπητοί φίλοι, 
παιδιά και γονείς,

Θα ήθελα να συγχαρώ τους μα-
θητές του σχολείου μας, τους 
οποίους με αγάπη, φροντίδα και 
σεβασμό καθοδηγήσαμε, ώστε 
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία 
τις εξετάσεις γλωσσομάθειας 
του επιπέδου που τους αναλο-
γούσε. 
Στοχεύουμε στη γνώση και 
πιστεύουμε ότι το πτυχίο είναι η 
επιβράβευση και όχι αυτοσκο-
πός!
Το σχολείο μας δεν είναι 
εργοστάσιο πτυχίων, παρά τις 
επιτυχίες! Είναι πιο πολύ ερ-
γαστήρι γνώσεων! Είναι κοινή 
γνώση ότι δεν μαθαίνουν όλοι 
οι άνθρωποι με τον ίδιο ρυθμό 
και τρόπο και αυτό λαμβάνουμε 
υπόψη στον τρόπο διδασκαλί-
ας μας, δίνοντας έμφαση στην 
προσωπικότητα του μαθητή 
και στο πως θα εξοπλιστεί με 
γνώσεις, που αργά ή γρήγορα 
θα τον κάνουν αυτόνομο και θα 
ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 
του στην  ξένη γλώσσα και θα 
τον βοηθήσουν να χτίσει το 
δικό του αύριο.
Από τη Δευτέρα 31-8 θα βρι-
σκόμαστε και πάλι στα θρανία 
μας, για να μοιραστούμε μαζί 
σας ολόφρεσκες ιδέες προτά-
σεις, για τους στόχους και το 
μέλλον των παιδιών μας. Ενη-
μερωθείτε για τα ειδικά νηπιακά  
προγράμματα και  τα προγράμ-
ματα  φοιτητών ενηλίκων.
Καλή σχολική χρονιά σε όλους 
και καλή δύναμη!

Ελένη Λιούντρη
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8 πολιτών
Γνώμη

Ελλάδα: Η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο της...
ο ιπτάμενος

Μικρές Ειδήσεις...

αποχωρήσεις και unfair 
στο ΣΥριΖα Κορινθίας

Ραγδαίες και καταιγιστικές φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας,  τόσο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, όσο και στο ψηφοδέλτιο 
του κόμματος στο Νομό.

Με μια σκληρή ανακοίνωση πριν λίγες μέρες τα μισά περίπου από τα 
μέλη της Νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκαν σημειώ-
νοντας δηκτικά μεταξύ άλλων στο κείμενό τους: «Ενώ είχαμε δεσμευτεί 
ενώπιον του λαού σε όλους τους πιθανούς τόνους για την κατάργηση των 
μνημονίων, υπογράψαμε ένα εξίσου επαχθές, αν όχι χειρότερο, μνημόνιο 
και μάλιστα πολλά εκ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του 
κόμματος βαφτίζοντας το κρέας ψάρι προσπαθούν να το παρουσιάσουν 
σαν καλύτερο από τα δύο προηγούμενα!».

Οι παραιτηθέντες, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας της Νομαρχιακής 
Θοδωρής Βασιλακόπουλος και το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς στην 
Κορινθία Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος,  καταλήγουν την ανακοίνωσή 
τους σημειώνοντας «Ο δρόμος του αγώνα και της πάλης, για να αλλάξουμε 
τη ζωή και την κοινωνία μας προς το καλύτερο, χωρίς «ανθρωποφαγία» 
και «εμφύλιες» αντεγκλήσεις, είναι πάντα ανοιχτός!».

Εν τω μεταξύ ο Φάνης Κουρεμπές, βουλευτής μέχρι σήμερα, με μία 
σύντομη και λιτή ανακοίνωση, που σκιαγραφεί τα διλήμματα και τις αμ-
φιβολιες του, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να μην είναι υποψήφιος 
στις προσεχείς εκλογές.

Πρώτα στη ΛΑ.Ε. και μετά η παραίτηση!
Μέσα στον κυκεώνα των ανακατατάξεων και των παραιτήσεων "δια-

φοροποιηθέντα μέλη της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας" (όπως αυτοχαρα-
κτηρίζονται) συνέστησαν μια άτυπη ομάδα και απέστειλαν δελτία τύπου 
στα ΜΜΕ. Τα 8 μέλη καταρχήν διαχώρισαν τη θέση τους από την ανακοί-
νωση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας, η οποία να σημειώσουμε πως ήταν 
υποστηρικτική προς την κυβέρνηση, ενώ λίγες μέρες αργότερα έστειλαν 
στον τύπο ανακοίνωση παραίτησης στην οποία ανέφεραν «Παραμένουμε 
συνεπείς και  παραιτούμαστε  και από κάθε θεσμική μας ιδιότητα και σαν 
κομματικά μέλη αλλά και  ως  παράγοντες στη τοπική αυτοδιοίκηση». 

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτή την ανακοίνωση είναι δύο: 
Πρώτον, σε πρωθύστερο της ανακοίνωσης χρόνο "διαφοροποιηθέν 

μέλος" είχε ήδη εμφανιστεί ως συντονιστικό μέλος της Λαϊκής Ενότητας 
(ΛΑ.Ε.) του Παν. Λαφαζάνη στην Κορινθία σε σχετικό δελτίο τύπου. 

Δεύτερον, εις εκ των υπογραφόντων την ανακοίνωση είναι ο Δημή-
τρης Κόρκας, δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας με την παράταξη του 
Λεων. Στεργιόπουλου, που υποστηριζόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση τα μέλη παραιτούνται και από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Άρα, πρέπει να περιμένουμε, οσονούπω την παραίτηση Κόρκα; 

Συγχαρητήρια  στους  μαθητές  μας!
Οι  πιο πάνω μαθητές  παρακολούθησαν ένα ή περισσότερα μαθήματα στο φροντιστήριό μας.

Η  εκπαιδευτική μας  προσπάθεια συνεχίζεται………

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Φροντιστήρια
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γνώση
ΜΕΘΟΔΙΚΟ

ΤΟ 82% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΕΙ
2015

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΧΑΝΙΑ ΑΕΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΘ/ΚΟ  &ΕΦΑΡΜ.ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΓΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΑΝ/ΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΓΚΕΡΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕΙ
ΓΚΟΤΣΗ ΕΛΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΙ
ΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ
ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΞ/ΣΗ.ΦΥΣ.ΠΟΡ. &ΓΕΩΡ/ΚΗΣ ΠΑΡ.ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΕΙ 
ΚΑΠΕΛΟΥ ΝΑΝΣΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΑΒΟΥΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕΙ
ΚΟΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕΙ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΦΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΧΙΟΣ    
ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ &ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΑΕΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣ/ΜΗΣ &ΔΙΕΘ.ΣΧ.ΑΕΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΜΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΕΙ ΧΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕΙ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΘ/ΚΩΝ & ΕΦΑΡ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕΙ 
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΕΙ 
ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ &ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΡΜΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ &ΜΗΧ.ΥΠ. ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ  & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΕΙ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ/ΤΑ ΤΕΧΝΟΛ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΕΙ
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΝΑΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΕΙ
ΦΙΛΗΣ  ΘΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΑΕΙ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑ ΑΕΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΜΟΣ ΑΕΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Λούτας Ιωάννης, Σίδερης Φώτης
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Λέκκας Νίκος, Μπουμπούση Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ: Βαρβιτσιώτη Μάγδα, Κρασοπουλάκος Δημήτρης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Λούτας Βλάσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Σδράλης Μιχάλης
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Γνώμη ...Παρασκήνια

Αυτοί που έδωσαν... 
ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
δεν ζητούν πνευματικά δικαιώματα..

Εκλογές και πάλι! Όχι 
ότι μας κάνει και εντύπωση. 
Η γελοιογραφία του Κ. 
Μητρόπουλου μπορεί να 
αφορά τις εκλογές του 
Ιανουαρίου αφού απεικονίζεται 
ο Αντώνης Σαμαράς ως 
αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα, 
αυτό όμως δε σημαίνει ότι 
δεν αντικατοπτρίζει και τη 
σημερινή πραγματικότητα. 
Μάλιστα θα μπορούσαν άνετα 
στη βάρκα να συμπεριληφθούν 
και όλοι οι άλλοι πολιτικοί 
αρχηγοί, ενώ ο κυρίαρχος 
λαός θα κρατάει εσαεί τα 
κουπιά, θα ιδρώνει και θα 
ξε-ιδρώνει για να γλυτώσει τη 
βάρκα-Ελλάδα από τα κύματα 
της οικονομικής κρίσης.

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω και να διατυπώσω τις ενστάσεις μου 
σε άρθρο που διάβασα στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας σας.
     Τα φώτα του πολιτισμού που δώσαμε εμείς οι Έλληνες και πολύ σωστά 
ουδεμία αμφισβήτηση τίθεται επ΄ αυτού, δεν χρειάζεται να τα πάρουμε 
πίσω, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στο DNA μας ο πολιτισμός.Πολι-
τισμό πρέπει ν α παράγουμε καθημερινά όλοι μας με τις πράξεις μας με 
τον τρόπο ζωής μας.Φυσικά για να γίνει αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε 
σε επαφή με πολιτισμό - όχι να ''τρώμε'' πολιτισμό - μέσα από διάφορες 
μορφές εκδήλωσής  του.Τα φώτα του πολιτισμού λοιπόν βρίσκονται και σε 
όπερες και σε παραστάσεις και συναυλίες αλλά σίγουρα όχι μόνο σε αυτά. 
     Ο πολιτισμός λοιπόν δεν είναι θέμα DNA, είναι μια διαρκής διαδικασία 
που εμπλουτίζεται καθημερινά, που έχει να κάνει και με την παιδεία του 
καθενός από μας και από το πως αντιλαμβανόμαστε τον ατομικό μας ρόλο 
μέσα στην κοινωνία που ζούμε.
     Θεωρώ λάθος, το να  συνδυάσουμε ένα ατύχημα, ένα πραγματικά 
δυσάρεστο γεγονός με όλα όσα γράφτηκαν στο άρθρο στο οποίο και έγω 
αναφέρομαι. Αντιλαμβάνομαι όμως και το συναίσθημα που σίγουρα ήταν 
η αφορμή.Πιστεύω όμως πως το συναίσθημα αν δεν αντισταθμίζεται  από 
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση οδηγεί στην αυτοεξαπάτηση. Έτσι κατα-
φέρνουμε να γινόμαστε πάντα το θύμα και να μας φταίνε οι άλλοι..
     Ας προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τα φώτα του πολιτισμού που 
ψάχνουμε πρώτα μέσα μας....
  Υ.Γ.  Εύχομαι καλές σπουδές στους αγαπημένους μου μαθητές και σε 
όλα τα παιδιά που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που 
είναι και αυτοί φορείς πολιτισμού και η ελπίδα μας..

Βασίλης Π. Τρωγάδης 
Μαθηματικός,  Αντιδήμαρχος Δήμου Βέλου Βόχας

Συγχαρητήρια

των Πανελληνίων
στους επιτυχόντες

Τα συγχαρητήριά τους για όλους τους μαθη-
τές, που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, εξέφρασαν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος και η αρμόδια αντι-
δήμαρχος Μαρία Καλλίρη. Στις δηλώσεις 
τους σημειώνουν την δικαίωση των κόπων 

τόσων χρόνων, τους εύχονται καλή σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα εκφρά-
ζουν τα συγχαρητήριά τους στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς 
τους που τόσα χρόνια στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών. Τέλος ειδι-
κή αναφορά κάνουν σ' αυτούς που δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στό-
χους της και σημειώνουν πώς τίποτα δεν χάθηκε, αφού μπορούν να προ-
σπαθήσουν και την επόμενη χρονιά. «Η ζωή ανοίγεται μπροστά σας και 
όλοι οι στόχοι σας μπορούν να επιτευχθούν», αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Κάρτα μπόνους 
πόντων θα βγάλει 

ο ΣΥΡΙΖΑ για 
τις εκλογές:  

Μόλις 
συμπληρώσεις 
τρεις εκλογικές 
αναμετρήσεις, 

δώρο ένα 
δημοψήφισμα!

info

αποχωρήσεις και unfair 
στο ΣΥριΖα Κορινθίας

Ραγδαίες και καταιγιστικές φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας,  τόσο στη Νομαρχιακή Επιτροπή, όσο και στο ψηφοδέλτιο 
του κόμματος στο Νομό.

Με μια σκληρή ανακοίνωση πριν λίγες μέρες τα μισά περίπου από τα 
μέλη της Νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκαν σημειώ-
νοντας δηκτικά μεταξύ άλλων στο κείμενό τους: «Ενώ είχαμε δεσμευτεί 
ενώπιον του λαού σε όλους τους πιθανούς τόνους για την κατάργηση των 
μνημονίων, υπογράψαμε ένα εξίσου επαχθές, αν όχι χειρότερο, μνημόνιο 
και μάλιστα πολλά εκ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του 
κόμματος βαφτίζοντας το κρέας ψάρι προσπαθούν να το παρουσιάσουν 
σαν καλύτερο από τα δύο προηγούμενα!».

Οι παραιτηθέντες, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας της Νομαρχιακής 
Θοδωρής Βασιλακόπουλος και το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς στην 
Κορινθία Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος,  καταλήγουν την ανακοίνωσή 
τους σημειώνοντας «Ο δρόμος του αγώνα και της πάλης, για να αλλάξουμε 
τη ζωή και την κοινωνία μας προς το καλύτερο, χωρίς «ανθρωποφαγία» 
και «εμφύλιες» αντεγκλήσεις, είναι πάντα ανοιχτός!».

Εν τω μεταξύ ο Φάνης Κουρεμπές, βουλευτής μέχρι σήμερα, με μία 
σύντομη και λιτή ανακοίνωση, που σκιαγραφεί τα διλήμματα και τις αμ-
φιβολιες του, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να μην είναι υποψήφιος 
στις προσεχείς εκλογές.

Πρώτα στη ΛΑ.Ε. και μετά η παραίτηση!
Μέσα στον κυκεώνα των ανακατατάξεων και των παραιτήσεων "δια-

φοροποιηθέντα μέλη της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας" (όπως αυτοχαρα-
κτηρίζονται) συνέστησαν μια άτυπη ομάδα και απέστειλαν δελτία τύπου 
στα ΜΜΕ. Τα 8 μέλη καταρχήν διαχώρισαν τη θέση τους από την ανακοί-
νωση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας, η οποία να σημειώσουμε πως ήταν 
υποστηρικτική προς την κυβέρνηση, ενώ λίγες μέρες αργότερα έστειλαν 
στον τύπο ανακοίνωση παραίτησης στην οποία ανέφεραν «Παραμένουμε 
συνεπείς και  παραιτούμαστε  και από κάθε θεσμική μας ιδιότητα και σαν 
κομματικά μέλη αλλά και  ως  παράγοντες στη τοπική αυτοδιοίκηση». 

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτή την ανακοίνωση είναι δύο: 
Πρώτον, σε πρωθύστερο της ανακοίνωσης χρόνο "διαφοροποιηθέν 

μέλος" είχε ήδη εμφανιστεί ως συντονιστικό μέλος της Λαϊκής Ενότητας 
(ΛΑ.Ε.) του Παν. Λαφαζάνη στην Κορινθία σε σχετικό δελτίο τύπου. 

Δεύτερον, εις εκ των υπογραφόντων την ανακοίνωση είναι ο Δημή-
τρης Κόρκας, δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας με την παράταξη του 
Λεων. Στεργιόπουλου, που υποστηριζόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση τα μέλη παραιτούνται και από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Άρα, πρέπει να περιμένουμε, οσονούπω την παραίτηση Κόρκα; Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ  • τηλ. 2741 0 89555

λαµπάδες γάµου
δώρα γ ια  κάθε  περ ί σ ταση

Αγαπητέ κ. αντιδήμαρχε, 
Φαίνεται πως συμφωνούμε διαφωνώντας και διαφωνούμε συμφω-
νώντας. Κατ' αρχήν κανείς από εκείνους που "έφτιαξαν" τα φώτα του 
πολιτισμού δεν θα μπορούσε να ζητά πνευματικά δικαιώματα, θα 
υπερέβαινε θρασύτατα το χρόνο και το χώρο μια τέτοια "πράξη". Ούτε 
βέβαια θα μπορούσε να είναι γραμμένος στο DNA μας ο πολιτισμός. Αν 
διαβάσετε προσεκτικά το κείμενό μου θα διαπιστώσετε πως ειρωνεύομαι 
μια τέτοια άποψη, η οποία είναι κατ' εξοχήν εθνικιστική, ναζιστο-γενής και 
δόξα τω Θεώ (έως ώρας) δεν πάσχω από τέτοια νεοφασιστικά σύνδρομα. 
Τέλος, επιτρέψτε μου να καταθέσω για μια ακόμη φορά, όσο το δυνατόν 
σαφέστερα, πώς για την ταπεινή γνώμη μου, πολιτισμός είναι ο σεβασμός 
του ανθρώπου και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ακόμη κι αν αυτό 
σημαίνει κάτι πολύ ταπεινό και καθημερινό, όπως ο ηλεκτροφωτισμός 
κεντρικών δημοτικών οδών. Κι αυτού του είδους τον πολιτισμό, τον 
θεωρώ εξόχως σημαντικότερο οποιασδήποτε συναυλίας. 

Με εκτίμηση, 
Γιώτα Αθανασούλη
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Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΒΟΧΑΣ

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

Τηλ.: 27410 551 57

Κωνσταντίνος Χαρλαύτης

αναβλήθηκε η απόφαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
για τα σκουπίδια της Πελοποννήσου

Ανέβαλλε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
την οριστική του κρίση σχετικά με 
το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα που αφορά στη 
διαχείριση των απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Δ’ Τμήμα Διακοπών με την υπ’ 
αριθμόν 220 πράξη του της 21ης 
Αυγούστου ζητά την προσκόμιση 
περαιτέρω στοιχείων εντός 15νθη-
μέρου ώστε να συμπληρωθεί ο φά-
κελος και να υπάρξει οριστική από-
φαση. Από τις διατάξεις του άρθρου 
35 του Κώδικα Νόμων για το Ελε-
γκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 
(Α΄ 52), συνάγεται ότι το Κλιμάκιο 
τούτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ελέγχει τη διαδικασία ανάδειξης 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), 
ο οποίος θα συμβληθεί με τον ανα-
θέτοντα δημόσιο φορέα στο πλαίσιο 
σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που αφορά 
σε δημόσιο έργο.

Ο έλεγχος αυτός, που είναι έλεγ-
χος νομιμότητας, εκτείνεται επί του 
συνόλου των πράξεων που συνθέ-
τουν τη διαδικασία υπαγωγής του 
έργου στο εξαιρετικό καθεστώς του 
νόμου που διέπει τις ανωτέρω συ-
μπράξεις (ν. 3389/2005, Α΄ 224) και 
τη διαδικασία επιλογής του αναδό-
χου ΙΦΣ, καθώς και επί του σχεδίου 
της σύμβασης σύμπραξης και των 
παρεπομένων συμφώνων αυτού. 
Επικεντρώνεται δε κυρίως στα ζη-
τήματα εκείνα που είτε τέθηκαν από 

τη Διοίκηση, είτε αποτέλεσαν αντι-
κείμενο διαφωνίας μεταξύ μελών 
επιτροπών διαγωνισμού ή περιεχό-
μενο υποβληθεισών ενστάσεων ή 
προσφυγών.

Το Κλιμάκιο, κατά την παρούσα 
διαδικασία, διατυπώνει αρνητική 
κρίση μόνο στην περίπτωση που δι-
απιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημ-
μέλειες των διοικητικών πράξεων 
των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς 
και του σχεδίου της σύμβασης σύ-
μπραξης. Είναι δε ουσιώδεις νομι-
κές πλημμέλειες εκείνες, ιδίως, με 
τις οποίες νοθεύεται ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός ή πλήττεται η δια-
φάνεια της όλης διαδικασίας ή δεν 
διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον 
και η προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και οι πλημμέλειες που συ-
νιστούν παραβίαση των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης, της αναλογικό-
τητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης 
και της προστασίας των δικαιωμά-
των των ιδιωτών, όπως οι ανω-

τέρω αρχές προσδιορίζονται και 
εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του ν. 
3389/2005 και στις οδηγίες περί δη-
μοσίων έργων.

Κατά τη διαδικασία του ελέγ-
χου αυτού το Κλιμάκιο δεν επιλύ-
ει διαφορές υποκαθιστώντας τα 
άλλα Δικαστήρια στην αντίστοιχη 
δικαιοδοσία τους, καθόσον ο δι-
ενεργούμενος από αυτό έλεγχος 
αποσκοπεί αποκλειστικά στην προ-
στασία του δημοσίου συμφέροντος 
από την άποψη της τήρησης από 
τα διοικητικά όργανα της αρχής 
της νομιμότητας (Ε’ Κλιμ. 28/2015, 
73/2014, 123/2011), καθώς και της 
εναρμόνισης της συμβατικής τους 
δράσης, κατά την άσκηση της δια-
κριτικής τους ευχέρειας, προς την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομι-
κής διαχείρισης, η οποία διέπει τη 
σύναψη των δημοσίων συμβάσε-
ων (Τμ. VI 4305/2014 και Τμ. Μειζ. 
Επταμ. Σύνθεσης 4112/2015). Για 
την άσκηση του ως άνω ελέγχου ο 

αρμόδιος φορέας υποχρεούται να 
υποβάλει στο Κλιμάκιο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου πλήρη φάκελο, με 
όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία 
του διαγωνισμού.

“Ναι” στην ΤΕΡΝΑ από το ΣτΕ
Εν τω μεταξύ, τη δεύτερη προ-

σφυγή που είχε καταθέσει στη δι-
καιοσύνη πολιτική παράταξη και 
πολίτες με την οποία ζητούσαν την 
ακύρωση της υπουργικής απόφα-
σης των περιβαλλοντικών όρων 
του έργου διαχείρισης απορριμμά-
των στην Πελοπόννησο απέρριψε 
το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο απέρριψε 
την προσφυγή, θεωρώντας ότι η 
περιβαλλοντική μελέτη του έργου 
προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ 
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει 
η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, εξασφαλίζει 
την μέγιστη προστασία του περι-
βάλλοντος.
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Γράφει ο Βασίλης 
Μπαλάφας*

Παρακολουθώ-
ντας τις τελευταίες 
ημέρες τις εικόνες 
που έρχονται από 
τα ελληνικά νησιά 

που συνορεύουν με την Τουρκία θο-
ρυβήθηκα. Συνειδητοποίησα ότι μέσα 
στην οχλαγωγία και τον κουρνιαχτό 
για το 3ο Μνημόνιο (γνωστό και ως 
Μνημόνιο της Αριστεράς), μέσα στον 
ορυμαγδό των ατελείωτων μέχρι 
πρωίας συνεδριάσεων της Βουλής, 
μέσα στο νεφελώδες τοπίο σχετικά 
με το τι ακριβώς περιλαμβάνει τελικά 
αυτή η Συμφωνία με τους εταίρους, 
μέσα στον παραδοσιακά ράθυμο για 
εμάς Αύγουστο, επισυμβαίνει μια από 
τις μεγαλύτερες στην Ιστορία μετακί-
νηση, ετερογενούς ως προς το ελλη-
νικό – δυτικό στοιχείο, πληθυσμού 
και μάλιστα με τη μορφή της άτακτης 
παράνομης μετανάστευσης.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, 
ούτε κανονικά θα έπρεπε να μας 
αιφνιδιάσει δεδομένων των εξελίξε-
ων στις περιοχές από όπου προκύ-
πτουν αυτές οι ροές παράνομων με-
ταναστών. Όμως, η πραγματικότητα 
είναι διαφορετική. Σε μια περίοδο 
που εμείς νομίζουμε ότι τα μεγάλα 
Εθνικά μας θέματα έχουν μπει σε 
«παύση», τα πάντα έξω από τη σφαί-
ρα μας εξελίσσονται κανονικά και 
δημιουργούν τα δικά τους τετελε-
σμένα που έχω την αίσθηση ότι πολύ 
αργότερα θα τα αντιμετωπίσουμε και 
πάλι με έκπληξη.

Θα ήθελα να σταθώ σε τρία βασι-
κά σημεία. Σε τι ακριβώς αναφερό-
μαστε, στο πως αντιμετωπίστηκε το 
θέμα τα προηγούμενα χρόνια, και 
στο τι ίσως θα μπορούσε να είναι 
μια χρήσιμη προσέγγιση. Στην Κω 
έζησα περίπου 3 μήνες στα τέλη της 
δεκαετίας του '90, δουλεύοντας σε 
μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. 
Θυμάμαι καθημερινά η ματιά προς 
την Τουρκία ήταν μια ματιά περήφα-
νη, ένιωθες κάτι σαν θεματοφύλα-
κας της γαλανόλευκης και έπαιρνες 
δύναμη όταν άκουγες τις πτήσεις 
των ελληνικών μαχητικών. Νησί με-
γάλο, πλούσιο, εντυπωσιακό και με 
πολύ τουρισμό κυρίως από το εξω-
τερικό. Κλασσικό Ελληνικό brand. Οι 
εικόνες που βλέπουμε σήμερα είναι 
ανησυχητικές. Δεν μπορεί να είναι 
τυχαίο ότι χτυπιούνται ναυαρχίδες 
του ελληνικού τουρισμού από τη 
λαθρομετανάστευση όπως η Κως, η 
Ρόδος, η Λέσβος κ.α.. Την ίδια ώρα 
η Ελληνική Πολιτεία αργεί πολύ να 
αντιδράσει, χαμένη στη μετάφραση 
και σε αριστερίστικες παρωχημένες 
ουτοπίες, όταν διεθνείς και ευρωπα-
ϊκοί οργανισμοί σχεδόν εκλιπαρούν 
την ελληνική κυβέρνηση να σχημα-
τοποιήσει μια στοιχειώδη πολιτική 
ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν. 
Αν αναλογιστούμε ότι και τα Εθνι-

κά θέματα έχουν μπει σε ύπνωση, 
τότε περιπτώσεις σαν αυτές πρέπει 
να αναχαιτιστούν άμεσα για να μην 
έχουμε κάποια στιγμή εξελίξεις τύ-
που Θράκης.

Έχω επίσης την εμπειρία ενός 
στρατοπέδου «φιλοξενίας» παράνο-
μων μεταναστών στην πόλη που ζω, 
στην Κόρινθο. Διάσπαρτες τέτοιες 
δομές «φυτεύτηκαν» στο εσωτερι-
κό της χώρας, στην περίπτωση της 
Κορίνθου εγκληματικά και ενάντια 
στο νόμο, εντός του αστικού ιστού, 
δίπλα σε σχολεία, Γυμνάσια και Λύ-
κεια, και δίπλα σε εγκαταστάσεις 
άθλησης νέων παιδιών. Σχεδόν αυ-
τόματα αναπτύχθηκε ένα «αλισβε-
ρίσι» με επιχειρήσεις που πουλάνε 
οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, 
πετσέτες, κουβέρτες, σάντουιτς. Οι-
κονομικοί πόροι κατασπαταλήθηκαν 
σε διαφορετικά σημεία στη χώρα με 
ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό ως 
προς την αποτελεσματικότητά τους.

Να βάλουμε και άλλη μια διάστα-
ση. Πολλές φορές από την θαλπωρή 
του καναπέ μας εξισώνουμε ανόμοια 
πράγματα. Το ότι εμείς μπορούμε να 
μετακινούμαστε με τη χρήση απλώς 
της ταυτότητάς μας εντός της Ε.Ε. 
είναι ένα από τα ευεργετήματα της 
συμμετοχής μας σε αυτή. Δεν σημαί-
νει ότι ισχύει το ίδιο για όλους, ούτε 
για οπουδήποτε θέλουμε να πάμε. 
Πριν δύο χρόνια εξέταζα τη διαδικα-
σία μετανάστευσης στην Αυστραλία. 
Όπως και σε άλλες χώρες οι διαδι-
κασίες είναι σαφώς αποτρεπτικές. 
Για όσους έχουν ασχοληθεί, μόνο 
το να συμπληρώσεις τις φόρμες του 
SkillSelect αποτελεί μια δύσκολη 
δοκιμασία. Μόνο στην Ελλάδα θε-
ωρούμε φυσιολογικό το να χρίζεται 
κάποιος μετανάστης απλά και μόνο 
επειδή φέρει ένα χαρτί ταυτοποίη-
σης ή καταγραφής των στοιχείων 
του. Οι σοβαρές χώρες εξετάζουν 
ικανότητες, δεξιότητες, αρτιότητα, 
δυνατότητα για εργασία ή σπουδές, 
δείκτες υγείας κτλ.. Εμείς δημιουρ-
γούμε σε όλη τη χώρα διάσπαρτους 
πυρήνες συνεχώς πολλαπλασιαζό-
μενων ανεξέλεγκτων ετερογενών 
πληθυσμών.

Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργή-
σει το δικό της «Ellis Island» άμεσα 
κατά τη γνώμη μου, όπως δημιούρ-
γησε ένα κατεξοχήν κράτος – προϊόν 
μετανάστευσης, η Αμερική, και λει-
τούργησε από το 1892 έως το1954. 
Δεν είναι ούτε κακό, ούτε αντιδη-
μοκρατικό. Είναι Εθνική ανάγκη 

και λύση σοβαρή. Είμαστε κράτος, 
χώρα, δεν είμαστε διεθνής υποδο-
χέας παράνομων μεταναστών. Δεν 
έχουμε καν τέτοια δυνατότητα. Δι-
αφωνούσα κάθετα με την ύπαρξη 
διάσπαρτων στρατοπέδων κράτησης 
και διαφωνώ και σήμερα. Πιστεύω 
ότι πρέπει να βρεθεί ένα νησί, να γί-
νουν εκεί οι απαραίτητες υποδομές 
με συνολική και στοχευμένη διεθνή 
και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση χω-
ρίς διασπορά πόρων, και να αποτε-
λέσει το Ελληνικό «Ellis Island» που 
θα μετεξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό διότι 
όσο και αν η Ευρώπη λοξοκοιτά, 
όλο και περισσότερο συνειδητοποι-
εί ότι είναι και δικό της πρόβλημα. 
Άλλωστε η Ελλάδα είναι σύνορο της 
Ε.Ε.. Τα ψέματα πρέπει να τελειώ-
σουν με αυτή την ιστορία. Το θέμα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συγκε-
κριμένο χώρο και όχι να «χωνευτεί» 
από όλη την Επικράτεια. Είναι τόσο 
μεγάλες οι ροές που είναι αδύνατο 
να λειτουργήσουν παράλληλα με τις 
τοπικές κοινωνίες και μοιραία θα 
δημιουργήσουν σοβαρές αλλοιώ-
σεις. Μόνο στη Μυτιλήνη το συγκε-
ντρωμένο πλήθος είναι ίσο με το ? 
του συνολικού πληθυσμού στο νησί.

Με δεδομένη την εκτίμηση ότι οι 
ροές θα αυξηθούν η πρόταση αυτή 
είναι ρεαλιστική και ανθρωποκε-
ντρική. Σε οργανωμένο ενιαίο χώρο 
οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν ιατρο-
φαρμακευτική πρόνοια, θα εξετα-
στούν, θα ταυτοποιηθούν και θα 
μπορέσουν να αξιολογηθούν. Κάπο-
τε πολλοί θεώρησαν τη Σπιναλόγκα 
(1905 – 1957) απάνθρωπη, όμως 
απετέλεσε το μέσο ανάσχεσης και 
το χώρο παροχής πρόνοιας μέχρι 
να βρεθεί το φάρμακο για τη νόσο 
του Χάνσεν. Σαφώς και οι παράνο-
μοι μετανάστες, οι πρόσφυγες, όπως 
θέλετε πείτε τους, δεν είναι άρρω-
στοι, όμως και πρόνοια χρειάζονται 
και δεν γίνεται να κυκλοφορούν 
ανεξέλεγκτα και άτακτα μέσα σε μια 
μικρή χώρα με τις ιδιαιτερότητες και 
τις δυνατότητες της Ελλάδας. Με τη 
συνδρομή της Ευρώπης ίσως μια 
τέτοια δομή θα μπορούσε να παίξει 
το ρόλο του κέντρου ελέγχου και της 
πύλης εισόδου προς όλη την ευρω-
παϊκή επικράτεια και έτσι το βάρος 
να διαμοιραζόταν με τέτοιο τρόπο 
που να μην προκαλούσε αλλοιώσεις 
και ανακατανομές αναλογιών στους 
εγχώριους πληθυσμούς. Είναι θέμα 
πολιτικής και όχι κομματικών – ιδε-
ολογικών δήθεν ευαισθησιών και 
ήδη έχουμε καθυστερήσει πολύ και 
αδικαιολόγητα.

* Ο Βασίλης Μπαλάφας είναι 
Τεχνολόγος Πληροφορικής και 
Δικτύων, με μεταπτυχιακά στις 

Επικοινωνίες Δεδομένων και τις 
Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές

απόψεις

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

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

Η ώρα για ένα ελληνικό – ευρωπαϊκό «Ellis Island»

Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει το δικό 
της «Ellis Island» άμεσα κατά τη γνώμη μου, 
όπως δημιούργησε ένα κατεξοχήν κράτος 
– προϊόν μετανάστευσης, η Αμερική, και 

λειτούργησε από το 1892 έως το1954. 
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12 πολιτών
ΓνώμηΥγεία-Μικρές αγγελίες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

μικρεσ αγγελιεσ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια  
Υπεύθυνη σύμφωνα 
με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-
Βαλασοπούλου 
[τηλ. 6974 583005]

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

δακτυλογραφησεισ-επιμελειεσ κειμενων 
Έμπειρη φιλόλογος αναλαμβάνει δακτυλογραφήσεις 

και επιμέλειες κειμένων. Τιμές λογικές. 
Τηλ. 6946 394990

φιλολογοσ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

εργασια
πτυχιουχοσ πανεπιστημιου πληρο-
φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  

ενοικιαΖονται
ενοικιαΖεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 
598266 κ’ 27410 56496.   

ενοικιαΖεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 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. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

πωλειται
πωλειται ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμμα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα ή 
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
πωλειται ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068
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!

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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13πολιτών
Γνώμη

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
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

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

Πρώτη συγκέντρωση για τις 
γυναίκες του Παμβοχαϊκού

Το απόγευμα του Σαββάτου 29/8/2015 πραγμα-
τοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας των 
γυναικών του Παμβοχαικού ενόψει της νέας αγωνι-
στικής περιόδου,   στο κλειστό στάδιο Γ.Τριαντάφυλλος 
στο Βραχάτι .

Τον  προπονητή  Αργύρη Μαρινόπουλο  και τις  
αθλήτριες υποδέχτηκαν,  μέλη της Διοίκησης με τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. Ε.Μπάρτζη. 

Οι αθλήτριες μετά την ανάπαυλα του καλοκαι-
ριού έδειξαν φρεσκάδα και διάθεση για  αγωνιστική 
δράση .Μετά το καλωσόρισμα των υπευθύνων και 
του Προέδρου, ο προπονητής της ομάδας ανέπτυξε 
το σκεπτικό και τους στόχους της ομάδας καθώς και 
το πρόγραμμα της προετοιμασίας και η συνάντηση 
έκλεισε δίνοντας ραντεβού για την επομένη οπότε και 
θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παμβοχαικού   εύχεται 
καλή μαθητική πρόοδο και καλή αγωνιστική χρονιά.

31 αυγούστου ξεκινά το 
μέλλον του Παμβοχαϊκού

Η καρδιά του βόλεϊ στην περιοχή μας ,η μεγάλη 
αγκαλιά του ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΥ ανοίγει την Δευτέρα 31 
Αυγούστου 2015 στο κλειστό Γυμναστήριο «Γ.Τριαντά-
φυλλος» στις 19.45 μ.μ με την πρώτη συγκέντρωση 
των Τμημάτων υποδομών. Η φετινή περίοδος είναι  η 
7η χρονιά λειτουργίας των τμημάτων υποδομών του 
Παμβοχαικού και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας νιώ-
θουν υπερήφανοι και μεγάλη ικανοποίηση για το μέχρι 
σήμερα έργο που έχει παραχθεί. 

Για την νέα χρονιά επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία 
καθώς η νέα Διοίκηση του Σωματείου βλέπει ότι το 
πραγματικό μέλλον του Παμβοχαικού είναι οι αθλητές 
που θα γαλουχηθούν και θα ανδρωθούν μέσα από το 
Σωματείο και τις υποδομές του και για το λόγο αυτό 
κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες και ενέργειες προ-
κειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Οι εγγραφές στα Τμήματα Υποδομών ξεκινούν  την 
Δευτέρα 31/8/2015 .Πληροφορίες για τα τμήματα 
και τα προγράμματα θα δίδονται από τα γραφεία του 
Σωματείου: Ε.Βενιζέλου 138 Βραχάτι,και στα τηλέφωνα 
6948500630 – 6944429630 - 6978864922

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

αθλητικά

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
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

Καθημερινά Σάββατο: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), : 9.30-13.00
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Ενηλίκων και Παίδων
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14 πολιτών
Γνώμη

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

Μεταγραφές και φιλικά

Εκδηλώσεις

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

ΑλΕΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S ER V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο αΠιΣ ιδρύει τμήμα ρυθμικής Γυμναστικής�

Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος 
"ο Άπις", σταθερός στα ιδανικά του 
και συνεπής με το ευγενές αθλητικό 
πνεύμα το οποίο έχει έως σήμερα 
διδάξει, με υπερηφάνεια και περισσή 
τιμή ανακοινώνει την ίδρυση τμήμα-
τος Ρυθμικής Γυμναστικής, με χώρο 
αναφοράς την αίθουσα του κινηματο-
γράφου ΑΜΟΡΕ στο Ζευγολατιό.

 Απευθυνόμαστε στους γονείς 
και τη νεολαία της Βόχας και των 
γειτονικών περιοχών, για να τους 
υπενθυμίσουμε ότι η καλλιέργεια 

του σώματος  μπορεί να αποδώσει 
καλλιέργεια του πνεύματος.

Ηλικίες: Κορίτσια από 3 έως 18 
χρονών

Πληροφορίες στο τηλ. 27410 
54323.

Αρχίζουν οι εγγραφές 
στο τμήμα βόλεϊ
Την έναρξη νέας αγωνιστικής και 
προπονητικής περιόδου για αγό-
ρια και κορίτσια απο 7 χρονών που 
θέλουν να μυηθούν στη μαγεία του 
Αθλητισμού με ομαδικό πνεύμα 
και εφαρμογή των κανόνων του ευ 
αγωνίζεσθαι ανακοινώνει ο ΑΓΣ 
ΑΠΙΣ Ζευγολατιού.
 Συγκεκριμένα εγγραφές στα αγω-
νιστικά και στα τμήματα υποδομών 
γίνονται από Δευτέρα 31/8/2015 
στο Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου 

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη- 16.00 
- 18.00 Πέμπτη 18.00 - 21.00 και 
Σάββατο 11.00 - 13.00.
Με την εγγραφή δίνεται δώρο ένα 
μπλουζάκι του Συλλόγου.
  Πληροφορίες  2741054323
Εν τω μεταξύ με στόχο την καλύτερη 
δυνατή πορεία στο Πρωτάθλημα της 
Β΄ Εθνικής ξεκινάει την Τρίτη 1 - 9 
- 2015 κ ώρα 20.30 στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο Βέλου η ομάδα ανδρών. 
Το ρόστερ της ανδρικής ομάδας στο 
πρωτάθλημα Β΄ εθνικής 2015-2016 
αποτελείται από τους: 
1. ΣΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΣΑΔΟ-

ΡΟΣ
2. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΣΑΔΟ-

ΡΟΣ
3. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 

ΑΚΡΑΙΟΣ
4. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 

ΑΚΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΟΝ

5. ΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΚΡΑΙ-
ΟΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

7. ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

8. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - 
ΛΙΜΠΕΡΟ

9. ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΛΙΜΠΕ-
ΡΟ

10. ΛΟΥΤΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
11. ΚΟΡΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΟΣ
12. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

ΑΚΡΑΙΟΣ
13. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ

Φιλική νίκη 
η Ελλάς Βέλου, 5-2 
τη Δάφνη Εξαμιλίων

Τη 2η νίκη της στα φιλικά προετοι-
μασίας πέτυχε η Ελλάς Βέλου, η οποία 
επικράτησε εύκολα με 5-2 της Δάφνης 
Εξαμιλίων.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μό-
λις στο 1ο λεπτό με τον Κλεμπετσάνη, 
για να πετύχει το 1-1 ο Χρήστος Ανα-
στασιάδης, πριν τη συμπλήρωση του 
δεκαλέπτου. Πέντε λεπτά αργότερα ο 
ίδιος παίκτης σημείωσε το 2-1 για την 
ομάδα του Βέλου, ενώ στο 28’ ο Αράπι 
πέτυχε το 3-1.

Η Δάφνη Εξαμιλίων μείωσε σε 3-2 
με τον Κούτρα, για να ανεβάσει το σκορ 
στο 4-2 πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο 
Μαρτίνος.

Στην επανάληψη, ο ρυθμός έπεσε 
αρκετά, εξαιτίας και των αλλαγών, με 
τον Χρήστο Αναστασιάδη να ολοκληρώ-
νει το χατ τρικ του και να διαμορφώνει 
το τελικό 5-2 (48’)

Σαλαπάτας στον ΑΟΖ
Εξαιρετική μεταγραφική ενίσχυση για 

τους νταμπλούχους Κορινθίας, καθώς η 
διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα 
την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού Τέλη 
Σαλαπάτα. Ο 29χρονος φορ, ακολουθεί κα-
νονικότατα την προετοιμασία του συλλόγου 
και δείχνει πανέτοιμος να δώσει σπουδαίες 
λύσεις στη νέα του ομάδα.

Ο Σαλαπάτας, την περασμένη σεζόν 
αγωνίστηκε με επιτυχία στην ομάδα της 
Καλαμάτας, ενώ επίσης είχε πολύ καλή 
παρουσία αγωνιζόμενος παλιότερα και με 
τη φανέλα του Παναρκαδικού.

Είναι φυσικά παίκτης με μεγάλη έφεση 
στο σκοράρισμα και σίγουρα οι νταμπλού-
χοι Κορινθίας, γνωρίζουν ότι έβαλαν στο 
ρόστερ τους, έναν παίκτη που αποτελεί πο-
λυτέλεια για το τοπικό πρωτάθλημα.

Τέλος, στο πρώτο του φιλικό - ξεμού-
διασμα, ο ΑΟ Ζευγολατιού, χωρίς να αντι-
μετωπίσει πρόβλημα, συνέτριψε με 6-0 την 
Προοδευτική Περιγιαλίου, με τους Ζήση (2), 
Χουσελά Π., Τσίρο, Γεώργαρη Ι. και Πάτσιο 
να βρίσκουν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Και ο Μηνάς Βορινιώτης 
στον Άρη Βοχαϊκού

Ασταμάτητος φαίνεται πως είναι ο Άρης 
Βοχαϊκού, καθώς πραγματοποίησε μία ακό-
μα μεταγραφή, αποκτώντας τον Μηνά Βορι-
νιώτη, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγω-
νίστηκε στην ομάδα της Δάφνης Πουλίτσας.

Έμπειρος αμυντικός, με θητεία σε ομά-
δες όπως ο ΑΟ Ζευγολατιού, η Προοδευ-
τική Περιγιαλίου, ΑΟ Λουτράκι, Σαρωνικός 
Γαλατακίου κλπ. και αναμένεται να δώσει 
σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Κώστα 
Τριανταφύλλου.

Συνεχίζουν 
την προετοιμασία τους 
τα Ταρσινά ‘97 

Κανονικά συνεχίζεται η προετοιμασία 
των Ταρσινών ’97 ενόψει της νέας αγωνι-
στικής περιόδου της Β’ Κατηγορίας (πρώ-
ην Α2), με τους ανθρώπους του συλλόγου 
να είναι ικανοποιημένοι από την ως τώρα 
προσπάθεια.

Κανονικά στην ομάδα θα συνεχίσουν και 
την καινούρια περίοδο, οι Νίκος Ντερτινής, 
Δημήτρης Αραποχριστόπουλος, Παναγιώτης 
και Βασίλης Βαρδουνιώτης, Σωτήρης και 
Βλάσσης Παπαδόπουλος, Γιώργος Φιλό-
πουλος (που επέστρεψε δυνατός μετά τον 
τραυματισμό του), Κώστας Λέννας, ενώ 
παίκτες του συλλόγου είναι και επίσημα οι 
Δαμιανός Λιβάνης και Δημήτρης Ιωάννου.
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15πολιτών
Γνώμη Εκδηλώσεις-απόψεις

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα:Ένας επαναστάτης 
της ζωής και της τέχνης

E ίναι τόσα πολλά που μπορεί να να 
γραφτούν και να ειπωθούν για τον 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα,που προ-

κύπτει κάθε τόσο ένα ανείπωτο,μα συνά-
μα κραυγαλέο ΄΄αρχικό΄΄ ερώτημα.Γιατί 
πρέπει να θυμόμαστε τον Φεντερίκο Γκαρ-
θία Λόρκα,ως καλλιτέχνη και ως άνθρω-
πο;Όσον αφορά το καλλιτεχνικό σκέλος(με 
την σχετική του πάντα αυτοτέλεια),μιλούν 
τα ίδια τα έργα του,απ’το «Τσιγγάνικο Τρα-
γουδιστάρι»,μέχρι το  «Το Σπίτι Της Μπερ-
νάρντα Άλμπα»,τον «Ματωμένο Γάμο» και 
την  «Γέρμα»,προσβάσιμα σχεδόν σε όλες 
τις πόλεις και παιγμένα από πλήθος θεα-
τρικών ομάδων σε διάφορες παραλλαγές ή 
προσεγγίσεις,ανοιχτά στην κρίση του κοινού 
και τον μεγεθυντικό φακό των ειδικών.Ως 
προς το δεύτερο σκέλος ας μου επιτραπεί 
να απαντήσω,εκκινώντας από μια ερώτη-
ση και πάλι.Γιατί 79 χρόνια μετά τον θάνατό 
του ο Λόρκα συνεχίζει να μας απασχολεί ως 
στάση ζωής;

Πολλοί απαντούν πως είναι ο τραγικός 
χαμός του,που τον κατατάσσει στους μάρ-
τυρες του αντιφασιστικού αγώνα.Άλλοι πως 
είναι η αντιπαραθεσή του με τις κοινωνικές 
συμβάσεις,την Εκκλησία και το status quo 
της εποχής ,η προσωπική αντίφαση που βί-
ωνε όντας ομοφυλόφιλος στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον,που τον ανυψώνει σε ηθικό επί-
πεδο.Προσεγγίσεις που εμπεριέχουν δόσεις 
αλήθειας,αλλά αρνούνται-ασυνείδητα ή μη-
να εντάξουν τον σπουδαίο δημιουργό στο 
πλαίσιο της εποχής που έζησε και η οποία 
σε καθοριστικό βαθμό τον καθόρισε.Ο Λόρ-
κα,τέκνο μιας κοινωνίας βαθιά ταξικής και  
όλοπλευρα άνισης,δεμένης χειροπόδαρα 
στο άρμα του διεθνούς ιμπεριαλισμού,έδω-
σε το παρόν σε μια εποχή υψηλής κοινω-
νικής και προσωπικής πίεσης.Μιας εποχής 

που σημαδεύεται από μεγάλους εργατικούς 
αγώνες,πραξικοπήματα στρατιωτικών με τη 
στήριξη της Αυλής,την γιγάντωση του αναρ-
χοσυνδικαλιστικού κινήματος,την κυριαρχία 
των πατριαρχικών οικογενειακών δεσμών 
και όλα τα ποιοτικά στοιχεία που οδηγούν 
στην αναπαραγωγή εν πολλοίς των παρό-
ντων κοινωνικών σχέσεων.

 Ο Λόρκα από νωρίς διάλεξε να σταθεί 
στο πλευρό των υποτελών τάξεων και των 
καταπιεσμένων.Αυτή του η επιλογή,σημα-
τοδοτεί την προσωπική θέση που συνα-
ντιέται με τις κοινωνικές ανάγκες.Συνδέει 
το εκάστοτε εγώ,το αυθόρμητο,με το δι-
αρκές εμείς.Το εμείς όσων ζητούν και αξί-
ζουν περισσότερα.Αυτό είναι και το μήνυμα 
που μας κληροδοτεί σε έναν καιρό έξαλλου 
ατομικισμού,απομόνωσης και διάψευσης 
των προσδοκιών μας.Κομμουνιστής δίχως 
κόμμα,ερωτευμένος δίχως ταίρι,ο Ισπανός 
αποτελεί υπόδειγμα συνέπειας και ευθύνης 
του ενός απέναντι στους άλλους.Γιατί τις πιο 
κρίσιμες στιγμές διάλεξε να μην κρυφτεί 
πίσω από τη μάσκα του εστέτ καλλιτέχνη.
Πήρε θέση,δείχνοντας τον δρόμο σε όσους 
διάλεξαν τη σιωπή ή φλέρταραν με αυτή.
Αυτός ήταν ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Βαγγέλης Μαρινάκης

Άρχισαν οι εγγραφές στον Πολιτιστικό 
και Λαογραφικό Σύλλογο βόχας

Στην αίθουσα του Πολιτισιτκού και Λαογραφικού Συλλό-
γου Βόχας θα λειτουργήσουν τμήματα: 
• Χορού (παραδοσιακού και μοντέρνου για παιδιά άνω των 

5 ετών)
• Zumba
• Ρυθμικής (για παιδιά άνω των 3,5 ετών)
• Κιθάρας
• Εικαστικών

Πληροφορίες και εγγραφές 1,2,3 Σεπτεμβρίου 6-8μ.μ. Τα 
μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το κόστος 
εγγραφής είναι 5€ ανά οικογένεια.

Μπαλέτο και σύγχρονος χορός από τη 
Μαρία Σκόνδρα

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα 
μπαλέτου και σύγχρονου χορού υπό την έμπειρη καθηγή-
τρια Μαρία Σκόνδρα στον Άσσο. Οι εγγραφές στα τμήματα 
μπορούν να γίνουν μεταξύ 1-9 Σεπτεμβρίου, ενώ γίνονται 
δεκτά παιδιά από 3 ετών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

6993437271 (what's up)
6948850553 (vodafone)

Ομαδική έκθεση από τις "αλκυονίδες"
Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης <<ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ>> προτί-

θεται να διοργανώσει ομαδική έκθεση αγιογραφίας, φωτο-
γραφίας, ζωγραφικής και λοιπών εικαστικών τεχνών στην 
Κόρινθο με θέμα την Κορινθία και θα περιλαμβάνει ότι αφο-
ρά αυτήν όπως:

> Τοπία Αρχαιολογικών χώρων (μνημεία, κ.ά.)
> Φυσικά τοπία και ό,τι έχει σχέση με αυτά (δάσος, ζώα, 

ήλιος, θάλασσα, φεγγάρι, κ.ά.)
> Αγιογραφίες σχετικές με τις εκκλησίες και τα μοναστήρια 

της Κορινθίας
> Λοιπές εικαστικές τέχνες σχετικές με τοπία και μνημεία 

της Κορινθίας Δήλωση συμμετοχών μέχρι την Πέμπτη 31 
Δεκεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην Ταχυδρο-
μική Διεύθυνση :Σωματείο Λόγου και Τέχνης <<ΑΛΚΥΟΝΙ-
ΔΕΣ>>, Κωστή Παλαμά 83 -Κόρινθος 20 100

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, κάθε Τρίτη και Πέ-
μπτη και ώρες 6μ.μ. έως 9μ.μ., στο τηλέφωνο: 6977780248

          Η πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας
Ευδοξία Κουβακλή-Νάνου Δήμητρα Τσεπεντζή

79 χρόνια από τον θάνατό του ο ισπανός ποιητής παραμένει 
σύμβολο επανάστασης και τέχνης



e-mail: info@mpitsakoubooks.gr
Τηλ. / Φαξ: 27410 51133
ΒΡΑΧΑΤι

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔΩΡΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Καλή Σχολική Χρονιά!

Σχολικές τσάντες, σακίδια & τρόλεϊ
σε νέα σχέδια   προσφορά  -10%


