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αναλυτικά  

στη σελίδα 16

ΠΟΛΙΤΏΝ
Ο ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  σελ. 6-7

Μία μεγάλη εκδήλωση βιβλίου 
έγινε την Τετάρτη στο Βραχάτι. 
Ο Μάνος Ελευθερίου παρουσίασε 
το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο: 
‘’Φαρμακείο Εκστρατείας’’. 
Τον συγγραφέα πλαισίωσε με 
τραγούδι και θεατρική αφήγηση 
ο Σύλλογος Φίλοι Γραμμάτων 
και Τεχνών ‘’ΛΥΣΙΠΠΟΣ’’ σε 
σκηνοθεσία-χορογραφία του 
καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου 
Καρβουντζή. Τιμητική παρουσίαση 
του βιβλίου ακολούθησε από τον 
συγγραφέα -πρώην διευθυντή του 
περιοδικού ‘’Λέξη’’ Θανάση Νιάρχο. 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ 
ΖΗΤΑ ΤΟ Δ.Σ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

  σελ. 5

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Συναντήθηκε µε Καλλίρη 
και ∆έδε ο Παπακυριάκος

∆ροµολογούνται έργα 
για το δήµο Βέλου-Βόχας

  σελ. 4
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Δήμ  α

Σ
ε μια διελκυστίδα ανακοινώσεων 
και δελτίων τύπων επιδόθηκαν 
δήμαρχος, αντιδήμαρχος και ο 
αρχηγός της ελασ. αντιπολίτευ-

σης του δήμου Βέλου-Βόχας. 
Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, επικε-

φαλής της Ενωτικής Ριζοσπ. Παράταξης 
αμέσως μετά την συνέντευξη τύπου 
του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου, 
έστειλε στα ΜΜΕ ένα δελτίο τύπου 
που περιελάμβανε την κριτική του στα 
λεχθέντα. Εκεί μεταξύ άλλων ανέφερε 
(αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Στεργιό-
πουλου βρίσκεται αναρτημένη στο www.
gnomipoliton.wordpress.com): 

«(...) Η κυβέρνηση έδωσε στους δημάρ-
χους την ευκαιρία να προτείνουν ένα καλύ-
τερο σχέδιο, στα πλαίσια του νόμου και οι 
δήμαρχοι έριξαν την μπάλα στην εξέδρα.  
Είναι θράσος να καταγγέλλεις άλλους 
γιαυτό  που δεν έκανες 30 χρόνια τώρα.  
Και εντάξει, έστω φταίει η κυβέρνηση, 
ο δήμος όμως τι ακριβώς έχει κάνει τα 
τελευταία 5 χρόνια για να προωθήσει 
την ανακύκλωση, που είναι το κλειδί για 
να λύσουμε το πρόβλημα των απορριμ-
μάτων;  (...) Αλήθεια στα προγράμματα 
‘Υγεία για όλους’, ‘Καθολική ασφάλιση’, 
ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύ-
ης, ‘Δια βίου μάθησης’, που αποτελούν 
κυβερνητικά προγράμματα κοινωνικής 
πολιτικής, τα οποία ο δήμαρχος τα πα-
ρουσίασε σχεδόν σαν δικά του έργα, ποιά 
ακριβώς είναι η πραγματική συμμετοχή 
του δήμου; Τα περισσότερα είτε γίνονται 

μέσω διαδικτύου, χωρίς τη συμμετοχή 
του δήμου, είτε μέσω ΚΕΠ μαζί με δε-
κάδες άλλα προγράμματα, είτε απλά ο 
δήμος παραχωρεί χώρο ή κάνει κάποια 
ανακοίνωση. Ή κάνω λάθος; (....)».

Η απάντηση Αννίβα
Άμεση ήταν η απάντηση του δη-

μάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπα-
κυριάκου. Με ένα μακροσκελέστατο 
κείμενο, ίσως μεγαλύτερο και από 
αυτή τη συνέντευξη τύπου, επιδόθηκε 
σε μία ανταπόδοση της κριτικής στον 
Λεωνίδα Στεργιόπουλο από την οποία 
δεν έλειψαν οι αιχμηρές εκφράσεις, με 
προσωπικό χαρακτήρα πολλές φορές. 
Βέβαια πρέπει  να αναγνωρίσουμε ότι 
ο δήμαρχος δεν βρίσκει απέναντί του 
κανέναν άλλον από την αντιπολίτευση 

για να αντιπαρατεθεί σε πολιτικό επίπε-
δο και να υπεραμυνθεί του έργου του. 
Έτσι εξαντλεί το σύνολο της δυναμικής 
του στον αρχηγό της ελασ. αντιπολίτευ-
σης αφού ο Λεων. Στεργιόπουλος είναι 
ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει δημόσια 
και κοινοποιεί στα ΜΜΕ τις διαφωνίες 
του με τη δημοτική αρχή και την κριτική 
του προς αυτήν! Ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας λοιπόν έγραψε μεταξύ άλλων: 

«Κάθε φορά που διαβάζω τα Δελτία 
Τύπου του κ. Λεωνίδα Στεργιόπουλου με 
διατρέχουν δύο έντονα συναισθήματα. Το 
ένα είναι μία αδιευκρίνιστη ευφορία και 
διάθεση για χαμόγελο και το δεύτερο μία 
γλυκιά απορία. Είναι άραγε αυτά τα Δελτία 
Τύπου προϊόντα της παντελούς του αυ-
τοδιοικητικής  άγνοιας; (πράγμα αδικαι-
ολόγητο για τα δύο χρόνια φροντιστήριο 

που έχει κάνει και τα  άλλα τρία ενεργούς 
δράσης με τη συλλογικότητά του). Εί-
ναι μήπως προϊόντα έντονου λαϊκισμού, 
ψέματος και παραπληροφόρησης, χωρίς 
ίσως και ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται; Εί-
ναι προϊόντα ανικανότητας, το να σηκώσει 
το τεράστιο βάρος που αναγκάζεται ανεπι-
τυχώς να φέρει ως γνήσιος κυβερνητικός 
εκπρόσωπος-συνήγορος μέσα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο; Μετά και την ανάγνωση, 
του με αρ.πρωτ.39 Δελτίο Τύπου, ταπεινή 
μου άποψη είναι ότι και αυτό όπως και τα 
προηγούμενα είναι   δυστυχώς προϊόντα 
και των τριών μαζί. Και λέω δυστυχώς 
γιατί ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι 
αρχηγός δημοτικής παράταξης και όχι κα-
φενειακός συνομιλητής. Γιατί αλλιώς θα 
ήταν μόνο για γέλια.(...)»

Στη συνέχεια ο δήμαρχος ανέλυσε 
λέξη προς λέξη τα όσα ο κ. Στεργιόπου-
λος του καταλογίζει για τα οικονομικά, 
τα απορρίμματα, το νερό, το τεχνικό 
πρόγραμμα, κ.ά. (Το σύνολο της απάντη-
σης του δημάρχου μπορείτε να διαβάσε-
τε στο www.gnomipoliton.wordpress.
com). 

Η απάντηση της αντιδημάρχου
Εν συνεχεία τη σκυτάλη των απαντή-

σεων πήρε η κ. Μαρία Καλλίρη, η οποία 
απάντησε με τη σειρά της, στα όσα άδι-
κα της καταλόγισε, κατά τη γνώμη της 
πάντα, ο κ. Λ. Στεργιόπουλος στο δελτίο 
τύπου. Η κ. Καλλίρη λοιπόν αναφέρει 
μεταξύ άλλων: 

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

Τ   Τ  Τ  Τ

ν α ήμα α με ε α 
Κριτική σε όσα ανέφερε ο δήμαρχος στην πρόσφατη συνέντευξή του έκανε ο αρχηγός της ελασ. αντιπολίτευσης 

Λ. Στεργιόπουλος. Άμεση απάντηση από τον δήμαρχο και την αντιδήμαρχο Μ. Καλλίρη
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«(...) Δεν οικειοποιηθήκαμε κανένα  
κυβερνητικό πρόγραμμα  που αφορά 
στην κοινωνική πολιτική, αντίθετα προ-
σπαθούμε να τύχει μεγαλύτερης υλοποί-
ησης  και να ανακουφίσει περισσότερους 
πολίτες.(...) Να σας γνωρίσω πως η  Κοι-
νωνική Υπηρεσία του δήμου λειτουργεί 
με μια  μόνο υπάλληλο για να πετύχουμε 
όμως καλύτερο αποτέλεσμα  επιστρα-
τεύουμε υπάλληλους από άλλα γραφεία 
και από την  καθαριότητα,  με την αντι-
δήμαρχο παρούσα πάντα,  μπροστά και 
δίπλα τους.(...) Ξέρετε δεν γίνονται όλα 
από το διαδίκτυο η συμμέτοχη του δήμου 
είναι απαραίτητη για όλους εκείνους τους 
συμπολίτες μας που δεν έχουν την δυνα-
τότητα πρόσβασης σε αυτό. (...) Σας καλώ 
πάντως λοιπόν  να έρθετε κάποια μέρα   
να σας δείξω τον τρόπο που κινούμαστε 
εμείς οι άνθρωποι του τομέα κοινωνι-
κής πολιτικής του δήμου, με την ελπίδα 
να ασκήσετε  μια ουσιαστική κριτική στο 
ύφος που απαιτεί αυτό το τόσο ευαίσθη-
το κομμάτι που λέγεται συνάνθρωπος, 
χωρίς να αναρωτιέστε αν έχετε κάνει 
λάθος στα όσα γράψατε(...)» (Αναλυτικά 
η ανακοίνωση της κ. Καλλίρη στο www.
gnomipoliton.wordpress.com).

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου
Κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου 

έφτασε στην εφημερίδα μας η απάντη-
ση του κ. Στεργιόπουλου στον δήμαρχο 
και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Το νέο 
δελτίο τύπου τιτλοφορείται: «Καθρέφτη 
καθρεφτάκι μου ποιος είναι ο καλύτε-
ρος δήμαρχος….  (η Χιονάτη και οι εφτά 
νάνοι των Αφών Γκρίμ)» και αναφέρει: 

«Αξιότιμε κε δήμαρχε,
Χαίρομαι που τα κείμενά μου σας δη-

μιουργούν αυτή την αδιευκρίνιστη ευφο-
ρία. Χαίρομαι επίσης που σας έδωσα την 
ευκαιρία να συμπληρώσετε τον απολογι-
σμό σας με ότι ξεχάσατε στη συνέντευξη. 
Φαίνεται ότι το μετα-συνταξιοδοτικό μου 
χόμπι (ευρηματικό πράγματι) κάτι πέτυχε.

Λυπάμαι μόνο που ως αντιπολίτευση 

(έστω ελάσσων) ο ρόλος μου είναι να 
εντοπίζω τις παραλείψεις και τις αδυναμί-
ες σας και όχι να σας κολακεύω. Αν δε σας 
αρέσει λυπάμαι αλλά έτσι δουλεύει το δη-
μοκρατικό σύστημα.  Επί της ουσίας τώρα.

Η παρέμβασή μου είχε συγκεκριμένες 
αναφορές  και δε θα τις επαναλάβω για 
να μην κουράζουμε όσους μας παρακο-
λουθούν. Θα αρκεστώ σε δύο μόνο πα-
ρατηρήσεις.

Ο δήμος είναι ή οφείλει να είναι ο θε-
ματοφύλακας της νομιμότητας στο χώρο 
του. Σε περίπτωση ‘παραβατικής’ ή 
‘αντικανονικής’ συμπεριφοράς από οι-
ονδήποτε οφείλει να παρεμβαίνει. Είτε 
πρόκειται για διασπάθιση ή κατάχρηση 
δημοσίου χρήματος, είτε πρόκειται για 
καταπάτηση δημόσιας έκτασης, είτε πρό-
κειται για αυθαίρετη δόμηση, είτε οτιδή-
ποτε. 

Σας υπενθυμίζω ότι η ατιμωρησία των 
‘όποιων’ καταπατούν τους νόμους ή σφε-

τερίζονταν δημόσιο χρήμα έχει φέρει τη 
χώρα εδώ που είναι. 

Αντί λοιπόν να εφευρίσκουμε τρό-
πους να αποφεύγουμε την υποχρέωσή 
μας καλό είναι να αναζητούμε τρόπο να 
υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον. 
Αυτό δε λέγεται βέβαια ‘λαϊκισμός’ αλλά 
‘δικαιοσύνη’. Στον τομέα αυτό δεν είμαι 
σίγουρος ότι έχετε διαπρέψει.

Όσον αφορά τους, καθόλα ‘χαριτω-
μένους’, χαρακτηρισμούς που με στο-
λίσατε, σας επισημαίνω επίσης, ότι συ-
νήθως δείχνουν αμηχανία, προσπάθεια 
υπεκφυγής,  αδυναμία  να απαντήσετε 
στο συγκεκριμένο και φυσικά υποβαθ-
μίζουν την μεταξύ μας συζήτηση (έστω 
αντιπαράθεση). Δε θα σας ακολουθήσω 
στο κατηφορικό αυτό μονοπάτι και θα σας 
συμβούλευα, αν μου το επιτρέπετε, να το 
αποφύγετε και σεις στο μέλλον.

Ωστόσο με το ‘κυβερνητικός εκπρό-
σωπος’, που με αποκαλέσατε,  με προ-

καλείτε να σας θυμίσω ότι ενώ εγώ ποτέ 
στο διάστημα της θητείας μου δεν παρε-
νέβην, συνειδητά, με τρόπο που να χα-
ρακτηρίζεται ‘κομματικός’, εσείς αντίθετα 
στο περσυνό δημοψήφισμα καταθέσατε 
ψήφισμα υπερασπιζόμενος την πολιτική 
συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, προ-
σπαθώντας να αποσπάσετε, εντέχνως 
μάλιστα, απόφαση υπέρ της άποψης σας. 
Ποιος λοιπόν είναι ο ‘εκπρόσωπός’; 

Όσον αφορά την κα αντιδήμαρχο…
κα Καλλίρη ποτέ δεν επεδίωξα να μει-

ώσω τις όποιες προσπάθειες κάνετε στον 
τομέα αρμοδιότητάς σας (αλλά ούτε και να 
τις αυξήσω). Όμως είναι άλλο πράγμα να 
λέμε ότι ταλαιπωρήθηκε ο υπάλληλος του 
ΚΕΠ λόγω φόρτου εργασίας και άλλο να 
λέμε ότι χάριν των ενεργειών σας λύθηκε 
το πρόβλημα των ανασφάλιστων συμπολι-
τών μας. Υπάρχει κάποια διαφορά.

 Με την ευχή να πετύχετε και το υπό-
λοιπο 90% αυτών που ονειρευόσαστε».
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Συνάντηση του Αν. Παπακυριάκου με Π.Καλλίρη και Γ.Δέδε

Δ μ ν α  α α  ήμ
Στο πλαίσιο των συναντήσεων που 

πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Βέλου 
Βόχας επισκέφθηκε την Τρίτη 7 Φε-
βρουαρίου 2017 τον Αντιπεριφερει-
άρχη Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη, 
προκειμένου να συζητήσει μαζί του 
μια σειρά έργων και μελετών που 
έχουν ήδη δημοπρατηθεί και άλλων 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου.

Για τον ίδιο λόγο, ο κ. Παπακυριά-
κος είχε συνάντηση την περασμένη 
εβδομάδα και με τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη στην 
Τρίπολη.  

Από τα έργα που συζητήθηκαν 
έχουν ήδη δημοπρατηθεί οι δύο 
δημοτικοί οδικοί άξονες Ταρσινά 
– Στιμάγκα και Βοχαϊκό – Χαλκί συ-
νολικού κόστους κατασκευής 1 εκ. 
ευρώ. Τα έργα αφορούν την βελτίω-
ση των οδικών αυτών δικτύων. Επί-
σης, έχουν δημοπρατηθεί οι εργασί-
ες επισκευών στο Δημοτικό Σχολείο 
Βραχατίου, η εξωτερική διαμόρφω-
ση της πλατείας Μπολατίου, καθώς 
και ο ηλεκτροφωτισμός του τμήμα-
τος της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, 
από το ύψος του κλειστού Γυμναστη-
ρίου Βραχατίου μέχρι την «γράνα».

Συζητήθηκαν ακόμα θέματα του 
Δήμου και προτεινόμενα έργα, αφού 
στον Δήμο Βέλου Βόχας υπάρχουν 
ήδη μελέτες προκειμένου όλα αυτά 
που προτείνονται να είναι σε θέση να 
ενταχθούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
Α. Ο διπλός κυκλοφοριακός κόμβος 

της γράνας και ο δεύτερος που θα 
βρίσκεται στην είσοδο του κλει-
στού γυμναστηρίου Βραχατίου. 
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,8 
εκ. ευρώ, από τον Δήμο έχουν 
ήδη γίνει τεχνικές και κυκλο-
φοριακές μελέτες, ενώ σήμερα 
θα συζητηθεί και στο Τεχνικό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου, προκειμένου να ει-
σηγηθεί την έγκρισή του από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Β. Ο κεντρικός δρόμος της Αγίας 
Μαρίνας στο Βέλο, που επίσης 
αναμένει ο Δήμος να ενταχθεί 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Πε-

ριφέρειας, προϋπολογισμού 
550.000 ευρώ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοπίδας 

Καλλίρης είδε θετικά τις παραπάνω 
προτάσεις του Δημάρχου Αννίβα Πα-
πακυριάκου, ο οποίος και αναμένει 
τις σχετικές εγκρίσεις.

Συνάντηση και με Δέδε
Συνάντηση με τον γενικό γραμ-

ματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε, είχε 
ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος στο Υπουργείο Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συζήτησαν προβλήματα που ο Δή-
μος αντιμετωπίζει σε πολλά μέτωπα 

και στα οποία ο κ. Δέδες μπορεί να 
βοηθήσει λόγω της θέσης του στο 
Υπουργείο. Επίσης, ο Δήμαρχος κα-
τέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για 
έργα που είναι αναγκαία, όπως τα 
αντιπλημμυρικά και η αποκατάσταση 
των ζημιών που έχει υποστεί το τμή-
μα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, 
που διέρχεται από τα όρια του Δήμου 
Βέλου Βόχας.

Στο θέμα των αντιπλημμυρικών έρ-
γων, ο Δήμος Βέλου Βόχας έχει κηρυ-
χτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
ύστερα από τα σοβαρά προβλήματα 
που προκάλεσαν οι πλημμύρες τον 
Σεπτέμβριο του 2016. Πάνω σε αυτό ο 
Αννίβας Παπακυριάκος περιμένει από 
τον γενικό γραμματέα την χρηματο-
δότηση έργων για την θωράκιση του 
Δήμου και την αποκατάσταση ζημιών 
που έχουν προκληθεί.

Στο τμήμα τώρα της Π.Ε.Ο. Κο-
ρίνθου – Πατρών επίσης η πρόταση 
του Δημάρχου αφορά την χρημα-
τοδότηση έργων κυρίως αποκατά-
στασης του οδοστρώματος και των 
πεζοδρομίων, καθώς οι ζημιές που 
ο δρόμος έχει υποστεί από τα βαριά 
κυρίως οχήματα που διέρχονται κα-
θημερινά είναι πολλές και μεγάλες. 
Ο κ. Δέδες έχει ήδη υποσχεθεί την 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
αυτών έργων.

Τέλος, ο κ. Παπακυριάκος πρότεινε 
μια σειρά ακόμα έργων στο σύνολο 
του Δήμου, αναμένοντας και σε αυτά 
την στήριξη του Γιώργου Δέδε μέσα 
πάντα από τον θεσμικό του ρόλο.
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Στις 18 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Σάβ-
βατο και ώρα 9.00π.μ. στα πλαίσια της 
υλοποίησης του προγράμματος ́ ΄Υγεία για 
όλους΄΄ θα πραγματοποιηθεί ολοκληρω-
μένη  ιατρική παρέμβαση στο Δήμο Βέλου 
Βόχας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
που δεν έχουν πρόσβαση σε δομές Υγείας 
& Κοινωνικής  Αλληλεγγύης.

Η ιατρική παρέμβαση θα πραγματοποιη-
θεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού 
του Δήμου και θα περιλαμβάνει:
. τ  λ  τ η  

λ
2. Γ λ  τ η   

ητ  
3. λ   λ  

λ , 
Ο εμβολιασμός αφορά κυρίως παιδιά 

ΡΟΜΑ ηλικίας 3μηνών έως 15 ετών.
Στόχος του αυτοτελούς γραφείου της 

κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Βέλου 
Βόχας  είναι η στήριξη και η εφαρμογή του 
προγράμματος προς όφελος των ευπαθών 
ομάδων. 

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333

ΣΕΙΡΑ Χ2
45, 50 & 55 

ίππους

Στο έκτακτο δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων 
της 9-2-2017, με θέμα " Επί του με αριθ. Πρωτ. 
3797/25-1-2017εγγράφου της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας με θέμα: Μεταστέγαση της Μονάδας 
Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου στις εγκαταστάσεις του Κέ-
ντρου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου"  και με την παρουσία 
εκπροσώπου του κέντρου Υγείας Κιάτου και της 
μονάδας ΙΚΑ,αφού ακούστηκαν θέσεις προτάσεις 
από τους διευθυντές αλλά και τους γιατρούς των 
δύο φορέων, το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα 
αποφάσισε τα εξής: 

α. Την παραμονή του ιατρικού εξοπλισμού των 
εργαστηρίων στο χώρο συστέγασης.

β. Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών με τη δημιουργία μονάδος βραχείας νοση-
λείας

γ. Ζητά συνάντηση με τον διευθυντή της ΔΗΠΕ 
και ως τότε την αναστολή της απόφασης συστέ-
γασης στο Κέντρο Υγείας Κιάτου. 

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λεονάρ-
δος «μάς ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση του πολίτη 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη, που σημαίνει και την αποσυμφό-
ρηση του Νοσοκομείου Κορίνθου». 

Παράλληλα, τόνισε, ο δήμος διαθέτει και οικό-
πεδο δίπλα στο Κέντρο Υγείας, εάν τελικά επιλεγεί 

να γίνει εκεί η μετεγκατάσταση, για να γίνει νέο 
κτήριο και να εγκατασταθεί εκεί ο ιατρικός και ερ-
γαστηριακός εξοπλισμός του ΙΚΑ. Η προσδοκία, 
κατέληξε, όλων των δημοτών είνια να βρεθεί η 
χρυσή τομή για να έχουν οι δημότες την περίθαλ-
ψη και τις υπηρεσίες υγείας που πρέπει, ανεξάρ-
τητα από το ποια από τις δύο κτηριακές υποδομές 
θα επιλεγεί ως τελική θέση.
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Παρουσίασε το βιβλίο του "Φαρμακείον Εκστρατείας"

Μία μεγάλη εκδήλωση βιβλίου 
έγινε την Τετάρτη στο Βραχάτι. Ο 
Μάνος Ελευθερίου παρουσίασε 
το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο: 
‘’Φαρμακείο Εκστρατείας’’. Τον 
συγγραφέα πλαισίωσε με τραγούδι 
και θεατρική αφήγηση ο Σύλλογος 
Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών ‘’ΛΥ-
ΣΙΠΠΟΣ’’ σε σκηνοθεσία-χορογρα-
φία του καταξιωμένου σκηνοθέτη 
Γιώργου Καρβουντζή. Το βιβλίο 
προλόγισε η συγγραφέας-κριτικός 
Ελένη Σύκα Κοντόζογλου, απο-
σπάσματα του βιβλίου διάβασαν οι 
ηθοποιοί Μαρία Φάγκρα, Γιώργος 
Σαλωνίτης και η φοιτήτρια Θεα-
τρικών Σπουδών Πένυ Καλλίρη. 
Αφηγήθηκε ποιήματά του η Σωτη-
ρία Ζήση. 

Τιμητική παρουσίαση του βιβλί-
ου ακολούθησε από τον συγγρα-
φέα -πρώην διευθυντή του περιο-
δικού ‘’Λέξη’’ Θανάση Νιάρχο. 

Σε παράλληλη διαδραστική συμ-
μετοχή η χορωδία του «Λύσιππου» 

τραγούδησε και πρόβαλε slides 
στον προτζέκτορα με αποσπάσμα-

τα από το συγγραφικό-στιχουργικό 
έργο του συγγραφέα, με τη μελω-
δική συνδρομή της Βασιλικής Μι-
χαλούση. 

Πλήθος κόσμου
 Πλήθος κόσμου όλων των ηλι-

κιών, εραστές του καλού βιβλίου, 
θαυμαστές του συνολικού έργου, 
καθηγητές σχολείων, πολλοί μα-
θητές, από νωρίς κατέκλυσαν την 
αίθουσα του πολυχώρου Μπιτσά-
κου. Ανάμεσα σε άλλους ξεχωρί-
σαμε τον πρώην δήμαρχο Βόχας 
Σπύρο Χριστοδούλου και τον δη-
μοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευ-
σης Λεωνίδα Στεργιόπουλο. 

Μαθητές του 1ου ΓΕΛ Κιάτου 
πήραν συνέντευξη από τον Μάνο 
Ελευθερίου για να την ενσωμα-
τώσουν στην ύλη της εφημερίδας 
τους. Αρκετοί λόγω υποχρεώσε-
ων πέρασαν να του σφίξουν μόνο 
το χέρι και να τους αφιερώσει το 
βιβλίο που κρατούσαν. 

Ο Μάνος Ελευθερίου άπλωσε 
την κουβέντα με αριστοτεχνική 
και χειμαρρώδη ομιλία τεκμηριώ-

νοντας το πόσο μεγάλος συγγρα-
φέας και δημιουργός είναι. Αει-
κίνητος, λεξιπλάστης με εφηβική 
ορμή, λαμπερή ματιά και χιούμορ 
εξομολογήθηκε και εκμυστηρεύ-
τηκε τις αυτοβιογραφικές ιστορίες 
του βιβλίου, με την συστολή και 
αθωότητα που έχει κάθε μεγάλος 
δημιουργός.  H υπόθεση του βιβλί-
ου για τους μυημένους στο έργο 
του συγγραφέα, είναι η κλασσική, 
ποιητική, θεατρική αλληγορία που 
μας έχει συνηθίσει στο σύνολο 
του έργου του. Δοκιμιακή και φι-
λοσοφική μυθιστορία, κάτι που το 
αποδεικνύει η μεγάλη σχολή νέων 
Ελλήνων συγγραφέων που ακο-
λουθούν το πολύ ιδιαίτερο στυλ 
του Μ. Ελευθερίου. 

“Για να αποφύγεις μία 
αμαρτία πρέπει να 
υποκύψεις σε αυτήν”

Η παρουσίαση του ‘’Φαρμακείου 
Εκστρατείας’’ έγινε στον πολυχώ-
ρο του βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου 
στην παραλία Βραχατίου. Σε έναν 
πολυχώρο δημιουργίας, έκφρασης 
και εκδηλώσεων όπου δεσπόζει 
το μοναδικό Μουσείο Βιβλίου του 
νομού μας και είναι εφάμιλλο με-
γάλων μουσείων του είδους. Στο 
περιθώριο της παρουσίασης κα-
ταφέραμε να ξεκλέψουμε μια σύ-
ντομη συνέντευξη από τη Σούλα 
Μπιτσάκου ιδιοκτήτρια του Πολυ-
χώρου! 
Ερ.: Δυναμικό ξεκίνημα έχει η 
χρονιά. Τι άλλο μας περιμένει;
 Απ. Ευχαριστούμε! Ακόμη βρισκό-
μαστε σε ‘’δοκιμαστικό’’ στάδιο. Η 
πρώτη εκδήλωση της χρονιάς 
ήταν μία χορωδιακή παρουσία-
ση του Παπαδιαμάντη, με τίτλο 
‘’Φώτα Ολόφωτα’’ με διοργανωτή 
τον ΛΥΣΙΠΠΟ. Σήμερα πάλι με την 
δοκιμασμένη συνταγή του καλού 
μας φίλου Γιώργου Καρβουντζή 
παρουσιάσαμε μία αρκετά απαιτη-
τική εκδήλωση. Ακόμη δεν έχουμε 
συνηθίσει να είμαστε άνετοι και 

μ   η ώ ε

Ο Μάνος 
Ελευθερίου 
άπλωσε την 
κουβέντα µε 
αριστοτεχνική 
και χειµαρ-
ρώδη οµιλία 
τεκµηριώ-
νοντας το 
πόσο µεγάλος 
συγγραφέας 
και δηµιουρ-
γός είναι. 
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Η ''Μυθική Πελοπόννησος'' και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έδωσαν για 
3η συνεχόµενη χρονιά δυναµικά το παρόν στη ∆ιεθνή Έκθεση για την εµπορία 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τη σήµανση και τη συσκευασία τους. 

Η συμμετοχή αποτέλεσε μία ακόμη δυναμική 
προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και 
ανάδειξης των ποιοτικών προϊόντων και σημα-
ντικών επιχειρήσεων της περιοχής, αφού χα-
ρακτηριστικό της συγκεκριμένης έκθεσης είναι 
όχι μόνο ο διεθνής της χαρακτήρας, αλλά και το 
γεγονός ότι συγκεντρώνει όλους τους φορείς 
λήψης αποφάσεων του κλάδου. Στην έκθεση 
συμμετείχαν πάνω από 2.800 εκθέτες και την 
επισκέφθηκαν πάνω από 60.000 εμπορικοί αντι-
πρόσωποι.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. «Πε-
λοπόννησος Α.Ε.» συμμετείχε με δικό της ανε-
ξάρτητο περίπτερο, στο οποίο φιλοξενήθηκαν 
παραγωγοί από το σύνολο της Πελοποννήσου, 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δειγματίσουν τα 
προϊόντα τους, να προβάλλουν τις επιχειρήσεις 
τους και μέσω των b2b συναντήσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν να συναντήσουν επαγγελματίες 
από όλο τον κόσμο, να μιλήσουν για πιθανές συ-
νεργασίες και να συνάψουν συμφωνίες.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου επισκέφθηκε ο κ. Χρήστος Ντοκομές, Γενι-
κός Σύμβουλος του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλά-
δας στο Βερολίνο, ο οποίος συνομίλησε με τους 
επιχειρηματίες, εξήρε την ελληνική παρουσία και 
τόνισε πως βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρη-
ματιών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
στην προσπάθεια που γίνεται για την προώθηση 

και προβολή των τοπικών προϊόντων της Περι-
φέρειας.

Συναντήσεις με τους εκθέτες είχε επίσης η 
κα Αθηνά Θεοφανίδου, εκπρόσωπος του Ελλη-
νογερμανικού Επιμελητηρίου, κατά τη διάρκεια 
των οποίων συζητήθηκαν και προτάθηκαν κοι-
νοί τρόποι προώθησης των ελληνικών προϊό-
ντων στο εξωτερικό.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπη-
σαν με την παρουσία τους ο κ. Περικλής Μαντάς, 
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Αντα-
γωνιστικότητας και Καινοτομίας και ο κ. Ηλίας 
Στρατηγάκος Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς 
Τομέα & Κτηνοτροφίας, οι οποίοι στήριξαν την 
παρουσία των τοπικών επιχειρηματιών και τόνι-
σαν ότι η συνεργασία των φορέων με τις παρα-
γωγικές τάξεις όσον αφορά στην προώθηση και 
προβολή των προϊόντων της περιοχής, αποτελεί 
κοινό στόχο ανάπτυξης.

Η έκθεση «FRUIT LOGISTICA 2017» η οποία 
έλαβε χώρα στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin 
από 8 έως 10 Φεβρουάριου 2017, αποτελεί τη 
δημοφιλέστερη και κατευθυντήρια διεθνή έκ-
θεση, καθώς και σημείο συνάντησης για τους 
επαγγελματίες του κλάδου των φρέσκων φρού-
των και λαχανικών, δίνοντας στους συμμετέχο-
ντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ένα ευρύ 
φάσμα παροχών και προϊόντων σε ολόκληρη την 
εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή έως 
την κατανάλωση και να αξιοποιήσουν πλήρως το 
επιχειρηματικό δυναμικό τους.

πάντα έχουμε άγχος. Μας αποσυμπίεσε ο Μάνος 
Ελευθερίου με την απλότητα και το χιούμορ του. 
Η συνέχεια θα έχει εκθέσεις εικαστικές, ζωγρα-
φικής, φωτογραφίας και μία παρουσίαση βιβλίου 
ενός δικού μας ανθρώπου, από τα μέρη μας που 
θα ανακοινωθεί ελπίζουμε πριν το Πάσχα. Είναι 
και έτος Νίκου Καζαντζάκη εφέτος, οπότε όλα και 
κάτι θα ετοιμάσουμε με τον Γιώργο Καρβουντζή!
 Ερ. Όνομα;
 Απ. ‘Οχι ακόμη, το φυλάμε για έκπληξη. 

 Ερ: Υπήρχε και το 
bazzaar των πολιτιστι-
κών συλλόγων πριν από 
αυτό. Να περιμένουμε 
συνέχεια; 
Απ: Εννοείται ότι θα υπάρ-
χει συνέχεια και θα είναι 
και διαρκείας. Η αίθουσα 
προσφέρεται αφιλοκερ-
δώς σε όλους του συλλό-
γους, πρώτα του Δήμου 
μας και έπειτα όλου του 
Νομού. Χωρίς αντίτιμο 
φιλοξενούνται επίσης και 
συλλογικές-συνεταιριστι-
κές προσπάθειες, για έκ-
θεση έργων, προϊόντων, 
πρωτοβουλιών, ομιλιών 
κ. α. Με τους συλλόγους 
του Δήμου θα εξετάσουμε 
από κοινού το ενδεχόμενο 
να κάνουν έκθεση πασχα-
λινών ειδών για την ενί-
σχυσή τους. 
 Ερ. Το περίφημο Μου-
σείο Βιβλίου από πού και 
πότε προέκυψε; 
Απ. Από το ρητό του 

Όσκαρ Ουάιλντ ‘’για να αποφύγεις μία αμαρτία 
πρέπει να υποκύψεις σε αυτήν’’ (γέλια). Σήμερα ο 
Μάνος Ελευθερίου αναφέρθηκε στο μουσείο μας 
δημόσια λέγοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο 
ιερό, κάτι που μας έκανε να αισθανθούμε με τον 
Αλέξη ‘’δέος‘’ και περηφάνια για το νέο μας δη-
μιούργημα. Από χρόνια το είχαμε σαν απωθημέ-
νο να δείξουμε τα βιβλία αυτά, να ξεναγήσουμε 
τον κόσμο, να αφηγηθούμε τις ιστορίες τους. Τα 
βιβλία δεν είναι για να κάθονται μόνο στα ράφια, 
αλλά και για να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος 
σε αυτά. Να κάνω γνωστό ότι αν κάποιος είναι 
φοιτητής και θέλει υλικό για πτυχιακές-μεταπτυ-
χιακές εργασίες, ας έρθει σε επαφή μαζί μας να 
του προμηθεύσουμε εντελώς δωρεάν υλικό και 
βιβλία για αυτές. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και 
ιδιώτες κατόπιν συνεννόησης.  Για τους συλλέ-
κτες έχουμε και το site ενεργό www. bitsakou.gr 
Ευχαριστούμε πολύ!

Α ΟΥΣΙΕΣ 
ΚΑΙ Σ ΟΛΙΑ

Σαρκαστικούς 
σχολιασμούς στα 
πηγαδάκια μετά το πέρας 
της εκδήλωσης έκαναν 
αρκετοί σχολιάζοντας 
την άσχημη εντύπωση 
της ολικής απουσίας του 
δημάρχου και όλων των 
δημοτικών συμβούλων 
από την παρουσίαση 
βιβλίου με τον Μάνο 
Ελευθερίου.
Το πιο δηλητηριώδες 
σχόλιο, παρουσία του 
συγγραφέα, έκανε εις  
εκ των παρευρισκομένων 
ο οποίος παρατήρησε: 
«Αυτοί τώρα τρέχουν 
για το καρναβάλι, δεν 
έχουν παραπάνω μυαλό 
να καλλιεργήσουν», 
προκαλώντας θυμηδία  
σε  όλους...!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
SERVICE 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SERVICE • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παλαιά εθνική οδός, Άσσος Κορινθίας (δίπλα στο LIDL)  τηλ. 2741 050385

Πωλήσεις-Ser
vice-Ανταλλακ

τικά

Ηλεκτρικά
Ψαλίδια
∆ετικά

Κούλουμα στο Ζευγολατιό
Την αναβίωση του εορτασμού της Καθα-
ράς Δευτέρας στην αγορά του Ζευγολα-
τιού επιθυμούν να αναβιώσουν κάτοικοι 
του Ζευγολατιού, οι οποίοι συνασπίστη-
καν κάτω από τον όρο "Πολίτες Ζευγολα-
τιού εν δράσει". 
Έτσι με την συμπαράσταση και αρωγή της 
"Ανέλιξη" του δήμου Βέλου-Βόχας και 
υπό την αιγίδα του δήμου, την Καθαρά 
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου στην αγορά 
του Ζευγολατιού, θα στηθούν τραπέζια, 
θα προσφερθούν σαρακοστιανά εδέσμα-
τα και κρασί, με σκοπό το κέφι, το γλέντι 
και τη διασκέδαση. 
Μεταξύ 11.00 το πρωί και 2.00 το με-
σημέρι θα πραγματοποιηθεί ένα τρίωρο 
παραδοσιακό γλέντι με την παρουσία του 
Άρη Σταύρου και του συγκροτήματος Δι-
απασών και ...όσοι πιστοί προσέλθετε!

Η παράδοση
Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας είχε 
πάντα για το Ζευγολατιό μια ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν 
στην αγορά του χωριού και μεταμφιεσμέ-
νοι γλεντούσαν την έναρξη της Σαρακο-
στής. Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέ-
ρας αποκαμωμένοι από το γλέντι και το 

χορό, χαλούσαν πια τα Κούλουμα (όπως 
έλεγαν) και άρχιζε η νηστεία. Οι νοικοκυ-
ρές έφτιαχναν πογάτσιες ή λαγάνες όπως 
τις έλεγαν. Στα υλικά περιλαμβάνονταν 
ούζο, ζάχαρη, γλυκάνισο και σουσάμι και 
τρώγονταν με μεγάλη ευχαρίστηση από 
μικρούς και μεγάλους!

Πολίτες Ζευγολατιού εν δράσει
Στον πνεύμα της συμμετοχής, του εθε-
λοντισμού, της αλληλεγγύης και της 
προσφοράς κάτοικοι του Ζευγολατιού 
συνέπραξαν με απώτερο σκοπό να επα-
ναφέρουν τις παραδόσεις και τα έθιμα 
αλλά κυρίως τη συντροφικότητα και την 
σύμπνοια στο χωριό τους. 
Ξεκινώντας από τον εορτασμό της Κα-
θαράς Δευτέρας, βρήκαν πολύτιμους 
συμπαραστάτες σε σειρά χορηγών που 
βοηθούν ώστε να πραγματοποιηθεί η εκ-
δήλωση, αλλά και στο δήμο Βέλου-Βόχας 
και το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" που βοηθούν στη 
διοργάνωση του εορταστικού τρίωρου.
Η παρουσία των "Διαπασών" και του Άρη 
Σταύρου εγγυάται ένα παραδοσιακό γλέ-
ντι με άφθονο κέφι που θα μείνει αξέχα-
στο σε όσους βρεθούν εκεί την Καθαρά 
Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017!
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Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Κ ∆ Α Υ
ECORAP

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
∆ήµος Ερµιονίδας, 21300

ΚΙΝ: 6951 975353

ΜΟΝΑ∆Α  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

e-mail: info@rapgroup.gr www.rapgroup.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

 μ  ων α να α ών
Στο ρυθμό των καρναβαλιών οι δήμοι 
Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων προετοι-
μάζονται πυρετωδώς να γιορτάσουν 
με τους κατοίκους και επισκέπτες της 
περιοχής την τελευταία αποκριά και 
την έναρξη της Σαρακοστής! 

Έναρξη από το Διμηνιό!
Την αυλαία ανοίγει το Διμηνιό με το 
τοπικό καρναβάλι που θα πραγμα-
τοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 19 
Φεβρουαρίου στις 4.00 το απόγευμα. 
Ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται το 

προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου 
Γεωργίου, από όπου οι καρναβαλιστές 
θα κατευθυνθούν στο Δημοτικό Σχο-
λείο και την Αίθουσα του Συλλόγου 
"Αναγέννηση" όπου θα γίνει το γλέντι!

Στο Κιάτο
Στο δήμο Σικυωνίων το ΝΠΔΔ "Μη-
κώνη" διοργανώνει καρναβαλική 
παρέλαση για την Κυριακή 26 Φε-
βρουαρίου. Η συγκέντρωση των 
καρναβαλιστών θα γίνει στο δημο-
τικό πάρκιν, δίπλα στο ΙΚΑ στις 3.30 

μ.μ. και η έναρξη της παρέλασης θα 
γίνει στις 4.00 μ.μ. με κατεύθυνση και 
κατάληξη της πλατεία Ελευθερίας. Θα 
ακολουθήσει λάτιν πάρτυ με τρέλο 
κέφι, πολύ χορό και γιορτινή διάθεση!

Στο Βραχάτι
Στην τελική ευθεία για το 4ο Καρνα-
βάλι του Δήμου Βέλου Βόχας, την 
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 και 
ώρα 4.00 μ.μ. στην παραλία Βραχατί-
ου, βρίσκεται η οργανωτική επιτροπή 
του καρναβαλιού. Ήδη η κατασκευή 

των αρμάτων ολοκληρώνεται. Τα 
γκρουπ είναι ήδη έτοιμα. Έχουν δη-
λώσει συμμετοχή 20 γκρουπ, και οι 
καρναβαλιστές φτάνουν και πιθανόν 
να ξεπεράσουν τους 1500. Νέοι άν-
θρωποι, και όχι μόνο, εργάζονται πυ-
ρετωδώς και με πολύ καλή διάθεση 
για να είναι όλα έτοιμα σε λίγες μέρες. 
Πρωταγωνιστές και σε αυτή τη δι-
οργάνωση θα είναι τα παιδιά για να 
μεταδώσουν σε όλους τη  χαρά, την 
αισιοδοξία, τη ζωντάνια και τον εν-
θουσιασμό τους!
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Μικρά & διάφορα
Πιστοποίηση 
επαγγελματικών 
προσόντων και 
δραστηριοτήτων

Πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 
01 Φεβρουαρίου 2017 εκδήλωση 
Πιστοποίησης επαγγελµατικών 
προσόντων και δραστηριοτήτων 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Επιµελητηρίου Κορινθίας.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης 
ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου 
Βασίλης Νανόπουλος, τόνισε 
ότι το Επιµελητήριο Κορινθίας, 
ανταποκρινόµενο στις 
ανάγκες των µελών του και 
της οικονοµίας, διευρύνει τις 
δραστηριότητές του και καλύπτει 
σε τοπικό αλλά και κεντρικό 
επίπεδο θέµατα πιστοποίησης 
επαγγελµατικών προσόντων, 
ιδιαίτερα σε µια εποχή που η 
εξειδίκευση και η πιστοποίηση 
έχουν σηµαντικό ρόλο σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 Ο ∆ιευθυντής του 
∆ιεπιµελητηριακού Φορέα 
Πιστοποίησης κος Άγγελος 
Τόλκας παρουσίασε τη 
πρωτοβουλία της Κεντρικής 
Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδος να ιδρύσει φορέα 
πιστοποίησης για επαγγέλµατα 
που µέχρι σήµερα δεν έχουν 
κάποιο ρυθµιστικό πλαίσιο, για 
επαγγελµατικές δραστηριότητες 
που έχουν ενδιαφέρον για την 
τοπική οικονοµία .
Βασικός στόχος είναι η 
πιστοποίηση των φυσικών 
προσώπων µέσα από την 
αναγνώριση της κατάρτισης, 
της γνώσης και της εµπειρίας 
τους που ανταποκρίνονται 
σε συγκεκριµένες και 
καταγεγραµµένες απαιτήσεις, 
προδιαγραφές και διαδικασίες 
που προβλέπονται από διεθνή 
πρότυπα.
Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί 
συγκριτικό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για εκείνον ο οποίος 
την κατέχει . Για περισσότερες 
πληροφορίες στο Επιµελητήριο 
Κορινθίας.

Εξάρθωση σπείρας 
από το Αστυνομικό
Τμήμα Βραχατίου

Στο πλαίσιο ευρείας συντονισµένης 
αστυνοµικής επιχείρησης που 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-02-2017 
σε περιοχές της Αργολίδας και της 
Κορινθίας, από αστυνοµικούς του 
Α.Τ. Ελασσόνας σε συνεργασία και 
µε αστυνοµικούς του Α.Τ. Βραχατίου, 
συνελήφθησαν έξι (6) ηµεδαποί, 
αρχηγικά µέλη της οργάνωσης.
Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, 
ηλικίας 21, 24, 29 και 31, καθώς 
και δύο γυναίκες, ηλικίας 43 και 59 
ετών.
Επιπλέον, αναζητείται για να 
συλληφθεί ακόµη µία 41χρονη 
ηµεδαπή, ηγετικό στέλεχος της 
οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν 
άλλοι (11) ηµεδαποί συνεργοί 
τους, περιφερειακά µέλη της 
οργάνωσης. Τα µέλη της οργάνωσης 
αναρτούσαν αγγελίες στο διαδίκτυο 
που αφορούσαν υποτιθέµενες 
πωλήσεις οχηµάτων (αυτοκινήτων, 
δικύκλων, µηχανηµάτων έργων, 
γεωργικών ελκυστήρων κ.α.) 
σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, µε 
αποτέλεσµα να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον ανυποψίαστων πολιτών 
-υποψήφιων αγοραστών.
Στη συνέχεια, µέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, έπειθαν τα θύµατά 
τους να καταθέσουν χρηµατικά 
ποσά, ως προκαταβολή για την 
οριστικοποίηση της αγοραπωλησίας, 
είτε απ’ ευθείας σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς τους, είτε µέσω 
εµβασµάτων χρηµάτων που 
κατατίθεντο σε καταστήµατα 
µεταφοράς χρηµάτων, είτε µέσω 
ταχυδροµικών τηλεφωνικών 
επιταγών. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
µετά την είσπραξη των χρηµάτων, οι 
δράστες προσπαθούσαν µε διάφορα 
προσχήµατα, που αφορούσαν 
κυρίως τη µεταφορά και παραλαβή 
των οχηµάτων, να αποσπάσουν 
επιπλέον χρηµατικά ποσά από τους 
παθόντες.
Ακολούθως, προκειµένου να 
συγκαλύψουν την παράνοµη 
δραστηριότητά τους διέκοπταν την 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν 
µε τα θύµατα και είτε διέγραφαν τη 
σχετική αγγελία από το διαδίκτυο, 
είτε αλλάζοντας σ’ αυτή τον αριθµό 
τηλεφώνου του πωλητή.
Στο πλαίσιο των ερευνών 
εξιχνιάσθηκαν (41) περιπτώσεις 
εξαπάτησης πολιτών, κατά τις 
οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν 
το συνολικό χρηµατικό ποσό των 
(53.332) ευρώ, ενώ σε (11) από 
τους προαναφερόµενους πολίτες 
αποπειράθηκαν να αποσπάσουν 
εκ νέου χρηµατικά ποσά που 
ξεπερνούν τις (4.800) ευρώ.

Πηγή: sfedona.gr

Να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό 
οι φορολογικές δηλώσεις

Αίτημα του Εμπορικού συλλόγου Κιάτου στον Υπουργό Οικονομικών

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

Ο Εµπορικός Σύλλογος Κιά-
του απέστειλε επιστολή στον 
Υπουργό Οικονοµικών που 
έχει ως εξής : 
«Με την παρούσα ζητάµε 
να ανοίξει το σύστηµα του 
Υπουργείου Οικονοµικών 
για την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων το συ-
ντοµότερο δυνατόν. Περαιτέ-
ρω, η καταβολή της πρώτης 

δόσης του φόρου εισοδήµα-
τος να γίνει µέχρι το αργότε-
ρο την 30η Απριλίου. Να δο-
θεί η δυνατότητα καταβολής 
του φόρου σε έξι µηνιαίες 
δόσεις, µε τελευταία δόση 
τον Οκτώβριο 2017.
Το ίδιο έγκαιρα πρέπει να 
εκδοθούν τα εκκαθαριστι-
κά του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος να 
πληρωθεί κι αυτός σε µηνι-

αίες δόσεις, που η τελευταία 
να µην υπερβαίνει την 31η 
Οκτωβρίου 2017.
Έτσι θα τελειώσουν οι βασι-
κές φορολογικές υποχρεώ-
σεις των πολιτών πολύ πριν 
τη γιορταστική χριστουγεν-
νιάτικη περίοδο που απαιτεί 
από τους οικογενειακούς 
προϋπολογισµούς αυξηµέ-
νες δαπάνες.»

∆ιανοµή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ε   ν α ή
Τις τελευταίες ηµέρες το σχολείο µας 

έγινε στόχος υβριστικών και προσβλη-
τικών  επιθέσεων µέσω των µέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης από τον συµπολίτη 
µας κ. Κ. Σχοινοχωρίτη, ιστορικό, αρχει-
ονόµο-βιβλιοθηκονόµο, υποψήφιο διδά-
κτωρα του Ιόνιου Πανεπιστηµίου, όπως 
υπογράφει, µε αφορµή εργασία των µα-
θητών της Έκτης τάξης του σχολείου του 
σχολικού έτους 2015-2016, η οποία έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Κατηγορεί λοιπόν, ο εν λόγω κύριος,  τις 
εκπαιδευτικούς του σχολείου Αριστείδου 
Αλεξάνδρα και Μαρκέλλου Πηνελόπη, 
υπό την καθοδήγηση των οποίων υλοποί-
ησαν οι µαθητές το πρόγραµµα «Ζευγολα-
τιό, ο τόπος µου»,  ότι τµήµατα της εργα-
σίας των µαθητών αντιγράφηκαν ατόφια, 
καρµπόν κατά τα λεγόµενά του, από την 
ιστοσελίδα www.zevgolatio.gr -στην 
κατηγορία «Ενορίες Ναοί Ξωκλήσια του 
Ζευγολατιού», Αύγουστος 2013-  την οποία 
επιµελείται ο ίδιος και  ότι «δεν σεβάστη-
καν τον προσωπικό κόπο και µόχθο και την 
εργασία αυτού που πρωτογράφει κάτι» µη 
αναγράφοντας την πηγή των πληροφορι-
ών και ποιανού είναι το κείµενο. Λοιδορεί 
τις δασκάλες, αυτοαποκαλούµενος και 
συνάδελφος, από πού και ως πού άραγε, 
«για τη διαπαιδαγώγηση που παρέχουν µε 
αυτόν τον τρόπο στους µικρούς µαθητές, 
στους αυριανούς πολίτες», όπως αναφέρει 
επί λέξει και απαιτεί να κατέβει η εργασία 
από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Ενηµερώνουµε λοιπόν, τόσο τον εν 
λόγω κύριο όσο και τους ακόλουθούς 
του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
οποίοι έσπευσαν να συµφωνήσουν και 
να υπερθεµατίσουν σε βάρος των εκπαι-
δευτικών, ότι οι πληροφορίες  που χρη-
σιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της συ-
γκεκριµένης εργασίας αντλήθηκαν από το 
αρχείο του σχολείου µας και συγκεκρι-
µένα από προηγούµενη εργασία µαθητών 
του σχολείου µε τίτλο «Τα ξωκλήσια του 
Ζευγολατιού», η οποία υλοποιήθηκε το 
σχολικό έτος 1998-1999 και αναρτήθηκε 

στην πρώτη ιστοσελίδα του Σχολείου µας, 
καθώς επίσης και από το έντυπο «Γνωρί-
στε τη Βόχα» του πρώην ∆ήµου Βόχας, 
έκδοσης 2009. 

Το φωτογραφικό δε υλικό δηµιουρ-
γήθηκε από τις εκπαιδευτικούς και τους 
µαθητές µε επιτόπιες επισκέψεις στα εξω-
κλήσια του χωριού.

Με αφορµή την εν λόγω καταγγελία 
αντιπαραβάλαµε τα κείµενα του 1999 µε 
τα κείµενα του 2013 της ανωτέρω ιστοσε-
λίδας και διαπιστώσαµε το εξής εξωφρε-
νικό !!! 

Τα κείµενα του 2013, τα οποία ισχυρί-
ζεται ο κ. Σχοινοχωρίτης ότι αποτελούν 
δική του εργασία και προσωπικό κόπο 
και µόχθο είναι ακριβώς τα ίδια µε τα 
πρωτότυπα κείµενα της σχολικής εργα-
σίας του 1999. 

Μα ούτε κόµµα να µην αλλάξει;
Πού είναι η γνώση και τήρηση των 

επιστηµονικών κανόνων που επικαλείται 
ο υποψήφιος διδάκτωρ;

Πού είναι ο σεβασµός της εργασίας 
του άλλου;

Ποιος είναι ο αντιγραφέας στην προ-
κειµένη περίπτωση;

Αυτά και πολλά άλλα εύλογα ερωτή-
µατα θα πρέπει να απαντηθούν από τον 
καταγγέλλοντα, από τον οποίον απαιτούµε 
να ανακαλέσει τα γραφόµενά του και να 
ζητήσει τουλάχιστον δηµόσια συγγνώµη 
από τις θιγόµενες εκπαιδευτικούς.

Προς απόδειξη των ισχυρισµών µας 
θέτουµε στην διάθεση κάθε ενδιαφερό-
µενου για αντιπαραβολή τα πρωτότυπα 
κείµενα της µαθητικής εργασίας του 1999 
και τα αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.
zevgolatio.gr του 2013.

Τα παραπάνω θα κατατεθούν ως απο-
δεικτικά στοιχεία σε µηνυτήρια αναφορά  
στην Εισαγγελία Κορίνθου σε περίπτωση 
που δεν ικανοποιηθούν ηθικά οι θιγόµε-
νες δασκάλες. 

Ο ∆ιευθυντής του σχολείου
∆ηµάκης Αντώνιος

ν η η η ημ ε ε α ε ή 
 Δ ε ν ή   Δημ  
ε  ε α  . . Δημ η

Αξιότιµε κε ∆ιευθυντά,
µε αφορµή την επιστολή που 

γράψατε και δηµοσιεύσατε στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
στον ιστότοπο www.parakato.gr, 
την οποία απευθύνετε σε εµένα 
προσωπικά σχετικά µε το θέµα 
της αντιγραφής ή όχι της εργασί-
ας των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου του χωριού 
µας έχω να δηλώσω τα εξής:

1. ∆εν διακατέχοµαι από κανένα 
πνεύµα εµπάθειας, κακίας, αντι-
παλότητας ή απαξίωσης πρός τις 
δασκάλες του δηµοτικού µας σχο-
λείου κκ Αλεξάνδρα Αριστείδου 
και Πηνελόπη Μαρκέλλου, όπως 
επίσης και για κανέναν άλλο δά-
σκαλο του σχολείου µας. Εάν κα-
ταλάβατε κάτι διαφορετικό, είναι 
λάθος η εκτίµησή σας.

2. Αφορµή της πρώτης µου 
ανάρτησης ήταν το κείµενο που 
γράφτηκε στα πλαίσια κάποιας 
εργασίας των µαθητών της ΣΤ΄ 
τάξης του δηµοτικού σχολείου.
Όπως είδα µε έκπληξη το κείµενο 
ήταν σχεδόν πανοµοιότυπο µε τα 
κείµενα που είχα συγγράψει προ-
σωπικά µετά από ενδελεχή έρευ-
να και καταγραφή και τα οποία 
έχω δηµοσιεύσει στον ιστότοπο 
του Συλλόγου «Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Ζευγολατιού ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
www.zevgolatio.gr

3. H δική µου παραίνεση – πα-
ράκληση ήταν γιατί δεν αναγρά-
φονται οι πηγές που χρησιµοποι-
ήθηκαν. Από την επιστολή σας 
ενηµερώθηκα σχετικά µε το ποιές 
ήταν αυτές και πόσες, οι οποίες 
όµως δεν αναγράφονταν στο αρχι-
κό κείµενο της εργασίας και συνε-
χίζουν να µην αναγράφονται.

4. Τις συγκεκριµένες πηγές 
που αναφέρετε στην επιστολή σας 
δεν τις γνώριζα ότι υπήρχαν κάν. 
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά 
που γράφω ιστορικά θέµατα, κα-
θότι Ιστορικός.

5. Όσον αφορά τα όσα προ-
σβλητικά µου καταλογίζετε και 
προσάπτετε, καθώς επίσης και τις 
απειλές, σας απαντώ ότι αυτά δεν 
µε αγγίζουν. Άλλωστε από όλο το 
σκέλος της ανάρτησης – παρέµ-
βασής µου φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
το «µεµπτό» των δασκάλων ήταν η 
οµοιότητα των κειµένων και η µη 
αναγραφή των πηγών που χρησι-
µοποιήθηκαν.

Να µην ξεχνάµε ότι είναι άλλο 
πράγµα η ύπαρξη ή η τήρηση 
ενός αρχείου µε εργασίες, χειρό-
γραφα, βιβλία και άλλο πράγµα η 
δηµοσίευση ή η αναδηµοσίευση 
ερευνών και µελετών ιστορικού 
ενδιαφέροντος.

Υ.Γ.
Αξιότιµε κε ∆ιευθυντά, εάν θέ-

λετε να εξακολουθείτε να πιστεύ-
ετε, µετά και από τη συγγραφή και 
δηµοσίευση πληθώρας ιστορικών 
άρθρων που έχω κάνει στον το-
πικό τύπο και στο διαδίκτυο και 
κυρίως µετά και τη συγγραφή 
ιστορικού πονήµατος για την τοπι-
κή ιστορία του Ζευγολατιού (όρος 
Απέσας, όρος Φουκάς) και τη 
Βόχα γενικότερα (του µοναδικού 
µέχρι στιγµής), ότι εγώ αντέγραψα 
κάποια εργασία µαθητών του δη-
µοτικού σχολείου του έτους 1998 
– 1999, εάν το πιστεύετε ακόµα, 
δικαίωµά σας.

Με τιµή,
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος
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ΑΝΑ ΑΡ ΕΡΙΝΑ   
Εκδόσεις: ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΣ 
Σελίδες : 496
ISBN : 978-960-88774-7-4
Πρώτη Έκδοση: 2007

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Κάθε πρωί η Μάνα-Μπαρμπερίνα 

(παρατσούκλι της κα Βασιλικής του 
μπάρμπα-Γιώργη), άνοιγε το παράθυ-
ρο του σπιτιού της ν’ αναπνεύσει τον 
αέρα της γειτονιάς της.

Ξενοφερμένη στον τόπο, την υπο-
δέχτηκαν με επιφύλαξη οι ντόπιες, 
κατάφερε σε μικρό διάστημα, χάρη 
στο τσαγανό και την ενεργητικότητά 
της, να γίνει το επίκεντρο στη μικρή 
γειτονιά του Βραχατίου. Βοήθησε βέ-
βαια και ο μπάρμπα-Γιώργης που την 
αγαπούσε και τη στήριζε.

Και ο αέρας έφερνε τα νέα του χω-
ριού, ποιος πέθανε, ποιος παντρεύτη-
κε, ποιος ερωτεύτηκε, ποιος ταξίδεψε 
κλπ.

Αλλά  έφερνε και άλλα νέα από μα-
κρινότερες περιοχές.

Πολιτικά γεγονότα στη χώρα, εξελί-
ξεις στην Ευρώπη, οικονομική κατά-
σταση, όλα περνούσαν στο κατώφλι 
της και στη συνέχεια ματαγύριζαν στη 
γειτονιά σχολιασμένα.

Η κα Κική Αλπμανοπούλου-Ροδο-
πούλου έχτισε μια ιστορία με κεντρικό 
πρόσωπο τη Μάνα_Μπαρμπερίνα και 
χώρο μια μικρή γειτονιά στο Βραχάτι.

Γύρω από τη μικρή αυτή γειτονιά 
έζησαν άνθρωποι που συνδέθηκαν, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τα γε-
γονότα μιας πολύ ιδιαίτερης ιστορικής 
περιόδου.

Από το 1928 μέχρι το 1945 συνέβη-
σαν στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, 

σημαντικά γεγονότα. 
Η χώρα αγωνιούσε να συνέλθει από 

τον προηγούμενο πόλεμο, να σταθεί 
οικονομικά και να απορροφήσει τους 
χιλιάδες μικρασιάτες πρόσφυγες, που 
κακή μοίρα έριξε ξεριζωμένους στον 
τόπο μας.

Στην Ευρώπη παράλληλα ετοιμάζο-
νταν για τον επόμενο πόλεμο, που δεν 
άργησε βέβαια να έρθει. Ακολούθησε 
η δικτατορία του Μεταξά, ο πόλεμος, 
η κατοχή, ο εμφύλιος.

Εν τω μεταξύ οι άνθρωποι του τό-
που εξακολουθούσαν να πασχίζουν 
για την επιβίωσή τους, να ερωτεύο-
νται, να κάνουν παιδιά, να μπλέκουν 
σε περιπέτειες, άλλοτε να έχουν επι-
τυχίες άλλοτε να τους προκύπτει κα-
ταστροφή. Και ο θάνατος πάντα να 
καραδοκεί.

Μέσα από τη ζωή και τις περιπέτει-
ες αυτών των απλών ανθρώπων, η 
συγγραφέας μας φέρνει σε επαφή με 
μια ολόκληρη εποχή.

 

Στο βιβλίο εμπεριέχονται ιστορικά, 
λαογραφικά, ηθογραφικά και υπαρκτά 
γεγονότα, με πρωταγωνιστές επίσης 
υπαρκτούς ανθρώπους.

Όμως δεν είναι ούτε ιστορικό ούτε 
δημοσιογραφικό, το κείμενό της. Η 
χρήση ψευδωνύμων και η κάποια λεί-
ανση των αιχμών το κατατάσσει στη 
λογοτεχνία.

Το σημαντικό όμως στοιχείο, που 
κατά την εκτίμησή μου το κάνει μονα-
δικό, είναι ο τρόπος παρουσίασης των 
γεγονότων.

 Η συγγραφέας αποφεύγει τη στείρα 
παράθεση προσώπων και καταστάσε-
ων. Η όλη ανάπτυξη του κειμένου μου 
θυμίζει συζήτηση φιλενάδων πίνοντας 
ήρεμα τον απογευματινό τους καφέ.

Η οπτική της συγγραφέως είναι η 
οπτική της μάνας, της συζύγου, της 
αδελφής της ερωμένης. Είναι μια κα-
θαρά γυναικεία ματιά. Τον κακό γεί-
τονα μας τον συστήνει μέσα από την 
φοβισμένη γυναίκα του, τον αιωνίως 
αγωνιούντα αγρότη μέσα από την 
εμπορική πορεία της σταφίδας (κύριο 
εισόδημα της περιοχής), τον ανήσυχο 
νέο μέσα από τις συγκρούσεις με τους 
γονείς και το περιβάλλον.

Ξαναζωντάνεψαν το σταφιδεργο-
στάσιο του Λαζανά (η γνωστή μας ΕΤ-
ΠΑΚΟ), τα χωριστά καφενεία, η εξάρ-
τηση των νέων από τους γονείς και 
η εξάρτηση των γυναικών από τους 
συζύγους. Ταυτόχρονα αναγνωρίζου-
με και τις αναταράξεις που έφερε το 

κύμα αλλαγών στην κοινωνία μετά 
τον πόλεμο, που φυσικά επηρέασε 
και το μικρό μας χωριό.

Όλα αυτά παρουσιάζονται με γλυ-
κό τρόπο, με αγάπη θα έλεγα, με μια 
γραφή που θυμίζει βελούδο και δια-
βάζεται απνευστί και ευχάριστα.

Οι ήρωες, αν δεν κάνω λάθος, 
έχουν όλοι πλέον αποδημήσει. Οι πιο 
παλιοί θα μπορούσαν ίσως να ανα-
γνωρίσουν τα πρόσωπα, συνδυάζο-
ντας τα γεγονότα. 

 Κάθε βιβλίο που καταπιάνεται με 
πρόσωπα και γεγονότα του χωριού 
μας είτε, γενικότερα, της περιοχής 
μας, έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για όλους εμάς που ζούμε σ’ αυτό τον 
τόπο.

Δεν είναι η διάθεση κουτσομπο-
λιού, για να ενημερωθούμε για τυχόν 
πικάντικες λεπτομέρειες που αγνο-
ούμε, είναι ο τρόπος να συνδεθούμε 
με τον τόπο μας και τους ανθρώπους 
του, είναι ο τρόπος να συνδεθούμε με 
την ιστορική, πολιτισμική και κοινω-
νική μας ρίζα.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Η Αγγελική (Κική) Αλμπανοπούλου-Ρο-
δοπούλου γεννήθηκε στο Βραχάτι. 
Γράφτηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
το οποίο εγκατέλειψε κάνοντας τριετείς 
σπουδές στο Σ.Ε.Ε.Σ.
Σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος στην υγει-
ονομική υπηρεσία του Ο.Σ.Ε.
Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική κάνοντας 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό.
Από το 1994 έως το 2005 κράτησε τη στή-
λη του χρονογραφήματος στην εφημερίδα 
«Ο ΤΥΠΟΣ» των Σιδηροδρομικών.
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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

Να ’ναι η ζωή σας ζάχαρη, να ’ναι η ζωή σας μέλι*
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Τ ο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
με αφετηρία την τταλαιό-

τερη συλλογική έκδοσή του 
«Το Λύκειον των Ελληνίδων 
100 χρόνια», σε επιστημονι-
κή επιμέλεια Έφης Αβδελά, 
οργάνωσε, με συμμετοχή 
του Λυκείου των Ελληνίδων 
και του Παραρτήματος του 
στο Κιάτο, εκδήλωση την 
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 
στο Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας.

Η εκδήλωση, που έχει άξο-
νες την προβολή της έκδοσης 
και την προσφορά και δράση 
του Λυκείου των Ελληνίδων, 
εντάσσεται στη διαδικασία 
ανάδειξης της άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς, όπως 
αυτή εκφράζεται με την κατα-
γραφή, αναβίωση και διάσω-
ση παραδοσιακών δρώμενων 
και εθίμων.

Η επετειακή έκδοση, απόρ-
ροια ευρύτατου ερευνητικού 
προγράμματος του ΠΙΟΠ στα 
πολύτιμα αρχεία του Λυκείου 
των Ελληνίδων και όχι μόνον, 
αποτελεί αναλυτική παρου-
σίαση της πρώτης εκατοντα-
ετίας (1911-2011) του πλέον 
οργανωμένου γυναικείου 
σωματείου, η παρουσία του 
οποίου στην κοινωνική και 
πολιτισμική ζωή της Αθήνας 
αλλά και πόλεων της περιφέ-
ρειας υπήρξε αδιάκοπη όλα 
αυτά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης μίλησε ο ιστορικός Νίκος 

Ανδριώτης, επιστημονικός 
συνεργάτης του Λυκείου 
των Ελληνίδων, με θέμα «7ο 
Λύκειον των Ελληνίδων 100 
χρόνια: Όψεις της ιστορίας 
του σωματείου». Στη συνέ-
χεια, η ιστορικός-λαογράφος 
Σταύρούλα-Βίλλυ Φωτοπού-
λου, Διευθύντρια Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέματος και 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς ΥΠΠΟΑ ανέπτυξε το 
θέμα «Το εθιμικό δρώμενο 
των Μωμόερων στον Αντι-
προσωπευτικό Κατάλογο της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της Ανθρωπότητας. 
Μια θεσμική προσέγγιση στον 
λαϊκό πολιτισμό».

Ακολούθησε η παρουσία-
ση του παραδοσιακού εθίμου 
«ο στολισμός της νύφης», με 
δρώμενο, που είχε επιμελη-
θεί με μεγάλη επιτυχία το Πα-
ράρτημα Κιάτου του Λυκείου 
των Ελληνίδων.

Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος Σικυωνίων κ. Σταμα-
τόπουλος, η Πρόεδρος του 
ΛτΕ κ. Ελένη Τσαλδάρη, η 
Α΄Αντιπρόεδρος και Έφορος 
Διεθνών Σχέσεων κ. Μαρία 
Κώτσου, η Β΄Αντιπρόεδρος 
και Έφορος Παραρτημάτων 
κ. Μαρία Παπαπάρκου, ο 
Σύλλογος Φίλων του Λυκεί-
ου, μέλη, μαθητές και φίλοι 
του Λυκείου.

* Το δίστιχο είναι γαμήλια 
ευχή που δίνουν οι γονείς στη 
νύφη.
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Γνώμη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ψυγείο - βιτρίνα τυριών 
& αλλαντικών (2 µ µήκος 

χ1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος) 
Πληροφορίες στο τηλ. 

6945 832094

ε α  ε ε

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. 6945 832094

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
σε κατάστηµα ή 

γραφείο 
ή για φύλαξη παιδιών.  
Τηλ. 6940 877925

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - 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 ∆ιµηνιό Κορινθίας
∆ιεύθυνση: 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 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

ΠΩΛEIΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑ κοµπλέ µε µοτέρ, ανεµιστήρες, 

πίνακας σε άριστη κατάσταση.
Τιµή 2.000 €.

τηλ. : 6971 735002

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο 
Πεντεσκούφι (Γκολέτο) 
17 στρέµµατα χέρσα, 7 
στρέµµατα ελιές, δίπλα 
8 στρέµµατα ελιές και 
3 στρέµµατα ελιές. Με 
δύο δρόµους επιλογής 
από Άσσο-Λέχαιο και 

Βελληνιάτικα.   
Τηλ.: 27420 27192 & 

6933 066781

ΠΩΛEIΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ 
νεόδµητο διαµέρισµα 50 τ.µ. στην 

παραλία Νεράντζας (Βέλο), 50 µ. από 
τη θάλασσα, µε διαµέρισµα στην 

Αθήνα. Τηλ.: 6976457556, Χριστίνα 
Παπαντωνίου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA   
µε µανταρινιές-λεµονιές. 2,2 στρέµµατα εντός 

οικισµού Συνοικισµού Βέλου-Νεράντζας. 
Καρούζος Παναγιώτης.  τηλ.: 6973 885755

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στην παρα-
λία Βραχατίου, πάνω από το 
τσιπουράδικο "Κάβουρας". 

120 τ.µ. 1ος όροφος.  
κιν.: 694 2554283

 ∆ευτέρα 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. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ  

Τηλ. 6986 800529



ΤΕΤΑΡΤΗ  15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017

15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη μα

   ή μα η ή 
ε ε η η  ε  α α

«Με αφορμή το διαγωνισμό 
της Re-Battery Α.Ε., εμείς οι 
μαθητές του Γενικού Λυκείου 
Βραχατίου στην Κόρινθο, απο-
φασίσαμε να δημιουργήσουμε 
τη δική μας επιχείρηση ανακύ-
κλωσης μπαταριών μολύβδου 
στο πλαίσιο της συμμετοχής 
μας στο πρόγραμμα "Εικονική 
Επιχείρηση" του Σωματείου Επι-
χειρηματικότητας Νέων/Junior 
Achievement Greece. Το όνομά 
της είναι Green Eye, γιατί μας 
βοήθησε να δούμε τον κόσμο 
με άλλο μάτι. Μας έδωσε να κα-
ταλάβουμε πόσο, ακόμα, καλύ-
τερος μπορεί να γίνει μέσω της 
ανακύκλωσης. Στήσαμε την επι-
χείρησή μας σε εικονικό επίπε-
δο, μελετώντας όλες τις λεπτο-
μέρειες για την υλοποίησή της 
σε βαθμό που νιώσαμε αληθινοί 
επιχειρηματίες! Βασικός μας 
στόχος είναι να επεκταθεί αυτή 
η δράση σε μεγαλύτερη κλίμακα 
έτσι ώστε να συμβάλλουμε και 
εμείς οι μαθητές ουσιαστικά στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Δημιουργήσαμε και ένα βίντεο 
όπου παρουσιάζουμε το όραμά 
μας:

Η ιστορία της Green Eye ξεκι-
νά από την υπεύθυνη καθηγή-
τρια, που μας κάνει το μάθημα 
της ερευνητικής εργασίας, την 
κυρία Ζιούβα Ευσταθία. Την ευ-
χαριστούμε όλοι ιδιαίτερα για το 
μεράκι της και τη βοήθειά της 
μέσω διαφόρων συμβουλών, 

όσο αφορά τη δημιουργία και 
το στήσιμο της επιχείρησης. Ο 
ρόλος της επιχείρησής μας είναι 
να συλλέγει απόβλητα μπατα-
ριών μόλυβδου και να διαχωρί-
ζει τα υλικά τους. Συγκεκριμένα, 
αρχικά παραλαμβάνονται και 
αποθηκεύονται οι χρησιμοποιη-
μένες μπαταρίες. Ύστερα, γίνεται 
ο διαχωρισμός των υλικών τους 
σε υψηλής ποιότητας πολυπρο-
πένιο, βαριά πλαστικά και άλλα 
υψηλής ποιότητας μεταλλικά 
στοιχεία. Έτσι, παρέχουμε τα 
υλικά αυτά σε επιχειρήσεις που 
τα ανακυκλώνουν. Η επιχείρησή 
μας συνεργάζεται με εισαγωγείς 
και παραγωγούς συσσωρευτών, 
αλλά και με εισαγωγείς οχημά-
των και εξοπλισμού. Αυτοί οι 
συνεργάτες είναι που παράγουν 
μπαταρίες. Στις μπαταρίες αυ-
τές περιέχονται επικίνδυνα για 
τη δημόσια υγεία υλικά όπως 

μόλυβδος και θειικό οξύ. Αυτές 
καταβάλουν και κάποια χρηματι-
κά ποσά στην επιχείρησή μας για 
να τους παρέχουμε τις υπηρεσί-
ες διαχείρισης των αποβλήτων 
τους.

Η ''GREEN EYE'' διαθέτει κά-
δους για προσωρινή αποθήκευ-
ση των αποβλήτων χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση στους 
επισκευαστές οχημάτων και 
εξοπλισμού, σε βιομηχανίες, σε 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 
σε δημόσιους οργανισμούς ακό-
μα και σε ιδιώτες. Οι συλλέκτες 
συλλέγουν τις μπαταρίες-από-
βλητα και τις μεταφέρουν στις 
εγκαταστάσεις μας με τα ειδικά 
τους οχήματα, αλλά και σε άλ-
λες κατάλληλα αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις όπως σε απομα-
κρυσμένα μέρη (νησιά και δυ-
σπρόσιτες περιοχές). Οι μπατα-
ρίες που πλέον δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καταλήγουν 
στην επιχείρησή μας και από την 
επιχείρησή μας σε εργοστάσια 
ανακύκλωσης για την επαναχρη-
σιμοποίηση του μόλυβδου, του 
πλαστικού και άλλων υλικών. 
Τέλος, η ''GREEN EYE'' αναλαμ-
βάνει δράσεις για την οικολογική 

ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και έτσι έμπρακτα συμβάλλει 
στην προστασία της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος.

Το σημαντικότερο που απο-
κομίσαμε από τη δημιουργία της 
επιχείρησης δεν είναι μόνο οι 
επιχειρηματικές γνώσεις, αλλά 
και κάποιες αξίες. Όλοι οι μαθη-
τές συνειδητοποίησαν την αξία 
της συνεργασίας, κάτι που βοηθά 
τον μελλοντικό εργαζόμενο στην 
προσαρμογή του στον επαγγελ-
ματικό του χώρο. Ο τρόπος με 
τον οποίο μοιράστηκαν οι ρόλοι, 
βοήθησε σε αυτό. Χωριστήκαμε 
σε ομάδες, όπου ο καθένας ανα-
λάμβανε μία συγκεκριμένη ερ-
γασία να κάνει και αφού την τε-
λειώσει, έπρεπε να συνεργαστεί 
με τους υπόλοιπους, έτσι ώστε 
να συγκροτηθεί η επιχείρηση. 
Παράλληλα, μάθαμε να είμαστε 
πιο υπεύθυνοι με αυτό τον τρό-
πο. Δεν είναι τυχαίο που συχνά 
λέμε, ότι, όταν φτιάχνεις κάτι 
δικό σου το αγαπάς περισσότε-
ρο. Έτσι, ο ενθουσιασμός, η αφο-
σίωση καθώς και η αίσθηση ότι 
είμαι ικανός και έχω τα προσόντα 
να δημιουργώ επιχειρήσεις, αυ-
ξήθηκαν μεταξύ των μαθητών.

Εν κατακλείδι, η εμπειρία αυτή 
υπήρξε για όλους μας ιδιαίτερα 
εποικοδομητική. Μας προσέφε-
ρε γνώσεις πρακτικές, αλλά και 
αξίες που μας χρειάζονται για την 
μελλοντική επαγγελματική ζωή. 
Όταν πλέον θα είμαστε ενήλικες, 
θα σταθούν ως όπλα για να αντι-
μετωπίσουμε τις δυσκολίες που 
θα μας παρουσιαστούν».

Η επιχείρηση παρουσιάστηκε 
στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση 
της Αθήνας στις 10 Φεβρουαρίου 
στο The Mall Athens στο Μαρούσι. 
"Εικονική Επιχείρηση" GREEN 
EYE: Γενικό Λύκειο Βραχατίου
Διοικητικό Συμβούλιο: ΣΠΥΡΗ 
ΣΟΦΙΑ, ΜΙΕΣΤΡΙ ΓΙΟΝΙΝΤΑ, 
ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος: ΠΑΤΟΥ-
ΛΑ ΕΥΗ
Νομικός Σύμβουλος: ΜΠΟΥΛΙΑ 
ΜΥΡΤΩ ΒΛΑΣΙΑ
Τεχνική Υποστήριξη: ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΕΛΑ 
ΕΓΚΙ
Τμήμα Διαφήμισης: ΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΑΡΜΑ-
ΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών: 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τμήμα Επικοινωνίας: ΣΕΝΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΦΙΛΗ 
ΙΩΑΝΝΑ
Τμήμα Παραγωγής: ΜΠΕΚΙΑ-
ΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζιούβα 
Ευσταθία
Εθελόντρια - επιχειρηματική 
σύμβουλος: Βικτωρία Χριστίνα 
Μουζάκη
Απόφοιτος Προγράμματος Ει-
κονικής Επιχείρησης, Φοιτήτρια 
Τμήματος ΔΕΤ, Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών



∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

καθηµερινά θα βρείτε γευστικές λιχουδιές
για το τραπέζι σας φτιαγµένες µε την γνωστή 

και εγγυηµένη προσοχή και φροντίδα µας  

Το Κτηματολόγιο ξεκίνησε!

Ξεκίνησε από την Τρίτη 17 Ιανου-
αρίου 2017 η συλλογή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε την 
απόφαση του ∆.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε 
(717/2/5-1-2017) µε την οποία 
καλούνται όσοι έχουν δικαίωµα 
επί των ακινήτων που βρίσκονται 
εντός των ορίων  των Προκαπο-
διστριακών ∆ήµων/Κοινοτήτων 
των Καλλικρατικών Βέλου-Βόχας 
και Σικυωνίων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, να 
υποβάλουν δήλωση της ακίνητης 
περιουσίας τους στο Γραφείο Κτη-
µατογράφησης της περιοχής που 
βρίσκεται το ακίνητό τους ή και 
ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας 
www.ktimatologio.gr
Η προθεσµία για την υποβολή 
δηλώσεων για τις περιοχές αυτές 
λήγει στις 18-04-2017 για τους 
κατοίκους εσωτερικού και στις 17-
07-2017 για τους κατοίκους εξω-
τερικού και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι 
υποχρεωτική, άλλως επέρχονται 
οι κατά το νόµο προβλεπόµενες 
κυρώσεις.
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δη-
λωθούν κατά τη διάρκεια της 
κτηµατογράφησης, θα καταγρα-
φούν στις Αρχικές Εγγραφές ως 
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον 
δεν πραγµατοποιηθούν οι σχετικές 
διορθώσεις στις προβλεπόµενες 
προθεσµίες, θα περιέλθουν στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Συνεπώς είναι 
ιδιαίτερα κρίσιµο, οι δικαιούχοι να 
προσέλθουν το αργότερο έως την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας 
για να υποβάλλουν την δήλωση 
τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί 
µεγαλύτερο κόστος και περισσό-

τερος χρόνος για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί 
ΟΤΑ) στις οποίες πραγµατοποιείται 
η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας 
και τα αρµόδια γραφεία εµφανίζο-
νται αναλυτικά παρακάτω:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ∆ΗΜΟΙ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΒΕΛΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (πλην κοι-
νότητας Νεράντζης), ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΤΡΙΑΣ, ΚΡΗΝΩΝ, ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ, 
ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ, ΤΑΡΣΙΝΩΝ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙ-
ΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Πλατεία Αγ. Φανουρίου 1 (ισόγειο 
κατάστηµα), ΤΚ 20200, Βέλο – τηλ/
fax. 27420-35222

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ∆ΗΜΟΙ/
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
∆ΙΜΗΝΙΟΥ, ΚΑΤΩ ∆ΙΜΗΝΙΟΥ, 
ΜΟΥΛΚΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ 
(∆ηµοτική Κοινότητα), ΣΙΚΥΩΝΟΣ 
(Τοπική Κοινότητα).
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙ-
ΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Σικυώνος 41  (ισόγειο κατάστηµα), 
ΤΚ 20200, Κιάτο, τηλ. 27420-
22169, fax. 27420-22259  
 
Ωράριο λειτουργίας
Καθηµερινά 08:00-16:00 και κάθε 
Τετάρτη 08:00-20:00
Για πληροφορίες επισκεφθείτε το 
site www.ktimatologio.gr ή καλέ-
στε το 210 6505600


