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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΕΔΕ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ
- Ανακοινώθηκαν έργα ζωτικής σημασίας
για το δήμο Βέλου-Βόχας

- Παραδίδεται έως το τέλος Ιουλίου
ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας
Οδού έως το Κιάτο
- Κατασκευάζεται παράπλευρος
δρόμος από την Κόρινθο έως
τα διόδια του Κιάτου
σελ. 2-3

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΡΑΤΕ

Νέα μεγάλη επιτυχία
για τους αθλητές
του Αργ. Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΏΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ
ΜΑΥΡΟΎΛΙΑ
Στην ώρα τους θα δίνονται οι υποτροφίες

Στις 2 και 3 Ιουλίου στο Διεθνές Τουρνουά Κούμιτε
στους Αγίους θεοδώρους
σελ.

9

Μετά από πολλά
χρόνια διεκδικήσεων
η δημοτική αρχή
Σταματόπουλου
πέτυχε την πλήρη
μεταβίβαση
των ακινήτων
του Ιδρύματος
Μαυρούλια στο
δήμο Σικυωνίων,
ενώ προχωρά και
στη διεκδίκηση των
κινητών αξιών.

σελ.

6-7
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Επίσκεψη Δέδε στο Ζευγολατιό
Έργα ζωτικής σημασίας για το Δήμο Βέλου – Βόχας ανακοίνωσε
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών
Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 ο
Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος υποδέχθηκε
στο γραφείο του τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου
Μεταφορών, Υποδομών και
Δικτύων Γεώργιο Δέδε όπου
μετά από πολύμηνη συνεργασία
ανακοίνωσαν από κοινού έργα
ζωτικής σημασίας για το Δήμο
Βέλου – Βόχας.

τα οποία προτιμούν να παρακάμπτουν
τη Ν.Ε.Ο. προκειμένου να μην επιβαρυνθούν το κόστος των διοδίων.
έλος, ο κ. Δέδες αναφέρθηκε στη
λύση που δόθηκε για δύο αίθουσες τύπου κοντέινερ, τις οποίες ανέμενε ο δήμος Βέλου-Βόχας από τον
Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, από
το προηγούμενο σχολικό έτος. Όπως
ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας,
εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να
παραδοθούν προς χρήση.

Τ

Προσοχή στο νερό

ο πρώτο έργο αφορά το ρέμα
Χαϊκάλη – Περιστερώνα. Για την
αντιπλημμυρική θωράκιση μιας μεγάλης περιοχής στο κέντρο του Δήμου,
έχει ήδη εγκριθεί το ποσόν των 2,5 εκ.
ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Η υλοποίησή του θα
δώσει λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
στις τοπικές κοινότητες Κοκκωνίου,
Βραχατίου, Ευαγγελίστριας, Κρηνών
και Πουλίτσας, αφού κάθε φορά που
το ρέμα αυτό ξεχειλίζει, προκαλούνται
μεγάλες ζημιές στις περιουσίες τους.
Ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει
η έγκριση του παραπάνω ποσού, κυρίως τέτοιες εποχές, σημειώνοντας
ότι για την ένταξή του έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι υπήρχαν ήδη
ώριμες μελέτες από τον Δήμο ώστε
να διεκδικήσει το έργο.
Ανάλογο έργο, συνεχίζει ο κ. Παπακυριάκος, η δημοτική αρχή θέλει να
υλοποιήσει και στο ρέμα του Ζαπάντη.

Τ

■■ Γιώργος Δέδες και Αννίβας Παπακυριάκος συναντήθηκαν στο δημαρχείο
Βέλου-Βόχας, στο Ζευγολατιό, συνεργάστηκαν σε φιλικό κλίμα και
ανακοίνωσαν από κοινού σημαντικά έργα για την περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, ήδη ετοιμάζεται
πρόταση καθώς τελειώνει η μελέτη
που αφορά την διευθέτηση και οριοθέτηση του Ζαπάντη.
την ίδια συνάντηση, στο Δημαρχείο Βέλου – Βόχας, ο κ. Δέδες
ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση
του έργου αποκατάστασης της Π.Ε.Ο.
Κορίνθου – Πατρών, στο τμήμα που
διέρχεται από τα διοικητικά όρια του
Δήμου Βέλου – Βόχας. Για την ένταξη
του έργου αυτού προς χρηματοδότηση, ο Δήμαρχος αναφέρει πως εδώ

Σ

και ένα χρόνο έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα, έχουν ήδη ετοιμαστεί τα
τεχνικά δελτία και αναμένεται το ποσό
των 800.000 – 900.000 ευρώ. Όπως
τονίζει ο κ. Παπακυριάκος, το τμήμα
αυτό της Π.Ε.Ο. έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες φθορές, εξαιτίας
της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς προτιμούν την διαδρομή
αυτή, όσο εκτελούνται έργα στη Ν.Ε.Ο.
Επίσης, μεγάλη επιβάρυνση στο οδόστρωμα έχει προκαλέσει η κυκλοφορία από την Π.Ε.Ο. βαρέων οχημάτων,
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Στο περιθώριο της επίσκεψης του κ.
Δέδε στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας,
στο Ζευγολατιό, ο δήμαρχος κ. Παπακυριάκος επεσήμανε στην εφημερίδα
μας την ανάγκη της συνετής κατανάλωσης νερού από τους δημότες, αφού
τα αποθέματα στις δεξαμενές του δήμου έχουν πέσει κάτω από το 50%,
σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.
«Ο δήμος από την πλευρά του θα κάνει
κάθε προσπάθεια», τόνισε ο κ. Παπακυριάκος, «για να μην μείνει κανένα
χωριό από νερό αλλά», συνεχίζει ο δήμαρχος, «πρέπει και οι δημότες στην
συγκυρία αυτή να δείξουν υπευθυνότητα κα ι λογική αλλιώς το καλοκαίρι
θα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας».

Θετικές εξελίξεις στο
Φράγμα του Ασωπού
Κι ενώ η επίσκεψη Δέδε βρισκόταν
σε εξέλιξη, "έσκασε" η καλή είδηση
των θετικών εξελίξεων στο Φράγμα
του Ασωπού. Σύμφωνα λοιπόν με
δημοσίευμα του www.ypodomes.gr
σε ομαλοποίηση οδηγείται το μεγάλο
αυτό έργο. Το Υπουργείο Υποδομών
αποφάσισε να δώσει μία "ενδιάμεση"
παράταση μέχρι το τέλος του 2016
(31.12.16) προκειμένου μέχρι τότε να
οριστικοποιηθεί η ένταξη του υπόλοιπου αντικειμένου στο Νέο ΕΣΠΑ
2014-2020. Κατόπιν αναμένεται να
δοθεί και η τελευταία (;) παράταση
προκειμένου αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κορινθίας να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία.
Με την κατασκευή του φράγματος η
υδροδότηση των αγροτικών καλλιεργειών θα γίνεται απρόσκοπτα λύνοντας το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα αξιοποιούνται τα νερά
του ποταμού Ασωπού αρδεύοντας
50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης
έκτασης, στην πεδινή Κορινθία.
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Στα έργα της Ολυμπίας Οδού
-Παραδίδεται έως το τέλος Ιουλίου ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού έως το Κιάτο
-Κατασκευάζεται παράπλευρος δρόμος από την Κόρινθο έως τα διόδια του Κιάτου

Έ

ως το τέλος Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας
Οδού έως το Κιάτο και το πρώτο
δεκαήμερο του Αυγούστου θα
δοθούν στις κυκλοφορία και οι
δύο σήραγγες Δερβενίου στον
αυτοκινητόδρομο Κόρινθος Πάτρα, τόνισε στις δηλώσεις του
ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες, σήμερα το
μεσημέρι ολοκληρώνοντας την
επίσκεψή του στα εργοτάξια της
Ολυμπίας Οδού.
Προηγήθηκε ενημέρωση από
τον Γενικό Γραμματέα σε σχέση
με την εξέλιξη των εργασιών
στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Πάτρα και στη συνέχεια
επιθεώρηση στα εργοτάξια στις
σήραγγες του Δερβενίου και
στο χώρο των αρχαιολογικών
εργασιών στο Καμάρι. Παρόντες
ήταν ο Βουλευτής Κορινθίας Γ.
Ψυχογιός, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Π. Καλλίρης, οι 4
Δήμαρχοι των Δήμων από τους
οποίους διέρχεται η Ολυμπία
Οδός, Κορινθίων Α. Πνευματικός, Βέλου – Βόχας Α. Παπακυριάκος, Σικυωνίων Σ. Σταματόπουλος και Ξυλοκάστρου Η.
Ανδρικόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου
Υποδομών.
Ο Γιώργος Δέδες, ανακοίνωσε την κατασκευή παράπλευρου
δρόμου από την Αρχαία Κόρινθο
έως το Κιάτο, που θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου, για την αποσυμφόρηση της
παλαιάς εθνικής οδού, που αποτελούσε αίτημα των κατοίκων
και των φορέων της Κορινθίας,
η κατασκευή του οποίου έχει
ξεκινήσει.
"Είναι πια ορατό δια γυμνού
οφθαλμού ότι έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο σ' αυτόν τον κρίσιμο
αυτοκινητόδρομο. Υπάρχει εντατικοποίηση και επιτάχυνση των
εργασιών σε όλο το μέτωπο του
οδικού άξονα Κόρινθος - Πάτρα,
που μας επιτρέπει να εκφράσουμε την απόλυτη ικανοποίηση κατά
την επίσκεψή μας στο έργο" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός
Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος
Δέδες.
Πρόσθεσε ότι "για τον αυτοκινητόδρομο το κρίσιμο ορόσημο
του Μαρτίου του 2017 θα υλοποιηθεί και το στοίχημα της ολοκλήρωσης του έργου θα κερδηθεί για τους έλληνες πολίτες που
από το υστέρημά τους χρηματοδοτούν αυτό το σημαντικό έργο
υποδομής". Ο Γενικός Γραμμα-

τέας ανακοίνωσε ότι τηρείται
με ευλάβεια το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου και εντός του Ιουλίου
θα παραδοθεί το αυτοτελές τμήμα από τον κόμβο της Αρχαίας
Κορίνθου έως τα διόδια του
Κιάτου, μήκους 19 χιλιομέτρων
και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου θα γίνει η
παράδοση στην κυκλοφορία και
των δύο σηράγγων του Δερβενίου. Σημειώνοντας, "αυτό σημαίνει ότι και το χρονοδιάγραμμα
τηρείται απαρέγκλιτα, αλλά και η
συμφωνία που μας οδηγεί στην
κατάκτηση ολοκλήρωσης του
δρόμου το Μάρτιο του 2017 είναι
εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη και
μέρα με τη μέρα την κατακτάμε".
Ο Γιώργος Δέδες ανακοίνωσε ακόμη την κατασκευή παράπλευρου δρόμου από τον
κόμβο της Αρχαίας Κορίνθου
έως το Κιάτο, μήκους 20 χιλιομέτρων και υπογράμμισε,
"πρόκειται για έργο σημαντικό
για τα δεδομένα του νομού Κορινθίας, που αποδέχτηκαν οι
κατασκευαστές, αν και στην αρχική σύμβαση δεν προβλεπόταν.
Η κατασκευή ενός service road,
από την Κόρινθο έως το Κιάτο,
παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο, θα αποσυμφορήσει την
παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου η οποία είναι από τους
πλέον κορεσμένους δρόμους
του οδικού δικτύου, χωρίς οδική
ασφάλεια και με τεράστια προβλήματα συντήρησης".
Ταυτόχρονα ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε την ικανοποίησή
του, γιατί τόσο στο χρονοδιάγραμμα, όσο και σε επίπεδο συμφωνηθέντων με τον Υπουργό Χ.
Σπίρτζη οι κατασκευάστριες κοινοπραξίες έχουν ανταποκριθεί
πλήρως στο σύνολό τους και οι
ρυθμοί είπε, που έχουν σήμερα
τα έργα είναι κάτι δυσθεώρητο
και απίστευτο για τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα ο κ. Δέδες
ανέφερε ότι στις αρχές του 2015
που ανέλαβε στο Υπουργείο ο κ.
Σπίρτζης και ο ίδιος ανέλαβε την
Γενική Γραμματεία Υποδομών,
οι ρυθμοί εκτέλεσης του έργου
ήταν τέτοιοι, που αντιστοιχούσαν σε οικονομικές καταβολές
4 με 6 εκατ. ευρώ το μήνα και
σήμερα, τον τελευταίο μήνα, οι
καταβολές άγγιξαν τα 30 εκατ.
ευρώ. Επανέλαβε ότι το μεγάλο
στοίχημα του Μαρτίου του 2017
θα κατακτηθεί και όλα τα ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα θα υλοποιηθούν στο έπακρο.

Συνάντηση του Γιώργου Δέδε με δημάρχους του νομού Κορινθίας έγινε στα έργα
της Ολυμπίας Οδού. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών (στο κέντρο)
πλαισιώνεται από τους δημάρχους Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο (πρώτος από
αριστερά), Ξυλοκάστρου Ηλία Ανδρικόπουλο (τρίτος από αριστερά) και ΒέλουΒόχας Αννίβα Παπακυριάκο (δεύτερος από δεξιά), αλλά και τον βουλευτή του
νομού Γιώργο Ψυχογιό (πρώτο από δεξιά).
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Μικρά και διάφορα
Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών
του 1ου Νηπιαγωγείου
Βέλου ευχαριστούν
θερμά τους Δήμαρχο και
Αντιδήμαρχο Βέλου - Βόχας
κ. Αν.Παπακυριάκο και κ.
Χαρ.Τανισχίδη, αντίστοιχα,
για την ανάληψη και
πραγματοποίηση έργων
ανάπλασης του σχολείου
μας, καθώς και τα Σούπερ
Μάρκετ Σκλαβενίτη (Mare
West) και ΑΒ Βασιλόπουλου
(Βραχάτι) για τις χορηγίες
τους στις εκδηλώσεις μας
(29ης Μαΐου και 14 Ιουνίου
2016, αντίστοιχα).
Ο Σύλλογος Γονέων και ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών του
1ου Νηπ/γείου Βέλου

Σοβαρά οικονομικά
προβλήματα για
τον ΦοΔΣΑ
Μεγάλα οικονομικά
προβλήματα αντιμετωπίζει
ο Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου,
σύμφωνα με επιστολή που
κατέθεσαν κι εκφράζουν την
αγωνία τους στην διοίκηση
του φορέα οι εργαζόμενοι σε
αυτόν, υπογραμμίζοντας την
κατάσταση που επικρατεί και
θέτοντας προ των ευθυνών
τους την διοίκηση.
Σύμφωνα με την επιστολή
των εργαζομένων
που είδε το φως της
δημοσιότητας από τον δήμο
Καλαμάτας, «στις 29/6/2016
κοινοποιήθηκε στον ΦΟΔΣΑ
Πελοποννήσου κατασχετήριο
εις χείρας τρίτων, για ποσό
411.430,44 ευρώ, που ο
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
κληρονόμησε ως οφειλή
για εκτέλεση εργασιών
αποκομιδής ανακύκλωσης
από τον συγχωνευθέντα
ΦΟΔΣΑ Λακωνίας».
Οι εργαζόμενοι τονίζουν
ότι, «η κατάσχεση αυτή
οδηγεί σε πλήρη οικονομική
κατάρρευση του ΦΟΔΣΑ,
καθώς με μπλοκαρισμένους
λογαριασμούς δεν θα
μπορεί να πληρώσει ούτε
στοιχειώδεις δαπάνες».

Διανομή τροφίμων
στους δικαιούχους ΤΕΒΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του δήμου Βέλου-Βόχας μέσα από
το πρόγραμμα ΤΕΒΑ την Τρίτη 12 Ιουλίου, στο χώρο του κοινωνικού παντοπωλείου
στο Βέλο. Από τις 12 το μεσημέρι οι υπεύθυνοι του κοινωνικού Παντοπωλείου και
η αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καλλίρη παρέδωσαν τις τσάντες με γάλατα, ζάχαρη, φασόλια
και ζυμαρικά συνεχίζοντας έτσι το ρόλο των κοινωνικών δομών του δήμου.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Εκδήλωση
Κυριακή 17
Ιουλίου στην
Στυμφαλία
Στο πλαίσιο του εορτασμού
για τα 100 χρόνια ζωής και
δράσης του ΚΚΕ, το 2016 είναι
αφιερωμένο στο ΔΣΕ και τα 70
χρόνια από την ίδρυση του.
Με αφορμή την 72η επέτειο
για τη «μάχη της σοδειάς»
που πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή τη 2η Ιουλίου 1944, τα
Τομεακά Συμβούλια Κορινθίας
και Αργολίδας της ΚΝΕ, καθώς
και οι Τομεακές Επιτροπές
Κορινθίας και Αργολίδας του
ΚΚΕ, οργανώνουν εκδήλωση
στην περιοχή της Στυμφαλίας
την Κυριακή 17 Ιουλίου.
Στην εκδήλωση εκτός από
το ιστορικό της μάχης θα
αναδειχτούν πλευρές από
την δράση του αρχηγείου της
Αργολιδοκορινθίας του ΔΣΕ.

Απάντηση
Τσιρώνη
για Φορείς
Διαχείρισης
προστατευόμενων
περιοχών
Ο αν. Υπουργός
Περιβάλλοντος, Γιάννης
Τσιρώνης, απαντώντας
τόνισε ότι το Υπουργείο
αναγνωρίζοντας τη σημασία
των ΦΔΠΠ μερίμνησε ώστε:
• Να οριστεί μεταβατικό
διάστημα λειτουργίας τους και
να παραταθούν οι συμβάσεις
των εργαζομένων έως
31.12.2016,
• Να χρηματοδοτηθούν
οι φορείς μέσω των
περιορισμένων προς διάθεση
πόρων του Πράσινου Ταμείου
με το ποσό των 7,8 εκ. €.
Επισημαίνεται ότι μέχρι
σήμερα έχουν πληρωθεί
μισθοδοσίες και λειτουργικά
των οποίων τα δικαιολογητικά
έχουν διαβιβαστεί στο Πράσινο
Ταμείο.
• Να εγκριθούν οι
προϋπολογισμοί τους.
Τέλος, ο αν. Υπουργός
διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εργάζεται μεθοδικά και
συστηματικά με στόχο τη
δημιουργία ενός ισχυρού
θεσμικού πλαισίου που θα
διέπει το Εθνικό Σύστημα
διοίκησης και διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

6 Δήμος Σικυωνίων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

50 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σώθηκε η περιουσία Μαυρούλια.
Στην ώρα τους θα δίνονται οι υποτροφίες

Ποια είναι η περιουσία Μαυρούλια
Το σύνολο της ακίνητης
περιουσίας του Γ. Μαυρούλια περιλαμβάνει τ’ ακίνητα
που στεγάζονται ο Μαυρέας,
Κυριακίδης, Βαρδουνιώτης,
Ανησίμωφ και Πιτίνης στο κέντρο της πόλης του Κιάτου,
και επίσης οικόπεδο έκτασης
10 περίπου στρεμμάτων στην

περιοχή Πλατάνια.
Παράλληλα στην περιουσία
περιλαμβάνονται και κινητές
αξίες, τις οποίες θα διεκδικήσει ο δήμος Σικυωνίων στο δικαστήριο στην Αμερική, όπου
πρόκειται να λογοδοτήσει η
τράπεζα JP Morgan για το
ακριβές ύψος των αξιών.

Από τους πρώτους στόχους που ετέθησαν με την εγκατάσταση της
δημοτικής αρχής Σταματόπουλου ήταν η «διάσωση» της περιουσίας
του εμπιστεύματος «Γεωργίου Μαυρούλια» και η περιέλευσή της σ’
ελληνικά χέρια. Αιτία της απόφασης αυτής, αποτέλεσε η πλημμελής
διαχείριση της περιουσίας από την εμπιστευατοδόχο τράπεζα «JP
MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION» που είχε ως
συνέπεια την πολυετή παράλειψη απονομής υποτροφιών στους μαθητές της πόλης του Κιάτου. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, κυρίως
γιατί έπρεπε ν’ αντιμετωπιστεί αφενός μεν ένας τραπεζικός κολοσσός, αφετέρου δε το αγγλοσαξωνικό δίκαιο.
Αρχικά, ο δήμος στράφηκε
προς
το Γενικό Προξενείο της
■Η■ "JP MORGAN"
Ελλάδας
στο Σικάγο αλλά και
ανέλαβε τη διαχείπρος το Υπουργείο Εξωτερικών,
ριση της περιουσίας
στους οποίους εξήγησε αναλυΜαυρούλια όταν
μετά από διαδοχικές
τικά τα πραγματικά περιστατικά
συγχωνεύσεις η
και ζήτησε βοήθεια προς την
αρχική διαχειρίστρια
κατεύθυνση της μεταβίβασης
τράπεζα πέρασε
του συνόλου της περιουσίας
στην κυριότητά της.
προς αυτόν. Τα αιτήματα κρίθηκαν εύλογα κι εξασφαλίσθηκε η
υπόσχεση παροχής βοήθειας σε
οποιαδήποτε ανάγκη.
Στόχος ήταν η καθ’ οιονδήποτε τρόπο άσκη-

ΔΙΑΔΟΧΟΣ

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

ση πίεσης προς την
εμπιστευματοδόχο
τράπεζα.
Από τις αρχές του 2011 μέχρι και τα τέλη του
2013 χρειάσθηκε ν’ αποσταλούν δεκάδες έγγραφα προς την «JP MORGAN CHASE BANK
NATIONAL ASSOCIATION» και να γίνουν πολύωρες συναντήσεις τόσο με τους αρμοδίους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών όσο
και με τους πληρεξουσίους δικηγόρους της
εμπιστευματοδόχου τράπεζας στην Ελλάδα.
Αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε η μετάβαση του Δημάρχου Σικυωνίων
Σπύρου Σταματόπουλου στην Ινδιανάπολη της

■■ Από αριστερά: ο αντιπρόεδρος της JP Morgan
Victor A. Melchiorre, ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπ. Σταματόπουλος, ο δικαστής, η δικηγόρος
του δήμου Κωνσταντίνα Γεωργούλια και ο
δικηγόρος του δήμου Σικυωνίων στην Αμερική Robert C. Thompson.

Αμερικής, η οποία οδήγησε στην έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο της Μάριον,
η οποία διέτασσε τη μεταβίβαση του συνόλου
της περιουσίας προς το δήμο Σικυωνίων.
Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η
απόφαση προέβλεπε την παροχή λογοδοσίας
από την εμπιστευματοδόχο τράπεζα προς το
αρμόδιο δικαστήριο και την εν τέλει απαλλαγή
της από κάθε ευθύνη.
Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, ακολούθησαν από το δήμο Σικυωνίων οι απαραίτητες
διοικητικές διαδικασίες περί αποδοχής της περιουσίας, οι οποίες οδήγησαν στην πρόσφατη
υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης προς
αυτόν ακίνητης περιουσίας αξίας 1.500.000
ευρώ. Τέλος, αναμένεται η απόδοση της κινητής περιουσίας και η λογοδοσία της τράπεζας.
Σ' αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε το
πολύ σημαντικό ρόλο της νομικής συμβούλου
του δήμου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΎΛΙΑ η
οποία με τις νομικές γνώσεις της, την υπομονή
και την επιμονή της ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες του αγγλικού δικαίου και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης και
στο να σωθεί, εν τέλει, η περιουσία Μαυρούλια
και κατ' επέκτασιν οι υποτροφίες που απορρέουν από αυτή.
Μάλιστα για τον σημαντικό ρόλο της στην επιτυχία της υπόθεσης, προτάθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο Σικυωνίων να της αποδοθεί εύφημος μνεία.
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■■ Η κατάσταση επιβατών του πλοίου "Roma" με το οποίο ο Γ. Μαυρούλιας
το 1905 μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Στη σειρά 27 διαβάζουμε το όνομά του.

Λίγα ιστορικά στοιχεία
Ο Γεώργιος Α. Μαυρούλιας γεννήθηκε στο Κιάτο το 1884. Την άνοιξη
του 1905, ακολουθώντας τα βήματα
χιλιάδων συμπατριωτών του, αναζήτησε το μέλλον του στις ΗΠΑ.
Η ευφυΐα και η εργατικότητά του
τον βοήθησαν στην εξέλιξή του και
σύντομα εγκατέλειψε την εργασία του
ως απλός εργάτης των σιδηροδρομικών δικτύων και δημιούργησε δικά
του συνεργεία εργατών, τα οποία διέθετε όπου υπήρχε ζήτηση.
Την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης
(1920 – 1933) φαίνεται,σύμφωνα με
μαρτυρίες, ότι ασχολήθηκε με την
παράνομη παραγωγή και διακίνηση
αλκοολούχων ποτών. Με τη λήξη
της ποτοαπαγόρευσης φαίνεται ότι
επιχειρηματικά κινήθηκε μεταξύ
παρανομίας και νομιμότητας, για να
καταλήξει τελικά σε καθ’ όλα νόμιμα
δραστηριότητες.
Δεν παρέλειπε να βοηθά τους μετανάστες Κιατανιώτες στους οποίους
έβρισκε εργασία ή τους εξασφάλιζε
τα ναύλα για να επιστρέψουν στην
πατρίδα.
Κατά το έτος 1955, λίγο πριν το
θάνατό του, συνέταξε διαθήκη, όπου
μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία του για τη διαχείριση του συνόλου της περιουσίας του (κινητής κι
ακίνητης) από την τράπεζα «ΒΑΝΚ
OF INDIANPOLIS» και τον JOHN O
CONNOR, με σκοπό τη μεταβίβαση
των εσόδων της διαχείρισης σε ελληνικό ίδρυμα που επιθυμούσε να συσταθεί, το οποίο θα έδινε υποτροφίες
στους αριστεύσαντες μαθητές από το
Κιάτο.
Όντως, σ’ εκτέλεση των ανωτέρω,
στις 20 Σεπτεμβρίου 1966 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας
(αριθμός φύλλου 187) ο οργανισμός
του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ»
κι έτσι αυτό ετέθη σε λειτουργία εκπληρώνοντας τους σκοπούς του.

■■ Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπ. Σταματόπουλος υπογράφει την ιστορική
μεταβίβαση των ακινήτων της περιουσίας Μαυρούλια στο δήμο.

Οι αλλαγές
Σύμφωνα με το Καταστατικό του
Ιδρύματος το Ίδρυμα αφ'ενός διοικείτο από Επιτροπή αποτελούμενη
από τον Δήμαρχο και Δημοτικούς
Συμβούλους και αφ' ετέρου υποψήφιοι για τη χορήγηση υποτροφιών
είναι οι κάτοικοι Κιάτου άρρενες που
πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Την
υποτροφία θα δικαιούται ο καλύτερος
που έχει την υψηλότερη βαθμολογία
και οικονομικά ασθενέστερος. Τέλος,
οριζόταν η χορήγηση της υποτροφίας
είναι για 4 έτη.
Το 1980 ο τότε δήμαρχος Θανάσης
Εμμανουηλίδης αποφασίζει να βάλει
τέλος στις αγκυλώσεις της διαθήκης
που καθιστούσαν δυσχρηστη τη διαχείριση των υποτροφιών. Μετά από
απόφαση της Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια προσφεύγει στα δικαστήρια για
την τροποποίηση του Καταστατικού.
Στα πλαίσια της αρχής της ισότητας
των φύλων, καταφέρνει να συμπεριλαμβάνονται και τα κορίτσια στους
υποψήφιους του Ιδρύματος για τη
χορήγηση υποτροφιών. Σύμφωνα
με την απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου της 29.1.1980, η θέληση του
διαθέτη μπορεί να ικανοποιηθεί πλήρως με την απονομή υποτροφιών
σε άξιους άνδρες και γυναίκες της
πόλεως του Κιάτου. Σε περίπτωση
υποτροφιών περιττού αριθμού ο επί
πλέον υποψήφιος θα είναι άνδρας.
Επίσης, η απόφαση ξεκαθαρίζει και
άλλα ασαφή σημεία της διαθήκης: Για
την επιλογή του πιο άξιου θα υπολογίζεται ο βαθμός επιτυχίας. Τροποποιείται το αρχικό κείμενο που όριζε
ότι μόνο επιτυχόντες στο ΕΚΠΑ είχαν
δικαίωμα απονομής υποτροφίας και
διευκρινίζεται ότι ως καλύτερη βαθμολογία νοείται ο βαθμός εισαγωγής
στο Πανεπιστήμιο.

■■ Μετά τις υπογραφές... ο δήμαρχος Σικυωνίων περιχαρής πλαισιούμενος
από τους νομικούς Ιωάννη Κελεμένη, Πέρση Μπούνα και Μάρθα
Φρουντζου (συμβολαιογράφος). Πρώτη από αριστερά η Κ. Γεωργούλια,
νομική σύμβουλος του δήμου, της οποίας ο ρόλος ήταν καθοριστικός.
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Δροσερή καλοκαιρινή εκδήλωση από το
Κέντρο Νεολαίας δήμου Βέλου-Βόχας
Στον ανακαινισμένο χώρο του Κέντρου στις Κρήνες τα τμήματα μουσικής, χορού και εικαστικών έδωσαν
την καλοκαιρινή τους παράσταση και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων

■■ Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος καλοσωρίζει τους
παρευρισκόμενους στη γιορτή του Κέντρου Νεολαίας.

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

■■ Ο Πρόεδρος της Ανέλιξης Ανδρέας Σιάχος παρακολουθεί το χαιρετισμό του
δημάρχου, ενώ η αυλή του Κέντρου λάμπει ανακαινισμένη και γεμάτη κόσμο

Μια όμορφη βραδιά στο Κέντρο Νεολαίας του δήμου Βέλου-Βόχας στις
Κρήνες πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Ιουλίου. Συμμετείχε το σύνολο
των παιδιών και των δασκάλων των
τμημάτων του Κέντρου, αλλά και πλήθος κόσμου, που θέλησε να παρακολουθήσει την τελευταία εκδήλωση της
ΑΝΕΛΙΞΗΣ για το φετινό καλοκαίρι,
στο ανακαινισμένο κτήριο του πρώην
δημοτικού σχολείου Κρηνών.
Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Ανδρέας Σιάχος αναφέρθηκε στις αλλαγές
και παρεμβάσεις που έγιναν ώστε το
Κέντρο να πάρει την σημερινή του
μορφή και να αποτελεί πλέον μια
σύγχρονη κοιτίδα πολιτισμού για το
δήμο Βέλου-Βόχας. Σημαντικό ρόλο
σε όλα αυτά έπαιξαν και οι άνθρωποι της ΑΝΕΛΙΞΗΣ δηλαδή οι κύριοι
Τσάκωνας, Παπαγεωργόπουλος και
οι κυρίες Στρίγκα και Στάμου.
Το κτήριο, που ήταν κάποτε το
Δημοτικό Σχολείο Κρηνών, ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά. Ο περιβάλλων χώρος δενδροφυτεύθηκε,
άλλαξε η είσοδος με προσθήκη
πόρτας, φτιάχτηκε ράμπα για ΑΜΕΑ,
διαμορφώθηκε τουαλέτα και για
χρήση ΑΜΕΑ, ενώ προβλέπεται το
όμορο οικόπεδο να διαμορφωθεί

σε μια ασφαλή και πιστοποιημένη
παιδική χαρά με πάρκο και την προσθήκη νέων δένδρων.
Για τις εργασίες προτιμήθηκαν
επαγγελματίες από το δήμο ΒέλουΒόχας και όπως τονίζει ο πρόεδρος
της "Ανέλιξης" Ανδρέας Σιάχος,
«έτσι πετύχαμε χαμηλές τιμές και
καταφέραμε οι κατασκευές να γίνουν με μικρό κόστος. Γι' αυτό και
τους ευχαριστούμε».
Το Κέντρο φιλοξενεί περίπου 300
παιδιά και 14 δασκάλους που μαθαίνουν μουσικά όργανα, μπαλέτο,
λάτιν, κομπιούτερ και άλλες δραστηριότητες. Ο πρόεδρος της "Ανέλιξης" επισημαίνει επίσης την άριστη
συνεργασία που έχει με το δήμαρχο
κ. Παπακυριάκο και τον ευχαριστεί
για την βοήθειά του στις ανάγκες
του Κέντρου.
Καλεί τον κόσμο να διατηρήσει
τον χώρο στην όμορφη κατάσταση που βρίσκεται, ενώ παράλληλα
ζητά την συμμετοχή του με ιδέες και
προτάσεις για να βελτιωθεί ακόμα
όσο γίνεται.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε
κλίμα ευφορίας με ένα μικρό κέρασμα για τους θεατές και τους καλεσμένους!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Καράτε 9

Θριάμβων συνέχεια για την ομάδα
καράτε του Αργύρη Κωνσταντίνου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στο Διεθνές Τουρνουά ΚΟΥΜΙΤΕ που έγινε στους Αγίους Θεοδώρους
οι αθλητές του Συλλόγου "ΑΚΑΜΑΣ" ξεχώρισαν για άλλη μία φορά!
Στις 2 και 3 Ιουλίου διεξήχθη το Διεθνές Τουρνουά
Κούμιτε στον τόπο των Αγίων Θεοδώρων στο οποίο
έλαβαν μέρος χώρες όπως η
Συρία, Αλβανία, Αυστραλία,
Κύπρος και φυσικά η Ελλάδα
που ήταν και η διοργανώτρια
χώρα.
Σε αυτό το πολύ σημαντικό
πρωτάθλημα Καράτε έλαβε
μέρος η ομάδα του ΑΡΓΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με όλους
τους αθλητές να διαπρέπουν
και να λαμβάνουν κατά κόρον τις θέσεις στο βάθρο των
μεταλλίων.
Ο Αθλητικός Σύλλογος
Ακάμας ήταν ο μοναδικός
από τον τόπο μας και ένας
από τους λίγους της Ελλάδος που κατάφερε να λάβει
μέρος και που, όπως προαναφέρθηκε, έκανε τον δήμο

μας να ακουστεί για ακόμα
μια φορά τόσο εγχώρια όσο
και παγκόσμια αφού όχι
μόνο ξεχώρισε ανάμεσα σε
εκλεκτούς αλλά τερμάτισε
2ος στην γενική κατάταξη
των πέντε σημαντικών χωρών.
Παρακάτω αναφέρονται
με αλφαβητική σειρά οι
αθλητές και οι θέσεις που
κατέλαβαν:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος 1η θέση
• Θεοδώρου Φαννουρία 2η
θέση
• Κελλάρη Βασιλική 1η θέση
• Λυκουρα Μαρία-Πολυξένη 2η θέση
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος Γιώργος 1η θέση
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος Δημήτρης 1η θέση
• Πούλος Γεώργιος 3η θέση

• Τερλέγκας Αναστάσης 3η
θέση
• Χάντε Δημήτρης 2η θέση
• Χελιδώνης Αλέξανδρος 1η
θέση

• Ομαδικό κούμιτε των
κορασίδων:
Θεοδώρου
Φαννουρία, Κελλάρη Βασιλική, Λυκουρα ΜαρίαΠολυξένη 1η θέση.

Ο Αργύρης δήλωσε πως
είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την απόδοση των παιδιών του διότι αν και έχουν
κουραστεί από μια αρκετά
επίπονη αθλητική χρονιά και
θα έπρεπε ο Ιούλιος να τους
βρει να χαλαρώνουν και να
ξεκουράζονται, αυτοί όχι
μόνο προπονούνταν αλλά
αγωνίζονταν δίνοντας τον
καλύτερο τους εαυτό. Είναι
πραγματικά αξιέπαινοι!
Μετά από αυτές τις επιτυχίες το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς,
είναι να ευχαριστήσουμε τον
προπονητή ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την κατακόρυφα ανοδική πορεία των
αθλητών που προπονεί και
διαπρέπουν κάνοντας τον
Δήμο μας διάσημο και εμάς
υπερήφανους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Μάγεψε με το 22ο
Διεθνές Φεστιβάλ

Γ

ια άλλη μία χρονιά, 22η για
την ακρίβεια, η πλατεία Ηρώων Ζευγολατιού γέμισε με χρώματα, φορεσιές, μουσικές και
χορούς από διαφορετικά μέρη
του κόσμου.
Το θέμα των εκδηλώσεων αυτού
του Φεστιβάλ ήταν "Τραγούδια
και Χοροί της Θάλασσας και του
Βουνού". Έλαβαν μέρος μουσικοχορευτικά σύνολα από Ιράν, Γεωργία, Ουκρανία, Σλοβενία, Καρδίτσα, Κρήτη, Τύρναβος, Σίφνος,
"Φωκάς" Καλεντζίου, "Λύκειο
Ελληνίδων" Άργους, χορευτική
ομάδα Αθικίων και φυσικά το χορευτικό της Πνευματικός Στέγης.
Πρέπει να συγχαρούμε την πρόεδρο της Πνευματικής Στέγης κ.
Ελένη Λιμιάτη και όλο το διοικητικό συμβούλιο γιατί με τις άοκνες
προσπάθειές τους όλα αυτά τα
χρόνια έχουν κρατήσει ένα μοναδικό για την περιοχή μας διεθνές
φεστιβάλ, ζωντανό! Ευχόμαστε
και του χρόνου, ακόμη καλύτερα!

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

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απευθείας απόγονος
των Παλαιολόγων του Βυζαντίου

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ο Ιωάννης φυγαδεύθηκε, διασώθηκε, μεγάλωσε, σταδιοδρόμησε και εν τέλει βασίλεψε στη Δύση. Επί τούτου,
ο επίσκοπος της Σιένας Σίλβιος Πικκολόμινι, ο μετέπειτα
Πάπας Πίος Β΄, είχε γράψει σε ένα υπόμνημά του ότι «ο
Κωνσταντίνος είχε υιό, ο οποίος μετά την Άλωση διασώθηκε στο Πέραν».
Η ιστορία του μοναδικού υιού του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Ιωάννη «Χριστιανού», που ακολουθεί
Γράφει ο
παρακάτω, οφείλει τη διάσωσή της στις μακροχρόνιες
Σχοινοχωρίτης
έρευνες του μοναχού Βαρθολομαίου του Ιμβρίου (ΚουτΚωνσταντίνος
λουμουσιανού). Αυτή η ιστορία συμπεριλήφθηκε στα
Ιστορικός –
«Απομνημονεύματά» του, τα οποία ανακάλυψε ο ιστοσυγγραφέας,
ριοδίφης Θρασύβουλος Ζωιόπουλος (Στέφανος Δάφνης)
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, και την καταχώρισε ο Σπυρ. Β. Τριανταφύλλου στο έργο
υποψήφιος
του «Η βασιλεία εν Ελλάδι και αι παραδόσεις περί καταΔιδάκτωρ
γωγής του Ελληνικού Βασιλικού Οίκου».
Ειδικότερα, ο μοναχός Βαρθολομαίος ο Ίμβριος υπήρξε
εκκλησιαστικός συγγραφέας. Είχε διατελέσει καθηγητής στο φραγκισκανό
φροντιστήριο το έτος 1834 και διευθυντής της σχολής της Χάλκης επί Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου ΣΤ΄. Η μακροχρόνια έρευνά
του στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ίμβρου τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι:
«η δανική βασιλική οικογένεια είχε το ίδιο αίμα με εκείνο που είχε χυθεί στην
πύλη του Αγ. Ρωμανού την αποφράδα εκείνη νύχτα της 29ης Μαϊου 1453». Επί
τούτου, ο ιστορικός Κώστας Μπαρμπής έχει συγγράψει σχετικώς ότι η δυναστεία του βασιλέως Κωνσταντίνου είναι απευθείας απόγονος του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, τελευταίου βασιλέως του Βυζαντίου. Και δεν είναι ο μοναδικός.
Το έτος 1937 οι ιστορικοί Α. Γιαλαμάς και Α. Σγάντζος κυκλοφόρησαν μια
μελέτη που είχε τίτλο «Οι Βασιλείς μας είναι απόγονοι των Βυζαντινών
αυτοκρατόρων». Εκεί παρουσίαζαν και σχετικό πίνακα με γενεαλογικά
στοιχεία που σχεδίασε ο διαπρεπής και ειδικευμένος Δανός ερευνητής Κ.
Λάγκμπορν (1863) μετά από ενδελεχή και πολύπλευρη μελέτη των πηγών. Ο
πίνακας αυτός μεταφράστηκε στα ελληνικά το έτος 1928 από τον Καθηγητή
Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Στέφανο Α. Κουμανούδη
και αποδεικνύει ότι ο μακρινός πρόγονος του Γεωργίου Α΄ ήταν ο βυζαντινός
αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος. Αργότερα, ο πίνακας, η μετάφραση,
τα στοιχεία και οι σημειώσεις περιήλθαν στην ιστορική και εθνολογική εταιρεία, η οποία δημοσίευσε εκλογή τους στο φερώνυμο Δελτίο της.
Ο Δ. Κόκκινος, ένας από τους πιό αξιόλογους και σημαντικούς Έλληνες ιστορικούς αναφέρει: «ο οίκος λοιπόν του Γεωργίου Α΄ έχει γνησίας τας ρίζας
της ελληνικής του καταγωγής». Ο Κ. Βερναρδάκης, ένας από τους κορυφαίους ιστοριοδίφες, απέδειξε τη βυζαντινογενή ρίζα των Βασιλέων υποστηρίζοντας ότι οι ρίζες της ελληνικής δυναστείας ανάγονται στον αυτοκράτορα
Βασίλειο Α΄ τον Μακεδόνα. Πρός την ίδια κατεύθυνση και ο ιστορικός Δ.
Ρόζος με τη μελέτη του «Η βασιλεία εν Ελλάδι».
Γενεαλογικό δένδρο παρουσιάζει και ο Γερμανός ιστορικός Ντούργκεν όπου
υποστηρίζει την βυζαντινή καταγωγή της ελληνικής βασιλικής οικογένειας.
Να σημειωθεί ότι η Όλγα, σύζυγος του Γεωργίου Α΄, είχε σύμφωνα με τον Π.
Σούτσο βυζαντινή καταγωγή, ως διάδοχος της Σοφίας, κόρης του Θωμά Παλαιολόγου. Η εφημερίδα «Αιών» την αποκαλούσε Ελληνάνασσα Παλαιολογίνα.

ΙΩΆΝΝΗΣ Α΄ ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΌΓΟΣ (1439/1440 – 1513)
Ο Ιωάννης Παλαιολόγος γεννήθηκε το έτος 1439 ή το έτος 1440. Ήταν υιός
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της Άννας-Σοφίας Παλαιολογίνας – Νοταρά. Τον Ιούνιο του 1453 άλλαξε το όνομά του σε Ιωάννης Χριστιανός για
να σωθεί από του Τούρκους, οι οποίοι ήθελαν την εξόντωση του φυσικού
διαδόχου και κληρονόμου του θρόνου του Βυζαντίου.
Η μητέρα του, Άννα – Σοφία Νοταρά, παρέδωσε τον δεκατετράχρονο Ιωάννη
σε μια θαλαμηπόλο της την Ειρήνη δώδεκα περίπου ώρες πριν την Άλωση της
Πόλης, η οποία τον φυγάδευσε στην Ιταλία (Βενετία). Οι πιθανότητες διαφυγής
του σκάφους, έστω και μέσα στη νύχτα, από τον κλοιό του τουρκικού στόλου
δεν ήταν πολλές. Η διαφυγή τόσο του διαδόχου Ιωάννη όσο και λίγο αργότερα
της μητέρας του Άννας, έγιναν με σκάφη που ανήκαν στον Ιουστινιάνη.
Η Άννα ζήτησε από τον Ιωάννη να της υποσχεθεί ότι δε θα αποκάλυπτε σε
κανέναν, πριν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας του, την αληθινή
του ταυτότητα, ενώ παράλληλα έβαλε στον κόρφο του έναν παραπλανητικό
πάπυρο, στον οποίο είχε γράψει η ίδια το υποτιθέμενο όνομά του: Ιωάννης
Χριστιανός. Στο ίδιο εγκόλπιο η αυτοκράτειρα έβαλε και έναν δεύτερο πάπυρο, στον οποίο είχε γράψει τα στοιχεία για την αληθινή καταγωγή του εφήβου. Τον πάπυρο αυτό κουβαλούσε η θαλαμηπόλος της και παιδαγωγός του
Ιωάννη, η Ειρήνη, με την εντολή να του τον παραδώσει, όταν θα βρίσκονταν
σώοι και ασφαλείς στην ξένη γη.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γνώμη
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Σχετικά με την αμοιβή Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων
Με αφορμή σχετικό νομοθέτημα
που κατέθεσε η κυβέρνηση για διαβούλευση, ικανοποιώντας πάγιο
αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
άναψε έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση υπέρ ή κατά του μέτρου.
Σε ανάρτησή της στο blog της, η
εφημερίδα σας, πήρε ξεκάθαρα θέση
εναντίον της ρύθμισης αυτής. Πριν
διατυπώσω την
άποψή μου παραθέτω ορισμένα
στοιχεία:
• Το
βρετανικό
Κοινοβούλιο έχει
μακρά
ιστορία,
ιδρύθηκε τον 14ο
αιώνα και λειτουργεί έκτοτε ανελλιπώς. Αρχικά οι
Του
βουλευτές ήσαν
ΛΕΩΝΙΔΑ
άμισθοι και η μοΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ναδική τους αποΔημοτικού Συμβούλου
λαβή ήταν, εκτός
επικεφαλής
Ενωτικής Ριζοσπαστικής από τη δόξα, η τιμή
να υπηρετούν τη
Παράταξης
χώρα και την εκάΒέλου-Βόχας
στοτε βασιλική οικογένεια. Οι απολαβές αυτές ήταν
εξαιρετικές για να τις αναφέρουν
στο βιογραφικό τους οι λόρδοι και
να διεκδικούν μεγαλύτερη προίκα
από τα πεθερικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήσαν και περιζήτητοι γαμπροί. Αναφέρομαι στους λόρδους
γιατί μόνο αυτοί είχαν τη δυνατότητα να ασκούν το λειτούργημα του
βουλευτή, δεδομένου ότι όλοι τους
ήσαν μη εργαζόμενοι εισοδηματίες.
Όπως καταλαβαίνετε κανένας κοινός θνητός δεν είχε τέτοια δυνατότητα και συνεπώς η εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώματα δεν είχαν
καμιά εκπροσώπηση στη βουλή.
Όταν συνειδητοποίησαν ότι η δημοκρατία δε μπορεί να λειτουργήσει
μόνο με λόρδους δημιουργήθηκε
κίνημα που απαίτησε την παροχή
αποζημίωσης στους βουλευτές και
έκτοτε μπορεί και ο απλός λαός να
εκπροσωπείται.
• Στην αρχαία Αθήνα τα δημόσια
λειτουργήματα ήσαν άμισθα. Για
τους αδύναμους οικονομικά είχε
προβλεφτεί ‘σίτιση στο πρυτανείο’
(είδος αποζημίωσης). Όταν άρχισε
να δίνεται μισθός σε μόνιμη βάση,
τα λειτουργήματα μετετράπησαν
σε επαγγέλματα και τα φαινόμενα
διαφθοράς γιγαντώθηκαν.
• Σε τοπική κοινότητα του δήμου μας
παραιτήθηκε ο εκλεγμένος πρόεδρος μη αντέχοντας την οικονομική επιβάρυνση που προκαλούσε η
άσκηση των καθηκόντων του.
Είναι φανερό ότι η απάντηση δεν
είναι ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη.
Όποιος εξ’ ημών αποφασίζει να
ασχοληθεί με τα κοινά είναι πρόθυμος
να
• προσφέρει τον προσωπικό του
χρόνο, τον οποίο στερεί από την
εργασία του η την οικογένειά του ή
έστω τον εαυτό του.
• προσφέρει την ψυχική του ηρεμία,

δεδομένου ότι γίνεται μόνιμος στόχος κριτικής, όχι πάντα καλοπροαίρετης καθώς επίσης και στόχος
κακόβουλων προσωπικών σχολιασμών (λέγεται και κουτσομπολιό).
• Τέλος παίρνει και το ρίσκο να σηκώσει το ανάθεμα όλης της κοινωνίας σε περίπτωση που δεν
καταφέρει να αποδώσει κατά τις
προσδοκίες των πολιτών (η επιτυχία ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη).
Πέραν των ανωτέρω, τα οποία παρέχονται ανιδιοτελώς, υπάρχει και
σημαντική οικονομική επιβάρυνση,
η οποία είναι ιδιαίτερα οδυνηρή σε
όσους αιρετούς τα οικονομικά τους
δεν είναι ανθηρά. Ιδιαίτερα στην δύσκολη εποχή που ζούμε τα οικονομικά των περισσοτέρων βρίσκονται σε
οριακό σημείο.
Που ξοδεύονται τα χρήματα;
• Στην επαφή με τους πολίτες. Επιβεβλημένη είναι η παρουσία μας στις
κατά τόπους κοινότητες για επαφή
με τους πολίτες και ενημέρωση για
τα προβλήματα που τους απασχολούν.
• Στην υποστήριξη δραστηριοτήτων.
Στο δήμο μας, όπως άλλωστε και
σε κάθε δήμο, γίνονται δεκάδες
εκδηλώσεις από πολιτιστικούς,
αθλητικούς και άλλους συλλόγους,
στις οποίες καλό είναι να παραβρίσκονται οι αιρετοί, προκειμένου να
υποστηρίζουμε με την παρουσία
μας τις δραστηριότητές τους. Φυσικά πρώτοι πρέπει να καταθέτουμε
τον οβολό μας για ενίσχυση και
για να δίνουμε το καλό παράδειγμα.
• Στην ενημέρωση σε θέματα αυτοδιοίκησης. Ημερίδες, σεμινάρια, ειδικές εκδηλώσεις φορέων.
Τα παραπάνω γίνονται συνήθως
στις πρωτεύουσες περιφερειών
ή άλλες μεγάλες πόλεις (προσωπικά έχω επισκεφτεί την Τρίπολη
πέντε (5) φόρες το τελευταίο εξάμηνο και μία την Πάτρα).
• Παράλληλα χιλιάδες σελίδες
σχετικών κειμένων (νομοσχέδια,
εγκύκλιοι, μελέτες κλπ) έρχονται
στον υπολογιστή μας (θέλουμε
υπολογιστή) και απαιτούν μελέτη
(εκτυπώσεις, μελάνια…).
• Έξοδα μετακίνησης. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος απλός σύμβουλος πρέπει μία φορά την
εβδομάδα τουλάχιστον να επισκέπτεται την έδρα του δήμου και
η απόσταση από το σπίτι του είναι
κάποια χιλιόμετρα, τότε τα έξοδα μετακίνησης αποκτούν υπόσταση. Δεν αναφέρομαι για την
απόσταση Βραχάτι – Ζευγολατιό
βέβαια, αλλά για την απόσταση
Στιμάγκα – Ζευγολατιό ή Γκούρα
– Κιάτο ή από ένα νησί σε άλλο,
προκειμένου σε νησιώτικους δήμους.
• Τα παραπάνω και άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα έξοδα, αφορούν
τους απλούς συμβούλους, αν θέλουν να είναι συνεπείς με το ρόλο
τους και με τους ψηφοφόρους
τους.

Προκειμένου για αιρετούς με ειδικότερο ρόλο (δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι κλπ) τα έξοδα είναι πολλαπλάσια. Σημαντικότερο δε
είναι το γεγονός ότι η παρουσία τους
στο δήμο πρέπει να είναι συνεχής
και καθημερινή και φυσικά σε βάρος
του επαγγέλματός τους η της όποιας
απασχόλησης έχουν.
Και όπως θα προσέξατε δεν αναφέρθηκα καθόλου στο κόστος της
εκλογικής διαδικασίας που είναι ξεχωριστό κεφάλαιο και δεν επιθυμώ
να το εμπλέξω στην συζήτηση που
κάνουμε.
Δεν προσπαθώ να βάψω μαύρη
την κατάσταση, αλλά είναι γεγονός
ότι όποιος αιρετός κάνει
σωστά τη δουλειά του έχει υψηλό
κόστος. Αν αποφύγουμε όλα τα παραπάνω, τότε πραγματικά το κόστος
θα είναι ασήμαντο, αλλά και η παρουσία μας ως αιρετών στα δημοτικά
πράγματα ασήμαντη επίσης.
Ναι, αλλά τα δημόσια λειτουργήματα δεν είναι επαγγέλματα!
Πραγματικά υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο επάγγελμα και
το λειτούργημα. Στα επαγγέλματα ο
καθένας φροντίζει για τα προσωπικά
του συμφέροντα και της οικογενείας
του κυρίως, ενώ στα λειτουργήματα
για τα συμφέροντα της κοινωνίας.
Στα επαγγέλματα παίρνουμε, ενώ
στα λειτουργήματα δίνουμε.
Να δίνουμε αλλά μέχρι πού;

Δίνουμε, όπως ανέφερα, το χρόνο
μας, την ψυχική μας ηρεμία, παίρνουμε το ρίσκο. Πρέπει να πληρώνουμε
και τη βενζίνη για τις μετακινήσεις;
Και αν δεν έχουμε τα αναγκαία
χρήματα πως θα λειτουργήσουμε;
Μήπως τελικά το σπορ αυτό είναι
μόνο για τους εύπορους, που τους
περισσεύουν χρήματα. Άλλα τότε τη
δημοκρατία θα έχουμε;
Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε
τη χρυσή τομή.
Για να είναι δυνατή η εκπροσώπηση
όλως των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τα οικονομικά του καθένα, το ελάχιστο που μπορεί να γίνει
είναι η κάλυψη των βασικών εξόδων,
των αιρετών, στην άσκηση των καθηκόντων τους και όχι η μισθοδότησή
τους.
Για τους αιρετούς με ειδικά καθήκοντα, που απαιτείται η πλήρης
απασχόλησή τους, θα πρέπει να καλύπτεται και το απολεσθέν εισόδημα
λόγω παραμέλησης της εργασίας
τους. Δεν είναι λογικό να μισθοδοτούνται οι δύο μόνο από τους τέσσερεις αντιδημάρχους, όταν η απαιτούμενη απασχόληση είναι η ίδια.
Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι ό νόμος πρέπει να δίνει το δικαίωμα (όχι
την υποχρέωση) στους δήμους να
αποζημιώνουν τους αιρετούς, ανάλογα με την υπάρχουσα οικονομική δυνατότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες
άσκησης της δραστηριότητάς τους.

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98
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Καθάρισαν
το αλιευτικό
καταφύγιο Κιάτου
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Ξεχωριστές οι εκδηλώσεις
του "Μέγα Αλέξανδρου"
στην παραλία Βραχατίου

Το πρωί της Παρασκευής 8 Ιουλίου μέλη και αθλητές του ΙΣΤ.Ο.Σ.
(Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων)
υποδέχθηκαν την ομάδα των δυτών
«Loutraki Divers» και υποστήριξαν,
από τη προβλήτα, την ολοκλήρωση
της προσπάθειάς τους να καθαρίσουν
το αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου. Τρεις
ώρες αργότερα ο στόχος είχε επιτευχθεί. Πάνω από δύο τόνοι απορρίμματα, αποτέλεσμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας, απροσεξίας, αδιαφορίας ή και σκοπιμότητας, όπως
δίχτυα, λάστιχα, παλιοσίδερα, καρέκλες, πλαστικά και άλλα, βγήκαν από
το βυθό για να πάρουν το δρόμο της
ανακύκλωσης.

Το κόστος κάθε κατάδυσης είναι σημαντικό και η προσπάθεια αυτή των
«Loutraki Divers» έχει μοναδική
πηγή χρηματοδότησης τους ίδιους
τους δύτες, παρά το σημαντικό έργο
που επιτελούν (ανέσυραν από το
βυθό πάνω από 23 τόνους στερεών
απορριμμάτων μέχρι σήμερα).
«Εμείς στον ΙΣΤ.Ο.Σ.», αναφέρει το
δελτίο τύπου που εξέδωσαν, «αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον
μας για τη θάλασσα και το περιβάλλον, αγκαλιάσαμε και βοηθήσαμε την
ομάδα των δυτών σε μια προσπάθεια
να κάνουμε το έργο τους πιο αποτελεσματικό».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
Την Παρασκευή 8 και την
Κυριακή 10 Ιουλίου με
λάτιν και παραδοσιακούς
χορούς αντίστοιχα

Στη Ντουρντουβάνα η 76η Πανελλήνια
ορειβατική συγκέντρωση

O φιλάργυρος
του Μολιέρου
στο Χιλιομόδι
Μια ξεχωριστή κωμωδία από μια
ασύγκριτη θεατρική ομάδα. Η Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδίου ανεβάζει
το ξεκαρδιστικό έργο του Μολιέρου
"Ο Φιλάργυρος". Οι παραστάσεις θα
πραγματοποιηθούν στις Αποθήκες
Συνεταιρισμού στο Χιλιομόδι στις
29,30,31 Ιουλίου και 1,5,6,7,8 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9.15. Κρατήσεις
θέσεων: 6908961157

Ο Ε.Ο.Σ. Κορίνθου διοργανώνει την
76η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις
16 – 17 Ιουλίου 2016, στο Φενεό, πάνω
από τη λίμνη Δόξα στο όρος Πεντέλεια,
ή αλλιώς Ντουρντουβάνα. Οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν στα μονοπάτια
της Ντουρντουβάνας, ενώ γίνει παρουσίαση της ιστορίας και των μύθων της
περιοχής με σκοπό την απόλαυση ενός
ορειβατικού διήμερου στην καρδιά του
καλοκαιριού.
Περισσότερες πληροφορίες: Ε.Ο.Σ. Κορίνθου: Έφορος Ορειβασίας: Παναγουλόπουλος Θεόδωρος 6978882962
Εθνικής Αντίστασης 5, α’ όροφος
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ. & Fax: 27410 29970
E- mail: info@eoskorinthou.gr
Web: www.eoskorinthou.gr

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

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.
και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ.

Δέχεται με ραντεβού

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86 κιν. 6955.092.002
e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ετήσιο αντάμωμα παραδοσιακών
χορών στο Διμηνιό

Το παιδικό / εφηβικό τμήμα του Συλλόγου
Πολιτισμού Σαν Παραμύθι στα πλαίσια του
φεστιβάλ Σικυώνια 2016 παρουσιάζει το
έργο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Η Βασίλισσα του χιονιού.

Η υπόθεση

Με Λάλεζα γιορτάζει το Λύκειο
των Ελληνίδων Κιάτου

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η Βασίλισσα
του Χιονιού
Ένα λουλούδι, ένα κομμάτι καθρέφτη
και λίγα δάκρυα, θα συνθέσουν το 1844 μια
ιστορία αγάπης που θα φέρει την υπογραφή
του H. C Andersen.
[Για τον Σαν παραμύθι,
Γιολάντα Τσιγκιλάρα]

Διανομή ρόλων:

Στα πλαίσια των ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2016, στις 18 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα
και ώρα 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια
εκδήλωση του ΛΥΚΕΊΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ Κιάτου με τίτλο "Η
συνέχεια...επί της οθόνης". Είσοδος ελεύθερη.

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

Γκέλντα: Τασινοπούλου Δανάη
Καρλ: Καράγιωργας Δημήτρης
Γιαγιά: Δαγρέ Μάνθα
Βασίλισσα: Παντελίδη Θάνια
Μάγος: Γιολαντα Τσιγκιλάρα
Γυναίκα: Παπαγιαννοπούλου Αλεξάνδρα
Στρατιώτες: Παππουτσή Νεφέλη - Θεοδώρα Δαγρέ
Αφηγητές: Σκουλαρίκη Χρύσα - Δουλφή Ελπίδα - Πανάγου Μαριτίνα
Κοράκια: Περδικάρης Χρήστος - Καρβουντζή Αναστασία
Πρίγκιπας: Πετρόπουλος Κωστής
Πριγκίπισσα: Χριστιάνα Μπουραντάνη
Κόρη: Κωνσταντίνα Δουβή
Αρχηγός: Βασιλείου Άννα- Μαρία
Πατέρας: Χατζόπουλος Πασχάλης

Βοηθός: Δαγρέ Θεοδώρα
Τάρανδος: Παπαγιαννοπούλου Άννα
Ζητιάνα βασίλισσα: Παντελίδη Θάνια
Ζητιάνα: Μπουραντάνη Χριστιάνα

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Άρης Σταύρου | Διασκευή έργου: Κωστής Καπελώνης
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Κοστούμια: Κική Σιώκου | Σκηνογραφία:
Ανδρέας Καρβουντζής
Μακιγιάζ: Λέλα Θεοχάρη.
Ηχοληψία: Χρήστος Πανούσης - Φώτης Κίκιρας
Αφίσες - Πρόγραμμα παράστασης: Κώστας
Καραγκούνης
Συντονισμός & Εκτέλεση παραγωγής: Σμαράγδα Νούτσου

Ο σκηνοθέτης Άρης Σταύρου για
την παράσταση

Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, καταρχάς στους γονείς των
μικρών όσο και πολύτιμων πρωταγωνιστών
μας, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε
και την ευκαιρία που μας δίνετε να συνδιαμορφώσουμε το χαρακτήρα τους μέσα από
τη τέχνη του θεάτρου. Κατά δεύτερον και
καθοριστικότερον, το Σύλλογο πολιτισμού "
Σαν παραμύθι" δια μέσω του οποίου μας δίνετε η δυνατότητα να κάνουμε πράξη τα παραπάνω και να δημιουργούμε κάθε χρονιά
ένα ακόμα παραμύθι.
Καλή θέαση!
ΤΕΤΆΡΤΗ 13. 07. 2016 | 21:00
ΑΠΟΘΉΚΕΣ Α.Σ.Ο ΚΙΆΤΟ
2 € ΠΑΙΔΙΚΌ / 3 € ΕΝΉΛΙΚΕΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού "Η ΝΕΦΕΛΗ" προσκαλεί όλους στο καθιερωμένο, ετήσιο αντάμωμα παραδοσιακών
χορών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016, ώρα
8.30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Διμηνιού.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν χοροί από την Ανατολική Ρωμυλία, τον Πόντο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και άλλα μέρη της
Ελλάδας. Όπως τονίζει σε μήνυμά της η πρόεδρος του Συλλόγου
Έλενα Αθανασούλη «Στο όμορφο Διμηνιό θα σας χαρίσουμε μια αξιόλογη... Κυριακή στο χωριό, όπως πάντα, με καλό κρασί και φαγητό
για να ξεχάσουμε λίγο τα δύσκολα!».

Μια φορά και έναν καιρό, σ’ ένα απόκρημνο παλάτι βασίλευε μια γυναίκα απαράμιλλης ομορφιάς που είχε καρδιά φτιαγμένη
από πάγο. Ήταν η βασίλισσα του χιονιού,
που ζούσε μακριά από τα ανθρώπινα βλέμματα και ποθούσε να παγώσει κάθε τι ζωντανό και όμορφο στον κόσμο. Κάπου εκεί
κοντά ζούσε η Γκέλντα και ο Καρλ. Δύο παιδιά που αγαπιόντουσαν πολύ…

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
Τηλ. 6986 800529
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛEIΤΑΙ
στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΆΡΔΕΥΣΗΣ
σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα από
τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιουρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα.
Τιμή ευκαιρίας 5000 €.

τηλ. 27420 34315,
κιν.: 6980555522

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
6989 399606

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας
6945 832094

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

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Εκδηλώσεις 15

Η Rock Συνάντηση χτύπησε 12!

καλοκαιρινές εκδηλώσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Για 12η συνεχή χρονιά η Rock Συνάντηση Κιάτου θα πραγματοποιηθεί
το τριήμερο 29-31 Ιουλίου στις αποθήκες ΑΣΟ Κιάτου. Για άλλη μια φορά
στηρίζεται σε ντόπιους δημιουργούς των
οποίων η πορεία κι η εξέλιξη όλα αυτά
τα χρόνια δικαιώνει την προσπάθεια των
δημιουργών της RSK. Εδώ πρέπει να σημειωθεί και η σημαντική η συμβολή του
δήμου Σικυωνίων και της «Μηκώνης»
που στηρίζουν την προσπάθεια, γιατί έτσι
δίνει την ευκαιρία μέσω της RSK να αναδειχθούν τα κορινθιακά συγκροτήματα,κι
αυτό είναι κάτι μοναδικό στον ελλαδικό χώρο! Γι' αυτό, όπως λέει ο Κώστας
Καραμπέτσος, επιμένουμε στο μότο...
JUST ANOTHER BAND... FROM
KORINTHIAN LAND (ακόμα μια μπάντα από τη γη της Κορινθίας)!!!

Το πρόγραμμα και
τα συγκροτήματα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

• HERITAGE (Αρτα)
Τους γνωρίσαμε στην 8η RSK μαζί με
τους Nightstalker. Από τότε εδραιώθηκαν σαν μπάντα στο χώρο του stoner, με
δισκογραφία, video clip και συμμετοχές
σε tribute συλλογές. Με πολλά χιλιόμετρα επί σκηνής, εντυπωσιάζουν με την
ενέργεια και το πάθος τους. Με λίγα λόγια αν στην Κορινθία νιώθουμε περήφανοι για τους 1000MODS, το ίδιο ισχύει και
στην Αρτα με τους HERITAGE.

VRASTAZ κλπ.). Προκαλούν ήδη αίσθηση με το boogie rock με ψήγματα
country music. Την άνοιξη κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ΕΡ με τίτλο SEVEN
SOULS και ήδη οργώνουν τα φεστιβάλ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

• BAILDSA (Θεσσαλονίκη)

• DRUNK JACKALS (Κόρινθος)

Οι BAILDSA είναι μια απίστευτη μπάντα που συνδυάζει βαλκανικούς ήχους
με τσιγγάνικες μελωδίες με punk αέρα,
όπου δύσκολα «κρατάς τα πόδια σου στο
χώμα». Ένα πρωτότυπο μπαστάρδεμα
ήχων, όπως ska, reggae, gypsy punk,
με παραδοσιακά πνευστά των Βαλκανίων, που ξεσηκώνει το κοινό σε όλες
τους τις εμφανίσεις. Έχουν μοιραστεί
τη σκηνή με τον Manu Chao και τους
Kulturshock. Επίσης, έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ελλάδα,
Τουρκία, Βουλγαρία, Ολλανδία και αλλού. Α, ρε γλέντι που θα γίνει!»

Νέο σχήμα, με δοκιμασμένα μέλη
από παλιότερες μπάντες (VIETNOW,

• AQUA BARONS (Λέχαιο-Κόρινθος)

• BLUE STRIPE (Λουτράκι)
Classic rock και metal, με διασκευές
κλασσικών τραγουδιών που αγαπήσαμε,
αλλά και με δικές τους συνθέσεις. Ήδη
κυκλοφόρησαν δισκογραφική δουλειά
μέσω εταιρείας. Διαχρονική αξία, από
μια μπάντα που σέβεται το classic rock
και μας το αποδεικνύει κάθε φορά!

Τους πρωτοείδαμε με μάσκες, πριν χρόνια στη RSK. Τώρα αποκαλύπτονται και
έρχονται με νέο δίσκο, το υπέροχο surf
album με τίτλο SOUTHEAST STOMPERS.
Η μοναδική μπάντα που εκπροσωπεί το
surf στα μέρη μας. Ακρως καλοκαιρινή
μουσική, κάνουν surfing στα κύματα του
Κορινθιακού με τις κιθάρες τους!

• NORM.Α (Λουτράκι)
Έμπειροι μουσικοί και πρώην μέλη μίας
σπουδαίας μπάντας, τους ΑΠΟΝΤΕΣ. Με
το νέο τους όχημα, τους NORM.A θα μας
ταξιδέψουν στο χώρο του ελληνικού rock
με δικές τους συνθέσεις κι όχι μόνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

• ΕΛΕΥΣΗ (Κιάτο)
Μια μπάντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη RSK, κοινώς μεγαλώνουμε μαζί. Έφτασε η ώρα να είναι οι
headliners της 3ης βραδιάς, όπου και
θα κλείσουν τη 12η RSK με hip-hop

ρυθμούς και έντονο, καυστικό, κοινωνικοπολιτικό στίχο, σε προσωπικές συνθέσεις, όπως κάνουν εδώ και χρόνια.
Αυτόφωτοι, μα πάνω απ' όλα σταθερή
αξία για την τοπική σκηνή, συνεχίζουν
να συναρπάζουν σε κάθε τους live.

• GASTARBEITER (Κόρινθος)
Πολυμελής μπάντα με ετερόκλητα ακούσματα και ελληνικό στίχο. Έντονη παρουσία σε κοινωνικές δράσεις. Προκαλούν
πάντα το ενδιαφέρον, σίγουρα δεν είναι
μια τυπική μπάντα. Θα τους χαρακτήριζα
καλύτερα σαν μουσική κολλεκτίβα.

• ORAMA (Λουτράκι)
Με ανανεωμένη σύνθεση, νέο videoclip κι ένα δίσκο στα σκαριά, οι ΟΡΑΜΑ
θα μας γνωρίσουν το έντεχνο ροκ εκ των
έσω, με δικές τους συνθέσεις, αλλά και
γνωστά κομμάτια του είδους. Αν και νεότατοι, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους
και το αποδεικνύουν κάθε φορά!

Η «ΕΡΩΦΙΛΗ»
του Γ. Χορτάτση
στις αποθήκες ΑΣΟ
Ένας άνδρας και μια γυναίκα,
δύο άνθρωποι γεμάτοι πάθος για
τη ζωή: Ο γενναίος Πανάρετος
και η Ερωφίλη, αυτή η ηρωίδα
του έρωτα και της ζωής, γίνονται
παράδειγμα ζωντανό και ο
θάνατός τους φάρος που φωτίζει
σαν "ήλιος φωτερός», όπως
αναφέρει ο Χορτάτσης.
Σκηνοθεσία: Γιάννης
Νικολαΐδης.
Στο ρόλο της Ερωφίλης η
Φωτεινή Φιλοσόφου.
Παίζουν: Γ. Νικολαΐδης, Τζ.
Οικονόμου, Γ. Τσιώμου, Β.
Ασημακόπουλος κ.ά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9.30 μμ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ-ΚΙΑΤΟ
Τιμές εισιτηρίων: 12 & 10 €
Προπώληση από 8 € στο viva.gr

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

καθημερινά αναλαμβάνουμε ετοιμάζουμε για σας
με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας
γευστικές λιχουδιές για το τραπέζι σας

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

