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Στον αέρα ξανά η ΣΔΙΤ για τα σκουπίδια!

σελ. 10-11ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ

σελ. 4

Τα ρήγματα απειλούν 
την ύπαρξη του χωριού

σελ. 2 σελ. 5 σελ. 9

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πώς θα γίνουν 
οι εκλογές μετά 
την αλλαγή του 

"Καλλικράτη"

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Άρχισαν οι 
δηλώσεις ΟΣΔΕ 

2017. Πανέτοιμη 
η ΕΑΣ Κιάτου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έπιασε 4άδα 
ο Παμβοχαϊκός 

μετά τη νίκη στην 
Αλεξανδρούπολη

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Οι οπλαρχηγοί 
της Βόχας και 

του Ζευγολατιού
το 1821

σελ. 15 σελ. 19

1,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΏΝ ΔΗΜΏΝ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΚΥΏΝΙΏΝ

Με επιστολή του προς τον περιφερειάρχη ο πρό-
εδρος του Χαλκείου Μ. Μπακιρτζής ζητά να λη-

φθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα!

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά μέχρι το 2030 η ανακύκλωση να φτάσει στο 70%!!!
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Τα εν Δήμω

Με μια δραματική επιστολή-έκκλη-
ση προς τον περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου ο πρόεδρος της Τ.Κ. Χαλκείου 
ζητά τη συνδρομή της Περιφέρειας για 
να δοθεί μία λύση στο τεράστιο πρό-
βλημα των κατολισθήσεων που έχει 
δημιουργηθεί στο χωριό. Ο Μανώλης 
Μπακιρτζής μεταξύ άλλων στην επι-
στολή του τονίζει την κρισιμότητα της 
κατάστασης αναφέροντας χαρακτηρι-
στικά: «Το Χαλκί κοιμάται και δεν ξέρει 
αν θα ξυπνήσει στη θέση του»!

Η επιστολή
Αναλυτικά η επιστολή, η οποία κοι-

νοποιήθηκε στον αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας, στο δήμο Βέλου-Βόχας και 
στα τοπικά ΜΜΕ, αναφέρει τα κάτωθι: 
«κ. Περιφερειάρχη,

Σας μεταφέρω τις ανησυχίες του 
Προέδρου και του Δ.Σ. του Τ.Δ. Χαλ-
κείου του Δήμου Βέλου-Βόχας και 
όλων των κατοίκων του χωριού.

Το Χαλκί κοιμάται και δεν ξέρει αν 
θα ξυπνήσει στη θέση του ή θα έχει 
μετατοπιστεί στο επόμενο χωριό. Ο 
λόγος για το ρήγμα που υπάρχει εδώ 
και πολλά χρόνια στο χωριό!

Συγκεκριμένα οι μελέτες που έγι-
ναν επί νομάρχη κ. Ν. Ταγαρά από το 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, από 
τον καθηγητή κ. Κουμαντάκη και την 
ομάδα του, δεν μας έδωσαν ποτέ τα 
αποτελέσματα, πράγμα που μας είχε 
υποσχεθεί πολλές φορές ο κ. Ταγαράς.

Οι μικρές βελτιώσεις του Δήμου 
δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα. Στην 
πλατεία του χωριού υπάρχει μια βόμ-
βα έτοιμη να εκραγεί, από τα υπόγεια 
ύδατα, τα μπαζωμένα πηγάδια με νερό, 
τους βόθρους του χωριού που επιδει-
νώνουν την κατάσταση, με αποτέλεσμα 
τη πλατεία να βυθίζεται, στα σπίτια να 
παρατηρούνται μεγάλες ρωγμές και το 
ρήγμα να παραμένει ενεργό.

Παρακαλούμε όλους τους αρμόδι-
ους φορείς να ενεργοποιηθούν για 
την επίλυση του σοβαρού αυτού προ-
βλήματος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
για τη σοβαρότητα και την υπευθυνό-
τητα που θα αντιμετωπίσετε το πρό-
βλημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ»

Η μελέτη του ρήγματος
Τα κατολισθητικά φαινόμενα που 

πλήττουν το χώρο θεμελίωσης του 
οικισμού Χαλκείου και των πέριξ αυ-
τού αγροτεμαχίων στο Δήμο Βόχας, 
μελετήθηκαν σε πρώτη Φάση, από την 
ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου 
Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας 
του ΕΜΠ, το έτος 2005. Με βάση τις 
προτάσεις της έρευνας αυτής, υλο-
ποιήθηκε με ευθύνη των Υπηρεσιών 
της Νομαρχίας Κορινθίας, γεωτρητικό 
πρόγραμμα, που περιελάμβανε την 
ανόρυξη πέντε (5) γεωτρήσεων συνε-
χούς δειγματοληψίας. 

Πέρα από την ανόρυξη των ερευ-
νητικών γεωτρήσεων για τη μελέτη 
των γεωμηχανικών χαρακτηριστικών 
και της στρωματογραφίας των σχημα-
τισμών, στις υποχρεώσεις της εργο-
λάβου εταιρείας ήταν η εγκατάσταση 
πιεζομέτρων και αποκλισιομέτρων για 
την παρακολούθηση των διακυμάν-
σεων της στάθμης του υδροφόρου 
ορίζοντα αλλά και τον έλεγχο των πι-
θανών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια 
τουλάχιστον ενός πλήρους υδρολο-
γικού κύκλου, καθώς και εκτέλεση 
των αναγκαίων επιτόπου και εργα-
στηριακών δοκιμών. Για τις τελευταίες, 
από τους πυρήνες των γεωτρήσεων 
επελέγη σαν κατάλληλα δείγματα που 
μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για τον 
προσδιορισμό των φυσικών και μηχα-
νικών χαρακτηριστικών των γεωλογι-

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΑΛΚΙ

Δραματική έκκληση του προέδρου�
Με επιστολή του προς τον περιφερειάρχη ο Μανώλης Μπακιρτζής ζητά να ληφθούν μέτρα  

για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του χωριού!
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κών σχηματισμών που διατρήθηκαν.
Η τελική αξιολόγηση των δεδομένων από 

το γεωτρητικό πρόγραμμα, τις εργαστηρι-
ακές δοκιμές, τις μετρήσεις στα αποκλισι-
όμετρα και πιεζόμετρα, σε συνδυασμό με 
την λεπτομερή τεχνικογεωλογική χαρτο-
γράφηση της ευρύτερης ζώνης εκδήλωσης 
των αστοχιών, αποτέλεσαν το αντικείμενο 
σχετικού Ερευνητικού Προγράμματος, που 
ανατέθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Κορινθίας στο Εργαστήριο Τεχνικής Γε-
ωλογίας – Υδρογεωλογίας, με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Επίκουρο. Καθηγητή Δ. Ρόζο. 
Στόχος του ανωτέρω Ερευνητικού Προ-
γράμματος ήταν η διατύπωση προτάσεων 
για την οριστική αντιμετώπιση των κατολι-
σθητικών φαινομένων, με αναλυτική περι-
γραφή των επιμέρους εργασιών, ώστε στη 
συνέχεια να γίνει από εξειδικευμένο Γεωτε-
χνικό Γραφείο Μελετών, η διαστασιολόγηση 
των απαιτούμενων έργων, η κοστολόγηση 
αυτών, η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής 
και των τευχών δημοπράτησης για τα έργα 
που πιθανόν θα επροτείνοντο.

Στα πλαίσια εκπόνησης της φάσης αυτής 
(Β’ ΦΑΣΗ) του Ερευνητικού Προγράμματος, 
πραγματοποιήθηκε λεπτομερής τεχνικογε-
ωλογική χαρτογράφηση, σε τοπογραφικό 
υπόβαθρο κλίμακας 1:2.000, το οποίο προ-
έκυψε από μεγέθυνση τοπογραφικού δια-
γράμματος της ΓΥΣ, κλίμακας 1:5.000.

Με την ψηφιοποίηση του ανωτέρω το-
πογραφικού διαγράμματος και σχετική επε-
ξεργασία σε σύστημα GIS, παρήχθη ο μορ-
φολογικός χάρτης, ο χάρτης μορφολογικών 
κλίσεων και ο χάρτης διεύθυνσης μορφολο-
γικών κλίσεων. Στον χάρτη πληροφόρησης 
απεικονίζονται οι εδαφικές διαρρήξεις, οι θέ-
σεις εγκατάστασης των ρωγμόμετρων και οι 
θέσεις των ερευνητικών γεωτρήσεων.

Σε αυτή την έκθεση, πέρα από τους ανω-
τέρω χάρτες, παρουσιάζονται οι αξιολογή-
σεις των διαθέσιμων δεδομένων από:
• το γεωτρητικό πρόγραμμα (αξιολόγηση 

των πυρήνων των γεωτρήσεων και των 
αποτελεσμάτων από τις επί τόπου δοκιμές),

• τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δο-
κιμών,

• τα αποτελέσματα από την επεξερ-
γασία των μετρήσεων στον βρο-
χομετρικό σταθμό του Χαλκείου, 
καθώς και η συσχέτιση αυτών με 
την πορεία εξέλιξης των κατολι-
σθητικών φαινομένων.

• τα αποτελέσματα από την επεξερ-
γασία των μετρήσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν στα ρωγμόμετρα 

που εγκατέστησε η Ερευνητική 
Ομάδα του Εργαστηρίου Τεχν. Γεω-
λογίας – Υδρογεωλογία του ΕΜΠ, 
σε επιλεγμένες θέσεις εκδήλωσης 
των αστοχιών στην επιφάνεια.

• τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 
στα αποκλισιόμετρα και πιεζόμετρα.
Τέλος, προκειμένου να διερευνη-

θεί η ευστάθεια του πρανούς αλλά 

και να προταθούντα αναγκαία μέτρα 
για την ανάσχεση των μετακινήσεων 
πραγματοποιήθηκαν σχετικές αναλύ-
σεις με τη χρήση του υπολογιστικού 
πακέτου LARIX 5. Με βάση τις ανω-
τέρων αξιολογήσεις, διατυπώνονται 
προτάσεις για την οριστική αντιμετώ-
πιση των γεωλογικών αστοχιών που 
πλήττουν την περιοχή έρευνας.

Χάρτης του Χαλκείου 
που ακολουθεί τη 
μελέτη του ΕΜΠ. 
Διακρίνονται με 
παχύ γκρι χρώμα 
τα ρήγματα που 
διατρέχουν το 
χωριό σε αρκετά 
σημεία. Επίσης 
σε γκρι κύκλους 
με αριθμούς οι 
θέσεις όπου έγιναν 
οι ερευνητικές 
γεωτρήσεις. 
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1,6 εκατ. ευρώ για 
την αποκατάσταση ζημιών 
στην Παλιά Εθνική Οδό
στα όρια των δήμων Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων

Τη Μεγάλη Πέμπτη 
θα δοθεί στην 
κυκλοφορία η 

Κορίνθου-Πατρών
Ταχύτερες και ασφαλέστερες διελεύσεις 

υπόσχεται η ολοκλήρωση όλων των τμη-
μάτων της Ολυμπίας Οδού, μειώνοντας 
την απόσταση μεταξύ Αθήνας - Πάτρας στα 
201,5 χλμ και σε χρόνο στα 1:50 λεπτά, με 
μέση ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. 
Στην παρούσα φάση, το υπουργείο Υποδο-
μών εξετάζει το αίτημα που κατέθεσε η κοι-
νοπραξία Ολυμπία Οδός, που κατασκευάζει 
το τμήμα Κόρινθος - Πάτρα, για παράταση 
της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Η κοινοπραξία, στο αίτημα της υποστη-
ρίζει πως η σφοδρότατη κακοκαιρία που 
έπληξε τη χώρα και ιδιαίτερα τη βορειοανα-
τολική Πελοπόννησο «κατέστησε αδύνατη 
τη συνέχιση των Κατασκευών (...) επί επτά 
συναπτές ημέρες και συγκεκριμένα από την 
Παρασκευή 06-01-2017 έως την Πέμπτη 
12-01-2017». Η σφοδρότατη αυτή κακοκαι-
ρία και οι συνέπειές της, οι οποίες δεν μπο-
ρούσαν να προβλεφθούν σε τέτοια έκταση, 
ούτε να αντιμετωπισθούν ή μετριασθούν 
ακόμη και με την επίδειξη άκρας επιμέλει-
ας από την πλευρά του Παραχωρησιούχου, 
συνιστά Γεγονός Ανωτέρας Βίας. Συνεπώς 
δικαιούται παράτασης.

Πασχαλιάτικο δώρο
Ραντεβού την Μεγάλη Πέμπτη, στην κε-

ντρική πλατεία της Πάτρας, έδωσε ο Υπουρ-
γός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, "για να 
γιορτάσουμε και την παράδοση του νέου 
δρόμου (σημ.Κορίνθου-Πατρών). Θα πηγαί-
νουν οι πολίτες επιτέλους, μετά από πάνω 
από μία δεκαετία στην Πάτρα με νέο δρόμο".

Συγκεκριμένα είπε πως "Ναι, θα είναι 
ολόκληρος ο δρόμος, σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα, εκτός από 3 ή 4 σημεία, που 
ήταν εντοπισμένα -είναι μέσα στο χρονοδι-
άγραμμα και την έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των οργάνων-, όπου είχαμε 
αρχαιολογικές εργασίες που δεν έχουν ολο-
κληρωθεί ή έργα του σιδηρόδρομου που 
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα είναι και αυτά 
έτοιμα μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, όπως έχου-
με δώσει το χρονοδιάγραμμα".

Με δύο αποφάσεις του με διαφορά λίγων ημε-
ρών ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υπο-
δομών Γιώργος Δέδες διέθεσε συνολικά το ποσό 
των 1,6 εκατομ. ευρώ για την αποκατάσταση ζη-
μιών από πλημμύρες στην Παλαιά Εθνική Οδό στα 
όρια των δήμων Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων. 

Συγκεκριμένα απόφασή του στις 8 Μαρτίου 
ο Γιώργος Δέδες εγκρίνει τη δέσμευση ποσού 
800.000 € και τη μεταβίβασή της στο Δήμο Σικυ-
ωνίων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες 
συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών στα διοι-
κητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής 
φθορδιν στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλή-

θηκαν από πλημμύρες». 
Ενώ με αντίστοιχη απόφαση  της 16ης Μαρτί-

ου δεσμεύει ίσο ποσό (800.000€) για «Εργασίες 
συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου - Βόχας και επι-
σκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που 
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης 
Σεπτεμβρίου 2016».

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοικτό 
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης 
δεν θα υπερβαίνει την εγκρινόμενη πίστωση.
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Μπορεί όλα τα φώτα να έπεσαν 
στην “απλή αναλογική” που σίγου-
ρα είναι η μείζων αλλαγή, όμως η 
κυβερνητική πρόταση για την τρο-
ποποίηση του θεσμικού πλαισίου 
της Αυτοδιοίκησης έχει πολλά εν-
διαφέροντα για συζήτηση σημεία, 
στο 445 σελίδων πόρισμα της Επι-
τροπής.

Αν εστιάσουμε στα κεφάλαια για το 
Εκλογικό Σύστημα που περιέχουν τις 
προτάσεις της Επιτροπής, θα εντο-
πίσουμε ότι έχουν τεθεί στο τραπέζι 
πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση 
με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Γενική κατεύθυνση της Επιτροπής 
είναι η απλοποίηση του συστήματος 
που εισήγαγε από τις εκλογές του 
2010 ο “Καλλικράτης” με αλλαγές 
όμως που αρκούν να αλλάξουν ριζι-
κά τους όρους του “παιχνιδιού” για τις 
παρατάξεις.

Όλοι ένα!
Ένα από τα σημεία που ξεχωρίζουν 

είναι πρόταση για πλήρη κατάργηση 
της εσωτερικής διαίρεσης των Δή-
μων σε εκλογικές περιφέρειες και 
για ενιαία εκλογή των δημοτικών 
συμβούλων σε όλη την έκταση του 
Δήμου. Κατά τους εισηγητές, αυτή 
η αλλαγή “καλλιεργεί ενιαία δημοτι-
κή συνείδηση, συμβάλλοντας στην 
υπέρβαση των παλαιών διοικητικών 
ορίων” και παράλληλα, “έχει το πλε-
ονέκτημα της απλότητας και της σα-
φήνειας που αποτελεί σημαντικό κρι-
τήριο επιτυχίας όλων των εκλογικών 
συστημάτων”.

Πράγματι, η απλοποίηση του συ-
στήματος ανάδειξης των δημοτικών 
συμβούλων σε ένα Δήμο που αποτε-
λείται από πρώην καλλικρατικές ενό-
τητες (π.χ. Βέλου, Βόχας) έχει αδιαμ-
φισβήτητα πλεονεκτήματα, όμως η 
ουσία είναι αλλού:

Η πρόταση παραγνωρίζει τις υπαρ-
κτές σήμερα τοπικές ιδιομορφίες 
και το γεγονός ότι η διοικητική (και 
συγκυριακή) ενότητα που έφερε ο 
“Καλλικράτης” δεν σβήνει την κοινω-
νικοπολιτισμική και ιστορική οντό-
τητα κάθε περιοχής. Σε περιπτώσεις 
λοιπόν μεγάλων πληθυσμιακών ανι-
σοτήτων μεταξύ των δημοτικών ενο-
τήτων, όπως για παράδειγμα μεταξύ 
Καποδιστριακού δήμου Σικυωνίων 
και Φενεού ή Στυμφαλίας, είναι προ-
φανές ότι η μικρή περιοχή κινδυνεύει 
να χάσει την εκπροσώπησή της στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν προβλέ-
πεται κάποια ποσόστωση.

Εξετάζοντας την ίδια πρόταση για 
τις Περιφερειακές Εκλογές, η Επι-

τροπή κατέληξε στη διατήρηση της 
ισχύουσας ρύθμισης για την εκλογή 
των περιφερειακών συμβούλων ανά 
νομό.

Το ψηφοδέλτιο λοιπόν των δημο-
τικών εκλογών θα είναι ενιαίο, με 
αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό 
εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ή 
αυξημένο κατά 10% το ανώτερο.

Αυτόνομα ψηφοδέλτια στις Δη-
μοτικές & Τοπικές Κοινότητες

Παράλληλα, προτείνεται η αποσύν-
δεση των συνδυασμών που μετέχουν 
στις εκλογές για το κεντρικό Δημοτι-
κό Συμβούλιο από τους συνδυασμούς 
που καταρτίζονται σε κάθε Δημοτική 
Ενότητα. Η αυτόνομη κατάρτιση συν-
δυασμών για κάθε Συμβούλιο Δημο-
τικής Κοινότητας και βέβαια η εκλογή 
τους σε ξεχωριστή κάλπη αναβαθμί-
ζει σημαντικά τα όργανα αυτά.

Είναι αξιοσημείωτη η πρόβλεψη 
της Επιτροπής, η εκλογή του προέ-
δρου των Τοπικών αυτών Συμβου-
λίων να είναι έμμεση, δηλαδή ο 
επικεφαλής τους να ψηφίζεται από 
τους εκλεγμένους συμβούλους. 
Έτσι δεν θα προκύπτει ένας “μίνι Δή-
μαρχος”.

Στο παιχνίδι οι 17άρηδες
Μια ακόμη καινοτομία που έχει πε-

ράσει στα ψιλά μέχρι στιγμής είναι η 

επέκταση του δικαιώματος του εκλέ-
γειν στους 17ρηδες. Αυτό προτείνει η 
Επιτροπή του ΥΠΕΣ, “σε εναρμόνιση 
προς τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε 
πρόσφατα και για τις εθνικές εκλο-
γές”, όπως σημειώνεται στο κείμενο. 
Δεν προτείνεται αλλαγή ωστόσο στο 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Η Επιτρο-
πή εισηγείται τη διατήρηση του ηλι-
κιακού ορίου για τους υποψηφίους 
ως έχει, δηλαδή στα 18 έτη για τους 
Δημοτικούς και Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στα 21 έτη για τον/
την Δήμαρχο και Περιφερειάρχη.

4ετία και πάλι
Τέλος, το διάστημα της δημοτικής 

θητείας και ο χρόνος των εκλογών 
έχουν τεθεί στη συζήτηση.

Η Επιτροπή προτείνει να αποσυν-
δεθούν οι δημοτικές και περιφερεια-
κές εκλογές από τις ευρωεκλογές και 
να διεξάγονται στο τέλος Οκτωβρίου 
ή αρχές Νοεμβρίου. Οι νέες αρχές 
θα αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου της διε-
ξαγωγής των εκλογών έτους, όπως 
συνέβαινε και προ “Καλλικράτη”.

Επιθυμία της κυβέρνησης είναι η 
κατάργηση της 5ετούς δημοτικής θη-
τείας και η συντόμευση της περιόδου 
σε 4 έτη. Η Επιτροπή το αφήνει ανοι-
χτό στο διάλογο, αλλά κατά πληρο-
φορίες, αντιρρήσεις έχουν εκφράσει 

οι δανειστές της χώρας, για λόγους 
αυξημένου κόστους των εκλογών.

Δεν αλλάζει ο δημαρχοκεντρι-
σμός

Οι προτάσεις της κυβέρνησης για 
τις θεσμικές αλλαγές στην Αυτοδιοί-
κηση επουδενί δεν καταργούν το δη-
μαρχοκεντρικό ή περιφερειαρχοκε-
ντικό μοντέλο. Ίσως να το μετριάζουν.

Η διατήρηση του δεύτερου γύρου 
εκλογών για την ανάδειξη προσώπου 
που θα συγκεντρώσει το 50% + 1 των 
ψήφων δικαιολογείται στο κείμενο 
της Επιτροπής ως εξής:

“Το πρόσωπο του Δημάρχου/ Πε-
ριφερειάρχη διαθέτει παγιωμένη 
θέση στη συνείδηση των πολιτών, γι’ 
αυτό και η προτεινόμενη ρύθμιση δεν 
ανατρέπει ριζικά τις μέχρι σήμερα δι-
αδικασίες με τις οποίες είναι εξοικει-
ωμένοι οι αιρετοί και οι πολίτες. Με 
την επιλογή αυτή ενισχύεται θεσμικά 
και συμβολικά η θέση και ο ρόλος του 
Δημάρχου/ Περιφερειάρχη”.

Πέρα όμως από τους συμβολι-
σμούς, είναι σαφές ότι σε αντίθεση 
με τον Πρωθυπουργό, η εξουσία 
του οποίου βασίζεται στην αρχή της 
δεδηλωμένης, η θέση του Δημάρχου 
και του Περιφερειάρχη δεν εξαρτάται 
από τη στήριξη του Συμβουλίου.

Δεν είναι άλλωστε λίγα τα παρα-
δείγματα των δημοτικών διοικήσεων 
που για διάφορους λόγους χάνουν 
την εμπιστοσύνη των συμβούλων, 
έστω κι αν οι τελευταίοι εξελέγησαν 
με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου. Οι 
Δήμοι διοικούνται και λειτουργούν 
ακόμη και υπό ιδιάζουσες πολιτικές 
συνθήκες.

Το πείραμα της απλής αναλογικής 
και των υπόλοιπων θεσμικών αλλα-
γών ίσως είναι ριψοκίνδυνο, αλλά σε 
κάθε περίπτωση ενδιαφέρον.

Π. Σκουρλέτης: Θέλουμε την μέγι-
στη δυνατή συναίνεση

«Τα θέματα των θεσμικών αλλα-
γών δεν επιδέχονται προσεγγίσεων 
“fast track”, θέλουμε να εξασφαλί-
σουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση» 
υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερι-
κών, Π. Σκουρλέτης, απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της 
Ν.Δ., Μ. Βορίδη, σχετικά με τον διά-
λογο για τις αλλαγές στο Καλλικράτη 
και του θεσμικού πλαισίου για την το-
πική αυτοδιοίκηση. Ο Π. Σκουρλέτης 
επίσης επισήμανε ότι το πόρισμα της 
σχετικής επιτροπής δεν αποτελεί τις 
θέσεις της κυβέρνησης η οποία θα 
δημοσιεύσει τις τελικές της προτά-
σεις περίπου στα μέσα της χρονιάς.

Πώς θα γίνονται 
οι τοπικές εκλογές 

με την αλλαγή 
του “Καλλικράτη”
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ΓνώμηΑγροτικά

Αναστάτωση από δημοσιεύματα 
για κλείσιμο ελαιοτριβείων 

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χαρ. Κασίμης 
Αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο και ιδιαίτε-

ρα στους ελαιοπαραγωγούς έχει προκληθεί από 
σειρά δημοσιευμάτων τα οποία αναφέρονται σε 
άμεση παρέμβαση Αμερικάνικης πολυεθνικής 
εταιρείας, με τη βοήθεια μάλιστα Ελλήνων, που 
επιχειρεί να βάλει στο… χέρι, τον εθνικό «θησαυ-
ρό» της χώρας, το ελαιόλαδο.

Το θέμα ξεκίνησε πριν λίγο καιρό όταν ένας 
αγροτοσυνδικαλιστής από τη Φθιώτιδα αποκά-
λυψε σε ενημερωτικά sites πως έχουν κατατε-
θεί προτάσεις για την κατασκευή τριών «mega 
factories» ελιάς και ελαιολάδου, σχέδιο το οποίο 
έχει ως χορηγό την Εθνική Τράπεζα. Τα δημοσι-
εύματα αναφερόμενα στις επιπτώσεις της πιθα-
νής εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου σημείωναν 
χαρακτηριστικά: «Θα σβήσουν σε μία νύχτα 2.750 
μικρά ελαιοτριβεία, στις περιοχές που θα λειτουρ-
γήσουν τα mega factories». Οι τρεις περιοχές, τις 
οποίες «στοχεύει» η Αμερικάνικη πολυεθνική, 
είναι η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η 
Κρήτη. 

Λίγο αργότερα, ένα ακόμη «λιθαράκι» στις 
"αποκαλύψεις" έβαλε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
Σπύρος Μάμαλης, ο οποίος δήλωσε γνώστης του 
θέματος.  «Το γνωρίζουμε και μάλιστα έχουμε 
παρέμβει σ’ αυτή τη λογική στον κανονισμό του 
ελληνικού σήματος ελαιολάδου, καθώς κάποιοι 
επιχείρησαν να περάσουν κανονισμό έτσι ώστε το 
25% του λαδιού να μην είναι ελληνικό, να μπο-
ρεί να χαρακτηρίζεται ένα λάδι ως ελληνικό, ενώ 
το 25% δεν είναι ελληνικό. Υπάρχει αυτή η λογι-
κή και δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, αλλά αν 
προκληθώ θα το κάνω, γιατί έχω τα ονόματα, γι’ 
αυτούς που έχουν κάνει προτάσεις στην Ελληνική 
κυβέρνηση να κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτρι-
βεία,» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μάμαλης. 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ υποστήριξε μάλιστα 
ότι στο νέο ΠΑΑ (πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυ-

ξης) υπάρχει περιορισμός στην επιδότηση νέων 
ελαιοτριβείων. «Υπάρχουν πάρα πολλοί τριγύρω 
από το υπουργείο, όχι επίσημα στελέχη, αλλά 
φορείς ή πρόσωπα μεμονωμένα τα οποία ακρι-
βώς προσδοκούν να στρέψουν την κυβέρνη-
ση στο να κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτριβεία 
με το πρόσχημα των οικονομιών κλίμακος και 
των μεγαλύτερων μεγεθών που θα προσφέρει 
μια τέτοια επένδυση. Εμείς προσπαθούμε να το 
αποτρέψουμε, γιατί θεωρούμε ότι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του ελληνικού λαδιού είναι η χαμη-
λή οξύτητα η οποία επιτυγχάνεται με την άμεση 
μεταφορά των ελιών στα ελαιοτριβεία, τα οποία 
αν μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και 
περιμένουν οι ελιές για να γίνει η όλη διαδικασία 
μεταποίησης, προφανώς η οξύτητα θα είναι πιο 
ανεβασμένη, όπως γίνεται στην Ισπανία και στην 
Ιταλία. Αυτές οι προτάσεις έχουν άμεση σχέση με 
την Αμερικάνικη πολυεθνική,» υπογράμμισε ο κ. 
Σπύρος Μάμαλης.

Διάψευση από Κασίμη
Πριν λίγες μέρες ο Γεν. Γραμματέας Αγροτικής 

Ανάπτυξης Χαρ. Κασίμης διέψευσε με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο την ανωτέρω φημολογία. 
Όπως εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στον Γιώργο Γουγά και στο ραδιόφωνο Ηλέκτρα 
98.8, η μελέτη αυτή έχει γίνει από το 2012 και 
αποτελείται από μια σειρά προτάσεων. Η επιδότη-
ση για τη δημιουργία ελαιοτριβείων πράγματι έχει 
σταματήσει εξήγησε ο Γεν. Γραμματέας, όχι όμως 
για τους προαναφερόμενους λόγους αλλά επει-
δή ο αριθμός των ελαιοτριβείων στη χώρα μας 
είναι υπερβολικά μεγάλος. Ωστόσο, επιδοτείται ο 
εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων, γεγονός που 
όπως σημείωσε ο κ. Κασίμης αποδεικνύει ότι δεν 
είναι στις προθέσεις του υπουργείου να κλείσει τα 
ελαιοτριβεία που ήδη υπάρχουν. 

«Πρωταθλήτρια» η 
Κορινθία στο πρόγραμμα 

«Νέοι Αγρότες»

Ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν 
συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 
σαφώς μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο 
πρόγραμμα, κάτι που οδηγεί αβίαστα στο συμπέ-
ρασμα ότι η οικονομική κρίση δεν αποτελεί και 
τον βασικότερο παράγοντα για επιστροφή στα 
χωράφια και στον πρωτογενή τομέα. Ίσως και 
τα κίνητρα να μην είναι αρκετά ώστε να βοηθή-
σουν νέους ανθρώπους να πάρουν την απόφα-
ση να επιστρέψουν. Γεγονός είναι ότι σε αυτό το 
πρόγραμμα, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
θα διατεθούν 24.400.000 ευρώ τα οποία και θα 
μοιραστούν 1.168 δικαιούχοι έναντι 1.200 που 
υπήρχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Σύμφω-
να με την κατανομή η Αργολίδα έχει 170 δικαιού-
χους, η Αρκαδία 103, η Λακωνία 275 η Κορινθία 
323 και η Μεσσηνία 297. Με βάση τις αιτήσεις και 
το ποσό που διανέμεται, το πλέον πιθανό είναι να 
ενταχθούν όλοι στο πρόγραμμα των Νέων Αγρο-
τών και επειδή αφενός το διανεμόμενο ποσό είναι 
μεγαλύτερο, αφετέρου οι αιτήσεις είναι λιγότερες, 
δεν θα υπάρχουν αναπληρωματικοί, όπως έγινε 
τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να δημιουργηθούν 
προβλήματα αντιπαράθεσης. Ο αρμόδιος αντιπερι-
φερειάρχης Πελοποννήσου, Ηλίας Στρατηγάκος, 
αναφερόμενος στην εξέλιξη του προγράμματος 
δήλωσε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την 
κατανομή και πιστεύουμε ότι το νέο αίμα που θα 
μπει θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση του πρωτο-
γενούς τομέα της Πελοποννήσου».

Πηγή: www.ypaithros.gr

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Γυναικείο  Ανδρικό  Παιδικό

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 
161, Λέχαιο
τηλ. 27413. 010.74

Μανικιούρ  Πεντικιούρ



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

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  553RS
50,6 cm3   3,1hp

499,00€
από 766€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  129R
27,5 cm3   1,1hp

290,00€
από 378€

34,6 cm3 2,2hp

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  535RX

499,00€
από 682€

675,00€
από 861,00€45,7 cm3   2,8hp

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  545RX

53,3 cm3   3,8hp

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

899,00€
από 1240€
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8 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΤα εν Δήμω...

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ο νεοσυσταθείς εμπορικός σύλλογος Βραχατίου 

πραγματοποιεί εκλογές την Κυριακή 1 Απριλίου και 
μεταξύ των ωρών 14:00 και 18:00 στο κατάστημα του 
Κ.Α.Π.Η Βραχατίου.

Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν και να ασκήσουν 
το δικαίωμά τους. Επίσης, μπορούν να ψηφίσουν όσοι 
έμποροι-καταστηματάρχες του Βραχατίου εγγραφούν 
στο σύλλογο εκείνη τη μέρα. Η διοικούσα επιτροπή θα 
αποτελείται από επτά μόνιμα μέλη και δύο αναπληρω-
ματικά. 

Επίσημη παρουσίαση για το αναρριχητικό 
πεδίο "Φρύγανη" στη Στυμφαλία

Η Φρύγανη είναι ένας μεγάλος κάθε-
τος τοίχος με ένα συνδυασμό από πολύ 
γερό ασβεστόλιθο και ενσωματωμένα 
κροκαλοπαγή χαλίκια. Θυμίζει τα Μετέ-
ωρα, αλλά ο βράχος είναι πολύ πιο γε-
ρός και πιο πλούσιος σε χαρακτηριστικά 
όπως τσέπες, τρύπες και φλοίδες. Και με 
τη σημαντική διαφορά πως εδώ οι δια-
δρομές είναι πυκνά ασφαλισμένες!

Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 5b – 
7b+, με την πλειονότητα στις μέσες βαθ-
μολογίες 6a-6c.Η αναρρίχηση είναι κυρί-
ως τεχνική και ισσοροπιστική με μεγάλη 
ποικιλία σε κινήσεις.

Συνθήκες: Το πεδίο είναι κατάλληλο 
για αναρρίχηση όλο το χρόνο. Τον χει-

μώνα σκαρφαλώστε το πρωί στο κύριο 
πεδίο. Την άνοιξη, το φθινόπωρο αλλά 
και το καλοκαίρι, φροντίστε να μένετε 
στη σκιά όταν δεν έχει συννεφιά και η 
θερμοκρασία είναι πάνω από 20 C.

Σκιά: Στον κύριο βράχο (Φρύγανη) η 
σκιά ξεκινά γύρω στις 15:30. Ο τομέας 
Μύλος είναι στη σκιά το πρωί μέχρι τη 
13:30 περίπου.

Εξοπλισμός: Σχοινί 60m (80m για τα 
extension). Σετάκια: 20m, 12 σετάκια / 
30m, 16 σετάκια / 40m, 22 σετάκια.

Παιδιά: Με σχεδόν μηδενικό μονο-
πάτι και ομαλές περιοχές κάτω από τα 
βράχια το πεδίο Φρύγανη είναι ένα από 
τα πλέον κατάλληλα για παιδιά και οικο-

γένειες. Μόνο το πεδίο Μύλος δεν είναι 
ιδανικό, μιας και είναι σχετικά απότομο 
και εκτεθειμένο το (επίσης βέβαια πολύ 
μικρό) μονοπάτι.

Πρόσβαση: Φρύγανη: 37.931712, 
22.533892 (Συντεταγμένες GPS)

Από το Κιάτο με κατεύθυνση προς 
Στυμφαλία (Νότια) συνεχίστε για 23 χμ. 
Αφού περάσετε τη διασταύρωση για τα 
χωριά Κλημέντι και Καίσαρι, θα δείτε το 
πεδίο στα δεξιά του δρόμου. Παρκάρετε 
στον παράδρομο δεξιά και ακολουθήστε 
τους κούκους στο μικρό μονοπάτι για 3 
λεπτά.

Πηγή: http://www.vrahomania.gr/
κείμενο: Άρης Θεοδωρόπουλος

Την Κυριακή 12.03, στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης «Εκδρομή 
στην Κορινθία: αξιοποιώντας 
βιωματικά τον ελεύθερο χρόνο» 
που διοργάνωσε το Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας  από 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το Ιστο-
ρικό-Λαογραφικό Μουσείο 
Κορίνθου, το δίκτυο τουρισμού 
“Experience Corinthia” έκανε 
την επίσημη παρουσίαση του 
Αναρριχητικού Πεδίου “Φρύ-
γανη” στην Ορεινή Κορινθία, το 
οποίο ήδη προσελκύσει αναρ-
ριχητές από Ελλάδα και εξωτε-
ρικό! 
Πρόκειται για ένα συμμετοχικό 
εγχείρημα που υλοποιήθηκε 
ύστερα από συνεργασία επιχει-
ρήσεων και φορέων της περι-
οχής, στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας του δικτύου τουρισμού 
“Experience Corinthia” για την 
ανάπτυξη του αναρριχητικού 
τουρισμού στην Κορινθία, μέσα 
από συλλογική δράση!
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Γνώμη Αγροτικά

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

Πωλήσεις-Ser
vice-Ανταλλακ

τικά

Ηλεκτρικά
Ψαλίδια
Δετικά

Πανέτοιμη η ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ για το ΟΣΔΕ 2017
Το άρτια καταρτισμένο 

προσωπικό της ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ με 
την τεχνογνωσία, την εμπειρία και 
την καλή οργάνωση που διαθέτει, 
αποτελεί εγγύηση για τους αγρότες. 
Οπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, 
θα τους παρέχεται η ίδια αξιόπιστη 
υπηρεσία, σε χαμηλότερο κόστος 
από πέρσι.

Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτού-
με και να εξυπηρετήσουμε τους 
Κορίνθιους παραγωγούς σε πέντε 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών σε 
πολλά σημεία σε όλη την Κορινθία, 
για τις φετινές αιτήσεις ενιαίας ενί-
σχυσης στο πλαίσιο της διαδικασί-
ας ΟΣΔΕ 2017. 

Παρέχουμε τη δυνατότητα 
πληρωμής της αίτησης ΟΣΔΕ 
μέσω της λήψης της επιδότησης, 
όπως και στις αγορές εφοδίων, 
στις ασφάλειες (ΙΧ, τρακτέρ), στις 
μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο 
της υποβολής αιτήσεων έντα-
ξης στα μέτρα του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Νέοι Αγρό-
τες, Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτρο-
φία, Σχέδια Βελτίωσης, ΟΠ κ.α.),. 
Ανταποδίδουμε την πολυετή στή-

ριξη των παραγωγών με ποιοτικές 
υπηρεσίες και παροχές, παραμέ-
νοντας στο πλευρό τους 365 μέρες 
το χρόνο.

Η διαδικασία ξεκινά στις 15 Μαρ-
τίου σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Για την ενεργοποίηση 
της αίτησης ΟΣΔΕ 2017 θα 
χρησιμοποιηθούν απαραίτητα οι 
κωδικοί του TAXIS.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή 
τους, οι παραγωγοί μπορούν να 
επικοινωνούν για πληροφορίες 
στα τηλέφωνα των καταστημάτων 

που λειτουργούν τα ΚΕΑ της ΕΑΣ 
ΚΙΑΤΟΥ:
• ΚΙΑΤΟ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΣΗ 

ΣΦΑΓΕΙΑ | 2742022878-22234
• ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΑ-

ΝΟΙ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΑΣ | 
2747022603

• ΦΕΝΕΟΣ | ΜΕΣΣΙΝΟ-ΥΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ ΕΑΣ | 2747041333ΝΕ-
ΜΕΑ

• ΝΕΜΕΑ | Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ 17-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΑΣ-
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥ | 2746023391

• ΒΟΧΑ | ΒΡΑΧΑΤΙ-Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
75(ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ ΜΠΙΤ-
ΣΑΚΟΥ | 6972865179

Πανέηοιμη η ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ για ηο ΟΣΔΕ 2017 
Σο άπηια καηαπηιζμένο πποζωπικό ηηρ ΔΑ ΚΙΑΣΟΤ με ηην ηεσνογνωζία, ηην 
εμπειπία και ηην καλή οπγάνωζη πος διαθέηει, αποηελεί εγγύηζη για ηοςρ αγπόηερ.  
Οπωρ κάθε σπονιά έηζι  και θέηορ, θα ηοςρ παπέσεηαι η ίδια αξιόπιζηη ςπηπεζία, ζε 
ταμηλόηερο κόζηος από πέρζι. 

Δίμαζηε έηοιμοι να ςποδεσηούμε και να εξςπηπεηήζοςμε ηοςρ Κοπίνθιοςρ 
παπαγωγούρ ζε πένηε Κένηπα Δξςπηπέηηζηρ Αγποηών  ζε πολλά  ζημεία ζε όλη ηην 
Κοπινθία, για ηιρ θεηινέρ αιηήζειρ ενιαίαρ ενίζσςζηρ ζηο πλαίζιο  ηηρ διαδικαζίαρ 
ΟΓΔ 2017.  

Παρέτοσμε ηη δσναηόηηηα πληρφμής ηης αίηηζης  ΟΣΔΕ  μέζφ ηης λήυης ηης 
επιδόηηζης ,  όπωρ και ζηιρ  αγοπέρ εθοδίων , ζηιρ αζθάλειερ (ΙΥ, ηπακηέπ), ζηιρ 
μελλονηικέρ δπάζειρ ζηο πλαίζιο ηηρ ςποβολήρ αιηήζεων ένηαξηρ ζηα μέηπα ηος 
Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (Νέοι Αγπόηερ, Βιολογική 
Γεωπγία/Κηηνοηποθία, σέδια Βεληίωζηρ, ΟΠ κ.α.),. Ανηαποδίδοςμε ηην πολςεηή 
ζηήπιξη ηων παπαγωγών με ποιοηικέρ ςπηπεζίερ και παποσέρ, παπαμένονηαρ ζηο 
πλεςπό ηοςρ 365 μέπερ ηο σπόνο. 

Η διαδικαζία ξεκινά ζηιρ 15 Μαπηίος ζύμθωνα με ανακοίνωζη ηος Τποςπγείος 
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων. 

 Για ηην ενεργοποίηζη ηης αίηηζης ΟΣΔΕ 2017 θα τρηζιμοποιηθούν απαραίηηηα 
οι κφδικοί ηοσ TAXIS. 

Για ηην καλύηεπη εξςπηπέηηζή ηοςρ, οι παπαγωγοί μποπούν να επικοινωνούν για 
πληποθοπίερ ζηα ηηλέθωνα ηων καηαζηημάηων πος λειηοςπγούν ηα ΚΔΑ ηηρ ΔΑ 
ΚΙΑΣΟΤ: 

 ΚΙΑΣΟ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ-ΘΔΗ ΦΑΓΔΙΑ | 2742022878-22234 
 ΣΤΜΦΑΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ-ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΔΑ | 2747022603 
 ΦΔΝΔΟ | ΜΔΙΝΟ-ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΔΑ | 2747041333ΝΔΜΔΑ 
 ΝΔΜΔΑ \ Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 17-ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΔΑ-

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ Γ.ΚΤΡΙΑΚΟΤ   | 2746023391 
 ΒΟΥΑ | ΒΡΑΥΑΣΙ-Π.ΣΑΛΓΑΡΗ 75(ΓΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΔΙΟ 

ΜΠΙΣΑΚΟΤ | 6972865179 
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10 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔιαχείριση απορριμμάτων

Αύξηση της ανακύκλωσης στο 70% μέχρι το 2030 ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση!

«Στον αέρα» ξανά η ΣΔΙΤ 
απορριμμάτων της Πελοποννήσου

Σ χεδόν δυόμισι χρόνια μετά την 
επιλογή προσωρινού αναδόχου, 
ο διαγωνισμός για τη διαχείριση 
απορριμμάτων της περιφέρειας 

Πελοποννήσου με Σύμπραξη Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) δεν λέει να 
τελειώσει.

Μάλιστα, πρόσφατη απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου ανα-
μένεται να οδηγήσει σε νέες καθυστε-
ρήσεις και πιθανώς στην ακύρωσή του, 
όπως υποστηρίζουν όσοι ασχολούνται 
με το έργο.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στη 
χρηματοδότηση του ΣΔΙΤ Πελοποννή-
σου είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση 
τροπολογία με την οποία θα εξασφαλί-
ζονταν πως τα έσοδα από τα δημοτικά 
τέλη (που θα εισπράττουν οι δήμοι) θα 
φτάνουν στην περιφέρεια, ώστε αυτή με 
τη σειρά της να πληρώνει τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος, που θα υπογράψει σύμβα-
ση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, 
θα αποπληρώνει με τη σειρά του τα τρα-
πεζικά δάνεια (ύψους 60 εκατ. ευρώ) 
που θα καλύψουν τμήμα της επένδυσης 
των 158 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Φάμελλος, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, αντί να προωθήσει την τροπο-
λογία (με την οποία στην ουσία ακυ-
ρώνεται προηγούμενη τροπολογία του 
τέως αναπληρωτή υπουργού Περιβάλ-
λοντος Γ. Τσιρώνη, που είχε γίνει ώστε 
να τορπιλίσει το έργο!) είχε μια διαφορε-
τική ιδέα. Αντί για τροπολογία, φέρεται 

να υποστηρίζει, το πρόβλημα θα λυθεί 
με «προγραμματική σύμβαση» που θα 
υπογράψει η περιφέρεια με όλους τους 
δήμους!

Με δεδομένο πως ορισμένοι δήμαρ-
χοι δεν συμφωνούν με το μοντέλο του 
ΣΔΙΤ που προωθεί η περιφέρεια Πε-
λοποννήσου, θεωρείται σίγουρο πως 

Τι λέει ο ΦοΔΣΑ
Με αντικείμενο τη συζήτη-
ση επί του προσχεδίου της 
προγραμματικής σύμβασης 
για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των απορριμ-
μάτων της Πελοποννήσου 
συνεδρίασαν εχθές στο 
Αποστολοπούλειο Πνευμα-
τικό Κέντρο της Τρίπολης 
τα μέλη του Φορέα Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων.
Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ 
Γιάννης Γρυπιώτης κατά 
την τοποθέτηση του ξεκα-
θάρισε πως «ως πρόεδρος 
του φορέα δεν έχει κάνει 
καμία συμφωνία, στη συ-
νάντηση που έγινε πριν 
από λίγες μέρες στην πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου 
δεν υπήρξε συμφωνία επί 

κειμένου, υπήρξαν συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα 
χωρίς να υπάρξει κάποια 
κατάληξη».
Κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης τέθηκαν διάφορα 
ερωτήματα από τους δη-
μάρχους και τα μέλη του 
φορέα.
Ο δήμαρχος Τρίπολης Δη-
μήτρης Παυλής αναρωτή-
θηκε «για ποιο έργο και με 
ποιο αντικείμενο εξελισ-
σόταν η συζήτηση». 
Ο κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, 
δήμαρχος Σπάρτης, είπε 
πως «το πολιτικό μήνυμα 
που πρέπει να στείλουμε 
είναι πως μας ενδιαφέρει 
ως ΦΟΔΣΑ ο ΠΕΣΔΑ». 
Ο κ. Πνευματικός δήμαρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Η Ευρώπη θέλει ανακύκλωση, όχι ΧΥΤΑ

Φιλόδοξους στόχους για τη διαχείριση 
αποβλήτων θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Η υλοποίησή τους φαντάζει μάλλον απί-
θανη για την Ελλάδα, που ακόμη «παλεύει» 
με τις παράνομες χωματερές. Με μεγάλη 
πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές ενέκριναν 
πριν λίγες μέρες μία νέα δέσμη νομοθετικών 
μέτρων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων 
ότι μέχρι το 2030 το μερίδιο των αστικών 
αποβλήτων που οδηγούνται σε ανακύκλω-
ση αυξάνεται σε 70%, έναντι 44% σήμερα. 

Όπως εξηγεί η αντιπρόεδρος της σοσι-
αλιστικής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο 
Κάτλιν βαν Βέμπρετ «για να ξεφορτωθείς τα 
σκουπίδια σου, η ταφή είναι ο πιο φθηνός 
τρόπος, αλλά και ο πλέον επιβλαβής για το 
περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε 
έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο: το 2030 να 
καταλήγει σε ταφή μόνο το 5% των αστικών 
αποβλήτων. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρ-
χουν ακόμη χώρες που θάβουν σχεδόν όλα 
τα σκουπίδια τους, καταλαβαίνετε ότι πρό-
κειται για ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο».

Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη, καθώς σε πολλές περιοχές, ιδιαί-
τερα στην Πελοπόννησο και στα νησιά, οι 
τοπικοί άρχοντες δεν έχουν καν δημιουρ-
γήσει χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) 
και αφήνουν τα σκουπίδια να σαπίζουν σε 
παράνομες χωματερές, προκαλώντας συ-
νεχώς νέες καταδίκες για την Ελλάδα και 
πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Όπως επισημαίνει ο ευρωβουλευτής 
Μίλτος Κύρκος «η ανακύκλωση είναι υπό-
θεση των δήμων, των περιφερειών, του 
κάθε κράτους-μέλους. Εμείς πληρώνουμε 

τα πρόστιμα, γιατί έχουμε- ή δεν έχουμε 
καν ακόμη- υγειονομική ταφή. Αλλά στην 
ουσία δεν έχουμε αλλάξει την προσέγγιση 
που έχουμε στο ζήτημα των σκουπιδιών. 
Αρνούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες, επι-
ζητούμε μόνο να καθυστερούμε ή να μει-
ώνουμε τα πρόστιμα. Κάνουμε δράσεις έξω 
από το ευρωπαϊκό μοντέλο όπως η καύση, 
που μπορεί σε μερικές χώρες να λειτουργεί, 
αλλά είναι καταστροφική στις χώρες που 
δεν λειτουργούν οι έλεγχοι».

Κίνητρα, όχι ...τιμωρίες  
για τους ΧΥΤΑ

Πριν από 20 χρόνια η Ελλάδα έγινε η 
πρώτη χώρα που καταδικάστηκε με περι-
βαλλοντικό πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για χωματερή. Μέχρι το περα-
σμένο φθινόπωρο διαδοχικές κυβερνήσεις 
είχαν αναγκαστεί να πληρώσουν πάνω από 
36 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για πα-
ράνομες χωματερές. Και αυτό συμβαίνει, τη 
στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη ακολουθεί 
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», επιση-
μαίνει ο Μίλτος Κύρκος. 

«Στις Βρυξέλλες, αν κατεβάσω λάθος 
σκουπίδια σε λάθος μέρα ή ανακατεμέ-
να σκουπίδια, πληρώνω εγώ προσωπικά 
το κόστος. Με πιάνουν και μου έρχεται το 
‘μπουγιουργντί. Αυτή είναι η συμμετοχή του 
πολίτη με την αρνητική πλευρά, δηλαδή της 
τιμωρίας. Αλλά υπάρχουν και κίνητρα φυ-
σικά. Γι αυτό στην Ευρώπη η ανακύκλωση 
είναι τόσο προχωρημένη», λέει ο έλληνας 
ευρωβουλευτής.

Πηγή: www.skai.gr
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Γεωργίου Πέτρος
Μανάβης Θανάσης

Αντιηλιακές μεμβράνες Global - Sott

Συναγερμοί Auto - Moto
Viper - Clifford - Python

Avital - Scorpio

Πλαστήρα 5, Ζευγολατιό • τηλ. 27410 55640

Επερώτηση Γόντικα για τη διαχείριση 
απορριμμάτων στη Πελοπόννησο

Σε επερώτησή το προς τον 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
Πέτρο Τατούλη σχετικά με τη  δι-
αχείριση των απορριμμάτων στη 
Πελοπόννησο ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Γό-
ντικας αναφέρει:

«κ. Περιφερειάρχη,
Τραγελαφικές καταστάσεις δια-

μορφώνονται με τα απορρίμματα 
στη Πελοπόννησο.

Μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ 
στις 20-2-2017 από το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο, αναζητούμε 
το κείμενο του ΠΕΣΔΑ και δεν το 
βρίσκουμε.

Ο ΦΟΔΣΑ μέσα από αλλεπάλ-
ληλες συνεδριάσεις συζητά για 
μια Προγραμματική Σύμβαση με 
την Περιφέρεια και το ΠεΣυ όχι 
μόνο δεν έχει συζητήσει κάτι 
τέτοιο, αλλά δεν ενημερώνεται 
κιόλας.

Νέες ανεξέλεγκτες χωματε-
ρές ανοίγουν δίπλα σε αυτές που 
υποτίθεται ότι έχουν αποκατα-
σταθεί.

Νέο πάρτυ με σκουπιδοερ-
γολάβους εξυφαίνεται. Ήδη στο 
Δήμο Γορτυνίας τα σκουπίδια 
είναι στους δρόμους πολλούς 
μήνες, κηρύσσεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης και δρομολο-
γούνται εγκαταστάσεις που θα 
πάνε προίκα στον ανάδοχο καπι-
ταλιστή.

Ανάλογες καταστάσεις είναι 
πλέον ορατό ότι επίκεινται να 

δούμε και σε άλλους Δήμους το 
Πάσχα και το καλοκαίρι.

Μετά από όλα αυτά ερωτάσθε:
Που βρίσκεται η υπόθεση δι-

αχείριση απορριμμάτων στη Πε-
λοπόννησο, τι λέει η κυβέρνηση 
τώρα που ομονοήσατε σε αυτό το 
ζήτημα;

Που πάνε τα σκουπίδια αφού 
«έχουν αποκατασταθεί οι ΧΑΔΑ»; 
Τι μέτρα παίρνετε ώστε να μην 
μείνουν τα σκουπίδια το Πάσχα 
και το καλοκαίρι στους δρόμους;

Γιατί χωρίς να έχει συζητηθεί 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
στείλατε έγγραφο στο ΥΠΕΝ ότι, 
δεν έχουμε αντίρρηση επί του 
περιεχομένου της ΣΜΠΕ του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων, που 
εκπόνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ και προβλέπει ΧΥΤΕΑ στα 
ορυχεία της Μεγαλόπολης;»

Αύξηση της ανακύκλωσης στο 70% μέχρι το 2030 ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση!

«Στον αέρα» ξανά η ΣΔΙΤ 
απορριμμάτων της Πελοποννήσου

να υποστηρίζει, το πρόβλημα θα λυθεί 
με «προγραμματική σύμβαση» που θα 
υπογράψει η περιφέρεια με όλους τους 
δήμους!

Με δεδομένο πως ορισμένοι δήμαρ-
χοι δεν συμφωνούν με το μοντέλο του 
ΣΔΙΤ που προωθεί η περιφέρεια Πε-
λοποννήσου, θεωρείται σίγουρο πως 

ουδέποτε θα υπογράψουν και συνεπώς 
ουδέποτε θα υπάρξει και σύμβαση ώστε 
να προχωρήσει η επένδυση.

Το σχέδιο για το ΣΔΙΤ προβλέπει πως 
θα κατασκευαστούν τρεις μονάδες επε-
ξεργασίας, συνολικής δυναμικότητας 
200.000 τόνων ετησίως, με δύο κεντρι-
κούς σταθμούς μεταφόρτωσης. Σημει-

ώνεται πως ο περιφερειακός σχεδια-
σμός για τη διαχείριση απορριμμάτων 
(ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου είχε εγκριθεί 
στις 30 Δεκεμβρίου, ώστε να τηρηθούν 
οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Οι συνεχείς καθυστερήσεις, πά-
ντως, δεν συμβάλλουν στην ομαλή χρη-
ματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, 
μέσω του οποίου προβλέπεται πως θα 
αντληθούν 68 εκατ. ευρώ.

Προ εβδομάδων ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης είχε, 
πάντως, υποστηρίξει πως αν δεν είχαν 
επικρατήσει διάφοροι πολιτευόμενοι 
και πολιτευτές, υποσχόμενοι διαχείρι-
ση απορριμμάτων με μαγικό ραβδάκι, 
η επένδυση θα είχε ξεκινήσει πριν από 
δύο χρόνια! Ετσι σήμερα θα υπήρχαν 
στην περιφέρεια 1.000 θέσεις εργασίας, 
θα είχε λυθεί το πρόβλημα διαχείρισης 
των απορριμμάτων και θα είχε ολοκλη-
ρωθεί μια επένδυση 160 εκατ. ευρώ.

Αντ’ αυτού χρειάστηκαν συνεδριάσεις 
επί συνεδριάσεων, ακόμα και στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, ώστε να φτάσουν στην 
ιδέα της «Προγραμματικής Σύμβασης», 
που στην ουσία μπορεί να αποτελέσει 
ταφόπλακα για το στοιχειωμένο έργο. 
Υπενθυμίζεται πως προσωρινός ανά-
δοχος είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η ίδια 
εταιρεία μειοδότησε και στον αντίστοιχο 
διαγωνισμό για τη διαχείριση απορριμ-
μάτων της περιφέρειας Ηπείρου, που 
προχωρά, όμως, με ταχείς ρυθμούς, 
και σύντομα αναμένεται η υπογραφή 
της σύμβασης.

Τι λέει ο ΦοΔΣΑ
κειμένου, υπήρξαν συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα 
χωρίς να υπάρξει κάποια 
κατάληξη».
Κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης τέθηκαν διάφορα 
ερωτήματα από τους δη-
μάρχους και τα μέλη του 
φορέα.
Ο δήμαρχος Τρίπολης Δη-
μήτρης Παυλής αναρωτή-
θηκε «για ποιο έργο και με 
ποιο αντικείμενο εξελισ-
σόταν η συζήτηση». 
Ο κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, 
δήμαρχος Σπάρτης, είπε 
πως «το πολιτικό μήνυμα 
που πρέπει να στείλουμε 
είναι πως μας ενδιαφέρει 
ως ΦΟΔΣΑ ο ΠΕΣΔΑ». 
Ο κ. Πνευματικός δήμαρ-

χος Κορινθίων, τόνισε 
πως «αφού δεν υπάρχει 
κείμενο δεν μπορεί να 
ληφθεί απόφαση και πως 
θα απευθυνθεί με εξώδικο 
στην περιφέρεια Πελο-
ποννήσου γιατί ανίκανες 
κυβερνήσεις και ανίκανες 
περιφέρειες δεν έχουν 
λύσει το θέμα των απορ-
ριμμάτων».
Ο κ. Δανόπουλος, μελετη-
τής, που εξετάζει το νεο 
προσχέδιο της προγραμ-
μματικής συμβασης του 
ΠΕΣΔΑ επανέλαβε αρκετές 
φορές στο σώμα ότι «είναι 
σημαντική η προγραμματι-
κή σύμβαση αλλά περισ-
σότερο είναι η σύμβαση 
σύμπραξης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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Μικρά & διάφορα
Εργαστήριο 
λογοθεραπείας 
παιδιών στο 
νοσοκομείο Κορίνθου

Με στόχο την εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Κορίνθου στην 
7η/8-3-2017 Συνεδρίασή 
του, αποφάσισε τη λειτουργία 
εργαστηρίου ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΠΑΙΔΩΝ στα πλαίσια του 
προγράμματος των Τακτικών 
Εξωτερικών Ιατρείων.
Το εργαστήριο θα λειτουργεί 
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη για 
εξωτερικούς ασθενείς, κατόπιν 
προσυνεννόησης (ραντεβού) στα 
τηλέφωνα 2741 3 61600 και 2741 
3 61601.

Επιτυχημένη η 
παρουσία της Περιφ. 
Πελοποννήσου στην 
έκθεση τουρισμού 
BERLIN BIT 2017

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ανταποκρινόμενη σε κάθε 
ευκαιρία και δυνατότητα προβολής 
του πολυδιάστατου τουριστικού 
της προϊόντος, συμμετείχεστη 
παγκόσμια έκθεση τουρισμού 
BERLIN Β.Ι.Τ. 2017, που έγινε 
από 8 μέχρι και 12 Μαρτίου στον 
εκθεσιακό χώρο MESSE στο 
Βερολίνο. Η Ελλάδα ξεπέρασε 
σε παρουσία και δυναμική 
όλες τις ανταγωνίστριες 
Μεσογειακές χώρες, πράγμα 
το οποίο καλλιεργεί όχι μόνο 
την προσδοκία, αλλά και τη 
βεβαιότητα ότι η επισκεψιμότητα 
στη χώρα μας θα ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ.Η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με δικό της 
εκθεσιακό χώρο στο Ελληνικό 
Περίπτερο,έδωσε τη δυνατότητα 
σε Πελοποννήσιους επαγγελματίες 
του τουρισμού, από τηνΑρκαδία, 
την Αργολίδα, τη Λακωνία, την 
Κορινθία και τη Μεσσηνία να 
συμμετάσχουν δωρεάν και να 
προωθήσουν το προϊόν τους. 
Παράλληλα προσφέρθηκαν 
παραδοσιακά πελοποννησιακά 
προϊόντα που είχαν για το σκοπό 
αυτό αποσταλεί στην Έκθεση. 

Διενέργεια 
εξετάσεων χειριστών 
μηχανημάτων έργου

Από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου ανακοινώνεται 
ότι με την 56/21-2-2017 
απόφασή μας συγκροτήθηκε 
εκ νέου η εξεταστική επιτροπή 
διενέργειας εξετάσεων 
υποψήφιων χειριστών 
μηχανημάτων έργου ώστε 
να συμπεριληφθούν οι 
επιπλέον ειδικότητες για τις 
οποίες κατέστη δυνατή η 
εξεύρεση των απαιτούμενων 
μηχανημάτων έργου. 
Συγκεκριμένα εφεξής θα 
διενεργούνται εξετάσεις για 
την απόκτηση των παρακάτω 
αδειών χειριστή μηχανημάτων 
έργου: Ειδικότητας 1 - Ομάδας 
Α’ & Β’ Ειδικότητας 2 - Ομάδας 
Α’ & Β’ Ειδικότητας 3 - Ομάδας 
Α’ & για την Ομάδα Β’ μόνο για 
την κατηγορία 2 του Πίνακα 
Β6 της ΚΥΑ Οικ.10169/639/
Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)/2013 Ειδικότητας 
4 - Ομάδας Α’ & Β’ Ειδικότητας 
5 - μόνο για το μηχάνημα 
5.5. της Ομάδας Α’ για τις 
αιτήσεις που θ αυποβληθούν 
μέχρι τις 31-12-2017 για την 
περίπτωση του άρθρου 1 
παρ. 1 της ΚΥΑΟικ.2665/17/
Φ113/2016Ειδικότητας 6 
- Ομάδας Β’ Ειδικότητας 7 - 
Ομάδας Α’ & Β’
Η κατάταξη των μηχανημάτων 
σε ειδικότητες και ομάδες 
περιγράφεται στην 
ΥΑΟικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)/2013 (ΦΕΚ 519 Β’) 
όπως τροποποιήθηκε-
συμπληρώθηκε με 
τιςΥΑ Οικ.71993/301/
Φ113/2015 (ΦΕΚ 1422Β’) 
και Οικ.84123/305/
Φ113/2016 (ΦΕΚ 2481Β’).
Τέλος ενημερώνουμε τους 
ενδιαφερομένους ότι στις 
εξετάσεις μπορούν να 
συμμετέχουν υποψήφιοι 
από όλη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, οι οποίοι 
μπορούν να υποβάλλουν 
τις αιτήσεις τους με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά 
στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης 
τω νΠεριφερειακών Ενοτήτων 
του τόπου της επαγγελματικής 
εγκατάστασης ή, αν δεν 
υπάρχει τέτοιος, του τόπου 
μόνιμης διαμονής τους. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ενημερώνονται από τα 
αντίστοιχα Τμήματα Ανάπτυξης.
Κορινθία: 27413 63219, 27413 
63220, 27413 63222

Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών στο Βραχάτι

Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων δήμου Κορινθίων

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

Το χρονικό διάστημα  από 28 Μαΐου  έως  
01 Ιουνίου 2017, στο Βραχάτι Κορινθίας 
-  ξενοδοχείο «Alkyon», θα διεξαχθεί το 
33ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών/Ελληνικό 
Εθνικό Τμήμα,
στο οποίο θα συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι απ’ όλες τις 
Τοπικές Διοικήσεις της 
Χώρας μας, εκδρομείς 
μέλη της Δ.Ε.Α., αλλά 
και Αστυνομικοί 
Αλλοδαποί οι οποίοι 
έχουν προσκληθεί 
να συμμετάσχουν από 
δώδεκα (12) χώρες του 
εξωτερικού.
Η Τοπική Διοίκηση Κορινθίας ύστερα 
από απόφαση του Δ.Σ. της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών/Ελληνικό Εθνικό 

Τμήμα ανέλαβε την προετοιμασία της 
διοργάνωσης του Συνεδρίου και προς την 
κατεύθυνση αυτή εργάζεται  για την όσο το 
δυνατό καλύτερη επιτυχία του Συνεδρίου.

Πέραν των εργασιών του 
Συνεδρίου το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει επισκέψεις 
σε αρχαιολογικούς 
χώρους και  αξιοθέατα 
της Κορινθίας (Αρχ. 
Κόρινθος, Αρχ. Νεμέα, 
διάπλους διώρυγας 
του Ισθμού, Ι.Μ. Οσίου 

Παταπίου, Ηραίο, 
Λίμνη Βουλιαγμένης), 

προκειμένου οι επισκέπτες 
μας να γνωρίσουν και να 

θαυμάσουν από κοντά την πλούσια 
πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τα 
αξιοθέατα του Νομού μας.-

Την Πέμπτη 23 Μάρτη 2017 
δικάζονται στο Πρωτοδικείο 
Κορίνθου τα Ασφαλιστικά 
Μέτρα που είχαμε κάνει 
ενάντια στην άρνηση 
της Δημοτικής Αρχής να 
ανανεώσει τις συμβάσεις 
μας όπως ορίζουν οι 
τροπολογίες που έχουν 
ψηφιστεί. Εδώ και 2,5 
μήνες είμαστε στο δρόμο 
του αγώνα με διάφορες 
μορφές προκειμένου 
να υπερασπιστούμε το 
δικαίωμα στην εργασία 
και να καταγγείλουμε την 

παράνομη άρνηση της 
διοίκησης του Δήμου 
Κορινθίων να ανανεώσει 
τις συμβάσεις μας. 
Θέλουμε να πιστεύουμε  
ότι οι Δικαστικές Αρχές θα 
λάβουν σοβαρά υπ όψιν 
ότι κρίνουν το μεροκάματο 
για 42 οικογένειες, θα 
λάβουν υπόψη την 
πρόσφατη  σχετική 
τροπολογία καθώς και την 
εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Επίσης ότι  θα λάβουν 

υπόψη το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία 
των δήμων της χώρας έχει 
παρατείνει τις συμβάσεις 
των συναδέλφων. Καλούμε 
τα σωματεία, τους φορείς 
και τον κόσμο της Κορίνθου 
σε συμπαράσταση.Όλοι και 
όλες, την Πέμπτη στις 9:00 
το πρωί, στη συγκέντρωση 
έξω από τα Δικαστήρια της 
Κορίνθου.
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ                        
ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

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.

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

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

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 2017

Πολυνίκης ο ΙΣΤ.Ο.Σ

Τη σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά 
που γίνεται, τις δυνατότητες τους, 
αλλά και τις προβλέψεις της διοίκη-
σης επιβεβαίωσαν οι αθλητές του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων στο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτιο-
δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 
2017. Οι αριθμοί δείχνουν την αλή-
θεια και το μέγεθος της επιτυχίας.

Δεκαπέντε (15) όμιλοι της περι-
φέρειας και 127 αθλητές πήραν μέ-
ρος στο τριήμερο πρωτάθλημα του 
2017, για σκάφη Optimist και Laser 
4,7. Από τις 6 κατηγορίες αθλητών τα 
παιδιά του ΙΣΤ.Ο.Σ. πήραν την πρώτη 
θέση στις 4 από αυτές.

Μετά από 9 κούρσες Πρωταθλη-
τής Περιφέρειας στα Optimist ανα-
δείχθηκε, με διαφορά, ο 11χρονος 
Γιώργος Γκιζαριώτης, που χάρισε 
στον Όμιλό μας τρία κύπελλα, του 
Πρωταθλητή, του 1ου στην κατάτα-
ξη αγοριών και του 1ου στην κατά-
ταξη των 11χρονων. Στην κατηγορία 
των Optimist κοριτσιών ο Ιστ.Ο.Σ. 
ήταν και πάλι στο πρώτο σκαλί του 
βάθρου, με την Δήμητρα Κοκιούση, 
που στον τελευταίο της αγώνα με 
Optimist και πριν αφιερωθεί ολοκλη-
ρωτικά στη κατηγορία των 420, πήρε 
μια ακόμα πρωτιά και απέδειξε ότι η 
μέχρι τώρα πορεία της μόνο τυχαία 
δεν ήταν. Καθοριστικός παράγοντας 
στην κατάταξη των Γιώργου Λυμπε-
ρόπουλου, του Γιώργου Στριμμένου 
και του Χρήστου Πιτσαδιώτη, ήταν 
ο συνδυασμός της έντασης του ανέ-
μου και της σωματοδομής τους. Στις 
κούρσες με ισχυρό αέρα ήταν μέσα 
στη δεκάδα, όμως αυτές δυστυχώς 
ήταν πολύ λίγες, και έτσι τελικά δεν 
κατάφεραν να προσφέρουν στον 
Όμιλο ακόμα περισσότερα κύπελλα 
και βαθμούς.

Μια ακόμα πρώτη θέση προσέφε-

ρε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Σικυωνίων 
και η Ματίνα Τσαπάρα, που άφησε για 
λίγο την προπόνηση με το 420 για να 
τρέξει στην κατηγορία Laser 4,7. Και 
δικαιώθηκε με την πρώτη θέση, στα 
κορίτσια, που κατέλαβε στον πρώτο 
της αγώνα με τέτοιο σκάφος. Εξαι-
ρετική και η Άννα Μαρία Βασιλείου, 
που μέχρι τη τελευταία κούρσα δι-
εκδικούσε την τρίτη θέση στην ίδια 
κατηγορία, για να τερματίσει τελικά 
τέταρτη. Στα Laser αγοριών, στην πιο 
ώριμη και πολλά υποσχόμενη εμφά-
νισή του σε τόσο δύσκολους αγώνες 
εμφάνισή του, ο Χρήστος Πανταζής 
κατέλαβε την 9η θέση. 

Μια ακόμα πρώτη θέση προσέφε-
ρε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Σικυωνίων 
και η Ματίνα Τσαπάρα, που άφησε για 
λίγο την προπόνηση με το 420 για να 
τρέξει στην κατηγορία Laser 4,7. Και 
δικαιώθηκε με την πρώτη θέση, στα 
κορίτσια, που κατέλαβε στον πρώτο 
της αγώνα με τέτοιο σκάφος. Εξαι-
ρετική και η Άννα Μαρία Βασιλείου, 
που μέχρι τη τελευταία κούρσα δι-
εκδικούσε την τρίτη θέση στην ίδια 
κατηγορία, για να τερματίσει τελικά 
τέταρτη. Στα Laser αγοριών, στην πιο 
ώριμη και πολλά υποσχόμενη εμφά-
νισή του σε τόσο δύσκολους αγώνες 
εμφάνισή του, ο Χρήστος Πανταζής 
κατέλαβε την 9η θέση. 

Για την ιστορία, τη δεύτερη θέση 
στη γενική και στα αγόρια των 
Optimist πήρε ένας ακόμα αθλητής 
από την Κορινθία, ο Παναγιώτης 
Σπανός από τον Ν.Ο. Άσσου, απο-
δεικνύοντας ότι η συνεργασία των 
δύο ομίλων της βορειοανατολικής 
γωνιάς του Κορινθιακού μπορεί να 
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες δι-
ακρίσεις τόσο στους ίδιους όσο και 
στους Ομίλους τους αλλά και τις το-
πικές κοινωνίες. 
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ΓνώμηΑθλητισμός

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Μεταδόθηκε ζωντανά με μεγάλη επιτυχία 
από την RapMedia

Η RapMedia στο πλαίσιο της αναβάθμισης του 
ερασιτεχνικού  ποδοσφαίρου, μετέδωσε ραδιο-
φωνικάκαι τηλεοπτικά τον τελικό κυπέλλου ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ μεταξύ των ομάδων ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 
και ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, που έγινε την Τε-
τάρτη 15/3/17 και ώρα 15.00 στο γήπεδο του 
Ζευγολατιού. 

Τελικός για γερά νεύρα
Είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός Τελικού Κυ-

πέλλου! Δυο ομάδες να διεκδικούν με πάθος το 
Τρόπαιο, εναλλαγές στο σκορ, φάσεις και μια δια-
δικασία “ρουλέτα” που… αναδεικνύει εν τέλει τον 
νικητή!

Στα πέναλτι λοιπόν ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου 
επικράτησε  της «Κόρινθος 06» στον αγώνα που 
δόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο γήπεδο του 
Ζευγολατιού για το Κύπελλο Κορινθίας.  Έναν 
αγώνα που η Rap Media μετέδωσε ζωντανά, ρα-
διοφωνικά μέσα από το ecoradio 87.9 και τηλε-
οπτικά μέσα από το web tv της, αποδεικνύοντας 
στην πράξη τη στήριξή της - και με αυτόν τον τρό-
πο - στα αθλητικά πράγματα της Κορινθίας.

Το τεχνικό team της Rap Media μετέδωσε άρτια 

τον Τελικό για όλους εκείνους που δεν μπόρεσαν 
εν τέλει να βρεθούν στο Γήπεδο του Ζευγολατιού 
και να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη 
αναμέτρηση και έβαλε γερά θεμέλια για τις μελ-
λοντικές μεταδόσεις της !

Η Rap Media λέει «ναι» σε αγώνες που είναι 
γιορτή, δηλώνει παρούσα στις σπουδαίες διοργα-
νώσεις και δεσμεύεται  να κρατά πάντα ψηλά τον 
πήχη της τεχνικής μετάδοσης αλλά και της μετά-
δοσης της πληροφορίας.

 Συγχαρητήρια σε όλους!

Στρατηγική συνεργασία
Ο όμιλος επιχειρήσεων Rapgroup, είναι ένας 

εξαιρετικά ανταπτυσσόμενος επιχειρηματικός 
φορέας που επενδύει στην οικολογία,στο περι-
βάλλον,στην διαχείριση αποριμμάτων όπως και 
τον πολιτισμό.

Η δράση της οικογένειας Ραψωματιώτη έχει 
προ πολλού αποκτήσει περιφερειακή δυναμική 
και λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει συγκα-
ταλέγεται στους σημαντικούς παράγοντες της πε-
ριφερειακής αγοράς.

Η Rapgroup, μέσα απο τις θυγατρικές της εται-

ρείες συνεχίζει να επενδύει στην τοπική κοινωνία.
Η Κόρινθος 2006, νοιώθει την υποχρέωση 

να ευχαριστήσει τον μεγάλο χορηγό της ομάδας 
κ.Δημήτρη Ραψωματιώτη για την πολύ μεγάλη 
στήριξη που έχει παράσχει στις Ακαδημίες ποδο-
σφαίρου της ομάδας μας

Ο κ.Δημήτρης Ραψωματιώτης ήταν ο επίσημος 
καλεσμένος της Κορίνθου 2006 στον τελικό του 
κυπέλλου Κορινθίας.

Η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην Κόριν-
θος 2006 και την Rapgroup, για την ανάπτυξη των 
Ακαδημιών και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, 
αποτελεί κορυφαία επιλογή και των δύο πλευ-
ρών.

Η ευαισθησία του κ.Ραψωματιώτη βοηθήσει το 
μέλλον του αθλητισμού που είναι τα παιδιά απο-
τελεί εγγύηση για την περαιτερω ανάπτυξη των 
Ακαδημιών μας.

Οσο υπάρχουν τέτοιες Κορινθιακές εταιρείες 
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

Η Κόρινθος 2006, σύντομα θα παρουσιάσει 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του Κο-
ρινθιακού ποδοσφαίρου σε συνεργασία με φορείς 
της πόλης της Κορίνθου.

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

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

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ 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
Δήμος Ερμιονίδας, 21300

ΚΙΝ: 6951 975353

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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
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Γνώμη Αθλητισμός-Εκδηλώσεις

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115

Έπιασε «4άδα» 
ο Παμβοχαϊκός

Stymphalia Lake Run 2017
την Κυριακή 14 Μαΐου

Με άριστη υποδοχή και σερβίς 
που στα τελειώματα των σετ χάλασε 
την υποδοχή του Εθνικού Αλεξαν-
δρούπολης, ο Παμβοχαϊκός νίκησε 
στο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» 
3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα 
για την κατάκτηση της 4ης θέσης 
στην κανονική περίοδου την οποία 
πλέον διεκδικούν με αξιώσεις και η 
Κηφισιά και ο Φοίνικας Σύρου.

Σε ισοβαθμία του Παμβοχαϊκού 
με την Κηφισιά η Κηφισιά έχει πλε-
ονέκτημα.

Σε ισοβαθμία του Παμβοχαϊκού 
με τον Φοίνικα ο Παμβοχαϊκός έχει 
πλεονέκτημα.

Σε τριπλή ισοβαθμία Παμβοχαϊ-
κού, Κηφισιά και Φοίνικα, η Κηφισιά 
θα πάρει την 4η θέση, ο Φοίνικας 
την 5η θέση και ο Παμβοχαϊκός την 
6η θέση.

Στο 1ο σετ ο Εθνικός είχε συνέ-
χεια προβάδισμα μέχρι το 21-20. Ο 
Παμβοχαϊκός με σερί 3-0 στο 22-22 

τελείωσε το σετ με 25-22 κάνοντας 
το 1-0.

Σχεδόν ίδια εικόνα και στο 2ο σετ 
με το Εθνικό να είναι μπροστά μέ-
χρι το 23-22, αλλά ο Παμβοχαϊκός 
προσπέρασε 24-23, είχε όλα τα σετ 
μπολ και πήρε το σετ 28-26.

Στο 3ο σετ ο Εθνικός ήταν μπρο-
στά 13-10, αλλά ο Παμβοχαϊκός το 
γύρισε ε 14-13, είχε όλα τα σετ μπολ 
και τελείωσε τον αγώνα με 28-26.

Διαιτητές: Δεληκωστίδης, Γεωρ-
γιάδης

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 16-14, 21-19, 22-25
2ο σετ: 8-2, 16-12, 21-19, 26-28
3ο σετ: 7-8, 16-14, 20-21, 26-28
*Οι πόντοι του Εθνικού προήλ-

θαν από 4 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 
μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και 
του Παμβοχαϊκού προήλθαν από 8 
άσσους, 38 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 
37 λάθη αντιπάλων.

Πηγή: www.sentragoal.gr

Το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και ο αθλητικός σύλλογος 
Λαύκας «Η Στυμφαλίς», προκηρύσσουν τον 2ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα 
Δρόμου (21,1 χλμ) με την ονομασία «Stymphalia Lake Run 2017», αγώνα 
δρόμου 5 χλμ και αγώνα δρόμου 10 χλμ , την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στη 
Λίμνη Στυμφαλία.

Με τη διοργάνωση του αγώνα δρόμου δίνεται η ευκαιρία στους συμμε-
τέχοντες να γνωρίσουν καλύτερα το πολιτιστικό τοπίο της Λίμνης Στυμφα-
λίας, καθώς και το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ψυγείο - βιτρίνα 

τυριών & αλλαντικών 
(2 μ μήκος χ1,48 ύψος 

χ 0,82 πλάτος) 
Πληροφορίες στο τηλ. 

6945 832094

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ 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

ΔΑΚΤΥΛΌΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΌΛΌΓΌ  

6946 394990

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

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

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

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

ΕΝΌΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΣ ΧΩΡΌΣ  
στο κέντρο του Ζευγολατιού,  

100 τ.μ., κατάλληλος για γραφείο, 
ιατρείο, κ.λπ.

τηλ. : 6980 682429

ΠΩΛΌΥΝΤΑΙ 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

ΖΗΤΌΥΝΤΑΙ ΓΗΡΌΚΌΜΌΙ 
Ελληνίδες και Αλβανίδες για το νομό Κορινθίας. Τηλ. 694 8699831

Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους Ελληνίδες-
Αλβανίδες για Ν. Κορινθίας.

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

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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Μελέτη Κορινθία: Πρωινό και μικρά-συχνά 
γεύματα «θωρακίζουν» την καρδιά

Τον σημαντικό ρόλο της δια-
τροφής και την αξία του πρωινού 
γεύματος, την επιρροή των κοι-
νωνικοοικονομικών παραγόντων, 
τον ρόλο της ψυχικής υγείας και τη 
θετική επίδραση της φυσικής δρα-
στηριότητας στην καρδιαγγειακή 
υγεία διαπιστώνει η μελέτη «Κο-
ρινθία», η οποία εκπονήθηκε από 
μεγάλη ομάδα καρδιολόγων και 
επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, 
με κύριο ερευνητή τον καθηγητή 
Δημήτρη Τούσουλη, διευθυντή της 
Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογι-
κής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

 Σύμφωνα με τη μελέτη, όσοι 
καταναλώνουν τακτικά πρωινό 
εμφανίζουν μικρότερη επίπτω-
ση περιφερικής αγγειακής νόσου 
και αθηροσκλήρωσης, ενώ όσοι 
καταναλώνουν μικρά και συχνά 
γεύματα παρουσιάζουν μια σειρά 
από ευνοϊκούς καρδιαγγειακούς 
παράγοντες, όπως καλύτερη λει-
τουργικότητα της καρδιάς, μειω-
μένο ποσοστό αθηρωμάτωσης, με 

παρουσία ελαχίστων αλλοιώσεων 
στις καρωτίδες αρτηρίες και σημα-
ντική μείωση των καρδιαγγειακών 
συμβάντων.

  Σημαντικά είναι και τα ευρήματα 
σχετικά με την κατανάλωση καφέ, 
καθώς οι επιστήμονες παρατή-
ρησαν ότι όσοι ανέφεραν κατανά-
λωση τριών και πλέον φλιτζανιών 
καφέ ημερησίως εμφάνιζαν μειω-

μένη έκταση της αθηρωμάτωσης 
στις καρωτίδες αρτηρίες.

 Η μελέτη «Κορινθία» αναδει-
κνύει, επίσης, την επιρροή των 
κοινωνικοοικονομικών παραγό-
ντων (όπως το εισόδημα, η οικο-
γενειακή κατάσταση και το επίπεδο 
εκπαίδευσης) στην καρδιαγγειακή 
υγεία, ενώ σημαντικός είναι και ο 
ρόλος της ψυχικής υγείας, καθώς 
οι ηλικιωμένοι ασθενείς με συ-
μπτωματολογία κατάθλιψης εμφα-
νίζουν αυξημένο επιπολασμό καρ-
διαγγειακών νόσων.

 Επιβεβαιώνεται η θετική επί-
δραση της φυσικής δραστηριό-
τητας στην καρδιαγγειακή υγεία, 
καθώς οι ερευνητές παρατήρησαν 
ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με αυ-
ξημένη σωματική δραστηριότητα 
στην καθημερινότητά τους πα-
ρουσιάζουν μειωμένο επιπολασμό 
κολπικής μαρμαρυγής, μια συχνής 
αρρυθμίας σε ηλικιωμένα άτομα, 
με δυνητικά σοβαρές επιπλοκές 
και συνέπειες για τη συνολική 
υγεία των πασχόντων.

 Η μελέτη «Κορινθία» αφορά 
στην αξιολόγηση περισσοτέρων 
από 1.700 εθελοντών από διά-
φορες περιοχές της Κορίνθου, 
με στόχο τον συσχετισμό περι-
βαλλοντικών παραγόντων και 
του τρόπου ζωής με την εμφάνι-
ση χρόνιων παθήσεων, όπως τα 
καρδιαγγειακά (στεφανιαία νόσος, 
έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή 
ανεπάρκεια, αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια), τα νοσήματα του ανα-

πνευστικού συστήματος (άσθμα 
και χρόνια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια) και διάφορες μορφές 
καρκίνου.

 Η περιοχή της Κορίνθου επι-
λέχθηκε διότι συνδυάζει ορεινές, 
ημι-ορεινές και παραθαλάσσιες 
περιοχές, με διαφορετική έκθεση 
σε μια σειρά από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Οι συμμετέχοντες 
υποβλήθηκαν από τους ερευνη-
τές σε εξετάσεις αίματος για κα-
θορισμό βιοχημικών δεικτών και 
δεικτών που συνδέονται με την 
αθηροσκλήρωση και την εξέλιξη 
των καρδιαγγειακών νόσων, σε 
κλινική εξέταση, σε ηλεκτροκαρ-
διογράφημα, έλεγχο καρωτίδων, 
υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο 
και μετρήσεις σχετιζόμενες με την 
αθηροσκλήρωση. Επίσης, αξιολο-
γήθηκαν μια σειρά από δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά και χαρα-
κτηριστικά που σχετίζονται με τις 
συνήθειες ζωής.

 Τα προκαταρκτικά αποτελέσμα-
τα της μελέτης, παρουσιάστηκαν 
στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Καρδι-
αγγειακής Ιατρικής «Cardio Athena 
2017», το οποίο διοργανώθηκε 
από την Α' Καρδιολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» και το 
ομώνυμο εργαστήριο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Αρρυθμιών και το 
Ίδρυμα Καρδιαγγειακής Έρευνας 
και Επιμόρφωσης «ΚΑΡΔΙΑ», στις 
10-11 Μαρτίου στην Αθήνα.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Βιβλιοπαρουσίαση

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΠΊΣΤΑ
Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 
ΣΤΑ ΚΟΜΙΚ   
Εκδόσεις: ΤΟ ΑΝΏΝΥΜΟ ΒΙΒΛΙΟ 
Σελίδες : 138
ISBN : 978-618-5097-22-6
Πρώτη Έκδοση: 2016

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Πάνε πολλά χρόνια που κρύβαμε 

τα κόμικς ανάμεσα στις σελίδες των 
σχολικών βιβλίων η κάτω από το 
μαξιλάρι μας, για να τα διαβάσουμε 
κρυφά όταν διαφεύγαμε της γονικής 
επιτήρησης. Γιατί, παρά το ρίσκο της 
τιμωρίας, η συντροφιά του Μίκυ, 
του Ντόναλντ, του superman και 
των άλλων χάρτινων ζωγραφιστών 
φίλων μας, ήταν πάντα περισσότερο 
ενδιαφέρουσα από την ιστορία την 
αριθμητική και τα θρησκευτικά του 
σχολείου.

Ήταν όμως τα κόμικς μια χαριτω-
μένη περιπέτεια των παιδικών μας 
χρόνων, ένα αθώο ανάγνωσμα κα-
τάλληλο μόνο για ανηλίκους;

Ήταν μια μορφή παρακατιανής λο-
γοτεχνίας κατάλληλη για το ηλικιακό 
μας περιθώριο;

Η άποψη αυτή ήταν εξαιρετικά 
διαδεδομένη σε πολύ κόσμο και για 
μεγάλο διάστημα. 

Όμως τα κόμικς είχαν άλλες δια-
θέσεις.

Σιγά-σιγά άρχισαν να κατακτούν 
και τον κόσμο των μεγάλων. Άρχι-
σαν να απασχολούν σημαντικούς και 
επώνυμους καλλιτέχνες της πένας 
και του λόγου. Και τέλος κατέκτησαν 
θριαμβευτικά τη θέση που τους ανα-
λογούσε στην λογοτεχνία αναγορευ-
μένα σε ‘ένατη τέχνη’.

Και εδώ εμφανίζεται η κυρία Κων-
σταντίνα Πίστα η οποία ανέλαβε να 
αναλύσει, έτι περαιτέρω, τους ήρω-
ες και τις κρυφές, ή λιγότερο κρυφές 

τους, επιδιώξεις.
«Η αμφισβήτηση στα κόμικ» είναι 

μια εργασία σχετικά με τη συμμετο-
χή των ‘εικογραφηγημάτων’ στην 
αμφισβήτηση (φυσικά).

Αμφισβήτηση ποιου και από ποι-
όν;

Η συγγραφέας επέλεξε για το σκο-
πό της τρείς πολύ γνωστούς ήρωες. 

Τον αιώνια καντέμη και μελαγχο-
λικό ‘Τσάρλυ Μπράουν’ του Schulz, 
τη γλυκύτατη ακτιβίστρια  ‘Μαφάλ-
ντα’ του Quino και τον εκλεκτό και 
μη εξαιρετέο ‘Σπουργίτι’ του Αρκά.

Ο καθένας ήρωας, όλοι τους παι-
διά, με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, 
σχολιάζει τον κόσμο των μεγάλων. 

Ο Τσάρλυ Μπράουν  μεγαλώνει σε 
μια εποχή ευμάρειας και καταναλω-
τισμού, με σταθερότατα εδραιωμένα 
κοινωνικά πρότυπα. Ο ίδιος όμως 
είναι πάντα κατσούφης γνωρίζοντας 
ότι όλες του οι προσπάθειες δημι-
ουργίας θα οδηγηθούν στην απο-
τυχία. Μέσα σε μια κοινωνία που 
διολισθάνει νωχελικά και ηδονικά 
στον καταναλωτισμό, αυτός φαντά-
ζει μαύρο πρόβατο, αρνούμενος να 
μετατραπεί σε γελαστή αγελάδα.

Ίσως να θέλησε να μας προειδο-
ποιήσει ότι πίσω από την αστραφτε-
ρή βιτρίνα υπάρχει και ένα σκοτεινό 
δωμάτιο που κρύβουμε ότι μας χα-
λάει την εικόνα. 

Δεκαετίες μετά την πρώτη του 
εμφάνιση, στις μέρες μας, κάποια 
συμβάντα που ήδη ζούμε μάλλον δι-
καιώνουν την φανερή απαισιοδοξία 
του.

Η Μαφάλντα γεννήθηκε όταν ο 
Τσάρλυ έμπαινε στην εφηβεία και η 
ίδια βρέθηκε να παρακολουθεί την 
κορύφωση του ψυχρού πολέμου, 
τον πυρηνικό ανταγωνισμό των 
υπερδυνάμεων, την επικράτηση του 

αυταρχισμού στη χώρα της και την 
αδυναμία ή αδιαφορία τω πολιτικών 
ηγεσιών, να επιλύσουν τα εμφανέ-
στατα παγκόσμια προβλήματα. 

Οι παρεμβάσεις της ήταν απόλυτα 
πολιτικοποιημένες και καυστικότα-
τες.

Παρά το χαριτωμένο και γελαστό 
μουτράκι της είναι εξαιρετικά απαι-
σιόδοξη και δεν είναι καθόλου σί-
γουρη ότι ο κόσμος μας θα υπάρχει 
ακόμη,  μέχρι να καταφέρει να με-
γαλώσει και αυτή.  Το ίδιο ερώτημα 
έχουν ακόμη πολλά παιδιά στις μέ-
ρες μας.

Και τέλος το δικό μας ‘Σπουργίτι’, 
του ιδιαίτερα αγαπητού Αρκά, που 
γεννήθηκε τα τελευταία χρόνια . 
Παιδί μονογονεϊκής οικογένειας ζει 
με τον πατέρα του, καθότι η μητέ-
ρα φρόντισε να τους εγκαταλείψει 
εγκαίρως, προτιμώντας τη συντρο-
φιά ενός χελιδονιού. Από τον τρόπο 
που ο μικρός και ‘αθώος’ σπουρ-
γίτης φέρεται στον ατυχή πατέρα, 
φαίνεται ότι η μητέρα του είχε τους 
λόγους της. Αθυρόστομος, αγενής, 
ασεβής κάθε άλλο εκτός από μικρός 
και αθώος, φροντίζει να βγάζει τον 
δύστυχο πατέρα πάντα ηλίθιο. 

Προϊόν μιας γενιάς που θέλει να 
γκρεμίσει την προηγούμενη άμεσα 
μεταχειριζόμενη κάθε μέσο θεμιτό ή 
αθέμιτο;

Θέλω τον κόσμο (την εξουσία) και 

τον θέλω τώρα;
Ίσως ‘Ναι’ ίσως ‘Όχι’.
Η μάχη του νέου με το παλιό συ-

νήθως γίνεται με υπόγειες και αθό-
ρυβες διεργασίες. Συχνά όμως και 
με βίαια και οδυνηρά ξεσπάσματα. 

Αυτή τη δεύτερη πλευρά φωτίζει, 
κατά τη γνώμη μου,  ο περιβόητος 
Σπουργίτης.

 Και οι τρείς εξεταζόμενοι και ανα-
λυόμενοι από τη συγγραφέα  ήρω-
ες, με όπλο το διαβρωτικό χιούμορ, 
υποσκάπτουν με τον τρόπο τους τα 
θεμέλια του κόσμου που τους περι-
βάλει. Δεν προβάλουν, κατ’ ανάγκη, 
νέα πρότυπα απλά αναδεικνύουν 
τα ελαττώματα και τις αστοχίες των  
υφισταμένων. Η συνειδητοποίηση 
των προβλημάτων είναι αυτή που 
δημιουργεί τη συνεχή κίνηση των 
κοινωνιών προς νέους στόχους, νέα 
πρότυπα, νέες ισορροπίες και φυσι-
κά νέα προβλήματα.

Η συγγραφέας κατάφερε να μας 
ξεναγήσει, με ιδιαίτερα επιτυχημένο 
τρόπο, στο μαγικό κόσμο του ‘εικο-
νογραφηγήματος’ για να ξαναδούμε 
και να επαναξιολογήσουμε μια λογο-
τεχνία ‘παιδική’ απόλυτα κατάλληλη 
και για μεγάλους.

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
πίστα (η) ουσ.[<γαλλ. piste <λατιν. pista] 
φουντοτόμαλλο δίποδο που ενδημεί στο 
Βέλο Κορινθίας, γένους θηλυκού, μητέρα 
δύο μικρών, επίσης θηλυκών|| άτομο που 
ανακατεύεται με πάσης φύσεως καλώδια 
και που συχνά γίνεται αντικείμενο πει-
ράγματος για ένα υπόλοιπο αμερικάνικης 
προφοράς|| εκπαιδευτικός μέσης εκπαί-
δευσης, ελαφρώς αμειβόμενη, με αμοιβή 
διαρκώς εξατμιζόμενη|| αν και σπούδασε 
Πληροφορική, εξαιτίας της αγάπης της για 
το γράψιμο έφτασε στη Φλώρινα να παίρ-
νει μεταπτυχιακό στη «Δημιουργική Γρα-
φή»|| ακούει και στο όνομα Κωνσταντίνα._
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19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά

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»

Τον Απρίλιο του έτους 1823 ο παπαΠιτζούνης 
προβιβάζεται σε εκατόνταρχο1. Στις 10 Σεπτεμ-
βρίου του έτους 1823 οι Βοχαϊτες με αναφορά 
τους προς το Εκτελεστικό ζητούσαν από την Δι-
οίκηση να γίνει ο ΠαπαΠιτζούνης Χιλίαρχος, ως 
επικεφαλής περίπου οκτακοσίων στρατιωτών 
των χωρίων της Βόχας. Το Εκτελεστικό ενέκρι-
νε το ζήτημα για να τους καταστήσει ήσυχους, 
προθυμότερους και ευτακτότερους, και με το 
υπ. αριθ. 2873 προβούλευμα προώθησε την 11η 
Σεπτεμβρίου του έτους 1823 την απάντησή του 
προς το Βουλευτικό Σώμα. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου του έτους 1823 το Βου-
λευτικό συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πα-
νούτσου Νοταρά και με το υπ. αριθ. 309 προ-
βούλευμά του απάντησε στο Εκτελεστικό, ότι δεν 
εγκρίθηκε ο προβιβασμός του Παπαπιτσούνη 
στο βαθμό της Χιλιαρχίας διότι «μηδέν πράξαντα 
μετά την εκατονταρχίαν άξιον προβιβασμού και 
ότι γινόμενος ο προβιβασμός αυτού δύναται να 
ερεθίση την άμιλλαν και των άλλων».

Σύμφωνα με τον Μ. Οικονόμου (Γραμματικό 
του Θ. Κολοκοτρώνη), στις 22 Οκτωβρίου 1823 
ο παπαΠιτζούνης αναφέρεται στο πρωτόκολλο 
της παράδοσης του Ακροκορίνθου ως ένας από 
τους Έλληνες πολεμικούς αξιωματικούς με το 
βαθμό του εκατόνταρχου.

Οι ιστορικοί Λ. Αποστολίδης και Δ. Κόκκινος 
αναφέρουν ότι στο σπίτι του ΠαπαΠιτσούνη φι-
λοξενήθηκε ο Θ. Κολοκοτρώνης. Αναφορά που 
ενισχύει και η σχετική σωζόμενη επιστολή του 
Γέρου του Μοριά προς τον Ιωάννη Κωλέττη με 
ημερομηνία 11 Ιουνίου 1827 και τόπο το Τρανό 
Ζευγολατειό της Βόχας. Ο Κολοκοτρώνης το 
έτος 1827 για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
του Ιμπραήμ εφάρμοσε την τακτική του κλεφτο-
πολέμου, εγκαθιστώντας σε διάφορα μέρη το 
κινητό στρατηγείο του, όπως στο Τρανό Ζευγο-
λατειό. Δεν αποκλείεται να έγιναν και συσκέψεις 
στην οικία του ΠαπαΠιτζούνη, με τον οποίο δια-
τηρούσε φιλικούς δεσμούς.

Μετά την λήξη της Επανάστασης ο ΠαπαΠι-
τζούνης διετέλεσε αιρετός πληρεξούσιος και 
επίτροπος του Τρανού Ζευγολατειού, υποβάλ-
λοντας αναφορές προς την Κεντρική Διοίκηση 
για φλέγοντα ζητήματα της Βόχας, όπως την 
επανεγκατάσταση των Τρανοζευγολατιωτών 
στα εδάφη τους τα οποία είχαν εγκαταλείψει 
λόγω του πολέμου και για τον τρόπο φορολογίας 
των φυτευθέντων από αυτούς σταφιδαμπελώ-
νων.

Στις 4 Μαρτίου του έτους 1836 η Κυβέρνηση 
τίμησε με το Αργυρούν Εθνόσημο2 τον παπα-
θανάσιο πιτζούνη του δήμου Αιγιαλείας (Τρανό 
Ζευγολατειό) με την ιδιότητα του κληρικού που 
υπηρέτησε ως στρατιωτικός. Για τις υπέρ Πα-
τρίδος στρατιωτικές εκδουλεύσεις του μέχρι το 
τέλος της ζωής του (1844) δεν έλαβε αποζημί-
ωση, διότι ανήκε στους στρατιωτικούς (Κολο-

1 Με το υπ. αριθ. 84 / 24 Απριλίου 1823 έγγραφο του 
Υπουργείου του Πολέμου, το οποίο συνοδεύτηκε με την υπ. 
αριθ. 2991 διαταγή της Κυβερνήσεως.
2 Με το υπ. αριθ. 4412 έγγραφο του Υπουργείου 
Στρατιωτικών.

κοτρώνης). Για τον ίδιο λόγο δεν προβιβάστηκε 
και στο βαθμό του Χιλιάρχου, αφού ως γνωστό 
οι αδελφοί Νοταραίοι έριζαν για τον έλεγχο των 
εισοδημάτων της πλούσιας πεδιάδος της Βόχας 
και η παρουσία ενός χιλιάρχου δυσχέραινε τα 
σχέδιά τους.

Αξιομνημόνευτη υπήρξε και η δράση δύο 
ακόμα μελών της οικογένειας Πιτσούνη: Του 
Γεωργίου Πιτσούνη και του Αναγνώστη Πιτσού-
νη.

Γεώργιος Πιτζούνης (Πιτσούνης)
Πατέρας του παπα-Θανάση Πιτζούνη. Διετέ-

λεσε δημογέροντας ή προεστός. Κατά την πα-
ράδοση της οικογενείας αποκεφαλίστηκε από 
Τούρκους ιππείς, μετά από σκληρή πάλη, απο-
κρούοντάς τους με ένα ραβδί (φορτοτήρα)3. Οι 
Τούρκοι πρέπει να ήταν εμπροσθοφυλακή του 
Κεχαγιάμπεη, ο οποίος κατέβαινε από την Ρού-
μελη στο Μοριά. Είχαν βρει τα χωριά της Βόχας 
έρημα, με μερικούς γέρους και αρκετά γυναικό-
παιδα που τους πήρε σκλάβους. Η κεφαλή του 
Γεωργίου Πιτσούνη πήγε στον Κιαμήλ μπέη της 
Κορίνθου. Ο Κιαμήλ στενοχωρήθηκε και φέρε-
ται να είπε την φράση «δεν μου τον φέρνατε ζω-
ντανό». Το περιστατικό αυτό συνέβη έξω από το 
Ζευγολατιό στη τοποθεσία «τρείς δάφνες», που 
βρίσκεται στα νότια του παλαιού εργοστασίου 
του Μάντζαρη. Υπήρξαν και μάρτυρες δύο γυ-
ναίκες (Αναγνώστου – Καλλιανιώτη).

Νίκος ή Αναγνώστης Πιτζούνης 
(Πιτσούνης)

Αδελφός του παπα – Θανάση Πιτσούνη. Το 
όνομα «Αναγνώστης» είναι τιμητικό. Του δόθη-
κε επειδή διάβαζα στις εκκλησίες. Το πραγματι-
κό του όνομα είναι Νικόλαος.

Σπούδασε στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρ-
νης. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, φυγαδεύτηκε 
και επέστρεψε, όπου αμέσως φόρεσε τα άρματα 
πολεμώντας στο πλευρό του αδελφού του Πα-

3 Ήταν ένα ραβδί μεγάλο που χρησιμοποιούνταν για να 
κρατάει σταθερά το φορτίο των ζώων.

παΠιτζούνη. Δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.
Με επιστολή του4 προς την επί του Ιερού 

Αγώνος επιτροπή πληροφορούμαστε ότι πο-
λέμησε μετά του αδελφού του ΠαπαΠιτζούνη 
σε διάφορες μάχες, όπως στην πολιορκία της 
ΑκροΚορίνθου μέχρι της πτώσης αυτής, με τον 
αρχηγό Νικηταρά όπου μετέβησαν στη Στυλίδα, 
Αγία Μαρίνα και Πατρατζίκι, στα Δερβενάκια, 
το Αγιονόρι και στα περίχωρα της Κορίνθου με 
σκοπό τον αποκλεισμό του Δράμαλη πασά.

Εκεί στα Δερβενάκια πληγώθηκε στο αρι-
στερό χέρι, φονεύοντας έναν Τούρκο. Μετά τον 
αφανισμό της στρατιάς του Δράμαλη πολέμησε 
κατά του Ιμπραήμ πασά στην άνω Χρέμπα, Μα-
γούλιανα, στο Καματερό, στον Πειραιά, στο Σέ-
γκιο και στο Σελά μέχρι την άφιξη του πρώτου 
κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια.

Μετά την παύση του πολέμου ζήτησε να γίνει 
ιερέας του Ζευγολατιού, αλλά κατηγορήθηκε 
για το γεγονός ότι φόνευσε με το γιαταγάνι του 
Τούρκο, και έτσι εμποδίστηκε η χειροτονία του.

Βιβλιογραφία – Πηγές
• Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ», 

Τόμοι Δ΄ και ΙΕ΄, εκδ. 1947.
• Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαρούς Μπριτάννι-

κα, Τόμος 15ος.
• Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων, Αρχεία της 

Ελληνικής Παλιγγενεσίας περ. 1821-1831 (http://
paligenesia.parliament.gr).

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (openarchives.gr).
• Ακαδημία Αθηνών, Αρχειακή Συλλογή ΚΕΙΝΕ 

(Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη)
• Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Συλλογή «Σημαίες 

Ελευθερίας».
• Τμήμα χειρογράφων και ομοιοτύπων Ιστορικού 

Αρχείου Εθνικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα.
• Γενικά Αρχεία Κράτους, φακ. 6 «Αριστεία Ατά-

κτων Σωμάτων», 1836.
• Αρχεία Π. Σέκερη.
• Λάμπης Αποστολίδης, Η Κορινθία στην Επανά-

σταση του 1821, εκδ. Κορινθιακή Βιβλιοθήκη.
• Οικογενειακό Αρχείο Θάνου Πιτσούνη.
• Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Σχοινοχωρίτη.

4 Η υπ. αριθ. 69 / 18 Ιουνίου 1865 επιστολή, η οποία 
βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος [1ον τμήμα, 
θ1, αριθ. 19732].

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

Το άρθρο έχει 
δημοσιευθεί στον 
ιστότοπο www.
zevgolatio.gr και 
στο προσωπικό 
του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η ανα-
δημοσίευση και 
χρήση μέρους ή 
του συνόλου αυ-
τού, με την βασική 
προϋπόθεση και 
υποχρέωση της 
αναφοράς των 
στοιχείων του 
γράψαντος και των 
προαναφερόμενων 
λίνκ που βρίσκεται 
καταχωρημένο".

ΜΕΡΟΣ Β΄



∆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  

Σεμινάριο για το Εξαιρετικό 
Παρθένο Ελαιόλαδο 
από τους ειδικούς

Ο διευθυντής της PARATUS Europe, σε συνεργασία με το Eλαι-
οτριβείο ΤΖΕΛΕΠΗ διοργανώνει, στον χώρο του ελαιοτριβείου 
στο Καλέντζι Κορινθίας, ημερήσιο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
καλλιέργεια και ασθένειες του ελαιώνα. 

• Εισηγητής: Ιωάννης Καρβέλας 
(Σύμβουλος επιχειρήσεων, πιστοποιημένος Pro 
Olive Oil Expert, πιστοποιημένος επιθεωρητής 
ISO 9001, ISO 22000 – HACCP – ISO 14001, 
ΕΛΟΤ 1801)
Συγκομιδή και καλλιέργεια της ελιάς καθώς
και την αποθήκευση του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου

Γευσιγνωσία εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 

• Ομιλητής: Κόλλιας Κων/νος
(πρώην Αντινομάρχης για την εκτέλεση  
προγραμμάτων δακοκτονίας  
στον Νομό Κορινθίας)
Καταπολέμηση 
του δάκου της ελιάς  
(θεσμικό πλαίσιο - εφαρμογές)

• Ομιλητής: Πετούμενος Νικόλαος
(Γεωπόνος ΤΕ Καλαμάτας, ελαιοπαραγωγός περιοχής Πύλου)
Γλοιοσπόριο μία "ύπουλη ασθένεια" 
Τρόποι προστασίας και αντιμετώπισης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 31/03/2017
Οι ώρες διεξαγωγής είναι 09:00 - 15:00 

Σε ποιους απευθύνεται:
Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, απευθύνεται σε 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες, τυποποίησης και εμπορίας 
ελαιολάδου. 
Η τιμή προσφοράς διαμορφώνεται στα 15 Ευρώ 

Υπεύθυνη διοργάνωσης σεμιναρίου: Κατερίνα Αργ. Ρέππα – Τηλ. : 6906060951


