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Καλοκαιρινή ανάσα 1000 
τόνων από το Ξυλόκαστρο

«Θέλουμε να αλλάξουμε 
την εικόνα του λιμανιού μας»

ΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ, 
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ: 

«Αποκαταστάθηκε 
το θεσμικό πλαίσιο 
για τους εκτιμητές-
γεωπόνους, οι οποίοι 
ξεκινούν τις καταγραφές 
την Τρίτη 5 Ιουλίου».

Σκληρή 
διαμαρτυρία 
από τους 
Αγροτικούς 
Συλλόγους 
Κορινθίας

Ερώτηση στη 
Βουλή από 
τον Χρ. Δήμα

Ο Παναγιώτης Καραχάλιος, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σικυωνίων εκθέτει τα έργα, τις δράσεις και τα οράματα της διοίκησης για την 

μετατροπή του λιμανιού του Κιάτου σε πόλο έλξης τουριστών

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ σελ. 6-7

Λύση στο τεράστιο πρόβλημα εναπόθεσης των 
απορριμμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται 

ακόμα εντονότερο, θέλει να δώσει ο Δήμαρχος Βέλου 
– Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, ο οποίος το βράδυ 

της Πέμπτης, 29 Ιουνίου βρέθηκε στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και 

εξήγησε γιατί ζητά την βοήθειά τους.

σελ. 5 σελ. 2
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2 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΤα εν Δήμω

«Θέλουμε να αλλάξουμε 
την εικόνα του λιμανιού μας»

Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μας 
μιλά για τα έργα που εκτελούνται, 
αλλά και το όραμά του για ένα λιμάνι 
στο  Κιάτο, που θα αποτελεί πόλο 
έλξης τουριστών.
Ξεκινώντας την συζήτηση ο κ. Καρα-
χάλιος επεσήμανε πως στην αρμοδι-
ότητα του Λιμενικού Ταμείου ορίζεται 
και η παραλιακή ζώνη του όμορου 
δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης 
δηλαδή είναι διαδημοτικό, κάτι που 
λίγοι το γνωρίζουν.
Το νέο Δ.Σ. του Λιμενικού ανέλαβε το 
Σεπτέμβρη του 2014 και σαν πρώτη 
ενέργεια ήταν η αύξηση των εσόδων 
του λιμένα και η αξιοποίηση του μέσω 
της επέκτασης του αλιευτικού κατα-
φυγίου κατά 40 μέτρα σε πρώτη φάση, 
με την επιχορήγηση του Υπουργείου 
από το ΠΔΕ [πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων] ποσού 870.000 ευρώ 
καθώς και με την δεύτερη που θα 
φτάσει το ποσό των 3.000.000 ευρώ.
«Δεύτερο έργο που εντάχθηκε», συ-
νεχίζει ο κ. Καραχάλιος, «είναι η απο-
κατάσταση της ηλεκτροδότησης της 
χερσαίας ζώνης από τον ποταμό Ελισ-
σώνα μέχρι το δημαρχείο και ανήκει 
στο ΠΔΕ του 2015.
Από το ΠΔΕ του 2014 ολοκληρώσαμε 
την επισκευή και αποκατάσταση της 
γέφυρας στο ποταμό Κύριλλο παρά 
την καθυστέρηση του χειμώνα κατα-
φέραμε να το παραδώσουμε αρκετά 
γρήγορα. Προχωράμε», αναφέρει ο κ. 
Καραχάλιος «και στην αποκατάσταση 

του οδοστρώματος της χερσαίας ζώ-
νης από του Κατσαβού έως το αλιευ-
τικό καταφύγιο, καθώς και των πεζο-
δρόμων, του ηλεκτροφωτισμού έργο 
που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2017. 
Στο αλιευτικό καταφύγιο θα γίνουν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς αρ-
κετοί σε ακατάλληλες ώρες καταφεύ-
γουν θορυβούν όπως και Ρομά που το 
βρωμίζουν. Έχουμε καλή συνεργασία  

με τους επιχειρηματίες της παραλι-
ακής ζώνης αφού είναι τυπικοί στις 
υποχρεώσεις τους και συμβάλλουν 
δυναμικά στη τουριστική προβολή του 
δήμου μας.
Με τους δύο συλλόγους που ασχο-
λούνται με την ιστιοπλοΐα και τα άλλα 
σπορ της θάλασσας έχουμε καλή συ-
νεργασία και είμαστε αρωγοί στο έργο 
τους. 

Παιδικές χαρές στη χερσαία ζώνη 
έχουμε δύο: η μία με πιστοποίηση 
δευτέρου βαθμού στην Μιαούλη και η 
δεύτερη, που χρησιμοποιείται κακώς 
αφού είναι παράνομη χωρίς πιστο-
ποίηση, στο λιμάνι.  
Άμεσα εντός του μήνα θα γίνει ο κα-
θαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου 
από ειδικούς δύτες αδειοδοτημένους 
για την συγκεκριμένη δράση. Πα-
ράλληλα είμαστε στην διαδικασία μα 
εντάξουμε στο Λιμενικό ταμείο το λι-
μανάκι στο Ναυτικό όμιλο και το λιμα-
νάκι στα Μαύρα Λιθάρια.
Τέλος», καταλήγει ο αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, «σε 
συνεργασία με το δήμο θα προβούμε 
σε μια ανοιχτή συζήτηση –ενημέρω-
ση με τους δημότες για το όραμα που 
έχουμε για το λιμάνι αλλά και προτά-
σεις που θα γίνουν και θέλουμε και 
την συμμετοχή τους. Πολλά από τα 
θέματα που αναφέραμε», τονίζει με 
έμφαση ο κ. Καραχάλιος, «έπρεπε να 
είχαν σχεδιαστεί από την προηγούμε-
νο ΔΣ πράγμα που δεν έγινε, αυτά για 
μας ήσαν προτεραιότητες και θέλουμε 
να πιστεύουμε πως με συνεχή προ-
σπάθεια και όραμα θα καταφέρουμε 
να αλλάξουμε την εικόνα του λιμανιού 
μας, ώστε να γίνει πόλος έλξης για τα 
σκάφη που θέλουν να επισκεφθούν 
την πόλη μας συμβάλλοντας στην 
προβολή της, αλλά και στην οικονομι-
κή της ανάπτυξη».

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, αντιπρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

 ■ Ο πρόεδρος και 
δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος 
Σταματόπουλος και ο 
αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Παναγιώτης 
Καραχάλιος 
υπογράφουν τη 
σύμβαση για την 
αντικατάσταση του 
υπολειπόμενου δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού και 
των Φωτιστικών 
σωμάτων της παραλίας 
του Κιάτου.
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Τα εν Δήμω...

Το εστιατόριο ‘‘Θέα’’ είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα παραγ-
γέλνοντας εκλεκτά εδέσματα ελληνικής κουζίνας και πίνοντας ένα ποτήρι κρασί .
Εκλεκτά κρεατικά και φρέσκα λαχανικά αποτελούν τις πρώτες ύλες που με το μεράκι του μάγειρα 
μετατρέπονται σε λαχταριστά πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα.
Απολαύστε τις γεύσεις του μενού του εστιατορίου ‘‘Θέα’’ που σας ταξιδεύουν σε όλες τις εποχές.
Μια ιδανική πρόταση εξόδου για ήσυχα μεσημεριανά γεύματα και ζωηρές βραδινές παρέες.

Θα χαρούμε να επιμεληθούμε 
τις επαγγελματικές σας συνα-
ντήσεις καθώς και τις κοινωνι-
κές σας εκδηλώσεις.
Μία συνάντηση μαζί σας θα 
μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε 
και να οργανώσουμε με κάθε 
λεπτομέρεια σύμφωνα με τις 
δικές σας ανάγκες, το μενού 
και την φιλοξενία των  
καλεσμένων σας.

Κοινωνικές
εκδηλώσεις

Παιδικά
πάρτυ

Επαγγελματικά 
γεύματα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΣΟΥ

%  27410 86699

6974 866576

Σημαντικές αλλαγές για τους 80.000 
δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και για 
τους ΟΤΑ προβλέπει το σχέδιο νόμου 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που παρέ-
δωσε το υπουργείο Εσωτερικών στους 
αιρετούς, προκειμένου να ξεκινήσει η 
τελική διαβούλευση πριν κατατεθεί στη 
Βουλή. 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατά-
ξεις για τα επιδόματα και τις μετακινή-
σεις που αφορούν 80.000 δημοτικούς 
υπαλλήλους και προβλέπει τη δημιουρ-
γία Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
στους δήμους της χώρας όπου θα πε-
ριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ 
και ΝΠΙΔ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Παράλληλα επιλύει προβλήματα που 
αφορούν τους εργαζομένους στα κοι-
νωνικά προγράμματα. 

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Με το νέο νομοσχέδιο, επανέρχο-

νται κάποιες από τις αποδοχές που είτε 
είχαν παγώσει, είτε είχαν καταργηθεί. 
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα κατα-
βληθεί επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 
και μέσα ατομικής προστασίας σε χρή-
μα σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων 
στους ΟΤΑ.

Στην πρώτη κατηγορία που θα δι-
καιούται πλέον επίδομα 150 ευρώ το 
μήνα ανήκουν:
• Εργαζόμενοι στην καθαριότητα

• Εργαζόμενοι σε συνεργία απολύμαν-
σης

• Απολυμαντές
• Εργάτες και τεχνίτες βιολογικού κα-

θαρισμού
• Νοσηλευτές και νοσοκόμοι

Στη δεύτερη κατηγορία με επίδομα 
70 ευρώ το μήνα υπάγονται:
• Ηλεκτροσυγκολητές
• Εργάτες ψεκασμού
• Μηχανοτεχνίτες
• Ηλεκτροτεχνίτες
• Βαφείς 
• Φανοποιοί

Στην τρίτη κατηγορία με 35 ευρώ 
το μήνα που αντικαθιστούν το γάλα 
και τα μέσα ατομικής προστασίας που 
δεν έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν 
ανήκουν οι: 

• Γιατροί και νοσηλευτές
• Συμβασιούχοι καθαριότητας
• Οδηγοί οχημάτων
• Εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Αντιμισθία για όλους 
τους αντιδημάρχους

Ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε 
τη μείωση της αντιμισθίας των αντιδη-
μάρχων οι αντιδράσεις ανάγκασαν το 
υπουργείο Εσωτερικών να αποσύρει τις 
επίμαχες παραγράφους που καθόριζαν 
την αντιμισθία των αντιδημάρχων από 
το 50%  στο 25 ή το 30% της αντιμισθίας 
των δημάρχων, ενώ πλέον ορίζεται ότι 
την αντιμισθία θα την λαμβάνουν όλοι 
και όχι ένα τμήμα των αντιδημάρχων, 
όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Παράλλη-
λα, πλέον, θα λαμβάνουν αποζημίωση 

και οι δημοτικοί σύμβουλοι για κάθε 
συνεδρίαση. Όπως αναφέρει το, υπό 
διαβούλευση, νομοσχέδιο: «Τα μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών 
που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται 
αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα».

Διευθετήσεις οφειλών
Στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ρυθμί-

ζονται ζητήματα αναδοχής χρεών από 
τους δήμους για δημοτικές επιχειρή-
σεις, εφ' όσον τελούν υπό εκκαθάριση 
ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση 
μέχρι τις 31.12.2016.

Ρυθμίζεται η τακτοποίηση εκκρεμο-
τήτων δημοσιονομικής διαχείρισης των 
ΟΤΑ με προτεραιότητα τις παλαιότερες 
οφειλές, αλλά και η έκδοση συμψηφι-
στικών ενταλμάτων. Παράλληλα, θε-
σπίζεται ευέλικτο σύστημα μεταφοράς 
πιστώσεων από έργο σε έργο. Από 
την πλευρά του κράτους προβλέπεται 
απαλλαγή από Φόρο Ακίνητης Περιου-
σίας για τα ακίνητα των δήμων. 

Τέλος, προβλέπεται αναχρηματοδό-
τηση των δανείων μέσω του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ), 
τα οποία πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί 
μέχρι 31.12.2016. Για την είσπραξη εσό-
δων στα ταμεία των δήμων προβλέπε-
ται διευκόλυνση μέσω POS.

Τι προβλέπει το τελικό 
πολυνομοσχέδιο 

για την Αυτοδιοίκηση
Επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας για τρεις κατηγορίες 

δημοτικών υπαλλήλων, αντιμισθία για όλους τους 
αντιδημάρχους, αποζημίωση για τους δημοτικούς 

συμβούλους και διευθετήσεις χρεών των ΟΤΑ
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4 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρά και διάφορα
Ψήφισμα 
του Συλλόγου 
των διδασκόντων 
του ΓΕΛ Βραχατίου 
για το θάνατο 
της Διευθύντριας 
κ. Κωστόγιαννη 
Αικατερίνης

Σήμερα 26 Μαΐου 2016 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11 π.μ. στο Γραφείο του 
ΓΕΛ Βραχατίου συνήλθε ο 
Σύλλογος των καθηγητών 
με αφορμή τον πρόσφατο 
απροσδόκητο θάνατο της 
αγαπημένης συναδέλφου 
και Δ/ντρίας του Σχολείου 
κ.Κωστόγιαννη  Αικατερίνης.
Εκτιμώντας το ήθος ,το 
διδακτικό έργο και την 
προσφορά της αείμνηστης 
συναδέλφου στο σχολείο, ο 
Σύλλογος των διδασκόντων
αποφάσισε ομόφωνα τα 
εξής:
1) Να διαθέσει χρηματικό 

ποσό για φιλανθρωπικό 
σκοπό.

2) Να δημιουργήσει μια 
μικρή βιβλιοθήκη στο 
χώρο του γραφείου των 
διδασκόντων, με βιβλία τα 
οποία δώρισε στο σχολείο 
η ίδια η θανούσα. Για 
τους διδάσκοντες στόχος 
είναι να έχουν εύκολη 
πρόσβαση όλοι οι μαθητές 
σε αυτή τη βιβλιοθήκη 
και να την αξιοποιούν 
καθημερινά.

3) Να υποβάλει αίτημα 
– πρόταση προς το 
Υπουργείο Παιδείας για 
να δοθεί το όνομα της 
θανούσης στη Σχολική 
Βιβλιοθήκη του Σχολείου 
μας, την οποία η αξέχαστη 
συνάδελφος οργάνωσε 
άριστα εκ του μηδενός και 
υπηρέτησε με απόλυτη 
επιτυχία επί μία πενταετία. 

4) Να αναρτηθεί το παρόν 
ψήφισμα στην ιστοσελίδα 
του σχολείου μας.

5) Τέλος, να δημοσιευτεί το 
παρόν ψήφισμα στο τοπικό 
τύπο.

Έργα στον 
παραλιακό 
Βραχατίου 

Έργα συντήρησης του 
παραλιακού πεζοδρόμου στο 
Βραχάτι, από το λιμάνι μέχρι 
το ύψος του ξενοδοχείου 
ΑΛΚΥΟΝ, βρίσκονται ήδη 
σε εξέλιξη ενώ ο Δήμαρχος 
Βέλου Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος εκτιμά πως θα 
έχουν ολοκληρωθεί σε ένα 
10ήμερο περίπου.
Ο Δήμαρχος χθες το πρωί 
βρέθηκε στο σημείο που 
εκτελούνται οι εργασίες, 
προκειμένου να έχει εικόνα 
για την πορεία τους, καθώς 
μέσα στο καλοκαίρι η κίνηση 
είναι μεγάλη στην παραλία 
Βραχατίου.
Ήδη γίνεται επισκευή στα 
υφιστάμενα φωτιστικά σώματα, 
τοποθετούνται κάδοι για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων 
και βάφονται τα παγκάκια με 
στόχο τη βελτίωση της εικόνας 
της παραλίας.

Παρατείνεται 
η διακοπή 
κυκλοφορίας 
στη γέφυρα 
"Μητσόπουλου"

Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 
OUT08565/24-06-2016 (αρ. 
πρωτ. 8639/27-06-2016 
Δήμου) εγγράφου της ΤΕΡΝΑ 
(κατασκευαστική εταιρεία του 
αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-
Πατρών) σας ενημερώνουμε 
ότι : 
Παρατείνεται για δεκαπέντε 
ημέρες ακόμα (δηλαδή έως 
15-ΙΟΥΛΙΟΥ-2016) η διακοπή 
κυκλοφορίας στην γέφυρα 
στο ύψος των εγκαταστάσεων 
«Μητσόπουλου» (Κάτω 
Διάβαση νέας εθνικής οδού 
Κορίνθου-Πατρών-Κ115) στην 
οδό από το Ζευγολατιό προς 
Καλέντζι, Σουληνάρι & Χαλκί 
και αντίστροφα.
Στο διάστημα αυτό η 
επικοινωνία από και προς τις 
περιοχές που εξυπηρετούνται 
από την γέφυρα αυτή θα γίνεται 
από την Γέφυρα Βοχαϊκού 
(κάτω διάβαση Κ117), με 
κατάλληλη σήμανση από την 
ΤΕΡΝΑ. 

"Σκοτεινό χωριό" η Πουλίτσα! 
Έλεος, φτάνει πια!

Για μια ακόμα χρονιά, στις 29 Ιουνίου 
2016, γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου δεν έγινε πανηγύρι στο χωριό 
μου, την Πουλίτσα. Μιζέρια, κατάθλιψη, 
σκοτεινό χωριό!

Τα τελευταία χρόνια οχι μόνον δεν γί-
νεται πανηγύρι αλλά έχει ερημώσει κα-
θημερινά και η πλατεία του χωριού μας 
όταν την ίδια στιγμή έχουν αναβαθμισθεί 
σε κίνηση τα γύρω χωριά όπως η Ευαγγε-
λίστρια που γεμίζει η πλατεία κάθε βράδυ, 
το Μπολάτι που έχει πλέον 3 καταστήμα-
τα μεζεδοπωλεία καφενεία, το Βοχαικό 
με τους 2 εξαιρετικούς καταστηματαρχες 
Μπιζιο και αδελφούς Μαυρονάσιου!!!

Το τι φταίει και έχει ερημώσει το πλού-
σιο κατά τα άλλα χωριό μας όλοι το γνω-
ρίζουμε.

Αλλα δεν πάει άλλο, θα πρέπει οι ίδιοι 

οι κάτοικοι, ο εκμισθωτής, και ο πρόεδρος 
της Κοινότητας, να πιέσουν οι πρώτοι 
κατα παντός υπευθύνου, να είναι αποφα-
σιστικός ο δεύτερος και ο πρόεδρος να 
λάβει μέτρα διοικητικά πλέον. Αυτό ση-
μαίνει οτι μπορεί ακόμα και να αφαιρέσει 
την κοινοτική πλατεία απο την διαχείριση 
του υπάρχοντος καφενείου και να την δώ-
σει αλλού!

Επι τέλους να αποκτήσουμε και πάλι την 
πλατεία μας όπως την είχαμε παλιά!

Οπως φαίνεται και στην αναρτώμενη 
παλιά φωτογραφία στην οποία αποθανα-
τίζονται σε στιγμές πανηγυρικής ευθυμίας 
πολλοί Πουλιτσιώτες, φίλοι, συγγενείς, 
γονείς!

Χρήστος Νικολάου
αρχιτέκτων μηχανικός

http://christosenikolaou.blogspot.gr

Πανηγύρι πριν από πολλά-πολλά χρόνια στην Πουλίτσα
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου και ώρα 9.00 το βράδυ 
θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της επι-

τροπής Διαβούλευσης του δήμου Βέλου-Βόχας 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμ-
βουλίου στο Ζευγολατιό. 
Στα μέλη της επιτροπής έχει ήδη υποβληθεί το 
τροποποιημένο ΤΣΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) του Δήμου Βέλου-Βόχας αναθεω-
ρημένο έτσι ώστε να συνάδει με την πρόσφατη 
ανάρτηση νέας πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ 
για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης απορριμ-
μάτων.
Ειδικότερα, στο παρόν Τοπικό Σχέδιο Αποκε-
ντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων παρουσιάζο-
νται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τις οποίες θα 
πρέπει η Δημοτική Αρχή να αναλάβει προκειμέ-
νου να υποστηρίξει την υλοποίηση του εθνικού 
σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων όπως 
προβλέπεται από το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) όσο και από τον- υπό 
διαμόρφωση- Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Πελοποννήσου.
Η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτεινόμενων 
ενεργειών αποσκοπεί στην επίτευξη των εθνι-
κών, γενικών και ειδικών ανά ρεύμα αποβλήτων, 
στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την 
ελληνική νομοθεσία και το Εθνικό Σχέδιο Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).
Σε περίπτωση μη απαρτίας  η συνεδρίαση θα 
επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέ-
ρα ήτοι Πέμπτη  14 Ιουλίου ώρα 13,00, στον 
ίδιο χώρο, και θεωρείται  ότι σε  αυτήν την 
συνεδρίαση   σε κάθε περίπτωση   υφίσταται 
απαρτία  σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ 3

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης της 29ης Ιουνίου βρέθηκε ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητά τη 

βοήθεια τους για την διάθεση των απορριμμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες

Καλοκαιρινή ανάσα 1000 τόνων 
για το δήμο Βέλου-Βόχας

Λύση στο τεράστιο πρόβλημα εναπόθεσης των απορριμμάτων 
που τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ακόμα εντονότερο, θέλει 
να δώσει ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, ο 
οποίος το βράδυ της Πέμπτης, 29 Ιουνίου βρέθηκε στη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και 
εξήγησε γιατί ζητά την βοήθειά τους.

Ο κ. Παπακυριάκος είχε 
ωστόσο καταθέσει αίτη-
μα στον ΦΟΔΣΑ Πελο-

ποννήσου, ζητώντας την άδεια 
για την απόρριψη 1.000 τόνων 
απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ξυ-
λοκάστρου. Στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δή-
μαρχος Βέλου – Βόχας τόνισε 
για μία ακόμα φορά την ανάγκη 
οι δήμαρχοι να συνεργαστούν 
όσο μπορούν καλύτερα για την 
αντιμετώπιση του θέματος, κα-
θώς η κατάσταση είναι τραγική 
και σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί πρόβλημα ενός μόνο 
Δήμου. Το αίτημα έκανε δεκτό το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και 
πλέον ο Δήμος Βέλου – Βόχας 
θα πάρει μία ανάσα μέσα στο κα-
λοκαίρι, διαφορετικά δεν θα είχε 
που να πάει τα σκουπίδια.
«Τους καλοκαιρινούς μήνες 
για εμάς το πρόβλημα γίνεται 
εντονότερο, γιατί ο πληθυσμός 
του Δήμου μας σχεδόν διπλα-
σιάζεται και με τους επισκέπτες 
κυρίως της παραλιακής ζώνης, 
ο όγκος των απορριμμάτων γί-
νεται υπερδιπλάσιος» ανέφερε 
ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυ-
ριάκος, ικανοποιημένος από 

την εξέλιξη αυτή, μετά την πα-
ρουσία του και την τοποθέτησή 
του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. 
Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος 
Βέλου – Βόχας ευχαριστεί τον 
ομόλογό του Ηλία Ανδρικόπου-
λο και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ξυλοκάστρου – 
Ευρωστίνης για την απόφαση 
που έλαβαν και για την υπο-
στήριξή τους, τονίζοντας επίσης 
πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πρέπει να είναι ενωμένη και να 
επιδιώξει την οριστική λύση του 
προβλήματος, που δεν αφορά 
ωστόσο τους Δημάρχους, αλλά 
είναι θέμα πολιτικής πλέον από-
φασης της κυβέρνησης.
«Λύνουμε ένα μέρος του προ-
βλήματος και αυτό προσωρινά» 
συνέχισε ο κ. Παπακυριάκος». 
Ο Δήμος Βέλου – Βόχας δεν 
έχει χώρο για την εναπόθε-
ση των απορριμμάτων, ενώ η 
κατάσταση είναι δύσκολη και 
με την αποκομιδή, καθώς το 
προσωπικό δεν επαρκεί, ενώ 
οι προσλήψεις 8μηνήτων από 
τον ΟΑΕΔ καθυστερεί αυτή την 
φορά» συνέχισε. Για τον λόγο 
αυτό, ο Δήμαρχος καλεί και 
τους δημότες του Δήμου Βέ-

λου – Βόχας να δείξουν κατα-
νόηση, να ενημερωθούν για την 
κατάσταση που αντιμετωπίζει ο 
Δήμος τους και για το πώς μπο-
ρούν και οι ίδιοι να συμβάλουν 
φροντίζοντας και διατηρώντας 
καθαρό το περιβάλλον, μειώνο-
ντας τον όγκο των απορριμμά-
των και στηρίζοντας την ανακύ-
κλωση.

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
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ΓνώμηΑγροτικά

Άμεσα ξεκινούν οι εκτιμήσεις από τον 
ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην παραγωγή

Πολλά και μεγάλα τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην αγροτική παραγωγή από τις άστα-
τες καιρικές συνθήκες των τελευταίων 15 ημερών. Οι αγρότες σε πολλά χωριά της περιοχής 
μας είδαν την παραγωγή τους να καταστρέφεται και αναζητούν μια ελπίδα αποζημίωσης από 
τον ΕΛΓΑ, περιμένοντας τους γεωπόνους εκτιμητές. Ωστόσο κι αυτό μοιάζει πολύ δύσκολο 
αφού πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία καθιστούν αδύνατη την πληρωμή των οδοιπορικών 
τους και έτσι είναι αδύνατον να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές.

Τεράστιες ζημιές στη σουλτανίνα προκάλεσε ο 
καύσωνας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
κυρίως στο χωριό Λαλιώτη, όπως αναφέρε-
ται στο www.korinthostv.gr. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Γιάννη Στεφανή οι αγρότες είναι 
απογοητευμένοι βλέποντας τους κόπους μιας 
ολόκληρης χρονιάς να καταστρέφονται. Πε-
ριμένουν από τον ΕΛΓΑ όσο πιο γρήγορα να 
γίνουν οι εκτιμήσεις και αποζημιώσεις.
Παράλληλα ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ανακοίνωσε στο τε-
λευταίο περιφερειακό συμβούλιο πως οι ζη-
μιές που έχουν υποστεί οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις από τον καύσωνα, τόσο στις ημιο-
ρεινές, όσο και στις πεδινές περιοχές αποτε-
λούν ένα σοβαρό πλήγμα και ενημέρωσε ότι 
επικοινώνησε και με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
κ.Κουρεμπέ για το ανωτέρω θέμα. 
Ωστόσο το θέμα φαίνεται να περιπλέκεται 
περαιτέρω αφού οι εκτιμητές γεωπόνοι του 

ΕΛΓΑ απέχουν από την εργασία τους λόγω 
του ότι δεν τους δικαιολογούνται οδοιπορικά.
Σε όλα αυτά καλείται να δώσει απάντηση 
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές, 
ο οποίος τον τελευταίο καιρό βομβαρδίζε-
ται από ερωτήσεις και πιέσεις αγροτών που 
έχουν υποστεί καταστραφές, σε όλα τα μέρη 
της Ελλάδας. 

Φάνης Κουρεμπές: 
«Την Τρίτη 5 Ιουλίου 
ξεκινούν οι εκτιμήσεις»
Ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ κ. Φάνης 
Κουρεμπές σε 
αποκλειστικές 
δηλώσεις του 
στην εφημερί-
δα μας σχετικά 
με το θέμα των 
εκτιμήσεων και 
αποζημιώσεων, 
τόνισε τα εξής: 
«Όσον αφορά 
στο θέμα που 
έχει προκύψει με 
τους γεωπόνους-εκτιμητές, το θεσμικό πλαίσιο 
έχει κατατεθεί και ορίζει ότι από την Τρίτη 5 
Ιουλίου έχουν εντολή να ξεκινήσουν τις εκτι-
μήσεις στις πληγείσες περιοχές ανά τη χώρα. 
Όσοι δε συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν 
διοικητικές ευθύνες. 
Ο ΕΛΓΑ πάντα αναλόγως των ασφαλιστικών 
εισφορών», συνεχίζει ο κ. Κουρεμπές, «προ-
βλέπει ένα ποσό που αφορά αποζημιώσεις 
από καιρικά φαινόμενα για τους αγρότες. Αυτό 
το ποσό ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ 
και κατανέμεται αναλόγως. 
Εκτιμάται», καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, 
«ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν στο τέλος του 
τρέχοντος έτους».παραλία κιάτου

food  •  coffee • drink & more...

Σκληρή ανακοίνωση  
των Αγροτικών 

Συλλόγων Κορινθίας
Με τον τίτλο "Αιδώς 

Αργείοι" οι Αγροτικοί 
Σύλλογοι Κορινθίας έδω-
σαν στη δημοσιότητα δελ-
τίο τύπου, ιδιαίτερα σκλη-
ρό, στο οποίο δηλώνουν 
τη συμπαράστασή τους 
στους γεωπόνους εκτιμη-
τές του ΕΛΓΑ. Το πλήρες 
κείμενο της ανακοίνωσης 
είναι το εξής:  

«Οι Αγροτικοί Σύλλογοι 
και όλος ο αγροτικός κόσμος 
της Κορινθίας συμπαρα-
στέκεται στον δίκαιο αγώνα 
των γεωπόνων εκτιμητών 
του ΕΛΓΑ που απέχουν από 
την εργασία τους. Σημειω-
τέον ότι οι ανταποκριτές του 
ΕΛΓΑ στους Δήμους όλης 
της χώρας παραμένουν 
απλήρωτοι από την 1η Ια-
νουαρίου του 2016.

Καταγγέλλουμε λοιπόν 
την ηγεσία του ΕΛΓΑ και 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ότι με την ανόητη και 
προκλητική συμπεριφορά 
τους καταστούν αδύνατη 
κάθε δίκαιη εκτίμηση των 
ζημιών.

Καταστρέφουν τον αγρο-
τικό κόσμο της χώρας όταν 
μέσω πρωτοφανών κατα-
στροφών από θεομηνίες 
δεν φροντίζουν να ικανο-
ποιήσουν τα δίκαια αιτήμα-

τα των εκτιμητών με απο-
τέλεσμα οι εκτιμήσεις να 
μην γίνονται έγκαιρα και να 
αμφισβητείται η εγκυρό-
τητα τους όταν γίνονται με 
πολύμηνη καθυστέρηση.

Σε μια ρημαγμένη αγρο-
τική παραγωγή από τις 
πολιτικές που ακολουθού-
νται, και λεηλατημένη από 
την βάρβαρη φορολογική 
επιδρομή κάθε καθυστέ-
ρηση μπορεί να αποβεί 
μοιραία για τις χιλιάδες 
οικογένειες, που στερημέ-
νες από εισοδήματα λόγω 
παγετού, καύσωνα ή χαλα-
ζιού περιμένουν σαν μάνα 
από τον ουρανό έστω και 
αυτές τις κουτσουρεμένες 
αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ 
για να επιβιώσουν.

Είναι πλέον γεγονός ότι 
οι εισφορές των αγροτών 
στον ΕΛΓΑ δεν είναι για την 
ασφάλεια της παραγωγής 
αλλά μια επιπλέον φορο-
λόγηση.

Κάνουμε έκκληση έστω 
και την τελευταία στιγ-
μή τους επικεφαλής του 
υπουργείου και του ΕΛΓΑ 
να σοβαρευτούν και να 
αντιληφθούν το μέγεθος 
της καταστροφής.
Αγροτικοί Σύλλογοι Κοριν-
θίας»

w
w

w
.k

or
in

th
os

tv
.g

r



ΔΕΥΤΕΡΑ   4   ΙΟΥΛΙΟΥ   2016

7ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αγροτικά

Ερώτηση στη βουλή 
από τον Χρίστο Δήμα

Το ζήτημα της αποκατάστασης των πληγέ-
ντων αμπελουργών από τον καύσωνα που 
πλήττει τη χώρα, έφερε στη Βουλή με ερώ-
τηση του ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος 
Δήμας. Ο κ. Δήμας με ερώτηση του προς 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά 
να μάθει τι μέτρα προτίθεται να λάβει το 
Υπουργείο προκειμένου να αποκαταστήσει 
τους αμπελουργούς που επλήγησαν, ενώ 
αναδεικνύει και το ζήτημα των καθυστερή-
σεων που παρατηρούνται τους τελευταίους 
μήνες στους ελέγχους του ΕΛΓΑ. Αναλυτικά 
το κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων

Θέμα: Καταστροφές στον αμπελουργικό 
τομέα λόγω καύσωνα

23.06.2016
Τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα επι-
κρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, με τον 
καύσωνα να δημιουργεί σημαντικά προ-
βλήματα στους αμπελοπαραγωγούς του 
Ν.Κορινθίας και ιδιαίτερα στις περιοχές των 
δήμων Νεμέας, Βέλου – Βόχας, Σικυωνίων 
και Κορινθίων. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών, προκλήθηκαν ση-
μαντικές ζημιές στον αμπελουργικό τομέα, 
τόσο στη φετινή παραγωγή αλλά και στην 

παραγωγή της επόμενης χρονιάς, κάτι που 
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εισόδη-
μα των παραγωγών αλλά και εν γένει στην 
τοπική οικονομία.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. 
Υπουργός:
α) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχω-
ρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να 
αποκαταστήσει τους πληγέντες αμπελοπα-
ραγωγούς από τον καύσωνα;
β) Είναι αληθές ότι οι έλεγχοι του ΕΛΓΑ 
παρουσιάζουν σημαντική μείωση τους τε-
λευταίους μήνες με αποτέλεσμα να καθυ-
στερούν οι απαραίτητες εκτιμήσεις έπειτα 
από έντονα καιρικά φαινόμενα; Σε ποιους 
παράγοντες οφείλεται αυτή η μείωση στους 
ελέγχους;

Τι συνέπειες θα έχει η Κορινθία από το Brexit;

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΕΣΣΗ

Η πρόσφατη απόφαση της 
πλειοψηφίας του Βρετανι-
κού λαού για έξοδο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σηματο-
δοτεί εξελίξεις, τόσο για την 
ίδια την Βρετανία, όσο και για 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης...

Η Κορινθία θα επηρεαστεί, 
χωρίς την δυνατότητα αντί-
δρασης σε τοπικό επίπεδο, 
από τις έντονες διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτι-
μίες λόγω της αναμενόμενης 
πολιτικής και οικονομικής 
αστάθειας που θα επικρα-
τήσει στην Μ.Βρετανία. Επί-
σης οι χρηματικές εισφορές 
της Μ.Βρετανίας στα ταμεία 
της Ε.Ε. ανέρχονται σε 7 δις 
ευρώ κατ’ έτος .

Αυτά τα χρήματα θα λεί-
ψουν από τις πιστώσεις της 
Ε.Ε. στη χώρα μας, δηλαδή 
το πακέτο του ΕΣΠΑ και των 
αγροτικών επιδοτήσεων θα 
είναι αναγκαστικά μικρότερο.

Πολλές οικογένειες της 
περιοχής μας, σπουδάζουν 
τα παιδιά τους σε πανεπι-
στήμια της Μ.Βρετανίας. 
Αυτοί οι συμπολίτες μας θα 
αναγκαστούν να πληρώσουν 

αυξημένα δίδακτρα και να 
αντιμετωπίσουν αυξημένη 
γραφειοκρατία. Η προσωπική 
μου εκτίμηση, όμως, είναι ότι 
αυτό το κόστος θα απορρο-
φηθεί λόγω της αυξημένης 
ισοτιμίας ευρώ/στερλίνας και 
έτσι δεν θα επιβαρυνθούν 
σημαντικά, οι οικογενεια-
κοί προϋπολογισμοί. Δεν θα 
εκπλαγώ μάλιστα εάν λόγω 
ισοτιμίας, το κόστος σπου-
δών στη Μ.Βρετανία καταστεί 
μικρότερο.

Οι επιπτώσεις του BREXIT 
στον τουρισμό της Κοριν-
θία κρίνονται ως αμελητέες, 
αφού η Κορινθία δεν αποτε-
λεί επιλογή για τους Βρετα-
νούς τουρίστες.

Οι συνέπειες στο τόπο μας 
έχουν να κάνουν κυρίως με 
τις εξαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων. Η Μ. Βρετανία αποτε-
λεί παραδοσιακό πελάτη για 
τα προϊόντα της Κορινθιακής 
γης. Η υποτίμηση της στερ-
λίνας έναντι του ευρώ καθι-
στά τα προϊόντα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αυτομάτως 
ακριβότερα για τον Βρετανό 
καταναλωτή. Όταν μάλιστα 
η υποτίμηση αυτή ξεπερνά 

το 30%, τότε είναι πολύ δύ-
σκολη η προώθησή τους, με 
δυσμενείς συνέπειες στην 
τσέπη του Κορίνθιου αγρότη 
και εξαγωγέα.

Οι φορείς του Νομού μας 
οφείλουν να αναζητήσουν 
εναλλακτικές αγορές για την 
προώθηση των αγροτικών 
προϊόντων. Οι εξαγωγικές 
επιχειρήσεις έχουν ήδη κάνει 
βήματα για την αναζήτηση 
νέων αγορών. Οι Σκανδινα-
βικές χώρες αποτελούν ήδη 
προορισμό για τα Κορινθιακά 
προϊόντα, αλλά σήμερα γίνε-
ται επιτακτικότερη η εντα-
τικότερη διαφήμισή τους σε 
αυτές τις αγορές. Πρόκειται 
για δυνητικούς πελάτες με 
μεγάλη αγοραστική δύναμη, 
οι οποίοι μάλιστα αγαπούν 
την Ελλάδα και τους Έλληνες. 
Κάποτε το Λουτράκι ήταν για 
τους νεαρούς σκανδιναβούς 
κύριος τουριστικός προορι-
σμός. Η λέξη «Κορινθία» δεν 
είναι άγνωστη γι’ αυτούς και 
μάλιστα είναι θετικά φορτι-
σμένη, γεγονός που βοηθά 
σημαντικά τους ειδικούς στο 
marketing.

Το επιμελητήριο και η πε-

ριφέρεια μπορούν και ξέ-
ρουν πώς να κάνουν καλά 
την δουλειά τους. Αν είχαν 
έστω και μια μικρή βοήθεια 
από την Κυβέρνηση, τότε θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι το 
BREXIT θα αντιμετωπιζόταν 
με επιτυχία από τις Κορινθι-
ακές επιχειρήσεις. 

Όμως, δεν είμαι καθόλου 
αισιόδοξος ότι η κυβέρνηση 
μπορεί να επεξεργαστεί και 
να υλοποιήσει ένα εθνικό 
σχέδιο για την απορρόφηση 
των συνεπειών του BREXIT 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στον 
στρατηγικό σχεδιασμό της 
έχουν τοποθετηθεί άνθρω-
ποι σαν τον Καρανίκα, που το 
μοναδικό τους προσόν είναι 
οι φιλία με τον Πρωθυπουρ-
γό και η συμμέτοχή σε κατα-
λήψεις. 

Αυτό σημαίνει ότι η Κοριν-
θία δεν θα βρίσκεται κάτω 
από την ομπρέλα μιας κε-
ντρικής προστασίας και θα 
πρέπει γρήγορα και αποφα-
σιστικά οι φορείς του νομού 
να την προστατέψουν από 
τις συνέπειες της εξόδου της 
Μ.Βρετανίας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
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Στην «τελική ευθεία» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
για συμμετοχή στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Οι αιτήσεις για τους πρώτους 30 δήμους μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, με την έναρξη να 
οριοθετείται μεταξύ 15-20 Ιουλίου. Πρόκειται για ένα 
προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυ-
ριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Κατά το 

υπουργείο Εργασίας, ως νοικοκυριά 
εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα 
που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 
Στόχος είναι το ΚΕΑ, αφού πρώτα 
εφαρμοστεί το β' εξάμηνο του 2016 
σε 30 δήμους, από τις αρχές του 
2017 να επεκταθεί στο σύνολο της 
χώρας.  

Το πρόγραμμα συνδυάζει την ει-
σοδηματική ενίσχυση, με τη διασύν-
δεση με συμπληρωματικές κοινωνι-
κές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά 

και τις υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, με 
στόχο την επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική 
επανένταξη. Πιο αναλυτικά: 

Α. Εισοδηματική ενίσχυση 
Η ενίσχυση αφορά την εξασφάλιση εισοδήματος ή τη 

συμπλήρωσή του στα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα. Αυτή η ενίσχυση υπολογίζεται αθροιστικά 
μέχρι τα 200 ευρώ το μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 
100 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 
50 ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο. Για να ενταχθεί ένα 
νοικοκυριό στο πρόγραμμα το εισόδημά του τους έξι τε-
λευταίους μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά, όπως αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού Εξαμηνιαίο ποσό
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο 
ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με ένα ανήλικο μέλος

1.800 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο 
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μο-
νογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα 
μέλη

2.100 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία 
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με τρία ανήλικα μέλη

2.400 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία 
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο 
ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονο-
γονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα 
μέλη

2.700 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα 
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσε-
ρα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικο-
γένεια με πέντε ανήλικα μέλη

3.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθενται 600 ευρώ ενώ 
για κάθε ανήλικο προστίθενται 300 ευρώ το εξάμηνο. 

Β. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά 

Το ΚΕΑ προβλέπει τη διασύνδεση του νοικοκυριού, κατά 
περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες, με:
- Παροχή επιδότησης ενοικίου.
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλι-

στων. - Παροχή σχολικών γευμάτων. - Παραπομπή και 
ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
και υποστήριξης.
- Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
- Ένταξη στα προγράμματα του Τα-
μείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Άπορους (ΤΕΒΑ).
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας, παροχών 
ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών 
Επιχειρήσεων. Για τη διασύνδεση 
με τις συμπληρωματικές παροχές, 
είναι απαραίτητη η παρουσία των 
δικαιούχων στα Κέντρα Κοινότη-
τας. 

Γ. Υπηρεσίες ενεργοποίησης δικαιούχων, με 
στόχο την επιστροφή στην εργασία και την 
κοινωνική επανένταξη

Με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας 
φτώχειας, το ΚΕΑ, προωθεί τους δικαιούχους, εφόσον 
μπορούν να εργαστούν, σε δράσεις για την ένταξη ή την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε: α)Προγράμματα Κοινωφελούς Ερ-
γασίας. β) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
γ) Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα 
και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr


Υπενθυμίζεται ότι 
ο δήμος Σικυω-
νίων είναι ένας 
από τους 30 δή-
μους σε όλη την 
Ελλάδα που θα 
δώσει το Κοινωνι-
κός Εισόδημα 
Αλληλεγγύης 

 ■Η ένταξη στο Κοινω-
νικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης (ΚΕΑ) εκτός 
από εισοδηματικά, 
προϋποθέτει και 
περιουσιακά κριτή-
ρια, που αφορούν 
τόσο την ακίνητη, 
όσο και την κινητή 
περιουσία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Προϊόντα στο δήμο Βέλου-Βόχας 
για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Τα προϊόντα βρίσκονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν προσωπικά για την παραλαβή τους

Ο Δήμος Βέλου Βόχας και το ΝΠΔΔ 
΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄παρέλαβαν στις 28 
Ιουνίου 2016 για τους δικαιούχους 

του προγράμματος ΤΕΒΑ τα εξής προϊό-
ντα:
Γάλατα Εβαπορέ (1850 τεμάχια), ζάχαρη 
(720 τεμάχια), φασόλια (1400 τεμάχια), 
ζυμαρικά (700 τεμάχια).
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν προσω-
πικά για την ημέρα παραλαβής των προ-
ϊόντων.
Ευχαριστούμε θερμά τον εντεταλμένο 
σύμβουλο του Δήμου Βέλου Βόχας κ. 
Νικόλαο Ρόζο καθώς και την υπηρεσία 
καθαριότητας που ανταποκρίθηκαν άμε-
σα στην πρόσκλησή μας για βοήθεια.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά την εταιρεία 
΄΄ΔΕΔΕΣ Π. & ΥΙΟΙ΄΄
που εδρεύει στο Βέλο Κορινθίας για τη 
βοήθειά της στη μεταφορά και τακτοποί-
ηση των προϊόντων.

Με εκτίμηση 
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Μαρία Καλλίρη
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Στα Ι΄ Κορίνθου Παύλεια παρουσιάστηκε το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου «Λειτουργία κάτω από 
την Ακρόπολη» από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου «Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών Ο ΛΥΣΙΠΠΟΣ»

Μάγεψε η «Λειτουργία» του «Λύσιππου»

Λόγος Υμνητικός

Πολιτισμός-Εκδηλώσεις

Α πό στόματος του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Κορίνθου 
κ.κ. Διονυσίου ο ύμνος στο 

ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετ-
τάκου «Λειτουργία Κάτω από την 
Ακρόπολη», αλλά και για την εξαιρε-
τική και λαμπρή θεατρική απόδοσή 
του, την προ-παραμονή της εορτής 
του Αποστόλου Παύλου στα προ-
πύλαια του Καθεδρικού Ιερού Ναού 
του Αγίου στην Κόρινθο. 
Παρουσία του Σεβασμιωτάτου, πολ-
λών εκπροσώπων του ιερού κλή-
ρου, αντιπροσώπων της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και πλήθους 
κόσμου πραγματοποιήθηκε η εν 
λόγω εκδήλωση σε διδασκαλία και 
σκηνοθεσία του Γιώργου Καρβου-
ντζή. Σε ατμόσφαιρα πνευματικής 
έξαρσης και έντονης συγκίνησης το 
βράδυ της 27ης Ιουνίου η θεατρική 
σκηνή των Φίλων Γραμμάτων και 
Τεχνών «Ο Λύσιππος» ερμήνευσε 
μοναδικά το έργο του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, με τη συνεργασίατης 
Βυζαντινής Χορωδίας Κορινθίας 
«Κυριακός ο Υμνογράφος» και του 
Συλλόγου Γυναικών Διμηνιού «Η 
Νεφέλη». 
Ο εμπνευσμένος επίλογος ανήκε 
στον οικοδεσπότη Ιεράρχη. 
Θερμότατη και εκτενής υπήρξε η 
εξύμνηση της ποίησης του Νικη-
φόρου Βρεττάκου και εγκάρδια η 
υποδοχή και η αναφορά στον τρόπο 
παρουσίασής της καθώς και ο σχο-
λιασμός της παράστασης, εκ μέρους 
του πατρός και ποιμενάρχου της Εκ-
κλησίας της Κορίνθου μετά γνώσε-
ως εντυπωσιακής. 

Με διάπυρες ευχές και ευλογίες 
καθώς και εγκάρδιες ευχαριστίες 
για την άψογη ερμηνεία όλων των 
συντελεστών της πολυπρόσωπης 
παράστασης που τίμησαν με υπευ-
θυνότητα, ευλάβεια και κύρος τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό του 
πολιούχου Αγίου. 
Συσχετίζοντας μεταφορικά τον συμ-
βολισμό του συγκεκριμένου έργου 
και για ό,τι σημαίνει η Ακρόπολη για 
τον Ελληνισμό, υπογράμμισε με ιδι-
αίτερη έμφαση, ότι παρομοίως και 
το Βήμα του Γαλλίωνος στην Αρχαία 
Κόρινθο από όπου ο Απόστολος των 
Εθνών Παύλος απευθύνθηκε στους 
Κορινθίους, αποτελεί την Ακρόπο-
λη της Εκκλησίας της Κορίνθου της 
οποίας υπήρξε ιδρυτής.
Εύστοχος ο συνειρμός του φωτισμέ-
νου Ιεράρχη. Με τόλμη, γενναιοδω-
ρία και ανεξαρτησία σκέψης έδωσε 
τη δυνατότητα συμμετοχής στα Ι΄ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2016 σε μία 
«ασυνήθιστη» για τον χαρακτήρα 
των εκδηλώσεων, καλλιτεχνική δη-
μιουργία. 
Η απόφασή του έτυχε πλήρους δι-
καίωσης εφ’ όσον η εκδήλωση έγινε 
αντικείμενο συνολικής αποδοχής για 
την ποιοτική της ανωτερότητα και 
την πνευματική αξία της. 
Στο εντυπωσιακά επιβλητικό αλλά 
και υποβλητικό περιβάλλον του με-
γαλοπρεπούς ναού, αναδείχθηκε 
ουσιαστικά και άμεσα η πολυεπίπεδη 
διάσταση του θεάματος το οποίο κα-
ταγράφηκε ως μοναδικής σημασίας 
γεγονός. 
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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

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

84 χρόνια ιστορίας
Με αφορμή τα εγκαίνια της επανέκθεσης 
μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του

ΜΕΡΟΣ Α΄
Γενικά στοιχεία
Την 3η Φεβρουαρίου του έτους 1830 στη Διάσκεψη του 
Λονδίνου, όπου συμμετείχαν η Αγγλία, η Γαλλία και η 
Ρωσία, υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Ήταν  
η πρώτη επίσημη διεθνής διπλωματική πράξη που δι-
ακήρυσσε την αναγνώριση της πολιτικής ανεξαρτησίας 
του νεοσύστατου τότε Ελληνικού κράτους. Τρία χρόνια 
μετά, το έτος 1833, εγκαθιδρύθηκε και η μοναρχία.
Το στέμμα της Ελλάδος προτάθηκε αρχικώς στον Λεο-
πόλδο της Σαξωνίας. Εκείνος όμως αρνήθηκε, για να 
γίνει λίγο αργότερα Βασιλιάς του νεοσύστατου Βασιλεί-
ου του Βελγίου. Μετά την άρνησή του, πρώτος Βασιλεύς 
των Ελλήνων (1832 – 1862) έγινε ο πρίγκιπας της Βαυ-
αρίας Όθων Α΄ που ήταν ο δευτερότοκος υιός του διαδό-
χου και μετέπειτα Βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄.
Μετά την έξωση του Όθωνα, μία επιτροπή αποτελούμενη 
από τους Κωνσταντίνο Κανάρη, Θρασύβουλο Ζαϊμη και 

Δημήτριο Γρίβα ταξίδεψε τον Απρίλιο του έτους 1863 στην Κοπεγχάγη, για 
να προσφέρει το ελληνικό στέμμα στον Γεώργιο Α΄, δευτερότοκο υιό του 
πρίγκιπα και μετέπειτα Βασιλιά της Δανίας Χριστιανού Θ΄. Με το Ψήφισμα 
ΚΕ΄ της 18ης Μαρτίου του έτους 1863 της Εθνικής Συνέλευσης αναφέρεται 
ότι: «Αναγορεύεται παμψηφεί ο πρίγκηψ της Δανίας Χριστιανός Γουλιέλμος 
Φερδινάνδος Αδόλφος Γεώργιος, δευτερότοκος υιός του πρίγκηπος Χριστια-
νού, Συνταγματικός Βασιλεύς των Ελλήνων υπό το όνομα Γεώργιος Α’». Από 
τότε έξι μέλη της δυναστείας που εγκαθίδρυσε ο Γεώργιος Α΄ κυβέρνησαν 
την Ελλάδα για 111 ολόκληρα χρόνια μέχρι τον Δεκέμβριο του έτους 1974, 
όπου και καταργήθηκε οριστικά η μοναρχία δια δημοψηφίσματος.
Επιγραμματικά αυτοί ήταν οι:
- Γεώργιος Α΄ (1845 – 1913). Ιδρυτής της βασιλικής δυναστείας. Υπήρξε 
ο βασιλιάς των  μεγάλων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, αλλά και των 
μεγάλων προσαρμογών. 
- Κωνσταντίνος Α΄ ο στρατηλάτης (1868 – 1923). Το όνομά του συνδέθηκε 
με την Μικρασιατική καταστροφή. Έμεινε στο θρόνο για έξι χρόνια περίπου 
και πέθανε αυτοεξόριστος στο Παλέρμο της Σικελίας.
- Αλέξανδρος Α΄ (1893 – 1920). Παρέμεινε στο θρόνο για τρία περίπου 
χρόνια και πέθανε από δάγκωμα πιθήκου σε ηλικία 23 ετών.
- Γεώργιος Β΄ (1890 – 1947). Στο διάστημα 1922 – 1947 έμεινε στο θρόνο 
για 14 χρόνια και πέθανε από ανακοπή στις αρχές του Εμφυλίου στην Ελλάδα.
- Παύλος Α΄ (1901 – 1964). Βασίλευσε για 17 χρόνια.
- Κωνσταντίνος Β΄ (1940 -...). Υπήρξε ο τελευταίος βασιλιάς και έμεινε στο 
θρόνο ουσιαστικά για 4 χρόνια.

Στοιχεία για την καταγωγή της Ελληνικής Βασιλικής Δυναστείας 
από την βυζαντινή αυτοκρατορική γενεά των Παλαιολόγων
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί από διάφορους κύκλους, επιστημονικούς 
και μη, σχετικά με την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και ειδικό-
τερα την Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους του σουλτάνου 
Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή. Δεν γνωρίζουμε όμως πολλά για την κατάληξη 
της τελευταίας βυζαντινής αυτοκρατορικής δυναστείας των Παλαιολόγων.
Ολοκλήρωσε την πορεία της με τον ηρωϊκό θάνατο του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ 
Παλαιολόγου την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαϊου του έτους 1453 ή συνεχί-
στηκε από κάποιον βιολογικό απόγονο και διάδοχο του Κωνσταντίνου;;; Ποιά 
είναι η σύνδεση αυτού του απογόνου με την ελληνική βασιλική οικογένεια 
του Γεωργίου Α΄;;;
Είναι γεγονός ότι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μέσα στα χιλιοτα-
λαιπωρημένα και χιλιογραμμένα σχολικά «συμβατικά ιστορικά» εγχειρίδια, 
δεν γίνεται ουδεμία αναφορά για τον μοναδικό υιό του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ 
Παλαιολόγου, τον Ιωάννη, που είχε αποκτήσει στο τρίτο γάμο του με την 
Άννα – Σοφία Νοταρά και ήταν κατά την Άλωση της Πόλης το έτος 1453 
δεκατεσσάρων ετών.
Όπως επιβεβαιώνει και ο Κριτόβουλος, το Σάββατο της 26ης Μαΐου 1453 
όπου και τελέστηκε ο γάμος Κωνσταντίνου – Άννας,από τις εννέα το βρά-
δυ έως τα μεσάνυχτα, ένα ιδιαίτερα παράξενο, μυστηριώδες, ανεξήγητο, 
υπερκόσμιο φώς έλουζε τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Οι Χρονικογράφοι της 
εποχής βεβαιώνουν ότι «πολιορκηταί τε και πολιορκούμενοι κατελήφθησαν 
επί τη θέα αυτού είς όμοιον φόβον». Ένας από αυτούς που ανησύχησαν από 
τον οιωνό αυτό ή την θεοσημία ήταν και ο ίδιος ο σουλτάνος Μωάμεθ που 
το ερμήνευσε ως προστασία της Εκκλησίας και των πιστών της από τον Θεό. 
Κατά τον Φραντζή ήταν «φώς απαστράπτρον, όπερ εξ ουρανών και δι όλης 
της νυκτός άνωθεν της πόλεως εστώς διέσκεπεν αυτήν». Ίδια περιγραφή 
του γεγονότος περιλαμβάνεται στο Χρονικόν Ανώνυμον Μοσχοβίτου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
Διδάκτωρ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απευθείας απόγονος 
των Παλαιολόγων του Βυζαντίου

 ■ Εγκαίνια Αρχαιολογικού Μουσείου Κορίνθου, πριν από 84 χρόνια περίπου. Το Μουσείο 
οικοδομήθηκε το 1931-32, με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών, σε σχέδια του αρχιτέκτονα W. Stuart Thompson, μετά από δωρεά της 
αμερικανίδας Ada Small Moore. Την δεκαετία του 1950 προστέθηκε η Ανατολική 
πτέρυγα του Μουσείου. Την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα 
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επανέκθεσης, τα οποία θα τελέσει ο Υπουργός 
Πολιτισμού & Αθλητισμού κος Αριστείδης Μπαλτάς. 

 ■ Μετά την έγκριση της μελέτης από 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, οι δίδυμοι Κούροι της 
Κλένιας θα εκτεθούν σε μία από τις 
δύο νέες αίθουσες του Μουσείου.
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Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΟΥΜ
ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΑΖΟΥΝ 
ΟΙ ΑΓΡΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ  
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789601430157
Αριθμός σελίδων: 432

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τη λένε Νόρα και έζησε μια συ-
νταρακτικά αλλόκοτη ζωή. 

Μια διαδρομή στα όρια της χα-
ράς και της παράνοιας που γεννά ο 
έρωτας και η μέθη της επιθυμίας να 
μη μείνει όνειρο η ζωή. 

Γεννήθηκε στην Κωστάντζα. Ανα-
ζητούσε πάντα διέξοδο για φυγή 
από τα γνώριμα, από τα συνηθισμέ-
να.

Ολόκληρος πλανήτης δεν ήταν 
αρκετός για να χαλιναγωγηθεί μια 
γυναίκα γεννημένη με πάθος, γα-
νωμένη με ζήλο για ζωή, που έπε-
φτε με τα μούτρα πάνω της και ρου-
φούσε ό,τι μπορούσε να της δώσει.

Από την έπαυλη της Κωστάντζας 
σ’ ένα μικρό σπίτι της Αλεξανδρού-
πολης κι από κει σε ένα υποτυπώ-
δες περιφερόμενο τσίρκο και έπει-
τα βασίλισσα της γούνας στη Νέα 
Υόρκη.

Κάθε σταθμός κι ένα αντίο.
Όλη η ζωή μια ατέλειωτη διαδρο-

μή.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα για 

απαιτητικούς αναγνώστες. Δεν εί-
ναι περίπλοκο, δεν είναι δύσκολο. 
Είναι άριστα δομημένο και κρατά 
το ενδιαφέρον μέχρι τη τελευταία 
σελίδα.

Η πρωταγωνίστρια, η Νόρα, μια 
γυναίκα αληθινή, γεμάτη δίψα για 
ζωή, μια γυναίκα που βαριέται εύ-
κολα, που δεν μπαίνει σε στερεότυ-
πα, σε μια διαρκή φυγή από όλους, 
….ίσως και από τον ίδιο της τον 
εαυτό;

Η συγγραφέας με τη ξεχωριστή 
γραφή της μας δίνει ένα εξαιρετι-
κό βιβλίο με θέμα μια γυναίκα που 
αγωνίζεται συνεχώς για τα θέλω 
της, που παράλληλα πολεμά να 
γνωρίσει τον εαυτό της.

Διαβάστε το …. 
…γιατί παρ’ όλο που η Νόρα 

έζησε μια συνταρακτικά αλλόκοτη 
ζωή, δεν μπορεί κανείς παρά να τη 
λατρέψει!

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Η Φωτεινή Ναούμ γεννήθηκε στην 
Κομοτηνή τον Απρίλιο του 1978, όπου 
ζει και εργάζεται ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας τα τελευταία χρόνια. Η σχέ-
ση της με τη γραφή υπήρξε πάντα κα-
θοριστική στη ζωή της. Είναι ο τρόπος 
της να εξωτερικεύει τα συναισθήματά 
της και να αντιμετωπίζει τη ζωή πιο 
αισιόδοξα.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

Πετάνε στο δρόμο το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο!

Έκκληση απευθύνει «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο τη Δευτέ-
ρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00 στο Σπίτι 
του Οργανισμού σε μία Συνάντηση ενημέ-
ρωσης, διαμαρτυρίας και συμπαράστασης 
στα 40 παιδιά που έχουν βρει στο Σπίτι μία 
πραγματική οικογένειακαι στα 30 άτομα 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που 
εργάζονται στο Σπίτι και σήμερα κινδυνεύ-
ουν αναίτια να απομακρυνθούν βίαια!

Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστο-
λή τους: «"Το Χαμόγελο του Παιδιού" από το 
2002 λειτουργεί το Σπίτι για παιδιά θύματα 
κάθε μορφής Βίας στην Αρχαία Κόρινθο, 
σε οίκημα που παραχωρήθηκε για αόριστο 
χρόνο στον Οργανισμό μας από την ελληνική 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κιβωτός 
των Παιδιών» καθώς και τα φυσικά πρόσω-
πα που την εκπροσωπούσαν (η οικογένεια 
Κρατζ και ο Φίλιπ Λάρσεν).

Εξ αρχής και μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» έχει τηρήσει στο ακέραιο τους 
όρους όπως περιγράφονταν στη Σύμβαση 
χρησιδανείου αορίστου χρόνου.

Ωστόσο το 2006 η ελληνική αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία «Κιβωτός των Παι-
διών» επικαλούμενη εργασίες που έχουν γί-
νει στο οίκημα για τις οποίες αξίζει να σημει-
ωθεί ότι είχε προγενέστερα ενημερωθεί και 
οι οποίες ήταν απαραίτητο να γίνουν προς 
όφελος των παιδιών και των εργαζομένων 
καθώς και της συντήρησης του οικήματος 
και του περιβάλλοντος χώρου (τοποθέτηση 
ψυγειοκαταψύκτη, κατασκευή μανδρότοιχου 
κ.α.) με αγωγή της ζήτησε την απομάκρυνση 
του Οργανισμού μας άρα και των παιδιών 
που μεγάλωναν σε αυτό καθώς και των ερ-
γαζομένων.

Το 2010 το οίκημα μεταβιβάστηκε 
στη σουηδική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
International Children’s Ark Foundation με 
έδρα τη Σουηδία, εκπροσωπούμενη ωστόσο 
από τα ίδια φυσικά πρόσωπα (την οικογένεια 
Κρατζ και τον Φίλιπ Λάρσεν) και με ακριβώς 
τους ίδιους σκοπούς με την ελληνική αστι-
κή μη κερδοσκοπική εταιρεία! Σε συνέχεια 
αυτού η σουηδική εταιρεία χωρίς κανένα 
απολύτως δικαίωμα και καταχρηστικά άσκη-
σε αγωγή στον Οργανισμό μας, ζητώντας το 
ακίνητο.

Η αγωγή εκδικάστηκε από το Πρωτοδι-

κείο Κορίνθου, το οποίο έκρινε την καταγ-
γελία που έλαβε ο Οργανισμός, ως καταχρη-
στική και έτσι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
παρέμεινε στην Αρχαία Κόρινθο.

Ακολούθησε έφεση στην παραπάνω από-
φαση και σήμερα βίαια και αναίτια «πετάνε» 
στο δρόμο τα 40 παιδιά και τους 30 εργαζό-
μενους στο Σπίτι του «Χαμόγελου» στην Αρ-
χαία Κόρινθο.

Η απόφαση του Εφετείου στάθηκε στο γε-
γονός ότι το ακίνητο έχει πλέον μεταβιβαστεί 
στη σουηδική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
International Children’s Ark Foundation με 
έδρα τη Σουηδία και δεν ανήκει πλέον στην 
ελληνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
«Κιβωτός των Παιδιών» με την οποία είχε 
συνάψει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τη Σύμ-
βαση Χρησιδανείου το 2002.

Για μία ακόμα φορά τονίζουμε ότι οι δύο 
εταιρείες εκπροσωπούνται από τα ίδια φυσι-
κά πρόσωπα (την οικογένεια Κρατζ και τον 
Φίλιπ Λάρσεν) και επιτελούν ακριβώς τους 
ίδιους σκοπούς!

Η οικογένεια του «Χαμόγελου» ωστόσο 
θα συνεχίσει να παλεύει για τα παιδιά και 
τους εργαζόμενους στην Αρχαία Κόρινθο, 
επιφυλασσόμενο παντός νομίμου δικαιώ-
ματός του.

Σήμερα, 14 αυτά χρόνια μετά την έναρξη 
λειτουργίας, στο Σπίτι βρήκαν μία πραγματι-
κή οικογένεια 121 παιδιά θύματα Κακοποί-
ησης, με τα 81 παιδιά να έχουν πλέον ενη-
λικιωθεί και να προχωρούν στη ζωή τους 
έχοντας πάντα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
δίπλα τους και τα 40, ηλικίας από 2,5 έως 18 
ετών, να μεγαλώνουν σήμερα στο Σπίτι. Στα-
θερά δίπλα στα παιδιά βρίσκονται τα 30 άτο-
μα εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και όλη η 
τοπική κοινωνία που από την πρώτη στιγμή 
καλωσόρισε και υποστήριξε «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» και τη δράση του στην περιοχή!

Σήμερα στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης 
που έχει ξεκινήσει από το 2006 ζητείται ουσι-
αστικά η παύση λειτουργίας του Σπιτιού και η 
εκδίωξη των παιδιών και των εργαζομένων.

Ζητάμε την παρουσία όλων την Δευτέρα 
4 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00 στο Σπίτι του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
στην Αρχαία Κόρινθο για να προασπίσουμε 
όλοι μαζί το δικαίωμα των παιδιών για ένα 
ασφαλές μέλλον!» καταλήγει η ανακοίνωση.
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Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

- Χειρουργική ισχίου & γόνατος

- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις

- Μικροχειρουργική  - Ορθοπαιδική Παίδων   - Οστεοπόρωση

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86   κιν. 6955.092.002

e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.

και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ. Επισκέψεις κατ’ οίκον
Δέχεται με ραντεβού

Εκδηλώσεις

Εγκαινιάστηκε 
το θεατράκι 
της Πουλίτσας

Την Παρασκευή το βράδυ 1η Ιουλίου 
εγκαινιάστηκε με μια μουσικοχορευ-
τική εκδήλωση το θεατράκι της Που-
λίτσας. Το θέατρο, το οποίο βρίσκεται 
στον Δαφνώνα ήταν αρκετά χρόνια 
εγκαταλελειμμένο, έως ότου η πα-
ρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε την 

ανακαίνιση και επαναλειτουργία του. 
Ο χώρος καθαρίστηκε, βάφτηκε και 
υποδέχτηκε τους εκατοντάδες πολί-
τες που παραβρέθηκαν στα εγκαίνιά 
του, τα οποία έκανε ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος.
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών 

Πουλίτσας ήταν ένα μουσικοχορευ-
τικό ταξίδι στην Ελλάδα με τη συμ-
μετοχή των χορευτικών τμημάτων 
των Αγίων Θεοδώρων αλλά και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Δι-
μηνιού "Η ΝΕΦΕΛΗ". Η μουσική ήταν 
ζωντανή από τον Δημήτρη και την 
Αναστασία Μιχαλοπούλου, το κέφι 
πλούσιο και η χαρά όλων έκδηλη.

Φόρεσε τα καλοκαιρινά του το Μπολάτι!

Δύο μαγικές βραδιές από 
τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό 
Σύλλογο Βόχας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπολατίου 
"ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ" έδωσε τη Δευτέρα 
27 Ιουνίου την καθιερωμένη, πια, κα-
λοκαιρινή του συναυλία μαγεύοντας 
για άλλη μια φορά με τις μελωδικές 
φωνές των παιδιών της χορωδίας και 
τις μουσικές από τον Μπάμπη Ανδρι-
κόπουλο και τη Μαρία Γερολύμου.

Μια υπέροχη εκδήλωση, όπως κάθε 
χρόνο, που πραγματοποιείται μόνον 
χάρη στο μεράκι, την προσφορά και 
την ανιδιοτέλεια των ανθρώπων της 
"Νέας Διάπλασης" και κυρίως του άο-
κνου προέδρου της Μπάμπη Ανδρικό-
πουλου! 
Καλό καλοκαίρι! Και του χρόνου!

Το διήμερο 2 & 3 
Ιουλίου στο προαύλιο 
του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 2  Ιουλίου
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Υπεύθυνος: Κώστας Ρίσκας
Έπαιξαν τα παιδιά: Ξένια Τάτσιου, 
Ελπίδα Κεχρή, Μαριτίνα Ζορμπά, Σοφία 
Ρίσκα, Αλεξάνδρα Μπάρτζη, Δήμητρα 
Τζεμανάκη, Κίμωνας Λέκκας, Αναστάσης 
Τάτσιος, Φάνης Αποστολόπουλος, Αθηνά 
Καρακώστα, Νότης Κατσαϊτης

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ
Υπεύθυνη: Κατερίνα Παπανικολάου
Παρουσιάστηκαν οι χοροί: HIP – HOP, 
Βάλς, Σύγχρονος χορός με στοιχεία 
μιούζικαλ, HIP – HOP, Σύγχρονο, Oriental, 
Mambo, Cha – Cha, Τσάρλεστον

Κυριακή 3 Ιουλίου
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Υπεύθυνη: Κατερίνα Παπανικολάου
Παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί 
από τη ΘΕΣΣΑΛΙΑ, τη ΡΟΔΟ,  την ΚΩκαι 
την Μ.ΑΣΙΑ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΓΑΜΟΥ 
Το εφηβικό τμήμα του συλλόγου 
αναβίωσε το έθιμο του παραδοσιακού 
γάμου, με έθιμα και από άλλες περιοχές 
της χώρας μας, ξεκινώντας από τη 
γνωριμία του ζευγαριού  συνεχίζοντας 
με τις προετοιμασίες του γάμου (πλύσιμο 
προίκας, προζύμια, κάλεσμα στο γάμο, 
ξύρισμα γαμπρού, ντύσιμο νύφης, 
μέλωμα πεθεράς και η παραδοσιακή 
κουλούρα). Τελειώνοντας με το γλέντι   
προσφέρθηκαν γλυκά  και ποτό σε όλους 
τους παρευρισκόμενους. 
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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 Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115

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

Εκδηλώσεις

Η Πέγκυ Ζήνα τραγουδά Θεοδωράκη
Στις 29 Ιουλίου ο Μίκης Θε-

οδωράκης συμπληρώνει ενενη-
νταένα χρόνια ζωής. Προς τιμήν 
του διοργανώνεται στο Βραχάτι 
μια μεγάλη συναυλία όπου θα 
ακουστούν τραγούδια αγαπημέ-
να από την απύθμενη δεξαμενή 
της πολύτιμης και ανυπολόγιστης 
προσφοράς του, τραγούδια φορ-
τισμένα με μνήμες.

Στη γιορταστική εκδήλωση 
μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα "Μί-
κης Θεοδωράκης" θα πάρουν 
μέρος οι τραγουδιστές:

ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑ-
ΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ.

Τρίαθλο στη λίμνη Δόξα

Σε ένα από τα ομορφότερα μέρη 
της Ελλάδας, στη λίμνη Δόξα 
(Φενεός), με συνδιοργανωτη το 
δήμο Σικυωνίων για 7η φορά 
θα πραγματοποιηθεί φέτος ο 
ομώνυμος αγώνας τριάθλου, το 
Σάββατο 9 Ιουλίου 2016!
Η λίμνη Δόξα, πνιγμένη μέσα στα 
έλατα σε υψόμετρο περίπου 900 
μέτρα, θα φιλοξενήσει ένα ακόμα 
Sprint απόστασης τρίαθλο, 
στα κρυστάλλινα νερά και τον 
περιμετρικά ασφάλτινο δρόμο 
της που μας φέρνει εικόνες από 

αγώνες ποδηλασίας στις  Άλπεις.
Είναι ένας απογευματινός 
αγώνας με θέα τις κορυφές 
της Ζήρειας και του Χελμού. 
Μία εμπειρία για όλους, από 
τον αρχάριο μέχρι και τον πιο 
έμπειρο τριαθλητή, σε ατομικές 
και ομαδικές κατηγορίες.
Το φυσικό καταπράσινο 
περιβάλλον της είναι η απόλυτη 
εκδρομή για όλη την οικογένεια.
Δηλώστε συμμετοχή στο 
επίσημο site του αγώνα: www.
transitionsports.gr 

Δευτέρα 4 – Δευτέρα 11/7
EUROJAZΖ: 3o Διεθνές Φεστιβάλ 
Μουσικής Τζαζ—Εργαστήρια μου-
σικής σε Πολύκεντρο, Λέσχη Νέων, 
Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο 
Σχολείο = Πρακτική άσκηση (Jam 
sessions) -Καφέ "Δίπορτο"

Κυριακή 3/7
5.00μμ - 3ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - εκκίνηση και τερ-
ματισμός πλατεία Κρυονερίου

Δευτέρα 4/7
4 μ. μ.- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
(Λέσχη νέων Κρυονερίου)

Τρίτη 5/7
6.00 μμ - Φιλικός Αγώνας Παλαίμα-
χων Ποδοσφαιριστών Κρυονερίου
9.00 μμ – Ομιλία με θέμα: ΑΣ ΑΕΤΟΣ 
Κρυονερίου: Ιστορία – φωτογραφίες 
& "Παλιά επαγγέλματα" - Επαγγέλμα-
τα παλαιών και νέων Κρυονεριωτών. 
Από τον κο Βασίλη Μυλωνά (καθηγη-
τής χημείας, τ. Λυκειάρχης) (Γυμνά-
σιο Κρυονερίου)

Τετάρτη 6/7
9 μμ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: “ΜΑΓΟΣ 
CHRISTIAN” (Γυμνάσιο Κρυονερίου)

Πέμπτη 7/7
9.30 μμ - Συναυλία Τζαζ, Γυμνάσιο 
Κρυονερίου (Διοργάνωση: Μ.Κ.Ο. 
“Φιλοξενία” σε συνεργασία με Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Νέων & Γυμνάσιο 

Κρυονερίου) (Γυμνάσιο Κρυονερίου)

Παρασκευή 8/7
8:30 μμ. - ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ (Υπεύθυνη Μουσικής: Αγ-
γελική Ευθυμίου)
9:30 μμ. - ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ: 
"ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" (Γυμνά-
σιο Κρυονερίου)

Σάββατο 9 & Κυριακή 10/7
9 μμ. - 11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ-
ΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Συμμετο-
χή Χορευτικών από όλη την Ελλάδα) 
(Γυμνάσιο Κρυονερίου)

Δευτέρα 11/7
9μμ. - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ "Οι ηλίθιοι" 
(Γυμνάσιο Κρυονερίου)

Τρίτη 12/7
9μμ. - "ΛΑΙΚΗ ΟΡ-
ΧΗΣΤΡΑ" Διοργάνωση: 
Σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεμόνων Δημοτικού & Γυμνασίου 
Κρυονερίου, Πολιτιστικός Σύλλογος 
Νέων Κρυονερίου (Γυμνάσιο Κρυο-
νερίου)

Τετάρτη 13/7
9 μμ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
(Γυμνάσιο Κρυονερίου)

Πέμπτη 14 & Παρασκευή 15/7
38ο Φεστιβάλ ελληνικών ταινιών 
μικρού μήκους Δράμας 2016 (Αμφι-
θέατρο Κρυονερίου) Διοργάνωση: 
Μ.Κ.Ο. “Φιλοξενία”

Σάββατο 23/7
"Ανοιχτές Θύρες" Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου

Σας περιμένουμε!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ 
ΝΈΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ  

Τηλ. 6986 800529

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας  

6945 832094

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

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!

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17, 

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
[1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος χ 1,90 

ύψος) και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 1,5 μήκος)
[3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ 

1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος)
[4]. Alfa Frost Conservator καταψύκτης μπαούλο 

χωρητικότητας 500 λίτρων (1,55 μήκος χ 0,62 πλάτος χ 
0,89 ύψος) 

Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ 

ΚΟΡΔΑΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

6989 399606

ΠΩΛEIΤΑΙ
στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΡΔΕΥΣΉΣ 
σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα από 
τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιου-
ρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα.  

Τιμή ευκαιρίας 5000 €.
τηλ. 27420 34315,   
κιν.: 6980555522

 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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15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Εκδηλώσεις

Σ τις 9 Ιουλίου, ημέρα Σάβ-
βατο και ώρα 9:30 μ.μ. 
στην πλατεία Ηρώων στο 

Ζευγολατιό, η "Στέγη" διοργανώ-
νει το 22ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ 
Χορού και Τραγουδιού.
Το θέμα των εκδηλώσεων αυτού 
του Φεστιβάλ είναι "Τραγούδια 
και Χοροί της Θάλασσας και του 
Βουνού" και στην Ειρήνη όλης 
της Γης. Λαμβάνουν μέρος μου-
σικοχορευτικά σύνολα από Ιράν, 
Γεωργία, Ουκρανία, Σλοβενία, 
Καρδίτσα, Κρήτη, Τύρναβος, 
Σίφνος, "Φωκάς" Καλεντζίου, 
"Λύκειο Ελληνίδων" Άργους, 
χορευτική ομάδα Αθικίων και 
φυσικά το χορευτικό της Πνευ-
ματικός Στέγης. 
Καλούμε όλους σ' αυτό το "Πανη-
γύρι της Καρδιάς" μας όπου όλοι 
οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν όλο το φάσμα 
της Ελληνικής Παράδοσης και 
της Διεθνούς Κουλτούρας. 

Το Δ.Σ. της "Πνευματικής 
Στέγης" Ζευγολατιούκ
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22Ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ χορού και τραγουδιού
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ΒΕΛΟ
Ο Γιάννης Χαρούλης 
στον Προφήτη Ηλία
Ο Γιάννης Χαρούλης θα βρεθεί για 
μία συναυλία στο Βέλο (Προφήτης 
Ηλίας), το Σάββατο 9 Ιουλίου.
Ο αγαπημένος Γιάννης Χαρούλης, που 
αναγνωρίζεται πια για την αυθεντική 
και ειλικρινή του στάση απέναντι στη 
μουσική του και τον κόσμο, υπόσχεται 
και φέτος να μας ταξιδέψει σε άλλους 
τόπους και άλλες εποχές, από το χθες 
μέχρι το σήμερα. Θα μας υποδεχθεί με 
αγαπημένα τραγούδια, μπλεγμένα όπως 
πάντα με τις βαθιές ρίζες της κρητικής 
παράδοσης. Χωρίς να παύει να πειρα-
ματίζεται κάθε φορά, πάντα με σεβασμό 
και διατηρώντας την ουσία της μουσι-
κής και των στίχων, μας καλεί να γίνου-
με ένα, αγκαλιάζοντας αυτή τη μουσική 
εμπειρία και τραγουδώντας παρέα.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Η Εφηβική Σκηνή του Θεάτρου 
Περιγιαλίου παρουσιάζει το κλασικό 

παραμύθι ‘’Η Λίμνη των Κύκνων’’. 
Ένα μαγευτικό έργο με πλάσματα 
υπερφυσικά, ξωτικά και δαιμόνια, σε 
μια συναρπαστική πλοκή που χαρίζει 
συγκίνηση και αγωνία. Ένας ύμνος 
στην αγνή και άδολη αγάπη. Μια 
εξαιρετική παράσταση που θα μαγέψει 
μικρούς και μεγάλους!!!
Θεατρική Διασκευή & Σκηνοθεσία : 
Γωγώ Ξανθάκη
Χορογραφίες : Μαρία Σκόνδρα
Κατασκευή Σκηνικού : Γιάννης 
Καντούνης
Ζωγραφική Σκηνικού : Όλγα 
Μπαρμάζη
Κοστούμια : Ελένη Ορκοπούλου
Χειρισμός ήχος-φώτα : Σελάν Σίγκ
Παραστάσεις : 4, 5, 6, Ιουλίου 2016 
ώρα: 8 μ.μ.
Κρατήσεις θέσεων : 27410 86330 
6973803911

Rock Συνάντηση 
Κιάτου 2016
Για 12η συνεχή χρονιά η 
Ροκ Συνάντηση Κιάτου θα 
πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου 
(29-31/7).  Στο πλαίσιο των 
Σικυωνίων 2016, συγκροτήματα 
από όλη την Κορινθία, αλλά 
και από όλη την Ελλάδα που 
καλύπτουν όλες τις τάσεις της 
σύγχρονης μουσικής σκηνής (rock, 
pop, metal, reggae, jazz, hip-hop, 
blues κ.α.) θα μας κρατήσουν 
συντροφιά για 4 βράδια. 

Λάτιν και παραδοσιακοί χοροί 
στην παραλία Βραχατίου 
από τον "Μέγα Αλέξανδρο"
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 9.00 το βράδυ στην 
παραλία Βραχατίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Μέγας 
Αλέξανδρος Βραχατίου" θα πραγματοποιήσει 
την καλοκαιρινή του εκδήλωση με λάτιν και 
παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει 
το συγκρότημα λάτιν "Grupo Buenaventura", αλλά 
και φιλοξενούμενα τμήματα λάτιν.  Την Κυριακή 
10 Ιουλίου θα παρουσιαστούν οι παραδοσιακοί 
χοροί πλαισιωμένοι από ζωντανή ορχήστρα και 
φιλοξενούμενα τμήματα παραδοσιακών χορών. 
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∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

παράδοση στο χώρο του κρέατος
σεβασμός στον καταναλωτή

∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

29€2,

από 4 έως 10 Ιουλίου


