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ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΘΑ 

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννί-

βας Παπακυριάκος παραχώρησε 
στην εφημερίδα μας μια σημα-
ντική συνέντευξη, στην οποία 
αναφέρεται διεξοδικά σε έργα 
που προγραμματίζονται και τις 
ενέργειες που πραγματοποιού-
νται από πλευράς δήμου για την 
προώθηση λύσεων σε σημαντικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι δημότες, κυρίως στην καθημε-
ρινότητά τους. Ο δήμαρχος λοι-
πόν αναφέρεται στην οδοποιία, 
στην καθαριότητα, στα αντιπλημ-
μυρικά έργα, στην ολοκλήρωση 
του δημαρχείου αλλά και στα 
έργα (10 εκατ. ευρώ!) που δρο-
μολογούνται...

■ σελ. 2,4

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Με καλυμμένες τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του, χωρίς 
δάνεια και με τεχνικό πρόγραμμα αρκετών 
εκατομμυρίων ευρώ, ο δήμος Σικυωνίων, 
μπορεί να καυχιέται δικαίως για την εξέχουσα 
θέση του στις λίστες του ΙΟΒΕ!!!       ■ σελ. 6-7

Αύξηση πάνω από 1.000%  
των ταμειακών διαθεσίμων!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

■ σελ. 20

Πρώτος ο Τάκης Λουζιώτης
συντριπτική η αποχή

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Για άλλη μια χρονιά οι δράσεις που διοργανώνει  

ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου,  

θα φέρουν την πόλη και την αγορά στο επίκεντρο  

των εορταστικών εκδηλώσεων της περιοχής.

Τα Χριστούγεννα είναι η κατ’εξοχήν γιορτή της αλληλεγγύης και της αγάπης.

Της ανιδιοτελούς κι ανεπιτήδευτης αγάπης προς το συνάνθρωπο.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας δώσουµε τα χέρια, ας στηρίξουµε κι ας βοηθήσουµε

ο ένας τον άλλον, όσο ποτέ πριν. Ας γίνουµε ο ένας για τον άλλον αληθινός αδελφός.

Γιατί η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό µας είναι η µόνη πραγµατική υποθήκη

για ένα καλύτερο αύριο για όλους! 

Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα µε υγεία, αγάπη και χαρά! Αναλυτικές σταυροδοσίες για όλους 
τους υποψηφίους



ΤΕΤΑΡΤΗ   20   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2017 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη2 Συνέντευξη

Ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπα-

κυριάκος παραχώρησε στην εφημερίδα 
μας μια σημαντική συνέντευξη, στην 
οποία αναφέρεται διεξοδικά σε έργα που 

προγραμματίζονται και τις ενέργειες που 
πραγματοποιούνται από πλευράς δήμου 
για την προώθηση λύσεων σε σημαντι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
δημότες, κυρίως στην καθημερινότητά 

τους. Ο δήμαρχος λοιπόν αναφέρεται 
στην οδοποιία, στην καθαριότητα, στα 
αντιπλημμυρικά έργα, στην ολοκλήρωση 
του δημαρχείου αλλά και στα έργα (10 
εκατ. ευρώ!) που δρομολογούνται...

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

ΑΝΝΊΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΊΑΚΟΣ, ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΒΈΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

«Με αγώνα και συνεχή προσπάθεια 
θα τα καταφέρουμε»�

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

www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ

Ξεκινάμε από τα αντιπλημμυρικά έργα του δήμου. 
Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές στη Μάν-
δρα και με δεδομένα ότι μετά τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ 
και της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ έχουν μείνει πολλές ανοι-
χτές πληγές και επικίνδυνα σημεία στο δήμο μας. 
Ενημερώστε μας για τα αντιπλημμυρικά έργα που 
έχουν χρηματοδοτηθεί.

Η  επίλυση του τεράστιου προβλήματος αποτελεί 
πρωταρχικό μας στόχο. Εκτιμώ ότι η δουλειά που έχει 
γίνει όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα στον δήμο 
μας είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι πλησιάζουμε 
σοβαρά στην οριστική επίλυση του προβλήματος. Ας 
δούμε τι έχουμε πετύχει έως τώρα καθώς και τις κινή-
σεις που ακολουθούν. 
Α) Συνεχείς καθαρισμοί των ρεμάτων με δικούς μας 

πόρους (60.000€ ανά χρόνο), καθώς και από χρη-
ματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ (60.000€ το 2017). 

Β) Σε συνεργασία με την περιφερειακή ενότητα Κο-
ρινθίας, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πελοπίδα Καλ-
λίρη, καθαρισμοί σε ευρεία κλίμακα του Ασωπού, 
του Περιστερώνα και κυρίως του Ζαπάντη. Για τον 
Ασωπό η Περιφέρεια ετοιμάζει επίσης έργο ύψους 
1.000.000 € για τον εγκιβωτισμό του.

Γ) Έχουμε πετύχει χρηματοδότηση από το υπουργείο 
υποδομών ύψους 4.000.000€ για υλοποίηση μελε-
τών που έχουμε ετοιμάσει και αφορούν, εγκιβωτι-
σμό/υπογειοποίηση του Περιστερώνα (2.500.000), 
εγκιβωτισμό του Ζαπάτη (700.000€) και ανακατα-
σκευή χαλασμένης οδοποιϊας (800.000€). Το τελευ-
ταίο ήδη δημοπρατήθηκε ενώ τα δύο πρώτα στους 
επόμενους μήνες.

Δ) Σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών 
και τον Γ. Γραμματέα κ. Γιώργο Δέδε, ο οποίος μας 
έχει βοηθήσει σε τεράστιο βαθμό, ετοιμάζεται συ-
νολική μελέτη για την υλοποίηση έργου που θα 
αφορά τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του 
δήμου μας. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, 
για το οποίο έχουμε ήδη κάνει πολλές συναντήσεις 
και για το οποίο σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές 
εξελίξεις.
 

Ποια έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων  βρίσκονται σε εξέλιξη στο δήμο μας;

Από το Υπουργείο Υποδομών έχουμε όπως προανέ-
φερα έχουμε δεσμεύσει έργα ύψους 4.000.000€ έως 
σήμερα.

Από την Περιφέρεια ανακοινώσαμε προ ημερών 
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τα ακόλουθα:
Α) Κατασκευή δύο κόμβων επί της Π.Ε.Ο. ΓΡΑΝΑ-

Κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου. Το έργο είναι 

ύψους 1.800.000 € και αναμένουμε την έγκριση από 
την αποκεντρωμένη.

Β) Δύο σημαντικές οδοποιίες θα δημοπρατηθούν 
αρχές του 2018. Η οδός Αγίας Μαρίνας στο Βέλο 
(550.000€) και το κομμάτι από τη γέφυρα των 
διοδίων έως το Γυμνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού 
(163.000€).

Γ) Έχει ήδη δημοπρατηθεί και σύντομα θα ξεκινήσει 
έργο για την βελτίωση του οδικού άξονα Βέλο-Στι-
μάγκα και Βοχαϊκό-Χαλκί, έργο ύψους 1.000.000€.

Δ) Ποσό 200.000€ για την εξωτερική ανάπλαση της 
χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου στο 
Βραχάτι.

 Ε) Έχουν υλοποιηθεί εγγειοβελτιωτικά έργα ύψους 
832.000 € ενώ εκκρεμούν ακόμα έργα ύψους 
360.000€.

ΣΤ) Ποσό 100.000€ για την εξωτερική ανάπλαση της 
πλατείας Μπολατίου ενώ γίνεται προσπάθεια για αύ-
ξηση του ποσού στα 200.000€ για να ολοκληρωθεί 
το έργο.

Ζ) Έργα στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βραχατίου ύψους 
32.500€
Μιλάμε για έργα ύψους 5.137.500€ που μαζί με 

τα 4.000.000€ του υπουργείου Υποδομών φτάνουν 
μέχρι σήμερα μόνο τα 9.137.500 και υλοποιούνται ή 
θα υλοποιηθούν μέσα στο 2018.

Αλήθεια στο Δήμο μας πότε έχουν βγει τέτοιες χρη-
ματοδοτήσεις; και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την Ελ-
λάδα του 2017.

ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 4



Εύχοµαι από καρδιάς

Καλά Χριστούγεννα µε υγεία, 

και µία νέα χρονιά γεµάτη ανθρωπιά,

και ελπίδα για µας και τα παιδιά µας.
O ∆ήµαρχος Βέλου-Βόχας

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ Σ∆ΡΑΛΗΣ
Πρόεδρος ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Βέλου-Βόχας

Εύχοµαι οι µέρες 

των Χριστουγέννων 

να χαρίσουν υγεία, 

αγάπη, ελπίδα & 

η νέα χρονιά 

να εκπληρώσει 

τις ευχές όλων µας!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας δήµου Βέλου-Βόχας

Υγεία, Αγάπη, Ευεξία 

Ευτυχία, Όνειρα, 

Χαµόγελα, Επιτυχίες…

Οι ευχές µου για τα 

φετινά Χριστούγεννα 

και τη νέα Χρονιά 

που πλησιάζει. 

Χρόνια πολλά!

Το χαρµόσυνο µήνυµα της Γέννησης του Θεανθρώπου ελπίζω και εύχοµαι
να ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτές οι Άγιες Μέρες των 

Χριστουγέννων ας µας θυµίσουν το πραγµατικό µήνυµα της Αγάπης του Χριστού. 

Είναι ανάγκη το 2018 να σταθούµε όρθιοι στις δυσκολίες που περνά η χώρα µας 
και να εργαστούµε µε όλη µας τη δύναµη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο καθένας από εµάς µπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπο για να ενισχύσουµε 
το αίσθηµα της Αλληλεγγύης και για να την κάνουµε δύναµη της κοινωνίας µας.

Να σταθούµε δίπλα στους συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν οικονοµικά 
και κοινωνικά προβλήµατα και να αγωνιστούµε για ένα καλύτερο αύριο.

Εύχοµαι η Νέα Χρονιά που ανατέλλει να φέρει Πίστη, Υγεία, ∆ύναµη, Ανθρωπιά, 
∆ηµιουργικότητα, Κοινωνική Συνοχή για όλους µας και Ελπιδοφόρα προοπτική 

για το ∆ήµο µας και τη Χώρα µας.

Καλά και Αγαπηµένα Χριστούγεννα - Ευτυχισµένο το Νέο Έτος.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού, 
Αθλητισµού, Παιδείας & 
Κοινωνικής Πολιτικής 
δήµου Βέλου-Βόχας
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στον τομέα της καθαριότητας, τώρα. 
Είδαμε πως τελικά ο ΦοΔΣΑ συμφώ-
νησε με την πρόταση της περιφέρειας 
και θα προχωρήσει η σύμβαση με την 
ΤΕΡΝΑ. Σε ποια φάση βρίσκεται το 
έργο και τι προβλέπεται να γίνει στο 
εξής με τη διάθεση των απορριμμά-
των;

Μετά την ψήφιση από τον ΦΟΔΣΑ 
εκκρεμούν κάποιες τελικές προσθή-
κες στην πρόταση που θα γίνει μετά τις 
γιορτές στην επόμενη συνεδρίαση όπου 
θα ψηφιστεί και ο νέος Πρόεδρος. Από 
κει και έπειτα ο κ. Τατούλης θα προχω-
ρήσει με την ανάδοχο εταιρία στην υλο-
ποίηση του έργου.

Μετά τη σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ και 
την κεντρική διαχείριση των απορ-
ριμμάτων το κόστος για το δήμο μας 
ποιο θα είναι; Θα αυξηθούν τα δημο-
τικά τέλη;

Το κόστος πέρα από την προκαθο-
ρισμένη τιμή που είναι 80,5€ +ΦΠΑ / 
τόνο για έως 150.000 τόνους και 35,5€+ 
ΦΠΑ/τόνο  θα εξαρτηθεί και από το 
αν γίνει σταθμός μεταφόρτωσης κο-
ντά ή εντός του δήμου μας (το έχουμε 
ζητήσει), όπως και αν τα μεταφορικά 
πληρωθούν από τους δημότες ή χρη-
ματοδοτηθούν από συγκεκριμένο πρό-
γραμμα. Η αύξηση που θα προκύψει 
έχει να κάνει με τα δύο προαναφερθέ-
ντα, όπως και με το τι αύξηση θα πετύ-
χουμε στα προγράμματα ανακύκλωσης. 
Αν αυξήσουμε την ανακύκλωση στα 
επιθυμητά επίπεδα δεν θα υπάρξει πρό-
βλημα.

Θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει πρότα-
ση στο ΕΠΕΡΡΑ ύψους 3.500.000€ για 
ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης ανα-
κυκλώσιμου υλικού, κομποστοποίησης 
και δημιουργίας πράσινων σημείων.

Αφού όλα αυτά αναλυθούν θα μπο-
ρέσουμε να μιλήσουμε για τιμή και συ-
νολικό κόστος.

Υπάρχουν πολλά παράπονα από κα-
τοίκους του δήμου Βέλου-Βόχας για 
το δημοτικό οδικό δίκτυο. Πολλές 
λακκούβες, κακή ποιότητα οδοστρώ-
ματος, φθορές που έχουν προκλη-
θεί από τα φορτηγά της ΤΕΡΝΑ κλπ.  
Ποιες ενέργειες έχετε προγραμματί-

σει για την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων; 

Το οδικό δίκτυο του δήμου μας είναι 
κακό. Στόχος μας είναι η συνεχής βελ-
τίωση βάσει πολύ συγκεκριμένου πλά-
νου. Έτσι  κάθε χρόνο βγάζουμε ποσό 
60.000€ για επουλώσεις λακουβών 
καθώς και για στρώσιμο ταπητιδίων στα 
πιο χαλασμένα κομμάτια. Έχουμε πάρει 
πίσσα και από την ΤΕΡΝΑ που ρίχνουμε 
με δικά μας συνεργεία ώστε να κάνουμε 
σημαντική οικονομία στο Δήμο. 

Για τέταρτη χρονιά το 2018 θα δημο-
πρατήσουμε δημοτική οδοποιία πάνω 
από 200.000€. Αφορούν δρόμους σε 
κάθε διαμέρισμα με προτεραιότητα 
τους πιο πολυσύχναστους και του πιο 
φθαρμένους. Νομίζω ότι οι δημότες 
βλέπουν συνεχώς νέες οδοποιίες να 
εκτελούνται. Μόνο σήμερα έχουμε 
προς υλοποίηση έργο ανακατασκευής 
18 δρόμων ενώ όπως προανέφερα άλ-
λες 200.000€ θα δημοπρατηθούν αρχές 
του 2018.

Δρόμοι που ανέφερα σε προηγού-
μενο κομμάτι της συνέντευξης (Αγία 
Μαρίνα – ΠΕΟ – Δρόμος διοδίων κλπ…) 
επίσης θα υλοποιηθούν με δικές μας 

μελέτες με προγραμματική σύμβαση με 
την Περιφέρεια.

Όσον αφορά στην ΤΕΡΝΑ είναι μέσα 
στις συμβατικές της υποχρεώσεις να 
φτιάξει τα οδοστρώματα που χάλασε και 
σε συνεργασία με το υπουργείο υποδο-
μών παρακολουθούμε την πορεία των 
διορθώσεων.

Θυμίζω πάντως – για να ξέρουν οι 
δημότες πως παλεύουμε – ότι τα χρή-
ματα που παίρνουμε για έργα πλέον στο 
Δήμο μας από την κρατική χρηματοδό-
τηση είναι μόλις 253.000€ δηλαδή 90% 
μειωμένα σε σχέση με πριν το 2010, 
όπου συνολικά οι δύο πρόγονοι του δή-

μου μας έπαιρναν πλέον του 1.600.000€ 
ανά έτος….. 
Τέλος, κ. δήμαρχε, μια ερώτηση για 
το κτήριο του δημαρχείου στο Ζευ-
γολατιό. Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο 
είναι να βρεθούν πηγές χρηματοδό-
τησης για να ολοκληρωθεί αυτό το 
έργο. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα να τε-
λειώσει κάποτε;

Κανείς κε. Βαλασόπουλε δεν θέλει 
περισσότερο από εμένα την ολοκλήρω-
ση του Δημαρχείου. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει τρέ-
ξει κανένα πρόγραμμα αποπεράτωσης 
δημοτικών κτιρίων για να το εντάξουμε. 
Θυμίζω ότι είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα 
της Περιφέρειας που τελικά δεν έτρεξε 
καθώς μετά τις εκλογές που κέρδισε ο 
ΣΥΡΙΖΑ τα χρήματα δεν δόθηκαν στις 
Περιφέρειες. 

Συνεχίζουμε την προσπάθεια μιλώ-
ντας με όλους τους αρμοδίους σε Περι-
φέρεια, Υπουργεία και αναλύοντας όλα 
τα προγράμματα.

Μέσα στο 2018 πάντως αν βελτιώ-
σουμε ακόμα περισσότερο τους οικονο-
μικούς μας δείκτες θα κάνουμε οικονο-
μοτεχνική μελέτη για να διερευνήσουμε 
και την πιθανότητα δανειοδότησης για 
την ολοκλήρωσή του.

Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη 
κ. δήμαρχε.

Κι εγώ σας ευχαριστώ και με την ευ-
καιρία να ευχηθώ στους δημότες Καλά 
Χριστούγεννα και Καλή χρονιά με 
υγεία, δύναμη, χαρά και αισιοδοξία 
γιατί όσο δύσκολες και να είναι οι 
εποχές, με αγώνα, συνεχή προσπά-
θεια και ψηλά το κεφάλι θα τα κα-
ταφέρουμε. 

O πρόεδρος Ανδρέας Σιάχος, 

το διοικητικό συμβούλιο 

και οι εργαζόμενοι στις δομές 

του Ν.Π.∆.∆. “ΑΝΕΛΙΞΗ”

του δήμου Βέλου-Βόχας 

σας εύχονται 
Καλά Χριστούγεννα 

µε υγεία, αγάπη, και δηµιουργία!



 Όλοι οι υπάλληλοι των οικονοµικών
& διοικητικών υπηρεσιών
του ∆ήµου Βέλου-Βόχας

και ο Αντιδήµαρχος Τρωγάδης Βασίλης,
σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα,
υγεία και δύναµη, ώστε να κάνουµε

τη νέα χρονιά που έρχεται 
καλύτερη από κάθε προηγούµενη....

Σαν το φωτεινό άστρο 
των Χριστουγέννων, 

ας µας οδηγήσει 
η νέα χρονιά 

σε µια ζωή µε αγάπη, 
ζεστασιά, υγεία 

και ευτυχία!
Καλές γιορτές!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

δήµου Βέλου – Βόχας

Εύχοµαι ολόψυχα 
αυτά τα Χριστούγεννα 

να επιστρέψει 
το χαµόγελο στα χείλη 

των ανθρώπων.
ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ, 

ΟΝΕΙΡΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΑ.
Ευχές µέσα από την ψυχή 
µου για ένα ευτυχισµένο 

νέο έτος!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙ∆ΗΣ
πρ. αντιδήµαρχος - δηµοτικός 

σύµβουλος Βέλου-Βόχας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βέλου-Βόχας

Η γέννηση του Χριστού ας είναι το προµήνυµα για µια χρονιά 
διαφορετική δίχως πολέµους, δίχως πρόσφυγες, µε λιγότερα 

προβλήµατα, µε περισσότερες φωτεινές εικόνες από χαµόγελα 
παιδιών. Ελπίζω οι άνθρωποι να προσπαθήσουµε αυτές 

τις γιορτές να ξαναβρούµε την ανθρωπιά µέσα µας και να 
αλλάξουµε πορεία οδεύοντας προς µια καλύτερη προοπτική 

του εαυτού µας. Χρόνια πολλά σε όλους.
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Με καλυμμένες τις βραχυπρόθεσμες 
και μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, 
χωρίς δάνεια και με τεχνικό πρόγραμμα 
αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, ο δήμος 
Σικυωνίων, μπορεί να καυχιέται δικαίως 
για την αξιοσημείωτη θέση του στις λίστες 
του ΙΟΒΕ, αλλά και την μεγάλη αύξηση 
των ρευστών διαθεσίμων του, τα οποία 
από το 2011 έχουν αυξηθεί πάνω από 
1.000%!!! Το ταμειακό υπόλοιπο από τη 
χρήση του 2017 αγγίζει τα 5,5 εκατ. ευρώ 
σίγουρα είναι ένα από τα υψηλότερο στο 
σύνολο των δήμων.

Το τεχνικό πρόγραμμα
Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για 
το 2018, όπως έχει αναρτηθεί στη σχετική 
ιστοσελίδα του δήμου, έχει συνολικό προ-
ϋπολογισμό πάνω από 10 εκατ. ευρώ και 
χονδρικά αναλύεται ως εξής: 304.144,74€  
για γενικές υπηρεσίες, 229.065,50 € για 
υπηρεσίες Καθαριότητας - Ηλεκτροφω-
τισμού, 132.799,97 € υπηρεσίες Άρδευ-
σης, ύδρευσης, αποχέτευσης, 507.903,69 
€ Υπηρεσίες Τεχνικών έργων και Οδοποιί-
ες, 15.000,00 €  Υπηρεσίες νεκροταφείων 
195.498,52 € Υπηρεσίες πολιτισμού και 
αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδο-
τούμενες από ΠΔΕ), 3.359.609,18 € Υπη-
ρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 
ΠΔΕ), 5.420.510,13 € Υπηρεσίες Τεχνι-
κών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας 
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες 
από ΠΔΕ). Τέλος, 262.886,83 € για λοιπές 
υπηρεσίες.

Άλλες 700.000€ για  
Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού
Εν τω μεταξύ δημοπρατείται το έργο 
"Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από 
πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφα-
λίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σι-
κυωνίων" συνολικού προϋπολογισμού 
700.000€ το οποίο αφορά σε αποκαταστά-
σεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες 
σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της 
Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.
Συγκεκριμένα οι θέσεις ανά Δ.Ε. και Τ.Κ. 
και οι εργασίες αποκατάστασης που απαι-
τούνται είναι οι ακόλουθες:
Α) ∆.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
1. Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ
Αποκατάσταση τμήματος του οδικού δι-
κτύου (εντός οικισμού) από οικισμό έως 
«Σταφιδεργοστάσιο» σε μήκος 520,00m 
και πλάτος 4,00m, ασφαλτόστρωση.
2. Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
α) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού 

στη θέση «Μαυραγάνη» σε μήκος 
127,00 m και πλάτος 5,50m, ασφαλτό-
στρωση.

β) Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού 
στην θέση «Γραφείο Κοινότητας» σε 
μήκος 272,00m και πλάτος 3,50m, 
ασφαλτόστρωση.

3. Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ
Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού στην 
θέση «Αποθ. Συν/σμου» έως οικία «Καρα-
κούση Κ.» σε μήκος 263,00m και πλάτος 
3,50m, ασφαλτόστρωση.
4. Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
α) Αποκατάσταση τμήματος του οδικού 

δικτύου (εντός οικισμού) από θέση 
«Κομμωτήριο» έως «Πηγές» σε μήκος 
1.050,00m και πλάτος 8,00m. Απόξεση 
ασφαλτικών στρώσεων και ασφαλτό-
στρωση.

β) Αποκατάσταση δεξαμενής διαστάσεων 
10,60m x10,60m.

5. Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ
α) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού 

από θέση «Πιτσούνη» προς «Θεοδωρό-
πουλου»  σε μήκος 164,00m και πλά-
τος 3,50m, ασφαλτόστρωση.

β) Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης 
από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση 
«Παπαθανασίου» σε μήκος 15,00m και 
ύψος 1,00m.

γ) Αποκατάσταση δικτύου όμβριων δημο-
τικής οδού στη θέση «Μαστοράκη» σε 
μήκος 30,00m.

δ) Αποκατάσταση ζημιών κοινόχρηστου 
χώρου (πλατεία) εμβαδού 294,00 m2. 
Επενδύσεις, φωτισμός, αστικός εξο-
πλισμός κλπ.

6. Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
α) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού 

από θέση «Καρατζιά» προς «Ρίζα», οι-
κισμός Καρτερίου, σε μήκος 175,00m 

και πλάτος 3,50m, ασφαλτόστρωση.
β) Αποκατάσταση ζημιών πρώην κοινοτι-

κού Καταστήματος.
7. Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
Δρόμος προς θέση «Παπαδόπουλος». Τε-
χνικό έργο διευθέτησης ομβρίων.
8. Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ
Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού 
στην θέση «Τσελέπη-Κάτω Βρύση» σε 
μήκος 50,00m και πλάτος 4,00m, τσιμε-
ντόστρωση.

Β) ∆.Ε. ΦΕΝΕΟΥ
1. Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ
α) Αποκατάσταση δημοτικής οδού στην 

θέση «Σκυλογκρέμια» σε μήκος 
250,00m και πλάτος 5,00m, τσιμεντό-
στρωση.

β) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού 
από «Λούτσα» έως «Κότσιανη» σε μή-
κος 150,00m και πλάτος 4,50m, τσιμε-
ντόστρωση.

γ) Αποκατάσταση δημοτικής οδού από 
«Μπεκιάρη» έως «Μαγγίνα» σε μήκος 
100,00m και πλάτος 3,50m, ασφαλτό-
στρωση.

δ) Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης από 

Πάνω από 1.000% η αύξηση των ταμειακών 
διαθεσίμων του δήμου από το 2011�

Ψηφίστηκε, κατά πλει-
οψηφία, από το Δημο-

τικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός 
του δήμου Σικυωνίων για το έτος 
2018, ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο δήμος Σικυωνίων επιβεβαιώ-
νοντας πανηγυρικά την προ λίγων 
μηνών έκθεση του ΙΟΒΕ που τον 
κατέτασσε στους βιωσιμότερους οι-
κονομικά δήμους της χώρας, έγρα-

ψε ένα μοναδικό ρεκόρ, αφού τα 
ταμειακά ρευστά διαθέσιμά του πα-
ρουσιάζουν αύξηση κατά 230% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
χρήση!

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Oλόψυχες ευχές για χρόνια πολλά,
Καλά Χριστούγεννα 

και µία νέα χρονιά γεµάτη 
υγεία, δύναµη και αισιοδοξία!

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
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Με την ευκαιρία εκφράζουµε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µας σε όλους τους υποστηρικτές και αρωγούς 
των δράσεων µας, σε όλους αυτούς που προσφέρουν αφιλοκερδώς από το υστέρηµά τους, στους 
εθελοντές που δουλεύουν αγόγγυστα, ώστε το Κοινωνικό Παντοπωλείο µας να είναι ωφέλιµο 
και λειτουργικό για όλους τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη την στήριξή µας.
Σας καλούµε όλους και τη νέα χρονιά να προσφέρετε τη βοήθειά σας µε το ίδιο ευγενικό πάθος, 
µε αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη ώστε να αντιµετωπίσουµε 
µαζί την κρίση που µαστίζει αρκετές οικογένειες του δήµου µας!

Η αρµόδια αντιδήµαρχος Σικυωνίων
Βασιλική Μπουζιάνη - Τσαντίλα

 Συµπληρώνοντας, ως Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου Σικυωνίων
άλλη µία χρονιά προσφοράς στην κοινωνία 

και ιδιαίτερα στους χειµαζόµενους συµπολίτες µας,
ευχόµαστε σε όλους

καλά Χριστούγεννα, χαρά, υγεία και τύχη για το 2018!

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος Τ.Κ. Κάτω ∆ιµηνιού

Σας εύχοµαι 
καλές γιορτές γεµάτες 

ελπίδα και δύναµη!
Η θεία Γέννηση 
να αναπτερώσει 

το ηθικό µας και το 
2018 να είναι η απαρχή 
καλύτερων ηµερών!

Χρόνια πολλά!
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος Λιµενικού Ταµείου

δήµου Σικυωνίων

Εγκάρδιες ευχές
για Καλά 

Χριστούγεννα
και για µια νέα 
χρονιά ειρηνική, 
δηµιιουργική και 

ελπιδοφόρα!

Η Γέννηση του Χριστού

ας σηµάνει φέτος 

την αρχή για µια 

καλύτερη ζωή γεµάτη 

αλήθεια και φως. 

Τις καλύτερες ευχές µου 

για τη νέα χρονιά!

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφερειακός Σύµβουλος Πελοποννήσου

Ειδικός εντεταλµένος σύµβουλος 
Περιφέρειας Πελοποννήσου

οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει υποστεί μερική κατάρρευση πλησίον 
θέσης «Βαρκός» σε μήκος 30,00m και μέσου ύψους 1,50m.

ε) Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει 
που έχει υποστεί μερική κατάρρευση πλησίον θέση «Ορφανού» σε μή-
κος 18,00m και μέσου ύψους 2,00m.

2. Τ.Κ. ΣΤΕΝΟΥ
Αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου (εντός οικισμού) από θέση 
«Σταθούλη» έως «οικία Χαρλαύτη» σε μήκος 350,00m και πλάτος 5,00m.
3. Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ
α) Αποκατάσταση δημοτικής οδού από «Αγ. Δημήτριο» έως «Μπαρμπό-

πουλου» σε μήκος 437,00m και πλάτος 4,00m, ασφαλτόστρωση.
β) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού από «Γκόνου» έως «Σβούρα», 

σε μήκος 40,00m και πλάτος 3,00m, τσιμεντόστρωση.
γ) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού από «Γκόνου» έως «Αγ. Δημή-

τριο», σε μήκος 130,00m και πλάτους 3,00m, ασφαλτόστρωση.
δ) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού από «Βρύση» έως «Κακασού-

ρη» σε μήκος 300,00m και πλάτος 4,00m, ασφαλτόστρωση.
ε) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού στην θέση «Καρδούλα» σε μή-

κος 173,00m και πλάτος 4,00m, τσιμεντόστρωση.
στ) Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού από Μάτι έως Μοσιά σε μήκος 

400,00m και πλάτος 6,00m, ασφαλτόστρωση. 
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Ο πρόεδρος Βασίλης Παγώνης 
και το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου
σας εύχονται το 2018 να είναι μία χρονιά  
ανάκαμψης και ευημερίας της οικονομίας  

και των επιχειρήσεών μας!
Με υγεία, ελπίδα και επιτυχίες!

Χρόνια Πολλά!

Για άλλη μια χρονιά οι δράσεις που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου,  
θα φέρουν την πόλη και την αγορά στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων της περιοχής.

Ό πως σε κάθε εορ-
ταστική περίοδο, 
έτσι και φέτος, 

από πολύ νωρίς, γέμισε η 
αγορά χριστουγεννιάτικες 
και χαρούμενες μουσικές. Τα 
καταστήματα και φέτος έχουν 
στολίσει πρωτότυπα τις βι-
τρίνες τους και έχουν γεμίσει 
εμπορεύματα.

e

Οι επισκέπτες 
της αγοράς, αυτές  

τις γιορταστικές μέρες, 
θα συναντήσουν 

πολλά και διάφορα 
δρώμενα  

στους δρόμους, που  
θα τους κάνουν  
τη βόλτα τους 

ευχάριστη. 
e

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 
που τα καταστήματα ανοίγουν 
στις 11:00 το πρωί, ξεκινάει το 
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΟΥ ΑΗ 
ΒΑΣΙΛΗ», να μαγειρεύει μαζί 
με τα ξωτικά του με την επιμέ-
λεια του ζαχαροπλάστη Γιάν-
νη Πρίφτη. Τα παιδιά ακούνε 
παραμύθια με τη φροντίδα της 
θεατρικής ομάδας της ΜΗ-
ΚΩΝΗΣ. Την όλη εκδήλω-
ση παρουσιάζει ο Σύλλογος 
ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ, και παράλλη-
λα, διοργανώνει BAZAAR για 
βοήθεια του Συλλόγου ΠΙΣΤΗ 
του Νοσοκομείου Παίδων 
Αγία Σοφία για τα παιδιά με 
νεοπλασματικές ασθένειες.

Την Πέμπτη 21-12, στις 5:00 
το απόγευμα, με την καλλιτε-
χνική επιμέλεια της Βιργινί-
ας Φωτεινού, τα παιδιά των 
τμημάτων ζωγραφικής της 
ΜΗΚΩΝΗΣ, «ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ». Όλες οι κλειστές 
βιτρίνες της αγοράς γεμίζουν 
ζωγραφιές από τους μικρούς 
καλλιτέχνες. Η πόλη ομορφαί-
νει, γίνεται χαρούμενη και η 
αγορά λάμπει από αισιοδοξία.

Το Σάββατο 23-12 στις 5:30 
το απόγευμα, η ομάδα ΚΟΥ-

ΒΑΡΙ-ΚΟΥΒΑΡΑΚΙ με την 
επιμέλεια της Ακριβής Καλ-
δίρη, συγκεντρώνει τα παιδιά 
στη βιβλιοθήκη. Ακούνε όλοι 
με δέος την παρουσίαση του 
παραμυθιού «Το Δέντρο Των 
Ευχών» βγαλμένο από τις σε-
λίδες του ομώνυμου βιβλίου 
του Norbert Landa και συμ-
μετέχουν στο θεατρικό παι-
γνίδι με την καθοδήγηση της 
Σοφίας Δούρη και τους ήχους 
της μουσικής του Γιάννη Ρα-
σούλη.

Εν τω μεταξύ έχει στηθεί στην 
πλατεία το ξύλινο σπιτάκι του 
Αη Βασίλη. Εκεί, το Σάββατο 
από τις 10:00 μέχρι τις 13:30 
ο Άγιος με τα ξωτικά του θα 
παίξουν με τα παιδιά, θα μοι-
ράσουν γλυκίσματα, καραμέ-
λες και αναψυκτικά, κερασμέ-
να από τα καταστήματα μέλη 
του Εμπορικού Συλλόγου και 
θα γεμίσουν την πλατεία και 
την αγορά με χαρούμενες φω-
νές και γέλια.

Την παραμονή, η Φιλαρμονική 
της πόλης, όπως κάθε χρόνο, 
θα γεμίσει την αγορά με τους 
μεταλλικούς ήχους των χρι-
στουγεννιάτικων μελωδιών 
και με τα κάλαντα. Δε θα μεί-
νει όμως στα πατροπαράδοτα 
κάλαντα. Θα παραχωρήσει και 
συναυλία μέσα στην αγορά 
του Κιάτου, με Χριστουγεννιά-
τικους ήχους

Μετά τα Χριστούγεννα, την 
Πέμπτη 28-12 από τις 5:30 
μέχρι τις 8:00 το απόγευμα, 
ο καταξιωμένος μαέστρος της 
Φιλαρμονικής του Κιάτου με 
ένα πενταμελές σχήμα πνευ-
στών, θα μας χαρίσει μελω-
δίες ονειρεμένες, ξεκλειδώ-

νοντας καρδιά και μυαλό και 
δίνοντας στους επισκέπτες 
της αγοράς μια άλλη διάσταση 
χριστουγεννιάτικης διασκέ-
δασης, που μόνο η μουσική 
από τέτοια όργανα μπορεί να 
προσφέρει. Κλασική μουσική 
με «ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ».

e

Tην προπαραμονή  
30-12 θα εξορμήσει 
ο Αη Βασίλης με τα 

ξωτικά του από  
το σπιτάκι του  
στην πλατεία.  

Θα μαζέψει γύρω του 
τα παιδιά,  

θα τα γλυκάνει με 
ζαχαρωμένες και 

μελωμένες λιχουδιές 
και θα παίξουν μέσα 

στην αγορά,  
θα τραγουδήσουν και 

θα γελάσουν.
e

Στον πεζόδρομο της Κλεισθέ-
νους και στη Στοά Κοββατζή 
στις 23 και 24 και 30 και 31 
του μηνός, από τις 11:00 μέ-
χρι τις 2:00 μια τρελή παρέα 
θα περιμένει τα παιδιά και 
τους μεγάλους. Ο Αη Βασί-
λης με την Αγιοβασιλίτσα του, 
πλαισιωμένοι από τα ξωτικά 
και τον τάρανδο (με μεγαλο-
στολές)  θα γεμίσουν τον τόπο 
μπαλόνια, θα γράψουν γράμ-
ματα για δώρα, θα ακούσουν 
ωραία χριστουγεννιάτικα 

παραμύθια, θα κάνουν face 
painting και άλλα πολλά.

e

Την παραμονή του 
νέου έτους και πάλι 
η Φιλαρμονική του 
Κιάτου θα γεμίσει 
την πόλη με ήχους 

γιορτινούς. 
e

Πέρα από τα κάλαντα, θα δοθεί 
συναυλία μέσα στην αγορά με 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Πάει ο παλιός ο χρόνος κι έρ-
χονται καινούρια δρώμενα για 
τους επισκέπτες της αγοράς 
του Κιάτου, πάντα με τη φρο-
ντίδα του Εμπορικού Συλλό-
γου.

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 
11:00 το πρωί στη βιβλιοθή-
κη, με την ευγενική προσφο-
ρά των εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 
η συγγραφέας Κατερίνα Μου-
ρίκη θα παρουσιάσει το βιβλίο 
της «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΛΙΧΟΥ-
ΔΑΝΙΑ». Η εκδήλωση είναι 
ανοιχτή σε όλα τα παιδιά. Θα 
φιλοξενηθούν και τα παιδιά 
από το σπίτι του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στην Κόρινθο. Σ’ 
αυτά θα μοιραστούν δωρεάν 
βιβλία των εκδόσεων ΨΥΧΟ-
ΓΙΟΥ και άλλα αγαθά που θα 
συγκεντρωθούν με τη μέριμνα 
των μελών της Διοίκησης του 
Εμπορικού Συλλόγου.

Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 
στις 6:00 το απόγευμα, οι δρά-
σεις θα μεταφερθούν στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο. Εκεί θα πα-
ρουσιαστεί το κουκλοθέατρο 
από τη Λέσχη Κούκλας και το 

Θέατρο Σικυώνος. 

Το μεγάλο γεγονός αυ-
τών των γιορτών θα συμ-
βεί το Σάββατο 6-1, ανήμερα 
των Θεοφανίων, αμέσως μετά 
τη ρίψη του Σταυρού. Ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Κιάτου θα 
επιχειρήσει να καταρρίψει το 
ρεκόρ GUINNESS στη δημι-
ουργία της μεγαλύτερης βα-
σιλόπιτας που παρήχθη ποτέ! 
Με τη συμμετοχή επιχειρή-
σεων της πόλης και χρησιμο-
ποιώντας τοπικά υλικά, όπως 
κορινθιακή σταφίδα, καρύδια 
Φενεού και άλλα, η τεράστια 
βασιλόπιτα μήκους πάνω από 
30 μέτρων, εμβαδού πάνω 
από 16 τετραγωνικών μέ-
τρων και βάρους πάνω από 
400 κιλών, θα παρουσιαστεί 
στην πλατεία Ελευθερίας. Θα 
μετρηθεί, θα πιστοποιηθεί ότι 
πρόκειται για τη μεγαλύτε-
ρη βασιλόπιτα που φτιάχτη-
κε ποτέ και θα μοιραστεί στο 
κοινό με συνοδεία ζεστού 
κρασιού (τεντούρς). Την εκδή-
λωση θα πλαισιώσει η Φιλαρ-
μονική του Κιάτου. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να ανταλλάξουμε 
ευχές για το νέο έτος, κά-
νοντας μια θετική αρχή και 
προβάλλοντας την πόλη μας 
παγκοσμίως.

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις 
που οργανώνει ο Εμπορικός 
Σύλλογος Κιάτου θα δώσουν 
και φέτος το στίγμα των γιορ-
τών. 

e

Οι επισκέπτες της 
αγοράς της πόλης μας 
θα απολαύσουν την 
προσφορά τόσων 

αξιόλογων δράσεων. 
e

Ταυτόχρονα θα έχουν την 
ευκαιρία να κάνουν τα Χρι-
στουγεννιάτικα ψώνια τους 
από την πιο ολοκληρωμένη, 
οικονομική, γεμάτη προσφο-
ρές και εκδηλώσεις αγορά της 
περιοχής.

Εκ του Συλλόγου

Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου



MAΝΩΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Πρόεδρος Τ.Κ. Χαλκείου

Χρόνια πολλά, 

Καλές γιορτές

 µε οικογενειακή 

γαλήνη!

Υγεία και ευτυχία για 

κάθε µέρα του 2018!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΙΟΣ
Πρόεδρος Τ.Κ. Μπολατίου

Ας γίνει φέτος 
η ψυχή µας η φάτνη 

που θα γεννηθεί 
η αγάπη και 
η ειρήνη!

Καλά Χριστούγεννα
Καλή Χρονιά!

ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ
Εντεταλµένος σύµβουλος 

Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
δήµου Βέλου-Βόχας

Καλά Χριστούγεννα
σε όλους!

Ας είναι η Νέα Χρονιά 
αφετηρία 

µίας δηµιουργικής 
και πιο όµορφης 

εποχής!
Χρόνια πολλά!

Εύχοµαι ολόψυχα

για τις Άγιες µέρες 

των Χριστουγέννων 

υγεία, δύναµη, 

αγάπη κι ευτυχία!

Καλά Χριστούγεννα

Καλή χρονιά!

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
Εντεταλµένος σύµβουλος 

Προγραµµατισµού & Οργάνωσης 
δήµου Βέλου-Βόχας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΚΟΣ)
Πρόεδρος ∆Κ Βραχατίου

Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισµένο το 2018 
µε κουράγιο, συµπόνια και αλληλεγγύη!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ
Πρόεδρος Λιµενικού Ταµείου Βόχας

Χρόνια πολλά,

καλή χρονιά,

υγεία και ευτυχία

για κάθε µέρα

του νέου χρόνου!
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Παραμένει…ακέφαλος 
ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου

Η τελευταία απόπειρα του Φο-
ρέα να συνεδριάσει στην Τρίπολη 
(Παρασκευή απόγευμα 15/12), 
εξελίχθηκε σε…κωμικοτραγική 
παράσταση. Και ενώ απαρτία δεν 
υπήρξε, συνέβησαν ουκ ολίγα γε-
γονότα, που μόνο θλίψη προκάλε-
σαν. Ο κάθε αυτοδιοικητικός, έλεγε 
το κοντό και το μακρύ του, ο κάθε 
θεσμικός, μετέφραζε τα πράγματα 
όπως αυτός ήθελε, ο κάθε δήμαρ-
χος, αναλάμβανε πρωτοβουλίες ή 
έβγαζε συμπεράσματα.

Μετά τις..φωνασκίες, μετά τις λε-
κτικές αντιπαραθέσεις, μετά την 
γενικευμένη σύγχυση και μετά την 
αδυναμία συνεννόησης, κάποιοι απο-
χώρησαν (δήμαρχοι Τρίπολης, Κορίν-
θου, Άργους, Β. Κυνουρίας κλπ), ενώ 
κάποιοι άλλοι (πχ δήμαρχος Πύλου), 
ανέβηκαν στο προεδρείο, για να συ-
νεχίσουν τις διαδικασίες, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπει ο κώδικας.

Η πρόταση για να δεχθεί την θέση 
του προέδρου, ο τέως δήμαρχος 
Σπάρτης, κ. Σταύρος Αργειτάκος, 

αντιμετωπίστηκε απ΄τον τελευταίο, 
θετικά, ωστόσο, την αρνήθηκε ευγε-
νικά, αφού όπως δήλωσε, επιθυμεί 
η πρόταση υποψηφιότητας, να γίνει 
αποδεκτή από μεγαλύτερο αριθμό 
συμβούλων και κάτω από άλλες συν-
θήκες και όχι σαν αυτές της Παρα-
σκευής.

Τελικά, οι παρόντες, αποφάσισαν 

όπως βγει μετά τα Χριστούγεννα, 
νέα πρόσκληση συνεδρίασης, για να 
εκλεγεί προεδρείο στον…ακέφαλο 
ΦΟΔΣΑ, χωρίς και αυτό να είναι σί-
γουρο, λόγω πιθανών προσφυγών 
στην Αποκεντρωμένη, για ακύρωση 
των διαδικασιών της Παρασκευής.

Όσο δεν στελεχώνεται το προεδρείο 
του ΦΟΔΣΑ, τόσο μένει σε εκκρεμό-

τητα και το θέμα λήψης απόφασης 
για την υλοποίηση-σύμφωνα με το 
σχέδιο της προγραμματικής σύμβα-
σης αυτού και της Περιφέρειας- των 
έργων της κεντρικής διαχείρισης των 
απορριμμάτων που περιλαμβάνονται 
στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Πελ/σου.

Ο ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να εξουσιοδο-
τήσει μέλος του δ.σ. για την υπογρα-
φή της σύμβασης, θα πρέπει να εξου-
σιοδοτήσει τον νομικό του σύμβουλο 
για το χειρισμό αυτών των θεμάτων, 
ενώ, βέβαια, θα πρέπει και να ορίσει 
μέλη (και αναπληρωματικά) στην επι-
τροπή παρακολούθησης που είναι να 
δημιουργηθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες νο-
μικές εκκρεμότητες. Υπάρχουν προ-
σφυγέςσε διάφορα δικαστήρια, ενώ 
έχει προκύψει και γνωστοποίηση 
πράξης του Ε Κλιμακίου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την 
οποία, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με 
περαιτέρω στοιχεία, ο φάκελλος με 
την επίμαχη προγραμματική σύμβα-
ση, ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου και τον ΦΟΔΣΑ.

Πηγή: www.ert.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βέλου-Βόχας Επικεφ. Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης

Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα, Ειρήνη…
Τέσσερις λέξεις, χίλιες ευχές!

Εύχοµαι η λάµψη των γιορτών να φωτίσει ένα µέλλον
γεµάτο αισιοδοξία και δηµιουργία και η νέα χρονιά 

να χαρίσει σε όλους χαµόγελο κι ευτυχία!
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά!

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Εύχοµαι ολόψυχα οι γιορτές των Χριστουγέννων 

και η νέα χρονιά που ανατέλλει

να κάνουν τα όνειρα όλου του κόσµου πραγµατικότητα 

και να σκορπίσουν χαρά, ευτυχία και υγεία!

Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισµένο το 2018!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφ. Αντιπολίτευσης δήµου Βέλου-Βόχας

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

ΚΊΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΊΟΥ 
ÇΚΟΊΝΩΝΊΑÈ

Πρόταση για διαμόρφωση πρώην 
παιδότοπου στη δημοτική κοινότητα 

Ζευγολατιού

Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβού-
λιο τις Τεχνικές Υπηρεσίες δήμου Βέλου 
– Βόχας, αλλά και το Τοπικό Συμβούλιο 
Δ.Κ. Ζευγολατιού απέστειλε η "Κοινω-
νία" με μία ενδιαφέρουσα πρόταση για 
την αξιοποίηση της πρώην παιδικής χα-
ράς απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο. Η επιστολή που υπογράφεται από 
δημότες- κατοίκους του Ζευγολατιού 
αναφέρει τα εξής: 

«Ως δημότες του δήμου Βέλου – Βόχας 
και ειδικότερα ως κάτοικοι της έδρας του 
δήμου το Ζευγολατιό ζητούμε την άμεση 
παρέμβαση και τις δικές σας ενέργειες, 
έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ποιοτικά και 
λειτουργικά ο χώρος επί του οποίου λει-
τουργούσε μέχρι πρότινος και επί σειρά 

ετών παιδότοπος.
Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα από το 

δημοτικό σχολείο του Ζευγολατιού, επί 
της πλατείας Παπακωνσταντίνου (Ηρώο), 
στο πίσω μέρος του εγκαταλελειμμένου 
δημοτικού ακινήτου που υπάρχει εκεί.

Αιτούμαστε να καθαρισθεί ο εν λόγω 
χώρος, να περιφραχθεί, να τοποθετη-
θούν φωτιστικά σώματα και να διαμορ-
φωθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να χρη-
σιμοποιείται από την νεολαία μας για 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Ευχή μας είναι με εκκίνηση από αυτό τον 
χώρο να αναβαθμιστεί συνολικά η κεντρι-
κή πλατεία του Ζευγολατιού, η εικόνα της 
οποίας σήμερα δεν τιμά ούτε το δήμο αλλά 
ούτε και την ιστορία αυτού του τόπου». 
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ΒΡΑΧΑΤΙ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα,
υγεία και ευηµερία για το 2018!

Χρόνια Πολλά!!

Στην παρέμβασή της στο 5ο Συ-
νέδριο της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας με θέμα «Περιφερειακή 
Διακυβέρνηση: η Δύναμη των Περι-
φερειών, Δύναμη των Πολιτών», η 
βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθί-
ας, Μαρία Θελερίτη, αναφέρθηκε σε 
τρία κομβικά ζητήματα για την περι-
φερειακή αυτοδιοίκηση, τονίζοντας 
ότι η ριζοσπαστική μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, απο-
τελεί κοινωνική και αναπτυξιακή 
προτεραιότητα και γι’ αυτό ήταν και 
παραμένει κεντρική προγραμματική 
δέσμευση της κυβέρνησης.  

Καταρχάς αναφέρθηκε στην ανάγκη 
διασαφήνισης των αρμοδιοτήτων και 
ρόλων των διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, επι-
σημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θε-
σμικό και πολιτικό ζήτημα που απαιτεί 
άμεση αντιμετώπιση. Γι’ αυτό άλλωστε 
και στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης με-
ταρρύθμισης, στόχος της κυβέρνησης 
είναι ο σαφής προσδιορισμός των αρ-
μοδιοτήτων κάθε επιπέδου (Υπουργεί-
ων, Περιφερειών και Δήμων),  και η 
ακριβής κατανομή των απαιτούμενων 
πόρων και των αντίστοιχων επενδυ-
τικών μέσων. Όπως τόνισε η Μαρία 
Θελερίτη, στρατηγικός στόχος της με-
ταρρύθμισης, είναι η δημιουργία ενός 
δημοκρατικά διαρθρωμένου πολιτικού-
διοικητικού συστήματος σε τρία επίπεδα 
(κεντρικού κράτους, περιφερειών και 
δήμων) με αποκέντρωση των αρμοδιο-
τήτων  στο κατώτατο επίπεδο και κοντά 
στους πολίτες (γυναίκες και άνδρες) και 
επιμερισμό των ρόλων και των ευθυ-
νών των τριών βαθμίδων διοίκησης στη 
βάση της αρχής της  επικουρικότητας,  
της σύνδεσης του τοπικού χώρου με 
το ευρύτερο πολιτικό σύστημα και της 
προστασίας της πρωτογενούς εξουσίας 
μέσα από τη χωρική και θεσμική της κα-
τοχύρωση. 

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίo αναφέρ-

θηκε η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ήταν  
ο αναπτυξιακός ρόλος περιφερειών και 
στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι oι περιφέρει-
ες θα πρέπει να αποτελούν κεντρικό υπο-
κείμενο του χωρικού προγραμματισμού 
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. 
Στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνουν 
οι Περιφέρειες βασικοί θεσμοί & μοχλοί 
ανάπτυξης, προκειμένου το σύνολο του 
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, 
πέρα των έργων εθνικής εμβέλειας, 
να υλοποιείται από τις Περιφέρειες, οι 
οποίες θα συμμετέχουν ενεργητικά στον 
δημόσιο σχεδιασμό, συντονίζοντας και 
συναποφασίζοντας με τους Ο.Τ.Α., τις 
παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις 
της περιοχής τους. Επίσης τόνισε ότι η 
όποια αναπτυξιακή προσπάθεια, τοπική, 
περιφερειακή ή εθνική, θα είναι αποτε-
λεσματική και κοινωνικά δίκαιη, μόνο 

αν γίνει «κτήμα» της κοινωνίας. Αυτός 
άλλωστε είναι και ο στόχος των Περιφε-
ρειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων που 
οργανώνονται σε όλες τις Περιφέρειες 
της χώρας αυτήν την περίοδο από την 
κυβέρνηση. Για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι ανα-
γκαίο να επανιδρύσουμε ή και να επανα-
νοηματοδοτήσουμε τους υφιστάμενους 
θεσμούς και τα εργαλεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας, προκειμένου να απεγκλω-
βιστούν από τη λογική της κοινοτικής με-
θόδου και να έχουν άμεση συνάφεια με 
τις σύγχρονες ανάγκες. Με την ενίσχυση 
της Περιφέρειας ως αναπτυξιακού πό-
λου της τοπικής και εθνικής οικονομίας, 
αλλά και την θεσμική διασαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων των διαφορετικών επιπέ-
δων, οι Περιφέρειες θα ενδυναμωθούν, 
θα αναλάβουν τον ρόλο που τους ανα-
λογεί στη περιφερειακή διακυβέρνηση, 

θα εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και θα 
είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμ-
ματα από «τα κάτω προς τα πάνω» με 
τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και 
τοπικής κοινωνίας, με στόχευση την δί-
καιη, ισόρροπη  και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η βουλεύτρια τόνισε επίσης την ανα-
γκαιότητα της αλλαγής του εκλογικού 
συστήματος με την καθιέρωση της 
απλής αναλογικής και την ενίσχυση του 
συλλογικού χαρακτήρα του Περιφερει-
ακούΣυμβουλίου έναντι του προσωπι-
κοκεντρικού που ισχύει μέχρι σήμερα.  

Τέλος, με δεδομένο ότι ένα από τα θέ-
ματα του Συνεδρίου ήταν και η ενίσχυ-
ση της καταστατικής θέσης των ανδρών 
και γυναικών αιρετών, η Μαρία Θελερί-
τη αναφέρθηκε στις προτάσεις της Γενι-
κής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
για μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις 
ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης. 
Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη για 
αύξηση της ποσόστωσης, προκειμένου 
ο αριθμός των υποψήφιων περιφερεια-
κών συμβούλων κάθε συνδυασμού από 
κάθε φύλο να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο 
τουλάχιστον με το 40% του συνολικού 
αριθμού των υποψηφίων μελών του 
περιφερειακού συμβουλίου. Επίσης 
τόνισε την ανάγκη για αύξηση της κατά 
φύλο ποσόστωσης στα συλλογικά όρ-
γανα της αυτοδιοίκησης, προκειμένου 
ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδει-
κνυομένων προσώπων κάθε φύλου να 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον 
με το 1/2 των διοριζομένων ή υποδει-
κνυομένων εφόσον τα μέλη που διο-
ρίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω 
από ένα, στις περιπτώσεις διορισμού ή 
υποδείξεως από τους ΟΤΑ, μελών διοι-
κητικών συμβουλίων ή άλλων συλλο-
γικών οργάνων διοίκησης,  την ανάγκη 
σύστασης αυτοτελών Γραφείων Ισότη-
τας σε κάθε Περιφέρεια καθώς και την 
ανάγκη αναβάθμισης των αρμοδιοτή-
των και του ρόλου των Περιφερειακών 
Επιτροπών Ισότητας των Φύλων. 

ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΗ ΔΊΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΩΝ, ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΊΤΩΝ

Παρέμβαση της 
Μαρίας Θελερίτη στο 

5ο Συνέδριο της ΕΝΠΕ

Aυτοδιοίκηση



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 ∆ηµοτικού Σχολείου)
2741305428 - 698 11 062 14 - 694 26 025 35

Θέματα

Μνήμες και παλιές φωτογραφίες από το Ζευγολατιό και τη Βόχα
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου 

Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπια-
γωγείου Ζευγολατιού μετά την περυσινή πολύ 
επιτυχημένη έκδοση ημερολογίου με θέμα 
την ιστορία του Ζευγολατιού και της Βόχας, 
επαναλαμβάνει και φέτος το ίδιο εγχείρημα! 
Με γενικό τίτλο "Το Ζευγολατιό και η Βόχα. 
Μνήμες, παράδοση, ιστορία" το φετινό ημε-
ρολόγιο περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, ανέκδοτες μαρτυρίες, μοναδικά ντο-
κουμέντα από την ιστορία του τόπου μας. Οι 
αγροτικές εργασίες, η σταφίδα, τα μεταφορικά 
μέσα, ο γάμος και η βάφτιση, η εκπαίδευση, η 
μετανάστευση, η διασκέδαση, οι εκδρομές, τα 
παιδικά παιχνίδια, ο αθλητισμός και τόσα άλλα, 
όσα μπορούν να χωρέσουν από την πλούσια 
παράδοση του Ζευγολατιού και της Βόχας, στις 
σελίδες ενός ημερολογίου.

Την έρευνα, συλλογή του υλικού, συγγραφή 
των κειμένων και γραφιστική επιμέλεια ανέλα-
βε και φέτος η εκδότρια της εφημερίδας μας 
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου, η οποία 
προλογίζοντας το ημερολόγιο γράφει μεταξύ 
άλλων:

«Το Ζευγολατιό είναι αδιαμφισβήτητα ένα χω-
ριό με πολύ πλούσια ιστορία. Καθώς βρίσκεται 
στο κέντρο της πεδιάδας της Βόχας, έθρεψε στο 
διάβα των αιώνων, γενιές και γενιές ανθρώπων, 
των οποίων τα σημάδια ολοζώντανα υπάρχουν 
γύρω μας, καλώντας μας, να τα αντιληφθούμε, να 
τα ανακαλύψουμε, να τα βιώσουμε. (...)

Σκοπός ήταν να προβληθούν τα έργα των περα-
σμένων γενιών, η απλή καθημερινή ζωή τους, ο 

μόχθος, ο πόνος, η χαρά, το γέλιο, το όμορφο καθαρό 
βλέμμα, το κέφι και η όρεξη για ζωή και δημιουργία. 
Μέσα από τις παλιές φωτογραφίες, αναπαριστώντας με 
λέξεις και εικόνες εποχές που φύγανε, μα ζούνε μέσα 
στην ανάσα της κάθε μέρας μας, το ημερολόγιό μας φι-
λοδοξεί να φωτίσει την ορμή των προγόνων μας.  

Κι αφού δείξουμε και διδάξουμε στα παιδιά μας 
τις ρίζες τους, τα πλοκάμια που τα ενώνουν με τις 
γενιές που πέρασαν, μέσα στην κοίτη ορμητικού 
χωρόχρονου, τότε δεν μπορεί παρά να γλυστρήσει 
γλυκά κι αβίαστα, από τα χέρια μας στα δικά τους, 
η ευχή και η μεγάλη  εντολή: Να μας ξεπεράσουν! 
Να κάνουν τα πάντα καλύτερα, σωστότερα, δικαιό-
τερα και ομορφότερα από ό,τι εμείς και οι γενιές που 
προηγήθηκαν... Αυτή είναι η φιλοδοξία και ο σκοπός 
έκδοσης και του φετινού ημερολογίου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της 
καρδιάς μου τους ανθρώπους εκείνους που πα-
ραχώρησαν με χαρά και προθυμία το προσωπικό, 
οικογενειακό τους αρχείο φωτογραφιών αλλά και 
μνήμες ή ιστορικά στοιχεία για τις ανάγκες του ημε-
ρολογίου. Χωρίς αυτούς και την ευγενική διάθεσή 
τους δεν θα είχε γίνει τίποτα!   Καλή χρονιά με υγεία 
και χαρά!»

Τιμή πώλησης: 5,00 ευρώ
Σημεία διάθεσης: 

- Βιβλιοπωλείο "Plaisio" Ζευγολατιό
- Βιβλιοπωλείο "Μπιτσάκου", Βραχάτι
- Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στο 1ο δημοτικό σχο-
λείο Ζευγολατιού 
- Επίσης μπορείτε να το προμηθευτείτε επικοινω-
νώντας στα τηλέφωνα 6947 191107 (Γιάννα Μπε-
κιάρη) και 6974 583005 (Γιώτα Αθανασούλη).

μνήμες, παράδοση, ιστορία
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
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ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΊ ΤΕΧΝΗΣ “ΑΛΚΥΟΝΊΔΕΣ”

Αποχαιρετώντας το 2017 με παραμύθια�

Μια ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση 
προστέθηκε στο ημερολόγιο των δρά-
σεων του Σωματείου Λόγου και Τέχνης 
“ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ”, το Σάββατο, 9 Δεκεμ-
βρίου 2017.

Αυτή τη φορά, σε μια κοινή προσπά-
θεια με το Ν.Π.Δ.Δ. “Ανέλιξη” του Δήμου 
Βέλου Βόχας και τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο “ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ” Μπολατίου, αφού 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 

είναι υπέρμαχο της συνεργασίας φορέ-
ων και προσώπων που υπηρετούν και 
προάγουν τον πολιτισμό, προσπαθήσαμε 
να μπούμε στη μαγική ατμόσφαιρα των 
Χριστουγέννων!

Μικροί και μεγάλοι φίλοι περάσαμε, 
ένα υπέροχο απόγευμα, χάρη στην καλή 
διάθεση όλων μας και στην εξαιρετική 
αφηγηματική ικανότητα της προσκεκλη-
μένης μας, κας Μαρίας Παπανικολάου, 
αφηγήτριας-συγγραφέως. 

 
Ο κ. Παναγιώτης Μαυραγάνης

Ο κ. Παναγιώτης Μαυραγάνης, μαθη-
ματικός, με εξειδίκευση στη στατιστική-
συγγραφέας, με πλούσιο επιστημονικό 
βιογραφικό, μίλησε για το παραμύθι και 
την αξία του. Μετά το τέλος της εισή-

γησής του προσέφερε στους μικρούς 
ακροατές “Τα Χρυσά Έπη του Πυθαγόρα, 
διασωθέντα από τον Ιαμβόλιχο”, με δική 
του επεξεργασία και τον “Δεκάλογο της 
Επιτυχίας”, που έφερε την υπογραφή 
του. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος 
Βέλου- Βόχας κος Αννίβας Παπακυριά-
κος. 

Παρόντες ήταν η Αντιδήμαρχος Πολι-
τισμού του ίδιου Δήμου, κα Μαρία Καλ-
λίρη, ο Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόε-
δρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Ανέλιξη”, κ. Αντρέας 
Σιάχος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, 
κ.κ. Γιάννης Μπάρτζης και Σωτήρης 
Κοκκωνάκης, αντίστοιχα και αρκετοί με-
γάλοι και μικροί φίλοι.

Παραμονή Χριστουγέννων στη Σκαφιδιά

Η Πεζοπορική Φυσιολατρική Πρω-
τοβουλία Κατοίκων Φενεού οργανώ-
νει για την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 
ανάβαση στο οροπέδιο της Σκαφιδιάς, 
στη Ζήρεια. Η διαδρομή θα ξεκινήσει 
από την πλατεία Γκούρας στις 9 το 
πρωί, από όπου οι συμμετέχοντες θα 
διασχίζουν ανηφορικά το χωριό, μέχρι 
να αφήσουν πίσω τους και τα τελευ-
ταία σπίτια. Από το σημείο αυτό και 
μετά ακολουθούν δασικό δρόμο που 

στην αρχή είναι συνεχόμενα ανηφορι-
κός. Μετά από 1,5χλμ θα μπουν σε δα-
σικό μονοπάτι το οποίο έχει απότομη 
κλίση. Η διαδρομή κινείται μέσα στο 
πανέμορφο ελατοδάσος της Ζήρειας 
και το έδαφος εναλλάσσεται μεταξύ 
πέτρας και χώματος. Στο τέλος του 
μονοπατιού φτάνουν στη Σκαφιδιά, 
στο πανέμορφο οροπέδιο στα 1350μ 
υψόμετρο με τις επιβλητικές κορυφές 
της Ζήρειας ακριβώς μπροστά του!



∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

∆ιανοµή
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

Με γιορτινή 
διάθεση και  αγνά 
ελληνικά κρέατα 
σάς προσφέρουμε 

μια πλειάδα 
επιλογών για 
το εορταστικό 

τραπέζι! 

Ρολό γεµιστό µε πατάτες και καρότα

Μπριζόλα
µε ξερά 

σύκα και 
δαµάσκηνα

Κοτόπουλο γεµιστό “Κολοκύθα”



Στα καταστήματά μας
θα βρείτε τα μεγαλύτερα
brand name της αγοράς!

Best Friends
Pet Market

Pet
Market

Pet
Market

Best
Friends

your pet  your store

Pet
Market

Pet
Market

Best
Friends

your pet  your store

Υποκ. Κιάτο Ελ. Βενιζέλου 15, τ/f: 27420 22153
Έδρα Κιάτο, Λάκκοι Βασιλικού, τηλ. 27420 26969

κιν.: 6942 846414
e-shop: www.best-friends.gr

email: info@best-friends.gr
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ένα αξιόπιστο 
τρακτέρ
για 
απαιτητικούς 
γεωργούς!!!

ΣΕΙΡΆ Χ2
45, 50 & 55 

ίππους

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

ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΣΜΟΣ  
ΣΤΊΣ ΤΑΞΕΊΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΊΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ώρα αλλαγών για την 
κορινθιακή σταφίδα

Προβληματισμός και έντονη ανη-
συχία επικρατεί στην Κορινθία και 
τις άλλες περιοχές σταφιδοκαλλι-
έργειας για την προοπτική τους. 
Ειδικότερα στην Ομάδα Παραγω-
γών της ΕΑΣ Κιάτου. αφού η απο-
γοήτευση που επικρατεί στον χώρο 
των σταφιδοπαραγωγών δεν ακυ-
ρώνεται ούτε από την εφαρμογή 
φέτος της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης, αλλά ούτε και από την τιμή 
που φαίνεται να κερδίζει πόντους 
στην αγορά.

Στην ΕΑΣ έχουν ήδη μαζέψει περίπου 
150 τόνους και ο πρόεδρός της δείχνει 
ανήσυχος για το αύριο. Όπως δηλώνει 
στην «Υ.Χ.» «εμείς παραδοσιακά συλ-
λέγουμε τις σταφίδες και τις δίνουμε 
στην Παναιγιάλειο, με την οποία διατη-
ρούμε μία καλή συνεργασία. Είναι πολ-
λοί ακόμα εκείνοι που δεν έχουν που-
λήσει, εκτιμώντας ότι, στη συνέχεια, 
θα ανέβει η τιμή, που αυτήν τη στιγμή 
βρίσκεται στο 1,25 ευρώ.
Πιστεύω ότι αυτό το προϊόν έχει τε-
ράστιες δυνατότητες στο μέλλον. Το 
ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει εθνική 
στρατηγική, ώστε να προστατευτεί. 
Παράλληλα, οι έμποροι πρέπει να κα-
τανοήσουν ότι δεν μπορούν να ρίχνουν 
την τιμή χαμηλά, αφού έτσι θα εξαφα-

νιστεί η παραγωγή, αλλά και οι παρα-
γωγοί, όπως και οι παραγωγοί να μην 
ζητάνε υπερβολικές τιμές, αφού η στα-
φίδα δεν θα είναι ανταγωνιστική».

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
Ο γεωπόνος της ΕΑΣ, Γιάννης Θεο-
δώρου, επισήμανε ότι «οι παραγωγοί 

σταφίδας είναι απογοητευμένοι και ήδη 
αρχίζουν και την ξηλώνουν, επενδύο-
ντας στην ελιά. Το υπουργείο οφείλει 
να κατανοήσει ότι η τιμή της συνδεδε-
μένης δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. 
Στην επόμενη διετία, φυσικά, θα δείξει 
πόση αύξηση χρειάζεται, αλλά πλέον 
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για ένα 

προϊόν που είναι κατά 90% εξαγώγιμο. 
Η φθίνουσα πορεία που καταγράφεται 
τα τελευταία χρόνια πρέπει να σταμα-
τήσει και αυτό θα γίνει όταν η συνδε-
δεμένη θα αυξηθεί και, για ένα προϊόν 
που θεωρείται super food».

Πηγή: Φωνή της Μεσσηνίας

Παράταση
Παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 
δίνεται στους παραγωγούς για να παρα-
δώσουν την ξηρή κορινθιακή σταφίδα 
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την 
καλλιεργητική περίοδο 2017. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παράτα-
ση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 δίνε-
ται και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
προκειμένου να καταχωρήσουν στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανι-
σμού τις συνολικές ποσότητες για κάθε 
γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν 
παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη 
κορινθιακή σταφίδα. Η παράταση δό-
θηκε με απόφαση του προέδρου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Θ. Καπρέλη προκειμένου να 
χορηγηθεί στους δικαιούχους η συνδε-
δεμένη ενίσχυση.
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν 
κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιμες εκτά-
σεις στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐ-
ας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσ-
σηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
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Τυποποίηση - Εµπόριο Ελαιολάδου & Προϊόντων Ελιάς
Όταν το λάδι γίνεται ...έργο τέχνης!

εμπόριο σπορελαίων, τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων //  τυποποίηση ελαιολάδου 
πρατήριο διάθεσης // διανομές σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις // κατ’ οίκον διανομές 

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΒΡΑΧΑΤΙ  •  τηλ.& fax: 27410-55958  •  email: Tsatsaris.Nikolaos@gmail.com

Το πολύτιμο ελαιόλαδο είναι ένα 
υψηλής ποιότητας φυτικό λίπος, 
πλούσιο σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες αλλά και χλωροφύλλη. 
Επιπλέον περιέχει υψηλά 
ποσοστά βιταμίνης Κ, 
ιχνοστοιχεία, σίδηρο και 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 
που το καθιστούν απαραίτητο 
για την διατροφή. Για τη Βόχα 
και την Κορινθία ήταν πάντα 
το πολυτιμότερο προϊόν που 
στήριξε την αγροτική οικονομία 
στο διάβα των αιώνων. 
Η εταιρεία μας αφουγκραζόμενη 
τις απαιτήσεις της νέας εποχής, 
δημιούργησε ένα σύγχρονο 
τυποποιητήριο–πρατήριο 
ελαιολάδου και προϊόντων 
ελιάς. Στόχος μας είναι η 
δυναμική προώθηση της 
υψηλής διατροφικής αξίας 
του κορινθιακού ελαιολάδου 
αλλά και η εξασφάλιση της 
διατήρησης της ποιότητας κατά 
την τυποποίησή του έτσι ώστε 

να δημιουργηθεί ένα προϊόν 
εγνωσμένης αξίας που θα πάρει 
τη θέση που του αξίζει στις 
εντόπιες και διεθνείς αγορές.  
Συλλέγουμε με προσοχή 
και επιμέλεια το ελαιόλαδο, 
«το χρυσό αυτό προϊόν», 

από τα ελαιοτριβεία και τους 
συμβεβλημένους παραγωγούς 
της περιοχής. Στις εγκαταστάσεις 
μας γίνεται σωστή αποθήκευση, 
η συσκευασία, αλλά και η 
τυποποίηση, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Ελαιολάδου, με 
σύγχρονο εξοπλισμό, τηρώντας 
σχολαστικά όλους τους κανόνες 
υγιεινής και διατηρώντας  
υψηλά στάνταρτς ποιότητας 
και ασφάλειας. Έτσι μπορούμε 

να σας προσφέρουμε ένα 
ελαιόλαδο άριστης ποιότητας 
και γεύσης, διατηρώντας όλα τα 
ευεργετικά συστατικά της ελιάς. 
Στο πρατήριό μας διατίθενται 
εκτός από ελαιόλαδο και 
άλλα προϊόντα ελιάς, αλλά και 
δευτερεύοντα προϊόντα αυτών, 
όπως επίσης και μια σειρά 
άλλων αγροτικών προϊόντων 
της περιοχής μας. Παρέχουμε 
τη δυνατότητα διανομής σε 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις, 
αλλά και κατ’ οίκον διανομές, 
ενώ τα προϊόντα μας εξάγονται 
σε χώρες του εξωτερικού όπως 
Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία, 
Ελβετία, Γαλλία και Ολλανδία.
Στους χώρους μας έχει κανείς 
την ευκαιρία να γνωρίσει όλα 
αυτά τα προϊόντα από κοντά 
(διοργανώνουμε γευσιγνωσίες 
σε τακτά χρονικά διαστήματα], 
αφού εκπροσωπούμε και άλλους 
μικρούς ή μεγάλους παραγωγούς 
και επιχειρήσεις της περιοχής μας. 

Συνεδρίαση του συνδέσμου Αγροτικών 
Συν/σμών για την στήριξη της ΕΑΣ Κιάτου

Η Ε.Α.Σ Κιάτου ΑΕΣ Α.Ε. σας ενημερώνει, ότι
στις 13 και 14 Ιανουαρίου του 2018 θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Κιάτο συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων και Επιχειρήσεων της Ελλάδας 
(Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε) και θα ακολουθήσει κοινή συνέ-
ντευξη τύπου υπέρ της ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ Α.Ε.

Θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων και θα συντα-
χθούν με την ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ ΑΕ:
• ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 

νυν Γενικός Διευθυντής της Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. και 
πρόεδρος του Δ.Σ. Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε Αλέξανδρος 
Κοντός.,

• ο Α’ Αντιπρόεδρος Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε Νικήτας Πρί-
ντζος, 

• ο Β’ Αντιπρόεδρος Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε Νικόλαος 
Κουτλιάμπας, 

• ο πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΚώστας 
Σκιαδάς, 

• το μέλος του Δ.Σ.  της Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε και Πρό-
εδρος της ΕΑΣ Κορίνθου Χρήστος Μπαρλιάς,

• το μέλος του Δ.Σ. της Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε Χρήστος 

Γιαννακάκης,
• το μέλος του Δ.Σ.  της Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε Χρήστος 

Τσιχήτας, 
• το μέλος του Δ.Σ.  της Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε Νίκος Στερ-

γίου, καθώς και άλλοι.

Κιάτο, 15.12.2017

 Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ Α.Ε.
            Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου
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Την Κυριακή 10 
Δεκεμβρίου, με όχι 

ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθη-
καν οι εκλογές του Επιμελητηρίου Κορινθίας. 
Ψήφισαν περίπου 2000 από τα 3500 ταμεια-

κώς εντάξει μέλη του επιμελητηρίου, ανεβά-
ζοντας το ποσοστό αποχής πάνω από 40%!
Το γεγονός ότι 270, συνολικά, υποψήφιοι 

σύμβουλοι από τους 5 υποψήφιους συνδυ-
ασμούς δεν κατάφεραν κατά μέσο όρο να 

κινητοποιήσουν ούτε 10 μέλη ο καθένας για 
να πάνε να ψηφίσουν, είναι ένα γεγονός το 
οποίο, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να απα-
σχολήσει τους υποψηφίους περισσότερο και 
από τα ίδια τα αποτελέσματα της κάλπης!

ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πρώτος έκοψε το νήμα ο Λουζιώτης
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέ-

σματα ο συνδυασμός "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του κ. Παναγιώτη 
Λουζιώτη αναδείχθηκε πρώτος, με 
διαφορά 20 ψήφων από τον συνδυ-
ασμό "ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟΔΟΥ" του κ. Σωτήρη Μουρίκη. 
Τρίτος αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Πι-
τσάκης, τέταρτος ο συνδυασμός "Νέα 
Εποχή" του Σωτήρη Σπηλιωτακάρα 
και πέμπτος ο συνδυασμός του Δη-
μήτρη Ραψωματιώτη "Επιχειρηματική 
συνεργασία".  Ωστόσο, οι δύο πρώτοι 
συνδυασμοί ισοψήφισαν στις έδρες 
και το αποτέλεσμα υποδεικνύει την 
ανάγκη συνεργασίας τριών τουλάχι-
στον συνδυασμών, για να προκύψει 
πρόεδρος στο Επιμελητήριο για την 
επόμενη τετραετία. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Λουζιώτης: 474 ψήφους, 

25%, 5 έδρες
Μουρίκης: 454 ψήφους, 

24%, 5 έδρες
Πιτσάκης: 371 ψήφους, 

20%, 4 έδρες
Σπηλιωτακάρας: 302 ψήφους, 

16%, 4 έδρες
Ραψωματιώτης: 292 ψήφους, 

15%, 3 έδρες

Αναλυτικά οι σταυροί  
των υποψηφίων

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97
ΤΑΟΥΞΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 75

ΜΙΓΓΟΛΙΟΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ 32
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12
ΤΣΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12
ΛΙΒΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9
ΛΑΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7
ΛΑΜΠΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 7
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3
PROFKA(ΠΡΟΦΚΑ) DHIMITER 2
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 88
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56
ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 48
ΣΚΛΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ 36
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34
ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΠΑΠΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18
ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 15
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
ΣΚΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21
ΠΑΓΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13

 
 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43
ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10
ΖΕΡΒΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 9
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9
ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8
ΡΕΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 7
SLOWIKOWSKA MAGDALENA 4
ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ»
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 72
ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
ΠΕΤΙΚIΔΗ ΣΟΦΙΑ 29
ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21
ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20

ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 19
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
ΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 18
ΚΕΛΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16
ΜΑΚΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΣΟΦΙΑ 16
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 16
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 12
ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8
ΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8
ΜΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7
ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
JANI (ΓΙΑΝΝΗ) ΑΝΑ(ΑΝΝΑ) 3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  
ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
ΙΩΑΚΕΙΜΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18
ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16
ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13
ΤΡΙΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9
ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8
ΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6
ΣΤΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
ΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΪΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 46
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46
ΝΤΟΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36
ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25
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Γνώμη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

Εκλογές Επιμελητηρίου Κορινθίας

ΜΠΙΣΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 23
ΚΟΝΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 21
ΛΟΝΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 20
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12
ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6
ΑΣΛΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 5
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
ΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4
ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΘΑ 4
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4
ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
GEGA (ΓΚΕΓΚΑ) KONSTANDINO 3
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 3
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1
ΦΡΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1

«ΑΛΛΑΓΗ 2017»
ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 49
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28
ΜΠΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27
ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16
ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14
ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
ΔΕΦΕΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 31
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 27
ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
ΚΑΤΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14
ΖΗΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 13
ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6
ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΌΣ 17
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 9

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΑΝΑΒΗ ΕΛΕΝΗ 33
ΓΟΓΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30
ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29
ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ 22
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17
ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ 16
ΓΟΓΟΛΑ ΑΣΚΛΗΠΙΑ 15
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 14
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11
ΚΟΥΚΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 8
ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8
ΜΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 44
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 21
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10
ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 7
ΣΟΦΟΣ ΗΛΙΑΣ 5
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 43
ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 13
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
ΤΣΙΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8
ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6
ΜΕΤΟΗU ARLIND 5
PRIFTI (ΠΡΙΦΤΙ) JOVΑΝ (ΓΙOΒΑΝ) 3
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 3
ΧΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 3
ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 30

ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 23
ΡΕΣΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 18
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 18
ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 10
ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 8
ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ 7
ΠΑΓΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 6
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
ΜΠΟΥΦΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
ΜΑΣΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 3
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2
ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
ΠΕΠΠΑ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 2
ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»

ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30
ΚΕΜΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22
ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 15
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7
ΚΟΥΖΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 6
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2
ΜΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17
ΚΑΚΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
ΒΑΒΑJ (ΜΠΑΜΠΑI) GJOK (ΤΖΙΟΚ) 4
ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 4
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4
ΣΙΑΧΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
ΔΕΝΔΡΙΝΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54

ΜΕΖΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 39
ΤΣΙΡΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25
ΚΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10
ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10
ΤΑΜΠΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 10
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 9
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
ΜΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
ΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
ΠΕΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 7
ΠΛΙΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 7
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7
ΠΑΣΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6
ΦΟΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
ΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
ΦΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 2
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2
ΓΚΟΥΛΕΜΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1
ΚΙΚΙΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 1
ΚΟΝΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1

Ποιοι εκλέγονται:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ (8 έδρες): Δημήτρης 

Σουφρίλας, Βασίλης Γεώργαρης, Μα-
ρίνα Ταουξίδη, Χριστίνα Οικονόμου, 
Ελένη Κωνσταντίνου, Δημήτρης Γέ-
ρου, Αναστάσιος Τζαναβάρας

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (6 έδρες): Βαγγέλης 
Παπαϊωάννου, Γιάννης Γκιώνης, Σω-
τήρης Κουκουλάκης, Βασίλης Ανα-
στασόπουλος, Χρήστος Μπαραφάκας, 
Ευθύμιος Ταρής

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (6 έδρες): Δημήτρης 
Μπίτζιος, Νίκος Ξυλούρης, Απόστο-
λος Καϊλάνης, Γιώργος Οικονόμου, 
Ελένη Μανάβη, Πέτρος Αγραφιώτης.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1 έδρα): Δημήτρης 
Αγγέλου
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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

G
R
A

P
H

IC
 D

ES
IG

N
 S

TU
D

IO

Ενηλίκων και Παίδων

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ 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, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄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 Γ΄

Η περίπτωση  
του Διαγόρα του Ρόδιου

Ο Διαγόρας ο Ρόδιος υπήρξε 
Ολυμπιονίκης και περιοδονίκης 
δηλαδή νικητής και των τεσσάρων 
πανελληνίων αγώνων. Θεωρείται 
ο κορυφαίος πυγμάχος της αρχαι-
ότητας. Είχε νικήσει στο αγώνισμα 
της πυγμαχίας στην 79η Ολυμπιάδα 
το έτος 464 π.Χ. Τη νίκη αυτή εξυ-
μνεί και ο ποιητής Πίνδαρος στον Ζ΄ 
Ολυμπιόνικο.

Κατά το έτος 448 π.Χ ο Διαγόρας 
βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία 
και ήταν παρών στην Ολυμπία όταν 
οι γιοί του Δαμάγητος και Ακου-
σίλαος στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. 
Μετά την ανακήρυξή τους, οι γιοί 
ανέβασαν τον πατέρα τους στους 
ώμους τους και τον περιέφεραν 
θριαμβευτικά στο στάδιο. Τότε κά-
ποιος από τους θεατές ανεφώνησε: 
«Κάτθανε Διαγόρα, ουκ εις Όλυ-
μπον αναβήση» (μτφρ: Ώρα να πε-
θάνεις πιά Διαγόρα, μην περιμένεις 
να ανέβεις και στον Όλυμπο). Τότε ο 
Διαγόρας εν μέσω επευφημιών και 
πανευτυχής άφησε την τελευταία 

του πνοή, πεθαίνοντας ευτυχισμένος στην αγκαλιά των 
γιών του που είχαν στεφθεί Ολυμπιονίκες και μαζί του 
έκαναν τον γύρο του θριάμβου στο αρχαίο στάδιο της 
Ολυμπίας.

Η περίπτωση του ήρωα Αινεία
Ο Αινείας ήταν γιός του Αγχίση και της Θεάς Αφροδί-

της. Υπήρξε ο μυθικός ιδρυτής της Ρώμης. Καταγόταν 
από το Τρωϊκό αρχοντικό γένος και είχε λάβει μέρος 
σε διάφορες φάσεις του Τρωϊκού πολέμου ως αρχηγός 
των Δαρδάνων, που ήταν ο δεύτερος πιό σημαντικός 
λαός μετά τους Τρώες. Ο Όμηρος τον θεωρεί μαζί με 
τον Έκτορα ως τους καλύτερους πολεμιστές και συμ-
βούλους των Τρωών.Μετά την άλωση της πόλης της 

Τροίας από τους Αχαιούς, ο Αινείας συνέχισε να κατέχει 
ένα μέρος της πόλεως έχοντας μαζί του μερικούς άλ-
λους Τρώες. Στη συνέχεια συμφώνησε με τους Αχαιούς 
να αποχωρήσει με συνθήκη, κατά την οποία κάθε ένας 
από αυτούς μπορούσε να πάρει μαζί του όσα πράγματα 
μπορούσε.

Ο Αινείας σήκωσε στους ώμους του τον γέροντα πα-
τέρα του και τον πήρε μαζί του. Οι Αχαιοί τον θαύμασαν 
για αυτή του την πράξη και του επέτρεψαν να διαλέξει 
πάλι και να πάρει ότι ήθελε από την οικία του. Τότε αυτός 
σήκωσε και πήρε τους πατρώους Θεούς. Οι Αχαιοί τον 
επαίνεσαν ακόμα περισσότερο για την αρετή του, διότι ο 
Αινείας έδειξε ότι μπροστά στον μεγαλύτερο κίνδυνο η 
πρώτη του φροντίδα ήταν ο σεβασμός πρός τους γονείς 
και η ευσέβεια πρός τους Θεούς. Έτσι, οι Αχαιοί λόγω 
αυτών των πράξεών του, του επέτρεψαν να φύγει από 
την Τροία με τους υπόλοιπους Τρώες με πλήρη ασφά-
λεια και να μεταβεί όπου επιθυμούσε.

Η περίπτωση του Σπαρτιάτη  
νομοθέτη Λυκούργου

Ο Λυκούργος είχε πάει στο μαντείο των Δελφών, για 
να ζητήσει νόμους. Η ιέρεια του Απόλλωνα Πυθία του 
είπε: «Ήρθες Λυκούργε, στον πλούσιο μου ναό φίλος του 
Δία κι όλων των Ολύμπιων Θεών. Κι εγώ δεν ξέρω πώς 
να σε μαντέψω, Θεό ή άνθρωπο. Μάλλον σ’ ελπίζω για 
Θεό, Λυκούργε. Ήρθες να μου ζητήσεις ευνομία. Και θα 
σου δώσω νόμους που καμμιά πόλη στον κόσμο ποτέ 
δεν θ’ αποκτήσει». Στη συνέχεια ο Λυκούργος ρώτησε 
την Πυθία τί είδους νόμους πρέπει να θεσπίσει για να 
ωφελήσει τους Σπαρτιάτες. Η Πυθία του απάντησε ότι 
αυτό θα το πετύχει αν θεσπίσει τέτοιους νόμους ώστε 
οι άρχοντες να κυβερνούν καλά και οι πολίτες να πει-
θαρχούν σ’ αυτούς. Ο Λυκούργος ρώτησε εκ νέου την 
Πυθία σχετικά με το τί πρέπει να κάνουν ώστε οι μεν να 
κυβερνούν καλά και οι άλλοι να πειθαρχούν.

Η Πυθία του απάντησε με τον ακόλουθο χρησμό: «Εί-
ναι δύο δρόμοι αλαργινοί ο ένας απ’ τον άλλον. Ο πρώ-
τος βγάζει στο ακριβό παλάτι της ελευθερίας, ο άλλος στο 
σπίτι της σκλαβιάς που όλοι το αποφεύγουν. Τον πρώτο 
δρόμο τον περνάς με την αντρίκια την ψυχή και με την 

πολυπόθητη ομόνοια. Σε αυτόν τον δρόμο να οδηγήσεις 
το λαό. Ο άλλος της μισητής διχοστασίας είναι ο δρόμος, 
και της άναντρης της συμφοράς. Φυλάξου πρό παντός 
από το δρόμο αυτό».

Ουσιαστικά ο χρησμός αυτός της Πυθίας στον Λυ-
κούργο, κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, μας διδάσκει ότι 
πρέπει να φροντίζουμε περισσότερο για την ομόνοια και 
την ανδρεία, γιατί μόνο με αυτά μπορεί να διατηρηθεί η 
ελευθερία, χωρίς την οποία δεν υπάρχει κανένα όφελος 
και δεν μπορεί κανείς να έχει κανένα από όλα όσα θε-
ωρούνται από τους πολλούς αγαθά, όταν είναι υπήκοος 
άλλων. Γιατί όλα αυτά ανήκουν σε αυτούς που έχουν την 
εξουσία, όχι στους υποταγμένους. Ώστε αν κανείς θέλει 
να αποκτήσει αγαθά για τον ευατό του και όχι για τους 
άλλους, πρέπει πρώτα απ’ όλα να κερδίσει την ελευθε-
ρία. Γιατί δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να είναι αν-
δρείοι και να στασιάζουν, ούτε βεβαίως να ομονοούν και 
να είναι δειλοί.

Ο Λυκούργος έλαβε από την Πυθία και τον ακόλουθο 
χρησμό σχετικά με τους πολιτικούς θεσμούς: «Νάχαν 
τήν πρώτη θέση στη βουλή οι βασιλιάδες οι θεοτίμητοι 
που γνοιάζονται για την ποθητή πόλη της Σπάρτης, κι οι 
γέροντες από τα παλιά τα τζάκια, κι έπειτα οι απλοί πο-
λίτες, όλοι να πειθαρχούν με τη σειρά στους δίκιους νό-
μους, να λένε τα καλά, τα δίκαια να πράττουν, ποτέ τους 
να μη σκέπτωνται κακό γι’ αυτήν την πόλη. Και του λαού 
την κρίση και τη δύναμη ν’ ακολουθούν».

Οι Λακεδαιμόνιοι εφάρμοσαν τη νομοθεσία του Λυ-
κούργου και από ασήμαντοι που ήταν, έγιναν οι ισχυρό-
τεροι μεταξύ των υπολοίπων Ελλήνων. Αργότερα όμως 
άρχισαν σιγά σιγά να καταλύουν κάθε έναν από τους θε-
σμούς τους και να κλίνουν πρός την πολυτέλεια και τη 
νωθρότητα, με συνέπεια τελικά να διαφθαρούν.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, εκδόσεις 

Κάκτος, 1998.
Ιωάννης Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία (πεντάτο-

μο έργο), εκδοτική Αθηνών, 1986.
Carl Kerenyi, Η Μυθολογία των Ελλήνων, εκδόσεις 

βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1996.

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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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

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Εκδηλώσεις

Τιμητική εκδήλωση για τους επιτυχόντες των Πανελληνίων
Ο Δήμος Βέλου Βόχας δι-

οργανώνει τιμητική εκδή-
λωση απονομής επαίνου για 
τους επιτυχόντες μαθητές 
των πανελληνίων εξετάσεων 
σχολικού έτους 2016-2017. 
Η απονομή των επαίνων τους 
θα πραγματοποιηθεί στις 27 

Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 7.00μ.μ. στο 
Alkyon Resort Hotel & Spa 
στο Βραχάτι. Μαζί με τον 
έπαινο θα δοθεί και αναμνη-
στικό δώρο σε όλους τους 
επιτυχόντες. Μετά το πέρας 
της εκδήλωσης θα ακολου-

θήσει κέρασμα στους παρευ-
ρισκομένους. Στην εκδήλωση 
μπορούν να παρευρεθούν 
συγγενείς και φίλοι των επι-
τυχόντων. Οι επιτυχόντες 
μαθητές του Δήμου μας θα 
λάβουν ονομαστική ταχυδρο-
μική πρόσκληση.
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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

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

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος 

Μαιευτήρας
• ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α, Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ 210 6470720-1 | F  210 6470722

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 6932–700065  &  6972–910054

www.drmetaxas.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ:  28ης Οκτωβρίου 1
ΤΗΛ.:  27420 24424    FAX.: 27420 21351
KIN.: 69370 26506  e-mail: info@drmetaxas.gr

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΏΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΎΛΟΎ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
Εκδόσεις: ΜΑΤΙ
Κατηγορία :  Ελληνική  Λογοτεχνία
ISBN: 9786185021764
Αριθμός σελίδων: 744

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η Κρυσταλλία, έχοντας χάσει με τραγι-

κό τρόπο τη μητέρα της όταν ήταν παιδί, 
έχει περάσει τα τελευταία έξι χρόνια της 
ζωής της απομονωμένη από τους αν-
θρώπους. Ζει στο δικό της μικρόκοσμο, 
όπου τα συναισθήματα δεν χωράνε, 
αφού μόνο πόνο και δυστυχία μπορούν 
να φέρουν.

Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος ζει 
μαζί με τη μικρότερη αδερφή του, προ-
σπαθώντας να συνυπάρξει με τα σημάδια 
που άφησε ο νεκρός πατέρας τους στην 
ψυχή του, τα οποία όμως τον έχουν κάνει 
εσωστρεφή, ψυχρό και απόμακρο, ανί-
κανο να νιώσει οποιοδήποτε άλλο συναί-
σθημα εκτός από θυμό και οργή.

Οι ομοιότητες ανάμεσά τους πολλές. 
Όπως και οι διαφορές τους. Όμως, το 
κοινό τους όνειρο, ο χορός, στον οποίον 
είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι, εί-
ναι εκείνο που θα ενώσει τους δρόμους 
τους, «προκαλώντας» τους να δουν τι 
είναι αυτό που υπερτερεί. 

Μία σχέση που ξεκινάει από μια μεγά-
λη και αναίτια κόντρα για να οδηγήσει σε 
ένα πάθος που με τη σειρά του θα εξελι-
χθεί σε έναν μεγάλο έρωτα. 

«Μέχρι το τέλος του χρόνου» είχαν ορ-
κιστεί ν' αγαπιούνται. Ήταν το δικό τους 
«για πάντα». Ωστόσο, μια στιγμή θα είναι 
αρκετή για να γκρεμίσει όσα με κόπο 
έχτισαν. Αρκετή για να χωρίσουν οι δρό-
μοι τους, και να μετατραπεί η αγάπη τους 
σε μίσος. Κι όμως, όσοι είναι γραφτό να 
είναι μαζί, το πεπρωμένο τούς φέρνει κο-
ντά, ενώ, μέσα από συμπτώσεις, βρίσκει 
πάντα τον τρόπο για να τους δοκιμάσει. 

Άραγε, η αγάπη είναι αρκετή για να 
μας κάνει ν' αλλάξουμε; Άραγε, μπορεί ν' 
αντέξει μέχρι το τέλος του χρόνου;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Αν το διαβάσει κανείς επιφανειακά θα 

πει «άλλη  μια ιστορία αγάπης». Δεν εί-
ναι ακριβώς έτσι. Δεν πρόκειται για άλλη 

μια απλή, παραμυθένια ιστορία αγάπης. 
Μιλάει για τις σχέσεις ενός ζευγαριού, 
για μια σχέση καταστροφική, τοξική. Τον 
Γολγοθά που θα πρέπει να ανέβουν μαζί.

Ξεκινάνε από την ηλικία των 18. Και 
οι 2 από δυσλειτουργικές οικογένειες, 
με τους δαίμονες τους, τα μυστικά τους, 
τις ανασφάλειές τους. Προσπαθούν να 
τα διαχειριστούν. Το ίδιο συμβαίνει και με 
αυτό που αισθάνονται. Κάτι πρωτόγνω-
ρο, πολύ δυνατό. Διαπιστώνουν πως δεν 
μπορούν να είναι χώρια και ορκίζονται 
πως θα αγαπιούνται «μέχρι το τέλος του 
χρόνου». Μεγάλη κουβέντα!

Με το ζόρι συνεννοούνται. Σμίγουν μεν 
και διανύουν μαζί μια πορεία μετ’ εμπο-
δίων. Μια πορεία δύσκολη. Κάτι σοβαρό 
συμβαίνει, χωρίζουν προσωρινά – ξα-
νασμίγουν. Με όποιο κόστος. Παλεύουν 
να κοιτάξουν μπροστά. Μια σχέση με τα 
πάνω κάτω τους. Τους βρίσκουν πολλά. 
Αγωνίζονται σκληρά για να παραμείνουν 
μαζί. Θα καταφέρουν όμως;

Μια γραφή μοναδική, έντονη συναι-
σθηματική που στην κυριολεξία σε πα-
ρασέρνει. Η συγγραφέας καταφέρνει να 
μας χώσει από τις πρώτες σελίδες μέσα 
στην ιστορία, βιώνουμε τα πάντα μαζί με 
τους πρωταγωνιστές. Χαρακτήρες αλη-
θινοί, πραγματικοί. Χαιρόμαστε, πονάμε, 

θυμώνουμε, αγανακτούμε, κλαίμε, συ-
γκινούμαστε μαζί τους.

Οι δεύτεροι χαρακτήρες μόνο «δεύτε-
ροι» δεν είναι. Απόλυτα ολοκληρωμένοι. 
Παίζουν καταλυτικό ρόλο στην πορεία 
της ιστορίας. Μερικοί από αυτούς ακού-
γονται σαν τη φωνή της συνείδησης των 
πρωταγωνιστών.

Δεν υπάρχει μόνο ο έρωτας αλλά και 
άλλες μορφές αγάπης, όπως η αδελφική, 
η φιλική, οι οποίες και αυτές σε αυτό το 
μυθιστόρημα δοκιμάζονται.

Η περιγραφή των σχολών χορού είναι 
πραγματικά εκπληκτική και αξιοθαύμα-
στη. Λεπτομερείς και απόλυτα αληθοφα-
νής και πειστική. 

Ο όγκος του βιβλίου μπορεί να τρομά-
ξει, αλλά μην ανησυχείτε, η συγγραφέας 
δεν φλυαρεί σε κανένα σημείο του. Η ιστο-
ρία του είναι πολύ καλά δομημένη. Διαβά-
ζεται άνετα, μπορεί όχι ακριβώς μονορού-
φι (λόγω των πολλών σελίδων του) αλλά 
κρατάει ασταμάτητα το ενδιαφέρον μας.

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο αρχίζει 
κανείς και αναρωτιέται αν πραγματικά 
αξίζει τον κόπο κάποιος να συνεχίζει να 
πορεύεται μέσα σε μια τόσο ψυχοφθό-
ρα, καταστροφική, τοξική σχέση. Πόσα 
πραγματικά μπορεί να αντέξει μια ψυχή;

Η συγγραφέας
Η Γιώτα Παπαδημακοπούλου γεννή-

θηκε στην Αθήνα το 1984 όπου και μέ-
νει μέχρι σήμερα μαζί με τον σύζυγό της. 
Είναι η δημιουργός και η κριτικός του 
blog "Το μεγαλείο των τεχνών" το οποίο 
ψηφίστηκε ως το νούμερο ένα blog για 
το 2012. Αρθρογραφεί σε ποικίλα ηλε-
κτρονικά έντυπα, ανάμεσα στα οποία το 
cine.gr και το culturenow.gr, στα οποία 
υπογράφει με την ιδιότητα του βιβλιο-
κριτικού. Παράλληλα, συνεργάζεται με 
πληθώρα εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα, 
σε πολλαπλά επίπεδα δραστηριοτήτων. 
Το "Ξεπεσμένοι Άγγελοι", που κυκλοφό-
ρησε τον Δεκέμβριο του 2012 από τις 
εκδόσεις ΜΑΤΙ, είναι το πρώτο της μυθι-
στόρημα. «Μέχρι το τέλος του Χρόνου» 
είναι το τέταρτο.. Ζει και αναπνέει για την 
λογοτεχνία... και για τον γιο της.



ΤΕΤΑΡΤΗ   20   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2017 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη26 Εκδηλώσεις

Ευχόµαστε σε σας και την οικογένειά σας 
υγεία, ευτυχία και

καλοτάξιδο το 2018!

Πολλές ευχές για καλές γιορτές 
µε αγάπη και υγεία
και µια νέα χρονιά

γεµάτη δύναµη και ελπίδα!
Χρόνια Πολλά   Καλή Χρονιά!

Η ∆ιοίκηση, το προπονητικό team 
και οι παίκτες του Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Οι διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό,
οι µαθητές και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 

1ου ∆ηµοτικού & 1ου-2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού

«Καλά Χριστούγεννα ευχόµαστε στην οικογένειά σας
και των αγγέλων οι ψαλµοί τραγούδια στην καρδιά σας.

Ο νέος χρόνος που έρχεται υγεία να σας χαρίσει
µε γέλιο, αγάπη και χαρά, το σπίτι να γεµίσει.»

«Καλά Χριστούγεννα ευχόµαστε στην οικογένειά σας
και των αγγέλων οι ψαλµοί τραγούδια στην καρδιά σας.

Ο νέος χρόνος που έρχεται υγεία να σας χαρίσει
µε γέλιο, αγάπη και χαρά, το σπίτι να γεµίσει.»

Οι διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό,
οι µαθητές και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 

1ου ∆ηµοτικού & 1ου-2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού

Τιμητικός χαιρετισμός του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Κορινθίας για τη βράβευση 

του Αρ. Δουλαβέρα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ τη βράβευση από την 
Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέ-
ων του δικού μας ανθρώπου, 
του δικού μας ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΟΥ, του αγαπημένου μας 
Επίτιμου Σχολικού Συμβούλου 
Φιλολόγων Ν. Κορινθίας, του Επί-
τιμου Προέδρου του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Ν. Κορινθίας, του αξι-
ότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, του γνήσιου τέ-
κνου του Φενεού Κορινθίας, του 
κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ.

Ευχαριστούμε θερμά την Εται-
ρεία Κορινθίων Συγγραφέων για 
την τιμή που μας έκανε να μας 
προσκαλέσει. Τη συγχαίρουμε για 
την εξαιρετική τελετή βράβευσης 
και της ευχόμαστε πάντα επιτυχί-
ες!

Ευχόμαστε ολόψυχα στον Κα-
θηγητή μας κ. Αριστείδη Δουλαβέρα να είναι πάντα υγιής και δημιουργικός να 
τον καμαρώνουμε!!!

Για το Δ.Σ.
        Η Πρόεδρος                                                              Η Γραμματέας
Αντιγόνη Γ. Βογιατζή, M.Ed.                           Ελένη-Μαρία Ρουμπέκα, Μ.Δ.Ε.
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«Ελάτε λοιπόν
όλοι μαζί
να φυσήξουμε αυτό το μικρό καρβουνάκι 
στη χόβολη της ελπίδας»

Τάσου Λειβαδίτη,  
“ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ”  

(1950, Μακρόνησος)

Διημερίδα σε Ξυλόκαστρο και Στυμφαλία από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθί-

ας ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τις 
δράσεις του για το 2017 στον Νομό μας 
με την διημερίδα που πραγματοποίησε 
το Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Νοεμβρίου 
2017 σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμ-
βουλο Φιλολόγων Ν. Κορινθίας, κυρία 
Μαρία Κεκροπούλου.

Η διημερίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων 
Ν. Κορινθίας πραγματοποιήθηκε με πολύ 
μεγάλη συμμετοχή την πρώτη ημέρα στο 
πανέμορφο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ που του "χρω-
στούσαμε" πολλά και τη δεύτερη στο Μου-
σείο Περιβάλλοντος, στη Στυμφαλία. Ευ-
χαριστούμε θερμά για την παρουσία τους:
• τους αξιότιμους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ 

και φίλους του Συνδέσμου μας
• το Δ.Σ της Β´ΕΛΜΕ, τον Πρόεδρο κ. 

Στράτο Παγδάτογλου, τον Αντιπρόεδρο 
κ. Πάνο Κατσούλα και τη Γεν. Γραμμα-
τέα κυρία Λίτσα Ευθυμίου

• τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ν. Κορινθίας κ. Γιάννη Φειδά

• τον Επίτιμο Σχολικό μας Σύμβουλο κ. 
Κώστα Τσατσάνη

• τον Βουλευτή του Νομού μας κ. Γιώρ-
γο Τσόγκα

• τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Από-
στολο Παπαφωτίου

• τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου-Ευρωστί-
νης κ. Ηλία Ανδρικόπουλο

• τον Αντιδήμαρχο Ξυλοκάστρου-Ευρω-
στίνης κ. Παναγιώτη Καλύβα

• τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας του νομού Κορινθίας κ. 
Χρήστο Δημητρόπουλο
Ευχαριστούμε θερμά για τις ευγενικές 

προσφορές:

• το Συνεδριακό Κέντρο του Sikyon 
Coast Hotel & Resort στο Ξυλόκαστρο

• το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
• τον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, 

τον Δήμαρχο κ. Ηλία Ανδρικόπουλο και 
τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού-Αθλη-
τισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. 
Παναγιώτη Καλύβα

• τον Δήμο Σικυωνίων, τον Δήμαρχο 
κ. Σπύρο Σταματόπουλο και την Αντι-
δήμαρχο Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης κυρία Βασιλική Μπουζιά-
νη-Τσαντίλα
Ευχαριστούμε και πάλι θερμά τα το-

πικά ΜΜΕ, τον κ. Γιώργο Ναστούλη, την 
κ. Μαίρη Νικολοπούλου που φιλοξένησε 
στην εκπομπή της στο ραδιόφωνο της 
ΗΛΕΚΤΡΑ 98.8 την εκδήλωση του Συνδέ-
σμου μας, καθώς και τη Γνώμη Πολιτών, 
που ανιδιοτελώς και με όλη τους την αγά-
πη συμβάλλουν στα πολιτιστικά δρώμενα 
του Νομού μας.

Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για την 
τόσο μεγάλη συμμετοχή για άλλη μια 
φορά!!!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ!!!!

Να είστε όλοι πάντα καλά!!!!
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Αντιγόνη Γ. Βογιατζή, M.Ed. 

H Γραμματέας
Ελένη-Μαρία Ρουμπέκα, Μ.Δ.Ε.
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Πάλεψε για την ανατροπή 
αλλά έχασε στο τάι μπρέικ

Παμβοχαϊκός - Νίκη Αιγινίου 2-3

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αργύρη 
Μαυροβουνιώτη η ομάδα του Αιγινίου 
προηγήθηκε 2-0 σετ αλλά πήρε τη νίκη 
στο τάι μπρέικ με 3-2 σετ καθώς ο Παμ-
βοχαϊκός επιχείρησε την ανατροπή αλλά 
δεν την ολοκλήρωσε.  
Από τον Παμβοχαϊκό ο Νίκος Παλέντζας 
σήκωσε το βάρος των επιθέσεων αλλά 
πολύ καλή πήγε και ο Θεόδωρος Βουλ-
κίδης. Καθοριστικό για την εξέλιξη του 
αγώνα ήταν το 4ο σετ όπου η Νίκη Αι-
γινίου προηγήθηκε 22-18 αλλά ο Παμ-
βοχαϊκός κατάφερε με καλές άμυνες και 
μπλοκ να γυρίσει το σκορ και να οδηγήσει 
το ματς στο τάιο μπρέικ. Εκεί η Νίκη πήρε 
από την αρχή προβάδισμα δύο πόντων το 
οποίο παρά την πίεση του Παμβοχαϊκού 
το διατήρησε μέχρι το τέλος για το 15-13.
Τα σετ: 2-3 (19-25, 16-25, 25-17, 25-23, 
13-15) σε 113'
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Μορά-
λες 2 (2 άσσοι), Γλάντστοουν 10 (8/16 επ., 
1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωτσάκης 3 (2/11 επ., 
1 άσσος, 47% υπ. - 32% άριστες), Βουλ-
κίδης 14 (9/16 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), 
Παλέντζας 30 (28/54 επ., 2 μπλοκ), Δαλα-
κούρας 10 (9/28 επ., 1 μπλοκ, 49% υπ. - 
34% άριστες) / Γκαράς (λ, 63% υπ. - 37% 
άριστες), Γεωργίου, Σαρικεΐσογλου (25% 
υπ. - 25% άριστες).
ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ (Στράντζαλης): Δημητρι-
άδης 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Μαυροβουνιώ-
της 22 (17/29 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. - 36% 
άριστες), Ντίνας 6 (1/5 επ., 5 μπλοκ), Ρο-
ντρίγκεζ 12 (10/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), 
Στρούγκαρ 20 (17/33 επ., 1 άσσος, 2 

μπλοκ), Γκόρτσανιουκ 11 (8/25 επ., 1 άσ-
σος, 2 μπλοκ, 45% υπ. - 27% άριστες) / 
Ράκοβιτς (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Πα-
παλεξίου, Ρεμπούτζιας, Μήλης.

 Δηλώσεις προπονητών
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού Κώ-
στας ∆εληκώστας είπε: «Στα δύο πρώ-
τα σετ δεν είχαμε καλή υποδοχή και δεν 
τελειώναμε τις ψηλές μπάλες. Από το 3ο 
σετ βελτιώσαμε την αλλαγή μας και στο 4ο 
σετ γυρίσαμε τον σκορ από 18-22. Γενικά 
μπήκαμε αργά στον αγώνα αλλά παίζου-
με με ελλείψεις. Η ομάδα θα ενισχυθεί 
πριν τα Χριστούγεννα. Ετσι όπως ήρθαν 
τα πράγματα πάλι καλά που πήραμε έναν 
βαθμό. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Ευ-
χαριστούμε όσους μας στήριξαν απόψε».
Ο προπονητής της Νίκης Αιγινίου Θανά-
σης Στράντζαλης είπε: «Ειναι πολύ σημα-
ντική και ιστορική νίκη για την ομάδα μου 
διότι ποτέ δεν είχαμε νικήσει στο Βραχά-
τι. Δεν ήρθε τυχαία η νίκη κι αν ήμασταν 
προσεκτικοί στο 4ο σετ θα μπορούσα-
με να αποφύγουμε το τάι μπρέικ και την 
απώλεια του ενός βαθμού. Είναι καλή νίκη 
ενόψει του αγώνα με τον Εθνικό Πειραιώς 
στην έδρα μας. Πρέπει να διαχειριστούμε 
σωστά τις δυνάμεις μας διότι υπάρχει η 
κούραση από τους αγώνες και τις μετακι-
νήσεις. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Πρώ-
τη φορά κερδίζουμε τρεις συνεχόμενους 
αγώνες και σίγουρα η συγκομιδή των 12 
βαθμών σε 8 αγώνες είναι πάνω και από 
τον αισιόδοξο στόχο μας».

Πηγή: www.sportlike.gr

Τηλ.: 6944 728388 
6945 547036

Το Δ.Σ. 
του Παμβοχαϊκού

εύχεται
Καλά Χριστούγεννα! 

Ευτυχισμένο
και νικηφόρο

το


