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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός αλλιώς�
Ο Μιχάλης Σδράλης (ο νέος) και ο Τάσος Λεονάρδος (ο παλιός) πρόεδροι για την επόμενη διετία
στα δημοτικά συμβούλια Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων αντίστοιχα
Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων
προεδρείων
πραγματοποιήθηκαν
στους δήμους και στις περιφέρειες
της χώρας. Όπως ορίζει το πρόγραμμα
«Καλλικράτης», την πρώτη Κυριακή
του Μαρτίου της τρίτης χρονιάς από τις
τελευταίες εκλογές, δηλαδή ακριβώς
στα μισά της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου συνέρχονται τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια για
την εκλογή νέων προεδρείων.
Οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί
σύμβουλοι εκλέγουν χωριστά και με
μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο,
τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα
του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον
συνδυασμό που ασκεί τη διοίκηση, ο
αντιπρόεδρος από τη δεύτερη σε αριθμό εδρών παράταξη και ο γραμματέας
από τις υπόλοιπες παρατάξεις.
Έτσι λοιπόν στο δήμο Βέλου-Βόχας πρόεδρος εκλέγηκε ο Μιχάλης
Σδράλης, αντιπρόεδρος ο Θανάσης
Μανάβης του Γεωργίου (συνδυασμός
Θανάση Μανάβη) και γραμματέας ο
Δημήτρης Γκατζογιάννης (συνδυασμός
Νίκου Τσίτουρα).
Στο δήμο Σικυωνίων πρόεδρος επανεκλέγηκε ο Τάσος Λεονάρδος, αντιπρόεδρος ο Σκαρμούτσος και γραμματέας η Κούλα Μαυραγάνη.

Αλλαγές και
στους αντιδημάρχους
Αλλαγές όμως πραγματοποιήθηκαν

και στις θέσεις των αντιδημάρχων.
Έτσι στο δήμο Βέλου-Βόχας σύμφωνα
με την απόφαση του δημάρχου:
«Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς
συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου ΒέλουΒόχας, με θητεία από 01/03/2017 μέχρι 31/08/2019 εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου :
1. Τον κ. Τρωγάδη Βασίλειο του Παναγιώτη με αντιμισθία στον οποίο
μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄
ύλην αρμοδιότητες:
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία
των κάτωθι οργανικών μονάδων:
• της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Αιρετών Οργάνων –
• Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών – Τμήμα
Γενικής Διοίκησης - Τμήμα ΚΕΠ Βόχας και Τμήμα ΚΕΠ Βέλου)

• της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και προμηθειών - Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας)
• των Γραφείων α) Αδειοδοτήσεων
- Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων και β) Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος
Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
καθώς και τις Αρμοδιότητες Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος έχει το
δικαίωμα υπογραφής α) πάσης φύσεως εγγράφων (εκθέσεων ανάληψης
υποχρεώσεων δαπάνης, βεβαιώσεων
- βεβαιωτικών καταλόγων, πιστοποιητικών-βεβαιώσεων) της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και β) πιστο-
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ποιητικών- βεβαιώσεων Δημοτικής
Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και γ) θεώρηση γνησίου υπογραφής.
2. Τον κ. Μπεκιάρη Δημήτριο του
Αντωνίου, χωρίς αντιμισθία, στον
οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω
καθ΄ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία
των κάτωθι οργανικών μονάδων:
των Τμημάτων α) Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων(Γραφείο
Προγραμ/σμού Έργων, Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων, Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων, Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Έργων
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης)
και β) Εκτέλεσης και Συντήρησης
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας (Γραφείο Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας και Γραφείο
Πρασίνου) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Ο ανωτέρω ορίζεται κατά τόπον
Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Βέλου
και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή πάσης φύσεως α) βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Βέλου
β) εγγράφων του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων
και του Τμήματος Εκτέλεσης και Συ-
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ντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας γ)
θεώρηση γνησίου υπογραφής .
3. Τον κ. Τριανταφύλλου Δημήτριο
του Παναγιώτη, χωρίς αντιμισθία,
στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες :
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία
της κάτωθι οργανικής μονάδας:
Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται για την
υπογραφή πάσης φύσεως α) εγγράφων του Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος,
β) θεώρηση γνησίου υπογραφής.
4. Την κ. Καλλίρη Μαρία του Χρήστου με αντιμισθία, στην οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην
αρμοδιότητες:
Η εποπτεία, ευθύνη και λειτουργία
των κάτωθι οργανικών μονάδων:
• του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα:
Αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής
και Πολιτικών Ισότητας των φύλων,
Αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Αρμοδιότητες Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
• των Γραφείων α) Γεωργικής Ανάπτυξης και β) Κτηνοτροφίας & Αλιείας
του
• Αυτοτελούς Τμήματος της Τοπικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή α) πάσης
φύσεως εγγράφων του Αυτοτελές
Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
β) θεώρηση γνησίου υπογραφής .
Κάθε αντιδήμαρχος στα πλαίσια
άσκησης των καθηκόντων του οφείλει
να συνεργάζεται με τους Προέδρους

των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
Όλοι οι Αντιδήμαρχοι δύνανται να τελούν πολιτικούς γάμους σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπεκιάρης
Δημήτριος, που αναπληρώνει το
Δήμαρχο».

ση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των
οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών
κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής. που ανήκει στο
Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Στον ανωτέρω ανατίθεται "ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ" η υπογραφή
πάσης φύσεως εγγράφων του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
του Δήμου Βέλου Βόχας .

Εντεταλμένος σύμβουλος
Εν τω μεταξύ ο Αννίβας Παπακυριάκος όρισε εντεταλμένο σύμβουλο
σύμφωνα με την απόφασή του: «Ορίζει
Εντεταλμένο Σύμβουλο για το διάστημα 01 Μαρτίου 2017 εως 31 Αυγούστου
2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Tριανταφύλλου Κωνσταντίνο του Τρύφωνα (χωρίς αµοιβή),

ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία και
το συντονισμό του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Β2 παράγραφος 1:
Β2 . Μεριμνά για την εκτέλεση των
έργων που αφορούν: 1) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίω-

Στο δήμο Σικυωνίων
Μέχρι την ώρα που έκλεινε η ύλη
της εφημερίδας μας δεν είχαν γίνει
γνωστά τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων στο δήμο Σικυωνίων, τα οποία
αναμένεται να ανακοινωθούν εντός
των ημερών.
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Προχωρούν τα γήπεδα τένις στο Βραχάτι
και η πλατεία στην Ευαγγελίστρια
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή
των γηπέδων τένις στον χώρο που
βρίσκεται το κλειστό γυμναστήριο
Βραχατίου, εκεί όπου φιλοδοξία του
Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου είναι η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου αθλητικού κέντρου
που θα συνδυάζει το κλειστό και τα
ανοιχτά γήπεδα τένις.
Το έργο αφορά την κατασκευή δύο
γηπέδων, σε περιφραγμένο χώρο, τα
οποία στην συνέχεια μάλιστα θα φωτιστούν ώστε να μπορούν να αγωνίζονται οι αθλητές του τένις και τη
νύχτα. Μένουν ελάχιστες εργασίες
μόνο, για την τοποθέτηση των φιλέ.
Στη συνέχεια, ο δήμος αναμένεται
να κατασκευάσει ένα ακόμα γήπεδο

τένις, με εξέδρες μάλιστα στις δύο
πλευρές, ώστε να μπορούν εκεί να
γίνονται και αγώνες, ενώ ο συνολικός περιβάλλον χώρος του αθλητικού κέντρου, θα ολοκληρωθεί με
την κατασκευή χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων, την διαγράμμισή του
και την σήμανση στην είσοδο.

Στην Ευαγγελίστρια
Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται
οι εργασίες για την ανακατασκευή
της πλατείας στην Ευαγγελίστρια.
Ήδη τα συνεργεία του ανάδοχου εργολάβου εργάζονται συνεχώς προκειμένου το έργο να έχει παραδοθεί
στους χρόνους του και να αποδοθεί
στους δημότες πριν το Πάσχα.

Ενημέρωση για τα αδέσποτα
Η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία
Καλλίρη μας ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ανέφερε
χαρακτηριστικά πως φιλόζωοι του
δήμου Βέλου-Βόχας σε συνεργασία με την φιλοζωική του δήμου
Σικυωνίων, μαζεύουν τα αδέσποτα
και τα παραδίδουν στην υπεύθυνη
κτηνίατρο κ. Ηλιοπούλου Βιολέττα
στο Κιάτο για τις στειρώσεις, εμβολιασμούς, κλπ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και κτηνίατροι του δήμου
Βέλου-Βόχας.
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Αργ. Κωνσταντίνου: Προετοιμάζει
την ομάδα του για νέες επιτυχίες�
έργο του Ομοσπονδιακού προπονητή ειναι να επιλέξει τους κατάλληλους αθλητές οι οποίοι απο την
προεθνική θα περάσουν στην εθνική ομάδα Ελλάδος
για να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα περιοχών το οποίο θα λάβει
χώρα στο Κόσοβο στις 3 και 4 Ιουνίου.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές και τον
προπονητή τους ο οποίος ελπίζει να δει ολα του τα
παιδιά να διαπρέπουν όπως ακριβώς έκανε και ο Λατσούνης Αντώνης ο οποίος στο επίσημο πανελλήνιο
πρωτάθλημα νέων ανδρών ανέβηκε στο βάθρο των
μεταλλίων αμεσως μετα απο τον ευρωπαϊκό πρωταθλητή! Σε αυτο το σημείο πρέπει να αναφερθεί οτι
στον Α.Σ. Ακάμα προπονούνται αδιάκοπα οι πρωταθλητές:
Η Κρεμμύδα Άννα-Μαρία η οποία έχει διακριθεί
σε Πανελλήνια πρωταθλήματα επι σειρά ετών, 7 φορές Βαλκανιονίκης και 3 φορές 1η στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα Shito-ryu.
Ο Κωνσταντόπουλος Σωτήρης ο οποίος είναι
πρωταθλητής Ελλάδος και Βαλκανιονίκης στο κατα.
ο Χελιδώνης Αλέξανδρος ο οποίος βγήκε 3ος στο
Μεσογειονικό πρωτάθλημα.
Η Γκόγκα Χριστίνα που είναι Πρωταθλήτρια Ελλάδος σε κατά και κουμιτε επί σειρά ετών.
Ο Γκόγκα Ευάγγελος που ειναι Πρωταθλητής Ελλάδος σε κάτα και κούμιτε επί σειρά ετών.
Ο Γιαννακόπουλος Δημήτριος ο οποίος ειναι
πρωταθλητής Ελλάδος στο κουμιτε, και ο Λατσούνης Αντώνης που όπως προαναφέρθηκε ειναι πρωταθλητής Ελλαδος στο κουμιτε. Ας ελπίσουμε οτι και
οι πιο μικροι αθλητές θα ακολουθήσουν την πορεία
των μεγαλύτερων!

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Κωνσταντίνου
Αργύρης προετοιμάζει τους αθλητές του Α.Σ.
Ακάμα για την καθόλα απαιτητική αγωνιστική
περίοδο που ακολουθεί τους επόμενους μήνες!
Η Η αρχή της αγωνιστικής περιόδου γίνεται στις
11 Μαρτίου στην πόλη της Καλαμάτας όπου θα
διεξαχθεί το Κύπρο Νοτίου Ελλάδος. Έπειτα το
βάρος πέφτει στο Επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων το οποίο θα διεξαχθεί
στις 18 και 19 Μαρτίου. Στο πρωτάθλημα αυτό θα
αγωνιστούν οι 20 καλύτεροι αθλητές του Αργύρη
οι οποίοι σιγουρα θα δώσουν τον καλύτερο τους
εαυτό. Ακολουθεί το Επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα Shito ryu το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στη 1 και 2 Απριλίου και σε αυτό θα παλέψουν για
μια θέση στο βάθρο 130 αθλητές του Α.Σ. Ακάμα
ευελπιστώντας ο σύλλογος τους να είναι σε μια
από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Τέλος είναι
σημαντικό να αναφερθεί οτι στο άμεσο μέλλον,

Παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης στο λιμένα Βραχατίου
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 39
παρ.6 του ν.4264/2014
2.–Τις διατάξεις του άρθρου 3
παρ.1 του Ν.2323/95 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις (Α΄145)»
3–Την υπ΄αρ. Φ.3131/17/96
/28-2-1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 178-Β΄) η
οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης.
4.—Την υπ΄ αρ. 8321.6/01/12

/12-03-2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
5.-Την υπ΄αρ. 62/2016 (ΑΔΑ:
60ΞΩΟΞ2Π-Μ65)
Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Βόχας «Περί καθορισμού των αδειών στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου που θα
χορηγηθούν στο χώρο της Χ.Ζ.
Λιμένα Βραχατίου το έτος 2017
και προσδιορισμού ισάριθμων

θέσεων», η οποία εγκρίθηκε
με την υπ΄αρ. 228565/27-122016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκετρωμένης
Διοίκησης
Πελοποννήσου,
Δ.Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ:
6971ΟΡ1Φ-Γ47).
6.-το από 17-11-2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου
1 του ν.2323/1995 και το από
17-11-2016 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Βέλου-Βόχας
Κορινθίας που συνοδεύει αυτό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
ότι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» θα προβεί
στην παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου , όπως
ακριβώς οριοθετούνται στο το
από 17-11-2016 τοπογραφικό
διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βό-

χας Κορινθίας , για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
(πώληση ψημένων καλαμποκιών) .
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ μπορούν να υποβάλουν το αίτημά
τους στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας
στο Βραχάτι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Να εφαρμοστεί η
ρύθμιση για το εργόσημο
αλλοδαπών εργατών γης
Ερώτηση 64 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την
εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης για το
εργόσημο αλλοδαπών εργατών γης

Σημαντική συζήτηση στην Στιμάγκα
για τα αγροτικά θέματα
Παρόντες όλοι οι βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ
Το Σάββατο το απόγευμα 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο καφενείο Τρωγάδη στη Στιμάγκα μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση-συζήτηση για
τα αγροτικά ζητήματα. Στην εκδήλωση που είχε
οργανώσει ο Αγροτικός Σύλλογος Στιμάγκας,
παρόντες ήταν όλοι οι βουλευτές Κορινθίας του
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μαρία Θελερίτη, κ. Γιώργος Τσόγκας
και κ. Γιώργος Ψυχογιός, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ
κ. Φάνης Κουρεμπές, ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χαράλαμπος Κασίμης και ο Υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρος Αραχωβίτης. Επίσης παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Γιώργος Δαρδάνης, ο αντιπρόεδρος κ.
Φούζας Χρήστος και πλήθος αγροτών.
Η συζήτηση, πλούσια και διεξοδική, περιστράφηκε σε θέματα που «καίνε» τους αγρότες όπως
οι ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, οι
αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, η εφαρμογή του νόμου για τα εργόσημα, το φράγμα του Ασωπού κ.ά.
Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για τις υψηλές εισφορές
του πρώτου εξαμήνου, οι οποίες προέκυψαν
από τα υψηλά εισοδήματα του 2015. Ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης εξήγησε πώς γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις των
φορολογικών δηλώσεων πριν το τέλος του Ιουνίου 2017, ώστε οι εισφορές του β΄ εξαμήνου να
υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα του 2016,
τα οποία ήταν αισθητά μικρότερα, λόγω των ζημιών που υπέστη η αγροτική παραγωγή. Έτσι οι
ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν θα
είναι αρκετά χαμηλότερες και θα συμψηφιστούν
με αυτές του πρώτου εξαμήνου.
Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν γιατί τα έξοδά
τους για το νερό και τους εργάτες γης δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα έξοδα καλλιέργειας, διότι τις περισσότερες φορές είναι «μαύρα».

Ο Υπεύθυνος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ
εξήγησε ότι ειδικά για τα εργόσημα υπάρχει τροπολογία την όποια όμως δεν εφαρμόζει η Περιφέρεια. Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν έντονα
προς τους κυβερνητικούς βουλευτές για τα μέτρα που τους επιβαρύνουν, η κ. Θελερίτη όμως
εξήγησε ότι θα έρθουν σταδιακά τροπολογίες οι
οποίες θα ελαφρύνουν και θα ανακουφίσουν την
αγροτική τάξη.
Όσον αφορά στον ΕΛΓΑ ο κ. Φάνης Κουρεμπές
ενημέρωσε ότι έως το τέλος του τρέχοντος μήνα
θα βγουν τα σχετικά πορίσματα για την περιοχή της
Στιμάγκας και οι πρώτες πληρωμές αναμένονται το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και σίγουρα
πριν το Πάσχα. Ειδικά για την περιοχή της Νεμέας
και της Βόχας τα πορίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει
και το χρονοδιάγραμμα του οργανισμού προβλέπει
πληρωμές γύρω στις 25 Μαρτίου 2017.
Τέλος, μια σημαντική ενημέρωση για το Φράγμα του Ασωπού έκανε ο γενικός γραμματέας του
Υπουργείου κ. Χαράλαμπος Κασίμης. Καταρχήν
ενημέρωσε ότι το έργο σώθηκε οριστικά αφού
εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2017-2020. Υπάρχει,
λοιπόν, δεσμευμένο ποσό για την ολοκλήρωση των εργασιών. Όπως εξήγησε το υπουργείο
ενεργοποίησε τη διαδικασία για να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, μια διαδικασία η οποία
χρειάζεται περί τους δύο μήνες για να ολοκληρωθεί. Αυτή η ενέργεια όμως κινητοποίησε τον
εργολάβο ο οποίος ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες.
Έτσι, όσο οι εργασίες προχωρούν έχει καλώς,
διαφορετικά αν ο εργολάβος μέσα στον επόμενο
ενάμισι μήνα δεν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα
θα κηρυχθεί οριστικά έκπτωτος και αυτομάτως,
την επόμενη μέρα όπως είπε χαρακτηριστικά θα
μπει άλλος εργολάβος στο έργο, ο οποίος θα το
ολοκληρώσει.

Εξήντα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των
οποίων και οι τρεις βουλευτές Κορινθίας, κατέθεσαν
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας και Εσωτερικών. Στην Ερώτησή τους,
με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Κορινθίας,
Γιώργο Ψυχογιό, επισημαίνουν τα ζητήματα που
έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της νομοθετικής
ρύθμισης της Κυβέρνησης για το εργόσημο των αλλοδαπών εργατών γης.
Ειδικότερα με το άρθρο 58 του Ν. 4384/2016 θεσμοθετήθηκε μια πολύ σημαντική διάταξη για την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας των μεταναστών εργατών, οι οποίοι απασχολούνται στον αγροτικό τομέα.
Παράλληλα, με αυτή τη ρύθμιση ικανοποιείται ένα
πάγιο αίτημα των παραγωγών, στους οποίους δίνεται
η δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των εργατών
γης που απασχολούν και να συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά ως έξοδα στα Βιβλία εσόδων-εξόδων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν πλέον με Αίτησή
τους στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
να ζητούν κατ’εξαίρεση την απασχόληση πολιτών
τρίτων χωρών, χωρίς τίτλο διαμονής στη χώρα, ως
εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων. Οι εγκρίσεις
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση χορηγούνται μέχρι
τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μετακλητών
εργατών ανά Περιφέρεια.
Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα και την
Κορινθία, καθώς σύμφωνα με τα συμπληρωματικά
στοιχεία που κατατέθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2016 δηλώθηκαν μόνο 15 εργάτες
γης και 15 εργάτες κτηνοτροφίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο της
Ερώτησης: «Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν επ’
ουδενί τις ανάγκες των περιοχών αυτών, που απασχολούν κάθε χρόνο πολύ μεγάλο αριθμό εργατών γης.
Πρόκειται μάλιστα για ένα πρόβλημα πανελλαδικής
εμβέλειας που έχει προκύψει σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες ανά την επικράτεια. Ως εκ τούτου,
παρόλη τη θετική νομοθετική πρωτοβουλία για
θεσμοθέτηση του εργοσήμου για αλλοδαπούς εργάτες
γης, η εφαρμογή της στην πράξη δεν υπηρετείται από
τα κατατεθειμένα στοιχεία».
Γι’αυτο το λόγο οι βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε
να διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή του Νόμου
και η ακρίβεια των στοιχείων που κατατίθενται από τις
Περιφέρειες. Τέλος, προτείνουν να επανεξεταστεί ο
τρόπος εισήγησης των Περιφερειών προκειμένου να
αποφεύγονται φαινόμενα, όπως αυτά στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, όπου οι δηλωθείσες ανάγκες δεν
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες εργατικού
δυναμικού της κάθε περιοχής.

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 129R

27,5 cm3 1,1hp

από 378€

290,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 553RS

50,6 cm3 3,1hp

από 766€

499,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 555RXT

53,3 cm3 3,8hp

από 1240€

899,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 545RX

45,7 cm3 2,8hp

από 861,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 535RX

34,6 cm3 2,2hp

675,00€
ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

από 682€

499,00€

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αυλαία για τα "Κλεισθένεια 2017"
Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φετινή διοργάνωση
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων,
τα «Κλεισθένεια 2017». Ο διασυλλογικός που έγινε με την υποστήριξη
του Δήμου Σικυωνίων συγκέντρωσε
μικρούς ιστιοπλόους από 7 ομίλους
της περιφέρειας Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Αττικής.
Ο καιρός σύμμαχος, ο πρόεδρος
της επιτροπής αγώνα κ. Γιώργος Γιαβούρογλου σε κέφια και οι αθλητές
με ανεξάντλητο πάθος για τη νίκη,
ήταν ότι καλύτερο για να γίνει η διοργάνωση αυτή σημείο αναφοράς.
Μετά από 6 κούρσες, οι 40 αθλητές που πήραν μέρος, πήραν δυνάμεις από το γεύμα που τα μέλη του
Ιστ.Ο.Σ. τους είχαν ετοιμάσει, πριν
απολαύσουν τους καρπούς των διήμερων προσπαθειών τους. Την απονομή των επάθλων.
Στη κατάμεστη αίθουσα των εγκαταστάσεων του Ομίλου οι αθλητές
παρέλαβαν το κύπελλα τους από
τους κ.κ. Δημήτρη Ζάρκο, πρόεδρο
του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ», που ήταν
και αθλοθέτης του αγώνα και Παναγιώτη Καραχάλιο, αντιπρόεδρο του
Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων που
μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Στην πολυπληθέστερη και φυσικά
δυσκολότερη κατηγορία, αυτή των
Optimist αγοριών, ο Παναγιώτης
Σπανός, από τον Ν.Ο. Άσσου, πήρε
τη νίκη με τους «δικούς μας» Γιώργο
Γκιζαριώτη και Γιώργο Λυμπερόπουλο, να παίρνουν τη 2η και 3η θέση
αντίστοιχα. Άτυχοι της ομάδας μας
ο Γιώργος Στριμμένος, που η τελευταία του κούρσα τον έριξε στην 4η
θέση και ο Χρήστος Πιτσαδιώτης που

τερμάτισε μόλις εκτός δεκάδας. Στην
κατηγορία Optimist κοριτσιών νικήτρια ήταν η Κωνσταντίνα Πολλάτου,
του ΝΟ Κεφαλονιάς-Ιθάκης, με τις
Εύα-Κολέτ-Μαρί Νάου από το ΝΟ
Λευκάδας και Ελένη Λίλη από τον ΝΟ
Άσσου, να παίρνουν, αντίστοιχα, στις
δύο επόμενες θέσεις. Στην κατηγορία
των rookies, δηλαδή των Optimist για

παιδιά μέχρι 11 χρόνων, την πρώτη
θέση πήρε ο Γιώργος Γκιζαριώτης
(Ιστ.Ο.Σ), ενώ μετά από μεγάλη μάχη
η Μαρκέλλα Τσίνια (ΝΟ Λευκάδας)
πήρε τη 2η θέση από τον Ανάργυρο
Παπασταμόπουλο (ΝΟ Άσσος).
Ένας ακόμα αθλητής του Ιστ.Ο.Σ.
ήταν στην πρώτη θέση της απαιτητικής κατηγορίας των Laser 4,7. Πρό-

κειται για το Χρήστο Πανταζή που
τερμάτισε μπροστά από τους Σπύρο
Καπίρη του ΝΟ Αμφιθέας και Γιάννη
Καραμπίνη από τον ΝΟ Άσσου. Άνιση
η μάχη για τη μοναδική κοπέλα της
κατηγορίας, την Άννα Μαρία Βασιλείου (Ιστ.Ο.Σ.), η οποία διεκδικούσε
μέχρι την τελευταία κούρσα την 3η
θέση, για να τερματίσει τελικά 4η με
μόλις 2 βαθμούς διαφορά από τον
τρίτο. Μια θέση πίσω της, στον πρώτο του αγώνα στη κατηγορία αυτή,
ένας ακόμα αθλητής του Ιστ.Ο.Σ, ο
Σωτήρης Κωνσταντινίδης.
Ιστ.Ο.Σ. έγραφε και το ψηλότερο
σκαλί του «βάθρου» στην κατηγορία Laser Radial, με τον Παναγιώτη
Καραπιπέρη που συμμετείχε με το
σκάφος της ¨ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ" να
ανεβαίνει σε αυτό και τους Παναγιώτη Τουμπανιάρη (ΝΟ Αλεποχωρίου)
και Γιώργο Καραμπίνη (ΝΟ Άσσου)
να μοιράζονται τη 2η και 3η θέση
αντίστοιχα. Στην 4η θέση ένας ακόμα
αθλητής του Ιστ.Ο.Σ ο Παναγιώτης
Αθανασίου.
Η Αυλαία έπεσε δύο ειδικές απονομές, στην αθλήτρια των Special
Olympics Παρασκευούλα Μπεκιαρίδη και τον μικρότερο αθλητή του
αγώνα, τον 9χρονο Αλέξανδρο Γκαμπρίλι του Ν.Ο. Λευκάδας καθώς
και τις ευχαριστίες του προέδρου
του Ομίλου προς τους χορηγούς του
αγώνα, τη «ΜΗΚΩΝΗ», τη Florida,
τη «Memos Fruit», το Coffee Bar
“Vithos” τον Γιάννη Παμπουκιάν (Επισκευές, Ταπετσαρίες), τη Βασιλική
Δέδε (Super Market Κρητικός Μπολάτι), τον Αθανάσιο Σκάζα (Νερά Ζήρεια) και τον Ανδρέα Χούντα (Εφαρμογές Υγραερίου).

Ο νεοσυσταθείς εμπορικός σύλλογος Βραχατίου καλεί τα, εν δυνάμει, μέλη του, εμπόρους του Βραχατίου,
σε συνέλευση, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου και ώρα 7:30μμ
στο κατάστημα του Κ.Α.Π.Η Βραχατίου με τα εξής θέματα:
-Εισηγήσεις-Προτάσεις
-Ορισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών (εκλογές)
-Ορισμός προεδρείου και εφορευτικής επιτροπής
-Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ
Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη
Η Προσωρινή Επιτροπή
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Ευχαριστήρια για το 4ο Καρναβάλι Βέλου-Βόχας
Το 4ο Καρναβάλι του Δήμου Βέλου
Βόχας ολοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία και με προσέλευση πολλών επισκεπτών. Για την επιτυχία
του, εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι
και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί:
• Τους χιλιάδες επισκέπτες, που
παρά τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες, στήριξαν και φέτος
το καρναβάλι του Δήμου Βέλου
Βόχας και με την παρουσία τους
έδωσαν ένταση και παλμό.
• Τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους που με το κέφι
τους, την φαντασία τους, τα άρματά τους, τις φορεσιές τους, έδωσαν το καλύτερο αποτέλεσμα.
• Τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας, από όλες τις Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες, που ξεσήκωναν τον κόσμο με τη ζωντάνια
τους, το χορό τους και τη φρεσκάδα τους.
• Φορείς, ομάδες ενεργών πολιτών, εθελοντές και πολίτες και
φέτος ενεργοί στο καρναβάλι με
πρωτοτυπία, φαντασία και πολύ

ικά

-Ανταλλακτ

rvice
Πωλήσεις-Se

πολύ όρεξη, ξεσήκωναν τον κόσμο που παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
• Τους χορηγούς, όπου η συνδρομή τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε μία τόσο δύσκολη χρονιά,
καθώς δείχνει τη διάθεσή τους
για προσφορά και το ενδιαφέρον
τους για τα πολιτιστικά δρώμενα
του τόπου.
• Τους υπαλλήλους του Τμήματος
Καθαριότητας για την πολύτιμη
συνδρομή τους, πριν και μετά το
καρναβάλι.
Τέλος ο Δήμαρχος ευχαριστεί ιδιαίτερα την οργανωτική επιτροπή του
καρναβαλιού και το ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ του Δήμου που και φέτος
ακούραστοι έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους, έτσι ώστε ο θεσμός πια
του καρναβαλιού στο Δήμο Βέλου
Βόχας να παραμείνει ακλόνητος.
Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού
μας για το επόμενο καρναβάλι του
Δήμου Βέλου Βόχας με ακόμα περισσότερες συμμετοχές και με μεγαλύτερο κέφι, γιατί η προσπάθειά
μας δε σταματά εδώ!!! Καλή Σαρακοστή!

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SERVICE • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ηλεκτρικά
Ψαλίδια
Δετικά

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Παλαιά εθνική οδός, Άσσος Κορινθίας (δίπλα στο LIDL) τηλ. 2741 050385
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Επιτροπή Καλλικράτη: Απλή αναλογική, 50%+
Το πρώτο σχέδιο του εκλογικού νόμου
έχει έτοιμο για διάλογο με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα
με πληροφορίες το σχέδιο προβλέπει να εκλέγονται οι δημοτικοί και
περιφερειακοί σύμβουλοι με απλή αναλογική, η εκλογή δημάρχου να
γίνεται με 50%+1, τη μείωση της θητείας δημάρχων και περιφερειαρχών από πέντε σε τέσσερα χρόνια αλλά και την ψήφο στους νόμιμους
αλλοδαπούς.
Το υπουργείο θέλει ο διάλογος για την εφαρμογή της απλής αναλογικής να ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα και γενικά να «τρέξει»
γρήγορα η όλη μεταρρυθμιστική του προσπάθεια.
Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στον Καλλικράτη θα εφαρμοστούν
φέτος με συνολικό νομοσχέδιο, ενώ κάποιες άλλες, μέσα στις οποίες ενδέχεται να είναι και η αύξηση του αριθμού των νησιωτικών και
ορεινών δήμων, θα υλοποιηθούν με την ανάδειξη των νέων δημάρχων στις εκλογές του 2019.

ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

■■ ΠΈΤΡΟΣ ΤΑΤΟΎΛΗΣ:
Ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου
ανακοίνωσε ήδη την
πρόθεσή του να είναι
υποψήφιος στις
εκλογές του 2019

■■ Πελοπίδας Καλλίρης:
Η θέση του χωρικού
αντιπεριφερειάρχη
(Κορινθίας), που κατέχει
σήμερα πρόκειται να
καταργηθεί

■■ Αννίβας Παπακυριάκος: ο δήμαρχος
Βέλου-Βόχας είναι ένας από τους
ελάχιστους δημάρχους που θα
διατηρούσαν την πλειοψηφία στο
δημοτικό συμβούλιο (παρότι θα
έχανε δύο έδρες) σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των εκλογών του 2014

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Παροχές:
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ









Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Σ

Δήμαρχος μ
με απλή α

υνολικά, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση, ώστε να ενισχυθούν τα
δημοκρατικά και πλουραλιστικά
χαρακτηριστικά του, αφ’ ενός αποτελεί ώριμο βήμα, ενόψει και των εξελίξεων που υπήρξαν κατά τα τελευταία
πέντε (5) χρόνια και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα, αφ’ ετέρου αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά για
το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συνολικά, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών
και λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό
διαπαιδαγωγητικά για την καλλιέργεια
κουλτούρας συμμετοχής, διαλόγου
και συναινέσεων στην ελληνική κοινωνία με αφετηρία το εγγύτερο προς
τους πολίτες επίπεδο. Τα σχέδιο του
υπουργείου προβλέπει:
-Οι δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές προτείνεται να αποσυνδεθούν
από τις ευρωεκλογές. Προτείνεται να
διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) ή κάθε
πέντε (5) χρόνια στο τέλος Οκτωβρίου ή
αρχές Νοεμβρίου και οι νέες δημοτικές
και περιφερειακές αρχές θα αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου των εκλογών έτους.
-Προτείνεται η κατανομή του συνόλου των εδρών του Δημοτικού/ Περιφερειακού Συμβουλίου από τον πρώτο
γύρο με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των συνδυασμών, με βάση
την «κλασική» μέθοδο της αναλογικής
των υπολοίπων, όπως συμβαίνει σήμε-

ρα για τον 1ο γύρο.
-Προτείνεται η διατήρηση του θεσμού
του Δημάρχου/ Περιφερειάρχη, ως επικεφαλής συνδυασμού.
-Ειδικότερα, σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το
50%+1 των ψήφων κατά τον 1ο γύρο
(οπότε ο επικεφαλής του αναδεικνύεται, αντίστοιχα, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης), θα πραγματοποιείται επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ
των δύο πρώτων συνδυασμών, οπότε
Δήμαρχος/Περιφερειάρχης θα είναι ο
επικεφαλής του πλειοψηφήσαντος στο
γύρο αυτό συνδυασμού, χωρίς ωστόσο αυτό να επιδρά στην κατανομή των
εδρών που έχει ολοκληρωθεί από τον
1ο γύρο.

Δ

–

–

–

–

ΑΛΛΑ

Το δικαίωμα του εκλέ
-Το δικαίωμα εκλέγειν
προτείνεται να δοθεί στους
πολίτες κρατών μελών της
Ε.Ε. και στις περιφερειακές
εκλογές.
-Το όριο εκλογικής ενηλικότητας προτείνεται να μειωθεί στα 17 έτη και για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές, σε
εναρμόνιση προς τη ρύθμιση
που υιοθετήθηκε πρόσφατα
και για τις εθνικές εκλογές.
-Αντίστοιχα προς ό,τι προα-

ναφέρθηκε για
του εκλέγειν, π
δικαίωμα του ε
τους πολίτες
μελών της Ε.Ε.
και στο αξίωμα
ρειακού συμβού
-Προτείνεται
του ηλικιακού
του δικαιώματ
γεσθαι ως έχε
έτη για τους
Περιφερειακού

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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+1, μείωση θητείας, ψήφος στους αλλοδαπούς
Το ζήτημα της “κυβερνησιμότητας”
των Ο.Τ.Α.

μειοψηφίας
αναλογική

Δημοτικές εκλογές :

Περιφερειακές εκλογές:

Για τις δημοτικές εκλογές προτείνεται:
– Κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για
όλο το Δήμο για κάθε συνδυασμό,
χωρίς προϋποθέσεις υποψηφίων
κ.λπ. ανά Δημοτική Ενότητα
– Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ίσου
με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και μέγιστου αριθμού
ίσου με τον αριθμό των εδρών +10%.
– Αποσύνδεση των συνδυασμών που
μετέχουν στις εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς
που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική
Ενότητα για το οικείο Συμβούλιο.
– Αυτόνομη κατάρτιση συνδυασμών για
κάθε Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας.

Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές
εκλογές, προτείνεται :
– Κατάργηση του θεσμού των άμεσα
εκλεγόμενων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
– Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων
ίσου με τον αριθμό των εδρών που
αντιστοιχούν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και μέγιστου αριθμού ίσου με τον αριθμό των εδρών
+10%.

ΑΓΕΣ

έγειν και εκλέγεσθαι�

α το δικαίωμα
προτείνεται το
εκλέγεσθαι για
των κρατών. θα επεκταθεί
α του περιφεύλου.
η διατήρηση
ορίου κτήσης
τος του εκλέει, ήτοι στα 18
Δημοτικούς/
ύς Συμβού-

λους και στα 21 έτη για τον
Δήμαρχο/Περιφερειάρχη.
-Προτείνεται η πλήρης κατάργηση της εσωτερικής
διαίρεσης των Δήμων σε
εκλογικές περιφέρειες και
ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων σε όλη την
έκταση του Δήμου.
-Προτείνεται η διατήρηση
της ισχύουσας ρύθμισης για
την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων ανά νομό.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της λεγόμενης κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ,
επισημαίνονται τα εξής:
Είναι δεδομένο, όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, ότι ο κίνδυνος ενός θεσμικού αδιεξόδου δεν μπορεί ποτέ να
αποκλειστεί τελείως και δεν έχει αποφευχθεί ούτε υπό το σημερινό ακραία
πλειοψηφικό σύστημα. Επιπλέον,
επισημαίνεται ότι η απλή αναλογική,
όπως και κάθε εκλογικό σύστημα, δεν
λειτουργεί σε πολιτικό κενό. Αντίθετα,
το εκλογικό σύστημα επιδρά μεσοπρόθεσμα και στη συμπεριφορά του
πολιτικού προσωπικού και ενισχύει την κουλτούρα συναινέσεων και
δημιουργικής αντιπολίτευσης, όπως
άλλωστε αποδεικνύει και η εμπειρία
των κυβερνήσεων συνεργασίας σε
εθνικό επίπεδο – κάτι που στη χώρα
μας θεωρούνταν ανέφικτο μέχρι πριν
λίγα χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη
ότι ο νομοθέτης οφείλει, όπου μπορεί,
να διαμορφώσει και κάποιες θεσμικές
ασφαλιστικές δικλείδες που θα προλαμβάνουν ή θα θεραπεύουν τυχόν
αδιέξοδα όταν η πολιτική αποτυγχάνει, προτείνονται – είτε αθροιστικά είτε
διαζευκτικά – κάποιες ρυθμίσεις που
θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν
τον κίνδυνο, είτε προλαμβάνοντας το
αδιέξοδο, με τη δημιουργία διαδικασιών που θα διευκολύνουν την επίτευξη
της συναίνεσης ή με τη δημιουργία
θεσμικών αντιβάρων, είτε θεραπεύοντάς το, με την εισαγωγή δικλείδων

ασφαλείας που θα «εκτονώνουν» την
πίεση προς το Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο.
Τέτοιες ρυθμίσεις, η απαρίθμηση
των οποίων, φυσικά, δεν είναι εξαντλητική, θα μπορούσαν να είναι οι
εξής:
(α) Η διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών «προδιαβούλευσης» πριν
την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών
θεμάτων στο Δημοτικό/Περιφερειακό
Συμβούλιο, οι οποίοι θα λειτουργούν
και «παιδευτικά» ως προς τη διαμόρφωση συναινέσεων
(β) Η θέσπιση της «εποικοδομητικής άρνησης ψήφου», προκειμένου
μία παράταξη που επιθυμεί να μετέχει
στη συζήτηση ενός θέματος να μπορεί
– αρνούμενη ψήφο – να επιτρέπει στη
Δημοτική/Περιφερειακή Αρχή να διαμορφώσει πλασματική πλειοψηφία
(γ) Η ενίσχυση του θεσμού του τοπικού δημοψηφίσματος ως τελικού
καταφυγίου (ultimum refugium) για
τη λήψη αποφάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου/
της Περιφέρειας, εφόσον δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης εντός του
Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει ορισμένης διαδικασίας και
χρονοδιαγράμματος.
(δ) Η ενίσχυση των διατυπώσεων
δημοσιότητας σε σχέση με τις συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α., ώστε
να έχουν πραγματική ενημέρωση οι
πολίτες και να ασκείται στους αιρετούς
πίεση και από την κοινή γνώμη.

Εκλογή οργάνων
ενδοδημοτικής αποκέντρωσης
Προτείνεται :
– Η αποσύνδεση της εκλογής των οργάνων της Δημοτικής Ενότητας από
την εκλογή του δημοτικού συμβουλίου, τόσο ως προς την κατάρτιση των
συνδυασμών (δηλ. ένας συνδυασμός
να μπορεί να κατέλθει έγκυρα μόνο
στο «κεντρικό» Δημοτικό Συμβούλιο
ή μόνο σε μία Δ.Ε.), όσο και ως προς
την ανάδειξη των επιτυχόντων (δηλ.
δεν θα υπάρχει εξάρτηση των τοπικά
επιτυχόντων από τον κεντρικά επιτυχόντα συνδυασμό)
– Η καθιέρωση μόνο συλλογικών οργάνων και κατανομή των εδρών τους
με απλή αναλογική μεταξύ των συνδυασμών, με βάση τα αποτελέσματα
κάθε Δημοτικής Ενότητας
– Η έμμεση εκλογή του Προέδρου του
συλλογικού οργάνου.

Γεωργίου Πέτρος
Μανάβης Θανάσης
Αντιηλιακές μεμβράνες Global - Sott
Συναγερμοί Auto - Moto
Viper - Clifford - Python
Avital - Scorpio

Πλαστήρα 5, Ζευγολατιό • τηλ. 27410 55640
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Μικρά & διάφορα
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
2017 η έναρξη της 3ης Σειράς του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην
Κόρινθο σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Κορινθίας. Ένα
πρωτοποριακό για τα ελληνικά
δεδομένα Πρόγραμμα της
Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) που
διεξάγεται από το 1989 με
εξαιρετική επιτυχία και με την
αναγνώριση του Ελληνικού
Επιχειρηματικού κόσμου.
Το πρόγραμμα είναι ειδικά
σχεδιασμένο για Στελέχη
Επιχειρήσεων και Οργανισμών
τα οποία επιθυμούν να
προετοιμαστούν έγκαιρα για
θέσεις αυξημένης ευθύνης και
γενικότερων καθηκόντων (general
management). Επισημαίνεται δε
ότι στα 28 χρόνια λειτουργίας του,
έχουν αποφοιτήσει Πανελλαδικά
4.300 στελέχη που ήδη έχουν
επιτυχημένη καριέρα στο χώρο
των επιχειρήσεων.
Την έναρξη των μαθημάτων
στην Κόρινθο πραγματοποίησε
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Κορινθίας κ. Β. Νανόπουλος και ο
Υπέυθυνος του προγράμματος κ.
Ν. Βλασσόπουλος.
Στην ομιλία τους προς τους
σπουδαστές επεσήμαναν την
εξαιρετική σημασία των σπουδών
στην ανοδική εξελικτική πορεία
της σταδιοδρομίας των αποφοίτων
του Προγράμματος. καθώς
και σημαντική συμβολή στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των Επιχειρήσεων της Κορινθίας,
μέσα από την επένδυση στη γνώση
και το ανθρώπινο δυναμικό.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με
την ενότητα της Οργανωτικής
Συμπεριφοράς με εισηγητή
το Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ.
Γ. Αλεξάκη και συμμετέχουν
επιχειρηματίες και στελέχη
επιχειρήσων.
Τα μαθήματα συνεχίζονται
στις 03 Μαρτίου 2017 και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Επιμελητήριο
Κορινθίας (Διεύθυνση : Ερμού
2, Κόρινθος) στην κ. Μ. Πανούση
τηλ: 2741024464, email : keta@
korinthcc.gr ή στην ΕΕΔΕ
(Διεύθυνση: ΕΕΔΕ Λ. Ιωνίας 200 &
Ιακωβάτων, Κ.Πατήσια) στον κ.
Μ. Φιτέογλου τηλ: 21021.12.000(
εσωτ. *623) email:mbaprograms@eede.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Λόγου
και Τέχνης “ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ”

Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου
Λόγου και Τέχνης “ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ” ότι το
νέο ΔΣ που εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες της
29/1/2017, έχει ως εξής:
1. Πρόεδρος: Τσεπεντζή Δήμητρα
2. Αντιπρόεδρος: Παρασύρης Αντώνιος
3. Γραμματέας: Μαρινού
Δήμητρα
4. Ταμίας: Βλάσση Αγγελική
5. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βουδούρης Σπυρίδων
Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι :
Πρόεδρος: Κουβακλή-Νάννου Ευδοξία
Γραμματέας: Βλαχάκη Παναγιώτα

Μέλος: Καραπανάγος Β. Ιωάννης
Τα μέλη του νέου ΔΣ και της ΕΕ ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη των μελών του
Σωματείου προς τα πρόσωπά μας και υποσχόμαστε να καταβάλλουμε κάθε
φιλότιμη προσπάθεια, ενωμένοι, να πετύχουμε τους
υψηλούς στόχους όλων
μας.
Καλούμε όλα τα μέλη να
σταθούν αρωγοί σε κάθε
δράση του Σωματείου, να
μοιραστούν μαζί μας προτάσεις και ιδέες τους και όλοι
μαζί να προσπαθήσουμε να φέρουμε και καινούρια μέλη κοντά μας.
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος Τσεπεντζή Δήμητρα
Η Γραμματέας Μαρινού Δήμητρα

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

Έναρξη θεωρητικών και
πρακτικών εξετάσεων
για την απόκτηση των
αδειών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων
αρχιτεχνιτών υδραυλικών
εγκαταστάσεων στην
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου ανακοινώνεται
η έναρξη θεωρητικών και
πρακτικών εξετάσεων
για την απόκτηση των
αδειών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων αρχιτεχνιτών
υδραυλικών εγκαταστάσεων
του ΠΔ 112/2012(ΦΕΚ
197Α/2012).
Επισημαίνεται ότι αναγκαία
προϋπόθεση για την
διενέργεια των εξετάσεων
ήταν η εξεύρεση κατάλληλου
εργαστηρίου που να πληροί
τις προδιαγραφές της
σχετικής νομοθεσίας. Τέτοιο
εργαστήριο ευρέθηκε στην
Κορινθία και συγκεκριμένα
στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο
Λουτρακίου. Στο χώρο αυτό
θα λαμβάνει χώρα η πρακτική
εξέταση των υποψηφίων για
την διενέργεια του πρακτικού
μέρους των εξετάσεων.
Ενημερώνουμε τους
ενδιαφερομένους ότι στις
εξετάσεις μπορούν να
συμμετέχουν υποψήφιοι
από όλη την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, οι οποίοι
μπορούν πλέον να υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά
στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης
των Περιφερειακών Ενοτήτων
του τόπου της επαγγελματικής
εγκατάστασης ή, αν δεν
υπάρχει τέτοιος, του τόπου
μόνιμης διαμονής τους.
Οι λεπτομέρειες για τη
διαδικασία απόκτησης των
προαναφερόμενων αδειών
και την εξεταστέα ύλη
περιγράφονται στην ΚΥΑ Οικ.
411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-01-2013/
(ΦΕΚ 21Β’/2013) όπως έχει
τροποποιηθεί με την ΚΥΑ
5571/379/Φ.Γ.9.6.4/25-04-2013
(ΦΕΚ1022Β/2013).
Πληροφορίες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2741363222
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Καθαρά Δευτέρα από τους «Πολίτες
εν Δράσει» στο Ζευγολατιό
συνήθειες των παλαιοτέρων
κατοίκων του χωριού και επανέφερε πιο έντονο παρά ποτέ το
σύνθημα για ενότητα, σύμπνοια
και αλληλεγγύη που τόση ανάγκη έχει η κοινωνία μας αυτούς
τους δύσκολους καιρούς.
Οι «Πολίτες Ζευγολατιού εν
δράσει», μια νεοσύστατη ομάδα
εθελοντών δημοτών, φιλοδοξεί μέσα από τις δράσεις της να
αφυπνίσει την τοπική κοινωνία
ανακτώντας και ανασυσταίνοντας δεσμούς ανθρωπιάς, εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων
του χωριού. Έτσι, στον άμεσο
προγραμματισμό της βρίσκεται
η καθαριότητα δρόμων και πλατειών του Ζευγολατιού, ξεκινώντας από το προαύλιο και τον
περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας του χωριού.
Οι «Πολίτες Ζευγολατιού εν
δράσει» λειτουργούν χωρίς ιεραρχική δομή, παρά σαν μια
μεγάλη παρέα ανθρώπων, ίσοι
μεταξύ ίσων. Συναντιούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε
εβδομάδα) στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο Ζευγολατιό και οι συναντήσεις τους είναι
ανοιχτές για όλους τους κατοίκους και φίλους του χωριού
που θέλουν να παραβρεθούν,
να πουν τη γνώμη τους, να καταθέσουν τις ιδέες τους και να
συμμετέχουν στις δράσεις.
Η επόμενη συνάντηση των
«Πολιτών Ζευγολατιού εν δράσει» προγραμματίζεται για την
Πέμπτη 9 Μαρτίου, στις 7.00 το
απόγευμα και είναι προσκεκλημένοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σ’ αυτήν.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ζευγολατιό η
γιορτή της Καθαράς Δευτέρας.
Πλήθος κόσμου ντόπιων και
επισκεπτών
συγκεντρώθηκε στην αγορά του χωριού και
γιόρτασε τα Κούλουμα. Από
νωρίς είχαν στρωθεί τραπέζια
κατά μήκος του δρόμου όπου
προσφέρονταν δωρεάν όλων
των ειδών τα σαρακοστιανά
εδέσματα, ευγενική προσφορά
των χορηγών της εκδήλωσης.
Παράλληλα είχε δημιουργηθεί
ένα μικρό «χυμοποιείο» όπου
στύβονταν επιτόπου φρέσκα
πορτοκάλια και σερβιρόταν χυμός για τα παιδιά, ενώ τα ΚΑΠΗ
του χωριού τηγάνιζαν και πρόσφεραν στους παρευρισκόμενους, λουκουμάδες.
Ο Άρης Σταύρου και οι Διαπασών ανέλαβαν τη μουσική
διασκέδαση και για ένα τρίωρο
έπαιξαν τραγούδια παραδοσιακά
και λαϊκά σκορπίζοντας κέφι και
καλή διάθεση στον κόσμο που
γιόρταζε. Φυσικά δεν έλειψε ο
χορός και τα πειράγματα, ενώ
άφθονο γέλιο προκάλεσε σε
όλους το παραδοσιακό τραγούδι
«πώς το τρίβουν το πιπέρι» και
η χορευτική του απόδοση από
τους άνδρες του χωριού.
Λίγο μετά τις δύο η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και ο κόσμος
ευχαριστημένος και χαμογελαστός έφυγε, ενώ οι εθελοντές
«Πολίτες Ζευγολατιού εν δράσει» ανέλαβαν την καθαριότητα
της αγοράς και των γύρω δρόμων. Η γιορτή της Καθαράς Δευτέρας, μοναδική για τα δεδομένα
του Ζευγολατιού, αναβίωσε σε
μεγάλο βαθμό τα έθιμα και τις

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089
e-mail: info@rapgroup.gr

Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131

ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

www.rapgroup.gr

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ECORAP

ΡΑΠEΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ERMIONIDAS P.C.

ΚΔΑΥ
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

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

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300
ΚΙΝ: 6951 975353

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
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Ετήσιος χορός και κοπή πίτας για τον Παμβοχαϊκό

Τ

ην τελευταία Κυριακή της Αποκριάς (26 Φεβρουαρίου) η ομάδα
του Παμβοχαϊκού πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό της και την κοπή
της πίτας. Στην κατάμεστη αίθουσα
του Kallas Beach στο Λέχαιο συγκεντρώθηκαν όλοι, φίλοι και οπαδοί της
ομάδας, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, τεχνικοί και προπονητές αλλά
και οι αθλητές των ακαδημιών, το γυναικείο τμήμα και φυσικά το ανδρικό
τμήμα της ομάδας. Το παρόν έδωσαν
και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι Μαρία
Καλλίρη και Λάμπης Τανισχίδης, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Ανδρέας
Σιάχος, ο δημοτικός σύμβουλος και
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Λεωνίδας Στεργιόπουλος, αλλά
και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου Άρης Σταύρου.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του
συλλόγου κ. Μπάρτζης Ευάγγελος
αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε
όλους όσους τίμησαν την ομάδα του
Παμβοχαϊκού με την παρουσία τους
έκανε ένα μικρό απολογισμό για την
χρόνια που πέρασε και ζήτησε από
όλους να είναι κοντά σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει όλους όσοι πρόσφεραν
τα μέγιστα ώστε να στηθεί η γιορτή της
ομάδας, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε
τρία άτομα: την κ. Ευγενία Κοΐνη, την
κ. Παναγιώτα Μιχαλοπούλου και τον κ.
Αποστόλη Σπυράκο.
Στη συνέχεια ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος στον δικό
του χαιρετισμό εξήρε την προσπάθεια
του Παμβοχαϊκού και υποσχέθηκε την
αμέριστη συμπαράσταση του δήμου.
Η βραδιά, εξαιρετική από κάθε άποψη, συνεχίστηκε με τις βραβεύσεις των
αθλητών του συλλόγου που εισήχθησαν σε ΑΕΙ, τη βράβευση του παλαίμαχου αθλητή κ. Δημήτριο Κωστανταράκη για την πολυετή προσφορά στην
ομάδα του Παμβοχαϊκού και ολοκληρώθηκε με πλούσια λαχειοφόρο αγορά, πολύ χορό και κέφι από όλους τους
παρευρισκόμενους!

Γνώμη
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Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου έκοψε την πίτα του
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου
πραγματοποίησε την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του,
μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα
και με την αθρόα προσέλευση
αθλητών, μελών και φίλων του
Ομίλου.
Στην κατάμεστη αίθουσα του
Karamalikis Bar-Restaurant o
Πρόεδρος του Ν.Ο. Κιάτου κ.
Σωτήρης Μενούνος παρουσίασε
διεξοδικά στους 183 παρευρισκόμενους τον πλούσιο απολογισμό των αθλητικών και λοιπών
δράσεων του συλλόγου το 2016,
που περιελάμβανε σημαντικές
διακρίσεις αθλητών, συμμετοχή
σε μεγάλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις, διοργάνωση σεμιναρίων
ιστιοπλοΐας για όλους, σεμιναρίων κολύμβησης για 8η συνεχή
χρονιά, πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης
για παιδιά, διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, σεμιναρίου φωτογραφίας κλπ. Επίσης ο
Πρόεδρος παρουσίασε το πλάνο
της νέας χρονιάς, πλούσιας και
αυτής σε αθλητικές δραστηριότητες και συμμετοχές σε αγώνες,
δράσεις, μαθήματα, πολιτισμό.
Ακολούθησαν απονομές διπλωμάτων στους νέους ιστιοπλόους, βραβεύσεις αθλητών
και μελών του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου που διακρίθηκαν
το 2016, αλλά και βραβεύσεις
προσώπων και φορέων που
στήριξαν τις δράσεις του Ομίλου
τη χρονιά που πέρασε. Μεταξύ
αυτών του Ιατρικού Συλλόγου
του Νομού σε συνεργασία με τον
οποίο ο Ν.Ο. Κιάτου διοργανώνει

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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Νίκος Καραμαλίκης

σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών,
του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων για τα τρία
χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας,
του Ομίλου Αυτοδυτών Λουτρακίου με τον οποίο ο Ν.Ο. Κιάτου
διοργάνωσε το 2016 δύο εθελοντικούς καθαρισμούς βυθού στο
Κιάτο, της εταιρείας ΔΙΑΚ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους οι Αντιδήμαρχοι
Σικυωνίων κ. Γιάννης Μυττάς και
Βασίλης Αλεξόπουλος, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» κ.
Δημήτρης Ζάρκος, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ. Παύλος Χρυσικός,
Βασίλης Αλεξόπουλος, Γιώργος
Ρουμπέκας και Βασίλης Νανόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας του
Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς, ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Σωτήρης Δαμασκηνός και
Νικόλαος Κοκκιόπουλος. Χαιρετισμούς έστειλαν οι Βουλευτές
του Νομού κ. Γιώργος Τσόγκας,
Γιώργος Ψυχογιός και Χρίστος
Δήμας.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας,
δημιουργία της Sweet Cakes
& Design, που ανέδειξε ως τυχερή της χρονιάς την Κατερίνα
Οικονόμου, η οποία κέρδισε ένα
κόσμημα από λευκόχρυσο με
το χαρακτηριστικό σήμα, ιππόκαμπο του ιστορικού αθλητικού
σωματείου.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Ναυτικού Ομίλου Κιάτου ευχαρίστησαν όλους τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση και
υποσχέθηκαν ακόμη πιο πολλές
δράσεις και ευκαιρίες για ενασχόληση με τη θάλασσα τη νέα
χρονιά.

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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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
Τηλ. 6986 800529
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ψυγείο - βιτρίνα τυριών
& αλλαντικών (2 μ μήκος
χ1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος)
Πληροφορίες στο τηλ.
6945 832094

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ
Ελληνίδες και Αλβανίδες για το νομό
Κορινθίας. Τηλ. 694 8699831
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές
βοηθούς, γηροκόμους ΕλληνίδεςΑλβανίδες για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛEIΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗ-

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΜΑ κομπλέ με μοτέρ, ανεμιστήρες,
πίνακας σε άριστη κατάσταση.
Τιμή 2.000 €.
τηλ. : 6971 735002

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

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)
• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA
με μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα εντός
οικισμού Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας.
Καρούζος Παναγιώτης. τηλ.: 6973 885755

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στην παραλία Βραχατίου, πάνω από το
τσιπουράδικο "Κάβουρας".
120 τ.μ. 1ος όροφος.

κιν.: 694 2554283

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
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
σε κατάστημα ή
γραφείο
ή για φύλαξη παιδιών.
Τηλ. 6940 877925

ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές
λογικές. 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
ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Κυπελλούχος Ελλάδος στο καράτε
ο Λευτέρης Δημητριάδης από το Βέλο
Γιος του παλαίμαχου πρωταθλητή πολεμικών Τεχνών, Κώστα Δημητριάδη

Κυπελλούχος Ελλάδος στους εφήβους
για μία ακόμη φορά ο πρωταθλητής του
Shotokan Καράτε, Λευτέρης Δημητριάδης (Περσέας Βέλου-Κορίνθου/Δ.
Μελέτσης). Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε
ο πατέρας του, Κώστας Δημητριάδης,
παλαίμαχος πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών, που καμάρωσε το γιο
του στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα
τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματα
καράτε και πολεμικών τεχνών η παρουσία του πρωταθλητή για την πρώτη
θέση, είναι κάτι συνηθισμένο!
Στόχος του τώρα πια; Μα τι άλλο; Οι
Ολυμπιακοί αγώνες καράτε στο Τόκυο
Ιαπωνίας!!! Του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και εις ανώτερα!

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Ο Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας,

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

τ. Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου

μεταξύ των τιμηθέντων
από τον Σύλλογον Προς
Διάδοσιν των Γραμμάτων

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Σελίδες : 520
ISBN : 9786180206609
Κατηγορία: Ελληνική λογοτεχνία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο Σύλλογος Προς Διάδοσιν των Γραμμάτων Καλαμάτας τίμησε δέκα προσωπικότητες την Γραμμάτων, με ομόφωνη απόφασή του, στις 26 Ιανουαρίου
2017, με το παρακάτω σκεπτικό : «Απονέμουμε το
ελάχιστον εύσημον τιμής σ’ εκείνα τα μέλη και στελέχη
του Συλλόγου μας, που με θέρμη ασίγαστη καρδιάς,
γνώση, έργο και πράξη, υπηρέτησαν και υπηρετούν τα
ιερά και τα όσια, από τα οποία εμφορείται ο Σύλλογός
μας.
Άξιοι κατά πάντα :
Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Βίκυ
Καρέλια, Αριστείδης Δουλαβέρας, Χρήστος Ρέππας, Παναγής Κουμάντος, Πέτρος Πανταζόπουλος,
Χρήστος Κορομηλάς, Θεόδωρος Μπρεδήμας, Στάθης Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κούβελας.
Καλαμάτα, 26 Ιανουαρίου 2017.
Από την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου μας, της 26 Ιανουαρίου
2017».

Θεσπρωτία, 30 Οκτώβρη 1940
Οι οβίδες σφύριζαν με μανία πάνω
από τα κεφάλια τους και εκείνοι, τρομοκρατημένοι, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. […]
Η Μάρω, πανιασμένη από τη φωτιά της
κόλασης που ξετρύπωνε από τα μαύρα σύννεφα του ουρανού, κρατούσε σφιχτά τον
Κωνσταντή στην αγκαλιά της.
Είχε κουρνιάσει σαν το πουλάκι κάτω από
ένα δέντρο και προσπαθούσε να προφυλάξει
τον εαυτό της και το κατατρομαγμένο παιδί.
Του χάιδευε τα μαλλιά μέσα από την κάπα
του και του ψιθύριζε απαλά: «Σ’ αγαπώ,
Κωνσταντή μου, σ’ αγαπώ, παιδί μου. Μη
φοβάσαι».
Όμως στο μυαλό της ερχόταν και τρύπωνε
ο τρόμος• ο τρόμος και η αδικία.
Σκέφτηκε ότι αυτή την ώρα η Ελένη θα
είχε σηκωθεί από το κρεβάτι, πετώντας τα
σκεπάσματά της. Θα έβγαινε έξω και θα αντίκριζε ένα έρημο και άδειο χωριό. «Της άξιζε!» είπε φωναχτά, δίχως να τη νοιάζει που
την άκουγε το παιδί της.
Ωστόσο, μέσα της γνώριζε ότι αυτό που
είχαν κάνει στη δύσμοιρη γυναίκα ισοδυναμούσε με θάνατο, ψυχικό και σωματικό.
Ήταν από τις λίγες φορές που η Μάρω επικαλούνταν τη βοήθεια του Θεού: «Θεέ μου,
κάνε να μην πέσει το κακό πάνω στο κεφάλι
μου.
Δεν έφταιγα μόνον εγώ» παρακάλεσε και
στην προσευχή της προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό της – και τις πράξεις της.
Το ψηφιδωτό της Εξομολόγησης αποκαλύπτεται και καθηλώνει…
Το ψηφιδωτό της Εξομολόγησης αποκαλύπτεται και καθηλώνει…

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ο συγγραφέας μας
δίνει μέσα από την
καταπληκτική γραφή
του την συνέχεια του
προηγούμενου βιβλίου του, την «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ». Διαβάζεται
όμως και ανεξάρτητα,
χάρη στην πολύ καλή
δουλειά του ιδίου
αλλά και της συγγραφικής του ομάδας.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ βασίστηκε σε
ιστορικά και πραγματικά γεγονότα και σε
συγκλονιστικές αφηγήσεις πραγματικών
ηρώων.
Μια απόλυτα κινηματογραφική και χωρίς
κενά γραφή, με τους χαρακτήρες να είναι
ολοκληρωμένοι και αληθοφανής, όπου σε
αυτό το βιβλίο φτάνουν στην ολοκλήρωσή
τους, μερικές φορές με την επέμβαση της
Θείας Δίκης, που είναι πανταχού παρούσα,
φτάνοντας έτσι στη Λύτρωση.
Οι εναλλαγές τόπου και χρόνου γίνονται,
διατηρώντας την ισορροπία, χωρίς να κουράζουν, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον
μας έως την τελευταία σελίδα.
Μας παραθέτει ολοζώντανες, έντονες και
ρεαλιστικά ωμές εικόνες της φρίκης του πολέμου, που μπορεί και να σοκάρουν.
Η αφήγηση τελειώνει με μια ερώτηση, μια
απορία …..
Κύριε Πετρουλάκη, σίγουρα δεν θα υπάρξει άλλη συνέχεια;

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα
και έζησε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου
και κατάγεται. Είναι συνθέτης και στιχουργός και
έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και
συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει διατελέσει διευθυντής στο διαφημιστικό τμήμα και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Δίκτυο fm 91,5 στα Χανιά.
Ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία,
είναι αφηγητής παραμυθιών, προπονητής και
Πανελληνιονίκης στο άθλημα του Taekwondo και
έχει ως χόμπι την αναρρίχηση και τις καταδύσεις.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Οι οπλαρχηγοί του Ζευγολατιού και της Βόχας κατά
την εθνική επανάσταση των Ελλήνων το έτος 1821*
25η Μαρτίου 1821 – 25η Μαρτίου 2017

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ»
«Τιμή σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την Πατρίδα, παράδειγμα για εμάς που ζούμε σήμερα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
χάρη στους αγώνες και τις θυσίες εκείνων»

Ο παπαΠιτζούνης αναφέρεται στο
πρωτόκολλο
της παράδοσης του Ακροκορίνθου
ως ένας από
τους Έλληνες
πολεμικούς
αξιωματικούς
με το βαθμό
του εκατόνταρχου.

Την 25η Μαρτίου 1821, που εορτάζει η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης Παλαιών
Πατρών Γερμανός στα Καλάβρυτα, στη μονή
της Μεγίστης Λαύρας, με το σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ» ύψωσε το τιμημένο λάβαρο της εθνικής εξεγέρσεως των Ελλήνων.
Σε κάθε γωνιά της υπόδουλης και πολύπαθης μέχρι τότε Πατρίδος μας η κινητοποίηση
υπήρξε άμεση, ταχύτατη και μαζική.
Ο καταπιεσμένος από το Τουρκικό ζυγό
Έλληνας ραγιάς ύψωνε αγέρωχα το κεφάλι
του απέναντι στον Τούρκο δυνάστη και κατακτητή. Όλοι οι Έλληνες μια γροθιά ξεσηκώθηκαν και πολέμησαν για το ύψιστο ιδανικό, την
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Το 1821, στη Βόχα με κέντρο το Τρανό Ζευγολατειό, αναδείχτηκαν δύο κορυφαίες στρατιωτικές φυσιογνωμίες, οι οποίοι με τη δράση
τους συνέβαλαν στην οργάνωση και την προώθηση της Επαναστάσεως στην περιοχή μας.
Αυτοί ήταν οι οπλαρχηγοί Βουδούρης Αθανάσιος και παπα-Θανάσης Πιτσούνης (ΠαπαΠιτζούνης). Υπήρξαν βεβαίως και άλλοι βοχαϊτες αγωνιστές που πολέμησαν ή θυσιάστηκαν
βοηθώντας στον Αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση της Ελλάδος.

Οπλαρχηγός
Αθανάσιος Βουδούρης
Οι Βουδουραίοι υπήρξαν μία πλούσια ελληνική οικογένεια με καταγωγή από τη Γαράντζα της Μεσσηνίας. Αντιστάθηκαν ηρωικά
κατά των Ενετών, όταν αυτοί κατέλαβαν την
Πελοπόννησο με επικεφαλής τον Μοροζίνη.
Όταν το έτος 1715 εκδιώχθηκαν οι Βενετοί
από τους Οθωμανούς Τούρκους, οι Βουδουραίοι αντιστάθηκαν και εναντίον των Τούρκων.
Πέντε αδελφοί, μέλη της οικογένειας,
αναγκάστηκαν να εκπατριστούν επί Ενετοκρατίας. Ο ένας από αυτούς, ο Γεώργιος,
σκοτώθηκε κατά τη δεύτερη κατάληψη της
Πελοποννήσου από τους Τούρκους (1795).

Άλλος Γεώργιος πήρε μέρος στα Ορλοφικά
(1770), ενώ οι αδελφοί του Δημήτριος, Αθανάσιος, Νικόλαος και Παναγιώτης πολέμησαν
κατά την Επανάσταση του 1821.Το μεγαλύτερο κομμάτι της οικογένειας φονεύθηκε.
Τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη διεσκορπίσθηκαν, καταφεύγοντας μετά τα Ορλοφικά
στην Ύδρα, την Τσούρτσα της Ολυμπίας, την
Χαλκίδα και την Κορινθία. Παρά τον χωρισμό
τους οι Βουδουραίοι διατήρησαν τους συγγενικούς δεσμούς που τους συνέδεαν.
Ένα από τα κυριότερα μέλη της οικογένειας, όπως αυτή μας παρουσιάζεται από την
εποχή της Επαναστάσεως του Ορλόφ, είναι ο
οπλαρχηγός Αθανάσιος Βουδούρης, ο οποίος
έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις που οδήγησαν
στη καταστροφή του Δράμαλη πασά, παρευρέθηκε στη πολιορκία της Ακροκορίνθου και
συμμετείχε σε διάφορες άλλες μάχες. Έπεσε
μαχόμενος υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη στο
Πασσά – Λιμάνι (Πειραιάς) το 1826.

Οπλαρχηγός Καπετάν
Παπα-Θανάσης Πιτσούνης
(ΠαπαΠιτζούνης)
Γεννήθηκε στο Τρανό Ζευγολατειό της
Βόχας το έτος 1779 και πέθανε το έτος 1844.
Ήταν υιός του Γεωργίου Πιτσούνη και είχε
αδελφούς, τους Αναγνώστη ή Νίκο, Μιχάλη,
Μητρολένη και Δημήτριο Πιτσούνη. Σπούδασε στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και
στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε μέλος της
Φιλικής Εταιρείας1, όπως αναφέρεται και

στον κατάλογο των «σημαντικών» των αρχείων του Π. Σέκερη. Ήταν δεινός καβαλάρης
και ατρόμητος πολεμιστής. Αναδείχτηκε σε
ηγετική στρατιωτική φυσιογνωμία του Τρανού Ζευγολατειού και της Βόχας.
Κατά την Επανάσταση του 1821 διετέλεσε
Αρχηγός των ενόπλων αγωνιστών της Βόχας,
πολεμώντας στο πλευρό του Νικηταρά και
του Κολοκοτρώνη, όπου και διακρίθηκε ιδιαίτερα. Στις αρχές του έτους 1821 συμμετείχε
στις συσκέψεις που έγιναν στο μοναστήρι του
Αγ. Γεωργίου στο Φενεό για την καλύτερη
οργάνωση της επανάστασης μαζί με τους παπα-Νίκα (αρχηγός της Καστανιάς) και καπετάν Γ. Δανόπουλο (αρχηγό της Νεμέας). Εκεί
είχε συσταθεί και το αρχηγείο της Φιλικής
Εταιρείας υπό τον ηγούμενο Ναθαναήλ, με τη
συνδρομή των ηγουμένων Δανιήλ Παμπούκη
(Παναγία του Βράχου Νεμέας) και Αμβροσίου
Σιναϊτη (Ταξιάρχες).
Στις 22 Μαρτίου του έτους 1821 οι Τούρκοι
κλείστηκαν στο κάστρο της Ακροκορίνθου για
ασφάλεια, έχοντας μαζί τους και ομήρους. Οι
Έλληνες κατέλαβαν τα υψώματα γύρω από το
κάστρο, με τους Σοφικίτες να πιάνουν το Πεντεσκούφι και τον παπαΠιτζούνη, επικεφαλής 100 βοχαϊτών ενόπλων, την Στιμάγκα. Οι
Βοχαϊτες με τον ίδιο αρχηγό συμμετείχαν και
στη δεύτερη πολιορκία της ΑκροΚορίνθου.
Ακόμη πολέμησαν και στα Δερβενάκια (26/28
Ιουλίου 1822), στο Βασιλικό (28 Αυγούστου
1822) κ.α.
Συνεχίζεται

1 Aρ. 449 δια Δ. Παμπούκη γρ. 100, χρονών 40.

"Το άρθρο είναι του Σχοινοχωρίτη Κωνσταντίνου. Έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο www.
zevgolatio.gr και στο προσωπικό του ιστολόγιο https://adesmeutiskepsi.blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και χρήση μέρους ή του συνόλου αυτού, με την βασική προϋπόθεση και υποχρέωση της αναφοράς των στοιχείων του γράψαντος και των προαναφερόμενων λίνκ
που βρίσκεται καταχωρημένο".

ΒΡΑΧΑΤΙ

καθημερινά θα βρείτε γευστικές λιχουδιές
για το τραπέζι σας φτιαγμένες με την γνωστή
και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας

ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό

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

Είμαστε μια παρέα από το Βραχάτι που αγαπάμε την καλή μουσική!
Φτιάξαμε ένα web radio το www.shelter-radio.gr για να μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από την άλλη μεγάλη μας αγάπη: Το
ραδιόφωνο.
Για μας, αυτή η προσπάθεια είναι το μουσικό καταφύγιο μας!
Τα μουσικά μας ακούσματα ξεκινούν από το Rock, την Soul,
τα Blues και την Ethnic μουσική. Αγαπάμε το ποιοτικό ελληνικό
τραγούδι, τους μεγάλους συνθέτες, τους τραγουδοποιούς και την
εναλλακτική ελληνική σκηνή.
Μας συγκινούν τα λόγια και οι μελωδίες που έχουν ψυχή,
έμπνευση και αλήθεια!
Παράλληλα στηρίζουμε κάθε πολιτιστική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής (συναυλίες, θέατρο, τέχνες).
Ο σταθμός παίζει όλο το 24ωρο με μουσικές λίστες που έχουν
επιλέξει οι μουσικοί μας παραγωγοί. Το ζωντανό μας πρόγραμμα
αυτή την δοκιμαστική περίοδο, ξεκινά στις 6 το απόγευμα και πάει
ως τα μεσάνυχτα.
Μπορείτε να μας ακούτε και να μας στέλνετε σχόλια και προτάσεις ώστε να γίνουμε καλύτεροι!
Τρόποι ακρόασης και επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www. shelter-radio.gr
Facebook : https://www.facebook.com/shelter.gr/?fref=ts
Blog του σταθμού: https://shelter-radio.blogspot.gr
Συντονιστείτε στο σταθμό μας… και βρείτε κι εσείς το μουσικό
σας καταφύγιο!!!
Οι μουσικοί παραγωγοί του shelter-radio:
Κωστής Ανδρικόπουλος
Μπάμπης Ανδρικόπουλος
Χάρης Γιαννακούλιας
Γιάννης Δαμόκας
Δημήτρης Θεολόγου
Αλέκος Καλλίρης
Θανάσης Κρεμασμένος
Κώστας Λάσκος
Ελένη Παπαγεωργίου
Τάσος Πολάλης
Θωμαΐδα Τιγκαράκη -Παπασταύρου

