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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔωΡΕΑΝ

Μαζί με 84 άλλους  Έλληνες και 40 Γερμανούς συναδέλφους τους οι δήμαρχοι Βέλου-Βόχας 

και Σικυωνίων, Αννίβας Παπακυριάκος και Σπύρος Σταματόπουλος αντίστοιχα, βρέθηκαν 

στο Βερολίνο στο πλαίσιο της 5ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης σε επίπεδο δήμων 

και περιφερειών με τίτλο "Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γκρεμίζει το τείχος της κρίσης"

σελ. 2-4

στο βερολινο 
οι δημαρχοι

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ  • τηλ. 2741 0 89555

φέτος
τα Χριστούγεννα
θα είναι μοναδικά!

ΜΙΚΑΕΛΑ ΠΙΠΕΡΙ∆Η

Έχασε με το κεφάλι 
ψηλά και πήρε το 

βαθμό ο Παμβοχαϊκός

Εγκρίθηκε 
ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός για 
τα απορρίμματα

Δικαιωμένος αισθάνεται ο Τατούλης

Πρωτοβουλία από την "ΑΝΕΛΙΞΗ"

Εκστρατεία 
ενημέρωσης για 
την ανακύκλωση

σελ. 14

σελ. 6-7

σελ. 8
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Γνώμη

5η ΕλληνογΕρμανικη συναντηση στο ΒΕρολινο

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
γκρεμίζει το τείχος της κρίσης

Στο Βερολίνο 4-6/11/2015 έλαβαν 
χώρα οι εργασίες της 5ης Ελληνο-
γερμανικής Συνέλευσης. Σκοποί της 
η δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊ-
κού αυτοδιοικητικού δικτύου αλλη-
λεγγύης & συνεργασίας.

Συμμετείχαν συνολικά 109 εκπρό-
σωποι από τον Α΄ & Β΄ Βαθμό Αυτο-
διοίκησης, καθώς και υψηλόβαθμα 
στελέχη από την Γερμανική πλευρά, 
όπου συμμετείχαν μεταξύ άλλων  οι:
• Καθ. Dr.Norbert Lammert, Πρόε-

δρος του Γερμανικού Κοινοβουλί-
ου

• Ralf Wieland, Πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Κοινοβουλίου του 
Βερολίνου

• Frank Henkel, Δήμαρχος και 
Υπουργός Εσωτερικών & Αθλητι-
σμού του Κρατιδίου του Βερολί-
νου

• Dr. Gerd Landsberg, Γενικός Δι-

ευθυντής της Ένωσης Γερμανικών 
Πόλεων και Δήμων

• Joachim Bleicker, εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εξωτερικών

• Rogel Kehle, Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Γερμανικών Πόλεων και 
Δήμων, Πρόεδρος της Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων Βάδης- 
Βυρτεμβέργης.

«Να ενώσουμε την Ευρώπη 
στις ρίζες της»

Ο Χανς-γιόαχιμ Φούχτελ, εντε-
ταλμένος της καγκελάριου Μέρκελ 
για την Ελληνογερμανική Συνερ-
γασία Δήμων και Περιφερειών και 
υφυπουργός Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης, μιλώντας στην 
εφημερίδα Tagesspiegel του Βε-
ρολίνου έδωσε το περίγραμμα των 
εργασιών. «Θα ανταλλάξουμε γνώ-
σεις και εμπειρίες σε θέματα όπως 
η διαχείριση των απορριμμάτων, η 
υποδοχή και ενσωμάτωση των προ-
σφύγων, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ο τουρισμός με πρωταρχικό στόχο την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας από περιφέ-
ρεια σε περιφέρεια. Η αποδοχή από 
ελληνικής πλευράς είναι πολύ καλή, 
ακόμη κι αν υπάρχουν ίσως κάποιες 
προκαταλήψεις στη Γερμανία. Αλλά η 
κοινή μας αρχή είναι να ενώσουμε και 
πάλι την Ευρώπη στις ρίζες της».

Κατά τη διάρκεια των εργασι-
ών συζητήθηκαν θέματα και έγινε 
ανταλλαγή ζητημάτων κοινού ενδια-
φέροντος μεταξύ Ελλήνων και Γερ-
μανών Δημάρχων.

Τέλος υπεγράφη η κοινή διακήρυ-

ξη της 5ης Ελληνογερμανικής Συνέ-
λευσης, με πρωταρχικό σύνθημα «Οι  
Δήμοι γκρεμίζουν το τοίχος της Κρί-
σης», για να καταδειχτεί ο σημαντι-
κός υποστηρικτικός ρόλος των Δή-
μων στην πολιτική σταθερότητα, την 
συνέχεια και την εγγύτητα προς τους 
πολίτες, στους οποίους δείχνουν ένα 
δημοκρατικό δρόμο στο μέλλον.

Οι τοπικοί εκπρόσωποι
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο 

Δήμαρχος Βέλου- Βόχας αννίβας 
Παπακυριάκος και ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, 
οι οποίοι εξέθεσαν τις ιδέες και τους 
στόχους τους  και αντάλλαξε  από-
ψεις με  άλλους Δημάρχους.

Στη συνέλευση πρωταρχικό ρόλο 
είχαν συγκεκριμένες Θεματικές Ενό-
τητες Συνεργασίας, οι οποίες αναλύ-
ονται κατωτέρω ως εξής: 
1. σύγχρονη διοίκηση- καλή υπο-

δομή για την τοπική οικονομία:
α. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

για την εφαρμογή της διοικητικής 
μεταρρύθμισης.

β. Ενίσχυση της αποδοτικότητας της 
διοίκησης.

γ. Συνεργασία στην ανάπτυξη τοπι-
κών προγραμμάτων για την υπο-
βολή αιτήσεων για χορήγηση ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων.

δ. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
τη δομή και την οργάνωση των 
επιχειρήσεων του Δημοσίου και 
την κατανομή των δημοσίων 
επενδύσεων σε Δημόσιες επιχει-
ρήσεις που λειτουργούν με ιδιω-

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
2742 301 792 // 6942 471 577
georgios.trifonopoulos@gmail.com

Γιώργος Τρυφωνόπουλος
Ζωοτροφές 

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 110

ΣΤΑΣΗ ΑΧΕΠΑ, ΒΕΛΟ
τηλ. 2742 301 792  //  κιν. 6942 471 577

e-mail: georgios.trifonopoulos@gmail.com

Επιλογή που συμφέρει!

Ένας χρόνος κοντά σας
Σας ευχαριστούμε

για την προτίμησή σας 
με ένα (1) μήνα 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ!!!

Ζωοτροφές
ποιότητας
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Γνώμη

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

τικοοικονομικά κριτήρια.
ε. Ανταλλαγή απόψεων για την παροχή υπηρεσιών 

των Δήμων.
στ. Συνεργασία των Επιμελητηρίων.
ζ. Ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αντιπροσω-

πείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. τουρισμός και Πολιτισμός:
α. Ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων τουρισμού.
β. Ανάπτυξη τουριστικών προσφορών για ορισμέ-

νες ομάδες- στόχου από τη Γερμανία στην Ελ-
λάδα.

3. αστική ανάπτυξη:
α. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδι-

ασμό μία Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
β. Η ανταλλαγή απόψεων για εμπειρίες στην Γερμα-

νία και στην Ελλάδα για την προστασία και διαχεί-
ριση των δασών και των περιοχών NATURA 2000.

γ. Συνεργασία για έναν ποιοτικότερο σχεδιασμό 
διοίκησης κοινής ωφέλειας σε τοπικό και περι-
φερειακό επίπεδο.

4. κλιματική αλλαγή και τομέας Ενέργειας:
α. ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενσωμάτω-

ση κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού στις 
πολεοδομικές μελέτες και την χρήση ψυχρών 

υλικών.
β. Ανταλλαγή απόψεων για Τεχνολογίες και πρα-

κτικές στον ενεργειακό τομέα.

5. Διαχείριση απορριμμάτων:
α. Ανταλλαγή ιδεών σχεδιασμού με σκοπό την 

παραγωγή λιγότερων αποβλήτων, την προετοι-
μασία για επαναχρησιμοποίησης και την ανακύ-
κλωση όπως προβλέπεται και στον εθνικό σχε-
διασμό .

6. αειφορική Διαχείριση υδάτινων Πόρων:
α. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για την διαχείριση και 

εξοικονόμηση υδάτινων πόρων σε τοπικό επί-
πεδο τόσο για την ύδρευση όσο και την άρδευση 
γεωργικών εκτάσεων.

β. Ευρείας έκτασης καθαρισμός, επεξεργασία και 
επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και προστα-
σία του υδροφόρου ορίζοντα.

7. Πολιτική Προστασία: 
α. Η Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας στην σύνταξη Τοπι-

κού Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστα-
σίας.

β. Συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για την 
Οργάνωση, Εκπαίδευση και Εξοπλισμό των Δή-
μων και του εθελοντικού κινήματος σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο.

8. κοινωνική Πολιτική και τοπική απασχόλη-
ση:

α. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για τη δημιουργία και 
οργάνωση κοινωνικών δομών σε τοπικό επίπε-
δο.

β. Αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων.
γ. Ανάπτυξη μιας τοπικής και περιφερειακής Πολι-

τικής Απασχόλησης.

9. αντιμετώπιση της Φτώχειας:
α. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και 

εφαρμογή κοινωνικοπολιτικών μέτρων για την 
αποφυγή της φτώχειας.

β. Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας για σχεδιασμούς για 
την στοχευόμενη ενίσχυση των πολυτέκνων, 
των μονογονεϊκών οικογενειών, των μακρο-
χρόνια ανέργων και των ηλικιωμένων.

γ. Μεταναστευτικό- Προσφυγικό.

10. αγροτική οικονομία:
Η βελτίωση της χρήσης και της εμπορίας προ-

ϊόντων υψηλής ποιότητας και τυποποιημένων 
προϊόντων από την Ελλάδα υποστηρίζεται από την 
Ελληνογερμανική Συνέλευση.

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 ΡΟ Υ

 ■ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 5-11-2015, ενημέρωση για την διαχείριση των απορριμμάτων

ΟΙ δηΛωσΕΙσ τωΝ δημαΡχωΝ
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ΓνώμηΤα εν Δήμω...

Διανομή κατ ’  οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ

ΡΟΥΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-
ΠΑΙ∆ΙΚΟ-
ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-
ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ

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

www.famous-shoes.gr

Ο,ΤΙ ΣΕ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΙΝΑΙ

Αννίβας Παπακυριάκος: 
«Αναγκαιότητα τέτοιου είδους 
συνεργασίες»

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας κατά 
την διάρκεια των εργασιών είχε την 
ευκαιρία να εκθέσει τις ιδέες και τους 
στόχους της Δημοτικής Αρχής για την 
Ανάπτυξη του Δήμου και να ανταλλάξει 
θέσεις και απόψεις με άλλους Δημάρ-
χους της Ελληνικής αλλά και της Γερ-
μανικής Αυτοδιοίκησης. Σε δηλώσεις 
του εξέφρασε την ικανοποίησή του για 

τα αποτελέσματα της Συνέλευσης και 
τόνισε πως: «η ενεργή συμμετοχή της 
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 
τέτοιου είδους συνεργασίες αποτελεί 
αναγκαιότητα για τις δύσκολες εποχές 
του Τόπου μας και μόνο καλό μπορεί να 
προσφέρει.

Στην Ελληνογερμανική Συνέλευση 
ακούστηκαν πολλές καινοτόμες ιδέες, 
παρουσιάσθηκαν νέα προγράμματα και 
τεχνογνωσίες, πάνω στα οποία θα δου-
λέψουμε για την αναζήτηση λύσεων για 

τα τοπικά θέματα.
Η συνεργασία μεταξύ αυτοδιοικητι-

κών Ελλάδας και Γερμανίας μπορεί να 
είναι ωφέλιμη για να αξιοποιήσουμε 
εμείς ως Έλληνες και ως αυτοδιοίκη-
ση, πρακτικές που ξεκίνησαν εδώ και 
πολλά χρόνια στη Γερμανία και είχαν 
αποτελέσματα. Και έχουμε τη μοναδική 
ευκαιρία να επιλέξουμε να μην επανα-
λάβουμε τα αρνητικά αλλά να κρατάμε 
μόνο τα θετικά».

Σπύρος Σταματόπουλος: 
«Σημαντική για την πολιτική 
εξωστρέφεια του δήμου»

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων σε δηλώσεις 
του τόνισε: «Η Ελληνογερμανική συνέ-
λευση ήταν σημαντική για την πολιτική 
εξωστρέφεια του δήμου και τη συνερ-
γασία με τη Γερμανική Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, κυρίως γιατί έτσι εξασφαλί-
ζεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τις 
επιχειρήσεις και τις start-up νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Επίσης, σημαντική είναι η 
τεχνογνωσία και η εμπειρία που ανταλ-
λάσσεται για το κοινωνικό πρόσωπο του 
δήμου και κυρίως τώρα που το μετανα-
στευτικό και το προσφυγικό ζήτημα με 
τον ένα ή άλλο τρόπο θίγει και βαραίνει 
την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. 

Βέβαια, η πιο σημαντική παράμετρος 
και μεγάλη εμπειρία για μας, σε αυτή τη 
Συνέλευση, ήταν το πώς η Γερμανική 

τοπική αυτοδιοίκηση προσεγγίζει τα 
ζητήματα της καθημερινότητας και εξυ-
πηρέτησης του πολίτη, το φλέγον και 
καίριο θέμα της χρηματοδότησης των 
δήμων, της φορολογίας αλλά και ένα 
σημαντικό κομμάτι της αγροτικής οικο-
νομίας, την οργάνωση των γερμανών 
αγροτών με τις κάθετες επιχειρήσεις 
αλλά ακόμη και στον τουριστικό τομέα». 

Εν κατακλείδι τη διαφορά της γερ-
μανικής και ελληνικής τοπικής αυτο-
διοίκησης συνόψισε ο δήμαρχος της 
πόλης Στάιναχ, Φρανκ Έντελμαν. «Όταν 
κάποιος πολιτιστικός σύλλογος υποβάλει 
αίτηση για τη διεξαγωγή μιας εκδήλωσης 
απευθύνεται στην αποκαλούμενη υπηρε-
σία μιας στάσης. Εδώ διευθετούνται όλα 
τα ζητήματα – προμήθεια με ηλεκτρικό 
ρεύμα και νερό, κλείσιμο δρόμων και 
άλλα πολλά. Εκεί που χρειαζόταν παλιά 
ως και δώδεκα υπηρεσίες σήμερα οι αρ-
μοδιότητες έχουν συγκεντρωθεί σε μια.»

Σε αντίθεση με τη Γερμανία, οι δήμοι 
στην Ελλάδα μπορούν μεν να καταθέ-
σουν προτάσεις αλλά δεν έχουν την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης. Και εδώ 
ακριβώς εστιάζεται ένα ζήτημα που 
δυσκολεύει την ελληνογερμανική συ-
νεργασία και συνεννόηση: οι γερμανικοί 
δήμοι είναι πράγματι αυτοδιοικούμενοι 
ενώ οι ελληνικοί και μηδαμινά δικά τους 
έσοδα έχουν και αρκετά περιορισμένες 
αρμοδιότητες._

 ■ Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος με τον Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, 
εντεταλμένο της Μέρκελ για την 
Ελληνογερμανική συνεργασία

 ■ Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος στο βήμα της συνέλευσης

 ■ Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος λίγο πριν την έναρξη 
των εργασιών της Συνέλευσης
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Γνώμη Διάφορα Νέα

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Κιάτο

EC    α.ε.

Κ
έν
τρ

ο Δ
ιαλο

γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

Σε χαβούζα μετέτρεψαν την 
Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου
«Δεν φτάνει που επί σειρά ετών οι κάθε λο-

γής υπεύθυνοι επέτρεψαν στους ρομά και όχι 
μόνο  να λεηλατήσουν μια σημαντική περιου-
σία του Ελληνικού Δημοσίου, την περιβόητη 
«Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου» που κατα-
σκευάστηκε επί Υπουργίας του αείμνηστου 
Κορίνθιου πολιτικού Γιάννη Ποττάκη, τώρα 
με την ανοχή και πάλι των υπευθύνων –πιθα-
νότατα και με την συμμετοχή τους- η τεράστια 
έκταση της αγοράς μετατρέπεται σε ανεξέλε-
γκτο ΧΑΔΑ

Είχαμε ξαναγράψει και στο παρελθόν για το 
κατάντημα της Αγοράς Λεχαίου.

Τώρα πλέον μιλάμε και  για κίνδυνο της Δη-
μόσιας Υγείας.

Γιατί συχνά στο σημείο αυτό κάποιοι βάζουν 
φωτιές για να καούν τα σκουπίδια.

Ποιος άραγε να έχει λόγο να κάνει κάτι τέ-
τοιο ;

Όπως πληροφορηθήκαμε από το ρεπορτάζ 
τρεις πολίτες της περιοχής έχουν καταθέσει 
μήνυση κατ αγνώστων  για τις συχνές φωτιές 
που μπαίνουν στον παράνομο  ΧΑΔΑ της πε-
ριοχής .

Επίσης μας πληροφόρησαν ότι πολίτες εί-
δαν αυτοκίνητο του Δήμου Κορινθίων να ενα-
ποθέτει και αυτό σκουπίδια στην περιοχή.

Ωραία πράγματα δηλαδή!
Και μάλιστα η μετατροπή του χώρου έγινε 

τρόπω τινά με την βούλα του Δήμου Κορινθί-
ων που εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναρ-
τήθηκε σε πολλά δημόσια του Λεχαίου και 

γνωστοποιούσε στους πολίτες του Λεχαίου ότι 
στην είσοδο του αεροδρομίου υπάρχουν δύο 
κάδοι . Ένας για κλαριά και ένας για πλαστικά .

Οι άβολοι αυτοί κάδοι όχι μόνο δεν αδειά-
στηκαν ποτέ αλλά αντίθετα όπως καταγγέλ-
λουν οι κάτοικοι της περιοχής ο Δήμος Κοριν-
θίων πηγαίνει και αδειάζει εκεί σκουπίδια!!.

Ο δραστήριος και καταξιωμένος τοπικός 
σύμβουλος –πρώτος σε ψήφους στην περι-
οχή- Ανδρέας Πούλος  όχι μόνο  μας επιβε-
βαίωσε τις καταγγελίες των συμπολιτών του , 
αλλά μας τόνισε την ανάγκη για την παρέμβα-
ση της Διεύθυνσης Υγιεινής Κορινθίας , καθότι 
η κατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο εγκυ-
μονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των 
κατοίκων του Λεχαίου».

Αναδημοσίευση από το www.sfedona.gr

Το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» του 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ξεκίνησε 
πιλοτικά τη λειτουργία του 
ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ το Σάββατο 14 Νοεμ-
βρίου 2015 και θα λειτουργεί 
αρχικά κάθε Σάββατο. Τα παι-
διά μπορούν να προσέρχονται 
με το ποδήλατό τους. Το Πάρ-
κο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
βρίσκεται στο τέρμα του Συ-
νοικισμού Κανελλοπούλου.

Ώρες λειτουργίας: 9.30 
πμ - 1.30 μμ Πληροφορίες 
: Γραφείο ΜΗΚΩΝΗΣ - τηλ : 
2742021921

Ψήφισμα διαμαρτυρίας των εμπορικών συλλόγων Κορινθίας
Το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων της 

Κορινθίας εξέδωσαν κοινό ψήφισμα συμμετέ-
χοντας στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας της 
12ης Νοεμβρίου, ενάντια στις δεσμεύσεις και 
τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου.

Στο ψήφισμά τους μεταξύ άλλων σημειώ-
νουν: «Το ελληνικό εμπόριο αλλά και γενικότερα 
η ελληνική κοινωνία, βρίσκεται πλέον στα όρια 
της, από την επιβολή των συνεχόμενων εισπρα-
κτικών μέτρων, με αποτέλεσμα να στερεύουν οι 
επιχειρήσεις από ρευστότητα και να οδηγούνται 
σταδιακά στο λουκέτο. Χαρακτηριστικό δείγ-
μα της κατάστασης που επικρατεί αποτελεί το 
γεγονός ότι την τελευταία τριετία διέκοψαν τις 
εργασίες τους πάνω από 1600 επιχειρήσεις στο 

Νομό Κορινθίας.(...) Τα τρία κεντρικά σημεία των 
αιτημάτων των εμπόρων του Νομού Κορινθίας 
αφορούν το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και τα 
Κόκκινα Επιχειρηματικά Δάνεια. Συγκεκριμένα, 
• Λέμε ΝΑΙ στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σε 100 δόσεις, χωρίς περαιτέρω αύξη-
ση του επιτοκίου.
• Λέμε ΝΑΙ στην επαναφορά της απόφασης περί 
κεφαλαιοποίησης των ασφαλιστικών οφειλών 
μέχρι του ποσού των 50000€, για τις επιχειρή-
σεις που την τελευταία πενταετία αντιμετώπισαν 
σοβαρό πρόβλημα ως προς την αποπληρωμή 
των οφειλών τους.
• Λέμε ΟΧΙ στο χάσιμο της ρύθμισης ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στους ασφαλιστικούς φορείς

• Ζητάμε την υπαγωγή όλων των ελεύθερων 
επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ υπό την προϋπόθεση 
να δημιουργηθεί μια νέα χαμηλή ασφαλιστική 
κλάση. Σε αυτήν να υπαχθούν και όσοι βρίσκο-
νται κοντά στη συνταξιοδότηση και έχουν αποδε-
δειγμένη αδυναμία καταβολής του ασφαλίστρου.
• Προτείνουμε την υπαγωγή όλων που μέχρι 
τώρα ανήκαν σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και 
βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, σε μια 
ενιαία χαμηλή ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ .
Για το Φορολογικό:
• Λέμε ΟΧΙ στη φορολογική λαίλαπα.
• Λέμε ΝΑΙ στην λήψη μέτρων, για την πάταξη 
της γραφειοκρατίας, του παραεμπορίου, της φο-
ροδιαφυγής και γενικότερα της παραοικονομίας.

• Επιδιώκουμε την διευθέτηση των ληξιπρόθε-
σμων φορολογικών υποχρεώσεων.
• Συμφωνούμε με το μέτρο της καθολικής εφαρ-
μογής του συστήματος πληρωμών μέσω τερμα-
τικών μηχανημάτων (POS) στις επιχειρήσεις.
Για τα Κόκκινα Επιχειρηματικά Δάνεια:
• Απαιτούμε να τεθεί σε ισχύ ο Νόμος Δένδια για 
την ρύθμιση των επιχειρηματικών δανείων. 
• Στο πλαίσιο του νέου κώδικα δεοντολογίας που 
ισχύει για τις τράπεζες ζητάμε να περιγραφεί με 
σαφήνεια το πλαίσιο του «Συνεργάσιμου Τραπε-
ζικού Ιδρύματος» σε αυτό επιδιώκουμε την επε-
ξεργασία των θεμάτων καθενός δανειολήπτη από 
ειδικό σύμβουλο για την εξεύρεση προσωποποι-
ημένων προγραμμάτων ρύθμισης οφειλών(...)
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Πέτρος Τατούλης: 
«Απαράδεκτη η προσπάθεια 
χειραγώγησης των ΠΕΣΔΑ»

Την αυτοτέλεια του θεσμού της αι-
ρετής Περιφέρειας, της μεγαλύτερης 
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της 
χώρας για πολλές δεκαετίες όπως 
τη χαρακτήρισε, ανέδειξε ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης στην τοποθέτησή του στην 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Ελληνικής Βουλής τη Δευτέρα 
2 Νοεμβρίου 2015, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι «μέσα από τις αιρε-
τές Περιφέρειες αξιοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά με αποτελεσματικότη-
τα και με ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
οι ευρωπαϊκοί πόροι του ΕΣΠΑ». 

Σχολιάζοντας τη διάταξη που 
περιλαμβάνεται στο προς ψήφιση 
πολυνομοσχέδιο και ακυρώνει την 
αρμοδιότητα των Περιφερειακών 
Συμβουλίων για την τελική έγκριση 
των Περιφερειακών Σχεδιασμών 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
τόνισε ότι «οι αιρετές Περιφέρειες 
απέδειξαν, με συνέπεια προς τη συ-
νταγματικά κατοχυρωμένη θεσμι-
κή ευθύνη τους, ότι μπόρεσαν να 
καταρτίσουν για πρώτη φορά στη 
χώρα Αναπτυξιακό Στρατηγικό Σχε-
διασμό και να τον εφαρμόσουν. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσονται αναμφί-
βολα και οι ΠΕΣΔΑ, που αποτελούν 
οριζόντια αιρεσιμότητα στο ΕΣΠΑ, 
την οποία πλήρως και με απόλυτη 
νομιμότητα οι Περιφέρειες έχουν 
εκπληρώσει». 

Αναφορικά με το νέο Εθνικό Σχε-
διασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 
αφού διαπίστωσε τις προσαρμογές 
στο ρεαλισμό του εμπνευστή του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος, επεσήμανε τις επίσημες αμ-

φισβητήσεις που δέχεται πλέον από 
ελληνικούς και ευρωπαϊκούς θε-
σμούς, ακόμα και από τις υπηρεσίες 
του ίδιου του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, και σε ότι αφορά τη νομιμό-
τητά του και σε ότι αφορά την κο-
στολόγησή του. Υπογράμμισε δε ότι 
«οι Περιφέρειες, παρότι αυτοτελείς 
θεσμικοί φορείς, έχουν καταστεί 
όμηροι ιδεοληψιών και ανεφάρμο-
στων αντιλήψεων, ιδιαίτερα σε μια 
τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, 
αλλά και κάτω από την πιεστική 
απειλή δυσβάσταχτων προστίμων 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». 

Σε ότι αφορά τις χρηματοδοτικές 
απαιτήσεις υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ, 
ο κ. Τατούλης τόνισε ότι οι πόροι για 
τα έργα που είναι ώριμα, και ιδιαίτε-
ρα για το έργο της Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ 
στην Πελοπόννησο, είναι πλήρως 
εξασφαλισμένοι. Διευκρίνισε ακόμη 
ότι σε ένα έργο ύψους 150 εκατομ-
μυρίων οι δεσμευμένοι πόροι από 
το ΕΣΠΑ είναι 66 εκατομμύρια και οι 
υπολειπόμενοι πόροι προέρχονται 
από ιδιωτική επένδυση. 

«Σε μια τέτοια ασφυκτική οικονο-
μική συγκυρία για τη χώρα και με 
σοβαρά πλήγματα στην αξιοπιστία 
της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, 
προβληματικές πρακτικές που κα-
θοδηγούνται από ιδεοληψίες και 
επιδεινώνουν το πρόβλημα δεν 
μπορούν σε καμία περίπτωση να 
γίνουν αποδεκτές» δήλωσε τέλος ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και 
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η «προ-
σαρμογή στο ρεαλισμό του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος θα 
συνεχιστεί». 

Νέο επεισόδιο γράφεται στην 
κόντρα μεταξύ Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και Κυβέρνησης για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε 
τη σύμβαση ΣΔΙΤ για τις μονάδες 
επεξεργασίας απορριμμάτων στην 
περιφέρεια Πελοποννήσου. Προ-
σωρινός ανάδοχος, η Τέρνα Ενερ-
γειακή.

Η σύμβαση σύμπραξης μετα-
ξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι 
ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ και 
αφορά στην κατασκευή δύο σταθ-
μών μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
(ΣΜΑ), σε Κόρινθο και Αργολίδα 
και τριών μονάδων επεξεργασίας 
αποβλήτων, αλλά και τριών χώρων 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ), σε Μεσσηνία, Αρκαδία και 
Λακωνία.

Η απόφαση είναι άμεση εκτε-
λεστή καθώς δεν υπάρχει το δι-
καίωμα έφεσης, δηλαδή μέσα στο 
επόμενο δεκαπενθήμερο θα πρέπει 
να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη 
συμβασιοποίηση του έργου.

Στο συγκεκριμένο έργο, όμως, 
υπάρχουν διαφωνίες από την πλευ-
ρά του υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Τσι-
ρώνης είχε δηλώσει πως ο σχεδια-
σμός δεν είναι συμβατός με τον νέο 
εθνικό σχεδιασμό για τα σκουπίδια.

Μάλιστα για τον σκοπό αυτόν είχε 
καταθέσει άρθρο στο νομοσχέδιο 
για τα προαπαιτούμενα με το οποίο 
ορίζει ότι τα περιφερειακά σχέδια 
εγκρίνονται μόνο αν υπάρχει θετική 
γνώμη και από τους αρμόδιους γε-
νικούς γραμματείς των υπουργείων 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό στο υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
καλύπτουν και νομικά την καθόλου 
κρυφή επιδίωξη (όπως προκύπτει 
και από τακτικές δηλώσεις του κ. 
Τσιρώνη) για ακύρωση σειράς δι-
αγωνισμών ΣΔΙΤ στη διαχείριση 
απορριμμάτων.

Η πλευρά Τατούλη
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-

σου, Πέτρος Τατούλης, αισθανό-
μενος δικαίωση, εξέδωσε δελτίο 
τύπου στο οποίο αναφέρει: 

«Τη θετική έγκριση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου για το έργο της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των 
αστικών απορριμμάτων στην Πε-
λοπόννησο, ανακοίνωσε ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέ-
ρα 9 Νοεμβρίου 2015, δηλώνοντας 
«υλοποιούμε ένα μεγάλο έργο για 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
παραμένουμε απόλυτα συνεπείς 
στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. 
Το παράδειγμά μας συνιστά το καλό 
παράδειγμα για τη χώρα και κατα-
δεικνύει το πρακτικό πολιτικό απο-
τέλεσμα των πολιτικών μας πρωτο-
βουλιών».  

Αφού τόνισε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου ότι «η σημερινή 
κατάκτηση δεν ανήκει μόνο στην 
πλειοψηφούσα παράταξη, αλλά σε 
όλους τους Πελοποννήσιους πο-
λίτες και στη συνολική λειτουργία 
του Περιφερειακού Συμβουλίου» 
σημείωσε ότι καταρρίπτονται πα-
νηγυρικά όλες οι φωνές που μας 
κατηγορούσαν περί «αδιαφάνειας 
και στημένων διαγωνισμών» και ότι 
εξαρχής και σε όλα τα στάδιά του ο 
διεθνής διαγωνισμός ήταν απόλυτα 
διαφανής. 

«Το έργο μας αποτελεί το πρώτο 
για την εφαρμογή τέτοιων ολοκλη-
ρωμένων πολιτικών στη χώρα» 
συνέχισε ο Περιφερειάρχης και 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για-
τί «σε 10 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης οι Δημοτικές αρχές 
θα απαλλαχθούν από το μεγάλο 
βάρος της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, την οποία θα αναλάβει 
πλέον ο ανάδοχος». 

Το έργο είναι καινοτόμο γιατί 
πρώτη φορά αδειοδοτείται περι-
βαλλοντικά χωροθέτηση από ιδιω-
τικούς φορείς στη χώρα, συνέχισε 
ο κ. Τατούλης και υπογράμμισε ότι 
με το έργο αυτό  η χώρα αυτομά-
τως εναρμονίζεται με τα Κοινοτικά 
δεδομένα. 

«Έχουμε πετύχει Ευρωπαϊκά 
ρεκόρ με το έργο αυτό, αφού επι-
τύχαμε να ολοκληρώσουμε σε 1,5 
χρόνο το διεθνή διαγωνισμό και σε 
1 χρόνο την περιβαλλοντική αδει-
οδότησή του, η οποία σύμφωνα 

Εγκρίθηκε 
ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός για 
τα απορρίμματα
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με το Συμβούλιο της Επικρατείας 
υπερκαλύπτει κατά πολύ τις περι-
βαλλοντικές δεσμεύσεις της Ελλη-
νικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας» 
πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης και 
χαρακτήρισε «κατεξοχήν πράσινο 
και περιβαλλοντικό» το  έργο.

«Έχουμε εξασφαλίσει τη μεγαλύ-
τερη οικονομία στον πολίτη, αφού 
η τιμή που προέκυψε από το δι-
αγωνισμό είναι η μικρότερη τιμή 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
αστικών απορριμμάτων στην Ευ-
ρώπη» τόνισε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου και δήλωσε ακόμη 
ότι «σε συνδυασμό με το έργο της 
αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 
έργο αυτό αποτελεί τον άξονα διόρ-
θωσης όλων των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων στην Πελοπόννησο». 

«Αποτελεί δείγμα της αποφασι-
στικότητάς μας και της ορθότητας 
του σχεδιασμού μας, αλλά και της 
συνέπειάς μας προς τις προεκλογι-
κές μας δεσμεύσεις. Αυτό είναι που 
λείπει στη χώρα» δήλωσε τέλος ο κ. 
Τατούλης. 

Δυσαρέσκεια  
από αντιπολίτευση

Τη δυσαρέσκειά τους για την από-
φαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αναφορικά με την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
ΣΔΙΤ, εξέφρασαν με δηλώσεις τους 
οι επικεφαλής των παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης στο περιφερειακό 
συμβούλιο. Ο νίκος Πατσαρίνος, 
επικεφαλής της παράταξης "Πε-
λοπόννησος πρώτα", χαρακτήρισε 
την απόφαση «δυσάρεστη έκπλη-
ξη» που «μας πάει πίσω, περιβαλ-
λοντικά, οικονομικά και κοινωνικά 
και θα δώσουμε κάθε μάχη, για να 
μην υλοποιηθεί». Κάλεσε την κυ-
βέρνηση να κάνει ό,τι προβλέπεται 
και επισήμανε ότι «ζητάμε από την 
κυβέρνηση να προσφύγει κατά της 
απόφασης και με κάθε τρόπο να 
μην επιτρέψει τη συμβασιοποίηση 
του έργου αυτού, γιατί δεν υπα-
κούει στον Εθνικό Σχεδιασμό Δι-
αχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) 
που πρόσφατα εγκρίθηκε». Ο κ. 
Πατσαρίνος υπογράμμισε ότι είναι 
μια απαράδεκτη απόφαση, καθόλα 
όμως σεβαστή, γιατί «μας δεσμεύει 
με παρωχημένα μέσα για δεκαετίες 
και γι' αυτό αντιδρούμε» και συ-
μπλήρωσε ότι τη μάχη τη δίνουν οι 
κοινωνίες και θα στηρίξουν, όπως 
έχουν κάνει και το προηγούμενο 
διάστημα, τέτοιου είδους κινητο-
ποιήσεις. Επιπλέον είπε ότι «πρέπει 
η κυβέρνηση, μετά την έγκριση του 
ΕΣΔΑ, να μην αφήσει την περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου να προχωρήσει 
αυτό το διαγωνισμό, που είναι κό-
ντρα στον Εθνικό Σχεδιασμό». «Δεν 
χαίρομαι για το αποτέλεσμα» δή-
λωσε ο Παναγιώτης Αλευράς, από 
τη "Δημοκρατική Πελοποννησιακή 

Συνεργασία", σημειώνοντας ότι «η 
θέση η δική μου είναι ενάντια στο 
διαγωνισμό για τη χωροθέτηση των 
εργοστασίων, κι έχουμε ενστάσεις 
και για την εγγυημένη ποσότητα». 
Ο κ. αλευράς εκτίμησε ότι το θέμα 
δεν έχει τελειώσει, λαμβάνοντας 
υπόψη τον καινούργιο νόμο περί 
έγκρισης των ΠΕΣΔΑ (Περιφερεια-
κός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων) και υπογράμμισε ότι για 
να προχωρήσει το έργο το σχέδιο 
της Περιφέρειας πρέπει να εγκρι-
θεί από τους γενικούς γραμματείς 
των υπουργείων Περιβάλλοντος 
και Εσωτερικών. Επίσης, τόνισε ότι 
«είμαστε αντίθετοι με το σχεδιασμό 
αυτό της Περιφέρειας. Θα κάνουμε 
ό,τι είναι δυνατόν να μην επιτραπεί 
η εγκατάσταση των μονάδων αυ-
τών» και συμπλήρωσε ότι «είμαστε 
κοντά στο λαό και τους πολίτες και 
βεβαίως θα στηρίξουμε κινητοποι-
ήσεις των πολιτών». Από τη "Λαϊ-
κή Συσπείρωση" ο περιφερειακός 
σύμβουλος, Βαγγέλης γούργαρης 
ανέφερε ότι δεν είχαν ψευδαισθή-
σεις ότι θα τελείωνε αυτή η υπόθε-
ση των σκουπιδιών και σημείωσε 
ότι ήταν αναμενόμενη η απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατηγό-
ρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ποτέ 
δεν ήταν αντίθετος με τα ΣΔΙΤ και 
με τη διαχείριση των σκουπιδιών, 
σημείωσε ότι ο Νίκος Βούτσης, ως 
υπουργός Εσωτερικών, τον περα-
σμένο Φεβρουάριο είχε χρηματο-
δοτήσει την ενδιάμεση διαχείριση 
στους δήμους, «γι' αυτό το περιμέ-
ναμε» κι αυτές τις μέρες, ανέφερε, ο 
δήμος Βόρειας Κυνουρίας ολοκλη-
ρώνει το στάδιο αυτό. Υπογράμμισε, 

επίσης, ότι η απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου φέρνει πιο μπροστά 
τη διαχείριση των απορριμμάτων 
στους μονοπωλιακούς ομίλους και 
τόνισε: «Δεν τελείωσε τίποτα. Τον 
τελικό λόγο θα τον πει ο κόσμος, τα 
λαϊκά στρώματα. Αυτοί θα έχουν τον 
τελευταίο λόγο». «Εμείς, όπως πά-
ντα, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα, γιατί πρόκειται για ένα 
έγκλημα με πολλαπλές διαστάσεις, 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
υγείας», συμπλήρωσε ο κ. Γούργα-
ρης. Ο Παναγιώτης κάτσαρης από 
την «ΑΝΤΑΡΣΙΑ στο ΜΩΡΙΑ» υπο-
γράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «είναι 
δεδομένο ότι αυτές οι λύσεις είναι 
απαράδεκτες, θα έχουμε κινητοποι-
ήσεις. Δεν θα θαφτούν στο σκουπίδι 
αυτές οι περιοχές που έχουν επιλε-
γεί, προσθέτοντας ότι «ο καθένας 
να είναι υπεύθυνος για τη διαχείρι-
ση των δικών του απορριμμάτων», 
καθώς και ότι πρέπει να σκεφτό-
μαστε οικολογικά και συλλογικά 
και οικονομικά. Σημείωσε ακόμα 
ότι ο δήμαρχος Καλαμάτας, Πανα-
γιώτης Νίκας, ακολουθώντας μια 
πρωτοβουλία πολιτών, ξεκίνησε μια 
πρωτοπόρα διαδικασία, την οποία 
πολλοί πλέον δήμοι θέλουν να ακο-
λουθήσουν, σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, όπου αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα με τα σκουπίδια. Τέλος, 
ο εκπρόσωπος της «ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ» 
υπενθύμισε ότι είναι πρόσφατο το 
παράδειγμα της Κερατέας και τόνι-
σε ότι περιμένει την τοποθέτηση της 
αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελέ-
νη Αλιφέρη, που είναι από την πε-
ριοχή της Οιχαλίας (όπου πρόκειται 
να κατασκευαστεί το ένα εργοστά-

σιο επεξεργασίας απορριμμάτων) κι 
έχει διατελέσει δήμαρχος στην πε-
ριοχή κατά το παρελθόν.

Αντιδράσεις και από την 
Ένωση Περιφερειών

Εν τω μεταξύ ο Πέτρος Τατού-
λης ως εκπρόσωπος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας μίλησε στις 
αρμόδιες επιτροπές της βουλής και 
ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα η διά-
ταξη που περιλαμβάνεται στο προς 
ψήφιση πολυνομοσχέδιο και ακυ-
ρώνει την αρμοδιότητα των Περιφε-
ρειακών Συμβουλίων για την τελική 
έγκριση των Περιφερειακών Σχεδί-
ων Διαχείρισης  Αποβλήτων.

Μετέφερε την έκπληξη των Ελ-
λήνων Περιφερειαρχών για το γε-
γονός πως η συγκεκριμένη διάτα-
ξη ήρθε αιφνίδια και μάλιστα μέσα 
στο πολυνομοσχέδιο που αφορά τα 
προαπαιτούμενα της συμφωνίας με 
τους θεσμούς. Έγειρε και ζήτημα 
συνταγματικότητας καθώς η διά-
ταξη προσβάλει κατάφορα τη διοι-
κητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ επιφυ-
λάσσοντας διακοσμητικό ρόλο στα 
περιφερειακά συμβούλια και επι-
βάλλοντάς τους την υποχρέωση να 
«υιοθετούν» τον ΠΕΣΔΑ αφού έχει 
όμως προηγηθεί  σύμφωνη γνώ-
μη των Γενικών Γραμματέων των 
Υπουργείων ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ. 

Τέλος, μίλησε για εξόφθαλμη 
προσπάθεια χειραγώγησης των πε-
ριφερειακών σχεδιασμών η οποία 
εισάγει νέα ήθη για την κυβέρνηση, 
εκφράζοντας το ομόθυμο αίτημα 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
για άμεση απόσυρση της διάταξης 
έστω και την ύστατη στιγμή.

Διαχείριση απορριμμάτων

Τατούλης: «Επιβεβαίωση διαφάνειας και ορθότητας του έργου μας  
η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων»

 Μπλόκο από Τσιρώνη με άρθρο στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα! 
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Μεταφέρθηκε η λαϊκή αγορά του Κιάτου...
Η Δημοτική αρχή υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνει τους 

δημότες  αλλά και τους επισκέπτες, ότι θα προβεί στην μεταφορά του χώρου λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

Η νέα θέση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς είναι στην περιοχή (Μεσοποταμία), στην οδό Π. 
Τσαλδάρη (Δυτικά της οδού Πετμεζά), αρχομένης από την ανώνυμη οδό που βρίσκεται μεταξύ 
των οδών Μπουμπουλίνας και  Κολοκοτρώνη, έως την οδό Παπαφλέσσα.

Συμμαχία πολιτών: Περίεργα 
πράγματα συμβαίνουν στο 
λιμενικό ταμείο Κορίνθου

Δυο φορές το τελευταίο διάστημα πολλοί κορίνθιοι είδαν στα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης τη δημοτική αρχή του δήμου Κορινθίων να κάνει επίδειξη 
καθαρίζοντας με εθελοντές το αλιευτικό καταφύγιο στην Κόρινθο , με φω-
τογραφίες του κ Πνευματικού και του κ Φαρμάκη , δηλώσεις μεγαλόστομες 
αυτοπροβολής και τα λοιπά .

Για τους ευκολόπιστους που πίστεψαν όσα ακούστηκαν , επισυνάπτουμε 
την εξόφληση του λιμενικού ταμείου για τον καθαρισμό του αλιευτικού 
καταφυγίου στον δύτη κ Δ. Μπινιάρη με το ποσό των 8000 € και υπόλοιπο 
για το 2015 άλλα 2000 € – έγκριση 10000 €- με κωδικό ανάρτησης στη 
διαύγεια ΑΔΑ ΩΛ07ΟΞΛΜ-5ΥΘ και ημερομηνία εντάλματος 15.9.15 .

Και εδώ αρχίζουν τα ευτράπελα :
Εφόσον ο δύτης έκανε τον καθαρισμό του αλιευτικού καταφυγίου για τον 

οποίο πληρώθηκε , τι καθάρισαν οι εθελοντές και καμαρώνει η δημοτική 
αρχή ? Απάντηση περιμένουμε από τους κ Πνευματικό και Φαρμάκη

Εάν πράγματι καθάρισαν το αλιευτικό καταφύγιο οι εθελοντές τότε γιατί 
πληρώθηκε ο δύτης ? έκανε τη δουλειά του καθαρισμού ? υπάρχουν 
φωτογραφίες και αποδείξεις για αυτό η κακώς πληρώθηκε ? Απάντηση 
περιμένουμε από τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου κ Παππά και το δύτη 
κ Μπινιαρη .

Αν και ο δύτης και οι εθελοντές καθάρισαν τα ίδια σκουπίδια στον ίδιο 
χώρο στον ίδιο χρόνο περίπου , τότε έχουμε θαύμα ανάλογο με εκείνο 
που ετράφησαν χιλιάδες άνθρωποι με τους 5 άρτους . Εδώ δεν θέλουμε 
απάντηση τα πράγματα μιλούν από μόνα τους .

Μια ακόμα ερώτηση προς όλους τους διοικούντες το δήμο και το λιμενικό 
ταμείο. Γιατί λειτουργεί το λιμενικό ταμείο με παράνομη σύνθεση εδώ και 
καιρό παρά τις έγγραφες ενοχλήσεις της περιφέρειας ?Είναι νόμιμες οι απο-
φάσεις που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα ? τι περιμένει ο κ Πνευματικός για 
να αντικαταστήσει τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου με τον προαλειφο-
μενο κ Φαρμάκη ? το μεγάλο έργο της μαρίνας στο λιμάνι τον περιμένει και 
το περιμένει . Γιατί έπεσε η περίφραξη του λιμένα που έγινε προεκλογικά 
πέρυσι με απόφαση της 4.4.14 και πληρώθηκε ο κ Κ. Καρούνης με 15.000 
€ ? γιατί χρειάστηκε η ίδια περίφραξη επισκευή το 2015 ύψους 4800 € από 
τον ίδιο ανάδοχο ? έφταιγαν οι προδιαγραφές ? δεν εκτελέστηκε το έργο 
σωστά και αν ναι γιατί παρελήφθη και από ποιον ?πήρε ο ανάδοχος όλα τα 
χρήματα ?η επιτροπή παραλαβής του έργου τι παρέλαβε? Γιατί η περίφρα-
ξη που έκανε ο πρώην πρόεδρος του λιμενικού ταμείου κ Γιαννακούλιας 
χρόνια πριν δεν έπαθε τίποτα μέχρι σήμερα ?

Όλοι γνωρίζουμε και εγώ συμφωνώ πλήρως ότι και ο κ.Μπινιαρης και ο 
κ Καρουνης είναι πολύ σωστοί επαγγελματίες ,οι δε εθελοντές δύτες είναι 
αξιέπαινοι σε αυτό που κάνουν , το αποτέλεσμα που προαναφέρθηκε άλλων 
είναι ευθύνη .

Συμπέρασμα για το δήμο και όχι μόνο το λιμενικό ταμείο : ο δήμος Κοριν-
θίων δεν σέβεται τα χρήματα των δημοτών και πρέπει να γίνουν πολλά για 
να διορθωθεί η σημερινή διαχείριση .
Βασίλης Νανόπουλος επικεφαλής του συνδυασμού συμμαχία πολιτών
και της μείζονος μειοψηφίας του δήμου Κορινθίων

Σωστή ανακύκλωση, ανάσα ζωής! 
Με αυτό το σύνθημα κυκλοφόρησε από την "Ανέλιξη" του δήμου Βέλου-Βόχας ένα 
καλαίσθητο τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες για σωστή ανακύκλωση, το οποίο 
θα διανεμηθεί στα σχολεία του δήμου. Όπως, πολύ εύστοχα, καταλήγει ο πρόεδρος της 
"Ανέλιξης" κ. Ανδρέας Σιάχος στο σημείωμά του: «Με την ανακύκλωση μειώνουμε τον 
όγκο και το βάρος των αποβλήτων της πόλης μας. Εξοικονομούμε ενέργεια, πρώτες ύλες 
και φυσικούς πόρους. Προστατεύουμε το περιβάλλον! Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής!». 
Οφείλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε ότι εδώ και καιρό δεν είχε γίνει καμία κίνηση 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο φλέγον θέμα της ανακύκλωσης στο δήμο Βέλου-
Βόχας και πρέπει γι'αυτό να αποδώσουμε τα εύσημα στην "Ανέλιξη" και τον πρόεδρο της 
για αυτήν την  άριστη και αναγκαία πρωτοβουλία ενημέρωσης.

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
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Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από αυτούς που κάνουν το κακό,
αλλά από αυτούς που παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τίποτα...

Alb. Einstein

Μικρές Ειδήσεις

Δημόσια 
διαβούλευση 
στο Κιάτο...

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
συνεδριάζει  την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 
και ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου  με θέμα: 

«Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη 
σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού  του 
Δήμου  έτους 2015».

«ΔΕΝ ΑΝΤΕχΟΥΜΕ ΑΛΛΟ»
Μαζικό συλλαλητήριο από τους αγρότες 
στην Κόρινθο και κάλεσμα για την Αθήνα

ιατρική ημερίδα 
από την "Ανέλιξη"

To N.Π.Δ.Δ "ΑΝΕΛΙΞΗ" του Δήμου Βέ-
λου Βόχας διοργανώνει  ιατρική ημερίδα, 
την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτι-
κού Σχολείου Βραχατίου,  με θέμα:
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ
• ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
• ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ομιλητής θα είναι ο κ. Κοντός Ζώης, 
Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩ-
ΖΕΙ ΖΩΕΣ!!! ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ !!!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του δήμου Σικυωνίων 

Ο Δήμος Σικυωνίων 
ξεκίνησε τη λειτουργία 
του Κοινωνικού Φρο-
ντιστηρίου στο Κιάτο, 
τη Δευτέρα 9 Νοεμ-
βρίου 2015. Η λειτουρ-
γία της δομής αυτής 
εντάσσεται στο πλαίσιο 
άσκησης της κοινω-
νικής πολιτικής του 
Δήμου και λειτουργεί 
για τρίτη συνεχή σχο-
λική χρονιά χάρη στην 
πολύτιμη βοήθεια και 
στήριξη εθελοντών 

καθηγητών, μελών της Ομάδας εθελοντών του Δήμου, των σχολικών μονάδων 
των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, καθώς και των γονέων και μαθητών που 
στηρίζουν το θεσμό. 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-
ου και Λυκείου και στεγάζεται στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, τηλ. 27423 60117.

Το Λύκειο Βέλου συνεχίζει την πρωτο-
βουλία για τη συντήρηση και βελτίωση 
των εγκαταστάσεων του σχολείου που 
ξεκίνησε το Σεπτέμβριο με το βάψιμο 
των αιθουσών από τους ίδιους τους μα-
θητές. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση αγοράστη-
κε ήδη και τοποθετήθηκε σε μια αίθουσα 
του σχολείου οθόνη προβολών για τον 
βιντεοπροβολέα, ενώ προγραμματίζεται 
το βάψιμο των εξωτερικών χώρων, των 
κλιμακοστασίων και της σχολικής βιβλιο-

θήκης, που θα γίνει από υπαλλήλους του 
δήμου. Τα έξοδα για την αγορά της οθό-
νης και των χρωμάτων δεν επιβάρυναν 
τον προϋπολογισμό του σχολείου αλλά 
εξασφαλίστηκαν από τις ευγενικές προ-
σφορές χορηγών, με τους οποίους επι-
κοινώνησε η Διευθύντρια του Λυκείου, 
κα Πολίτου Μάρθα.
Για τις προσφορές αυτές το σχολείο θα 
ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του 
στους ιδιοκτήτες των ακόλουθων επιχει-
ρήσεων της τοπικής κοινωνίας:

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΠΟΥΛΙΤΣΑ

• THIAMIS, G. GIANNAKOULIAS – M. 

THEODOROU – GR. TROGADIS Co. 

FRUIT EXPORTS, ΣΤΙΜΑΓΚΑ

• A. ΦΑΡΜΑΚΗ – B. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε. 

“TASTY GRAPES”, ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΞΑ-

ΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΤΙΜΑΓΚΑ

βελτίωση χώρων και εγκαταστάσεων του ΓΕΛ βέλου

«Δεν αντέχουμε άλλο» διεμήνυσαν 
στο μεγάλο συλλαλητήριο-πορεία οι 
αγρότες της Κορινθίας. Επίσης διεμή-
νυσαν ότι  οι κινητοποιήσεις τους ανε-
ξάρτητες και με ελεύθερη φωνή.

Και αυτές οι κινητοποιήσεις θα γιγα-
ντωθούν ακόμα περισσότερο στο επό-
μενο χρονικό διάστημα.

Το συλλαλητήριο σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία αν σκεφθούμε τις υποτονι-
κές συνθήκες της εποχής. Η Κόρινθος 
πλημμύρισε κυριολεκτικά από τρακτέρ 
και αγροτικά αυτοκίνητα και οι εκατο-
ντάδες αγρότες  διαδήλωσαν δυναμικά 
και ειρηνικά, στέλνοντας το μήνυμα 
στην Κυβέρνηση. Κεντρικός ομιλητής 
στο συλλαλητήριο ο Φενεάτης πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου Κορινθί-
ας Παναγιώτης Φιακάς.

Τον αγώνα των αγροτών στήριξαν και 
τα τρία Εργατικά Κέντρα του Νομού Κο-

ρίνθου,Κιάτου και Λουτρακίου καθώς 
και ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου.

Κάλεσμα για Αθήνα
Εν τω μεταξύ ο Αγροτικός Σύλλογος 

Κορινθίας καλεί τα μέλη του να συμμε-
τέχουν στη συγκέντρωση που θα γίνει 
την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην Πλατεία 
Συντάγματος στην Αθήνα.

Στη συγκέντρωση θα συμμετέχουν 
αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την 
Ελλάδα και και όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλ-
λόγου "όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώ-
να για το μέλλον μας". 

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να 
γίνουν στους κατά τόπους αγροτικο-
όυς συνεταιρισμούς ή στους προέ-
δρους  των χωριών ή στα τηλέφωνα  
6948 245315,  6973 186121 και 
6974479061.
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Όταν λέμε «ιστο-
ρικότητα του ιησού», 
εννοούμε από τη μιά 
πλευρά τη μελέτη της 
ιστορικής πραγματικό-
τητας προσώπων και 
γεγονότων, και από 
την άλλη την ανάλυση 
των διαθέσιμων ιστο-
ρικών στοιχείων για 
την εξακρίβωση ότι: 

(α). ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ως ιστορική μορ-
φή και (β). κάποια απο τα μεγάλα ορόσημα της 
ζωής του, όπως αυτά περιγράφονται στα Ευαγ-
γέλια, μπορούν να επιβεβαιωθούν ως ιστορικά 
γεγονότα.

Σήμερα, οι περισσότεροι σύγχρονοι μελετη-
τές της αρχαιότητας συμφωνούν ότι ο Ιησούς 
Χριστός υπήρξε. Για τη γενική πορεία της ζωής 
του Ιησού δεν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες. 
Υπάρχουν όμως ως πρός την ιστορικότητα συ-
γκεκριμένων γεγονότων, τα οποία περιγράφο-
νται στις βιβλικές αναφορές για τον Ιησού. Τη 
συνολική αποδοχή συγκεντρώνουν μονάχα δύο 
γεγονότα: (α). ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον 
Ιωάννη Βαπτιστή και (β). ότι σταυρώθηκε με 
διαταγή του Ρωμαίου Επάρχου Πόντιου Πιλάτου.

Ο Ιησούς δεν ήταν εξ αρχής κάποιο σημαίνον 
ιστορικό πρόσωπο, αλλά ένας ηγέτης μιας ομά-
δας ανθρώπων που κατοικούσαν σε μία από τις 
μικρότερες και ασήμαντες επαρχίες και λόγω της 
ταπείνωσής του δε συγκέντρωσε πάνω του όσο 
ζούσε «δημοσιότητα». Όμως, την ιστορικότητα 
του Ιησού δεν την αμφισβητούν ούτε οι άθεοι.

Οι όποιες αμφιβολίες υπήρξαν ή υπάρχουν 
περί της ιστορικής υπάρξεως του Ιησού εμφα-
νίστηκαν μετά τον 17ο αιώνα μ.Χ. Η αναζήτηση 
για το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού ξεκινά δια-
κόσια χρόνια πριν, όταν στα τέλη του 18ου αιώνα 

μερικοί Ευρωπαίοι διαφωτιστές και διανοούμε-
νοι άρχισαν να εφαρμόζουν τη φιλολογική και 
ιστορική κριτική στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. 
Επομένως, εάν ο Ιησούς δεν υπήρξε σαν ιστορι-
κή προσωπικότητα, τότε τί συνέβη και το θυμή-
θηκαν μερικοί μετά από 17 αιώνες??

Κοιτίδα των αμφιβολιών αυτών και της αμ-
φισβήτησης για την ιστορική ύπαρξη του Ιησού 
Χριστού φαίνεται ότι ήταν οι λιγοστές αναφορές 
– πληροφορίες ή ιστορικές πηγές που υπάρχουν 
περί του Ιησού. Θα δούμε στη συνέχεια ότι κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει και καταρρίπτεται επιστημο-
νικά και ιστορικά. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν 
πολλά ιστορικά πρόσωπα, τα οποία έχουν σα-
φώς λιγότερες πηγές, όπως ο Μέγας Αλέξαν-
δρος, ο Σωκράτης που δεν άφησε ο ίδιος γραπτά 
έργα αλλά οι μαθητές του, ο Πυθαγόρας κ.α., και 
παρά ταύτα είναι εκτός αμφισβήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι το 70 μ.Χ. 
οι Ρωμαίοι εισέβαλαν και κατέστρεψαν την Ιε-
ρουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος του Ισραήλ 
γενικότερα. Είναι πιθανόν πολλά από τα ιστορικά 
στοιχεία της ύπαρξης του Ιησού να καταστράφη-
καν και επιπλέον πολλοί αυτόπτες μάρτυρες του 
Ιησού θα πρέπει να σκοτώθηκαν, με συνέπεια 
ο αριθμός των επιζώντων που θα μπορούσαν 
να ομολογήσουν για τον Ιησού να περιορίστηκε 
σημαντικά.

Ιστορικές πηγές – στοιχεία
Υπάρχει ένα πλήθος στοιχείων υπέρ της 

ιστορικής ύπαρξης του Ιησού Χριστού, τόσο στην 
κοσμική όσο και στην εκκλησιαστική ιστορία. Η 
Καινή Διαθήκη είναι η κύρια πηγή των αποδεί-
ξεων για την ύπαρξη του Ιησού Χριστού, αφού 
περιλαμβάνει εκατοντάδες αναφορές για το 
πρόσωπο του. 

Όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, έχουμε 
γραπτά κείμενα που συγγράφτηκαν εντός 200 

χρόνων από τότε που έλαβαν χώρα τα ιστορικά 
γεγονότα που σχετίζονται με τη ζωή, τη δράση 
και το έργο του Ιησού Χριστού στην Ιουδαία 
και τη Γαλιλαία, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα 
αξιόπιστα στοιχεία, όπως π.χ. οι περισσότερες 
από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που 
συγγράφτηκαν από τον ίδιο στα μέσα του 1ου αι-
ώνα μ.Χ (λιγότερο από 40 χρόνια μετά το θάνατο 
του Ιησού), τα τέσσερα ευαγγέλια των Μάρκου, 
Ματθαίου, Ιωάννη και Λουκά κ.α.

Ιστορικά όμως στοιχεία εντοπίζονται και σε 
διάφορα αρχαία συγγράμματα, τα οποία αποτε-
λούν ισχυρή απόδειξη της ύπαρξης ενός άνδρα 
στο Ισραήλ με την επωνυμία «Ιησούς» κατά τις 
αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. οι πηγές αυτές είναι 
οι εξής:
• Πρώτη πηγή: Κορνήλιος Τάκιτος 

(ρωμαίος ιστορικός, β΄ μισό του 1ου μ.χ 
– α΄ μισό του 2ου μ.χ αιώνα)
Θεωρείται ένας από τους πιό αξιόπιστους 

ιστορικούς του αρχαίου κόσμου. Στο έργο του 
«Χρονικά» (Annales) αναφέρει για τους προ-
ληπτικούς «Χριστιανούς», που έλαβαν το όνομά 
τους από τον Christus (λατινική ονομασία του 
Χριστού), ο οποίος υπέφερε από τον Πόντιο 
Πιλάτο κατά τη βασιλεία του Τιβέριου (14 μ.Χ. 
– 37 μ.Χ.). Ο Τάκιτος έγραφε, όπως αναφέρει, 
έχοντας ως πηγή τα Ρωμαϊκά αρχεία, τα οποία 
όμως δεν σώζονται.Αναφέρει και τις ιδιαίτερες 
τιμωρίες που υπέβαλε ο Νέρων το 64 μ.Χ τους 
Χριστιανούς, οι οποίοι όπως προσθέτει ήταν πο-

λυάριθμοι,λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς – πυρ-
πόλησης της Ρώμης. 

Ειδικότερα, γράφει ότι: « ο Νέρων υπέδειξε 
άλλους ως ενόχους και υπέβαλεν εις ιδιαιτέ-
ρας τιμωρίας εκείνους τους οποίους ο λαός 
μισώντας τους για τις ανομίες τους ωνόμαζε 
χριστιανούς. Εκείνος από τον οποίον προήλθε το 
όνομα είναι ο Χριστός, ο οποίος εθανατώθη επί 
της βασιλείας του Τιβέριου, όταν Επίτροπος ήτο 
ο Πόντιος Πιλάτος. Η προς καιρόν κατασταλείσα 
ολέθρια δεισιδαιμονία ανεφάνη πάλιν όχι μόνον 
εις την Ιουδαίαν, την εστίαν αυτού του κακού, 
αλλά και εις την Πόλιν (Ρώμην), όπου από πα-
ντού μαζεύονται και ακούονται όλα τα κακά και 
τα αισχρά (Annales, XV, 44)».

Από τη μαρτυρία αυτή του Κορνήλιου Τάκι-
του προκύπτουν τα εξής στοιχεία: (α). Δίνεται 
συγκεκριμένος χρόνος και τόπος δράσεως, 
δηλαδή «επί Τιβερίου βασιλέως και διοικητού 
της Ιουδαίας Ποντίου Πιλάτου», (β). πιστοποιεί-
ται η ύπαρξη του Ιησού Χριστού και μιλάει για 
τον θάνατό του ως «κακοποιού» από τον Πιλάτο 
και (γ). μιλά για τον Ιησού με απλότητα χωρίς να 
φαίνεται ότι αμφισβητεί την ύπαρξή του.

Ο Κορνήλιος Τάκιτος, παρόλο που ήταν αντί-
θετος στον Χριστιανισμό, δεν αμφισβητεί ούτε 
ότι υπήρξε ο Χριστός ούτε ότι ο Χριστιανισμός 
εξαπλώθηκε παρά τους διωγμούς που υπέστη. 
Εάν είχε την οποιαδήποτε αμφιβολία, με κάποιο 
τρόπο θα κατάγραφε αυτήν στο έργο του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας 
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως: 
•	 Oνυχοµυκητίαση
•	 Υπερκεράτωση	(σκλήρυνση	πελµάτων)
•	 Αφαίρεση	κάλων
•	 Παχυονυχία
•	 Ορθονυχία
•	 Ονυχοκρύπτωση	(νύχι	που	εισχωρεί	στο	δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

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

ΠΕΝΝΥ	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ιησούς χριστός ως ιστορικό πρόσωπο
Ερώτηση:  «Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού;»

Απάντηση Αλβέρτου Αϊνστάιν:  «Χωρίς αμφιβολία...Η προσωπικότητά του βρίσκεται σε κάθε 
λέξη. Κανένας άλλος μύθος δεν είναι εμπλουτισμένος με τόση ζωή».

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
διδάκτωρ

ΜΕΡΟΣ Α΄
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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

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

Πολιτιστικά

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

πολιτιστικο κεντρο μπολατιου
οκτωβριοσ: κυριακή 25, Παρασκευή 30, σάββατο 31

ΝοΕΜβριοσ: Παρασκευή 6, σάββατο 7, Παρασκευή 13
σάββατο 14, Παρασκευή 20, σάββατο 21

ώρα: 8.30 μ.μ.

Για κρατήσΕισ θΕσΕωΝ
6945 871808 - 6946 524680 – 6940 731760

νεα διαπλαση μπολατιου
θεατρικη ομαδα “θανοσ καλαντζησ”

παλιά δαντέλααρσΕΝικο&

4 ακόμη παραστάσεις 
για το "Αρσενικό 

και παλιά Δαντέλα"
Τέσσερις ακόμη έκτακτες παραστάσεις ... για 

όσους δεν πρόλαβαν να το δουν.. Μετά τις πολύ 
καλές εντυπώσεις που άφησαν στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μπολατίου οι παραστάσεις με τη Μαύ-
ρη Κωμωδία του ΤΖ. Κέσελρινγκ «Αρσενικό και 
παλιά Δαντέλα» σε σκηνοθεσία Άννας Ρότσιου με 
τη θεατρική ομάδα της Νέας Διάπλασης "Θάνος 
Καλαντζής".
• Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 
• Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 
• Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 
• Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
Έναρξη 8.30 
Τιμή εισόδου: 8 ευρώ 
Φοιτητικό - μαθητικό : 5 ευρώ
Για κρατήσεις θέσεων: 
6945871808 - 6946524680 – 6940731760
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου ξετυλίγεται 
μέσα στα υπέροχα σκηνικά του Ανδρ. Καρβου-
ντζή και υπό τις ατμοσφαιρικές μουσικές επιλο-
γές του Μπ. Ανδρικόπουλου, η πιο ξεκαρδιστική 
μαύρη κωμωδία του φετινού χειμώνα!

Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ», 
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κο-
ρινθίας, θα διοργανώσει εκδήλωση -αφιέρωμα 
στους δυο μεγάλους Έλληνες λογοτέχνες:  Οδυσ-
σέα Ελύτη και Γεώργιο Σεφέρη στην αίθουσα 
“Περίανδρος ο κορίνθιος” του 4ου λυκείου 
κορίνθου, περιοχή αγίου γεωργίου, την κυ-
ριακή 22 νοεμβρίου 2015, ώρα 18.30. Στην 
εκδήλωση θα συμμετέχουν, αφιλοκερδώς, οι:
• Νένα Βενετσάνου, τραγουδοποιός

• Γιώργος Παγιάτης, μουσικοσυνθέτης
• Κώστας Γεωργουσόπουλος, θεατρολόγος, κρι-

τικός θεάτρου
• Διονύσης Καρατζάς, εκπαιδευτικός, ποιητής
• Κώστας Κωτούλας, στιχουργός, συγγραφέας
• Τάκης Φουρλάς, μουσικός (κιθάρα)
• Παναγιώτης Τσιφτσής, μουσικός (μπουζούκι)

Για το Δ.Σ. του Σωματείου
 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ευδοξία Κουβακλή-Νάνου Δήμητρα Τσεπεντζή

Εκδήλωση-αφιέρωμα από τις "Αλκυονίδες" 
στους Οδυσσέα Ελύτη και Γιώργο Σεφέρη

Παραστάσεις  για  παιδιά 
στο  Θέατρο  Περιγιαλίου

Η θεατρική μας παράσταση είναι βασισμένη 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα της  Άστριντ Λί-
ντκρεν ‘’Ο Κάρλσον και ο Μπόμπιρας στη στέγη’’

 Λίγα λόγια για το έργο :
  Ο Κίμωνας είναι ένα αγόρι που ζει σε μια με-

γαλούπολη και νιώθει μόνος και παραμελημέ-
νος γιατί οι γονείς του δεν προλαβαίνουν με τις 
υποχρεώσεις στη δουλειά και το σπίτι να ασχο-
ληθούν μαζί του και ο μεγάλος αδελφός του τον 
περιφρονεί.

  Από το παράθυρο μπαίνει ξαφνικά ένα παρά-
ξενο ανθρωπάκι ο Στίκης ο Κεραμιδοτρέχαλος 
που μένει στις στέγες παρέα με τις γάτες και τα 
αστέρια. Ο Στίκης γίνεται σύντροφος του Κίμω-
να στα παιχνίδια και τις σκανταλιές και επειδή 
είναι ορατός μόνο από όποιον πιστεύει σε αυτόν 
δημιουργούνται ξεκαρδιστικές καταστάσεις και 
παρεξηγήσεις.

    Έρχεται όμως η στιγμή που ο Κεραμιδοτρέ-
χαλος εξαφανίζεται ξαφνικά όπως ήρθε, αλλά 
υπόσχεται πως πάντα θα είναι δίπλα στον φίλο 
του. Η στιγμή που η βοήθεια του Στίκη θα κριθεί 

απαραίτητη δεν αργεί γιατί ο Δήμαρχος θέλει να 
ξεριζώσει το δασάκι της γειτονιάς για να το κάνει 
πάρκινγκ.

  Θα μπορέσουν μικροί μεγάλοι να αντισταθούν 
στα συμφέροντα που τους απειλούν και να σώ-
σουν το δασάκι;

Θα νιώσει ο Κίμωνας την αξία της συνεργασίας 
και της φιλίας;

Θα καταλάβει τη δύναμη που κρύβει μέσα του;
Μια υπέροχη διαδραστική παράσταση με τη 

συμμετοχή των παιδιών.
 Σκηνοθεσία : Γωγώ Ξανθάκη
Παίζουν : Γωγώ Ξανθάκη, Άρης Σταύρου, Πα-

ναγιώτης Δημάκης, Ευτέρπη Αποστόλου – Δη-
μάκη, Εβίτα Δραγούνη

Για πρωινές παραστάσεις σχολείων κατό-
πιν συνεννοήσεως στα τηλ. 27410 86330 & 
6973803911

Τιμή  εισιτηρίου  5 €
 Άνω  των  80  παιδιών  θα  υπάρχει  μείωση  

του  εισιτηρίου  κατόπιν  συνεννοήσεως
 http://Theatroperigialiou.wordpress.com

ΠΑΙΔΙΚΗ  ΣΚΗΝΗ 2015 – 2016
‘’Ο Στίκης και ο Κίμωνας στη στέγη’’   Παράσταση για μικρούς και μεγάλους.

Σάββατα 21 & 28 Νοεμβρίου 2015 ώρα 6:00



ΔΕΥΤΕΡΑ  16   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2015

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

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

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

δακτυλογραφη-
σεισ-επιμελειεσ 

κειμενων 
Έμπειρη φιλόλογος 

αναλαμβάνει δακτυλο-
γραφήσεις 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  

Ζητω εργασια για σέρβις ή κουζίνα. Με-
γάλη εμπειρία σε ανάλογες θέσεις. Τηλ. 
6946742363

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
πωλειται αρδευτικό συγκρότημα στη θέση 
Ασωπός στο Βέλο Κορινθίας. Τηλ. 6937-
303553
πωλειται οικοπεδο στο Βραχατι, 100 
μ. από τη θάλασσα, εμβαδό 900 τ.μ., κτίζει 100 
τ.μ. Γεώτρηση εντός. Τηλ. 6976-712729
πωλειται CITROEN C4 COUPE 1400cc ΜΟ-
ΝΤΕΛΟ 2006 150.000 ΧΛΜ ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΙΜΗ ΤΗΛ. 6977367330.
πωλειται φρέζα τύπου ΡΟΤΑΡΙ σε τιμήευκαι-
ρίας. τηλ. 6939629968

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!



ΙΔΑΝΙΚΟ για:
•	 Καφετέριες - Μπαρ (για την παραγωγή ποιοτικού 

καφέ και την προστασία των συσκευών)
•	 Κατοικίες
•	 Εστιατόρια
•	 Ξενοδοχεία
•	 Εργαστήρια
•	 Σχολεία
•	 Κάθε περιοχή με υφάλμυρο 

ή γλυφό νερό

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ 
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

HOME-RO-UV / 6S Σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης 
ΠΑρΑγωγήΣ ΠΟΣΙΜΟυ ΝΕρΟυ (6 σταδίων)
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14 πολιτών
Γνώμηβόλεϊ / Ποδόσφαιρο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Η πεντάρα της Κορίνθου επί του Ηρακλή Λε-
χαίου της χάρισε την πρώτη θέση στον πίνακα της 
βαθμολογίας αφού ναι μεν ισοβαθμούν με τον ΑΟΖ 
αλλά η διαφορά τερμάτων είναι υπέρ της.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 8 7 1 0 22
2. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 8 7 1 0 22
3. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 8 7 0 1 21
4. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 8 6 1 1 19
5. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 8 4 3 1 15
6. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝ. 8 3 2 3 11
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 8 3 1 4 10
8. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 8 2 4 2 10
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. 8 3 1 4 10
10. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 8 2 3 3 9
11. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 8 2 3 3 9
12. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 8 2 0 6 6
13. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 8 1 2 5 5
14. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 8 1 1 6 4
15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 8 0 3 5 3
16. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 8 0 2 6 2

Επόμενη αγωνιστική
21/11/15 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006

ΚΥΨΕΛΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ  1-1
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ  5-0
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ  0-2
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ  1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ  1-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. – ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ  1-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ  0-3
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΚΥΨΕΛΟΣ  2-0

π ο Δ ο Σ φ Α Ι ρ ο
Α1 ΚΑΤΗΓΟριΑ ΚΟριΝΘιΑΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S ER V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Έχασε με το κεφάλι ψηλά και 
πήρε το βαθμό ο Παμβοχαϊκός�

Ο Παμβοχαϊκός έφτασε στα όρια 
του τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ και μά-
λιστα εντός του PAOK Sports Arena 
σε ένα ακόμα σούπερ ντέρμπι της 
εξ αναβολής 1ης αγωνιστικής που 
κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Μετά από 
συγκλονιστικό αγώνα δυόμιση 
ωρών ο ΠΑΟΚ νίκησε την ομάδα 
του Βραχατίου με 3-2 και μετά από 
συναρπαστικό 5ο σετ που κρίθηκε 
με 21-19.

Ο Παμβοχαϊκός του Γιώργου 
Χριστόπουλου μπήκε εντυπωσιακά 
με προβάδισμα 1-0 σετ και μπορεί 
στο φινάλε να γνώρισε την ήττα 
αλλά πήρε έναν πολύτιμο βαθμό. 
Μέχρι στιγμής εντός συνόρων είναι 
η πρώτη ομάδα που αμφισβήτησε 
ευθέως τον δικέφαλο.

Ο Παμβοχαϊκός ξεκίνησε δυνα-
τά και με τον Βαν Ντορμ να χαλάει 
με τα σερβίς του την υποδοχή του 
ΠΑΟΚ οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν 
ένα σερί 0-4, αναγκάζοντας από 
νωρίς τους ασπρόμαυρους να κυ-
νηγάνε στο σκορ.

 Ο τραυματισμός του Παντακίδη 
σε μια σύγκρουση με τον Χιμένες 
στο 6-10 του 1ου σετ αποσυντό-
νισε τους παίκτες του Ζελιάσκοφ. 
Μετά τις πρώτες βοήθειες και ράμ-
ματα στο μάγουλο ο Παντακίδης 
με ηρωική προσπάθεια επέστρεψε 
στον αγώνα. Ο Παμβοχαϊκός είχε 
άριστη τακτική σε σερβίς και μπλοκ 
και ο Ζελιάσκοφ έριξε στον αγώνα 
τον Καρασαββίδη στη θέση του Δη-
μήτρη Εφραιμίδη και τον Κουρνέ-
τα αντί του Τερζή στο 19-9 για τον 
Παμβοχαϊκό που έφτασε εύκολα 
στο 25-14 και στο 1-0 σετ.

 Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 
δεύτερο σετ με τον ΠΑΟΚ να ανε-
βάζει την απόδοση του σε όλους 
τους τομείς. Με τον Δημητριάδη 
να χαλάει την υποδοχή του ΠΑΟΚ 
σημαδεύοντας τον Καρασαββίδη 
ο φιλοξενούμενοι μείωσαν αρχικά 
σε 20-18 και λίγο μετά με άσο του 
Γκρόβνεβελντ  σε 21-20. Λάθος 
του Χιμένες έκανε το 23-22,αλλά 
ο Σεπέδα έσπασε το τριπλό μπλοκ 
των Κάιο, Πελεκούδα, Δημητριάδη 
για το 24-22. Το τελικό 5-22 δια-
μορφώθηκε με άουτ επίθεση του 
Γκρόεβελντ.

 Με τον Παντακίδη να έχει επι-
στρέψει στον αγώνα, τον Σεπέδα 
ασταμάτητο αλλά και τον Γκεοργκί-
εφ να ρισκάρει από τη γραμμή του 
σερβίς ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο 
3ο σετ σετ και επικράτησε εύκολα 
με 25-12 κάνοντας την ανατροπή 
και το 2-1 σετ.

 Ο Παμβοχαϊκός ήταν αποφασι-
σμένος για όλα και αυτό φάνηκε 
στο 4ο σετ. Όπου ξέφυγε με 3-0 

και ακολούθησε μάχη πόντο πόντο 
μέχρι το 19-19. Τα σερβίς του Κάιο 
και τα μπλοκ Πελεκούδα, Γκρό-
νεβελντ έφεραν σερί 4-0, ενώ ο 
τελευταίος έκανε το 25-23 όταν ο 
ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο.

 Στο τάι μπρέικ ο ΠΑΟΚ ξέφυγε 
με 4-1 και 8-5 με άσο του Σεπέδα 
και 10-6 με πόντο του Χιμένες. Με 
μπλοκ του Παντακίδη στον Ροντρί-
γκο έγινε το 13-7, αλλά οι φιλοξε-
νούμενοι έφεραν το σετ στα ίσια 
στο 14-14. Στο 17-16 το σερβίς του 
Γκρόνεβελντ χτύπησε στα χέρια του 
Καρασαββίδη που επιχείρησε υπο-
δοχή και έσκασε στη γραμμή του 
τερέν της ομάδας του Βραχατίου με 
τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει σε 17-17.

Ο ΠΑΟΚ μετά από επτά ματς 
μπολ και εκρηκτικό τον Σεπέδα 
επικράτησε με 21-19. Στο 19-19 
πήραν ο Γκεοργκίεφ έβαλε τον 
ΠΑΟΚ μπροστά (20-19) και στην 
επόμενη φάση ο Κάιο κάρφωσε 
άουτ για το τελικό 21-19.

Πηγή: www.volleyleague.gr

Στα όριά του έφερε τον αήττητο έως ώρας πΑοΚ ο γενναίος 
παμβοχαϊκός που έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό!



ΔΕΥΤΕΡΑ  16   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2015

15πολιτών
Γνώμη Αθλητισμός

βανδαλισμοί στο 
γήπεδο του Άσσου

Ορθοσωματική Γυμναστική
Ορισμός - Σκοπός 

Ορθοσωματική Γυμναστική είναι το γνωστι-
κό αντικείμενο το οποίο ανάγεται στο χώρο 
της Φυσικής Αγωγής και ασχολείται με παρα-
μορφώσεις της σπονδυλικής στήλης Σ.Σ., όπως 
κύφωση, λόρδωση, σκολίωση, με παραμορφώ-
σεις των άνω και κάτω άκρων, με παθήσεις της 
Σ.Σ., όπως δισκοπάθεια - δισκοκήλη, σπονδυ-
λολίσθηση, κλπ. 

Η Ορθοσωματική Γυμναστική χρησιμοποιεί 
ειδικό ασκησιολόγιο, με μηδέν επιβαρύνσεις για 
τον ανθρώπινο οργανισμό, το οποίο αποσκοπεί: 
α. στη πρόληψη παραμορφώσεων και παθήσε-
ων (προληπτική εφαρμογή) β. στη διόρθωση 
των ήδη υπαρχόντων παραμορφώσεων και πα-
θήσεων (διορθωτική εφαρμογή) 3) στη συντή-
ρηση και μη περαιτέρω επιδείνωση της υπάρ-
χουσας κατάστασης (συντηρητική εφαρμογή). 
Μέρος της ορθοσωματικής γυμναστικής είναι 
η αναπνευστική γυμναστική η οποία αποσκο-
πεί στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουρ-
γία (π.χ. συνίσταται σε περιπτώσεις βρογχικού 
άσθματος).

Βασικές αρχές  
Ορθοσωματικής Γυμναστικής 

Η αποτελεσματικότητα της ορθοσωματικής 
γυμναστικής εξαρτάται από την πιστή εφαρμογή 
ορισμένων αρχών: α. Η γύμναση να γίνεται επί 

καθημερινής βάσεως, β. Να εφαρμόζεται πιστά 
το πρόγραμμα άσκησης που είναι ειδικό για 
κάθε περίπτωση (εξατομικευμένο ή ομαδικό), 

γ. Ο ασκούμενος: 
• Να ασκείται αυτοδύναμα και όχι με συ-

νασκούμενους. 
• Να γυμνάζεται με το βάρος του ιδίου του 

σώματος και όχι με τη χρήση πρόσθετων 
επιβαρύνσεων, 

• Να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της 
Ψυχοκινητικής Αγωγής (Ψ.Α.). 

δ. Να χρησιμοποιούνται ειδικές διατατικές 
ασκήσεις, ε. Να χρησιμοποιούνται ειδικές ασκή-
σεις επιβάρυνσης με μηδέν επιβάρυνση, ζ. Να 

χρησιμοποιούνται θέσεις κλειδιά. Προϋπόθεση 
βέβαια επιτυχίας των παραπάνω είναι η ορθή 
γνώση: της κινησιολογίας της Ψυχοκινητικής 
Αγωγής. Η μέθοδο της Ορθοσωματικής Γυμνα-
στικής είναι κοινή τόσο για άτομα του Μέσου 
Όρου (Μ.Ο.) όσο και για τα άτομα με αναπηρία, 
διαφοροποιείται όμως η μεθοδολογία ανάλογα 
με τη συμπτωματολογία της κάθε πάθησης.

Επιπλέον συντελεί η ΟΡΘΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗ ώστε το σώμα να είναι σταθερό και 
ικανό να αντέξει μεγάλα φορτία, τα οποία προ-
έρχονται από κινητικές δραστηριότητες ή από 
εξωτερικές δυνάμεις. Για να διατηρήσουμε τη 
σωστή στάση, οι μύες, οι σύνδεσμοι, τα οστά κα 
οι αρθρώσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισορ-
ροπία. Ο στόχος της Διορθωτικής Γυμναστικής 
είναι η διατήρηση της ισορροπημένης στάσης 
δηλ. η διατήρηση των φυσιολογικών κυρτωμά-
των της σπονδυλικής στήλης. Με το να συμμε-
τέχουν τα άτομα σε προγράμματα Διορθωτική-
Ορθοσωματικής γυμναστικής ωφελούνται στο 
να έχουν σωστή στάση του σώματος τους, απο-
φυγή τυχόν τραυματισμών ή καταπολέμησης 
των αρθρώσεων και του μυοσκελετικού από 
τις κινήσεις και τις ανορθόδοξες στάσης από την 
καθημερινότητά μας.

Η ομάδα γυμναστών 
του «Aquarius Sport Hall»

Τη μανία φανατικών εισέ-
πραξαν οι εγκαταστάσεις του 
Ολυμπιακού Άσσου και της 
Προοδευτικής Περιγιαλίου στο 
γήπεδο του Άσσου την προη-
γούμενη εβδομάδα. Άγνωστοι 
έγραψαν με σπρέι στα αποδυ-
τήρια υβριστικά συνθήματα. 
Όπως σημειώνουν οι υπεύ-
θυνοι της ομάδας στη σελίδα 
τους στο Facebook με νόημα:  

"Δυστυχώς αυτή είναι η κατά-
ντια μερικών σωματείων να μην 
δεχτούν την ήττα στον αθλητι-
σμό"! Όπως βλέπετε οι εικόνες 
μιλούν μόνες τους, για ένα γε-
γονός που δεν πρέπει απλώς να 
μας θλίβει αλλά να μας κάνει να 
ντρεπόμαστε που ως κοινωνία 
επιτρέπουμε να υπάρχουν τέ-
τοια φαινόμενα στον χώρο του 
αθλητισμού...



450€
από 627€

κινητηρασ 
SUBARU  
6HP

κΕΦαλη 
αΕρο-
συμΠιΕστη
Β 4900 
μαντΕμΕνια 
600

Παγκοσ
ΕλαιοσυγκομιΔησ 
μΕ κινητηρα

ΒΕργα μΠαταριασ 
Παλμικοσ αΧινοσ

κινητηρασ
LONCIN  6,5HP

ΧτΕνα LISAM
μΕ ΠτυσσομΕνο 

κονταρι 

ΧτΕνα 
CAMPANGOLA 

μΕ ΠτυσσομΕνο 
κονταρι 

FALCON
AL-300/33V
ΕΠαγγΕλματικο 
ΕλαιοραΒΔιστικο 
μΠαταριασ 33V

ΨαλιΔι κλαΔΕματοσ Ζτ 40  
μΕ μΠαταρια Πλατησ

κοσκινΕσ

Ψυλλασ γΕΩργιοσ
αγ. ιΩαννησ, ΒΕλο κορινΘιασ, τηλ. 27420 35333

6 ατοκΕσ ΔοσΕισ σΕ ολα τα ΕργαλΕια με πιστωτική κάρτα

www.dragoneweb.org

MPF

Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per la-
vorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working 
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bear-
beitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux 
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres

αλυσοΠριονο 
HUSQVARNA
38cc 1,9 HP 40cm

καταστροΦΕασ κλαΔιΩν και ΧορτΩν 
DRAGONE ιταλιασ υΔραυλικοσ

1,75 m  

1,60 m    

1,40 m  

FELCO 820

Μικρομετρική 
ρύθμιση κεφαλής 

κοπής

Λειτουργία
ημι-ανοίγματος Δυνατότητα κοπής από 1 έως 45mm

Σκανδάλη με ελατήριο 
φιλική στον χρήστη

Λεπτό σώμα 
εργαλείου, 
φιλικό στον 
χρήστη (από 

36mm)

ΨΕκαστικο συγκροτημα
SUBARU MASTER 280

Κινητήρας 5,7 ΗΡ, µέγιστη παροχή: 28lt/min µέγιστη πίεση:35 At

ηλΕκτροΠαραγΩγο ΖΕυγοσ
Κινητήρας LONCIN 420cc, αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύς: 6,5KW, 

Σταθεροποίηση τάσης:AVR 2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α +1 ΠΡΙΖΑ 32Α. 

σκαΠτικο ΒΕνΖινησ
LONCIN MASTER LC750
Iσχυρός κινητήρας 196cc µε φίλτρο αέρος σε 

λάδι δύο ταχύτητες εµπρός+1 όπισθεν
Ρυθµιζόµενο τιµόνι,

πλάτος εργασίας:
90cm

σκαΠτικο ΠΕτρΕλαιου
LONCIN MASTER LC1350
Iσχυρός κινητήρας DIESEL 349cc
µε φίλτρο αέρος σε λάδι,
Ηλεκτρική εκκίνηση, δύο ταχύτητες εµπρός
+1 όπισθεν Ρυθµιζόµενο τιµόνι, 
πλάτος εργασίας:135cm

STARK
4400 T

ΔιΧτυ Ελαιοσυλλογησ 
ΒαρΕου τυΠου

μΕ Φασα
ΠΕριμΕτρικα 6Χ12m

240€
από 286€

140€
από 161€

185€
από 274€

410€
από 590€

1700€

999€
από 1143€

1670€
από 2041€

3800€
από 4200€

3500€
από 3800€

3300€
από 3500€

1130€
από 1476€

299€
από 373€

300€
από 418€

460€
από 550€

250€
από 312€

510€
από 600€

550€

Ελαιοραβδιστικό µπαταρίας 33V 
µε µετατροπέα στα 12 Volt για 
άµεση σύνδεση µε µπαταρία 
αυτοκινήτου. 
Ισχύς µοτέρ: 500w
Άξονας: Τηλεσκοπικός µήκους 
2,10-3,40 m
Απόδοση: 80-120 Kg/h

FALCON AL-300/12V
ΕλαιοραΒΔιστικο 
μΠαταριασ 12V

665€
από 848€

Ισχύς µοτέρ: 500w  
Άξονας: Τηλεσκοπικός µήκους 2,10-3,40m  

Απόδοση: 70-110 Kg/h

∆ιάµετρος κοπής: 40 mm
Βάρος ψαλιδιού: 0,86 Kg

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙ∆Ι ΖΤ40
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 50,4V/4,4Ah   
    ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
7. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μ
Ε 

Φ
ΠΑ

Μ
Ε 

Φ
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Μ
Ε 

Φ
ΠΑ

660€
από 996€

55€
από 68€

120€
από 143€

Με ηλεκτρική 
εκκίνηση 

(περιλαµβάνεται η 
µπαταρία)

Τάση Συνεχούς 
Ρεύµατος  DC:12V

Χο
ρτ

οκ
οΠ

τι
κα

 E
FC

O

ΘαμνοκοΠτικο HUSQVARNA 153R
Ανεξάρτητο σύστηµα εκκίνησης, εργονοµική χειρολαβή,

 κεφαλή µεσινέζας Τ45χ και
δίσκος χορτοκοπής

410€
από 578€

ΔΕΞαμΕνη 
ινοΧ για 

λαΔι Ή κρασι 
σΕ ΔιαΦορα 

μΕγΕΘη


