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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δέσμευσή μας η 
δημιουργία Κοινωνικών 

Φροντιστηρίων 
■ σελ. 6

■ σελ. 5

ΜΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!
Διαγραφές, αναστολές και ανακοινώσεις 

...και στο βάθος Τατούλης!

Η υποψηφιότητα 
Πανταζή αλλάζει 

τα δεδομένα και δίνει 
καθαρή υπεροχή 

και αέρα νίκης στον 
Θανάση Μανάβη!

■ σελ. 2-4 ■ σελ. 7-9ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ!

■ σελ. 6, 11-12

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η ιστορία του 
Δημοτικού 
Σχολείου Βέλου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018
Μια μεγάλη γιορτή 
αφιερωμένη στην 
επιτυχία των παιδιών!

Ο "Σύλλογος Βελιωτών 
η Αγία Μαρίνα" 
θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση για την ιστορία 
του Σχολείου μέχρι 
το 1940, με αφορμή τα 50 
χρόνια από το θάνατο του 
δάσκαλου Θ. Ράπτη.

■ σελ. 18

Μια όμορφη εκδήλωση προς τιμήν 
των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποίησε ο δήμος 
Βέλου-Βόχας την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στο 
ξενοδοχείο Αλκυών στο Βραχάτι    ■ σελ. 16-17

Στους οικονομικά βιωσιμότερους δήμους στην Ελλάδα ο δήμος Σικυωνίων Γ. Βασιλείου από το Βραχάτι & Κ. Ζάρκου από τη Στιμάγκα τα νέα ονόματα

Μέσα στην 
αβεβαιότητα και το 

χειρότερο, ίσως, οι-
κονομικό περιβάλλον 

των τελευταίων 40 
χρόνων, ο δήμαρχος 

Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος κα-
τάφερε να οδηγήσει 

τον δήμο σε ασφαλές 
οικονομικά, λιμάνι.  
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

...με το καλημέρα�

Ανεξαρτητοποίηση του Δημήτρη Καραχοντζίτη
Στο δημοτικό συμβούλιο της 

20ης Δεκεμβρίου ο Δημήτρης 
Καραχοντζίτης, δημοτικός σύμ-
βουλος εκλεγμένος με τον συν-
δυασμό του Θανάση Μανάβη 
υπέβαλε επιστολή ανεξαρτητο-
ποίησης στην οποία μεταξύ άλ-
λων αναφέρει τους λόγους που 
τον οδήγησαν σ'αυτή την απόφα-
σή του: 

«Με την παρούσα, σας δηλώ-
νω ότι παραμένω ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βέλου – Βόχας  
καταθέτοντας την γνώμη μου και 
την ψήφο μου με ευθύτητα, ει-
λικρίνεια και εντιμότητα, πάντα 
με γνώμονα το συμφέρον των 
πολιτών το οποίο θέλησα να υπη-
ρετήσω ασχολούμενος επί σειρά 
ετών με τα κοινά της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης, θέλοντας να προ-
σφέρω στον τόπο μου και στους 
συνδημότες  μου. Στην συμμετοχή 
μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου μας ως δημοτικός σύμ-
βουλος, ουδέποτε προέβαλλα το 

προσωπικό μου συμφέρον και 
φιλοδοξία και χωρίς να υπολο-
γίσω το προσωπικό μου κόστος, 
πάντοτε εργάσθηκα με αυταπάρ-
νηση, ειλικρίνεια και εντιμότητα 
για την πρόοδο των θεμάτων και 
την επίλυση των προβλημάτων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυ-
στυχώς όμως πολλές φορές στην 
πορεία μου αυτή ήμουν μόνος, 
χωρίς την στήριξη του συνδυ-
ασμού με τον οποίο εξελέγη, ο 
επικεφαλής του οποίου χαράσσει 
δική του αυτόνομη πορεία, χωρίς 
ποτέ να κληθούμε τα μέλη του 
συνδυασμού που τον στήριξαν και 
τον εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο 
να συνεδριάσουμε προκειμένου 
από κοινού να αντιμετωπίσουμε 
τα προβλήματα που ανακύπτουν 
και να έχουμε μία κοινή πολιτική 

και στόχο στην αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που ανακύπτουν στο 
Δήμο μας σύμφωνα με τις αρχές 
και τις προγραμματικές δηλώσεις 
του συνδυασμού ΝΕΑ ΠΝΟΗ. 
Δυστυχώς ο συνδυασμός από τις 
εκλογές του 2014 και εντεύθεν, 
ουδέποτε συνεδρίασε, ουδέποτε 
συγκάλεσε τα μέλη και τους υπο-
ψηφίους που έδωσαν αγώνα για 
την εκλογική επιτυχία του συνδυ-
ασμού και ουδέποτε ενημέρωσε 
όχι μόνο τα μέλη αλλά και εμένα 
ως εκλεγμένο δημοτικό σύμβου-
λο για την πορεία του συνδυασμού 
και τα προβλήματα του Δήμου μας. 
Το μόνο που ενδιέφερε τον επικε-
φαλή του συνδυασμού μας ήταν 
η στείρα και χωρίς επιχειρήματα 
αντιπολίτευση για την αντιπολί-
τευση, προκειμένου να πλήξει την 

δημοτική αρχή στο έργο της. Επει-
δή αυτή η λογική ξεφεύγει από 
την δική μου προσωπική άποψη 
και δεοντολογία για τον τρόπο 
προσφοράς στον τόπο μου, αφού 
μέλημα μου είναι η επίλυση των 
προβλημάτων του δήμου μας με 
την συνεργασία όλων των παρα-
γόντων του Δήμου, στηρίζοντας 
ακόμα και το έργο της δημοτικής 
αρχής εκεί που είναι προς την 
σωστή κατεύθυνση και όχι μόνο 
κριτική για την κριτική χωρίς επι-
χειρήματα.   

Για τους ανωτέρω λόγους, πα-
ραμένω Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος μαχόμενος τα καθη-
μερινά προβλήματα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης τιμώντας την ψήφο 
των δημοτών που με εξέλεξαν στο 
Συμβούλιο του Δήμου μας».

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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Γνώμη δήμος Βέλου-Βόχας

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Θα κριθεί 
το αποτέλεσμα 
στις ψησταριές 
και τα καφενεία;

σατυρικόν Ανακοινώσεις και προσχωρήσεις 
που ενδυναμώνουν τον Αννίβα

Και η Κατερίνα Ζάρκου στο ψηφοδέλτιο του δημάρχου

Η ανεξαρτητοποίηση του Καραχοντζίτη, η ανακοίνωση Ζάρκου και Βασιλείου 
ενισχύουν τη δυναμική του ψηφοδελτίου του Αννίβα Παπακυριάκου

Διανύουμε αναμφίβολα εποχή έντονων πολιτικών ζυμώσεων! Από τη 
μία η ανεξαρτητοποίηση Καραχοντζίτη, που εκτιμάται από πολλούς ως 
αποδυνάμωση του συνδυασμού του Θανάση Μανάβη μέσα στο Βέλο, από 
την άλλη η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Κατερίνας Ζάρκου, επιτυ-
χημένης προέδρου του Συλλόγου «Θύαμις», αλλά και η ανακοίνωση του 
Γιώργου Βασιλείου, ότι θα είναι υποψήφιος με το συνδυασμό του Αννίβα 
Παπακυριάκου θεωρούνται ως κινήσεις που εξασφαλίζουν θριαμβευτική 
πορεία στον νυν δήμαρχο Βέλου-Βόχας!

 
Σύμφωνα με τη ανακοίνωση του Γιώρ-

γου Βασιλείου οι λόγοι που τον οδήγησαν 
στην απόφαση αυτή αναλύονται από τον 
ίδιον ως εξής: 

«Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου πλησιά-
ζουν έχοντας γίνει σαφές πως η επερχόμενη 
εκλογική αναμέτρηση είναι κρίσιμη!Απ´τη 
μια πλευρά το δύσκολο οικονομικά περιβάλ-
λον το οποίο βιώνουμε και από την άλλη οι 
θεσμικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση 
που «απαντούν» στο όνομα ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ 
δημιουργούν νέες απαιτήσεις και ανάγκες 
στο δήμο μας. Έχω λοιπόν την τιμή και την 
χαρά να σας ανακοινώσω την υποψηφιότητα 
μου στο δήμο Βέλου-Βοχας με την «Ενωτική 
δημοτική κίνηση» του κυρίου Αννίβα Παπα-

κυριάκου. Η απόφαση μου αυτή είναι απότο-
κο έντονου προβληματισμού καθώς και της 
σταθερής μου θέσης εδώ και χρόνια ότι το 
σημαντικότερο βήμα για ένα καλύτερο μέλ-
λον είναι η συμμετοχή μου στα κοινωνικά και 
πολιτικά δρώμενα ανεξαρτήτως πολιτικών 
πεποιθήσεων! 

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αναβάθ-
μιση και η ανάδειξη του τόπου μας που τόσο 
το έχει ανάγκη,κάτι το οποίο θα λάβει χώρα 
με τη συμμετοχή όλων και περισσότερων 
από εμάς και κυρίως νέων ανθρώπων που 
θα εξαλείψουν την παροχημένη εικόνα αδρά-
νειας που επικρατεί στην σημερινή εποχή.

Παλεύουμε λοιπόν συλλογικά και πολλοί 
από εμάς εθελοντικα για μια αυτοδιοίκη-

ση που έχει ως όραμα την αναγέννηση της 
επαρχίας μας έχοντας νέες ιδέες,εργατικό-
τητα,υπομονή και επιμονή στα «θέλω» μας 
με αστείρευτη θετική ενέργεια! Γνωρίζοντας 
εδώ και χρόνια τα προβλήματα του τόπου μας 
και προσπαθώντας να βοηθήσω με κάθε τρό-
πο έκρινα σωστό και φρόνιμο η διάθεση μου 
για δράση να γίνει ενεργή με τα κοινά μέσω 
της υποψηφιότητας μου.

Προτεραιότητες όλων εμάς που δυναμε-
θα να παλέψουμε για τον δήμο μας είναι η 
λειτουργικότητα και η ποιότητα στην καθη-
μερινότητα,η οικονομική αυτονομία του δή-
μου μας με τη δημιουργία εσόδων και την 
καταπολέμηση κάθε σπατάλης, η αξιοποίηση 
κάθε ευκαιρίας, η προώθηση και υλοποίηση 
καινοτόμων ιδεών και των απόψεων και των 
προτάσεων όλων των δημοτών! 

Για όλους αυτούς τους λόγους κρίνω απα-
ραίτητο να συνταχθώ δυναμικά στο πλευρό 
του δημάρχου μας.

Ζητώντας την ψήφο εμπιστοσύνης σας και 
υποσχόμενος να την τιμήσω ανιδιοτελώς και 
αδιακόπως! 

Με εκτίμηση 
Γεώργιος Α. Βασιλείου»!

Διανύοντας την 133η μέρα 
προ των καλπών της 26ης 
Μαΐου και εν τω μέσω ανα-
κοινώσεων, παρατάξεων και 
ζυμώσεων γεννούνται πολλα-
πλά τα ερωτήματα στο κεφάλι 
μου, αλλά όλα συνοψίζονται 
στο εξής ένα και καθοριστικό: 
Ποιος θα κερδίσει στις δημοτι-
κές εκλογές;  
Τα αυτιά μου, που έχουν 
διπλασιαστεί σε επιφάνεια και 
αγγίζουν αυτή του ταψιού του 
μπακλαβά, δε με προδίδουν. 
Συλλέγουν με προσοχή ό,τι 
ακούνε, αλλά η μύτη μου! 
Η μύτη μου με ταλαιπωρεί! 
Μέσα από τις ομιλίες, τα 
ακούσματα και τις πληρο-
φορίες πετάγεται πρώτη στο 
κέντρο του εγκεφάλου μου 
και μεταφέρει μυρωδιές! 
Εμποδίζει τα εγκεφαλικά μου 
κύτταρα να λειτουργήσουν για 
να μεταφέρει τη γαργαλιστική 
μυρωδιά του ψητού χοιρινού, 
της τηγανητής πατάτας, της 
δροσάτης μπύρας και του 
καφέ, του καλού ελληνικού 
καφέ, μοσχοβολιστού και 
μυρωδάτου, της σπιρτόζικη 
μυρωδιά του τσίπουρου και 
της καλής παρέας. Και μέσα σε 
όλα αυτά τους ψίθυρους άντε 
να τους ξεχωρίσεις!
Ε, ναι λοιπόν! Ψησταριές και 
καφενεία θα κρίνουν το απο-
τέλεσμα αυτών των εκλογών! 
Η μύτη αποφάνθηκε!

Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ

Η πρόεδρος του Λαογραφικού 
Συλλόγου Στιμάγκας "ΘΥΑΜΙΣ" Κα-
τερίνα Ζάρκου ανακοίνωσε εν μέσω  
των εορτών την υποψηφιότητά της 
με το συνδυασμό του Αννίβα Παπα-
κυριάκου με μία σύντομη ανακοίνω-
ση που ανέφερε τα εξής: 

«Η επί σειρά ετών ενασχόλησή μου με τον 
πολιτισμό, την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
την λαογραφία, τις παραδόσεις και τα ήθη και 
έθιμα του τόπου μας, με έκαναν να αγαπήσω 
έτι περισσότερο την πατρίδα μου, το χωριό 
μου, τις ρίζες μου, τον ίδιο τον άνθρωπο.

Τόσο η επαγγελματική μου καριέρα και 
σταδιοδρομία ως Προϊσταμένη τμήματος 
Ανθρωπίνου Δυναμικού μεγάλης Βιομηχα-

νικής Εταιρείας όσο και η εθελοντική προ-
σφορά και ενασχόληση μου ως Πρόεδρος 
του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου 
Στιμάγκας ΘΥΑΜΙΣ, είχαν πάντα ως επίκε-
ντρο τον άνθρωπο, την παιδεία , τον πολιτι-
σμό και την παράδοση του τόπου μας.

Η δημοτική μας αρχή και ο Δήμαρχος κ. 
Αννίβας Παπακυριάκος, αναγνωρίζοντας 
την προσφορά, το ήθος και την συνέπεια 
της κοινωνικής μου δράσης στο Δήμο μας, 
μου απεύθυνε την τιμητική πρόσκληση να 
συμμετάσχω ως υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος στο συνδυασμό του, προκειμένου 
για κοινή κάθοδο στις επικείμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του Μαΐου 2019, πρόταση 
την οποία απεδέχθη.

Φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ώριμη, 
έμπειρη, αισιόδοξη και περισσότερο από 
ποτέ έτοιμη και αποφασισμένη να προσφέ-
ρω στον συνδημότη μου, στον τόπο μου και 
στις κοινές υποθέσεις του Δήμου μας, το 
ήθος, την συνέπεια και τις αξίες τις οποίες 
διδάχθηκα από την πολυετή ενασχόλησή 
μου με την παιδεία, τον πολιτισμό και τις πα-
ραδόσεις μας.

Για το λόγο αυτό, με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης, καλώ τους συντοπίτες μου , τους δη-
μότες του Δήμου Βέλου –Βόχας να τιμήσουν 
με την ψήφο τους το πρόσωπό μου, μία ψή-
φος εμπιστοσύνης στις αξίες και τα ιδανικά 
που πρεσβεύω και υπηρετώ, προκειμένου 
με ήθος και συνέπεια να κερδίσουμε τους 

στόχους μας και να κάνουμε το όνειρο για 
τον τόπο μας πραγματικότητα.

Απευθύνω πρόσκληση εμπιστοσύνης σε 
όλους τους συνδημότες μου και ταυτόχρονα 
δέσμευση τιμής δικής μου, ότι η φωνή τους 
θα εκπροσωπηθεί επάξια, με ήθος, αξία, και 
συνέπεια στο δημοτικό συμβούλιο της επό-
μενης δημοτικής περιόδου, αξίες που με 
συνοδεύουν σε όλη μου ζωή.

Εύχομαι οι Άγιες μέρες της Γέννησης του 
Κυρίου Μας, να αγγίξουν την ψυχή όλων 
μας, μεταμορφώνοντας την στην φάτνη που 
θα γεννηθεί η Αγάπη και η Ειρήνη για όλο 
τον κόσμο.

Με τιμή
Κατερίνα Ζάρκου»
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Συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας στο δήμο Βέλου-Βόχας

Τζίμης: Ένας αντιδήμαρχος για τα δύσκολα�
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπά-

θειας των υπηρεσιών καθαριότητας και 
περιβάλλοντος του δήμου Βέλου-Βόχας 
για την καθαριότητα, τον ευπρεπισμό και 
την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου 
συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι 
εργασίες στην παραλία Βραχατίου. Υπό 
την καθοδήγηση του δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου, ο οποίος περιέρχεται 
καθημερινά όλα τα έργα και εξετάζει την 
πορεία των εργασιών και υπό την επίβλε-
ψη του αρμόδιου αντιδήμαρχου Καθαριό-
τητας Τζίμη Τριαντάφυλλου οι υπάλληλοι 
των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του 
δήμου δουλεύουν ακατάπαυστα καθαρί-
ζοντας, κλαδεύοντας και δημιουργώντας 
μια εικόνα ευπρέπειας και ομορφιάς στην 
παραλία Βραχατίου.

Συγκεκριμένα, τόσο στον κυρίως χώρο 
της παραλίας από την παιδική χαρά, το 
πάρκινγκ και την περιοχή του λιμανιού, 
όσο και στην περιοχή της Σαμούτανης, 
αλλά και στην περιοχή βόρεια της οδού 
Μπούλια (κάτω από το Petit), έγινε απο-
κομιδή καλαμιών, σκουπιδιών και φερ-
τών υλών, που είχαν συσσωρευθεί μετά 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα πριν λίγο 
καιρό. Παράλληλα κλαδεύτηκαν οι άρρω-
στοι φοίνικες και καθαρίστηκαν οι κοινό-
χρηστοι χώροι από τα χορτάρια και έγινε 
επίστρωση με χαλίκι όπου χρειαζόταν.

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Πα-
πακυριάκος ο οποίος καθημερινά βρίσκε-
ται σε κάθε σημείο του δήμου, είναι γνώ-
στης των αναγκών και των προβλημάτων 
που υπάρχουν και μ’ αυτό το γνώμονα, 
προωθεί ιεραρχικά τις εργασίες που εκτε-
λούνται. Η βελτίωση της καθημερινότητας 
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 
δήμου αποτελεί για τον ίδιον και τη δημο-
τική αρχή έναν πάγιο και διαρκή στόχο.

Καθημερινός αγώνας 
για τον αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας

Η καθημερινότητα είναι ένας 
πολύ σκληρός αντίπαλος για 
τον Τζίμη Τριανταφύλλου 
που έχει τα καθήκοντα του 
αντιδημάρχου καθαριότητας. 
Όμως ο Τζίμης είναι... πολύ 
σκληρός για να "πεθάνει"!!! 
Παλεύει καθημερινά και φέ-
ρει εις πέρας με κόπο βέβαια, 
αλλά και πολύ αξιοπρεπώς το 
δύσκολο κομμάτι της καθαριό-
τητας και της αποκομιδής απορριμμάτων. 
Βρίσκεται όλη μέρα στους δρόμους από 
τη μία στην άλλη κοινότητα αντιμετωπίζο-
ντας μύρια όσα προβλήματα που προκύ-
πτουν διαρκώς. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του: 
«Η καθαριότητα και το περιβάλλον εί-

ναι το μεγάλο στοίχημα για κάθε δημοτική 
αρχή. Πολλοί δεν θα ήθελαν να είναι στη 
θέση μου, στην "ηλεκτρική" καρέκλα του 
αντιδημάρχου καθαριότητας. Ο κόσμος το 
πρώτο πράγμα που βλέπει, το πρώτο για 
το οποίο παραπονείται είναι τα σκουπίδια. 
Προσπαθούμε με τα λίγα μέσα που μας δί-
νει η Πολιτεία να ανταπεξέλθουμε στις αυ-
ξημένες ανάγκες της περιοχής μας. 

Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε, αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο 
και ξεφεύγει από τα όρια των δυνατοτήτων 
του δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον 
κόσμο για την υπομονή του και να επισημά-
νω ότι το καλύτερο μέσο για να περιορίσου-
με τα οικιακά απορρίμματα είναι η ενίσχυση 
της ανακύκλωσης. Το 60% των απορριμ-
μάτων θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν 
κι αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε όλοι 
μας!».

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
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Η υποψηφιότητα Πανταζή αλλάζει 
τα δεδομένα και δίνει καθαρή υπεροχή 
και αέρα νίκης στο Θανάση Μανάβη�

Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Πανταζή εκτιμάται 
ότι ανατρέπει τις ισορροπίες και κάνει τη διαφορά!

O συνδυασμός "Νέα Πνοή", με επικεφαλής τον Θανάση Μανάβη, 
με εξαιρετική υπερηφάνεια και τιμή ανακοινώνει στους πολί-
τες του δήμου Βέλου-Βόχας, την συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο 
του πολύ γνωστού στην Κορινθία ποινικολόγου κ.Παναγιώτη 

Πανταζή.
Ο κ.Παναγιώτης Πανταζής, απο το Βραχάτι, είναι μία εξέχουσα προσω-

πικότητα του νομικού κόσμου, έντιμος και πιστός υπηρέτης της νομικής 
επιστήμης, με λαμπρή πορεία ως δικηγόρος αλλά και ως άνθρωπος.

Ο επικεφαλής της "Νέας Πνοής", Θανάσης Μανάβης, δήλωσε για την 
υποψηφιότητα του κ.Πανταζή:

"Αποτελεί ύψιστη τιμή για εμένα προσωπικά και τον συνδυασμό, η συμ-
μετοχή του κ.Παναγιώτη Πανταζή, στο ψηφοδέλτιο μας. Η προσωπικότη-
τα, το κύρος και επιστημονική κατάρτιση του κ.Πανταζή, αποτελούν πρό-
τυπο  όχι μόνο για τον δήμο μας αλλά για ολόκληρο τον νομό Κορινθίας. 
Η συμμετοχή του κ.Πανταζή, μας πλημμυρίζει με νέες ευθύνες, για τον 
τόπο μας και είναι προσκλητήριο, για όσους ακόμα ελπίζουν ότι μπορούν 
να αλλάξουν τα πράγματα και να επιστρέψει στον δήμο Βέλου-Βόχας το 
χαμόγελο και η ελπίδα. Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Πανταζή στην 
"Νέα Πνοή" και συνεχίζουμε με περισσότερη πίστη και σιγουριά τον αγώ-
να να πάμε τον δήμο μας εκεί που αξίζει. Στην κορυφή."

Από την πλευρά του ο κ.Παναγιώτης Πανταζής δήλωσε:
"Τώρα είναι οι στιγμή, να σταματήσουμε την καθοδική πορεία του δή-

μου Βέλου-Βόχας. Θεώρησα καθήκον μου να ανταποκριθώ στην πρό-
σκληση του Θανάση Μανάβη και των συνεργατών του και να συμμετέχω 
στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Αυτό οφείλει να κάνει όποιος αγαπά 
τον τόπο που γεννήθηκε και ζει. Πεπεισμένος για την ποιότητα, το ήθος 

αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες των στελεχών της "Νέας Πνοής" και 
του επικεφαλής της, μπαίνω πολύ δυνατά στην μάχη, για την ανάπτυξη, 
την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μου. Καλώ κάθε πολίτη του δή-
μου Βέλου-Βόχας, να συστρατευθεί μαζί μας. Ξέρουμε, μπορούμε και 
θέλουμε να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας, για να μπορούν τα παιδιά 
μας να είναι υπερήφανα για το Βραχάτι, το Βέλο, το Ζευγολατιό και τα 
χωριά μας. Για να τους εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Ήρθε η ώρα 
να πάμε μπροστά".

Δήμος Βέλου-Βόχας

Σημαντικούς πόντους κερδίζει ο Θανάσης Μα-
νάβης στην εκλογική κούρσα του Μαΐου μετά την 
ανακοίνωση του ονόματος του γνωστού δικηγό-
ρου-ποινικολόγου Παναγιώτη Πανταζή από το 
Βραχάτι. Το επιτελείο του υποψηφίου δημάρχου 
Βέλου-Βόχας εισπράττει την ευρεία αποδοχή του 
ονόματος του κ. Πανταζή αλλά και τον ενθουσι-
ασμό που εκδηλώνεται από τους κατοίκους του 
Βραχατίου και όχι μόνο. Ο γνωστός δικηγόρος, 
ιδιαίτερα αγαπητός για την κοινωνία της Βόχας 
ενισχύει πολλαπλά τη δυναμική του συνδυασμού 
του Θανάση Μανάβη και του δίνει αέρα νίκης! 

Στο συνδυασμό της Νέας Πνοής είναι διάχυτη η 
αισιοδοξία καθώς ο αέρας της ανανέωσης ξεκα-
θαρίζει και αφήνει πίσω του βαρίδια και αγκυλώ-
σεις του παρελθόντος οδηγώντας σε ένα μέλλον 
γεμάτο με ελπίδα, όραμα και διάθεση για δουλειά. 

Όπως υπογραμμίζουν οι άνθρωποι του Θανά-
ση, «οι εκπλήξεις μόλις άρχισαν, τα ονόμα-
τα που έρχονται θα προκαλέσουν σεισμό στο 
δήμο Βέλου-Βόχας», ενώ δεν παραλείπουν να 
τονίσουν ότι οι ανακοινώσεις αφορούν σε επι-
στήμονες, (δικηγόρους και μηχανικούς κ.ά.), επι-
χειρηματίες και ανθρώπους του μόχθου και της 
καθημερινότητας οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα 
δυνατό σύνολο που θα βγάλει το δήμο Βέλου-Βό-
χας από το τέλμα στο οποίο έχει περιπέσει και θα 
τον οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι ονόματα που θα ανα-
κοινωθούν στο άμεσο μέλλον κυρίως στην Δ.Ε. 
Βέλου θα προκαλέσουν πολιτικούς σεισμούς!
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Κοινωνικά 
Φροντιστήρια

Τα τελευταία χρόνια και ενώ η οι-
κονομική κρίση που βιώνουμε τα 
τελευταία χρόνια, η κοινωνία δοκι-
μάζεται καθημερινά, ο Δήμος οφείλει 
να στέκεται δίπλα στους πολίτες και 
να ασκεί πολιτική που θα βοηθά και 
θα παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε 
με την ανάληψη των ηνίων του Δή-
μου, την δημιουργία Κοινωνικών 
Φροντιστηρίων, δίνοντας την ευ-
καιρία σε όλους τους μαθητές να 
εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες και τα 
όνειρά τους. Θεωρούμε πως είναι 
το ελάχιστο μέτρο που μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους μαθητές, αλλά και 
τις οικογένειές τους που σε αρκετές 
περιπτώσεις έρχονται σε οικονομικό 
αδιέξοδο. Μάλιστα σε επαφή με εκ-
παιδευτικούς προκειμένου να τους 
ζητήσουμε την βοήθειά τους στο όλο 

εγχείρημα, εκείνοι ανταποκρίθηκαν 
θέλοντας να βοηθήσουν την προσπά-
θεια που θα γίνει!

Βλέπουμε εδώ και 8,5 χρόνια πως 
η Δημοτική Αρχή δεν έκανε κάτι 
στην κατεύθυνση αυτή, ενώ για εμάς 
αποτελεί μια από τις προτεραιότητές 
μας! Το πιο σημαντικό όμως, είναι να 
κερδίσουμε την χαμένη αξιοπιστία 
σαν Δήμος, να δημιουργήσουμε τις 
υποδομές, ώστε οι νέοι να θέλουν να 
μείνουν στον τόπο τους και να νιώ-
θουν περήφανοι για τον Δήμο μας! 
Ονειρευόμαστε έναν Δήμο που θα 
δίνει ίσες ευκαιρίες στην παιδεία και 
θα στέκεται πραγματικά δίπλα στους 
Δημότες του και για αυτά να είστε σί-
γουροι ότι θα το πετύχουμε!

 
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση 
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902

Ανακοίνωσε τους πρώτους 
Κορίνθιους υποψηφίους 

του ο Νίκας
Στο ψηφοδέλτιό του και ο Δημήτρης Νικολάου

Toυς τέσσερις πρώτους υποψήφιους 
περιφερειακούς συμβούλους στην Κο-
ρινθία ανακοίνωσε ο υποψήφιος με τη 
Νέα Δημοκρατία περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Παναγιώτης Νίκας χθες 
Τρίτη 8 Ιανουαρίου. Ο κ. Νίκας θα έχει 
μαζί του στην Κορινθία τους: Κωνστα-
ντίνο Δαρσινό, Λεωνίδα Μπαζιωτόπου-
λο, Δημήτρη Νικολάου και Δημήτρη 
Σιάτο. 

Σε σχετική ανάρτηση στο facebook 
ο υποψήφιος περιφερειάρχης γράφει: 
“Τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλή 
δύναμη στον αγώνα μας για την αλλα-
γή προς το καλύτερο, που θέλουμε να 
πετύχουμε τόσο στην Κορινθία όσο & 
σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου”. 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο κ. Νικολάου έχει ερείσματα και 

εκτός του φυσικού πολιτικού χώρου, 
χάριν της δημοφιλίας του, της υψηλής 
αναγνωρισιμότητας του, του ήθους 
και του χαρακτήρα του.  Όλα αυτά τον 
κάνουν μια πολύτιμη επιλογή ένα δυ-
νατό υποστήριγμα για τον υποψ. Περι-
φερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Ο Δημήτρης Νικολάου, μέλος της 
ΝΟΔΕ Κορινθίας, ιδιαίτερα δημοφιλές 
πρόσωπο στα κορινθιακά στέκια εί-
ναι οπωσδήποτε το πιο ισχυρό χαρτί 
αυτής της πρώτης ανακοίνωσης στην 
Κορινθία. Με δεδομένη την μεγάλη πί-
εση που δέχεται το ψηφοδέλτιο Νίκα, 
ιδιαίτερα στην Κορινθία, η παρουσία 
και ο ρόλος του προέδρου της Τ.Κ. 
Κάτω Διμηνιού και ταμία της ΝΟΔΕ 
Κορινθίας είναι εξαιρετικά κρίσιμα. 



Είναι γενικά γνωστό ότι μετά το 2011 
ο νεοσύστατος 
δήμος Σικυω-

νίων είχε να αντιμετωπίσει εκτός από 
τις αντικειμενικές δυσκολίες της συ-
νένωσης των τριών πρώην δήμων και 
νυν δημοτικών ενοτήτων και ένα γενι-

κότερο περιβάλλον το οποίο χαρακτή-
ριζε η τεράστια κοινωνική και οικονο-
μική έκρηξη, αλλά και οι δραματικές 
περικοπές στους ΚΑΠ. Σήμερα, οκτώ 
χρόνια μετά τον πρώτο προϋπολογι-
σμό που έγινε το Δεκέμβρη του 2010 
υπό τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο 

Σταματόπουλο, ο δήμος Σικυωνίων 
έχει καταφέρει να είναι ίσως από τους 
ελάχιστους δήμους στο Πανελλήνιο ο 
οποίο δεν περιμένει με αγωνία τις τα-
κτικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών για να κάνει τη δουλειά 
του και να υλοποιήσει τις δράσεις του.

ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Πλεονασματικός προϋπολογισμός
χωρίς δανεικά και αστερίσκους�

Μέσα στην αβεβαιότητα και το χειρότερο, ίσως, 
οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων 40 χρόνων, 
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος με 
υπομονή, ψυχραιμία, προσπάθεια, σωστές και με-
θοδευμένες επιλογές κατάφερε να οδηγήσει τον νε-
οϊδρυθέντα δήμο σε ασφαλές λιμάνι.  Όχι μόνο δεν 
δανείστηκε, όχι μόνο δεν χρεώθηκε, αλλά αντίθετα 
κατάφερε να πετύχει τον τριπλασιασμό των ταμεια-
κών διαθεσίμων!

Πώς άραγε, επιτεύχθηκε όλο αυτό; 
Εδώ και οκτώ χρόνια η φιλοσοφία και πρακτικές 

στην οικονομική διαχείριση έχουν αλλάξει ολοκλη-
ρωτικά. Στην αρχή ακολουθήθηκε λογική οικονομι-
κής εξυγίανσης και στη συνέχεια ήρθαν οι πλεονα-
σματικοί προϋπολογισμοί. Το οικονομικό επίτευγμα 
του δήμου Σικυωνίων, το οποίο αναγνωρίστηκε και 
από τον ΙΟΒΕ πριν λίγο καιρό στηρίχθηκε σε μερικές 
πολύ απλές αρχές:

Δραστική περικοπή των δαπανών.  
Ρύθμιση Χρεών  των Οφειλετών.  

Κανένα κατασταλτικό μέτρο. 
Καμία επιβολή νέων φόρων.

Παράλληλα επιτεύχθηκε αύξηση των χρηματο-
δοτήσεων από την Πολιτεία αλλά κυρίως από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα. Χρηματοδοτήσεις οι οποίες 
επενδύθηκαν σε έργα υποδομών, έργα κοινωνικής 
φροντίδας, έργα που βελτιώνουν την ποιότητα της 
ζωής των Σικυωνίων πολιτών. 

Την ίδια στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου 
Σικυωνίων τριπλασιάστηκαν μέσα στο διάστημα των 
οκτώ ετών και από ταμειακό έλλειμα 792 χιλιάδων 
ευρώ το 2010, φτάσαμε στο ταμειακό πλεόνασμα των 
3,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2017. Και βέβαια αυτή 
η επιτυχία, αυτό το πλεόνασμα δεν δημιουργήθηκε 
ξαφνικά ούτε από μόνο του.  Είναι αποτέλεσμα συ-
νετής διαχείρισης 8 ετών όπου  ο δήμος Σικυωνίων 
αντί να δανείζεται και να χρεώνεται, αντί να σπαταλά 
και να σκορπίζει, μάζευε και διαχειριζόταν με σύνεση.  

Και έτσι σήμερα αποτελεί ένα δήμο πρότυπο ως 
την οικονομική διαχείριση!

Τα φθηνότερα δημοτικά τέλη
Τα δημοτικά τέλη την οκταετία 2011-2018 στο δήμο 

Σικυωνίων δεν αυξήθηκαν ούτε ένα ευρώ. Ο μέσος 
όρος του δήμου βρίσκεται αισθητά κάτω από το γενι-
κό πανελλαδικό μέσο όρο. 

Στους οικονομικά  
βιωσιμότερους δήμους  
στην Ελλάδα ο δήμος Σικυωνίων 
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Best Friends - Pet Market  Φόρµα Μέλους

Ονοµατεπώνυµο ......................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση ................................................................................................ Πόλη .....................................................

Email ................................................................................... Τηλ. κινητό ..................................................................

Γίνεται µέλος και κερδίστε πόντους µε τις αγορές σας προϊόντα pet 
και εξαργυρώστε τους στις επόµενες αγορές σας

Ελ. Βενιζέλου 15 Κιάτο - Έδρα: Λάκκοι Βασιλικού
τηλ. 2742022153 - 2742026969 email: info@best-friends.gr

Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

eshop: best- friends.gr

Μεγάλες προσφορές
σε αξεσουάρ

Επίσημη έναρξη για τον 
Μάρκο Λέγγα

 Ξεκινά και επίσημα την προεκλογική 
του εκστρατεία  

ο υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων.

 Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, στις 
17.00, στο Συνεδριακό Κέντρο Αφοί Μάλλιου 
(3ο χλμ. επαρχιακής οδού Κιάτου-Στυμφαλίας), θα 
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την παρουσίαση 
της Ιδρυτικής Διακήρυξης Αρχών, Αξιών, Θέσεων 
και Δεσμεύσεων του Συνδυασμού μας, με κεντρι-
κό ομιλητή τον υπ. Δήμαρχο Σικυωνίων Μάρκο 
Λέγγα. Στην ίδια εκδήλωση θα ανακοινωθούν το 
όνομα και το λογότυπο του συνδυασμού μας.

 Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας καλεί τα μέλη και τους φίλους του στην εκδήλωση που 
διοργανώνει το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7  μ.μ., στο ιστορικό Σικυώνιο Restaurant-Bar 
KARAMALIKIS, Ναυαρίνου και Πιπίνου, Παραλία Κιάτου.
 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας και θα τιμήσουμε 
δύο πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας· τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κ. Αριστείδη Δουλαβέρα και τον επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Κορινθίας κ. Κώστα Τσατσάνη. 
 Θα ακολουθήσει πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα που άφησε εποχή στα στέκια του δικού μας 
μεγάλου συνθέτη Γιάννη Σπανού, στο Κιάτο, και συνεχίζει την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. 
Τραγούδι: Πένυ Ξενάκη - Μαρία Κανελλοπούλου
Επιμέλεια Προγράμματος - Πιάνο: Κώστας Γιαννάκης
 Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για τον Σύνδεσμό μας και θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας 
για τόνωση της πνευματικής κίνησης στον νομό μας.

Η Πρόεδρος

Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα                                 

Η Γενική Γραμματέας

Σοφία Μπλέτα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Είσοδος: 10€ (με ποτό)
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Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

Θεοφάνεια στη Στυμφαλία για τον δήμαρχο Σικυωνίων
Είχε συμβολική ερμηνεία η παρουσία του;

 Την Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας 
επέλεξε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύ-
ρος Σταματόπουλος για να παραστεί 
στην τελετή αγιασμού των υδάτων, 
γιορτάζοντας με τους κατοίκους μία 
από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χρι-
στιανοσύνης, τα Θεοφάνεια. 

Η παρουσία αυτή του δημάρχου 

Σικυωνίων προκάλεσε έκπληξη αφού 
απουσίασε από τον τον παραδοσιακό 
εορτασμό στο λιμάνι του Κιάτου, για 
χάρη των πηγών της Στυμφαλίας. 
Παράλληλα, όμως ανέσυρε στη μνή-
μη όσων είχαν παραστεί πέρυσι στην 
αντίστοιχη τελετή την τότε δήλωση-
υπόσχεσή του: 

Ότι στον Μεγάλο Αγιασμό  των 
Θεοφανείων του 2019 θα φτάσει ως 
άλλος «αγιασμός» στα σπίτια όλων το 
πόσιμο νερό από τις πηγές της Στυμ-
φαλίας.  

Εύλογα λοιπόν υπέθεσαν πολλοί 
ότι η φετινή παρουσία του Σπύρου 
Σταματόπουλου, στον αγιασμό των 

πηγών της Στυμφαλίας, ερμηνεύεται 
ως ο προάγγελος της υλοποίησης της 
υπόσχεσής του και της, εντός σύντο-
μου χρόνου, τροφοδότησης του Κιά-
του και των γύρω χωριών με πόσιμο 
στυμφάλιο νερό. 

Μένει ο χρόνος να αποδείξει την 
εικασία… 

Πρόσω ολοταχώς για την αποκατάσταση της παραλίας
Υπογράφηκε η σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση της παραλίας από τις πλημμύρες

 Οι πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρί-
ου έχουν μείνει πίσω πια, όχι όμως 
και οι επιπτώσεις τους. Στην παραλια-
κή ζώνη Κιάτου εκτελούνται έργα για 
την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου, 
έργα των οποίων η σύμβαση υπογρά-
φτηκε πριν λίγες μέρες. 

Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπου-
λος δήλωσε ότι η αποκατάσταση του 
φυσικού τοπίου και επαναφοράς της 
παραλιακής ζώνης στην παλιά της 
μορφή είναι μια ακόμη σειρά έργων 
που χρηματοδοτούνται εκτάκτως 
από το υπουργείο λόγω των πλημ-
μυρών της 29ης Σεπτεμβρίου 2018. 
Με την ευκαιρία και την υπενθύμιση 
των ακραίων εκείνων φαινομένων 
που έπληξαν την περιοχή, και των 
δύσκολων καταστάσεων που έζησαν 
οι κάτοικοι ο δήμαρχος Σικυωνίων 

εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
του στον κ. Θανάση Μανάβη και στον 
κ. Μούτσο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 
άμεσα στο κάλεσμά του τις δύσκο-
λες εκείνες ώρες και αφιλοκερδώς 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους δια-
σώζοντας ζωές και ανθρώπινες πε-
ριουσίες. Και οι δύο υπερεργολάβοι 
αψηφώντας την επικινδυνότητα του 
ακραίου καιρικού φαινομένου αλλά 
και το ίδιον όφελος προσέτρεξαν άμε-
σα σε βοήθεια, όπου τους ζητήθηκε 
και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε, τόνι-
σε ο Σπύρος Σταματόπουλος. 

Οι εργασίες στην παραλιακή ζώνη 
θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθ-
μούς έως ότου αποκατασταθεί πλή-
ρως η πρότερη κατάσταση και επα-
νέλθει το τοπίο στη φυσιολογική 
μορφή του. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Η μεγάλη ευκαιρία των δημοτικών και 
τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών

Δώσε Προοπτική στον Τόπο σου!  Mία πρακτική ανάλυση

Oι Αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Μαϊου  θα 
γίνουν με εκλογικό 
σύστημα, που δίνει τη 
δυνατότητα σε πολίτες 
και κινήσεις πολιτών να 
θέσουν υποψηφιότητα 
στην κοινότητά τους, 
χωρίς να έχουν την 
υποχρέωση να ανήκουν 
σε κάποιο συνδυασμό 
δημάρχου.

Tα ανεξάρτητα τοπικά 
συμβούλια μπορούν ν 
αποτελέσουν θεσμικούς 

και ουσιαστικούς θεματοφύλακες,τερματίζουν την 
παντοδυναμία των πλειοψηφιών  και δίνουν κίνητρα 
για μια πιο δίκαια και ποιοτική τοπική διακυβέρνη-
ση, στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπων που 
μπορούν να προσφέρουν, στη συνέργεια και τις 
προγραμματικές συγκλίσεις για την ουσιαστική ανά-
πτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η εκλογή των τοπικών συμβουλίων θα γίνει σε 
ξεχωριστή κάλπη από αυτή των δημοτικών συμβού-
λων και ανάλογα με τον πληθυσμό της κοινότητας 
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε μεμονωμέ-
νοι πολίτες (σε κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους) είτε 
συνδυασμοί πολιτών (σε κοινότητες με περισσότε-
ρους από 300 κατοίκους).

Συγκεκριμένα:
- Στις κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους εκλέγεται 

μόνο ένας (ο κατάλογος στο τέλος του δημοσιεύμα-
τος). Οι υποψήφιοι μπαίνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο 
που θα πέφτει σε ξεχωριστή κάλπη και ο πρώτος σε 
σταυρούς εκλέγεται πρόεδρος της κοινότητας.

- Στις κοινότητες με 301-2.000 κατοίκους τα 
συμβούλια που εκλέγονται είναι 5μελή. Εδώ πρέ-
πει να σχηματιστούν συνδυασμοί με 5 υποψηφίους 
τουλάχιστον και οι έδρες μοιράζονται αναλογικά. Ο 
πρόεδρος θα ψηφιστεί από τους 5 εκλεγέντες με-
ταξύ των πρώτων σε σταυρούς των δύο πρώτων 
συνδυασμών. Δεν υπάρχει υποχρέωση να ανήκεις 

σε κάποιον συνδυασμό δημάρχου, αν και δίνει το δι-
καίωμα να βάλεις κοινό όνομα με κάποιον δημοτικό 
συνδυασμό αλλά και πάλι η ψηφοφορία γίνεται σε 
ξεχωριστή κάλπη και οι ψήφοι του τοπικού συνδυα-
σμού δεν έχουν σχέση με τον κεντρικό.

- Στις κοινότητες με κατοίκους πάνω από 2.000 τα 
συμβούλια που εκλέγονται είναι 7μελή. Κατά τ’ άλλα 
ισχύουν τα προηγούμενα.

Ζητούμενο η διαμόρφωση Αυτοδιοικητικής 
Κουλτούρας

Στις παραμέτρους που καθιστούν απαραίτητη την 
ύπαρξη τοπικών συμβουλίων παρατηρούμε:.

Την χειραφέτηση των πολιτών για το τι είναι και τι 
σημαίνουν οι διάφορες εκδοχές των θεσμών αδια-
μεσολάβητης συμμετοχής  (τοπικά δημοψηφίσματα, 
πρωτοβουλίες δημοτών κ.α)

Συμμετοχή πολιτών σε θεσμικά όργανα που δεν 
θ΄αφήνουν περιθώρια για δυσμορφίες στις πρακτι-
κές διακυβέρνησης, κάτι που αποτελεί συνταγμα-
τική πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες σε πολλές 
ευρωπαϊκές και άλλες χώρες του αναπτυγμένου 
κόσμου.

Ευκαιρία ν’ απελευθερωθούν σημαντικές δυνά-
μεις και από τις δημοτικές παρατάξεις και από τις το-
πικές κοινωνίες, αφού αμφότερες δεν δεσμεύονται . 
Άρα οι παρατάξεις και κυρίως ο αυριανός δήμαρχος 
και το Δ.Σ θα είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση πάνω 
στη διαμόρφωση προγράμματος και εφαρμοζόμε-
νων πολιτικών.

Αν συνυπολογίσουμε ότι θα ισχύσει ότι οι κοινό-
τητες θα έχουν και έναν μικρό προϋπολογισμό που 
θα αποφασίζουν τα συμβούλιά τους πώς θα τον εκ-
μεταλλεύονται, είναι μια λαμπρή ευκαιρία --κυρίως 
για νέους, δραστήριους  και επιστημονικά καταρτι-
σμένους δημότες να εμπλακούν με τις εκλογές των 
κοινοτήτων τους.

(Οι απόψεις που κατατίθενται γίνονται υπό την προ-
ϋπόθεση εκλογής τοπικών προέδρων με σταυρό και 
την ικανότητα διαχείρισης προϋπολογισμού σε κάθε 
δημοτικό διαμέρισμα ξεχωριστά)

AΠΟΓΡΑΦΗ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ 8.061
Δημοτική Κοινότητα Βέλου 3.203
Βέλον 3.096
Σαταίικα 107
Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου 335
Ελληνοχώριον 335
Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου 1.056
Κοκκώνιον 1.056
Τοπική Κοινότητα Κρηνών 780
Κρήναι 780
Τοπική Κοινότητα Νεράντζης 636
Νεράντζα 636
Τοπική Κοινότητα Πουλλίτσης 696
Πουλλίτσα 696
Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας 981
Στιμάγκα 981
Τοπική Κοινότητα Ταρσινών 374
Ταρσινά 374
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ 10.966
Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου 3.338
Βραχάτιον 3.338
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου 4.697
Ζευγολατείον 4.363
Καλέντζιον 334
Τοπική Κοινότητα Βοχαϊκού 1.020
Βοχαϊκόν 1.020
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας 308
Ευαγγελίστρια 308
Τοπική Κοινότητα Μπολατίου 767
Μπολάτιον 767
Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου 397
Σουληνάριον 397
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 439
Χαλκείον 439

ΞΕΚΙΝΑΜΕ;

Γράφει ο 
ΑΛΕΞΗΣ 
ΚΑΛΛΙΡΗΣ
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Ο εκλογικός πυρετός στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου έχει ανέβει 
για τα καλά! Το θερμόμετρο 

χτύπησε κόκκινο μετά την απόφαση 
της ΝΔ να καλέσει σε απολογία τα 

μέλη της, τα οποία συντάσσονται στο 
ψηφοδέλτιο του περιφερειάρχη Πέ-
τρου Τατούλη και στη συνέχεια τους 
διέγραψε ...προσωρινά!!! Από την άλλη 
ο Θάνος Πισιμίσης ανέστειλε μόνος 

του την κομματική του ιδιότητα, ενώ 
ο Παναγιώτης Νίκας επιχειρεί ευρεία 
αντεπίθεση ανακοινώνοντας τα πρώ-
τα τέσσερα ονόματα υποψηφίων του 
στην Κορινθία!

ΠΥΡΕΤΟΣ!
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Διαγραφές, αναστολές και ανακοινώσεις�
Όλα ξεκίνησαν όταν η Νέα Δημο-

κρατία κάλεσε σε γραπτή απολογία 
μέλη της, τα οποία έχουν ξεκάθαρα 
δηλώσει ότι θα είναι υποψήφια με το 
συνδυασμό του Περιφερειάρχη Πέ-
τρου Τατούλη. Το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης έθεσε θέμα 
κομματικής πειθαρχίας και στο πλαί-
σιο αυτό προσπάθησε να εκφοβίσει 
τα «παραστρατημένα» μέλη της με τον 
κίνδυνο της διαγραφής! Δεν περίμενε, 
ή δεν εκτίμησε την αντίδρασή τους. 
Με πύρινες ανακοινώσεις, τόσο ο κ. 
Λάκης Παπαφωτίου, όσο και ο Γιώρ-
γος Πετρίτσης, όσον αφορά στην Κο-
ρινθία, υπερασπίστηκαν αφ’ ενός την 
επιλογή τους να στηρίξουν τον Πέτρο 
Τατούλη, αφ’ ετέρου όμως εξαπέλυ-
σαν μύδρους κατά του γενικού γραμ-
ματέα του κόμματος κ. Αυγενάκη. Ας 
δούμε συνοπτικά τις απαντήσεις τους: 

Λάκης Παπαφωτίου: «Μη με ανα-
γκάσετε να προβληματιστώ για 
άλλες λύσεις»!

Ο Εντεταλμένος  Περιφερειακός 
Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων και Δημοσίων Σχέσεων στην 
μακροσκελή απάντησή του τονίζει 
μεταξύ άλλων: «Με μεγάλη έκπληξη 
έλαβα το τελεσίγραφο - κλήση σε απο-

λογία από τον Γραμματέα της Πολιτι-
κής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας 
για ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα 
έχουμε κουβεντιάσει και για το οποίο 
έχουμε δεχθεί αφόρητες πιέσεις κάθε 
μορφής, δείχνοντας με τον τρόπο σας 
να μην αντιλαμβάνεσθε την πολιτική 
και κοινωνική πραγματικότητα της Πε-
λοποννήσου.(...)

Δε θα σταθώ στον τρόπο συμπε-
ριφοράς σας όλο αυτό το διάστημα, 
με υπόγειες, ανάλγητες και βρώμικες 
πιέσεις, καλώντας μας σε αποστασία, 
που δεν αρμόζει στις αρχές και αξίες 
της δημοκρατικής και φιλελεύθερης 

Ν.Δ., την οποία επί πολλές δεκαετίες 
υπηρετώ χωρίς ανταποδοτικά οφέλη, 
ούτε θα σταθώ στο ότι προσπαθείτε να 
επιβάλλετε τον κ. Νίκα, που είναι σα-
φής επιλογή ήττας στην Πελοπόννησο, 
ανασυρμένος από τον παλαιοκομματι-
σμό, χωρίς να έχει καμία επαφή με την 
Πελοπόννησο.(...)

Ποτέ δεν απαντήσατε στο ερώτημα, 
το δικό μας και της κοινωνίας "γιατί όχι 
τον κ. Τατούλη;". 

Η επιλογή από εμάς στον κ. Τατού-
λη μας κάνει ιδιαιτέρα υπερήφανους, 
όπως είμαστε περήφανοι για το τερά-
στιο έργο που έχουμε κάνει όλοι μαζί 

για οκτώμισι χρόνια, που γίνε-
ται τώρα και που θα συνεχίσει 
να γίνεται στην Πελοπόννησο 
για την επόμενη περίοδο, παρά 
τις λυσσαλέες, υπόγειες αντι-
δράσεις ορισμένων αφρόνων. 
(...)

Εμείς είμαστε η Νέα Δη-

μοκρατία, οι καθημερινοί  μαχητές 
και διαρκώς μαχόμενοι γι' αυτήν, που 
ζούμε στην κοινωνία, που εργαζόμαστε 
μέσα στην κοινωνία για τους πολίτες, 
που αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα 
τους, που στηρίζουμε  και υποστηρί-
ζουμε την κοινωνία, τους πολίτες, που 
αποτελούμε εγγύηση γι' αυτούς και τε-
λικά απολογούμεθα στους πολίτες και 
λογοδοτούμε στην κοινωνία. (...)

Παραμένω στο πλευρό του κ. Πέτρου 
Τατούλη και στην παράταξη της Νέας 
Πελοποννήσου και θεωρώ τη συμμε-
τοχή μου ιδιαίτερα τιμητική.

Υπηρετώντας επί τέσσερις και πλέον 
δεκαετίες τη δημοκρατική και φιλελεύ-
θερη παράταξη της Ν.Δ., ανιδιοτελώς 
και χωρίς εκπτώσεις στην ιδεολογία 
της, πάντοτε προσφέροντας στην κοι-
νωνία, μη με αναγκάσετε, με τη ανεπί-
τρεπτη και ανήθικη συμπεριφορά σας, 
για πρώτη φορά, να προβληματισθώ 
για άλλες λύσεις.

Αξιότιμε Κε. Γραμματέα,
Ο κ. Περιφερειάρχης, όπως γνωρί-

ζετε,  έχει δηλώσει δημόσια & σε συ-
νέντευξη τύπου, ότι προσπαθήσατε να 
κάνετε παρέμβαση για αλλοίωση απο-
τελεσμάτων διαγωνισμού κατασκευής 
έργου στην Πελοπόννησο υπέρ εταιρί-
ας κρητικών συμφερόντων. Αναμένω 
από εσάς απάντηση για το συγκεκριμέ-
νο θέμα. 

Αξιότιμε Κε. Γραμματέα,
Η απάντηση μου παρακαλώ όπως 

κοινοποιηθεί και στους αντίστοιχους 
δώδεκα, στους οποίους έγινε η κοινο-
ποίηση της κλήσης μου σε γραπτή απο-
λογία, χωρίς να το γνωρίζω».
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Γιώργος Πετρίτσης:  
«Κάντε ό,τι θέλετε αλλά εγώ θα στηρίξω Π. 
Τατούλη»!

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Πετρίτσης 
έδωσε στη δημοσιότητα τη γραπτή απάντησή του 
προς τη ΝΔ στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Μόνο ως προσπάθεια «εγχάρτωσης» για μελλοντι-
κή χρήση «φακέλου» με το όνομά μου τυπωμένο στο 
χαρτί, ώστε να … φαίνεται, θα μπορούσε να σημασι-
οδοτηθεί η αποστολή σ’ εμένα έγγραφης κλήσης σε 
απολογία, επειδή τάχα δεν ανταποκρίθηκα σε τηλε-
φωνική πρόσκληση του Γραμματέα Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης να απολογηθώ για αντιδεοντολογική συμπε-
ριφορά αναφορικά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
2019. (...)

Μας ζητάτε ουσιαστικά, να απεμπολήσουμε ένα τε-
ράστιο έργο που έχει γίνει στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου που είναι ορατό στον απλό πολίτη και να μετα-
πηδήσουμε σε άλλον συνδυασμό . Αλλά δεν μας είπατε 
πως θα αντικρύσουμε τους Πελοποννήσιους πολίτες 
– ψηφοφόρους, οι οποίοι όχι μόνο μας εμπιστεύθη-
καν το 2014, αλλά μας έβλεπαν 4,5 χρόνια τώρα, κάθε 
μέρα στην πρώτη γραμμή, να αγωνιζόμαστε για την 

υλοποίηση έργων και δράσεων που είχαμε δεσμευθεί 
να πράξουμε.(...)

Η διαδρομή μου στα κοινά, έχει αναφορά μόνο 
στον απλό πολίτη της Κορινθίας, ο οποίος με τίμη-
σε πολλές φορές με την ψήφο του, αναγνωρίζοντας 
στο πρόσωπο μου, ότι στην πολιτική έδωσα και δεν 
πήρα, ότι ήρθα σε ρήξεις αλλά δεν έκανα συμβιβα-
σμούς, ότι είχα πάντα συνέπεια λόγων και έργων, ότι 
δεν υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος αλλά μάχιμος ελεύ-
θερος επαγγελματίας .

Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει στελέχη που με αστρα-
πιαία ταχύτητα αλλάζουν απόψεις και στρατόπεδα, 
πρόσωπα που εμφανίστηκαν ξαφνικά από το πουθε-
νά τώρα που η Ν.Δ είναι στα πάνω της, για να διεκδι-
κήσουν υψηλά αξιώματα, πρόσωπα που παλαιότερα 
αγωνίζονταν και στήριζαν άλλους συνδυασμούς και 
τώρα έγιναν βασιλικότεροι του βασιλέως , μπορεί να 
τα κρατήσει αλλά επ’ουδενί δεν μπορούν και να απο-
τελούν πολιτικά πρότυπα για την Πελοπόννησο.(...)

Βρίσκομαι και υπηρετώ πιστά και ανιδιοτελώς την 
μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη μας, για 35 συναπτά 
έτη από την εποχή που εισήλθα στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, όταν η ΔΑΠ είχε 8% το 1983 και την πα-

ραδώσαμε με μεγάλους φοιτητικούς αγώνες στο 50 
% το 1989, από τους δύσκολους καιρούς των πολύ 
έντονων εκλογικών αναμετρήσεων της δεκαετίας του 
1980, από την ιστορική νίκη του αείμνηστου Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη το 1990 ,από τις εκλογές του 2000 
του Κώστα Καραμανλή τότε που «η Ελλάδα κοιμήθη-
κε με κυβέρνηση ΝΔ και ξύπνησε με ΠΑΣΟΚ» μέχρι 
και τις μεγάλες νίκες του 2004 από τον Κώστα Κα-
ραμανλή και του 2012 από τον Αντώνη Σαμαρά.(...) 
Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η σημερινή ηγεσία της 
παράταξης έχει αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί να 
ξεπεράσει αγκυλώσεις του παρελθόντος και να οδη-
γήσει την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης αρκεί να 
απαλλαγεί από αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με το 
«πολιτικό κόστος » αλλά και από πρόσωπα που δυ-
στυχώς δεν πρόσφεραν τα αναμενόμενα».

Μετά από όλα αυτά η ΝΔ επιχείρησε να χρυσώ-
σει το χάπι της διαγραφής και να μαζέψει την όποια 
εκλογική χασούρα θα προκύψει από αυτήν (γιατί 
μην ξεχνάμε ότι είναι προ των πυλών και οι εθνικές 
εκλογές) ανακοινώνοντας την ...προσωρινή διαγρα-
φή των στελεχών της! 

Πισιμίσης προς Αυγενάκη: “Θέτω σε αναστολή 
την ιδιότητά μου ως κομματικό στέλεχος”

Το χορό των αντιδράσεων έκλεισε 
ο Θάνος Πισιμίσης ο οποίος με μία 
επιστολή καταπέλτη απευθυνόμενος 
στον κ. Αυγενάκη ξεκαθάρισε τη θέση 
του αναφέροντας: «Kύριε Γραμματέα,

Παραμένοντας πιστός στις αρχές και 
τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας , όπως 
αυτές διατύπωσε ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής στην ιδρυτική μας Διακήρυ-
ξη,θέτω απο σήμερα σε αναστολή την 
ιδιότητά μου ως κομματικό στέλεχος, 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου 
στις επικίνδυνες συμπεριφορές που 
έχετε επιδείξει το τελευταίο διάστημα. 

Πράττω αυτό, χωρίς να απεμπολώ 
ούτε μια σπιθαμή των ιδεών μου, αλλά 
και των αγώνων που επί τριάντα χρόνια 

έδωσα μαζί με τους χιλιάδες συμπολί-
τες μου για τη Νέα Δημοκρατία. Αγώ-
νων, οι οποίοι δεν είχαν προσωπικά 
κίνητρα αλλά βασίζονταν στην βαθιά 
μου πίστη ότι αυτή η παράταξη ήθελε 
να υπηρετήσει όλους τους Έλληνες , 
χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλώς το 
πατριωτικό συμφέρον. 

Αλλά παράλληλα, δεν μου επιτρέ-
πουν αυτοί οι αγώνες να πουλήσω την 
ειλικρινή μου αγωνία για την δημοκρα-
τία και την μεγάλη μου έγνοια προκει-
μένου η ιδιαίτερη πατρίδα μου , η Κο-
ρινθία και η Πελοπόννησος,να έχουν 
ένα καλύτερο μέλλον. 

Κύριε Γραμματέα, 
Τη δημοκρατία για να την υπηρετείς 

πρέπει πρώτα να την πιστεύεις. Ο εκ-
βιασμός και η απειλή χρειάζεται να βρί-
σκουν ευήκοα ώτα για να μην πέφτουν 
στο κενό. Και ασφαλώς στις πραγματι-
κές δημοκρατίες δεν έχουν θέση. 

Θα είμαι μπροστά στον αγώνα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με επικε-
φαλής τον Πέτρο Τατούλη, δίπλα στους 
χιλιάδες Κορίνθιους και Πελοποννή-
σιους που αναγνωρίζουν το έργο μας 
και επιδιώκουν την συνέχισή του. Θα 
είμαι με εκείνους που πιστεύουν ότι η 
Νέα Δημοκρατία διαθέτει το ιστορικό 
απόθεμα να υπηρετήσει όλους τους 
Έλληνες. 

Με τιμή, 
Θανάσης Πισιμίσης»

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο 4,3 στρεμμάτων 
σουλτανίνα σε πλήρη 

παραγωγή ψηλό σκέπασμα, 
πεδινό, ποτιστικό, (4 μετοχές 
σε αρδευτικό συνεταιρισμό). 

Περιοχή Λέχαιο.

Αγροτεμάχιο 2,1 στρεμμάτων 
εντός οικισμού, οικοδομήσιμο, 

θέση "Λινερια" Λέχαιο. 
Πληροφορίες:
6974 484971



Χρόνια πολλά καλή χρονιά
µε υγεία και αγάπη!!!

Συγχαρητήρια στις τυχερές μας φίλες!!! 
1 Δασκαλοπούλου Βιβή (tablet Samsung 2018,  

         αξίας 250€) 
2 Δημογέροντα Τζένη (laser 4 συνεδρίες μασχάλες,   

        αξίας 180€) 

3 Καπλάνη Σοφία (μεσοθεραπεία αντιγήρανσης 
 για πρόσωπο-μάτια-λαιμό-ντεκολτέ, αξίας 150€) 

4 Δρόλια Ζωή (spa προσώπου και σώματος, αξίας 100€)

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ 
για το δικό σας 

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα 

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γιορτάσαμε τα 13α γενέθλιά μας 
και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά 

για τη προτίμηση και την αγάπη σας! 

Ανταποδίδουμε, φέρνοντας τις πιο 
εξελιγμένες τεχνικές στο χώρο 

της θεραπευτικής αισθητικής και του laser, 
εξασφαλίζοντας για εσάς διαφορετικές 

προσφορές κάθε μήνα και οργανώνοντας 
ξεχωριστές κληρώσεις με υπέροχα δώρα! 
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Αναβρασμός και ομοβροντία ανακοινώσεων για την απόφαση του Επιμελητηρίου 
να παραχωρήσει την αίθουσα στη Χρυσή Αυγή για να κόψει την πίτα της

Η πίτα, η σβάστικα και ο πρόεδρος�
Ένταση προκλήθηκε πριν λίγες μέρες στο Επιμελητήριο Κορινθίας μετά 
την απόφαση του προέδρου του Παν. Πιτσάκη να παραχωρήσει την αί-
θουσα στο κόμμα της Χρυσής Αυγής για να κόψει την πίτα του. Η αντί-
δραση από την πλευρά κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άμεση και ιδιαίτερα 
σφοδρή με αποτέλεσμα, τελικά, να συνεδριάσει το Δ.Σ. του Επιμελητηρί-
ου και να ακυρώσει την απόφαση. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι φωνές που 
επέρριψαν ευθύνες στην πλευρά ΣΥΡΙΖΑ αφού ο συνδυασμός τον οποίον 
υποστήριξαν στις εκλογές του επιμελητηρίου συμμετέχει στη διοίκηση.

Ό λα ξεκίνησαν σχετικά αθόρυβα 
όταν ακολουθώντας τυπικές δι-
αδικασίες δόθηκε η άδεια στην 

Χρυσή Αυγή να χρησιμοποιήσει την αί-
θουσα του Επιμελητηρίου και κόψει την 
πίτα της. Η θύελλα ξέσπασε τη στιγμή που 
η Νομαρχιακή Επιτροπή Κορινθίας του 

ΣΥΡΙΖΑ αντιλήφθηκε τι συμβαίνει. Επιδει-
κνύοντας ισχυρά αντανακλαστικά προέβη 
σε μία πύρινη ανακοίνωση η οποία μεταξύ 
άλλων ανέφερε τα εξής:

«Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κορινθίας του 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α καταγγέλλει  με τον πλέον κατη-
γορηματικό τρόπο την απαράδεκτη κίνηση 
της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κορινθί-
ας να παραχωρήσει αίθουσα του κτηρίου 
του, για την κοπή πίτας της νεοναζιστικής, 
εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυ-
γής. (...)

Καλούμε τον Πρόεδρο του Επιμελητη-
ρίου να συναισθανθεί το βάρος του ατο-
πήματός του και να ανακαλέσει άμεσα την 
προκλητική απέναντι στην Ιστορία της Ελ-
λάδας και τη Δημοκρατία, απόφασή του.  
Καλούμε επίσης όλα τα μέλη του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας να πάρουν σαφή 
και ξεκάθαρη θέση απέναντι στην απαρά-
δεκτη αυτή απόφαση.

Οι πολίτες της Κορινθίας, με τη μακρά 
δημοκρατική παράδοση και 
το σεβασμό στις ανθρωπιστι-
κές αξίες του ελληνικού πο-
λιτισμού, δεν ανέχονται  καμία 
θεσμική αποδοχή φορέων 
ρατσιστικών ιδεών, οι οποίοι 
μάλιστα βρίσκονται υπόλογοι 
ενώπιον της δικαιοσύνης κα-
τηγορούμενοι για δολοφονίες 
και ρατσιστικές επιθέσεις».

Η αντίδραση της ΟΕΒΕ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Άμεση υπήρξε και η αντί-
δραση της ΟΕΒΕ Κορινθίας 
η οποία σε ανακοίνωση που 
υπογράφεται από τον πρό-
εδρό της κ. Μποζίκη και το 
γραμματέα κ. Βασιλακόπου-
λο σημειώνει: 

«Η ΟΕΒΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κα-
ταγγέλει με τον πλέον απε-
ρίφραστο τρόπο την απόφα-
ση  αυτή της διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας. 
Θεωρούμε ύψιστη προσβολή 
για όλους τους επαγγελματίες 
της Κορινθίας και για όλους 
τους πολίτες γενικότερα την 
απόφαση αυτή και καλούμε 
άμεσα τη διοίκηση του Επιμε-
λητηρίου να την ανακαλέσει. 
Καμία ανοχή δεν μπορεί να 
υπάρξει από τον χώρο των 
Επαγγελματοβιοτεχνών του 
νομού μας σε τέτοια αντιδη-
μοκρατικά μορφώματα που 
μας προσβάλλουν όλους».

Η παρέμβαση 
Ραψωματιώτη

Στις αντιδράσεις καταγρά-
φηκε και η παρέμβαση του 
μέλους του Επιμελητήριου 
και Επιχειρηματία, κ. Δημή-
τρη Ραψωματιώτη, ο οποίος 
σε συνέντευξή του σε μέσα 
μαζικής ενημέρωσης τόνισε 
πως ήταν δύσκολο για τον 
πρόεδρο να αρνηθεί την αί-
θουσα στη Χρυσή Αυγή από 
τη στιγμή που παραχωρείται 

σε άλλα κόμματα. Υπογράμμισε την πάγια 
θέση του ότι το Επιμελητήριο πρέπει να 
το χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες και οι 
επιχειρήσεις και όχι τα κόμματα και κατέ-
ληξε σημειώνοντας πως το Επιμελητήριο 
πρέπει να μένει έξω από πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις.

Μάλιστα σε δημόσια συνομιλία του στα 
social media με μέλη της νομαρχιακής 
του ΣΥΡΙΖΑ, τους πέταξε το γάντι, ση-
μειώνοντας με νόημα: «Το Επιμελητήριο 
πρέπει να παραχωρείται για χρήση μόνο 
στις επιχειρήσεις, τα κόμματα μπορούν να 
βρουν άλλους χώρους για τις δραστηριό-
τητες τους.

Λάθος σε αυτούς που τελικά πήραν αυτή 
την απόφαση.  Ρωτήστε δημόσια να πά-
ρουν θέση αυτοί που είσασταν συνοδοιπό-
ροι στις εκλογές, αυτοί που εκλέχτηκαν με 
τους δικούς σας ψήφους»!!!

Η ακύρωση και τα ...απόνερα
Υπό το βάρος όλων αυτών των αντι-

δράσεων συνεδρίασε το διοικητικό συμ-
βούλιο του Επιμελητηρίου και ανακοί-
νωσε την απόφασή του να ακυρώσει την 
παραχώρηση της αίθουσας. Στην ανακοί-
νωση που υπογράφει ο πρόεδρος Παν. 
Πιτσάκης, σημειώνεται: «Η Διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας δηλώνει προς 
κάθε κατεύθυνση ότι είναι αντίθετη σε κάθε 
μορφής φασισμό, από όπου και αν προέρ-
χεται. Κανείς δε μπορεί να εκβιάσει έναν 
θεσμό, ελεύθερο και δημοκρατικό.

Το Επιμελητήριο σε έκτακτη σύγκλιση 
του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε 
την ακύρωση της άδειας χρήσης της αί-
θουσας για την εκδήλωση κοπής της πί-
τας της Χρυσής Αυγής. Επιμένουμε στην 
ισονομία και το μόνο μέλημά μας είναι να 
διασφαλίσουμε:
• Την κοινωνική γαλήνη της πολης
• Την ασφάλεια του Επιμελητηρίου και
• Την ασφάλεια των εργαζομένων του».
Ωστόσο, φαίνεται ότι η όλη υπόθεση άφη-
σε ...απόνερα που προκαλούν(;), ίσως, 
κλυδωνισμούς αφού η ανακοίνωση του 
ΣΥΡΙΖΑ μετά την ακύρωση σημείωνε με-
ταξύ άλλων με νόημα: 
«Μετά το κύμα των αντιδράσεων που προ-
κλήθηκαν, και μετά την ανακοίνωση του 
ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας που πρώτος, έγκαιρα 
και με σαφήνεια έβαλε το θέμα στις σωστές 
του διαστάσεις, η διοίκηση του Επιμελητη-
ρίου αποφάσισε τελικά να ακυρώσει την 
αρχική της απόφαση. Όχι όμως γιατί ανα-
γνώρισε το λάθος της αρχικής επιλογής, 
αλλά επικαλούμενη μόνο τον (υπαρκτό) 
κίνδυνο επεισοδίων. Αυτό υποδηλώνει 
ένα έλλειμμα που μας προβληματίζει και 
μας κάνει να επανεξετάζουμε τη θέση μας 
για μια σειρά θεμάτων. Το επόμενο διά-
στημα, τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας 
θα επανεξετάσουν την σχέση του με την 
επιμελητηριακή  παράταξη Νέα Εποχή, 
στη βάση της στάσης των μελών της στο 
συγκεκριμένο θέμα και μιας γενικότερης 
αποτίμησης της λειτουργίας της»!!!!

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

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ
15/12/ 18  ΕΩΣ 20/01/2019!

Η DROSOS SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

µόνο

ΜΕ ΦΠΑ
49€ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

ΛΑ∆ΙΑ  4L  10W40  ή  15W40,
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ, 2 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, 1 ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
           Επίσης περιλαµβάνει και διαγνωστικός έλεγχος
          των παρακάτω σηµείων:
           • Κατάσταση και πίεση ελαστικών
          • Κατάσταση και επίπεδα φόρτισης µπαταρίας
       • Στάθµη και πυκνότητα αντιψυκτικού κινητήρα
    • Στάθµη βαλβολίνης κιβωτίου ταχυτήτων (και οπίσθιου

διαφορικού, όπου προβλέπεται)
• Στάθµη υγρού πλύσης παρµπρίζ/πίσω τζαµιού και έλεγχος

ψεκαστήρων εµπρός/πίσω
• Στάθµη υγρών φρένων, Κατάσταση φθοράς τακακιών φρένων
• Κατάσταση και λειτουργία εξωτερικών φώτων
• Κατάσταση και λειτουργία συστήµατος κλιµατισµού

(ψύξη/θέρµανση/φίλτρο γύρης)
• ∆ιαγνωστικός έλεγχος (µε το Witech Plus ή το Examiner)
• Έλεγχος καυσαερίων
• Έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης
• Έλεγχος αναρτήσεων εµπρός-πίσω
• Έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων κινητήρα
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Γνώμη Πολιτισμός

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Για το θάνατο
του Παν/μιακού
Φάνη Ι. Κακριδή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, 
μετά την οδυνηρή αναγγελία του 
αδόκητου θανάτου του Πανεπιστη-
μιακού Καθηγητή Φάνη Ι. Κακριδή, 
την 8η Ιανουαρίου 2019, εμπνευ-
σμένου δασκάλου και δεινού φι-
λολόγου, που σφράγισε έντονα την 
πνευματική ζωή του τόπου μας με 
την αδιάλειπτη επιστημονική του 
παρουσία και τη συγγραφική του 
παραγωγή, αποφάσισε: 

1. Να παραστούν μέλη του Δ.Σ. 
στη νεκρώσιμη ακολουθία. 

2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό 
του εκλιπόντος. 

3. Να εκφραστούν θερμότατα 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 

4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφι-
σμα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
μας και να κοινοποιηθεί ευρύτερα. 

Η Πρόεδρος
Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα

Η Γενική Γραμματέας
Σοφία Μπλέτα

ψήφισμα 74 λεπτά στο Μπολάτι

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

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

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Όλοι πιστεύουν πως 
θα ζήσουν για πάντα. 
Αν όμως κάποια μέρα 
συμβεί το μοιραίο; 
Τι ψυχή θα παρα-
δώσεις όταν έχεις 
μάθει να λες πάντα 
ψέματα; Έτσι και στην 
ιστορία μας, ξαφνικά 
κάποιος πεθαίνει 
και για να μπορέσει 
να γίνει δεκτός στον 
παράδεισο, πρέπει να 
επιστρέψει στη γη και 
να διορθώσει τα λάθη 
του. Έχει μια δεύτερη 
ευκαιρία, μέσα σε με-
ρικά λεπτά θα πρέπει 
να πει την αλήθεια 
και να αντιμετωπίσει 
τους πάντες… Θα τα 
καταφέρει; Μπορεί να 
το κάνει; Είναι ικανός 
να πει την αλήθεια; 
74 λεπτά!
Από τις 2 Φεβρου-
αρίου και για 10 
παραστάσεις στο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπολατίου από τη 
θεατρική ομάδα της 
Νέας Διάπλασης 
σε σκηνοθεσία Άρη 
Σταύρου!
Μη το χάσετε!

74
παρουσιάζει το έργου  
του  Ευάγγελου Σαμιώτη

σκηνοθεσία ΑΡΗσ σΤΑΥΡΟΥσκηνοθεσία ΑΡΗσ σΤΑΥΡΟΥ

2,
17, 23,24

33, 9,10,
16,

2,

Φεβρουαρίου

Μαρτίου

Πολιτιστικο κέντρο μΠολατιου
εΊσΟΔΟσ: 8    Aνέργων & φοιτ. 5 ευρώ 
επιτρέπεται η είσοδος άνω των 13 ετών
ΤΗλεφωνΑ 
κΡΑΤΗσεων

694 587 1808
694 073 1760 694 652 4680

8:30

για να 
πεις την 
αλήθεια

’
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη 
στην επιτυχία των παιδιών�

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

Μια όμορφη εκδήλωση προς τιμήν των 
μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στο ξενο-
δοχείο Αλκυών στο Βραχάτι. Την εκδήλωση 
διοργάνωσαν ο δήμος Βέλου-Βόχας και το 
ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του δήμου Βέλου-Βόχας 
και τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, 
η περιφερειακή σύμβουλος Μαριλένα Σού-
κουλη, οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης του 
δήμου Βέλου-Βόχας Θανάσης Μανάβης και 
Νίκος Βουδούρης, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Μιχάλης Σδράλης, οι αντι-
δήμαρχοι Μαρία Καλλίρη και Βασίλης Τρω-
γάδης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, 
γονείς και πλήθος κόσμου. 
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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 (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)
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-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Εκδηλώσεις

Αφιέρωμα στο δάσκαλο Θεόδωρο Ράπτη 
50 χρόνια από το θάνατό του

Ο "Σύλλογος Βελιωτών η Αγία Μαρί-
να" θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με 
αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατο του 
δάσκαλου Θεόδωρου Ράπτη.

Μέσα από αρχειακό υλικό (φωτογρα-
φίες, έγγραφα, χειρόγραφες σημειώ-
σεις) θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί 
τόσο η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου 
και οι προσπάθειες που απαιτήθηκαν 
από τους Βελιώτες για την ανέγερσή 

του, όσο και το έργο του αείμνηστου 
Θεόδωρου Ράπτη.

Τμήμα του υλικού που θα δούμε, είχε 
παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 2004, 
σε αφιέρωμα που είχε τελέσει ο σύλλο-
γος γονέων του Δημοτικού Σχολείου 
Βέλου. Αυτή τη φορά θα πρωτοδημοσι-
ευθούν έγγραφα και φωτογραφίες που 
αφορούν την ιστορία του σχολείου, από 
την ίδρυσή του μέχρι το 1940.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019 

Θέατρο σημαίνει Πολιτισμός! Για 4η συνεχόμενη χρονιά ο  «Θεατρικός Χειμώνας» 
συνεχίζεται με επιτυχία, φιλοξενώντας θεατρικές ομάδες από τον νομό Κορινθίας και 
από όλη την Ελλάδα. Ένας θεσμός που προωθεί τη θεατρική παιδεία και προβάλλει 
την καλλιτεχνική δημιουργία. Μια  θεατρική γιορτή που δεν έχει διαγωνιστικό 
χαρακτήρα και που στόχος της είναι να φέρει κοντά τις θεατρικές ομάδες και να μας 
ψυχαγωγήσει. 

Πρόγραμμα 
• Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019  
Η κρυφή ζωή των ποιητών  
Μουσικοθεατρική παράσταση με τους Opera Chaotique 
 
• Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019   
Η χαμένη κούκλα   | Αλφόνσο Σάστρε  
Παιδική θεατρική σκηνή του συλλόγου Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών ‘’Ο 
Λύσιππος’’ 
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Σαλωνίτης 
  
• Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 
Ράφτης Κυριών | Ζώρζ Φεντώ  
Θεατρική σκηνή Σοφία Σπούλου του Συλλόγου Πολιτισμού ‘’Σαν παραμύθι’’ 
Σκηνοθεσία: Ευτυχία Λιβανίου 
 
• Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 
Μουσική Παράσταση -Αφιέρωμα στους Ποιητές των Εξαρχείων  
Νικόλα Άσιμο -Κατερίνα Γώγου - Παύλο Σιδηρόπουλο  
Ανοικτή Κοινότητα Γραμμάτων & Τεχνών “Πολιτιστική Ανασύνθεση’’  
 
• Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 
Cuba Linda | Μουσικοχορευτική παράσταση  
Συμπαραγωγή του Συλλόγου Πολιτισμού “Σαν Παραμύθι” με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Κορινθίων η "Τερψιχόρη" 
 
• Κυριακή 17  Φεβρουαρίου 2019 
Το αυγό | Φελισιέν Μαρσώ   
Θεατρική ομάδα Ξυλοκάστρου “Καρυάτης’’  
Σκηνοθεσία: Κώστας Αγγελίδης 
 
• Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 
Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω! | Ντάριο Φο  
 Συμπαραγωγή του Συλλόγου Πολιτισμού “Σαν Παραμύθι” με τη θεατρική 
Ομάδα Ευρωστίνης “Πειραματιστές”  
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019 

Θέατρο σημαίνει Πολιτισμός! Για 4η συνεχόμενη χρονιά ο  «Θεατρικός Χειμώνας» 
συνεχίζεται με επιτυχία, φιλοξενώντας θεατρικές ομάδες από τον νομό Κορινθίας και 
από όλη την Ελλάδα. Ένας θεσμός που προωθεί τη θεατρική παιδεία και προβάλλει 
την καλλιτεχνική δημιουργία. Μια  θεατρική γιορτή που δεν έχει διαγωνιστικό 
χαρακτήρα και που στόχος της είναι να φέρει κοντά τις θεατρικές ομάδες και να μας 
ψυχαγωγήσει. 

Πρόγραμμα 
• Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019  
Η κρυφή ζωή των ποιητών  
Μουσικοθεατρική παράσταση με τους Opera Chaotique 
 
• Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019   
Η χαμένη κούκλα   | Αλφόνσο Σάστρε  
Παιδική θεατρική σκηνή του συλλόγου Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών ‘’Ο 
Λύσιππος’’ 
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Σαλωνίτης 
  
• Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 
Ράφτης Κυριών | Ζώρζ Φεντώ  
Θεατρική σκηνή Σοφία Σπούλου του Συλλόγου Πολιτισμού ‘’Σαν παραμύθι’’ 
Σκηνοθεσία: Ευτυχία Λιβανίου 
 
• Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 
Μουσική Παράσταση -Αφιέρωμα στους Ποιητές των Εξαρχείων  
Νικόλα Άσιμο -Κατερίνα Γώγου - Παύλο Σιδηρόπουλο  
Ανοικτή Κοινότητα Γραμμάτων & Τεχνών “Πολιτιστική Ανασύνθεση’’  
 
• Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 
Cuba Linda | Μουσικοχορευτική παράσταση  
Συμπαραγωγή του Συλλόγου Πολιτισμού “Σαν Παραμύθι” με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Κορινθίων η "Τερψιχόρη" 
 
• Κυριακή 17  Φεβρουαρίου 2019 
Το αυγό | Φελισιέν Μαρσώ   
Θεατρική ομάδα Ξυλοκάστρου “Καρυάτης’’  
Σκηνοθεσία: Κώστας Αγγελίδης 
 
• Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 
Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω! | Ντάριο Φο  
 Συμπαραγωγή του Συλλόγου Πολιτισμού “Σαν Παραμύθι” με τη θεατρική 
Ομάδα Ευρωστίνης “Πειραματιστές”  
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου 
 
• Κυριακή 3 Μαρτίου 2019  
Μάνα Μητέρα Μαμά | Γιώργος Διαλεγμένος 
Πολιτιστικός Σύλλογος Περιγιαλίου ‘’Απόλλων’’ | Θέατρο Περιγιαλίου  
Σκηνοθεσία: Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη / Αλέκος Ξανθάκης 
 
• Κυριακή 17 Μαρτίου 2019  
Το τάβλι | Δ. Κεχαΐδη  
Θέατρο των Ανθρώπων  
Σκηνοθεσία: Κοσμάς Κονδύλης 
 
• Κυριακή 24 Μαρτίου 2019  
Με δύναμη από την Κηφισιά | Δημήτρη Κεχαΐδη – Ελένη Χαβιαρά  
Θεατρικό Εργαστήρι Νεμέας  
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κατσάμπας 
 
• Κυριακή 31 Μαρτίου  2019 
Επείγοντα Περιστατικά | Αρκάς   
Θεατρική σκηνή Σοφία Σπούλου και το εφηβικό τμήμα του Συλλόγου Πολιτισμού 
“Σαν Παραμύθι’’  
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου 
 
 
• Κυριακή 7 Απριλίου  2019 
 “Γυναίκες εν δράσει’’ Κωμωδία βασισμένη στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη  
Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Κιάτου 
Σκηνοθεσία: Χρυσάνθη Πετροπούλου 
 
• Κυριακή 14 Απριλίου 2019 
Μάγος του Οζ | Φρανκ Μπάουμ 
Θεατρική σκηνή Σοφία Σπούλου και τα παιδικά τμήματα θεάτρου του Συλλόγου 
Πολιτισμού “Σαν Παραμύθι’’ 
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου 
 

Δημοτικό Θέατρο Κιάτου 
Έναρξη παραστάσεων: 20:30  
Γενική είσοδος 5 € | Συνεισφορά για την ενίσχυση των θεατρικών ομάδων 
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Γνώμη Βιβλίο

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ. ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΟ ΔΕΝ ΕΙΠΑ, 
ΑΚΟΜΗ ΖΩ   
Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ
Κατηγορία:  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789604108404
Αριθμός σελίδων: 368

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Έντεκα ιστορίες, εμπνευσμένες 
όλες από ημέρες και νύχτες δύσκο-
λες, σκοτεινές και μοναχικές. Ιστο-
ρίες για τον έρωτα και την αγάπη, 
τη νοσταλγία και την απώλεια, για 
τους θανάτους που βιώνεις στη ζωή 
και για τις φορές που βρέθηκες ένα 
βήμα πιο κοντά στην τρέλα. Κάποιες 
πηγάζουν από γνωριμίες με αλλόκο-
τους ανθρώπους, άλλες είναι βαθιά 
εξομολογητικές και μερικές υπα-
γορευμένες εξ ολοκλήρου από τη 
φωνή που μιλάει μέσα στο κεφάλι 
κάθε ανθρώπου. Όπως και να έχει, 
σας κοιτάζουν κατάματα δίχως να 
επιχειρούν να σας αποδείξουν κάτι· 
θέλουν μονάχα να σας διηγηθούν 
μια ιστορία, ψιθυρίζοντάς σας πως 
υπάρχει και αυτή η εκδοχή της.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Όταν αυτό το βιβλίο έπεσε στα χέ-

ρια μου, η καρδιά μου πραγματικά, 
έτρεμε από αδημονία!

Βλέποντας το εξώφυλλο, ανα-
γνώρισα πολύ γνώριμα πράγματα, 
βιώματα που λίγο πολύ έχουμε ζήσει 
όλοι μας. Η σαΐτα να ακολουθεί μια 
καμπυλωτή πορεία, όπως ακριβώς 
οι συναισθηματικές μεταπτώσεις μας 
λόγω όλων αυτών των γεγονότων 
που ζούμε. Ένα χέρι να αναδύεται, 
γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από την 

όποια συμπαράσταση έχουμε από το 
περιβάλλον μας, κοντινό και μη, στην 
επιφάνεια από τα βάθη των πιο σκο-
τεινών μας τόπων καταφέρνουμε κι 
ανεβαίνουμε μόνοι μας. Τολμώ να 
πω: εξ’ ού και ο τίτλος.

Δεν ξέρω πως ακριβώς ήταν αυτές 
οι έντεκα ιστορίες στη πρότερη τους 
μορφή, και ναι, ίσως να μπορούσαν 
να είχαν γραφεί και καλύτερα, όπως 
ομολογούν και οι ίδιες, αλλά διαπι-
στώνω πως αυτό το «ξαναχτένισμα» 
είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Σε αυτές τις υπέροχες ιστορίες 
αναγνωρίζει κανείς την ίδια τη ζωή, 
κομμάτια ακόμα και της δικής μας, 
ακόμα και δικά μας, γνώριμα συναι-
σθήματα.

Ο συγγραφέας, μας κρατάει το 
καλύτερο για το τέλος. Μας αποδει-
κνύει πως μπορεί και ξέρει να γρα-
φεί τέλεια αστυνομικές ιστορίες. Εγώ 
τουλάχιστον του βγάζω το καπέλο.

Η συμβουλή μου: αυτό το βιβλίο 
μη το διαβάσετε βιαστικά…   μόνο 
έτσι θα έχετε την  δυνατότητα να 
αντιληφθείτε την ένταση της γραφής 
του συγγραφέα.

Αφήστε την πόρτα της ψυχής σας 
διάπλατα ανοιχτή για να γεμίσουν και 
τα μέσα δωμάτιά της με τον φρέσκο 
αέρα των συναισθημάτων που φυ-
σούν οι ιστορίες του.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης γεννήθη-

κε το 1981, ζει στην Αθήνα και κατάγε-
ται από τα Χανιά. Εργάζεται στον τομέα 
της Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας, έχει 
σπουδάσει Διοίκηση Αθλητικών Επι-
χειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις, και 
από το 2008 κατέχει τον τίτλο του Reiki 
Therapist Of Usui System of Natural 
Healing. Αρθρογραφεί για θέματα που 
αφορούν στη λογοτεχνία, τη μουσική και 

το θέατρο και επί σειρά ετών έχει ασχο-
ληθεί με την παραγωγή μουσικών εκ-
πομπών στο ραδιόφωνο. Η ενασχόλησή 
του με τη συγγραφή ξεκινά από τα εφη-
βικά του χρόνια, όταν στα δεκαεπτά του 
κερδίζει βραβείο από την Πανελλήνια 
Ένωση Λογοτεχνών για το διήγημά του 
"Ο Ζητιάνος". Τα μυθιστορήματα "Τ' αη-
δονιού το δάκρυ" (Ωκεανίδα, 2015) και 
"Ένα δράμι δύναμης" (Ωκεανίδα, 2016) 
ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες στα 
αντίστοιχα Βραβεία Βιβλίου Public και 
κατέκτησαν το καθένα μια θέση ανάμεσα 
στα δέκα επικρατέστερα στις κατηγορίες 
"Ηρωίδα Έμπνευση" και "Ελληνικό Μυ-
θιστόρημα". Το "Αντίο δεν είπα, ακόμη 
ζω" είναι το έβδομο βιβλίο του συγγρα-
φέα και πρόκειται για μια συλλογή ιστο-
ριών (δέκα διηγήματα και μια νουβέλα) 
με κύριο άξονα τους χαρακτήρες των 
ηρώων και την αναζήτηση απαντήσεων 
στο δίπολο ζωή-θάνατος.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Να γελάτε δυνατά να σπάνε τα 
άσχημα.
 Να ρισκάρετε για τα απίθανα.
Να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τε-
λειώσουν.

Να μη μένετε στο σκοτάδι, να ψά-
χνετε το φως.  Πάντα υπάρχει μια 
χαραμάδα για το καλύτερο!

Μια ανθρώπινη 
Ξανθίππη που 
ξαναζεί το 
παρελθόν της

Όλα όσα αγνοείτε και θέλετε να μάθετε 
για τον σπουδαίο φιλόσοφο, μέσα από 
την ανατρεπτική ματιά της ίδιας της συ-
ζύγου του.
Μια ανθρώπινη Ξανθίππη που ξαναζεί 
το παρελθόν της, διδάσκει πολιτισμό με 
απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία, αλλά 
συγχρόνως, πλουτίζει και τη δική μας 
γνώση. Άλλοτε σαρκαστική, άλλοτε με 
χιούμορ και άλλοτε συγκινητική, προ-
σπαθεί να μας πει, αυτά που δεν μας 
είπε και δεν μάθαμε ποτέ.
Ο συγκλονιστικός θεατρικός μονόλογος 
του βραβευμένου συγγραφέα Γιώργου 
Α. Χριστοδούλου "Ξανθίππη, η γυναίκα 
του Σωκράτη" παρουσιάζεται με την 
Τζένη Κολλάρου-Καλλέργη σε σκηνο-
θεσία Φωτεινής Νταφοπούλου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ώρα 20.00 (προσέλευση 19.30)
Εισιτήρια: Προπώληση 8 ευρώ, Ταμείο 
10 ευρώ
Τηλέφωνα κρατήσεων: 6938-043693, 
6976 433283 & 2741-305059.
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Παναγής Δ. Ζούβας (1910 – 1992)
Ιστορικός - συγγραφέας, λογοτέχνης, επίτιμος δρ Φιλοσοφίας, δημοσιογράφος

ΜΕΡΟΣ  Γ΄

Συγγραφικό έργο

Α ναμφίβολα ο Παναγής Δ. Ζού-
βας υπήρξε μια πολυτάλαντη 
προσωπικότητα με εκτεταμέ-

νο συγγραφικό έργο και πολύπλευρη 
δράση. Ως εύπορος που ήταν είχε τη 
δυνατότητα να ταξιδέψει σε διάφορες 
χώρες, όπως  Χιλή (Santiago), Ολλαν-
δία, Γερμανία, Κύπρος (Λεμεσός), Αμε-

ρική (Μινεσσότα, 
Pitsburg) κ.α., 
κάτι που τον βοή-
θησε να διευρύνει 
τους ορίζοντές 
του, τις γνωριμί-
ες και τις επαφές 
του. Διατηρούσε 
στενές σχέσεις 
με την Ελληνική 
βασιλική οικογέ-
νεια και ιδιαίτερα 
με τον Βασιλέα 

Κωνσταντίνο Β΄, ενώ συμμετείχε στα 
δρώμενα των κύκλων της τότε κοσμι-
κής Αθήνας.
Συνεργάστηκε με εφημερίδες και πλεί-
στα περιοδικά της εποχής εκείνης στην 
Ελλάδα (Κόρινθος, Αθήνα κ.α.), αλλά και 
στο εξωτερικό (Μινεσσότα, Χιλή κ.α.), 
δημοσιεύοντας κριτικές και άρθρα επί 
ποικίλλων θεμάτων. Τα περιοδικά στα 
οποία αρθρογραφούσε κατά καιρούς 
ήταν τα ακόλουθα: «Ελλάς του Νότου», 
«Ξενία», «Ο Ελληνισμός του Εξωτερι-
κού», «Ο Άρης», «Εθνική Φλόγα», «Δια-
λέξεις», «Αχαϊκά Χρονικά», «Ο Αιών», 
«Ιόνιος Ηχώ», «Προβολεύς», «Φιλο-
λογική Πρωτοχρονιά», «Για σας και το 
παιδί σας», «The Tribune of G.A.P.A». Οι 
εφημερίδες με τις οποίες συνεργάστηκε 
ήταν οι: «Αργολική Φωνή», «Νέμεσις», 
«Ο Έλλην», «Παραγωγικά Νέα», «Αρ-
γολική Φωνή», «Φωνή της Εκκλησί-
ας», «Βορειοηπειρωτικός αγώνας», 
«Εφημερίδα της Κορίνθου», «Θάρρος 
της Κορίνθου», «Κορινθιακά Χρονικά», 

«Ένωσις των Κορινθίων», «Κορινθιακή 
Ηχώ». Τα κυριότερα εκ των έργων του 
είναι ιστορικά, επιστημονικά, λογοτεχνι-
κά / μελετήματα, από τα οποία κατέστη 
εφικτό να συνταχθεί ο ακόλουθος συ-
νοπτικός κατάλογος. Υπάρχει όμως και 
ανέκδοτο ιστορικό έργο.
(1 9 3 5) 
-  Παιδολογία – Νομικά, Αθήναι.
(1 9 3 7) 
- Προορισμός και σκοπός της Εκπαι-

δεύσεως, Αθήναι.
(1 9 3 8) 
- Περί Γάμου (ιστορικώς), Αθήναι.
- Διαδοχικοί Γάμοι, Αθήναι.
- Η εορτή της Πεντηκοστής, Αθήναι.
- Ευριπίδου Εκάβη – Τραγωδία, απόδο-

σις εις την Νεοελληνικήν, Αθήναι.
- Ο τρόπος εκλογής Επισκόπων –Πα-

τριαρχών και Πατριάρχαι εκ Λαϊκών 
(Απρίλιος), ανάτυπον εκ της εφημερί-
δος «Φωνή της Εκκλησίας», Αθήναι.

- Κωνσταντίνος ΙΒ΄. Ο θρυλικός βασι-
λεύς, Αθήναι.

(1 9 3 9)
- Σκηναί εκ του οικογενειακού βίου 

των Αρχαίων Ελλήνων, Αθήναι.
(1 9 4 0)
- Μοναχοί και Φιλανθρωπία, Αθήναι.
(1 9 4 1)
- Οι μοναχοί και τα Γράμματα, Αθήναι.
(1 9 4 2)

- Περί Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης, 
Αθήναι.

- Η Εκκλησία κατά την Τουρκοκρατίαν, 
Αθήναι.

(1 9 4 5)
- Ιουστινιάνειος Νομοθεσία εν σχέσει 

προς την Εκκλησίαν, Αθήναι.
(1 9 4 6)
- Περί ανατροφής των παίδων ιστορι-

κώς, Αθήναι.
- Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Χριστια-

νισμός, Αθήναι.
- Κοινωνική Δικαιοσύνη και Χριστιανι-

σμός, Αθήναι.
-  Εκκλησία και Κοινωνική Πρόνοια, 

Αθήναι.
(1 9 5 3)
- Τα γενετήσια προβλήματα της εποχής 

μας, Αθήναι.
(1 9 5 4)
- Ο μέγας διδάσκαλος, Γεώργιος Γεν-

νάδιος, ανάτυπον εκ του περιοδικού 
«Ραδιοπρόγραμμα», Αθήναι.

- Η Ελληνική Βασιλεία ως Εθνική Ιδέα, 
Αθήναι.

(1 9 5 6)
- Η βασίλισσα Φρειδερίκη εις την υπη-

ρεσίαν του Έθνους, Αθήναι.
- Οι Έλληνες Βασιλείς 1833 – 1956, 

Αθήναι.
(1 9 5 7)
- Οίκος Βρεφών «Η μητέρα» εις το 

περιοδικό «Για σας και το παιδί σας», 
Αθήναι.

- Η Α.Μ: Το βασιλικόν και ανθρώπινον 
μεγαλείον, Αθήναι.

(1 9 5 8)
- Η Ένωσις της Επτανήσου και ο Γεώρ-

γιος Α΄, εις την εφημερίδα «Εφημερίς 
της Κορίνθου» (18 Μαϊου), Κόρινθος, 
[Μελέτη].

- Ο Ελληνισμός ως εκπολιτιστική δύνα-
μις, εις την εφημερίδα «Βορειοηπει-
ρωτικός Αγών» (7 Ιουνίου), Αθήναι.

- Ο Απόστολος Παύλος εις την Ελλάδα, 
ανάτυπον εκ της εφημερίδος «Θάρ-
ρος της Κορίνθου» (15 Ιουλίου), Κό-
ρινθος, [Μελέτη].

- Ιωάννης Ζαμπέλιος, ο επτανήσιος 
αγωνιστής και ποιητής, εις την εφη-
μερίδα «Εφημερίς της Κορίνθου» (12 
Οκτωβρίου 1958), Κόρινθος, [Μελέτη].

(1 9 5 9)
- Η Ελληνική Γεωργία, Αθήναι.
- Πανηγυρικοί εις την επέτειον του 

Όχι (28-10-1959) κ. Χρήστου Γ. Ευ-
αγγελάτου δημάρχου Μεσολογγίου 
–πρώην υπουργού, Αθήνα.

- Ελληνισμός – Χριστιανισμός, εις την 
εφημερίδα «Εφημερίς της Κορίνθου» 
(10 Μαϊου), Κόρινθος.

- Το πατριωτικόν Ίδρυμα και η προ-
στασία του παιδιού, ανάτυπον εκ της 
εφημερίδος «Αργολική Φωνή» (10 
Μαϊου), Αθήναι.

- Το Ιερό νησί της Παναγιάς, εις 
το περιοδικό «The Tribune of 
G.A.P.A»,Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, 
Pittsburgh.

- Η Ελληνική Τυπογραφία, ανάτυπον εκ 
της εφημερίδος «Βορειοηπειρωτικός 
Αγών» (Οκτώβριος), Αθήναι.

- Μαντώ Μαυρογένους, ανάτυπον εκ 
του περιοδικού «Ο Άρης» (Δεκέμβρι-
ος), Αθήναι.

- Τα τριαντάφυλλα και η Ιστορία τους, 
εις την εφημερίδα «Παραγωγικά Νέα» 
(Μάρτιος), Αθήναι.

- Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ανάτυ-
πον εκ του περιοδικού «The Tribune 
of G.A.P.A» (Μάϊος – Ιούνιος), 
Pittsburgh.

(Συνεχίζεται)

Ιστορικό Αφιέρωμα

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος*

* Ο κ. Σχοινοχωρίτης  Κωνσταντίνος είναι Ιστορικός - συγγραφέας, 
Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος - Μουσειολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ
email: korinthios13@yahoo.gr, τηλ. 6945 832094
προσωπικό ιστολόγιο: http://adesmeutiskepsi.blogspot.com

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00
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Γνώμη Υγεία
Αιμοδοσία: Ποια τα οφέλη για την υγεία σας
Πέρα από τη σημαντική κοινωνική της διάσταση, η αιμοδοσία μπορεί να ωφελήσει σημαντικά και την υγεία του αιμοδότη

Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, η δωρεά αίμα-
τος μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και καρκίνου 
κι αυτό οφείλεται στη μείωση των υψηλών επιπέδων 
σιδήρου που έχουν συνήθως οι αιμοδότες.

Ο σίδηρος επηρεάζει την πηκτικότητα του αίματος. 
Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδά του, τόσο πιο «πηχτό» 
είναι το αίμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση 
της οξείδωσης της χοληστερόλης, η οποία επηρεάζει 
την πυκνότητα του αίματος και δημιουργεί αυξανό-
μενη τριβή καθώς διέρχεται από τα αιμοφόρα αγγεία. 
Η τριβή προκαλεί φθορές στα εσωτερικά τοιχώματα 
των αρτηριών και μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
καρδιαγγειακής νόσου. Επειδή μέσω της προσφοράς 
αίματος, αφαιρείται από τον αιμοδότη αρκετός σίδη-
ρος, «αραιώνει» το αίμα.

Ποια είναι τα οφέλη
-Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην 

«Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας» 
(JAMA), τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά είναι λιγό-
τερα στους αιμοδότες ηλικίας 43 έως 61 ετών, οι οποί-
οι δίνουν αίμα δύο φορές τον χρόνο.

-Μελέτη σε 2.682 άνδρες από την Φινλανδία έδειξε 
πως όσοι ήταν αιμοδότες διέτρεχαν κατά 88% μικρό-
τερο κίνδυνο εμφράγματος σε σύγκριση με όσους δεν 
ήταν.

-Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην αμερικανική «Επι-
θεώρηση του Εθνικού Ιδρύματος Καρκίνου» (JNCI) 
συσχέτισε τον αυξημένο σίδηρο με αυξημένο κίνδυνο 
καρκίνου – ίσως επειδή ο πολύς σίδηρος αυξάνει τις 
βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου στον οργα-
νισμό. Η αιμοδοσία δύο φορές τον χρόνο, όμως, μει-
ώνει τη συχνότητα και τη θνησιμότητα από καρκίνο 
σύμφωνα με μία άλλη μελέτη, που διεξήχθη σε 1.200 
εθελοντές και διήρκησε 4,5 χρόνια.

-Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια 
στο Σαν Ντιέγκο ανακάλυψαν ότι με κάθε αιμοδοσία 
ο οργανισμός καίει 650 θερμίδες κατά την διαδικασία 

αναπλήρωσης του αίματος. Ο όγκος του αίματος ανα-
πληρώνεται μέσα σε 48 ώρες από την αιμοδοσία, ενώ 
τα ερυθρά αιμοσφαίρια αναπληρώνονται μέσα σε τέσ-
σερις έως έξι εβδομάδες. Όλες οι μελέτες συνηγορούν 
ότι κάποιος πρέπει να είναι συστηματικός αιμοδότης 
για να αποκομίζει αυτά τα οφέλη.

Αιμοδοσία στο Ζευγολατιό
Φέτος για μία ακόμη χρονιά διοργανώνεται αιμοδο-

σία στο Ζευγολατιό στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, την οποία 
διαθέτει, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
χρόνιων ή έκτακτων αναγκών ασθενών συνανθρώ-
πων μας. 

Θυμίζουμε ότι πέρυσι, ήταν κάτι παραπάνω από πε-
ριορισμένη, η συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία. 
Μάλλον απογοητευτική θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί, αφού ελάχιστοι Ζευγολατιώτες προσήλθαν για να 
προσφέρουν το αίμα τους. 

Με την ελπίδα ότι φέτος θα υπάρξει η πρέπουσα 
ανταπόκριση από ένα χωριό 4.500 κατοίκων υπογραμ-
μίζουμε με την ευκαιρία, ότι το αίμα είναι ο φορέας της 
ζωής και ως  αναντικατάστατο θεραπευτικό μέσο, Η 
ΜΟΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ούτε πα-
ράγεται, ούτε αντικαθίσταται, ούτε αγοράζεται, ούτε 
πωλείται, ούτε πιστώνεται, μόνο προσφέρεται. 

Φιλανθρωπία, επιτακτικό καθήκον ή ηθικό χρέος; 
ό,τι και αν ισχύει αδιαμφισβήτητα όπως λέει κι ο λαός 
“-αχρείαστο να είναι το αίμα, αλλά πρέπει να υπάρχει”.

Όπως  η ανάγκη σε αίμα αφορά όλους σχεδόν σε 
κάποια φάση της ζωής τους, έτσι κι Η ΑΙΜΟΔΟΤΙ-
ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΟΛΩΝ. Κάθε μονάδα αίματος παραπάνω είναι νίκη: 
Νίκη του εθελοντισμού έναντι του ωχαδελφισμού και 
της απραξίας, νίκη της ζωής έναντι στο θάνατο. 

Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 
2019, από τις 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Ζευγολατιού.
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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
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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

Δωρεά διασωστικού 
εξοπλισμού από τους 
ΑμΕΑ Κορινθίας
Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες 
Κορινθίας μέσω της δράσης συλλογής 
και ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών, 
που πραγματοποιεί με την βοήθεια των 
συμπολιτών μας, προσφέροντας με τον 
τρόπο αυτό μεγάλο έργο στον συνάν-
θρωπο, ενίσχυσε το εξοπλισμό του 
Τμήματος μας με δύο διασωστικά κράνη.
Με αυτή την προσφορά, μας δίνεται 
η δυνατότητα να γίνουμε ακόμα πιο 
αποτελεσματικοί και να επιχειρούμε με 
ασφάλεια σε τεχνικά δύσκολες αποστο-
λές όπως φωτιές, πλημμύρες και άλλες 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο 
στον Νομό μας, όσο και προς ενίσχυση 
σε όλη την Ελλάδα.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΕΣ 
Κορίνθου ευχαριστεί το Σωματείο Αμεα 
Κορινθίας για την δωρεά εξοπλισμού 
διάσωσης.
Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται την 
δυνατότητα να βοηθάμε όπου υπάρχει 
ανάγκη.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Περιφερειακό Τμήμα Κορίνθου
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ, 
ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

δωρεά

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

Υγεία

Κρύο: Πως βλάπτει και πως κάνει καλό στην υγεία μας  
Τι μπορεί όμως να προσφέρει το 

κρύο στην υγεία μας; Και πως μπορεί 
να την βλάψει; Η επιστήμη απαντά.

Τα θετικά του κρύου
στον οργανισμό μας:
Σκληραγωγεί τα αγγεία του δέρματος:

Η έκθεση σε ελαφρώς χαμηλές 
θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχτεί 
και ευεργετική για τα αγγεία καθώς 
τα «σκληραγωγεί» μαθαίνοντάς τα να 
προσαρμόζονται στις μεταβολές της 
θερμοκρασίας.
Ενεργοποιεί τον καφέ λιπώδη ιστό:

Το είδος λίπους που παράγει θερ-
μότητα και καίει θερμίδες είναι ο 
καφέ λιπώδης ιστός ο οποίος αν και 
συναντάται κυρίως στα βρέφη και τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας εντούτοις 
υπάρχουν κάποιες ποσότητες και στο 
ενήλικο σώμα. Ολλανδοί ερευνητές εί-
χαν δείξει ότι οι μέτρια χαμηλές θερμο-
κρασίες ενεργοποιούσαν το καφέ λίπος 
στους 23 από τους 24 εθελοντές.
Οι θεραπευτικές ιδιότητες του κρύου:

Μία έρευνα παρατήρησε 10 γυναίκες 
που για 3 μήνες κολυμπούσαν για 20 
δευτερόλεπτα σε εξαιρετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες. Οι τιμές αίματος των γυ-
ναικών αυτών ήταν φυσιολογικές πλην 
της νορεπιφρίνης, η οποία παρουσίαζε 
διπλάσιες ή ακόμα και τριπλάσιες τιμές 
λίγα λεπτά μετά την έκθεση στο κρύο. 
Πρόκειται για χημική ουσία του νευρι-

κού συστήματος η οποία συνδέεται με 
την αναλγησία.
Τα αρνητικά:
1. Αύξηση αρτηριακής πίεσης:

Σε διάφορες έρευνες των τελευταί-
ων δεκαετιών έχει παρατηρηθεί ότι το 
χειμώνα η αρτηριακή πίεση παρουσι-
άζει αύξηση καθώς το αίμα αντλείται 
ταχύτερα από την καρδιά και παρατη-
ρείται σύσπαση των αγγείων.
2. Αναπνευστικές παθήσεις:

Η απότομη μείωση της θερμοκρασί-
ας έχει παρατηρηθεί πως ακολουθείται 
από αύξηση των θανάτων που απο-
δίδονται σε αναπνευστικές νόσους. Η 
εξήγηση της πιο πάνω παρατήρησης 

βασίζεται στο ότι μερικά παθογόνα, 
όπως ο ιός της γρίπης ευνοούνται από 
τις χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον η 
έκθεση στο κρύο περιορίζει τη δράση 
του ανοσοποιητικού συστήματος, αυ-
ξάνοντας την πιθανότητα λοίμωξης. 
Μία έρευνα του 1970 είχε αποδείξει 
ότι το κοινό κρυολόγημα δεν συνδέ-
εται με την έκθεση στο κρύο κάτι το 
οποίο αμφισβητείται από Βρετανούς 
ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν πως 
ο ψυχρός αέρας που περνά από τις ρι-
νικές κοιλότητες «ανοίγει την πόρτα» 
στις λοιμώξεις περιορίζοντας τη δράση 
του ανοσοποιητικού συστήματος στην 
περιοχή.

gnomipoliton@gmail.com
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, 20001

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 
εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
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Χαμόγελα από 
τα «Χιόνια»
Αισιοδοξία και χαμόγελα 
από συμμετοχή των μικρών 
αθλητών του Ιστιοπλοϊκού 
Σικυωνίων στο «Κύπελλο 
Χιόνων 2018». Στον αγώνα 
που διεξήχθη στον Φαληρικό 
όρμο στις 8 & 9 Δεκεμβρίου, 
από τον Ι.Ο. Πειραιώς, πήραν 
μέρος πάνω από 250 αθλητές 
από την Ελλάδα, την Κύπρο 
και την Ουγγαρία. 

Στην κατηγορία αγοριών μέχρι 
11 χρόνων ο Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος Σικυωνίων συμμετείχε 
με τρεις αθλητές, τον Γιώργο 
Θεοδωρόπουλο, τον Ευάγγελο 
Δανιήλ και τον οχτάχρονο 
Θάνο Θεοδωρόπουλο. Ο 
Γιώργος Θεοδωρόπουλος, 
με πολύ καλές κούρσες, 
κατέλαβε την 15η θέση της 
γενικής κατάταξης και την 
2η ανάμεσα στους αθλητές 
των εκτός Αττικής Ομίλων. Ο 
Ευάγγελος Δανιήλ, πήρε την 
πρώτη θέση στην 3η κούρσα 
για να βρεθεί τελικά στην 23η 
θέση της γενικής κατάταξης 
και την 4η των περιφερειακών 
ομίλων. Εξαιρετικός και ο 
Θάνος Θεοδωρόπουλος, που 
όμως δεν κατάφερε, λόγω των 
ισχυρών ανέμων της Κυρια-
κής, να κρατήσει τη θέση του 
και τερμάτισε τελικά 77ος.

συμμετοχή

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑ  14  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019

23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Θεοφάνεια με λαμπρότητα και κρύο�

Μ ε λαμπρότητα και παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες ολοκληρώθηκε και φέτος ο εορτασμός των 
Θεοφανίων στην πόλη του Κιάτου. Μάταια ο ήλιος 

προσπαθούσε να θερμάνει τους λίγους θαρραλέους πιστούς 
που αψήφησαν την παγωμένη ατμόσφαιρα και βρέθηκαν 
στον προβλήτα του λιμανιού για τη ρίψη του σταυρού στη 
θάλασσα. 

Στην μεγάλη γιορτή του αγιασμού των υδάτων, ο Ιστιοπλο-
ϊκός Όμιλος Σικυωνίων έδωσε για μια ακόμα χρονιά το πα-
ρών. Παρά το τσουχτερό κρύο, οι αθλητές του, με τους πιο 
θαρραλέους να αρμενίζουν με τα σκαφάκια τους, το Δ.Σ. 
αλλά και οι γονείς των αθλητών, με το φουσκωτό και το ιστι-
οφόρο «Αλκυών» πλαισίωσαν το χώρο ρίψης του σταυρού, 
δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στον εορτασμό.
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ARENA FC ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο υπεύθυνος των 
Ακαδηµιών Arena FC 
Αθλοχώρος, Γιώργος 

Βορινιώτης υπογράφει
τη συνεργασία µε τον 
πρέοδρο του ΑΣΤΕΡΑ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γιώργο 
Μποροβήλο.

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
τηλ. 27410 50355
W ARENA F.C. (ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ)

Στόχοι του δικτύου αποτελούν η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση νεαρών 

αθλητών, η διοργάνωση ημερίδων, 
σεμιναρίων και τουρνουά, καθώς και  

η αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών  
με τελικό στόχο την ένταξη των  

καλυτέρων στις ακαδημίες του Αστέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA B΄


