
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

«Εγγυόμαστε τη Συνεργασία,
τη Δουλειά και το Αποτέλεσμα»

■ σελ. 6-7

Επισκέφθηκε την ΕΑΣ Κιάτου 
ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

  ■ σελ. 17

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ

Παράπονα στον 
Υπουργό Παιδείας

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Φίλες και φίλοι, επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες της Κοριν-θίας, 
στις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου ψηφίζουμε μαζικά  για ένα Νέο και Ισχυρό Επιμελητήριο. 

Αλλάζουμε σελίδα.

Κρατάμε αυτά που μας πήγαν μπροστά και αφήνουμε πίσω ό,τι στάθηκε τροχοπέδη στην πρόοδό μας. 
Επειδή στη ζωή μου έχω μάθει πάντα να μιλώ τη γλώσσα της αλή-θειας και της ειλικρίνειας, θέλω, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να καταθέσω τις δεσμεύσεις μου για το πώς θα διοικήσουμε, εγώ και οι συνεργάτες μου,  από την επόμενη ημέρα των εκλογών, ώστε αυτές να καταγραφούν και να αποτελέ-σουν συμβόλαιο τιμής ανάμεσά μας.

Εγγυώμαι ότι θα διοικήσω το Επιμελητήριο, ως πρώτος μετα-ξύ ίσων, και με σκοπό να λειτουρ-γήσει αποφασιστικά και δραστή-ρια για όλους τους επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν ιδεολογικά και ποιον συνδυασμό στήριξαν στις εκλογές της 10ης Δε-κεμβρίου. 
Εγγυώμαι την ομαλή μετά-βαση του Επιμελητηρίου Κορινθί-ας στην επόμενη μέρα.
Εγγυώμαι τη συνεργασία,  τη συνεννόηση, την ενότητα, τη διεκδίκηση, τη συστράτευση όλων των δυνάμεων, με στόχο το αποτέ-λεσμα που θα φέρει την ευημερία των πολλών. 

Εγγυώμαι  την ισοτιμία και τη δικαιοσύνη ανάμεσα σε όλα τα μέλη μας. 
Εγγυώμαι τη  διαφάνεια, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του συνδυασμού μας. 

Εγγυώμαι ένα Επιμελη-τήριο έξω και μακριά από κάθε πολιτική, προσωπική και επαγ-γελματική αντιπαράθεση και σκο-πιμότητα.
Εγγυώμαι και διαβεβαιώνω για όλες τις ενέργειές μου, που μο-ναδικό σκοπό και στόχο θα έχουν το συμφέρον του θεσμού που ανή-κει σε όλους τους επιχειρηματίες. Εγγυώμαι για πράξεις και έργο. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε την πείρα και τη γνώση.

Φίλες και φίλοι, 
Όλο και πιο πολλοί επιχειρημα-τίες συστρατευονται μαζί μας :Γιατί αποδείξαμε πως μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε πράξη και να εγγυηθούμε  τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Δεν την επικαλεστήκαμε ως μέσο μετεκλογικών υπολογισμών. Την έχουμε θέσει  εξ αρχής, ως έναν από τους βασικούς πυλώνες διοί-κησης του Νέου Επιμελητηρίου. Γιατί εμείς είμαστε επιχειρη-ματίες. Κι ενώνουμε τη φωνή και τη δύναμή μας με όλους τους εμπόρους, επαγγελματίες και βιο-τέχνες. 

Γιατί εγγυόμαστε την ΕΥΗΜΕ-ΡΙΑ ΟΛΩΝ  και  την  ΑΝΑΠΤΥΞΗ στον τόπο μας.
Γιατί πιστεύουμε πως τα προ-βλήματά μας δεν έχουν χρώμα. Και οι λύσεις δεν έχουν προστάτες. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από πολιτικές εξαρτήσεις, υποχρεώσεις, παραγο-ντισμούς και συμφέροντα.Γιατί εμείς δε βλέπουμε το Επι-μελητήριο ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Αυτήν την έχουμε κερδίσει μέσα από την επαγγελμα-τική μας διαδρομή, με κόπο, δου-λειά και αγώνα. 

Γιατί για εμάς το Επιμελητή-ριο δεν είναι σκαλοπάτι για την «κατάληψη» δημαρχιακών και βουλευτικών θώκων. Μοναδικός στόχος  μας  η ανάπτυξη του Κο-ρινθιακού επιχειρείν.Γιατί έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και τον στόχο.ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ  για το αποτέλε-σμα.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε το ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝ-ΘΙΑΣ.

Γιατί η διαδρομή μας στα Επιμε-λητηριακά πράγματα συνδέεται ΜΟΝΟΝ με πρωτοπόρες αλλαγές 

και υγιείς πρωτοβουλίες.Γιατί η διαδρομή μας δείχνει και τη διοίκηση που θα ασκήσουμε, τους δρόμους που θ’ ανοίξουμε, τους στόχους που θα κερδίσουμε.Γιατί πιστεύουμε σ’ ένα Επιμε-λητήριο των πολλών, κι όχι σ’ ένα κλειστό λόμπυ που θ’ αποφα-σίζει για εμάς, χωρίς εμάς, προσδι-ορίζοντας το μέλλον μας.Γιατί εμπνεύσαμε τους νέους αν-θρώπους να έρθουν μαζί μας για να χτίσουμε «τη νέα εποχή».Γιατί εμείς ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ πράγματα ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.Γιατί πρώτοι καταθέσαμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας.  Έχουμε σχέδιο άμεσης εφαρμογής από την επομένη των εκλογών. Γιατί εμείς θα σπάσουμε την παράδοση!
ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ότι θ’ ανοίξουμε τις πόρτες του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-ΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ για να μπει φρέσκος αέρας.

Φίλες και φίλοι, 
Οι εκλογές του Επιμελητηρίου στις 10 Δεκέμβρη είναι για εμάς, ημέρα γιορτής.

Ως επικεφαλής του συνδυασμού «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα», και υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κο-ρινθίας, εγγυώμαι και αναλαμ-βάνω την ευθύνη της εκπλή-ρωσης των δεσμεύσεών μας, ως ηθική υποχρέωση απέναντί σας. Γιατί το Επιμελητήριο Κορινθίας ανήκει σε όλους τους επαγγελμα-τίες ανεξαιρέτως !
Κι αυτό για εμένα είναι αδια-πραγμάτευτο ! 

Πάμε μαζί !
Δημήτρης Ραψωματιώτης Υποψήφιος Πρόεδρος για το Επιμελητήριο Κορινθίας  

15NΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με άλλη ματιά στα γεγονόταapMediaNews
ΤΕΥΧΟΣ 9Ο • 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εγγυώμαι ένα Επιµελητήριο ισάξιοτης ισχυρής επιχειρηµατικότητας της Κορινθίας Δεσμεύομαι για έργο και αποτέλεσμα 

Μια άλλη ματιά 
στα γεγονότα
Η RapMedia News, η οποία φιλοξενείται ως ένθετο στην εφη-
μερίδα μας, αποτελεί μια έκδοση της Rap Media του ομίλου 
Ραψωματιώτη και φιλοδοξεί να προσφέρει στον αναγνώστη μία 
άλλη ματιά και προσέγγιση στα γεγονότα που αφορούν τον πολι-
τισμό, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα ■ σελ. Α1-Α4

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

Στην κάλπη προσέρχονται την Κυ-
ριακή 10 Δεκεμβρίου οι επιχειρη-
ματίες της Κορινθίας, προκειμένου 
να εκλέξουν εκείνα τα πρόσωπα 
και εκείνη τη διοίκηση που, κατά τη 
γνώμη τους, θα εκπροσωπήσουν τα 
συμφέροντά τους με τον καλύτερο 

τρόπο την επόμενη τετραετία.  Οι 
κάλπες θα ανοίξουν στις 07:30 το 
πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές 
μέχρι 17:00 το απόγευμα, στην έδρα 
του Επιμελητηρίου Ερμού 2, στην 
Κόρινθο. θα εκλεγούν συνολικά 21 
μέλη τα οποία θα αποτελέσουν το 

νέο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Αναλυ-
τικά κατά τμήμα θα εκλεγούν:
Στο Τμήμα Μεταποίησης 6 μέλη, στο 
Τμήμα Υπηρεσιών 6 μέλη, στο Εμπο-
ρικό Τμήμα 8 μέλη και στο Τμήμα 
Μεταφορών 1 μέλος.

Δ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:
"Εγγυώμαι ένα επιμελητήριο ισάξιο 
της ισχυρής επιχειρηματικότητας
της Κορινθίας
Δεσμεύομαι για έργο και αποτέλεσμα"

■ σελ. 6-10

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προβλέπονται έργα αποκατάστασης ζημιών 

και βλαβών από πλημμύρες, συντήρησης 

και αποκατάστασης οδικών δικτύων και 

βελτίωσης αγροτικών δρόμων      ■ σελ. 4-5

2.800.000 € 
για τα χωριά

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ■ σελ. 2

Εντεταλμένοι σύμβουλοι
οι Ν. Ρόζος και Θ. Ράπτης■ σελ. 12
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Γνώμη2 Δήμος Βέλου-Βόχας

Δύο νέους εντεταλ-
μένους συμβούλους 

διαθέτει από την 1η Δεκεμβρίου ο δή-
μος Βέλου-Βόχας. Δύο ικανά στελέχη 
της πλειοψηφίας σε θέσεις κλειδιά: Ο 

Νίκος Ρόζος, δοκιμασμένος παλαιότερα 
στην "ηλεκτρική καρέκλα" του αντιδη-
μάρχου Καθαριότητας και ο Θοδωρής 
Ράπτης, ο οποίος θα πάρει το βάπτισμα 
του πυρός σε ένα νευραλγικό πόστο. Η 

κίνηση αυτή του Αννίβα Παπακυριάκου 
υπογραμμίζει οπωσδήποτε την από-
φαση του δημάρχου Βέλου-Βόχας να 
αξιοποιήσει το μέγιστο του ανθρώπινου 
δυναμικού του συνδυασμού του.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ρόζος και Ράπτης οι νέοι εντεταλμένοι 
σύμβουλοι του δήμου Βέλου-Βόχας

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ο πρώτος, Προγραμματισμού και Οργάνωσης ο δεύτερος

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση 553/2017 ο δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας αποφασίζει:

Α΄
Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο για το χρονικό διάστη-

μα 01 Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 τον 
Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Ρόζο Νικόλαο του Ιωάννη (χωρίς αμοιβή), 
ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία του Αυ-
τοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δη-
μοσίων Σχέσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ΟΕΥ του Δήμου με τις κάτωθι αναλυτικά 
αρμοδιότητες:
1) Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοι-
νωνιακή πολιτική για την προώθηση της 
αποστολής και των στόχων του Δήμου και 
αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προ-
ωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων 
των ενεργειών που είναι απαραίτητες για 
την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής 
πολιτικής.
2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκ-
δηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύ-
σεις, εορτές κλπ) καθώς και προγράμματα 
προβολής του έργου και των
υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προ-
γράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις 

επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γε-
νικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την 
προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυ-
πα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες 
του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοί-
κησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο 
των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απα-
ντήσεων του Δήμου.

5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρο-
νικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των 
δελτίων τύπου του Δήμου.

6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπο-
μπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
Στον ανωτέρω ανατίθεται ΄΄ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡ-

ΧΟΥ ΄΄η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων του Γρα-
φείου Επικονωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου 
Βέλου-Βόχας καθώς επίσης και η θεώρηση του γνήσι-
ου της υπογραφής των πολιτών.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέ-
ρω Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες του ασκεί 
ο Δήμαρχος.

Β΄
Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο για το διάστημα 01 

Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 τον Δημοτι-
κό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ράπτη Θεόδωρο του 
Ηλία (χωρίς αμοιβή), ο οποίος αναλαμβάνει τις αρμο-
διότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα το Γρα-
φείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου με τις κάτωθι αρμοδιότη-
τες:
Α. Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης
Α1. Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας
1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενη-

μερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οι-
κονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν 
στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.

2) Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνο-
γνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για 
τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του 
Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, με-
λέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που 
αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους 
στόχους του Δήμου κλπ).

3) Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών και συγκεντρώ-
νει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, 
ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις 
ανάγκες των δημοτών.

4) Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για 
τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη 

διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προ-
τάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, 
δράσεων και μέτρων.

Α2. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης 
προγραμμάτων

5) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προ-
γραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 
του Δήμου με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών 
πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, 
την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη 
δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της 
τοπικής οικονομίας.

6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προ-
γραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την 
ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων 
υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα 
εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην 
οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προ-
γραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής 
του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα 
της Περιφέρειας. 

8) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσ-
σει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προ-
γραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση 
των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο 
περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας 
ζωής.

9) Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσί-
ες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προ-
γράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προ-
γράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, 
έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ).

10) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την 
ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για 
τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησια-
κού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων 
Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.

11) Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών έντα-
ξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά 
και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της 
υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρ-
μοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Δήμου.

12) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την 
πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσε-
ων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την 
υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. 
Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας 
και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δη-
μόσιους φορείς.
Στον ανωτέρω ανατίθεται ΄΄ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡ-

ΧΟΥ ΄΄η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων του Γρα-
φείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Βέ-
λου-Βόχας καθώς επίσης και η θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής των πολιτών.

Νίκος
Ρόζος

Θοδωρής 
Ράπτης
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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 Ρ Ο Υ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Άγιος Βασίλης
Αγιοβασιλίτσα
Ξωτικό του
Άι-Βασίλη

ΣΑΒΒΑΤΟ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

4.00 µ.µ.

9

ΑΓΟΡΑ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Εορταστικό τόνο 
στην εκδήλωση θα δώσει 
η χορωδία των ΚΑΠΗ 
του δήµου Βέλου-Βόχας

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου

Χριστουγεννιάτικο 
µπαζάρ από τον 
Πολιτιστικό & 

Λαογραφικό Σύλλογο 
Βόχας και την

1η Λυκείου
Ζευγολατιού

άφθονα
ποπ κορν και 

πολλά
γλυκίσµατα

Συµµετέχουν:

Πολιτιστικός και
Λαογραφικός σύλλογος Βόχας

Πνευµατική Στέγη Ζευγολατιού

Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου & 1ου-2ου Νηπιαγωγείου 
Ζευγολατιού

Χορηγός
επικοινωνίας:

Καλά νέα για τους δήμους 
της χώρας: Ενισχύονται με νέα 

χρηματοδοτικά εργαλεία
Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 

για τους ΟΤΑ παρουσίασαν χθες ο 
Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρ-
λέτης και ο Αν. Υπουργός Οικονομί-
ας Αλ. Χαρίτσης. Η χρηματοδότηση, 
που σε βάθος πενταετίας αναμένε-
ται να φτάσει συνολικά έως και τα 
2 δισ. ευρώ, θα αξιοποιηθεί κυρίως 
για έργα υποδομών (ύδρευση, απο-
χέτευση, δίκτυο), για τη δημιουργία 
παιδικών χαρών και για την ανέγερ-
ση δημοτικών κτιρίων.

Τα προγράμματα αυτά συγχρη-
ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (ΤΠ&Δ), καθώς και από  το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) και η υλοποίησή τους θα ξε-
κινήσει εντός του 2018, με αρχικό 
προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. 

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 
την χρηματοδότηση έργων στους 
Δήμους και τις Περιφέρειες, με έμ-
φαση στους πρώτους, και αφορά 
τους τομείς της ύδρευσης και απο-
χέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας, 
της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και 
της αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Το δεύτερο πρόγραμμα προορίζεται 
για την προμήθεια μηχανημάτων έρ-
γου, την πιστοποίηση των παιδικών 
χαρών και την ανέγερση δημοτικών 
κτιρίων.

Αξίζει να τονίσουμε ότι ενώ πρό-
κειται για προγράμματα δανεισμού, 
αυτά δεν θα επιβαρύνουν καθόλου 
τους Δήμους, καθώς ο δανεισμός 
αυτός θα καλυφθεί από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το 
βασικό κλειδί όλης αυτής της προ-
σπάθειας, είναι να μπορέσουν οι 
Δήμοι να εξασφαλίσουν πρόσθετους 
πόρους, να δανειοδοτηθούν από 

αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
χωρίς όμως να επιβαρυνθούν από 
την αποπληρωμή του δανείου.  Με 
αυτόν τον τρόπο ο δανεισμός δεν 
αθροίζεται και δεν εντάσσεται στους 
υφιστάμενους περιορισμούς των 

Δήμων σε σχέση με τα όρια δανει-
οδότησής τους και τη σχέση τους με 
τα έσοδά τους.

Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία 
σε συνδυασμό και με νέα εργαλεία 
παροχής τεχνικής θεσμικής υποστή-
ριξης όπως αυτό της συνεργασίας 
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομι-
κών και της ΕΕΤΑΑ για την υπο-
στήριξη της διαδικασία ωρίμανσης 
και υλοποίησης σημαντικών έργων, 
αλλάζει την συνολική εικόνα των 
Δήμων προς όφελος τους.

Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο 
η θέση της κυβέρνησης για την ενί-
σχυση των τοπικών κοινωνιών και 
των θεσμικών τους εκπροσώπων, 
των Δήμων, οι οποίοι συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάταξη της ελληνι-
κής οικονομίας μετά τη βαθιά κρίση 
των τελευταίων οκτώ ετών. 
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

doctor

computer service

Εθνικής Αντιστάσεως 62 Κιάτο, τ.κ. 20 200
τηλ.: 27420 20 200, κιν.:6974883479

e-mail: george@pcdoc.gr 

∆ρεβερίδας Ι. Γεώργιος
Εµπόριο - Service H/Y

Σύμφωνα με την σχετική περιγραφή 
στην έκθεση της οικονομικής επιτροπής 
του δήμου Σικυωνίων, το έργο Το έργο 
αφορά στις αποκαταστάσεις ζημιών και 
βλαβών που έχουν υποστεί οι υποδομές 
της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυω-
νίων όπως δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι, 
γήπεδα, κτίρια κ.λ.π. από πλημμύρες 
που έπληξαν την περιοχή κατά το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα οι θέσεις ανά Δ.Κ. & Τ.Κ. 
και οι εργασίες αποκατάστασης που απαι-
τούνται είναι οι ακόλουθες, αντίστοιχα:
1. ΚΙΑΤΟ
α) Aντικατάσταση - επισκευή αθλητικών 

υποδομών Γηπέδου Πέλοπα: Διάδρο-
μοι στίβου και το σκάμμα αλμάτων 
μήκους.

β) Οδός Π. Τσαλδάρη & Δημοκρατίας 
σε μήκος 200 m. Καθαίρεση σιδηρο-
δρομικής γραμμής, οδοστρωσία και 
ασφαλτόστρωση.

2. ΠΑΣΙΟ
α) Διάβαση ΟΣΕ θέση Παπαβασιλείου σε 

μήκος 50 m. Καθαίρεση γραμμών σι-
δηροδρομικής γραμμής, οδοστρωσία 
και ασφαλτόστρωση.

β) Θέση Παπαγεωργάκη σε μήκος 50 m. 
Καθαίρεση στάθμης οδοστρώματος 
για απορροή ομβρίων.

γ) Θέση Μιχαλόπουλου ασφαλτόστρωση 
δρόμου (χωματόδρομος) σε μήκος 70 m.

δ) Ταπητίδια (επιφάνεια: 100 m2). Από-
ξεση ασφαλτικών στρώσεων και 

ασφαλτόστρωση.
ε) Δρόμος παλ. γέφυρας σε μήκος 250 

m. Απόξεση ασφαλτικών στρώσεων, 
ασφαλτόστρωση.

στ) Κοινόχρηστος χώρος (Πλατεία) εμ-
βαδού 172 m2. Επίστρωση με κυβόλι-
θους, αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, 
καλαθάκια, φωτιστικά).

3. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ
α) Οδός Δημοκρατίας και 2 κάθετοι επι-

φάνεια 250 m2. Τοπική επέμβαση και 
τροποποίηση στάθμης οδοστρώματος 
για απορροή των ομβρίων από 2 κα-
θέτους προς τη Δημοκρατίας. Απόξε-
ση και ασφαλτόστρωση.

β) Θέση Αγγελόπουλου επιφάνειας 100 
m2. Τροποποίηση στάθμης οδοστρώ-
ματος για απορροή ομβρίων.

γ) Αποκατάσταση Προαύλιου χώρου 
κοιν. Καταστήματος επιφάνειας 250 
m2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώ-

ρου (αποκ/ση πλακόστρωσης), αστι-
κός εξοπλισμός (παγκάκια, καλαθά-
κια, φωτιστικά), αναβατόριο ΑΜΕΑ.

δ) Ταπητίδια 100 m2. Απόξεση ασφαλτι-
κών στρώσεων και ασφαλτόστρωση.

4. ΜΟΥΛΚΙ
α) Δρόμος από Σ. Μάρκετ «Νίκος» έως 

Εκκλησία σε μήκος 900 m. Απόξεση 
ασφαλτικών στρώσεων, επανασυ-
μπύκνωση σκαμμάτων αποχέτευσης, 
ανακατασκευή στρώσεων οδοστρω-
σίας με προσθήκη και νέου θραυστού 
αμμοχάλικου, ασφαλτόστρωση.

γ) Δρόμος από Εκκλησία έως νεκρο-
ταφείο σε μήκος 400 m.Απόξεση 
ασφαλτικών στρώσεων, επανασυ-
μπύκνωση σκαμμάτων αποχέτευσης, 
ανακατασκευή στρώσεων οδοστρω-
σίας με προσθήκη και νέου θραυστού 
αμμοχάλικου, ασφαλτόστρωση.

δ) Δρόμος από Εκκλησία έως «ΒΕΚΟ» 
σε μήκος 900 m. Απόξεση ασφαλτι-
κών στρώσεων, επανασυμπύκνωση 

σκαμμάτων αποχέτευσης, ανακατα-
σκευή στρώσεων οδοστρωσίας, κα-
τασκευή βάσης από θραυστό αμμοχά-
λικο, ασφαλτόστρωση.

ε) Δρόμος από πηγάδι έως Σ. Μάρκετ σε 
μήκος 500 m. Απόξεση ασφαλτικών 
στρώσεων, επανασυμπύκνωση σκαμ-
μάτων αποχέτευσης, ανακατασκευή 
στρώσεων οδοστρωσίας με προσθή-
κη και νέου θραυστού αμμοχάλικου, 
ασφαλτόστρωση.

στ) Δρόμος από «γλάστρα» έως νεκρο-
ταφείο σε μήκος 800 m. Απόξεση 
ασφαλτικών στρώσεων, επανασυ-
μπύκνωση σκαμμάτων αποχέτευσης, 
ανακατασκευή στρώσεων οδοστρω-
σίας με προσθήκη και νέου θραυστού 
αμμοχάλικου, ασφαλτόστρωση.

ζ) Θέση Πασχαλίτσες: Κατασκευή τοιχί-
ου αντιστήριξης μήκους ~ 20 m και 
μέσου ύψους ~2m .

5. ΤΡΑΓΑΝΑ
α) Δρόμος από βενζινάδικο έως συνε-

ταιρισμό μήκους 600 m. Απόξεση 
ασφαλτικών στρώσεων, επανασυ-
μπύκνωση σκαμμάτων αποχέτευσης, 
ανακατασκευή στρώσεων οδοστρω-
σίας με προσθήκη και νέου θραυστού 
αμμοχάλικου, ασφαλτόστρωση.

β) Δρόμος από Αγ. Θεοδώρους προς Βα-
σιλικό (ταπητίδια). Απόξεση ασφαλτι-
κών στρώσεων, ασφαλτόστρωση σε-
επιφάνεια 300 m2.

γ) Δρόμος από Αγ. Θεοδώρους προς 
Μούλκι σε μήκος 200 m. Διάστρωση 
νέας ασφαλτικής στρώσης σε παλιά 

1.300.000 για τα χωριά της Δ.Ε. Σικυωνίων
& 1.500.000 για Στυμφαλία – Φενεό

Σε ανοικτό, ηλε-
κτρονικό διαγω-

νισμό του έργου: «Αποκαταστάσεις 
ζημιών και βλαβών από πλημμύρες 
σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του 

Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 
1,3 εκατ. ευρώ και σε συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου στο 
Φενεό προϋπολογισμού 700.000 ευρώ 
αλλά και στην υποβολή πρότασης για τη 

βελτίωση των αγροτικών δρόμων στη 
Στυμφαλία προϋπολογισμού 800.000 
ευρώ προχώρησε ο δήμος Σικυωνίων, 
προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες 
των χωριών του.

2.800.000 ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
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άσφαλτο.
6. ΔΙΜΗΝΙΟ
α) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Ραφτόπουλου 

σε μήκος 20 m.Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης, ανακατασκευή τμήμα-
τος δρόμου, στηθαίο ασφαλείας.

β) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Μηλιώτη σε 
μήκος 30 m. Κατασκευή τοιχίου αντι-
στήριξης, ανακατασκευή τμήματος 
δρόμου.

γ) Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου 
(πλατεία). Αντικατάσταση φθαρμένων 
κιγκλιδωμάτων, αποκατάσταση πλα-
κόστρωσης και τοποθέτηση αστικού 
εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια, 
φωτιστικά).

δ) Κεντρικός δρόμος πλησίον Δημοτικού 
Σχολείου. Αποξήλωση παλιάς και κα-
τασκευή νέας σχάρας συλλογής ομ-
βρίων, μήκους 30 m.

7. ΛΑΛΙΩΤΗ
α) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Πετούμενου 

σε μήκος 70 m.Αποκατάσταση - κά-

λυψη τμήματος αυλακιού, κατασκευή 
βάσης από θραυστό αμμοχάλικο, 
ασφαλτόστρωση.

β) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Κωσκολέτου 
σε μήκος 70 m. Αποκατάσταση - κά-
λυψη αυλακιού, τσιμεντόστρωση.

γ) Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου 
(πλατεία), έναντι κοιν. Καταστήματος. 
Διαμόρφωση χώρου, κατασκευή πε-
ριμετρικού τοιχίου, αντικατάσταση 
φωτισμού, τσιμεντόστρωση.

δ) Ταπητίδια Τσιμεντόστρωση (10 m3).
8. ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ
α) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Παρασκευ-

όπουλου σε μήκος 70 m. Τσιμεντό-
στρωση.

β) Δρόμος πλησίον Κοιμ. Θεοτόκου σε 
μήκος 70 m. Τσιμεντόστρωση.

γ) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Χαμάλη σε 
μήκος 70 m.Τσιμεντόστρωση.

δ) Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου 
(πλατεία Εκκλησίας): Διαμόρφωση 
χώρου, περιμετρικό τοιχίο, υποδομή 

φωτισμού, τσιμεντόστρωση, χώρος 
στάθμευσης (κατασκευή βάσης από 
θραυστό αμμοχάλικο, ασφαλτόστρω-
ση, διαγράμμιση).

9. ΣΟΥΛΙ
α) Παλιά Επ. Οδός πλησίον οικισμού 

σε μήκος 350 m. Διάστρωση νέας 
ασφαλτικής στρώσης σε παλιά άσφαλ-
το.

β) Παλιά Επ. Οδός (ταπητίδια).Διάστρω-
ση νέας ασφαλτικής στρώσης σε πα-
λιά άσφαλτο επιφάνειας 400 m2.

γ) Νεκροταφείο Κατασκευή τοιχίου αντι-
στήριξης μήκους ~ 15 m.

δ) Δρόμος πλησίον ιδιοκτ. Μπούμη μή-
κους 80 m.Ασφαλτόστρωση.

ε) Ταπητίδια Τσιμεντόστρωση (15 m3).
10. ΒΑΣΙΛΙΚΟ
α) Δρόμος Αγ. Ειρήνης σε μήκος 250 m. 

Ασφαλτόστρωση σε φθαρμένο τσιμε-
ντόδρομο.

β)Δρόμος προς νεκροταφείο: Κατα-
σκευή σχάρας για αποχέτευση ομβρί-

ων, μήκους 7 m.
γ) Κεντρικός δρόμος πλησίον Εκκλησί-

ας: Αποξήλωση παλιάς και κατασκευή 
νέας σχάρας συλλογής ομβρίων, μή-
κους 15 m.

δ) Δρόμος προς Μουσείο: Τεχνικό έργο 
διευθέτησης ομβρίων.

11. ΚΡΥΟΝΕΡΙ
α) Επ. Οδός πλησίον βρυσών μήκους 

30 m. Αποκατάσταση οδοστρώματος 
(τσιμεντόστρωση).

β) Δρόμος από διασταύρωση προς ιδι-
οκτ. Παπαβασιλείου μήκους 500 m. 
Ασφαλτόστρωση σε φθαρμένο τσιμε-
ντόδρομο.

12. ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΛΤΟΣ
α) Αποκατάσταση ζημιών κοινοτικού 

Καταστήματος – Ιατρείου: Αποκατα-
στάσεις περιβάλλοντα χώρου, επι-
σκευή εσωτερικών χώρων που έχουν 
υποστεί βλάβες, λόγω της θέσης του 
κτιρίου (μεγάλη κλίση, επιρροή από 
όμβρια ύδατα κ.λ.π.)

Βελτίωση Αγροτικών 
Δρόμων Στυμφαλίας
Την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Π.Α.Α. 2014-2020) συνολικού προϋπολο-
γισμού 800.000,00 €, αποφάσισε ο δήμος 
Σικυωνίων με σκοπό τη βελτίωση των 
Αγροτικών δρόμων της Δ.Ε. Στυμφαλίας. 
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Τ.Υ. του 
δήμου Σικυωνίων το έργο αφορά στην οδο-
στρωσία και ασφαλτόστρωση αγροτικών 
οδών σε Τ.Κ. Στυμφαλίας και συγκεκριμένα:
ΤΜΗΜΑ 1: Τ.Κ. Καισαρίου, από Επ. Οδό 

προς «Μύλο».
ΤΜΗΜΑ 2: Τ.Κ. Κεφαλαρίου, περιφερει-

ακός δρόμος αναδασμού Κεφαλαρίου, 
από «Μύλο Μπουτσούκου».

ΤΜΗΜΑ 3: Τ.Κ. Καλιάνων, από ιδιοκτησία 
Κωνσταντίνου έως γέφυρα Σοφαίνετου 
ποταμού, δρόμος αναδασμό.

ΤΜΗΜΑ 4: Τ.Κ. Ασπροκάμπου, από όρια 
οικισμού προς θέση «Μπρέτσικα».

ΤΜΗΜΑ 5: Τ.Κ. Ψαρίου, από γεώτρηση 
«Ντάρδες» έως συμβολή Ε.Ο. Νεμέας-
Ψαρίου-Λεβιδίου.

ΤΜΗΜΑ 6: Τ.Κ. Κυλλήνης, από Επ.Ο. Κα-
λιάνων-Κυλλήνης έως ανοικτή δεξαμενή 
άρδευσης.

ΤΜΗΜΑ 7: Τ.Κ. Δροσοπηγής, από γέφυρα 
προς Αγία Κυριακή, δρόμος αναδασμού 
και

ΤΜΗΜΑ 8: Τ.Κ. Καστανιάς, από γέφυρα 
Καρτερίου παράλληλα στον αγωγό άρ-
δευσης, προς νεκροταφείο, δρόμος ανα-
δασμού.

Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Φενεού

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και βελτίωση της 
βατότητας του οδικού δικτύου των ΤΚ Μεσινού, Μοσιάς, 
και Πανοράματος της  Δ.Ε. Φενεού  του Δήμου Σικυωνίων.   
Συγκεκριμένα οι θέσεις ανά Τ.Κ. και οι εργασίες αποκατά-
στασης που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες, αντίστοιχα: 
 1.Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ
α) Αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου Μεσινού 

-Γκούρας (εντός οικισμού) από θέση“ Βορό ”  έως “Χαλά-
σματα” σε μήκος  1.140,00 m και πλάτος 5,50 μ. - Απόξε-
ση ασφαλτικών στρώσεων και ασφαλτόστρωση. 

β) Αποκατάσταση ζημιών της δημοτικής οδού από  θέση “ 
Μπουσκουταίικα”  έως “Λαλιώτη” σε μήκος  300 m και  
πλάτος 3,50 μ. – Οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση. 

γ) Βελτίωση βατότητας της δημοτικής οδού από θέση“ Πα-
ναγιά ”   έως“ Μαλαχαίικα ” σε μήκος  300 μ και  πλάτος 
4,00 μ., - Ασφαλτόστρωση.

δ) Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μεσινού-Πανοράμα-
τος(εντός οικισμού) σε:τμήμα 1 θέση “ Κουρούσια”  έως 
“ Δερβεζή ” μήκους 373μ και πλάτους 5,00μ. και την πα-
ράκαμψη στην θέση “ Γκορίτσα μήκους 130μ και πλά-
τους 6,00μ. και στο  τμήμα 2  θέση “ Τσούλη ” μήκους 78μ 
και στην  θέση “Δημόπουλου” μήκους 150μ και πλάτους 

5,00μ. - Ασφαλτόστρωση. 
2. Τ.Κ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
α) Αποκατάσταση δημοτικής οδού από Παλιό σχολείο  έως 

Άγιο Νικόλαο σε μήκος  370 μ και  πλάτος 4,00 μ. - Οδο-
στρωσία, ασφαλτόστρωση. 

β) Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου (εντός οικισμού)  
από“ Καλλιμάνη”  έως “Ψαχούλια ”μήκους  400,00 μ και  
πλάτους 5,50 μ. Απόξεση ασφαλτικών στρώσεων και 
ασφαλτόστρωση, καθώς και αποκατάσταση πέτρινου 
τοιχίου αντιστήριξης που έχει αποδιοργανωθεί λόγω 
μερικής  κατάρρευσης πλησίον του νεκροταφείου σε 
μήκος  122 μ.  και μέσου ύψους   1,80 μ.  

γ)Αποκατάσταση δημοτικής οδού  από Πλατεία έως “ Αγγε-
λόπουλου” – “Πάτσιου ” σε μήκος  500 μ και  πλάτος 4,00 
μ. - Ασφαλτόστρωση. 

δ)Αποκατάσταση δημοτικής οδού “Ρούντη” - “Ρέμα” σε μή-
κος  885 μ και  πλάτος 4,00 μ. - Ασφαλτόστρωση.

ε) Αποκατάσταση δημοτικής οδού στη βρύση“ Κωστόπου-
λου ” σε   μήκος  37,5 μ και  πλάτος 4,00 μ.   Τροποποίηση 
στάθμης οδοστρώματος για απορροή ομβρίων.

στ) Αποκατάσταση  δημοτικής οδού από παράκαμψη (θέση  
“Πίκουλα” έως“ Ρεβελή ”) σε μήκος  70 μ και  πλάτος 3,50 
μ. - Ασφαλτόστρωση

ζ)Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών  και τμήματος 
πεζοδρομίων, καθώς  και κοινόχρηστων χώρων πλησί-
ον  της πλατείας με τοποθέτηση καταλλήλου οδοφωτί-
σμου.  

 3. Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ
α) Αποκατάσταση οδικού δικτύου από “Βορό” έως “ Κα-

ράμπελας” σε μήκος  900 μ και  πλάτους 5,00 μ. - Οδο-
στρωσία και ασφαλτόστρωση.

β)Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης από ξηρολιθοδομή 
στη θέση εκκλησία “ Άγιος Μόδεστος ” σε μήκος  80 μ 
και μέσου ύψους   1,50 μ. 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198     Κιν. 6972 509 307

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com
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– Κύριε Ραψωματιώτη, γιατί πιστεύ-
ετε ότι υπήρξαν τόσες πολλές υπο-
ψηφιότητες σε αυτές τις εκλογές 
για το Επιμελητήριο; Αυτό λειτουρ-
γεί εν τέλει θετικά ή αρνητικά; 

Να σας ευχαριστήσω πρώτα από όλα 
για την φιλοξενία και την δυνατότητα 
που δίνετε στο να γνωρίσουν οι ανα-
γνώστες σας τις θέσεις του συνδυα-
σμού μας, ποιοι είμαστε και τι πρε-
σβεύουμε. 
Κοιτάξτε, προσωπικά, εδώ και πολύ 
καιρό, είχα ταχθεί υπέρ ενός ενιαί-
ου ψηφοδελτίου. Ενός συνδυασμού 
που να ενώνει όλους τους επιχει-
ρηματίες του νομού, βαδίζοντας τον 
ίδιο δρόμο και για τον κοινό σκοπό 
και στόχο. Αυτό δεν επετεύχθη.  Το 
γεγονός ότι σήμερα οι περισσότεροι 
εκ των υποψηφίων λένε, ότι τελικά 
έπρεπε να πάμε με ένα ψηφοδέλτιο, 
-όπως άλλωστε είδατε ότι έκαναν 
στις εκλογές τους και οι περισσότε-
ροι δικηγορικοί σύλλογοι της χώ-
ρας-, αυτό προσωπικά με δικαιώ-
νει. Όμως πλέον είναι αργά και όλα 
έχουν πάρει το δρόμο τους…
Τώρα, αναφορικά με το δεύτερο 
σκέλος της ερώτησης: Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι κακό 
και αρνητικό να ενδιαφέρονται πολ-
λές ομάδες επαγγελματιών για το 
Επιμελητήριο. Η πολυφωνία και οι 
διαφορετικές απόψεις και κυρίως η 
σύνθεση απόψεων, ήταν πάντα για 
μένα το Α και το Ω σε όλη μου τη δι-
αδρομή και την οικογενειακή και την 
επαγγελματική. 
Αν μετεκλογικά ενώσουμε δυνάμεις 
και συνεργαστούμε αρμονικά, όπως 
ήδη πρεσβεύω και έχω δεσμευτεί, 
αυτό πιστεύω ότι θα είναι το ιδανικό 
και το καλύτερο για το Επιμελητήριο 
Κορινθίας. 

– Λέτε ότι πρεσβεύετε το νέο Επιμε-
λητήριο. Τι εννοείται νέο;  

    Δεν θα σας πω τι εννοώ, θα σας 
πω τι θα κάνω για το νέο Επιμελητή-
ριο… Εγώ με τους συνεργάτες μου 
και όλους όσους θέλουν και μπορούν 
να προσφέρουν, θα δημιουργήσουμε 

ένα Επιμελητήριο ανοικτό για όλους. 
Ένα Επιμελητήριο που να επιτελεί 
τον πραγματικό σκοπό του. Που να 
ακούει τα κελεύσματα των καιρών, 
να συμβουλεύει, να καταρτίζει και να 
στηρίζει ουσιαστικά και στην πράξη 
τον επαγγελματία. 
   Σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλο-
γές, συνάντησα επιχειρηματίες απο-
γοητευμένους και ουσιαστικά «απο-
κομμένους» από τα πεπραγμένα του 
Επιμελητηρίου.
Αυτούς τους επιχειρηματίες θέλου-
με να τους ξανακερδίσουμε. Να τους 
κάνουμε να έρθουν στο Επιμελητή-
ριο, όχι μόνο για να πληρώσουν τη 
συνδρομή τους, να πάρουν την από-
δειξη και να φύγουν. 
 Ένα Επιμελητήριο που να ανοίγει 
δρόμους στο νέο οικονομικό γίγνε-
σθαι. Επιμελητήριο αρχών, αξιών, 
οργάνωσης, συλλογικότητας, ενότη-
τας και αποτελέσματος. Που να είναι 
σύμμαχος του επιχειρηματία και όχι 
απλός θεατής των εξελίξεων. 

– Λένε κάποιοι, -για όλους τους υπο-
ψηφίους προέδρους-, ότι επειδή 
εσείς έχετε υγιείς και κερδοφόρες 
επιχειρήσεις, δεν μπορείτε να κα-
ταλάβετε τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν κάποιοι επαγγελματίες 
του νομού. Τι απαντάτε; 

Απαντώ πολύ απλά, ότι εμείς δεν 
βγήκαμε από παρθενογένεση, ούτε 
γίναμε επιτυχημένη επιχείρηση χω-
ρίς ρίσκο και χωρίς κόστος. Παλέ-
ψαμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, 
εργαστήκαμε τόσο που ίσως κανείς 
δεν μπορεί να φανταστεί, μέρα και 
νύχτα, για να δημιουργήσουμε αυτό 
που υπάρχει σήμερα. Η σημερινή κα-
τάσταση λοιπόν, είναι ο καρπός μιας 
σκληρής και επίπονης προσπάθειας. 
Να γνωρίζουν λοιπόν οι συνάδελφοι 
επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οποιοδήποτε πρόβλημα, ότι 
ξέρουμε πολύ καλά πώς νιώθουν και 
τι καταστάσεις καλούνται καθημερινά 
να φέρουν εις πέρας. 

Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Επι-
χειρηματίες  είμαστε κι εμείς και ζού-
με χρόνια στην αγορά. Και είμαστε 
εδώ, ως υποψήφιοι και ως αυριανή 
διοίκηση στο Επιμελητήριο, για να 
τους δείξουμε με πράξεις και όχι με 
λόγια, με ποιους τρόπους μπορούν να 
ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα. 
Με συνεχή ενημέρωση, με επικοι-
νωνία με όλους, με εισηγήσεις στα 
αρμόδια όργανα, με διαμαρτυρίες αν 
χρειαστεί, για να δοθούν οι κατάλλη-
λες λύσεις. Άλλωστε και η σύγκρουση 
μέσα στο πρόγραμμα είναι, αν υπάρ-
χει πρόβλημα και δεν δίνονται λύσεις 
από τους αρμόδιους φορείς. Κι εμείς 
μπορούμε να συγκρουστούμε, γιατί 
δεν έχουμε δεσμεύσεις, εξαρτήσεις 
και υποχρεώσεις σε κανέναν.

– Κατά την προεκλογική περίοδο 
όμως υπήρξαν και προβλήματα 
ανάμεσα σε υποψηφίους, με εν-
στάσεις και προσφυγές. Αυτό δεν 

«Εγγυόμαστε τη Συνεργασία,
τη Δουλειά και το Αποτέλεσμα»

Λίγα 24ωρα πριν οι 
κάλπες του Επιμελητη-

ρίου Κορινθίας ανοίξουν, ο Επικεφαλής 
του συνδυασμού «Επιχειρηματική Συ-
νεργασία για το Αποτέλεσμα» Δημήτρης 

Ραψωματιώτης μιλά στην «ΓΝΩΜΗ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ» για το Νέο και ανοιχτό Επιμελη-
τήριο που οραματίζεται , τον ρόλο που 
μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει στο 
μέλλον των κορινθιακών επιχειρήσε-

ων, για την πληθώρα των υποψηφίων 
και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν, 
για τους λόγους που ΟΛΟΙ θα πρέπει να 
προσέλθουν και να ψηφίσουν την προ-
σεχή Κυριακή.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Δημήτρης Ραψωματιώτης
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είναι αρνητικό για το μετεκλογικό σκηνικό και τη διαμόρφωσή του; 

Εμείς ταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή κατά οποιασδήποτε συγκρουσιακής 
αντίληψης και τακτικής που έχει να κάνει με επαγγελματικές ή προσωπικές δι-
αφορές. Παράλληλα ταχθήκαμε υπέρ της νομιμότητας στην όλη διαδικασία και 
την τήρηση των κανόνων που έχουν τεθεί βάσει της εγκυκλίου και της εκλογι-
κής επιτροπής. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Στο ένα έχουμε να κάνουμε 
με την τήρηση και εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους και σε κάθε επίπεδο 
και στο άλλο με ένα τοπίο αντιπαράθεσης που δεν πρέπει να έχει καμία σχέση 
με το Επιμελητήριο που θέλουμε όλοι. Πάντως, πιστεύω ότι όλα αυτά θα μεί-
νουν στην άκρη μετά τις εκλογές και όλοι μαζί θα πράξουμε με αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι στους συναδέλφους επιχειρηματίες. Εγώ προσωπικά εγγυώμαι 
την ενότητα και τη συνεργασία την επόμενη μέρα και το έχω δηλώσει πολλές 
φορές μέχρι σήμερα… 

– Κάποιοι παραμένουν ακόμα αναποφάσιστοι ακόμα και αν θα έρθουν να ψη-
φίσουν. Κυρίως επιχειρηματίες εκτός Κορίνθου, που αισθάνονται κάπως 
αδικημένοι μέχρι σήμερα. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς; 

Εγώ θέλω να καλέσω τους επαγγελματίες της Κορινθίας, κατ΄ αρχήν να δη-
λώσουν «παρών» στην εκλογική διαδικασία γιατί αφορά τη δουλειά τους και 
το μέλλον τους. Το Επιμελητήριο θα είναι πλέον το δεύτερο σπίτι τους και θα 
πρέπει σε αυτό το νέο ξεκίνημα που έρχεται να συμμετέχουν όλοι. Ακολούθως, 
θέλω να στηρίξουν τον συνδυασμό μας, την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ», γιατί όπως έχω 
πει, θα είναι ακριβώς αυτό που λέει το 
όνομά του: Μια καθαρά επιχειρημα-
τική συνεργασία, με σκοπό και στόχο 
το άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Ένα αποτέλεσμα που θα μας δικαιώ-
σει και αισθανόμαστε ήδη σίγουροι γι΄ 
αυτό. Το μέλλον ανήκει σε όσους 
έχουν σκοπό και στόχο για το 
καλύτερο. Εμείς έχουμε ήδη 
σχεδιάσει και οργανώσει 
τις συνθήκες και για το 
σκοπό και για το στόχο. 
Εγγυόμαστε τη Συνερ-
γασία, τη Δουλειά και 
το Αποτέλεσμα. Απο-
μένει το τελικό απο-
τέλεσμα που θα έρθει 
με τη μαζική συμμε-
τοχή των επαγγελμα-
τιών, με τη δική τους 
φωνή και με τη δική 
τους προτίμηση. Τους 
ευχαριστώ Εύχομαι σε 
όλους καλό αγώνα… 

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
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«Πριν 25 χρόνια οι επιχειρηματίες της 
Κορινθίας με εξέλεξαν για πρώτη φορά 
να τους εκπροσωπήσω στη διοίκηση του 
Επιμελητηρίου. Στα χρόνια που ακολού-
θησαν με εξέλεξαν χωρίς διακοπή μέχρι 
σήμερα και υπηρέτησα ως αντιπρόεδρος 
τέσσερα χρόνια και πρόεδρος τα τελευ-
ταία έντεκα. 

Ήρθε σήμερα η ώρα να αποχωρήσω 
από την διοίκηση του Επιμελητηρίου. 

 Επέλεξα να αφιερώσω τον χρόνο και 
τις προσπάθειες μου σε άλλο τομέα των 
κοινών, και ελπίζω να έχω και εκεί την 
στήριξή σας. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους 
όσους με στήριξαν στην μέχρι σήμερα 
πορεία μου, την οικογένεια μου, τους 
συνυποψήφιους είτε εκλέχθηκαν είτε 
όχι, τους συνεργάτες μου, τους υπαλλή-
λους του Επιμελητηρίου. 

Η βοήθεια και η συμπαράστασή τους 
ήταν απαραίτητη για την επιτυχία όλων 
μας και ειλικρινά δεν θα την ξεχάσω 
ποτέ. Είναι συγκινητικό να βλέπεις και να 
αισθάνεσαι συνεργάτες σου σε βάρος της 
δουλειάς τους να στέκονται δίπλα σου για 
να βοηθήσουν στο σκοπό και το στόχο 
που έχουν δεσμευτεί . Οι επιτυχίες που 
είχαμε στη θητεία μας είναι συλλογικό 
έργο στο οποίο είχα την τιμή να είμαι ο 
επικεφαλής των συνεργατών μου. 

Η καλύτερη απόδειξη της αξίας που 
δώσαμε στο Επιμελητήριο είναι οι 269 
υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές για 
μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο. 

Όλα αυτά τα χρόνια της θητείας μου 
είχα πάντα το μυαλό μου και τηρούσα το 
ρητό του αρχαίου Αγάθωνος, όποιος λει-
τουργεί σε αιρετή θέση πρέπει να θυμάται 
ότι υπηρετεί ανθρώπους, ενεργεί σύμ-
φωνα με τους νόμους και δεν θα έχει για 
πάντα το αξίωμα. 

Γνώρισα ανθρώπους και έζησα χαρές 
και επιτυχίες στο χώρο του Επιμελητηρί-
ου, είμαι υπερήφανος για το έργο που οι 
συνεργάτες μου και εγώ επιτελέσαμε. 

Στο σημερινό απολογισμό ενδεικτικά 
και μόνο θα αναφέρουμε μερικά από όσα 
πετύχαμε 

Σταθήκαμε δίπλα στον επιχειρηματία 
από την πρώτη στιγμή που ανοίγει την 
επιχείρηση του μέχρι την ώρα που συντα-
ξιοδοτείται. 

Τον ενημερώσαμε για όσα μας ζήτησε 
και όσα γνωρίζαμε ώστε να κάνει πιο απο-
δοτική τη δουλειά του, με ημερίδες και 
σεμινάρια σε κάθε γωνιά του νομού , με 
το περιοδικό μας την ιστοσελίδα μας και το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δημιουργήσαμε την υπηρεσία σύμ-

βουλος του επιχειρηματία και μπορέσαμε 
έτσι να απαντάμε σύντομα σε ειδικές ερω-
τήσεις και προβλήματα μελών μας με τη 
βοήθεια εξειδικευμένων λογιστών, φορο-
τεχνικών, δικηγόρων και άλλων ειδικών. 

Δημιουργήσαμε το ΚΕΚ και με αυτό 
καταρτίσαμε χιλιάδες μέλη μας σε θέματα 
που τους ενδιαφέρουν η ο νόμος επιβάλ-
λει να γνωρίζουν, πχ τεχνικοί ασφαλείας, 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Στο ίδιο 
ΚΕΚ εκπαιδεύτηκαν άνεργοι για να έχουν 
μια δεύτερη ευκαιρία απασχόλησης και 
εργαζόμενοι για να αποκτήσουν χρήσιμες 
γνώσεις στη δουλειά τους. Το επιμελητή-
ριο είχε και επέδειξε κοινωνικό ρόλο.

Αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο τα επιδοτούμενα προγράμματα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν 
επενδύσεις και οι επιχειρήσεις να γίνουν 
εξαγωγικές και περισσότερο ανταγωνιστι-
κές. Είμαστε σε θέση να λέμε ότι ο νομός 
Κορινθίας ήταν σταθερά πρώτος όλα αυτά 
τα χρόνια στην περιφέρεια Πελοποννήσου 
σε απορρόφηση κοινοτικών προγραμμά-
των που χειρίστηκαν τα Επιμελητήρια. 

Προσφέραμε με την υποδομή του επι-
μελητηρίου δωρεάν υπηρεσίες προβολής 
και πωλήσεις μέσω του διαδικτύου σε 
750 επιχειρήσεις του νομού, όλες όσες 
εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, e- shop. 

Το επιμελητήριο μας ήταν από τα πρώ-
τα που εφάρμοσαν την ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση με την χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας, ψηφιακή υπογραφή, συ-
ναλλαγές μέσω διαδικτύου, υπηρεσίες 
ΓΕΜΗ κλπ.. Ο ρόλος του προέδρου του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας και των Τρι-
κάλων ήταν καθοριστικός σε μια κρίσιμη 
φάση της υλοποίησης του ΓΕΜΗ. 

Αξιοποιήσαμε πλήρως τις δυνατότητες 
της αναπτυξιακής εταιρίας που ανέλαβε 
και υλοποίησε σημαντικά έργα με απόλυ-
τη διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. Δια-
τηρήσαμε όλα τα χρόνια της θητείας μας 
τον εξωτερικό λογιστή και τους ορκωτούς 
λογιστές που επέλεξε η αντιπολίτευση. Οι 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
ήταν σχεδόν πάντα ομόφωνες καθώς και 
οι εγκρίσεις από τη γενική συνέλευση. Οι 
ετήσιες εκθέσεις των ορκωτών λογιστών 
ήταν πάντα στην ώρα τους έτοιμες και 
διαπίστωναν την απόλυτη νομιμότητα της 
διαχείρισης. Ξέρετε πολλούς φορείς να 
έχουν όσα προανέφερα; 

Διαχειριστήκαμε διεθνή προγράμματα 
για την ασφάλεια των συναλλαγών, τις 
εξαγωγές κλπ. σε συνεργασία με ξένα 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του 
επιπέδου Fraunhofer που είναι εξαιρε-
τικά χρήσιμα για πολλά από τα μέλη μας. 

Διοργανώσαμε κάθε χρόνο εκτός του 
2015 εκθέσεις είτε περιφερειακές είτε 
πανελλήνιες για να προβάλλουμε τις το-
πικές επιχειρήσεις, το νομό Κορινθίας και 
τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις της 
χώρας. Είχαμε συμμετοχές και εκθέτες 
από τα Χανιά μέχρι τον Έβρο 

Όλες αυτές οι ενέργειες ήταν αυτο-
χρηματοδοτούμενες και δεν επιβαρύνα-
με τα μέλη του Επιμελητηρίου ούτε ένα 
ευρώ, αντίθετα μάλιστα μειώσαμε τις 
συνδρομές τους. Ακόμα και οι βελτιώ-
σεις που έγιναν με αφορμή την έκθεση 
δεν στοίχισαν τίποτα στο επιμελητήριο. 
Η παράκαμψη στην αερογέφυρα Λεχαί-
ου που έσωσε πολλούς οδηγούς από 
σχεδόν ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα 
την εβδομάδα έγινε με πρωτοβουλία του 
Επιμελητηρίου και παραχώρηση σε αυτό 
από τον ΟΣΕ του χώρου, με την βοήθεια 
του υπουργείου μεταφορών με υπουργό 
τον Κωστή Χατζηδάκη και της νομαρχίας 
Κορινθίας με νομάρχη τον Νίκο Ταγαρά. 

Επίσης η διαμόρφωση του εξωτερι-
κού χώρου στο Αλεξάνδρειο συνεδριακό 
κέντρο έγινε με πρωτοβουλία του Επι-
μελητηρίου σε συνεργασία με το δήμο 
Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ Θεοδώ-
ρων και την υποστήριξη του υπουργείου 
εθνικής άμυνας, της σχολής μηχανικού 
στο Λουτράκι, της περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Αποδείξαμε στην πράξη ότι οι σωστές 
ιδέες και η συνεργασία των φορέων υλο-
ποιεί σημαντικά έργα σύντομα και χωρίς 
πολλά χρήματα . 

Βοηθήσαμε επίσης τις επιχειρήσεις 
της περιφέρειας μας και της χώρας αφού 
ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κοριν-
θίας εκλέχθηκε από τα 16 επιμελητήρια 
της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, 
Ηπείρου και Ιονίων νήσων ως πρόεδρος 
της διαχειριστικής ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων με έδρα την Πάτρα . Επίσης 
υπηρετεί μέχρι σήμερα ως αντιπρόεδρος 
του ΕΦΕΠΑΕ, του εθνικού φορέα διαχεί-
ρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
υπουργείου ανάπτυξης. 

Συνεργαστήκαμε με την Κεντρική 
ένωση Επιμελητηρίων στην αντιμετώπι-
ση προβλημάτων των μελών μας όπως 
το φορολογικό, η έλλειψη χρηματοδό-
τησης, τα πνευματικά δικαιώματα και το 
κόστος για την ΑΕΠΙ κλπ.

Χρηματοδοτήσαμε μελέτες για την οι-
κονομική ανάπτυξη του νομού και μετέ-
χουμε σε οργανώσεις προβολής όπως ο 
LTO οργανισμός τουριστικής ανάπτυξής 
Λουτρακίου κάτι που πρέπει και άλλοι 
δήμοι να μιμηθούν.

Ασχοληθήκαμε με θέματα που δεν 
είναι άμεσα της αρμοδιότητας του επιμε-
λητηρίου αλλά έμμεσα αφορούν τα μέλη 
μας. 

 Για παράδειγμα με ενέργειες μας και 
του τότε βουλευτή Κώστα Κόλλια ξανα-
νοίξαμε το κλειστό στρατόπεδο της Κο-
ρίνθου που λειτούργησε το 2012 ξανά 
ως κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων 
επί υπουργίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. 
Αντιδράσαμε πρώτοι κατόπιν στην μετα-
τροπή του σε κέντρου φιλοξενίας μετα-
ναστών.

Διοργανώσαμε αναπτυξιακά συνέδρια 
όπως Κορινθία 2020 και Κορινθία 2025 
με ομιλητές από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό, διακεκριμένους πανεπιστημια-
κούς, στελέχη της ευρωπαϊκής ένωσης, 
εκπροσώπους δήμων και περιφερειών, 
εκπροσώπους εταιριών επενδύσεων και 
ερευνητικών κέντρων. 

Δώσαμε έτσι από ειδικούς το πλαίσιο 
και τις προοπτικές ανάπτυξης για το νομό 
στα επόμενα χρόνια.

Προωθήσαμε την δημιουργία επιχει-
ρηματικών πάρκων σε συνεργασία με 
άλλους φορείς και σωστά αναστείλαμε 
την υλοποίηση τους λόγω της οικονομι-
κής κρίσης. Για να προχωρήσει ένα έργο 
κόστους τουλάχιστον 7 εκ ευρώ είναι 
απαραίτητο να τηρηθούν τουλάχιστον 
οι προϋποθέσεις της επιδότησης του 
έργου από την ευρωπαϊκή ένωση και η 
δέσμευση της εγκατάστασης εκεί ικανού 
αριθμού επιχειρήσεων. Λόγω της οικο-
νομικής κρίσης η μετεγκατάσταση από 
Αθήνα και Πειραιά επιχειρήσεων που 
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά και 
Κορινθιακών επιχειρήσεων έπαψε να 
υπάρχει και αντίστοιχα η επιδότηση από 
την ΕΕ δεν προκηρύχθηκε. Η αναβολή 
υλοποίησης του έργου ήταν μια φρόνιμη 
ενέργεια από μέρους μας. 

Οργανώσαμε επισκέψεις αγροτών στο 
εξωτερικό όπως στο Ισραήλ για την ανα-
διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής 
που χρειάζεται η Κορινθία, φιλοξενήσα-
με αντίστοιχα αποστολές που ήρθαν από 
το εξωτερικό για να βοηθήσουν συγκε-
κριμένες κατηγορίες μελών μας. 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας είναι πρό-
τυπο λειτουργίας για πολλά άλλα επιμε-
λητήρια. 

Εύχομαι και ελπίζω η συνέχεια του έρ-
γου να είναι σημαντική από την επόμενη 
διοίκηση στην οποίο θα συμπαρασταθώ 
όπου μου ζητηθεί. 

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
μπορείτε να βρείτε πολλά ακόμα από όσα 
πετύχαμε».

Απολογισμός δράσεων
Επιμελητηρίου Κορινθίας 
από τον απερχόμενο
πρόεδρο Βασίλη Νανόπουλο
Με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας της Διοίκησης του Επι-
μελητηρίου Κορινθίας, ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Νανόπουλος έδωσε 
συνέντευξη τύπου το απόγευμα της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου 2017 
και παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων των τελευταίων 11 ετών 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε διεξο-
δικά σε όλες τις ενέργειες που έγιναν λέγοντας τα εξής:

Εκλογές Επιμελητηρίου Κορινθίας
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
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ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠ. ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΙΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΚΙΑΤΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΙΑΤΟ
ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ      ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡ. ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ KOΡΙΝΘΟΣ
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ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣ. ΑΥΤΟΚΙΝ KOΡΙΝΘΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΟΦΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ               ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΙΑΤΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΕΜΕΑ  
ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ   K LIFT ΚΙΑΤΟ
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡ              ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΦΕ KOΡΙΝΘΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ                    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΚΙΑΤΟ
ΤΣΙΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ KOΡΙΝΘΟΣ
ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΧΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΕΡΓΙΟΣ -ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΙΑΤΟ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΡ/ΠΟΙΟΣ -  ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΟΛΑΤΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ /ΚΟΣ ΠΡ/ΡΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΝΕΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WATERFUN KOΡΙΝΘΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦ/ΚΟΣ ΠΡ/ΡΑΣ ΒΕΛΟ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΜΥΡΗ
ΜΠΟΥΦΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΙΑΤΟ
ΠΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΡΕΣΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΙΑΤΟ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PALO.GR ΚΙΑΤΟ
ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠ/ΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΙΑΤΟ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
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3ο Τακτικό Συνέδριο ΠΕΔιΣ,«Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια:
Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοί-
των του Τμήματος, διοργανώνει το 
3ο τακτικό συνέδριο με αντικείμενο  
«Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: 
Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας»  
στο Λουτράκι στο Club Hotel Casino 
Loutraki, στις 8-10 Δεκεμβρίου 2017.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν δι-
ακεκριμένοι επιστήμονες από τα πεδία 
της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών 
Σχέσεων, του Δικαίου, της Οικονομίας, 
της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας. 

Οι εισηγήσεις τους εντάσσονται στις 
ακόλουθες θεματικές ενότητες:
· Πολιτικό σύστημα, θεσμοί και οικο-

νομική κρίση.
· Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προκλήσεις για τη θεωρία και την 

πολιτική.
· Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και δια-

πολιτισμικότητα στην Ευρώπη.
· Διεθνής και περιφερειακή αστάθεια: 

Θεωρητικοί προβληματισμοί και 
προκλήσεις πολιτικής.

· H καταπολέμηση της φτώχειας και η 
προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους 
σε ανάγκη:
Αναζητώντας καινοτόμες ιδέες.

· Το μέλλον της απασχόλησης: Αναζη-
τώντας νέα μοντέλα οργάνωσης της 

αγοράς εργασίας και κατανομής του 
πλούτου.

· Πολιτική βία και τρομοκρατία: πολι-
τικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
αποτυπώσεις.

· Δυσαρέσκεια, δικαιοσύνη, νομιμο-
ποίηση και σταθερότητα.

· Η φιλοσοφική αναζήτηση της ευτυ-
χίας σε καιρούς αβεβαιότητας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκι-

νήσουν με την αναγόρευση του διακε-
κριμένου Καθηγητή Πολιτικής Επιστή-

μης του Πανεπιστημίου Duke, Joseph 
M. Grieco σε Επίτιμο Διδάκτορα ο οποί-
ος ακολούθως θα δώσει διάλεξη.

Το Συνέδριο αποτελεί μία ακόμη έν-
δειξη του δυναμισμού ο οποίος διακρί-
νει την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμή-
ματος, όπως αυτή συγκροτείται από 
καθηγητές που τηρούν υψηλά πρότυ-
πα έρευνας και διδασκαλίας, από υπο-
ψήφιους διδάκτορες που διεξάγουν 
καινοτόμο έρευνα και από φοιτητές 
ενός προπτυχιακού και πέντε μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων σπουδών με 
ισχυρές προοπτικές ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Όπως έχει καταδειχθεί και στις σχε-
τικές διαδικασίες αξιολόγησης, το Τμή-
μα αποτελεί ένα υπόδειγμα υψηλής 
ακαδημαϊκής ποιότητας και εξωστρέ-
φειας, το οποίο επιβεβαιώνει τις ισχυ-
ρές προοπτικές ενός περιφερειακού 
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.



ΣΧΗΜΑ ΣΤΑ ΦΡΥΔΙΑ &
EYE THERAPY…

ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ, 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ!

ANTISTRESS
FACE THERAPY! 

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝΑ 
ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ 
ΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ
ΜΕ HAMAM BODY OIL…

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ ΑΡΩΜΑ 
ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ 

ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΩΡΕΣ….

ΓΙΟΡΤΙΝΑ
ΠΑΚΕΤΑ ΔΩΡΩΝ

ΑΠΟ 9€!!! 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

20-50%!!!

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
& ΛΑΜΨΗ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ
THALGO…

Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗN ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ…

35€ 25€ß

40€ 25€ß
40€ 25€ß

70€ 45€ß

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

 agathouspa.gr          info@agathouspa.gr

 https://agathouspa.gr/?post_type=product

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΌ 25€ ΚΑΙ ΑΝΩ, 
ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΌΛΌΚΛΗΡΩΜΕΝΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΌΤΡΙΧΩΣΗΣ LASER ΜΑΣΧΑΛΕΣ 6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΞΙΑΣ 270€!!!

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΌΥΑΡΙΌΥ 2018, ΩΡΑ 18.00 ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ!

Μεγάλη κλήρωση Xmas 2017

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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Το Παιδεία Παίζει είναι ένας άνετος και φιλόξενος χώρος, στο Βραχάτι, αφιερωµένος στα 
µικρά και µεγάλα παιδιά της περιοχής. ∆ηµιουργήθηκε µε αγάπη για να αγκαλιάσει όλους 
εσάς που αναζητάτε ό,τι πιο ποιοτικό για το παιδί σας. Κίνητρο για τη δηµιουργία του απο-
τέλεσε η ανάγκη των παιδιών να εκφραστούν και να αποκτήσουν γνώσεις συνδυάζοντας τη 
διασκέδαση και το παιχνίδι µε την καλλιτεχνική δηµιουργία και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Μέσα από µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, το παιδί απολαµβάνει τη χαρά του παι-
χνιδιού και της δηµιουργίας και παράλληλα µαθαίνει, καλλιεργεί τα συναισθήµατά του, κοι-
νωνικοποιείται και αποκτά δεξιότητες που αυξάνουν την αντίληψή του για τον κόσµο γύρω 
του. Όλες οι δραστηριότητες γίνονται µε την καθοδήγηση έµπειρου προσωπικού το οποίο 
αποτελείται από παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, ψυχολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, µου-
σικής, πληροφορικής και χηµείας οι οποίοι µε αγάπη και υπευθυνότητα ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

∆ραστηριότητες όπως ροµποτική, αστρονοµία, εικαστικά, µουσικά παιχνίδια, µουσικοκι-
νητική, yoga για παιδιά, κουζινοµαγειρέµατα και πειράµατα χηµείας αποτελούν µέρος του 
προγράµµατος. Καθηµερινά λειτουργούν και ολιγοµελή τµήµατα µελέτης για την καθηµερι-
νή προετοιµασία των µαθητών για τα σχολικά µαθήµατα.

Σκοπός του κέντρου είναι τα παιδιά να ωφελούνται πολλαπλά δηµιουργώντας νέους δρό-
µους έκφρασης, τρόπου σκέψης και ψυχαγωγίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ • ΠΑΙΖΩ • ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ • ΜΑΘΑΙΝΩ

Βραχάτι, Ελ. Βενιζέλου (πλησίον Δηµοτικού Σχολείου)
2741305428 - 698 11 062 14 - 694 26 025 35

Παιδεία

Οξύτατη διαμαρτυρία στον Γαβρόγλου
από τους Συλλόγους Γονέων και το δήμο Σικυωνίων για την υποβάθμιση των σχολείων των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού

Στον υπουργό Παιδείας βρέ-
θηκαν πριν από λίγες ημέρες οι 
πρόεδροι των συλλόγων γονέ-
ων και κηδεμόνων Φενεού και 
Στυμφαλίας, κ. Λέγγας και Σι-
άτος, για το θέμα της υποβάθ-
μιση των δημοτικών σχολείων 
από εξαθέσια σε τετραθέσια. Οι 
πρόεδροι συνοδεύονταν από 
τον δήμαρχο Σικυωνίων, Σπύ-
ρο Σταματόπουλο και τον πρό-
εδρο του δημοτικού Συμβουλί-
ου Σικυωνίων Τάσο Λεονάρδο, 
αλλά και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας κ. Γιώργο Τσόγκα.

Κατά τη συνάντηση με τον 
υπουργό οι Κορίνθιοι δια-
μαρτυρήθηκαν έντονα για την 
υποβάθμιση των σχολείων και 
για την απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας. Ο υπουργός 
με τη σειρά του ανέφερε ότι 
η υποβάθμιση των σχολείων 
έγινε μετά από εισηγήσεις των 
τοπικών υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, προσπαθώντας 
με αυτό τον τρόπο να εξευ-
μενίσει την δίκαιη οργή τόσο 
των εκπροσώπων των γονέων 
αλλά και της δημοτικής αρχής. 

Είναι γνωστό ότι ο εκάστο-
τε προϊστάμενος της πρωτο-
βάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης κάθε νομού είναι 
υποχρεωμένος να αναφέρει 
με ακρίβεια τα στοιχεία κάθε 
σχολείου, τον αριθμό των μα-
θητών και με βάση αυτά γίνε-
ται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου ο χαρακτηρι-
σμός της κάθε σχολικής μο-
νάδας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες της εφημερίδας μας 
στην περίπτωση των δημοτι-
κών σχολείων τόσο του Φε-

νεού όσο και της Στυμφαλίας η 
συνέχιση του χαρακτηρισμού 
τους, ως εξαθέσια ήταν από-
φαση, πρωτίστως και κυρίως, 
πολιτική. Δηλαδή ο ίδιος ο 
υπουργός Παιδείας ή οι αρμό-
διες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Παιδείας αναγνωρίζοντας 
και συνεκτιμώντας την ιδιαί-
τερη θέση τόσο του Φενεού 
όσο και της Στυμφαλίας, ως 
ορεινές και μειονεκτικές περι-
οχές, μπορούσαν με μια πολι-
τική απόφαση να υπερβούν το 
νομικό και τυπικό μέρος που 
ορίζει ότι τα σχολεία πρέπει να 

είναι τετραθέσια και να τα δια-
τηρήσουν ως εξαθέσια. 

Οι διαφορές εξαθέσιου 
και τετραθέσιου σχολείου

Στα τετραθέσια λειτουργούν 
όλες οι τάξεις του δημοτικού 
σχολείου αλλά δεν υπάρχουν 
αντίστοιχοι για κάθε τάξη δά-
σκαλοι, γιατί δεν συμπληρώ-
νεται ο απαραίτητος αριθμός 
μαθητών συνολικά κατά τάξη. 

Οι τάξεις συνενώνονται: Οι 
μαθητές των Γ και Δ τάξεων 
αποτελούν συνδιδασκόμενο 
τμήμα, όπως και οι μαθητές 
των Ε και ΣΤ τάξεων. 

Σε κάθε ένα από αυτά τα 
συνδιδασκόμενα τμήματα δι-
δάσκονται από κοινού όλα τα 
μαθήματα εκτός από τα Μαθη-
ματικά συνήθως. 

Τα μαθήματα κάθε τάξεως 
στο συνδιδασκόμενο τμήμα 
διδάσκονται εκ περιτροπής. 
Έτσι, κατά τον ένα χρόνο, στο 
συνιδιδασκόμενο τμήμα των Γ 
και Δ τάξεων διδάσκεται η ύλη 
των μαθημάτων της Γ τάξεως 
και έχουμε τότε τον Α κύκλο 
συνδιδασκαλίας. 

Κατά τον επόμενο χρόνο στο 
τμήμα αυτό διδάσκεται η ύλη 
των μαθημάτων της Δ τάξεως 
και έχουμε τον Β κύκλο συνδι-
δασκαλίας. Το αυτό γίνεται και 
για το συνδιδασκόμενο τμήμα 
των Ε και ΣΤ τάξεων.

Μειονεκτήματα
Σύμφωνα με τον σχολικό 

σύμβουλο κ. Ιωάν. Λαζαρίδη 
τα μειονεκτήματα της συνδι-
δασκαλίας είναι αρκετά μετα-
ξύ των οποίων: Η πνευματική 
μόρφωση των μαθητών, η 
οποία είναι οπωσδήποτε ελ-
λιπής, γιατί δεν είναι δυνατόν 
να εξαντλούνται ολόκληρα τα 
κεφάλαια της διδακτέας ύλης 
κάθε χρόνο. Η σύγχυση των 
μαθητών στη λογική σειρά 
των γνώσεων είναι αναπό-
φευκτη. Η κόπωση του δα-
σκάλου γιατί υποχρεώνεται 
να προπαρασκευάζεται για τα 
μαθήματα πολλών τάξεων, να 
ελέγχει τους μαθητές του, που 
εργάζονται σιωπηρά, ενώ σύγ-
χρονα διδάσκει και να ασκεί 
ταυτόχρονα παιδαγωγικό και 
διοικητικό έργο, κ.ά.
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ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σύντοµο βιογραφικό

¶Ë£Ë»¹Ãª  ¶Ë£Ë»¹ÃË
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΒΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

υποψήφιος στο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Από μικρός ήξερε πως θα «επιχειρήσει» ! Ήταν η παράδοση, ήταν η οικογενειακή επιχείρηση που 
από νωρίς είχαν προδιαγράψει τα επαγγελματικά του βήματα. Ο Ευθύμης Ευθυμίου ανέλαβε την 
κάβα ποτών που ο πατέρας του δημιούργησε το 1989, μόλις στα 20 του χρόνια, ολοκληρώνοντας 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Έκτοτε, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα αλλά και το νεαρό 
της ηλικίας του - μόλις 33 ετών - οδηγεί την επιχείρησή του  με σταθερότητα, την αναπτύσσει και 
την καθιστά κερδοφόρα! 

 Στο Επιμελητήριο Κορινθίας κατέρχεται, διότι η συζήτηση με τον επικεφαλής της «Επιχειρηματικής 
Συνεργασίας για το Αποτέλεσμα» Δημήτρη Ραψωματιώτη του έδειξε έναν «άλλο δρόμο», μια προ-
σέγγιση ελκυστική, μια φιλοσοφία ενδιαφέρουσα! Νέοι επιχειρηματίες, νέα μυαλά με καινούργιες 
ιδέες και όρεξη που θα μπορέσουν να οδηγήσουν το θεσμό στην επόμενη μέρα. «Δεν είχα σκε-
φτεί ποτέ πριν πως θα είμαι υποψήφιος. Η συζήτηση με τον Δημήτρη Ραψωματιώτη,  μου έδειξε 
πως υπάρχει μια άλλη προσέγγιση. Είναι ένας άνθρωπος που δεν πράττει με στόχο το προσωπικό 
του συμφέρον, επιθυμεί να προσφέρει, θέλει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να 
υλοποιήσουν τις ιδέες τους και αυτό είναι ουσιαστικά που με παρακίνησε! Το Επιμελητήριο ως 
σήμερα δεν έχει τον παρεμβατικό ρόλο που θα έπρεπε. Δεν υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή για εμάς, 
κάποιος να μας ακούσει. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε!»

Ο Ευθύμης Ευθυμίου είναι ένας επιχειρηματίας αγαπητός, με μεγάλη αγάπη στα ταξίδια, τους 
χορούς και την κυνοφιλία. Μετέχει στο 5μελές συμβούλιο του Κυνοφιλικού Ομίλου Κορινθίας 
και στο 5μελές συμβούλιο της Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού. Ζει και δραστηριοποιείται στη 
γενέτειρά του, το Ζευγολατιό Κορινθίας. 

6977 261489

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Δημήτρης Ραψωματιώτης

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

νέοι

ανοιχτό
νέο

Εκλογές Επιμελητηρίου Κορινθίας

Περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα 
θέλει την Πελοπόννησο ο Τατούλης

«Η δημιουργία της πρώτης Περι-
φερειακής Ενεργειακής Κοινότητας 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απο-
τελεί τη μεγαλύτερη εθνική αναπτυ-
ξιακή πρωτοβουλία, μετά την ίδρυση 
της πρώτης περιφερειακής τράπεζας 

και το μοντέλο της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης απορριμμάτων, που εμείς 
εδραιώσαμε στη χώρα» τόνισε ο Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέ-
τρος Τατούλης κατά την υπερψήφιση 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 

πολιτικής του πρωτοβουλίας, τη Δευ-
τέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θέλει 
γρήγορα να εγκαινιάσει τη δημοκρα-
τία της ενέργειας ως παραγωγός και 
ως πάροχος ενέργειας, μέσω των 

Ανανεώσιμων Πηγών, δήλωσε ο Πε-
ριφερειάρχης και ενημέρωσε το συμ-
βούλιο ότι οι συμπράξεις, στις οποίες 
θα συμμετέχουν η Περιφέρεια, οι Πε-
ριφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι, φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα, θα έχουν 
στόχο τα οφέλη να κατευθύνονται 
στις τοπικές κοινωνίες. 

Αφού επεσήμανε ότι η πρωτοβου-
λία αυτή δεν έρχεται σε καμία περί-
πτωση σε αντίθεση με τη λειτουργία 
της ΔΕΗ, δεδομένου ότι έχει πλήρως 
απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας, 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
τόνισε την ετοιμότητα της Περιφερει-
ακής αρχής να αξιοποιήσει το σχετι-
κό νομοσχέδιο που πρόκειται πολύ 
σύντομα να ψηφιστεί, ώστε η Πελο-
πόννησος να αποτελέσει την πρώτη 
περιφερειακή ενεργειακή κοινότητα 
της χώρας.   

«Τη συγκριμένη πρωτοβουλία την 
είχαμε ορίσει με σαφήνεια στο προε-
κλογικό πρόγραμμα του 2010 και εδώ 
και ένα χρόνο την έχουμε θέσει στην 
Κυβέρνηση, ώστε να εναρμονιστεί με 
την Ευρωπαϊκή οδηγία» δήλωσε ακό-
μη ο κ. Τατούλης.  
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Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Διανομή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

Ετοιμάζουμε για σας γευστικές 
λιχουδιές για ένα ξεχωριστό γιορτινό 

τραπέζι, φτιαγμένες με εγγυημένη 
ποιότητα και αξεπέραστη φροντίδα!

Μωσαϊκό, πανσέτα χοιρινή

Ρολό κιμάς μοσχάρι με γέμιση τυριών πιπεριές & μπέικον

φρατζολάκι, ψαρονέφρι με 
χριστουγεννιάτικη γέμιση 
κάσιους και αποξηραμένα 
φρούτα τυλιγμένο με σφολιάτα

καραμελίτσα ρολό 
κιμάς κοτόπουλο

Ο Σύλλογος Γονέων Ζευγολατιού 
ευχαριστεί τους χορηγούς

O Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου και 1ου-
2ου Νηπιαγωγείου Ζευ-
γολατιού ευχαριστεί με 
επιστολές του δύο επι-
χειρηματίες χορηγούς του 
συλλόγου. 

Συγκεκριμένα στην πρώτη 
επιστολή του απευθύνεται στην εταιρία 
EUROFILM  ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε και ανα-
φέρει τα εξής: «Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού 
σχολείου & 1ου - 2ου Νηπιαγωγείου 
Ζευγολατιού αισθάνεται την υποχρέω-
ση και την ανάγκη να εκφράσει ομόφω-
να και δημόσια τις ευχαριστίες του στην 
εταιρία EUROFILM  ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε 
για την χορηγία να  καλυφθούν τα έξοδα 
ομαδικής ασφάλισης  των παιδιών των 
σχολείων μας, συνολικά: 363μαθητές, 
τα οποία είναι ασφαλισμένα με το από 
03/10/2017 ομαδικό ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ισχύος ενός έτους, για περί-
πτωση ατυχήματος.

Η κάλυψη ισχύει κατά τις ώρες 
των μαθημάτων, καθώς και 1 ώρα 
πριν και 1 ώρα μετά για τη μεταφο-
ρά από και προς το σχολείο. Επίσης 
η κάλυψη παρέχεται και κατά τη 
διάρκεια συμμετοχής των μαθητών 
σε διάφορες σχολικές εκδηλώσεις, 
εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες 
εντός Ελλάδας.

Αποδείξατε έμπρακτα όχι 
μόνο το σεβασμό σας, αλλά και 
την υποστήριξή σας στην τοπική 
κοινωνία, παρέχοντας ένα πο-
λύτιμο ηθικό στήριγμα στις προ-
σπάθειές μας ως Συλλόγου Γο-
νέων για  προσφορά στα παιδιά. 
Χαιρόμαστε που στην πορεία μας 
βρίσκουμε θερμούς υποστηρικτές 
που μας έχουν αποδείξει επανειλη-
μένα  την μεγάλη κοινωνική ευθύνη 
τους όπως η εταιρεία EUROFILM  

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.».
Η δεύτερη επιστολή 

του Συλλόγου απευ-
θύνεται σε Ζευγολα-
τιώτη επιχειρηματία, 
ο οποίος ήθελε να 

κρατήσει την ανωνυμία 
του, και αναφέρει τα εξής: 

«Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού σχολείου & 
1ου - 2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού 
αισθάνεται  την υποχρέωση και την 
ανάγκη να εκφράσει ομόφωνα και δη-
μόσια τις ευχαριστίες του για την ευγε-
νική σας χορηγία να ενισχύσετε το έργο 
του Συλλόγου του σχολείου μας.

(Ο Ζευγολατιώτης επιχειρηματίας θέ-
λει να κρατήσει την ανωνυμία του και το 
σεβόμαστε)

Η δωρεά σας αποτελεί δείγμα γενναι-
οδωρίας και κατανόηση της κοινωνικής 
ευθύνης γι' αυτούς που μπορούν να 
προσφέρουν .Η ανιδιοτελής σας στή-
ριξη στο έργο μας αποτελεί λαμπρό 
παράδειγμα σε μια εποχή μάλιστα που 
επικρατεί ο εγωκεντρισμός και η αδι-
αφορία και αποδεικνύει την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη που διέπει τα μέλη της 
Εταιρίας σας κι εσάς προσωπικά.

Η οικονομική ενίσχυση του συγκεκρι-
μένου επιχειρηματία ανέρχετε στο ποσό 
των 800€ , όπου πραγματοποιήθηκε η 
αγορά διαδραστικού προβολέα σε συ-
νεργασία με τον Διευθυντή και το διδα-
κτικό προσωπικό του σχολείου μας.

Χαιρόμαστε που στην πορεία μας 
βρίσκουμε θερμούς υποστηρικτές που 
μας έχουν αποδείξει επανειλημένα την 
μεγάλη κοινωνική ευθύνη τους .

Ευχαριστούμε από καρδιάς.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Ιωάννα Μπεκιάρη - Βορινιώτη
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Δέσποινα Λαζαρίδου 
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Διήμερο Κινηματογραφικών Προβολών
για Παιδιά στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το επετειακό 20ό 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
για Παιδιά και Νέους (Πύργος, 2-9 Δεκεμβρί-
ου 2017) προβάλλει ένα συναρπαστικό πρό-
γραμμα ταινιών για μικρούς και μεγάλους, 
ταυτόχρονα στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνη-
σης, στη Δημητσάνα, στο Μουσείο Ελιάς και 
Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη και στο Μου-
σείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου θα 
προβληθεί ένα αφιέρωμα σε ταινίες μικρού 
μήκους μυθοπλασίας με πρωταγωνιστές-παι-
διά οι οποίες βραβεύτηκαν σε προηγούμενα 
φεστιβάλ έχοντας, παράλληλα, αποσπάσει 
πολύ καλή υποδοχή. Την Κυριακή 10 Δε-
κεμβρίου θα προβληθεί ένα επιλεγμένο πρό-
γραμμα ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού 
μήκους για παιδιά όλων των ηλικιών καθώς 
και μια ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους 
για όλη την οικογένεια. Η Είσοδος είναι ελεύ-
θερη για το κοινό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών έχει ως 
εξής:
> Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 
Ταινίες  μυθοπλασίας μικρού μήκους, κα-
τάλληλες  για παιδιά 8+
Με ελληνικούς υπότιτλους
- Η μέρα του βασιλιά (Steven Wouterlood, 
Ολλανδία, 25΄, 2015)
Σε μια πολυάνθρωπη λαϊκή αγορά, ο Γιούνες 
πουλάει κομμάτια από το αμάξι του πατέρα 
του για ανταλλακτικά. Με την άφιξη του λαϊ-
κού τραγουδιστή Κέλβιν και του πατέρα του, 
τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο 
χειρότερο. Καθώς η μέρα προχωρά, τα δυο 
αγόρια ανακαλύπτουν ότι ενώ δείχνουν τόσο 
διαφορετικά μεταξύ τους, ζουν ουσιαστικά τις 
ίδιες καταστάσεις.
- Η Μαντάμ Μαύρη (Ivan Barge, Νέα Ζηλαν-
δία, 12΄, 2015)
Ο Μάρκους, ένας φωτογράφος πορτρέτων 
χτυπάει με το αυτοκίνητό του το γατάκι ενός 

μικρού κοριτσιού. Στην προσπάθειά του να 
διαχειριστεί την κατάσταση, σκαρφίζεται μια 
ιστορία για την εξαφάνιση της γάτας. Λέει στο 
κορίτσι ότι το κατοικίδιο της έφυγε για το γύρο 
του κόσμου και αναγκάζεται να «γαρνίρει» το 
ψεματάκι του με μια σειρά από καρτ-ποστάλ.
- Σεμέλη (Mυρσίνη Αριστίδου, Κύπρος, 13΄, 
2015)
Η Σεμέλη θα έκανε τα πάντα για να περάσει 
λίγη ώρα με τον εδώ και καιρό απόντα πατέ-
ρα της. Ένα σχολικό σημείωμα που χρειάζεται 
την υπογραφή του γίνεται η αφορμή να τον 
επισκεφτεί στη δουλειά και να προσπαθήσει 
να ανακαλύψει τον χαμένο δεσμό τους.
- Τραγούδα! (Kristóf Deák, Ουγγαρία, 25΄, 
2015)
Η Ζόφι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο 
νέο της σχολείο. Η συμμετοχή της στη διά-
σημη χορωδία του σχολείου είναι η μοναδική 
της παρηγοριά. Όμως, ο διευθυντής της χο-
ρωδίας, μπορεί και να μην είναι ο εμπνευσμέ-
νος δάσκαλος, όπως θεωρούν οι πάντες. Η 
Ζόφι και η καινούρια της φίλη Λίζα, θα πρέπει 
να δώσουν ένα μάθημα στον δάσκαλό τους.
- Λίλα (Carlos Lascano, Αργεντινή - Ισπανία, 
9΄, 2014)
Οπλισμένη με το μπλοκ της ζωγραφικής, η 
Lila βγαίνει στον κόσμο με την πεποίθηση ότι 
μπορεί να τον κάνει καλύτερο. Καθισμένη σε 
ένα μπαρ, χαζεύοντας στο πάρκο ή περπατώ-
ντας στο δρόμο, ζωγραφίζει τις γραμμές που 
συμπληρώνουν τη μαγεία που έχουν χάσει οι 
γύρω της.

> Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 
Ταινίες  κινουμένων σχεδίων μικρού μή-
κους κατάλληλες  για παιδιά όλων των 
ηλικιών
- Σκύλοι και γάτες (Jesús Pérez, Gerd 
Gockell, Ελβετία - Γερμανία, 6΄, 2015)
Ένα παιδικό animation για την φιλία. Η φιλία 
δεν έρχεται με το ζόρι, όμως μια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, μπορεί να οικοδομήσει μια 
φιλία.
- Oι φεγγαρόλυκοι (NimaYousefi, Σουηδία, 
6’, 2014)
Ανάμεσα στα τόσα παράξενα, φανταστικά 
πλάσματα του δάσους, υπάρχει κι ένα πολύ 
σπάνιο είδος, οι «Φεγγαρόλυκοι». Τους αρέ-
σουν τα πράγματα που γυαλίζουν και λα-
μποκοπούν, αλλά πιο πολύ, λατρεύουν το 
φεγγάρι, το οποίο κάθονται και χαζεύουν 
ονειροπολώντας κάθε νύχτα. Ένα βράδυ, το 
πάθος τους γίνεται τόσο έντονο, που αποφα-
σίζουν να ταξιδέψουν στο φεγγάρι.
- Πόσο πολύ, όχι πολύ (Michelle Kranot,Uri 
Kranot, Δανία, 5΄, 2016)
Αυτό το εικαστικό ταξίδι μας προκαλεί να σκε-
φτούμε ένα οικουμενικό συνταίριασμα, που 
δεν περιορίζεται στα όρια μιας πόλης, μιας 
περιοχής, μιας χώρας, σε μια εποχή κατά την 
οποία, η ξενοφοβία, ο εθνικισμός κι η μισαλ-
λοδοξία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.
- Αρκτικά βατόμουρα (Polina Minchenok 
Ρωσία, 7΄, 2015)
Ο μεγάλος γκρίζος λύκος με τα σουβλερά δό-
ντια, τρομοκρατεί ολόκληρο το χωριό. Όμως, 
ένα μικρό κοριτσάκι, είναι τόσο θαρραλέο που 
γίνεται φίλη με το τρομακτικό πλάσμα και το 
φροντίζει. Κι ενώ περιποιείται το πληγωμένο 
πόδι του λύκου, του μαθαίνει να προτιμά τις 
τηγανίτες και τα αρκτικά βατόμουρα.
- Βιολέτα (Maurice Joyce, Ιρλανδία, 8΄, 2015)
Μια ιστορία αφύπνισης, για ένα κορίτσι που 
απεχθάνεται την αντανάκλασή του.
- Το Πρώτο Χιόνι (Lenka Ivančíková, Δημο-
κρατία της Τσεχίας, 14’, 2015)
Ο ρομαντικός σκαντζόχοιρος αφήνει την φω-

λιά του για ν’ απολαύσει τoν όμορφο νυχτερι-
νό ουρανό. Η νύχτα όμως θα φέρει μια μεγάλη 
χιονοθύελλα και ο μικρός σκαντζόχοιρος έχει 
ήδη αποκοιμηθεί έξω. Όταν θα ξυπνήσει το 
πρωί θα βρει τα γνωστά του μονοπάτια θαμ-
μένα στο χιόνι.
- Το Χνάρι (Christina S. Nerland, Ηνωμένο 
Βασίλειο, 5’, 2016)
Πέρα στο Βόρειο Πόλο μια οικογένεια από αρ-
κτικές αλεπούδες καταλαβαίνει ότι ο αρχηγός 
τους αρχίζει και ξεθωριάζει, αλλά ελπίζουν ότι 
προλαβαίνουν να χαρούν ακόμη λίγο τη  θω-
ριά του πριν εξαφανιστεί για πάντα.
- Δύο Τραμ (Svetlana Andrianova, Ρωσία, 
10΄, 2016) 
Κάθε μέρα το νεαρό τραμ κάνει τους γύρους 
του παρέα με το γέρικο τραμ στους δρόμους 
της πόλης. Όμως, μια μέρα ο γέρο-δάσκαλός 
του λείπει και το νεαρό τραμ τον ψάχνει απε-
γνωσμένα σ’ όλη την πόλη.
- Η Γιαγιά (Roza Kolchgova, Βουλγαρία, 6΄, 
2017)
Ένα σπίτι, ένα δέντρο, μια γιαγιά κάπου μα-
κριά. Μια ιστορία για τα μικρά κι απλά πράγμα-
τα, για τα πράγματα που αγαπάμε. Μια ιστορία 
που μας κάνει να σκεφτούμε τι χάνουμε στην 
πολυάσχολη ζωή μας και τι θυσιάζουμε για να 
βρεθούμε στη μεγάλη πόλη.
    > Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30 
Προβολή της ταινίας μυθοπλασίας μεγά-
λου μήκους «Κουκουβάγιες και ποντίκια» 
(Simone van Dusseldorp, Ολλανδία, 2016, 
80’) Με ελληνικούς υπότιτλους
Όταν η Meral μετακομίζει σε ένα καινούριο 
σπίτι, δυσκολεύεται να κάνει καινούργιους 
φίλους στο σχολείο. Στο σπίτι, είναι φίλη 
με ένα μικρό ποντίκι που ζει στο δωμάτιό 
της: τον Peepeep. Χάρη στο ποντίκι, η Meral 
κάνει μερικούς απροσδόκητους νέους φί-
λους. Αλλά όταν μια κουκουβάγια πιάνει τον 
Peepeep, η Meral τους κατηγορεί. Μόνο αφού 
ξεκινήσουν μια περιπέτεια αναζήτησης του 
Peepeep, η Meral θα καταλάβει τι στα αλήθεια 
είναι η φιλία…
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ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 

τηλ. 27420 35333ΨΥΛΛΑΣ

Πρακτικά
αθόρυβα
εύκολα στην µεταφορά
αξιόπιστα
δίχως κόστος καυσίµων

Επαγγελµατικά
ελαιοραβδιστικά µπαταρίας

...και η ελαιοσυγκοµιδή γίνεται παιχνίδι!

Στη Βουλή οι καταστροφές

Ερώτηση του ΚΚΕ 
για τις αποζημιώσεις

Ερώτηση των Νίκου Καραθανα-
σόπουλου, Νίκου Μωραΐτη και 
Διαμάντως Μανωλάκου βουλευ-
τών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων για τις μεγάλες καταστροφές 
που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες 
στην Πελοπόννησο στους Νομούς 
Αργολίδας,  Κορινθίας, Μεσσηνί-
ας, Λακωνίας

 Μεγάλες ζημιές και καταστροφή της 
αγροτικής παραγωγής προκάλεσε 
η έντονη χαλαζόπτωση την Τετάρ-
τη 8/11/2017 στις περιοχές Φίχτια, 
Κουτσοπόδι, Σχινοχώρι, Χούνι, Αερο-
δρόμιο, Παναρήτι, Νέο Ηραίο, Μονα-
στηράκι στην Αργολίδα, στις περιοχές 
Κλένια, Αθικία, Χιλιομιδίου και Σχοίνου 
στην Κορινθία, στις περιοχές Φιλια-
τρά, Ανδρούσα, τα χωριά γύρω από τη 
Μεσσήνη, την Τραγάνα και την Ελαία 
στη Μεσσηνία. Επίσης στις 16/11/2017 
επλήγησαν οι περιοχές Ήρια στην Αρ-
γολίδα και Γεράκι, Βλαχιώτη, Βροντα-
μάς, Κροκεές, Έλος, Μακρινάρα, Βα-
σιλάκιο  του Δ. Ευρώτα στην Λακωνία.
Οι καλλιέργειες που επλήγησαν είναι 
ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή (πορτοκά-
λια και μανταρί-νια) και κηπευτικά. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις η καταστροφή 
είναι ολική και αγγίζει το 100%.
Από τις ζημιές που προκλήθηκαν ανα-
δεικνύονται για άλλη μια φορά οι ευ-

θύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
των προηγούμενων κυβερνήσεων και  
του ΕΛΓΑ που δεν έχουν πάρει κανέ-
να μέτρο αντιχαλαζικής προστασίας, 
ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι η περι-
οχή πλήττεται από χαλαζοπτώσεις κάθε 
χρόνο και προκαλούνται τεράστιες ζη-
μιές στην αγροτική παραγωγή.
Πρόκειται για μεγάλη απώλεια στο ει-
σόδημα αρκετών μικρομεσαίων αγρο-

τών της περιοχής, την στιγμή που βρι-
σκόταν στη συγκομιδή της σοδιάς τους. 
Την ίδια ώρα, ο ΕΛΓΑ έχει μετατραπεί 
σε ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό 
που χαρατσώνει τους παραγωγούς 
και δεν καλύπτει το σύνολο της ζημιάς. 
Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό του 
ΕΛΓΑ, οι μικρομεσαίοι αγρότες που 
επλήγησαν αν αποζημιωθούν θα πλη-
ρωθούν ετεροχρονισμένα και θα πά-

ρουν ψίχουλα. Την ίδια στιγμή, η δια-
δικασία της καταγραφής δυσχεραίνεται 
από το γεγονός πως οι εκτιμητές του 
ΕΛΓΑ για να ανταποκριθούν στο έργο 
τους είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν 
με δικά τους έξοδα ακόμα και τις μετα-
κινήσεις που χρειάζονται.
Οι μικρομεσαίοι αγρότες είναι σε από-
γνωση καθώς γι’ ακόμα μια φορά 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τα στοιχεία 
της φύσης, αλλά και με την αντιλαϊκή 
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, 
αδυνατώντας ακόμα και να καλύψουν 
τις καθημερινές ανάγκες της οικογέ-
νειας και άλλες υποχρεώσεις (καλλιερ-
γητικά έξοδα, χρέη προς τρίτους, Τρά-
πεζες, ΕΛΓΑ, Εφορία, ΟΓΑ, ΕΝΦΙΑ κ.ά.)

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προ-
τίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:
– Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να γίνουν από τον ΕΛΓΑ 
άμεσα οι εκτιμήσεις για το σύνολο των 
ζημιών.
– Να αποζημιωθούν δίκαια και έγκαι-
ρα οι αγρότες για το 100% των ζημιών 
που υπέστησαν. 
– Να ληφθούν μέτρα και να λειτουργή-
σει το αντιχαλαζικό σύστημα προστασί-
ας που θα προστατεύει τους παραγω-
γούς από τέτοια καιρικά φαινόμενα.
– Να γίνει άτοκη αναστολή των τρε-
χουσών χρεών των πληγέντων.
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Αγροτικά

Επίσκεψη του αντιπεριφερειάρχη στην ΕΑΣ Κιάτου
Διεξοδική συζήτηση του Πελοπίδα Καλλίρη με τον Κώστα Παπαβασιλείου

Στην ΕΑΣ Κιάτου βρέθηκε πριν από 
λίγες μέρες ο αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας Πελοπίδας Καλλίρης σε μια 
προγραμματισμένη επίσκεψη συνερ-
γασίας με τον πρόεδρο της Ένωσης 
αγροτικών συνεταιρισμών κ. Κώστα 
Παπαβασιλείου.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε σε 
δηλώσεις του πριν τη συνάντηση, ο κ. 
Καλλίρης: «Στα πλαίσια της εξωστρέ-
φειας η περιφέρεια Πελοποννήσου 
και η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας 
θα επισκεφτεί αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς, επιχειρήσεις του νομού μας 
με σκοπό να ανταλλάξουμε απόψεις 
και να δούμε στις δύσκολες εποχές 
της κρίσης, να δούμε πως θα αντα-
γωνίζονται σήμερα τα δικά μας, τα 
κορινθιακά προϊόντα άλλες περιοχές 
ή άλλα γεωργικά προϊόντα.  Θέλουμε 
να είμαστε δίπλα στούς ανθρώπους 
που αγωνίζονται καθημερινά,  μας 
ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η αναβάθ-
μιση των περιοχών αυτών.  Γι αυτό θα 
είμαστε δίπλα τους,  θα καταγράψου-
με τις ανάγκες του και θα προχωρή-
σουμε μέσα από ένα αναπτυξιακό μο-
ντέλο που θέλουμε για την Κορινθία, 
με την αναπτυξιακή Κορινθίας και με 

την περιφέρεια Πελοποννήσου ώστε 
πραγματικά να γίνει η προσπάθεια 
αυτή για όλους θετική και να έχουμε 
θετικά αποτελέσματα σε μια περίοδο 
που είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον 
αγώνα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι 
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού».

Απαντώντας σχετικά με τις κατα-
στροφές που έγιναν πρόσφατα στις 

αγροτικές καλλιέργειες και τις αποζη-
μίωσεις από τον ΕΛΓΑ ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Κορινθίας σημείωσε: «Κατ 
αρχάς θέλω να πω ότι η διεύθυνση 
αγροτικής Οικονομίας κατέγραψε 
αυτές τις καταστροφές.  Κάναμε πα-
ρέμβαση στον κ. Κουρεμπέ και βέ-
βαια έχουμε πάρει την υπόσχεση και 
νομίζω ότι θα πάμε γρήγορα σε απο-

ζημιώσεις. Αν και θέλω να πω ότι και 
στο παρελθόν άλλου είδους τέτοιες 
καταστροφές δεν έχουν αποζημιω-
θεί στούς χρόνους που θα έπρεπε. 
Ήμασταν πάνω στη μεγάλη καρποφο-
ρία της ελιάς, ήμασταν έτοιμοι για τη 
συγκομιδή, ήταν σε ένα σημείο πάρα 
πολύ σημαντικό και έχουμε κατα-
στροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ 
μεγάλες και για την οικονομία της πε-
ριοχής πάρα πολύ σημαντικές».  

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ με τη σειρά 
του στις σχετικές δηλώσεις του τόνι-
σε πώς «η επίσκεψη του κ. Καλλίρη 
στην Ένωσή μας στα πλαίσια της εξω-
στρέφειας είναι γεγονός και η περιφε-
ρειακή ενότητα κάνει αυτή την προ-
σπάθεια και τον ευχαριστούμε πάρα 
πολύ για τη σημερινή του επίσκεψη.  
Έχουμε πολλά πράγματα να συζητή-
σουμε,  έχουμε κοινούς στόχους και 
κοινές επιδιώξεις. Νομίζω πως αυτό 
δεν μπορεί να σταματήσει κανένας.  
Νομίζω ότι υπάρχει ένας πολιτικός 
πολιτισμός, υπήρχε μια επικοινωνία 
μεταξύ μας και θα υπάρχει και αυτό 
νομίζω πως είναι προς όφελος και 
του πρωτογενούς τομέα και των πα-
ραγωγών».  

Παράταση της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης της κορινθιακής 

σταφίδας ζήτησε ο Ψυχογιός

Ο Γιώργος Ψυχογιός, Βου-
λευτής Κορινθίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, φέρνει στη Βουλή το 
επείγον αίτημα των παρα-
γωγών της Κορινθίας για την 
παράταση του καθεστώτος 
συνδεδεμένης ενίσχυσης της 
κορινθιακής σταφίδας. Πιο 
συγκεκριμένα με το μέσο της 
Κοινοβουλευτικής Αναφοράς, 
ο Βουλευτής  γνωστοποιεί, 
ζητώντας άμεσα λύση του ζη-
τήματος, στον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης επιστολή του 
Αγροτικού Συλλόγου Κορινθί-
ας, ο οποίος αιτείται παράτα-
ση της ενίσχυσης έως και 31 
Ιανουαρίου 2018.

Όπως τονίζεται στην Ανα-

φορά: «Η παράταση αυτή 
κρίνεται αναγκαία αφενός 
γιατί ένα σημαντικό μέρος της 
παραγωγής κορινθιακής στα-
φίδας δεν έχει ακόμη διατεθεί 
και αφετέρου γιατί θα διευκο-
λύνει τους παραγωγούς στην 
τακτοποίηση των ασφαλιστι-
κών και λοιπών υποχρεώσε-
ων τους έως και 31.01.2018».

Το παραπάνω αίτημα είχε 
τεθεί το προηγούμενο διάστη-
μα προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο και από τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή Κορινθίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, βουλευτές, καθώς και 
από τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου και τον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
Σε πρόσφατη συνέντευξή του 

ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ αναφέρ-
θηκε στις αποζημιώσεις που 
δίνονται για τις αγροτικές κατα-
στροφές. Ο κύριος Κουρεμπές 
ενημέρωσε ότι πριν από λίγες 
ημέρες μπήκε στούς λογαρια-
σμούς των αγροτών,  το υπό-
λοιπο 11% από τις αποζημιώ-
σεις του 2016, το οποίο δεν είχε 
πιστωθεί, καθώς και αποζημιώ-
σεις του πρώτου τριμήνου του 
2017 που δεν είχαν εκκαθαρι-
στεί.  Επίσης ενημέρωσε ότι το 
τέλος του μήνα Δεκεμβρίου που 
θα ξεκινήσει η εκκαθάριση απο-
ζημιώσεων από την 1η Απριλί-
ου 2017 και μετά. 
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Στην τραγωδία της Δυτικής Αττι-
κής κάποιοι έχασαν τα πάντα. Οι 
πολίτες όμως της περιοχής μας, 
έδειξαν με τον δικό τους τρόπο 
ότι η ανθρωπιά είναι παρούσα. Το 
έδειξαν έμπρακτα, ώστε κανείς να 
μην μείνει μόνος, κανείς να μην 
μείνει αβοήθητος. Στάθηκαν στο 
πλευρό των πλημμυροπαθών απο-
στέλλοντας τη δική τους βοήθεια, 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα δή-
μων, συλλόγων και επιχειρήσεων. 

Ο δήμος Βέλου-Βόχας
Την 1η Δεκεμβρίου παραδόθηκαν 

τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκε-
ντρώθηκαν στο Δήμο Βέλου Βόχας 
μετά από έκκληση των αρμοδίων 
υπηρεσιών για τους πληγέντες της 
Μάνδρας. Επρόκειτο για τρόφιμα μα-
κράς διαρκείας, γάλατα, χυμούς, λάδι, 
κλινοσκεπάσματα, είδη προσωπικής 
υγιεινής, φαρμακευτικό υλικό, είδη 
ρουχισμού, νερό κ.α. Ο δήμος Βέλου 
Βόχας με ανακοίνωσή  του ευχαρί-
στησε θερμά όλους όσους ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του και πρό-
σφεραν τη σημαντική αυτή βοήθεια 
δείχνοντας την στήριξη και την αλλη-
λεγγύη στους συνανθρώπους μας που 
δοκιμάζονται σκληρά αυτόν τον καιρό. 

Επίσης ευχαριστίες απεύθυνε στον 
Δημήτρη Καλλίρη και στην Επίλεκτη 
Ομάδα Ειδικών Αποστολών του Δήμου 
Βέλου Βόχας για τη μεταφορά και πα-
ράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο δήμος Σικυωνίων
Από την Τρίτη 21 έως την Πέμπτη 

23 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Κιάτου μετά από έκκληση του δήμου 
Σικυωνίων συγκεντρώθηκαν είδη 
πρώτης ανάγκης για τους πλημμυρο-
οπαθείς της Μάνδρας. Τα συγκεντρω-
θέντα είδη παραδόθηκαν μετά στις 
26 Νοεμβρίου από τον αντιδήμαρχο 
Σικυωνίων Βασίλη Δομετίου και κλι-
μάκιο του συλλόγου ''Αγκαλιά-ΖΩ''. 

Παραδόθηκαν στην κεντρική αποθή-
κη, του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Μάνδρας συνολικά 1,5 τόνος τρόφιμα 
και καθαριστικά. 

Οι Σύλλογοι
Μεγάλη κινητοποίηση για τη συλ-

λογή ανθρωπιστικής βοήθειας πραγ-
ματοποιήθηκε κυρίως από τους συλ-
λόγους της περιοχής. Εκτός από τον 
Πολιτιστικό σύλλογο Κάτω Διμηνιού 
"Αγκαλιά-ΖΩ" στο πλευρό των πλημ-
μυροπαθών συνέτρεξαν: Ο Σύλλογος 
Γυναικών Διμηνιού "Νεφέλη", ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Διμηνιού "Η Ανα-
γέννηση", ο Σύλλογος Βραχατίου "Μέ-
γας Αλέξανδρος", ο Σύλλογος Άσσου 
"Η Ρέα", οι ομάδες Ενεργοποίησης της 
Συλλογικότητας Βέλου, οι Σύλλογοι 
Γονέων και Κηδεμόνων αρκετών σχο-
λείων, ακόμη και επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνω-
ση της εταιρείας Courier ACS ότι θα 
προσφέρει δωρεάν την μεταφορά συ-
γκεκριμένων ειδών πρώτης ανάγκης 
από ΟΛΑ τα Καταστήματα του Δικτύου 
της προς τους πλημμυροπαθείς της 
Δυτικής Αττικής το διάστημα από την 
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και μέχρι την 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.  

Τα απαιτούμενα είδη προς συγκέ-
ντρωση, βάσει των διαπιστωμένων 
αναγκών, μπορεί να είναι:

Α’ Κατηγορία: Είδη ρουχισμού και 
κλινοσκεπάσματα  Β’ Κατηγορία: Εμ-
φιαλωμένα Νερά, Τρόφιμα που δι-
ατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά 
προτίμηση άμεσης κατανάλωσης 
(κονσέρβες, συσκευασμένα μπισκότα, 
φρυγανιές κ.λπ.), γάλατα μακράς δι-
άρκειας, τα οποία διατηρούνται εκτός 
ψυγείου (π.χ. Εβαπορέ)  Γ’ Κατηγο-
ρία: εργαλεία και είδη καθαριότητας: 
(Σκούπες, φαράσια, φτυάρια κ.ά.). 

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να πα-
ραδίδονται σε κλειστές συσκευασίες 
εντός χαρτοκιβωτίων και με την έν-
δειξη «Για τους Πλημμυροπαθείς Δυ-
τικής Αττικής».

ΔΉΜΟΙ, ΣΎΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Μεγάλη κινητοποίηση 
για την προσφορά 

βοήθειας στη Μάνδρα
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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. 

Εάν η υγεία και η ομορφιά των 
άκρων είναι σημαντική για σας...

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών 
Αναψυχής Συντροφιάς, (Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.), διοργάνωσε με 
μεγάλη επιτυχία και φέτος την 3η Έκθεσή της το διάστημα 
24-26 Νοεμβρίου. Η όλη διοργάνωση έλαβε χώρα στο Συ-
νεδριακό Κέντρο Μάλλιου στο Κιάτο.

Οι συμμετοχές πτηνών ήταν πολλές και εκτέθηκαν ράτσες 
καναρινιών, ιθαγενών και υβριδίων, καθώς και εξωτικών. 

Για τις κρίσεις των πτηνών, στο διαγωνιστικό κομμάτι, το 
λόγο είχαν οι κριτές, Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος από την 
Ελλάδα και Dieter Wirges από την Γερμανία.

Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης αποτελούταν από 
τους κυρίους Γιώργο Κουκουμέλη (πρόεδρο), Λούτα Γιώρ-
γο (αντιπρόεδρο), Κατσούλα Χρήστο (γραμματέα), Λυμπε-
ρόπουλο Γιώργο (ταμία) και Μητροβασίλη Δημήτρη (υπεύ-
θυνο υλικού). 

Η έκθεση που τιμά και προβάλλει την περιοχή μας πραγ-
ματοποιήθηκε για άλλη μια φορά χάρη στις άοκνες προσπά-
θειες των μελών της Λέσχης και κυρίως του προέδρου κ. 
Γιώργου Κουκουμέλη, αλλά και στην οικονομική και ηθική 
ενίσχυση των χορηγών. Τέτοιες προσπάθειες είναι πραγμα-
τικά αξιέπαινες και οφείλουν να υποστηρίζονται όχι μόνο 
από ιδιώτες, αλλά και από την δημοτική ή/και περιφερειακή 
αρχή διότι προσφέρουν μια ανέξοδη προβολή της περιοχής 
μας, την οποία καθιστούν σημείο αναφοράς για τους λάτρες 
αυτών των δραστηριοτήτων.

Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους διοργανωτές, τα 
μέλη της Λέσχης, τους συμμετέχοντες,  τους υποστηρικτές 
και χορηγούς αυτής της διοργάνωσης!

3η έκθεση ΚΛΕΟΠΑΣ στο Κιάτο

Πολύχρωμα φτερά και μελωδικές φωνές 
στο Συνεδριακό Μάλλιου
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ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.:  27420 20950    FAX.: 27420 20951
KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F  210 95 79 888

Εκδηλώσεις-Θέατρο

Συνεχίζεται ο «Θεατρικός Χειμώνας» 
στο Κιάτο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το 
πρόγραμμα του "Θεατρικού Χειμώνα" 
στο Κιάτο. Μέσα στο μήνα Δεκέμβριο 
αναμένεται να ανέβουν στο Δημοτικό 
Θέατρο Κιάτου οι εξής παραστάσεις: 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ώρα 
8:30 μ.μ., «ΤΡΟΙΑ - μια ιστορία 
για έναν πόλεμο» από τή θεατρική 
σκηνή «Σοφία Σπούλου» του Συλλό-
γου Πολιτισμού «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ». 

Η ιστορία μίας πόλης, η ιστορία 
ενός πολέμου, η ιστορία της ανθρω-
πότητας. Η Ιλιάδα του Ομήρου, οι 
Τρωάδες, η Ελένη και η Εκάβη του 
Ευριπίδη, οι λέξεις του Σεφέρη μοι-
ρολόγια, νανουρίσματα, κρουστά, 
πνευστά και έγχορδα ένωσαν τη 
φωνή τους σε μία τραγωδία. Λόγος 
σύγχρονος που ενώνει τον μύθο σε 
μία παράσταση σύμβολο της μαται-
ότητας του πόλεμου και της προ-
σφυγιάς που φέρνει για κάθε λαό 
σε κάθε γωνιά της γης. Η σύνθεση 
του κειμένου βασίστηκε στην Ιλιάδα 
του Ομήρου σε μετάφραση Κακριδή 
και στα έργα του Ευριπίδη Τρωάδες, 
Εκάβη, Ελένη σε μεταφράσεις των: 
Κάσδαγλη, Σταύρου, Χουρμουζιά-
δη και Ρούσσου. Στην παράσταση 
ακούγεται απόσπασμα από το ποί-
ημα του Σεφέρη «Ελένη». Οι άντρες 
της παράστασης αφηγούνται μέρη 

από την Ιλιάδα και μοιράζονται τους 
ρόλους. Σύνθεση κειμένων – σκη-
νοθεσία: Ευτυχία Λιβανίου.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ώρα 
8:30 μ.μ., «ΜΗΔΕΙΑ» του Ευριπί-
δη. Μέσα από το μύθο της Μήδειας, 
όπως αυτός παρουσιάζεται στην τρα-
γωδία του Ευριπίδη, η παράσταση 
επιθυμεί να μιλήσει για το ανεξήγητο 
του έρωτα. Γι’ αυτό το μέγα κακό που 
σπαράζει τους ανθρώπους. Για τον 
πόθο που είναι δεμένος με τον πόνο, 
για τους όρκους αιώνιας αγάπης και 
πίστης που δίνονται για να καταπατη-
θούν, για την προδοσία, την εκδίκη-
ση, την καταστροφή. Συμπαραγωγή 
από τη θεατρική ομάδα Ευρωστίνης 
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ», τον Σύλλογο 
Πολιτισμού «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» και 
το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΜΕΑΣ. 
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου, Γιάννης 
Κατσάμπας.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και 
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, ώρα 7:00 
μ.μ. «Πώς έσωσε η Μάγισσα τον 
Χειμώνα». Παιδική παράσταση βα-
σισμένη στο παραμύθι για παιδιά της 
Πιρόσκα Τσετσίλια Μάζζαγκ από τη 
ΛΕΣΧΗ ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙ-
ΚΥΩΝΑΣ και το Σύλλογο «ΛΥΣΙΠΠΟΣ 
-Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών».

-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

"Μια Πρωτοχρονιά αλλιώτικη 
από τις άλλες" στο θέατρο Περιγιαλίου
"Μια Πρωτοχρονιά αλλιώτικη από τις άλλες":  Μια ξεχωριστή χριστουγεννιά-

τικη παράσταση για παιδιά από το Θέατρο Περιγιαλίου σε διασκευή & σκηνοθε-
σία Γωγώς Ξανθάκη και σε κείμενα Μαίρης Χάψα-Ψαρρού

Παραστάσεις πρωινά για σχολεία. Για το κοινό : Τρίτη 26 & Τετάρτη 27 Δεκεμ-
βρίου 2017 ώρα : 6.30 μ.μ.
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

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

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500    ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γεν. Παθολογικής Κλινικής 

Νοσοκομείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

Ιστορικά Θέματα

«Η διδασκαλία της ελληνικής μυθολογίας στην εκπαίδευση 
και η χρησιμότητα – σπουδαιότητα αυτής»

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η «Ιστορική συνείδηση» σχετίζε-
ται με το παρελθόν, τις μνήμες, τα 
παραδείγματα, τους προγόνους μας, 
τις ρίζες μας και κατ’ επέκταση την 
ταυτότητά μας. Έχει να κάνει κυρίως 
με την κατανόηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και την διαμόρφωση 
αξιών και στάσεων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τόσο η ιστορική σκέ-
ψη όσο και η ιστορική συνείδηση 
εντάσσονται στον γενικότερο σκοπό 
της εκπαίδευσης που είναι βεβαί-
ως η προετοιμασία υπεύθυνων και 
ενεργών πολιτών.

Σήμερα, η διδασκαλία της Ελ-
ληνικής Μυθολογίας περιορίζεται 
μόνο στην τρίτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου. Εκεί οι μαθητές διδάσκο-
νται συνοπτικά και επιγραμματικά 
βασικά στοιχεία της ελληνικής μυ-
θολογίας, όπως η δημιουργία του 
Κόσμου, η Τιτανομαχία, οι Θεοί και 
οι Θεές του Ολύμπου, ο Προμηθεύς, 
η Πανδώρα, ο Δευκαλίωνας και η 
Πύρρα, ο ήρωας Ηρακλής και οι 
άθλοι του, ο ήρωας Θησέας, η Αρ-
γοναυτική εκστρατεία και ο Τρωϊ-
κός πόλεμος.

Δυστυχώς δεν επεκτείνεται η 
διδασκαλία της ελληνικής μυθολογίας και σε άλλες τά-
ξεις και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχουν για παράδειγμα σπουδαίες διδακτορικές 
διατριβές πάνω στην ελληνική μυθολογία και η Ελλη-
νική Πολιτεία να περιορίζει αυτήν με το να διδάσκεται 
σε μία μονάχα τάξη. Αξίζει χαρακτηριστικά να αναφερ-
θούν οι διδακτορικές διατριβές του Έλληνα αστρονόμου 
Κωνσταντίνου Χασάπη με τίτλο «οι Ορφικοί Ύμνοι και η 
αστρονομία κατά τη β΄ Χιλιετηρίδα π.Χ» και της Ελληνί-
δος Σοφίας Φαρμάκη με τίτλο «Γεωμυθολογικός Άτλας 
της Πελοποννήσου».

Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω μία επιλογή συ-
γκεκριμένων ιστοριών από την ελληνική μυθολογία 
ανάμεσα σε δεκάδες και εκατοντάδες που υπάρχουν, 
η διδαχή των οποίων μόνο πολλαπλά πνευματικά οφέ-

λη θα μπορούσε να αποφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο, 
μικρό και μεγάλο. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως τον μεγάλο 
Ι.Θ. Κακριδή που έχει υποστηρίξει, αναφερόμενος στην 
ελληνική μυθολογία ότι: «Μόνο μια ηρωϊκή μυθολογία 
ξεπέρασε κάθε τοπικό και χρονικό σύνορο, η αρχαία 
ελληνική. Μορφές σαν του Αχιλλέα, του Οδυσσέα, του 
Ηρακλή, της Ελένης, της Ναυσικάς είναι γνωστές όχι 
μόνο στην Ελλάδα που τις γέννησε ούτε μόνο στην Ευ-
ρώπη, που πνευματικά στηρίζεται στον ελληνικό πολι-
τισμό, αλλά σε κάθε μορφωμένο κοινό, σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου και να ζεί».

Ο ημίθεος ήρωας Ηρακλής:  
το σταυροδρόμι της αρετής και της κακίας.

Ο Ηρακλής πριν ξεκινήσει τους άθλους του που τον 
έκαναν ξακουστό και του χάρισαν αιώνια φήμη,τιμή και 
δόξα, βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι όπου συνάντησε δύο 
γυναίκες, την Αρετή και την Κακία. Η Κακία ήταν καλο-
ντυμένη, βαμένη και φορούσε στολίδια. Κολάκεψε τον 
Ηρακλή λέγοντάς του ότι ήταν ο δυνατότερος άνθρωπος 
επί της γης και του υποσχέθηκε ότι εάν την ακολου-
θούσε θα είχε ότι ήθελε δίχως να εργαστεί ποτέ: «Αν με 
ακολουθήσεις ο δρόμος της ζωής σου θα είναι εύκολος 
και ευχάριστος. Θα απολαύσεις χωρίς κόπο πολλές χα-
ρές και διασκεδάσεις». Απο την άλλη πλευρά, η Αρετή, 
ντυμένη απλά,του είπε: «Αν ακολουθήσεις τον δικό μου 
δρόμο, η ζωή σου θα είναι γεμάτη κόπους και αγώνες, 
αλλά και καλά έργα. Με τη δύναμη που σου έδωσαν οι 
Θεοί θα ευεργετείς τους ανθρώπους και εκείνοι θα σε 
αγαπούν και θα σε τιμούν». Ο Ηρακλής τελικά αποφάσι-
σε να ακολουθήσει τον δρόμο της Αρετής και να χρησι-
μοποιήσει τη δύναμή του για να βοηθήσει τους ανθρώ-
πους.

Η περίπτωση των αδερφών  
Κλεόβη και Βίτωνα

Ο Κλεόβης και ο Βίτωνας ήταν αδέρφια με καταγω-
γή από το Άργος που είχαν αναδειχθεί πρωταθλητές 
στους αγώνες. Σε μια εορτή της Ήρας στο Άργος έπρεπε  
οπωσδήποτε να μεταφερθεί η μητέρα τους με άμαξα στο 
ναό. Τα βόδια όμως δεν έφθαναν στην ώρα τους από το 
χωράφι. Έτσι τα δύο αδέρφια μπήκαν οι ίδιοι στο ζυγό 
και έσυραν την άμαξα επάνω στην οποία καθόταν η μη-
τέρα τους, μεταφέροντάς την μέχρι το ναό της Ήρας που 
απείχε 45 στάδια!!!

Μόλις κατέφθασαν στο ναό, οι συγκεντρωμένοι Αρ-
γείοι θαύμαζαν τη δύναμη των νέων και καλοτύχιζαν την 
μητέρα τους για τα παιδιά που είχε κάνει. Τότε η μητέρα 
τους η Κυδίππη, τρισευτυχισμένη και συγκινημένη για 
την πράξη αυτή των παιδιών της και για τους επαίνους 
που έλαβε από το συγκεντρωμένο πλήθος, στάθηκε 
μπροστά στο άγαλμα της Θεάς Ηράς και προσευχήθηκε. 
Ζήτησε τότε από τη Θεά Ήρα να χαρίσει στους γιούς της 
για την τιμή αυτή που της έκαναν «το καλύτερο δώρο 
που θα μπορούσε να δώσει ένας θεός σε έναν άνθρω-
πο».

Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, ακολούθησε η 
προσφορά θυσίας πρός την Θεά και στη συνέχεια η μη-
τέρα με τα δύο παιδιά της κάθισαν στο τραπέζι. Έπειτα τα 
δύο αδέρφια κοιμήθηκαν μέσα στον ίδιο τον ναό δίχως 
όμως να ξυπνήσουν.Αυτό ήταν και το τέλος τους. Δηλα-
δή η Θεά Ήρα τους χάρισε ανώδυνο θάνατο, καθώς το 
καλύτερο δώρο που μπορούσε να τους προσφέρει ήταν 
ο θάνατος στην πιό ευτυχισμένη στιγμή. Οι Αργείοι κα-
τασκεύασαν στη συνέχεια αγάλματα πρός τιμή των δύο 
αδερφών και τα αφιέρωσαν στους Δελφούς ως πράξη 
σεβασμού πρός δύο άντρες που αποδείχτηκαν εξαιρε-
τικοί και άριστοι.

Την ιστορία αυτή για τον Κλεόβη και τον Βίτωνα την 
διασώζει ο σοφός Σόλων στον διάλογο του με τον βα-
σιλιά της Λυδίας Κροίσο, όπου την χρησιμοποίησε ως 
απάντηση όταν ο Κροίσος τον ρώτησε ποιόν θεωρεί τον 
πιό ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο.

Η περίπτωση του Αθηναίου Βασιλιά Τέλλου
Στον ίδιο διάλογο του σοφού Σόλωνος και του βασιλιά 

της Λυδίας Κροίσου αναφέρθηκε και το παράδειγμα του 
Αθηναίου Βασιλιά Τέλλου. Κατά τον Σόλωνα ήταν ο πιό 
ευτυχισμένος άνθρωπος που γνώρισε ποτέ, διότι «από 
τη μια είχε πατρίδα που ευτυχούσε και μέσα σ’ αυτήν 
απόχτησε γιους καλούς κι ενάρετους και είδε να κάνουν 
όλοι παιδιά και να ζουν όλα, κι από την άλλη ενώ η ζωή 
του ήταν ευτυχισμένη, με τα ανθρώπινα μέτρα, τη σφρά-
γισε ένας ένδοξος θάνατος σε μια μάχη δηλαδή των 
Αθηναίων στην Ελευσίνα με τους γείτονές τους πήρε 
μέρος κι εκείνος κι αφού έτρεψε σε φυγή τους εχθρούς, 
σκοτώθηκε ηρωικά οι Αθηναίοι τον έθαψαν με δημόσια 
δαπάνη στον τόπο που έπεσε και του έκαναν μεγάλες 
τιμές».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

Το άρθρο έχει δημο-
σιευθεί στο προσω-
πικό του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η αναδη-
μοσίευση και χρήση 
μέρους ή του συνό-
λου αυτού, με την 
βασική προϋπόθεση 
και υποχρέωση της 
αναφοράς των στοι-
χείων του γράψαντος 
και και του προανα-
φερόμενου λινκ που 
βρίσκεται καταχω-
ρημένο".
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει 

την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. 

6945 832094

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΌΣ 
ΘΑΛΑΜΌΣ 20 τόνων 

με πόρτα και κουρτίνα, κομπλέ. 

Τιμή 2000€, συζητήσιμη. 

Τηλ. 6980 555522

ΠΩΛΌΥΝΤΑΙ στην 
Γκούρα 

43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - 

ΠΌΤΙΣΤΙΚΑ
 Τηλ.: 6934194196

ΕΜΠΕΙΡΗ 
ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ, 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.

 Τηλ.: 6946-394990

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΌΥΝΤΑΙ ΓΗΡΌΚΌΜΌΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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
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Γνώμη Βιβλίο

Η Άννα Γαλανού και οι "Δρόμοι 
της Καταιγίδας" στην Κόρινθο

Την Τετάρτη 29 Νοεμ-
βρίου 2017, στο Καλογε-
ροπούλειο Ίδρυμα, στην 
Κόρινθο, πραγματοποιή-
θηκε η παρουσίαση των 
δύο πρώτων βιβλίων, 
"Θυσία" και "Εκδίκηση", 
από την τριλογία, "Οι Δρό-
μοι της Καταιγίδας", της 
συγγραφέως κ. Άννας Γα-
λανού.

Την βιβλιοπαρουσίαση 
συνδιοργάνωσαν το Κα-
λογεροπούλειο Ίδρυμα, η 
Αποθήκη Τεχνών ΑΜΚΕ 
και το Βιβλιοπωλείο 
"Κουκίδα".

Ο κ. Παναγιώτης Σπα-
γάκος, εκπρόσωπος της 
Αποθήκης Τεχνών και 
η κ. Ανθή Ροδοπούλου, 
επιμελήτρια εκδόσεων, 
μίλησαν για τα βιβλία της 
κ. Άννας Γαλανού, εκ-
φράζοντας τον θαυμασμό 
τους για την σύλληψη των 
θεμάτων, την συγγραφική 
ικανότητα και την προσω-
πικότητα της συγγραφέ-
ως.

Η συγγραφέας πα-
ρουσίασε στο κοινό τον 
"καμβά" των ιστορικών 
μυθιστορημάτων της, με 
λόγια και εικόνες, απο-
δεικνύοντας τη μελέτη 
που χρειάστηκε να κά-
νει, για να αποδώσει την 
ατμόσφαιρα της εποχής 
της Ενετοκρατίας, που, 
καποτυπώνεται σ'αυτά, 
ισορροπώντας, ορθά, 
ανάμεσα στην ιστορία και 
την μυθοπλασία!

Την παρουσίαση συνο-
δέυσε η κ. Κατερίνα Ντί-
νου ταξιδεύοντας το κοινό 
με την μελωδική φωνή 
της και τον γλυκό ήχο της 
κιθάρας.

Στο τέλος της εκδή-
λωσης, η συγγραφέας 
υπέγραψε βιβλία της, δε-

χόμενη, παράλληλα, συγ-
χαρητήρια για την δημι-
ουργία τους και ευχές για 
την επιτυχή πορεία τους.

Πηγή: Τσέτσι Τσάνκοβ 
Φωτογράφος, ανεξάρτητος 

Δημοσιογράφος-Φωτορεπόρ-
τερ, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης 

Ανταποκριτών Ελληνικού 
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Γράφει η  ΣΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ

ΡΙΝΤΙΑΝ  ΜΠΡΟΥΚ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ   
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Κατηγορία :  Ξένη Λογοτεχνία
ISBN: 978-618-01-2094-3
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Συμβίωση, μία δύσκολη  
κατάσταση

Φανταστείτε  πόσο δυσκολότερη 
μπορεί να είναι μετά τον Β’Παγκόσμιο 
Πόλεμο, μεταξύ ηττημένων και νικη-
τών-κατακτημένων και κατακτητών 
για την ακρίβεια.

Ο Ρίντιαν Μπρούκ μας μεταφέρει στη 
Γερμανία αμέσως μετά την παράδοσή 
τους στους συμμάχους τον σκληρό χει-
μώνα του 1946.

Σε μία Γερμανία ολοκληρωτικά κατεστραμμένη από τον 6ετή πόλεμο, 
χωρίς ίχνος της προηγούμενης αίγλη της. Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι 
έχουν εισβάλλει και καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει με σκοπό να την 
ξαναχτίσουν. Πολλοί από αυτούς μένουν σε αρχοντικά σπίτια Γερμανών 
που διασώθηκαν και μη έχοντας την ανάλογη παιδεία, ή για την ακρίβεια 
ήξεραν ακριβώς τι έκαναν κατόπιν άνωθεν εντολών, καταστρέφουν έργα 
τέχνης, κειμήλια και οτιδήποτε είχε σχέση με την εθιμική, συναισθηματι-
κή, πολιτιστική κληρονομιά και οικονομική αξία.

Πολλά από αυτά κλάπηκαν και "φυγαδεύτηκαν". 
Μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο, ένας Άγγλος αξιωματικός μαζί με την 

οικογένειά του παραβαίνει τις εντολές και τους άγραφους νόμους του 
κατακτητή κατοικεί με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού και ο συγγραφέας μας 
δείχνει την άλλη όψη, την ανθρώπινη, την αγάπη,την απελπισία και πάνω 
απ΄όλα τη συγχώρεση.

Ένα βιβλίο ιστορικά και συναισθηματικά χρήσιμο μα και αριστοτεχνικά 
δομημένο. Όσοι το διαβάσουν θα ‘’συμβιώσουν’’ μαζί του.

Ο συγγραφέας
Ο ΡΙΝΤΙΑΝ ΜΠΡΟΥΚ, που γεννήθηκε στην Ουαλία, είναι βραβευμένος 

συγγραφέας και σεναριογράφος. Το πρώτο του μυθιστόρημα τιμήθηκε 
με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Βραβείο Σόμερσετ Μομ. 
Διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά περιοδικά, όπως τα Paris 
Review, New Statesman και Time Out, ενώ έχει αρθρογραφήσει και στις 
εφημερίδες Observer, Guardian και Daily Telegraph. Ζει με την οικογέ-
νειά του στο Λονδίνο. Το μυθιστόρημα ΣΥΜΒΙΩΣΗ γυρίζεται κινηματο-
γραφική ταινία από τη Fox Searchlight με τους Κίρα Νάιτλι και Αλεξάντερ 
Σκάρσγκαρντ.
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Στο final four οι έφηβοι του Παμβοχαϊκού
Νίκησαν με 3-0 την ΕΑ Πατρών

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε 
τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στον 
όμιλο του πρωταθλήματος ΕΣΠΕΠ το 
τμήμα έφηβων του συλλόγου μας αφού 
στον τελευταίο αγώνα επιβλήθηκε με 
3-0 της ΕΑΠ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ομάδα των έφηβων έχει εξασφαλίσει 
μια θέση στο final four του πρωταθλή-
ματος ΕΣΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Η διοίκηση του συλλόγου συγχαίρει 
όλους όσους συνετέλεσαν σε ακόμα μια 
καλή πορεία του τμήματος έφηβων και 
εύχεται ακόμα καλύτερη για την συνέ-
χεια η όποια ελπίζουμε και ευχόμαστε να 
είναι και μεγάλη! Πολλά συγχαρητήρια 
αξίζουν φυσικά, στους πρωταγωνιστές: 
Προπονητή: Χρήστο Βαρδή, Έφορο: 
Πέππα Παναγιώτη, Αθλητές: Γεωργίου 
Άγγελο, Γκατζογιάννη Νικόλαο, Καλλί-
ρη Ιωάννη, Καρακώστα Κων/νο, Κα-
ρατζά Νικόλαο, Κιούση Αθανάσιο, Κλε-

νιάτη Ιωάννη, Κωτσάκη Φροίξο, Μπόχα 
Μιχαήλ, Μπάρτζη Αργύριο, Νανόπου-

λο Αλέξανδρο, Νανόπουλο Δημήτριο, 
Νανόπουλο Ηλία, Παπούλια Κων/νο, 

Πέππα Δημήτριο, Σακελαρίου Ιωάννη, 
Σαράντο Δημήτριο.

Ο Πορτορικανός πασαδόρος 
Μοράλες στον Παμβοχαϊκό

O Παμβοχαϊκός ανακοίνωσε την 
συμφωνία με τον πορτορικανό 
πασαδόρο Φερνάντο Μοράλες 
(Fernando Morales). Ο Μοράλες 
γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 
1982 στο Σαν Χουάν του Πουέρτο 
Ρίκο. Είναι διεθνής πασαδόρος με 
ύψος 1.94 και μέλος της ομάδας 
του Πουέρτο Ρίκο που το 2007 
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο 
στους Παναμερικανικούς Αγώνες 
του Αγίου Δομήνικου.
Για πολλά χρόνια αγωνίζονταν στη 
Σαν Χουάν και έχει θητεία στη γαλ-
λική Λιόν και στη ρωσική Ενισέι 
Κρασνογιάρσκ. Αν και είχε συμφω-
νήσει να επιστρέψει στη Σαν Χουάν 
η καταστροφική καταιγίδα «Μαρία» 
τον περασμένο Σεπτέμβριο ακύ-
ρωσε τα σχέδια του και ξεκίνησε τη 
σεζόν στην κυπριακή ΑΕ Καραβά.
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