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Στους δρόμους βρίσκονται και πάλι οι αγρότες από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι θα 
κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, αφού πέρασαν από το κέντρο της Κορίνθου 
έστησαν το "στρατηγείο" τους στο ύψος της παλιάς Σωληνουργείας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παναγιώτης Φια-
κάς στο κάλεσμά του διαμαρτύρεται για την  αγροτική πολιτική της κυβέρνησης τονίζει ότι για άλλη μια φορά οι αγρότες 
βρίσκονται σε αδιέξοδο και η μόνη τους διέξοδος και λύση είναι ο αγώνας!
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Παρουσίασε το νέο βιβλίο του "Σέρρα"

Ο Γιάννης Καλπούζος 
στην Κόρινθο

σελ. 15

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ) 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σημαντικές παρεμβάσεις με 
έργα υποδομής στην Π.Ε. 
Κανελλοπούλου-Σφαγεία

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Αντιπροσωπεία της JOHN 

DEERE στον Άσσο

σελ. 12-13

σελ. 2-3σελ. 4 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ  σελ. 5-7

Στο πλαίσιο μιας πιο δυναμικής επικοινωνιακής τακτικής ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας κάλεσε 
τα ΜΜΕ και μίλησε για το σύνολο των έργων και τη γενικότερη κατάσταση στο δήμο

Ο Αλέκος Χονδρός εγκαινίασε τη συνεργασία του με τη μεγάλη 
εταιρεία και το νέο του κατάστημα στην παλαιά εθνική οδό

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Δήμος Βέλου-Βόχας

Σ
υνέντευξη τύπου προς τα ΜΜΈ 
εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο δή-
μαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος και παρουσίασε 

όλα όσα η σημερινή δημοτική αρχή 
έπραξε αλλά και θα πράξει στο μέλλον. 
Η συνέντευξη είχε δύο σκέλη:  α) Ό,τι 
παρέλαβε και αντιμετώπισε ως δήμαρ-
χος όταν ανέλαβε τα ηνία του δήμου το 
2011 και ο δήμος ήταν στα «κόκκινα» 
και β) τις ενέργειες του ιδίου και των 
συνεργατών του στην καθημερινότητα 
αλλά και στα έργα υποδομής, ανάπτυ-
ξης και κοινωνικής πολιτικής. 

Πριν ξεκινήσει την αναφορά του, ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας τόνισε τα προ-
βλήματα που δημιουργεί στη λειτουργία 
του δήμου η μη ύπαρξη του δημαρ-
χείου. Ωστόσο, τόνισε, έγινε η κίνηση 
του νέου διοικητικού κτιρίου, ώστε να 
συγκεντρωθούν οι υπηρεσίες και να 
λειτουργήσουν καλύτερα προς όφελος 
των δημοτών. 

Στο ίδιο πνεύμα είναι η λειτουργία 
ΚΕΠ στο Βραχάτι, που πρόκειται να ξε-
κινήσει, ως μία διοικητική δομή, η οποία 
θα εξυπηρετήσει τόσο τους μόνιμους 
κατοίκους όσο και το πλήθος των του-
ριστών που κατακλύζουν την περιοχή 
το καλοκαίρι.  

Τέλος ο δήμαρχος ανέφερε ότι νοι-
κιάστηκε καινούργιο εργοτάξιο στο 
Ζευγολατιό ώστε να δημιουργηθεί μια 
λειτουργική και οργανωμένη αποθήκη 
για να μπορεί η τεχνική υπηρεσία να 
δουλέψει όπως πρέπει.

Οικονομικά,  
απορρίμματα και ύδρευση

Ξεκινώντας το κυρίως μέρος της 
συνέντευξης τύπου, ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος πε-
ριέγραψε για άλλη μία φορά τις οικονο-
μικές δυσκολίες που βρήκε από τα χρέη 
των δύο καποδιστριακών δήμων. Εξήρε 
τις προσπάθειες των συνεργατών του 
και ιδιαίτερα του πολιτικού προϊσταμέ-
νου των Οικονομικών και Διοικητικών 
υπηρεσιών αντιδήμαρχου κ. Τρωγάδη 
για το νοικοκύρεμα που έγινε ώστε ο 
δήμος να καταστεί πλέον βιώσιμος. 

Αυτή η προσπάθεια που έφερε ως 
αποτέλεσμα την επιβίωση του δήμου 
αλλά και τη βελτίωση των οικονομικών 
του στοιχείων - έτσι ώστε σήμερα να 
είναι σε θέση να μπορεί να κάνει έργα 
πρώτης ανάγκης, αλλά και να μελετά 

και μεγαλύτερα έργα (όπως το δημαρ-
χείο κ.ά.)-  αποτελεί σίγουρα την πρώτη 
προτεραιότητα για το δήμαρχο, ο οποί-
ος αισθάνεται δικαιωμένος και υπερή-
φανος για ό,τι έχει επιτευχθεί. 

Στον τομέα της καθημερινότητας ο 
κ. Παπακυριάκος στάθηκε στο θέμα 
των απορριμμάτων και στην οριστική 
επίλυσή του από την Περιφέρεια μέσω 
της ΣΔΙΤ. 

Επανέλαβε ότι θέση του αποτελούσε 
η διαχείριση μέσω των τοπικών σχεδί-
ων και ανακύκλωση στην πηγή και ανα-
φέρθηκε στις ενέργειες που είχαν γίνει 
προς αυτή την κατεύθυνση (εκπόνηση 
τοπικού σχεδίου, κ.ά.). Ωστόσο, όπως 
εξήγησε οι αποφάσεις και οι χειρισμοί 
κυρίως της κυβέρνησης, έφεραν το 
σημερινό αποτέλεσμα, την κεντρική δι-
αχείριση σε επίπεδο περιφέρειας μέσω 

ΣΔΙΤ. Το αποτέλεσμα όμως όλων αυτών 
των τριβών και παλινωδιών είναι ότι 
εδώ και δύο χρόνια ο δήμος δεν έχει 
που να πάει τα σκουπίδια. Η εικόνα που 
υπάρχει σήμερα στους δρόμους με τα 
σκουπίδια είναι αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης, τόνισε χαρακτηριστικά.

Είμαστε σε αναμονή για ό,τι γίνει, 
εξήγησε. Ενημέρωσε ότι στις προθέ-
σεις του είναι να ζητήσει σταθμό μετα-
φόρτωσης στο δήμο μας ή σε κοντινή 
απόσταση (πάνω στην Π.Ε.Ο.) στους 
όμορους δήμους, ώστε να μειωθεί το 
κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων 
και κατά συνέπεια οι χρεώσεις προς 
τους δημότες. Τέλος ενημέρωσε ότι στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταφορών 
υποδομών έχει γίνει πρόταση 3,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ για δημιουργία πράσι-
νων σημείων, μονάδων ανακύκλωσης, 
μηχανήματα κομποστοποίησης και δι-
αλογής στην πηγή. Αν χρηματοδοτηθεί 
έστω και ένα μέρος η εικόνα θα αλλάξει 
άρδην.

Στο θέμα του νερού, αναφέρθηκε 
στις δυσκολίες που είχε η χρονιά που 
πέρασε λόγω της παρατεταμένης ανομ-
βρίας, τις συνεχείς προσπάθειες για 
εξοικονόμηση που γίνονται, τις νέες 
γεωτρήσεις και το γεγονός ότι αρκετές 
τοπικές κοινότητες είχαν πρόβλημα 
ύδρευσης. Αναφερόμενος στους μα-
κροπρόθεσμους στόχους μίλησε για 
τη διεκδίκηση του δήμου στα νερά του 
φράγματος του Ασωπού αλλά και στα 
νερά της Στυμφαλίας. Επίσης, τόνισε 

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης 
από τον Αννίβα Παπακυριάκο



ΤΡΙΤΗ  31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017

3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Τα εν Δήμω...

την ανάγκη να βελτιωθούν και να επε-
κταθούν οι υποδομές ύδρευσης. 

Αναφερόμενος στον τομέα του ηλε-
κτροφωτισμού τόνισε τις υπεράνθρω-
πες προσπάθειες που γίνονται να ξεπε-
ραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν 
αφού ο δήμος διαθέτει μόνο έναν ηλε-
κτρολόγο! Ενημέρωσε ότι το πρόγραμ-
μα αλλαγής των λαμπών φωτισμού, το 
οποίο έχει δρομολογηθεί εδώ και αρ-
κετό καιρό θα υλοποιηθεί αφού έχουν 
αρθεί τα όποια νομοθετικά κωλύματα. 

Ο Αννίβας Παπακυριάκος μίλησε στη 
συνέχεια για τα προβλήματα οδοποιίας 
που υπάρχουν σε όλο το δίκτυο του 
δήμου και το γεγονός έχουν ήδη δρο-
μολογηθεί τα έργα που χρειάζονται για 
τη βελτίωση του συνόλου των δρόμων. 

Κοινωνική Πολιτική
Στη συνέχεια έδωσε ιδιαίτερα έμφα-

ση στην Κοινωνική Πολιτική μέσω των 
δομών που έχουν δημιουργηθεί τόσο 
από τον δήμο όσο και από το ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη». Μίλησε για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο που λειτουργεί άψογα και 
εξυπηρετεί 192 οικογένειες αλλά και το 
πρόγραμμα για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 
μέσω του οποίου μοιράζονται τρόφιμα 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (359 
οικογένειες).  Κατόπιν αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα «Υγεία για όλους» με σκοπό 
την ανάπτυξη δικτύου πρωτοβάθμιας 
υγείας και φροντίδας. Αφορά ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες που θα έχουν πρό-
σβαση μέσω κινητής μονάδας σε μια 
σειρά εξετάσεων όπως παιδιατρικό, γυ-
ναικολογικό, οδοντιατρικό, παθολογικό 
και καρδιολογικό έλεγχο, κ.ά.. Το πρό-
γραμμα ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού 
και αναμένεται να έχει μεγάλη ανταπό-
κριση. 

Σ’ αυτό το σημείο ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας εξήρε τις ενέργειες της αρμόδι-
ας αντιδήμαρχου κ. Μαρίας Καλλίρη η 
οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εργασίας πέτυχε την πρόσβαση των 
ανασφάλιστων δημοτών στο δημόσιο 
σύστημα υγείας για δωρεάν ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη.   Επίσης ενημέ-
ρωσε ότι ξεκινά η εφαρμογή του Κοι-
νωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για 
το δήμο Βέλου-Βόχας στις 2 Φεβρου-
αρίου. Αναφέρθηκε επίσης στην επα-
ναλειτουργία του προγράμματος «Διά 
Βίου Μάθησης», στην πιστοποίηση του 
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του 
δήμου με ΙSO αλλά και στο πρόγραμμα 

που υλοποιείται για τα αδέσποτα. 
Στη συνέχεια ο δήμαρχος Βέλου-Βό-

χας Αννίβας Παπακυριάκος μίλησε για 
τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου, τις 
εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιη-
θεί σημειώνοντας ότι πολλές από αυτές 
έχουν γίνει θεσμός. Ευχαρίστησε τους 
συλλόγους για τη συμμετοχή τους, την 
προσπάθεια και το έργο που προσφέ-
ρουν.

Αναφερόμενος τέλος στο ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» μίλησε για το πλήθος των 
έργων (ανακαίνιση και συντήρηση παι-
δικών σταθμών, παιδικών χαρών κ.ά.) 
που γίνονται από αυτό, για το Κέντρο 
Πολιτισμού στις Κρήνες όπου γίνεται 
πολύ σημαντική δουλειά με 300 περίπου 
παιδιά. Επίσης αναφέρθηκε στο πλήθος 
των εκδηλώσεων ενημερωτικών κ.ά. 
που γίνονται από το νομικό πρόσωπο, 
στις βραβεύσεις των αριστούχων μαθη-
τών που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά 
και στις δράσεις που γίνονται στα ΚΑΠΗ 
του δήμου.

Το τεχνικό πρόγραμμα
Για το τεχνικό πρόγραμμα ο δήμαρχος 

είπε ότι υπάρχει πάντα μια συγκεκριμέ-
νη κατεύθυνση πάνω στην άποψη και τη 
σκέψη για το τι χρειάζεται και έχει κατα-
στρωθεί ένα γενικότερο σχέδιο δράσης 
και προτεραιοτήτων. Κάθε χρόνο λοιπόν 
το τεχνικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα 
προτεραιοτήτων. Αναλύοντας το σχέδιο 
δράσης ο Αννίβας Παπακυριάκος είπε 
ότι έχουν ετοιμαστεί μια σειρά μελετών 

με βάση τις οποίες γίνεται ένα «κυνήγι» 
χρηματοδοτήσεων για υλοποιηθούν τα 
αντίστοιχα έργα. Αναφερόμενος συγκε-
κριμένα στο τεχνικό πρόγραμμα είπε 
ότι για το 2017 ο προϋπολογισμός του 
είναι 700.000 € αυξημένο σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια.  Παράλληλα ο 
δήμαρχος έκανε μια εκτενή αναφορά 
στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο (εγκι-
βωτισμός Χεκάλη) που έχει εγκριθεί 
και θα δημοπρατηθεί σύντομα ύψους 
2,5 εκατ ευρώ. Το φετινό τεχνικό πρό-
γραμμα είπε, περιλαμβάνει έργα οδο-
ποιίας ύψους περίπου 300.000 ευρώ, 
τρεις μεγάλες πιστοποιημένες παιδικές 
χαρές, έργα ύδρευσης, αποχετευτικά 
έργα, όλα με κοινό στόχο τη βελτίω-
ση της καθημερινότητας. Ο δήμαρχος 
κατέληξε λέγοντας ότι ο δήμος Βέλου-
Βόχας πρέπει να λειτουργεί σαν μια 
μεγάλη ανοιχτή πόλη μακριά από την 
τοπικιστική νοοτροπία και αντίληψη.

Τα μεγάλα έργα
Καταλήγοντας ο δήμαρχος αναφέρ-

θηκε στα μεγάλα έργα που «κυνηγά» ο 
δήμος. 

Πρώτο και κύριο το δημαρχείο στο 
Ζευγολατιό, το οποίο ενώ είχε ενταχθεί 
στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Πε-
λοπόννησος 2020» δεν χρηματοδοτή-
θηκε και δεν προχώρησε. Η σκέψη που 
υπάρχει είπε ο δήμαρχος, είναι να προ-
χωρήσει ο δήμος σε δανειοδότηση για 
την ολοκλήρωση του έργου. 

Κατόπιν αναφέρθηκε στα υπόλοι-

πα μεγάλα έργα που επιδιώκεται να 
υλοποιηθούν: Το έργο της ανάπλασης 
της Παλαιάς Εθνικής οδού έργο για το 
οποίο έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα 
χρηματοδοτηθεί συνολικά για όλη την 
Κορινθία. Την ολοκλήρωση της απο-
χέτευσης του Βέλου, η οποία είναι στη 
φάση συνδέσεων της κεντρικής αποχέ-
τευσης με τα σπίτια. Την οδοποιία στην 
οδό Αγίας Μαρίνας στο Βέλο και στην 
οδό που ενώνει τα καινούργια διόδια με 
την Παλαιά Εθνική Οδό στο Ζευγολατιό. 
Επίσης τους οδικούς άξονες από Ταρσι-
νά - Στιμάγκα και Βοχαϊκό-Νεμέα, αλλά 
και μια μελέτη διπλών κόμβων στην 
Γράνα. Επίσης την αποχέτευση Κοκκώ-
νι-Νεράντζα ύψους 3 εκατομ. ευρώ και 
Βραχατίου-Ζευγολατιού έργο όμως το 
οποίο εξαρτάται από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου.  
Ακόμη το master plan για το λιμάνι του 
Βραχατίου και την αναβάθμιση όλης της 
παραλιακής ζώνης, αλλά και μια σειρά 
άλλων έργων που αφορούν κτιριακές 
υποδομές παιδείας, πολιτισμού και 
αθλητισμού, κ.ά.

Και πάλι υποψήφιος!
Από ό,τι φαίνεται ο Αννίβας Παπα-

κυριάκος ξεκινά μια νέα επικοινωνιακή 
πολιτική πιο δυναμική και πιο άμεση. 
Έχοντας διανύσει το μισό της δεύτερης 
θητείας του, έδειξε πιο έμπειρος, πιο σί-
γουρος στην παρουσίαση και ανάδειξη 
του έργου του. Στην διάρκεια της συνέ-
ντευξης τόνισε τα θετικά των επιλογών 
του και τα πρόβαλε με ξεκάθαρο τρόπο. 
«Παίζοντας εντός έδρας» απέφυγε να 
εστιάσει στην αντιπαράθεση με τις πενι-
χρές αντιπολιτευτικές φωνές, υπογραμ-
μίζοντας κυρίως τη διάθεση συνεργασί-
ας, τουλάχιστον από πλευράς του. 

Εφ’ όλης της ύλης βέβαια θα μπορού-
σε να κάνει κι έναν απολογισμό έχοντας 
απέναντί του τους δημότες. Ωστόσο, 
τόσο στους προηγούμενους δημόσιους 
απολογισμούς, όσο και στα δημοτικά 
συμβούλια ο κόσμος έχει δείξει ότι δεν 
ενδιαφέρεται να συμμετέχει κι έτσι ο 
δήμαρχος προσανατολίζεται και πάλι, 
όπως προανήγγειλε, σε επισκέψεις στα 
χωριά του δήμου για την ενημέρωση 
των δημοτών. 

Τέλος απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος έδωσε την είδηση: θα 
είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές 
του 2019 για το δημαρχιακό θώκο. 
Όπως φαίνεται η εποχή Παπακυριάκου 
έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα…

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν οι αντιδήμαρχοι Βέλου-Βόχας Μαρία 
Καλλίρη, Λάμπης Τανισχίδης, Νίκος Ρόζος και Βασίλης Τρωγάδης, ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. Γιώργος Πρεδάρης, ο πρόεδρος της Ανέλιξης Ανδρέας Σιάχος, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι Κ. Τριανταφύλλου, Μιχ. Σδράλης, Θ. Παπαλέκας, Λυκαργύ-
ρης, Δ. Τριαντάφυλλος, οι πρόεδροι Ζευγολατιού Π. Ζωγράφος, Βοχαϊκού Σπ. 
Μπιτσάκος, Μπολατίου Δ. Μπέζιος, κ.ά.
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Σημαντικές παρεμβάσεις στον 
συνοικισμό Κανελλοπούλου 

Σειρά έργων υποδομής υλοποιεί ο δήμος Σικυωνίων με σκοπό την καλύτερη 
εξυπήρετηση και πρόβαση των κατοίκων στην ιδοικτησίες  τους

Το Τεχνικό Πρόγραμμα  του δή-
μου Σικυωνίων περιελάμβανε φέ-
τος ένα έργο μεγάλης σημασίας για 
την Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε.) 
“Κανελλοπούλου - Σφαγεία”.  Αφο-
ρά στην εκτέλεση έργων υποδομής 
(ύδρευση - αποχέτευση), καθώς 
και έργα οδοποιίας σε διανοιγμέ-
νους και μη δρόμους της, συνολι-
κού προϋπολογισμού 372.000 €.  
Σκοπός των έργων αυτών είναι η 
δημιουργία ενός δικτύου οδών με 
έτοιμες υποδομές, για την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων και την καλύτε-
ρη πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους. 

Τι περιλαμβάνει το έργο
Στους δρόμους που έχουν δια-

νοιχτεί και έχουν κατασκευαστεί 
τα κρασπεδόρειθρα θα γίνει εκ-
σκαφή έως περίπου τη βάση του 
σκυροδέματος, για απομάκρυνση 
της φυτικής γης. Στους μη διανοιγ-
μένους δρόμους, θα γίνει εκσκαφή 
σε βάθος 0,50 μ περίπου σε όλο το 
πλάτος της οδού.

Για την ύδρευση θα διανοιχθεί 
τάφρος πλάτους 0,60 μ και βάθους 
0,80 μ όπου θα τοποθετηθούν 
αγωγοί πολυαιθυλενίου. Τα προϊό-
ντα των εκσκαφών θα απομακρυν-
θούν και η τάφρος θα πληρωθεί με 
άμμο και θραυστό υλικό λατομείου.

Για την αποχέτευση θα διανοιχθεί 
τάφρος πλάτους 0,80 μ και βάθους 
2,00 μ. Θα τοποθετηθούν αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες ΡVC. Τα 
προϊόντα των εκσκαφών θα απομα-
κρυνθούν και η τάφρος θα πληρω-
θεί με άμμο και θραυστό υλικό.

Μετά την κατασκευή των υπο-
δομών (ύδρευση - αποχέτευση) θα 
κατασκευαστεί επίχωμα μέσου πά-
χους 0,20 μ η επιφάνεια του οποίου 
θα είναι 0,30 μ χαμηλότερα από το 
τελικό υψόμετρο του δρόμου. Στο 
επίχωμα θα κατασκευαστεί ρείθρο 
και βάση από σκυρόδεμα για τον 
εγκιβωτισμό των κρασπέδων.

Στον δρόμο θα κατασκευαστεί 
υπόβαση μέσου πάχους 0,15 μ, 
βάση από ασύνδετο θραυστό αμμο-
χάλικο πάχους 0,10 μ και ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας συμπυκνω-
μένου πάχους 0,05 μ.

Στους δρόμους με μεγαλύτερη 
κυκλοφορία πριν τη διάστρωση της 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
θα κατασκευαστεί ασφαλτική ισοπε-
δωτική στρώση πάχους 0.05 μ. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, το μέσο πά-
χος της υπόβασης θα μειωθεί αντί-
στοιχα και θα είναι 0,10 μ.

Στα πεζοδρόμια θα κατασκευαστεί 
επίχωμα μέσου πάχους 0.25 μ., επί 
του οποίου θα διαστρωθεί σκυρό-
δεμα πάχους 0,10 μ. περίπου.

Το υπόλοιπο τεχνικό 
πρόγραμμα

Στα 6 εκατομ. ευρώ ανέρχεται 
το τεχνικό πρόγραμμα του δή-
μου Σικυωνίων που ψηφίστηκε 
κατά πλειοψηφία από το δημοτι-
κό συμβούλιο. 

Την μερίδα του λέοντος έχει 
η ύδρευση αφού ο προϋπολο-
γισμός ξεπερνά τα 3 εκατομ. 
ευρώ. Ξεχωρίζει το έργο της 
ύδρευσης Κιάτου στο πλαίσιο 
του οποίου έχει ήδη κατασκευ-
αστεί ένα μεγάλο μέρος του 

υδραγωγείου. Κατόπιν το έργο της 
κατασκευής εξωτερικών υδραγωγεί-
ων στη Δ.Ε. Φενεού το οποίο χρημα-
τοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων. 

Ακολουθούν τα τεχνικά έργα Οδο-
ποιίας-Επενδύσεων όπου τα δύο 
σημαντικότερα έργα αφορούν την 
Π.Ε. Κανελλοπούλου που αναφέρα-
με παραπάνω. Στον κατάλογο των 
έργων ξεχωρίζουν οι Πολεοδομι-
κές μελέτες και πράξεις εφαρμογής 
για την περιοχή Πλατάνια, Τραγάνα 
και Νεάπολη αλλά και η αποπερά-
τωση της ανάπλασης της πλατείας 
Στυμφαλίας, όπως και οι οδοποιίες 
αγροτικές και δημοτικές των τριών 
Δημοτικών Ενοτήτων.

Στις υπηρεσίες Πολιτισμού και 
αθλητισμού ξεχωρίζει το έργο της 
βελτίωσης των υποδομών του γη-
πέδου ποδοσφαίρου στον Ασπρό-
καμπο (συνεχιζόμενο), προϋπολο-
γισμού 195.000€ περίπου, αλλά και 
η κατασκευή μονάδας μηχανικής 
διαλογής, στις υπηρεσίες καθαριό-
τητας, προϋπολογισμού 220.000€. 
Επίσης η δημιουργία Πολιτιστικού 
Κέντρου στην Τ.Κ. Μοσιάς (συ-
νεχιζόμενο) με προϋπολογισμό 
111.000€ και η κατασκευή δεξαμε-
νής για τις ανάγκες πυροπροστασίας 
προϋπολογισμού περίπου 65.000€.

Στη λίμνη Στυμφαλία μέσω του 
προγράμματος LIFE προβλέπονται 
τρία σημαντικά για την ανάδειξη της 
περιοχής έργα: 
1. Κατασκευή μονοπατιού ερμηνεί-

ας περιβάλλοντος και παρατηρη-
τηρίου πουλιών

2. Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών-Κα-
τασκευή 3 τεχνητών νησίδων.

3. Έργο ρύθμισης εισροών στη λί-
μνη Στυμφαλία (Πασσαλοσανίδες 
πηγών Δρίζας). 
Τέλος, ένα σημαντικό ποσό διατί-

θεται για την επισκευή και συντήρη-
ση του Δημοτικού Σχολείου Κλημε-
ντίου (57.000€). 

Οι δρόμοι, στους οποίους θα γίνουν τα έργα υποδομής, 
επισημαίνονται με διαγράμμιση.
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Να χαρακτηριστεί ορεινός ζητά ο δήμος Σικυωνίων
Με αφορμή την επιδότηση πετρελαίου θέρμαν-

σης, το δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων αποφά-
σισε ομόφωνα να διεκδικήσει από το κράτος το 
χαρακτηρισμό του δήμου Σικυωνίων ως ορεινού, 
προκειμένου οι δημότες να τύχουν μεγαλύτερης 
χρηματοδότησης. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τάσος 
Λεονάρδος που εισηγήθηκε το θέμα ανέφερε χα-
ρακτηριστικά πώς οι τοπικές κοινότητες του Φε-
νεού και της Στυμφαλίας βρίσκονται σε υψόμετρα 

άνω των 800 m ενώ οι αντίστοιχες του δήμου Νε-
μέας που χαρακτηρίζονται ως ορεινές βρίσκονται 
σε μέσο υψόμετρο 350m. Έτσι οι κάτοικοι της Νε-
μέας επιδοτούνται με 15Lt ανά τ.μ. ενώ οι κάτοικοι 
του Φενεού και της Στυμφαλίας με 8Lt! «Ζητούμε 
λοιπόν» κατέληξε ο κ. Λεονάρδος «τη συμπαράστα-
ση των βουλευτών του νομού μας στην κατεύθυνση 
τροποποίησης της ΚΥΑ ώστε να αρθεί η εις βάρος 
μερίδας συμπολιτών μας κατάφωρη αδικία».

νέα προγραμματική περίοδο, ενώ 
ταυτόχρονα αναφέρθηκε στις βα-
σικές στοχεύσεις  και προτεραι-
ότητες του νέου Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης όπως επί-
σης και στη πρόοδο υλοποίησής 
του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 
οι διαχειριστικές αρχές στα πλαί-
σια του Μέτρου των Νέων Γεωρ-
γών έχουν δεχτεί συνολικά 14.760 
αιτήσεις. Από αυτούς, αναμένε-
ται να γίνουν δεκτοί, σύμφωνα 
με υπολογισμούς, γύρω στους 
12.000 Νέους, με τους υπόλοι-
πους υποψηφίους είτε να απορ-
ρίπτονται επειδή δεν πιάνουν τα 
κριτήρια, είτε να εντάσσονται ως 
«επιλαχόντες». Ενδεχομένως, οι 
επιλαχόντες, δηλαδή όσοι πιάνουν 

τα κριτήρια αλλά έχουν σχετικά 
χαμηλή βαθμολογία, να μπορέ-
σουν να ενταχθούν στο Μέτρο, 
εφόσον υπάρξει κάποια αύξηση 
των κονδυλίων.

Στη συνέχεια ο Νικόλαος Μανέ-
τας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρε-
σίας Διαχείρισης Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
ανέπτυξε το θέμα «Τα επενδυτικά 
μέτρα του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020» και 
τέλος ο Γιώργος Κωστούρος Συ-
ντονιστής Τοπικού Προγράμματος 
Leader αναφέρθηκε στις «ευκαι-
ρίες για την τοπική ανάπτυξη στην 
Κορινθία στο Μέτρο «Τοπική Ανά-
πτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/Leader)».

Εκδήλωση για την Αγροτική Ανάπτυξη
Με πρωτοβουλία του δήμου Σικυωνίων και του Αγροτικού Συλλόγου Κιάτου διοργανώθηκε μια σημαντική 

εκδήλωση για τις δυνατότητες αγροτικής ανάπτυξης την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, 
Σπύρος Σταματόπουλος 

καλοσώρισε τους 
παρευρισκόμενους 

αγρότες και ομιλητές 
και τόνισε στη σύντομη 
εισαγωγική ομιλία του 

την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην υποστήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης 
αφού εν πολλοίς από 

αυτήν εξαρτάται η 
γενικότερη οικονομική 
ευρωστία και ευημερία 

της χώρας μας.

Μια σημαντική εκδήλωση πραγματοποίησε ο 
δήμος Σικυωνίων σε συνεργασία με τον Αγροτικό 
Σύλλογο Κιάτου την Τετάρτη 18/01/2017 με θέμα 
«Δυνατότητες Αγροτικής Ανάπτυξης στη Προ-
γραμματική Περίοδο 2014-2020». Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού 
Θεάτρου στο Κιάτο και σκοπό είχε  την ενημέρωση 
των Αγροτών για τις δυνατότητες που τους δίνουν 
τα Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ο Χαράλαμπος Κα-
σίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ,στην ομιλία του με 
θέμα «η στρατηγική της αγροτικής ανάπτυξης στη 
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020» εστίασε 
στην Στρατηγική της Αγροτικής Ανάπτυξης για τη 
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Ο Χρίστος Δήμας ζητά κατάργηση 
του ΕΦΚ στο κρασί

Το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας του φόρου έφερε στη Βουλή μαζί με άλλους 
48 βουλευτές της Ν.Δ., υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της κατάργησής του. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
στην Ερώτηση, η οποία έχει πρώτο 
υπογράφοντα τον Αναπλ.Τομεάρχη 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, βου-
λευτή Κορινθίας, Χρίστο Δήμα, 
υπάρχει αποτυχία της Κυβέρνη-
σης να εισπράξει τα έσοδα που 
είχε προϋπολογίσει (εισπράχθη-
καν μόλις 16.62 εκάτ. το πρώτο 
9μηνο από τα συνολικά 55 εκάτ. που 
τελικά είχαν προϋπολογιστεί) αλλά η 
επιβολή του ΕΦΚ δημιούργησε μία σειρά 
προβλημάτων που έθεσαν σε κίνδυνο χιλιά-
δες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον 
οινικό κλάδο. Είναι ενδεικτικό πως πέρα από 
το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που δημι-
ουργήθηκε, οι παραγωγοί εγκλωβίστηκαν σε 
μία δίχως τέλος γραφειοκρατία, η οποία οδή-
γησε τους δείκτες του λαθρεμπορίου οίνου σε 
σημαντική αύξηση. Θέση της ΝΔ είναι πως ο 
ΕΦΚ στο κρασί πρέπει να καταργηθεί και για 
το σκοπό αυτό, οι βουλευτές που συνυπέγρα-
ψαν την ερώτηση ζητούν από τους αρμόδιους 
Υπουργούς να αναφέρουν εάν και πότε θα 
συμβεί αυτό.

Στην ερώτηση μεταξύ άλλων αναφέρεται: 
«η παραγωγή ελληνικού κρασιού βρίσκεται σε 
άνθηση τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και πε-
ρισσότερες οινικές επιχειρήσεις να επενδύουν 
στην ποιοτική εμφιάλωση και την εξωστρέ-
φεια. Ανάχωμα προς αυτή την πορεία αποτελεί 
η απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να 
επιβληθεί από 01.01.2016 "Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο κρασί καθώς και στα 
ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από 
κρασί και μπύρα, με συντελεστή που ορίζεται 
στα είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο (0,20 
ευρώ ανά λίτρο κρασιού) τελικού προϊόντος". 
(...) Αξίζει να σημειώσουμε πως πέρα από τον 
ΕΦΚ, το κρασί αποτελεί ένα ήδη βεβαρυμένο 
από φόρους προϊόν, καθώς στο τελικό προϊ-
όν προστίθεται επιπλέον 4% κρατήσεις υπέρ 
Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Ποιότητας και Πα-
ραγωγής Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών 
(ΕΤΕΠΠΑ), 2% χαρτόσημο, 20% κρατήσεις 
υπέρ ΟΓΑ στο 20% επί του συνόλου αυτού και 
24% ΦΠΑ στο σύνολο όλου αυτού του ποσού.

Η απόφαση συνεπώς για την επιβο-
λή του ΕΦΚ, πέρα από το έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας που προκα-
λεί στις ελληνικές επιχειρήσεις, 
αποδεικνύεται αναποτελεσματικό 
μέτρο, το οποίο προσφέρει ελάχι-
στο δημοσιονομικό όφελος για το 
κράτος, την ώρα που εγκλωβίζει 

τις οινικές επιχειρήσεις σε μία ατε-
λείωτη γραφειοκρατία, στην οποία 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και οι 
ίδιοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Πολιτεί-

ας.
Αντίθετα, και παρά τις διαβεβαιώσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών για συνεχείς ελέγ-
χους, τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικού 
Οίνου (ΣΕΟ) και της Κεντρικής Συνεταιρι-
στικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων 
(ΚΕΟΣΟΕ), έχει παρατηρηθεί αύξηση της λα-
θραίας διακίνησης ποσοτήτων οίνου, γεγονός 
που οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση των 
πωλήσεων και κατά συνέπεια εργασιακή ανα-
σφάλεια σε χιλιάδες εργαζομένους στον κλάδο 
του κρασιού.

Το πρόβλημα γίνεται μάλιστα εντονότερο 
στα μικρά οινοποιεία που παράγουν μικρές 
ποσότητες κρασιού αλλά καλούνται να προκα-
ταβάλουν τον ΕΦΚ, γεγονός που ουσιαστικά 
τους οδηγεί είτε στο λαθρεμπόριο, είτε στην 
αναστολή της λειτουργίας τους, καθώς τα 
ποσά αυτά είναι σχεδόν απαγορευτικά για μια 
μικρή επιχείρηση.

(...) Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. 
Υπουργός:

α) Προτίθεστε να καταργήσετε άμεσα τον Ει-
δικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί;

β) Σύμφωνα με την από 19.12.2016 απάντη-
ση της Υφυπουργού Οικονομικών κας. Αικα-
τερίνης Παπανάτσιου στην υπ. 213/10.10.2016 
Ερώτηση βουλευτών της ΝΔ, τα εισπραχθέντα 
φορολογικά έσοδα κατ” εφαρμογή του Άρ-
θρου 13 του ν.4346/2015 ανέρχονται 16.62 
εκατ. ευρώ σωρευτικά για το πρώτο 9μηνο 
του 2016. Πόσα τελικά ήταν τα έσοδα από την 
εφαρμογή του ΕΦΚ στο κρασί συνολικά για το 
έτος 2016;

Γράφει o
ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγρότης

Παίδες χάσαμε...
Παρακολουθώντας τη βράβευση του αγρότη 

της χρονιάς τρόμαξα.
Άνθρωποι άσχετοι με τη γη, άνθρωποι που 

δεν έχουν πιάσει ποτέ χώμα στα χέρια τους, που 
δεν τους είδε ποτέ σε χωράφι ο ήλιος, «ψαλιδό-
κωλοι» όπως τους περιέγραφε ο Καζαντζάκης 
στον καπεταν Μιχάλη, μιλούσαν για το μέλλον 
του αγροτικού τομέα.

Μιλούσαν με τόσο στόμφο με τόση σιγου-
ριά που αν δεν υπήρχε η πρότερη εμπειρία θα 
έλεγες ότι τα λεγόμενά τους είναι θέσφατα που 
ο Θεός τους έστειλε να μας ανοίξουν τα μάτια. 

Αν έκλεινες τα μάτια θα πήγαινες καμιά εικο-
σάρια χρόνια πίσω και θα έλεγες ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας έλε-
γαν να παίξουμε τις οικονομίες μας στο χρηματιστήριο, να αγοράσουμε 
Λαναρόχαρτα και Αθηναϊκές Συμμετοχές γιατί αυτοί είναι το μέλλον και η 
οικονομία μας αντικατοπτρίζετε στο χρηματιστήριο της χώρας.

Αν έκλεινες τα μάτια θα έβλεπες αντίστοιχες βραβεύσεις του επιχειρη-
ματία της χρονιάς στον Κωστόπουλο και τον Λαυρεντιάδη που κατέληξαν 
υπόδικοι και εμάς να εξοφλάμε τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες που 
τους χρηματοδοτούσαν αφειδώς.

Στις προτάσεις για ρόδια και ιπποφαές, στο κοτζι μπερρυ που στοί-
χειωσε τα όνειρα (και στοίχισε τις οικονομίες μιας γενιάς) κάθε απελπι-
σμένου ή κάθε ενός που νόμιζε ότι θα κάνει την τύχη του με λίγο κόπο και 
κατέληξε σε απελπισία και καταστροφή.

Μιλούσαν για δικαιώματα ποικιλιών με ξενικά ονόματα αλλά DNA 98 
% από τις δικές μας παραδοσιακές ποικιλίες και απαιτήσεις 80- 100 ευρώ 
ανά στρέμμα σε ξένες εταιρείες για το 2% δηλαδή που τροποποίησαν με 
την έρευνά τους (χωρίς αυτοί με τη σειρά τους να έχουν πληρώσει κάτι 
σαν δικαιώματα στις ποικιλίες βάσης ) για την αγορά που θέλει πλέον μόνο 
αυτές, για υπολειμματικότητες που αγγίζουν το μηδέν όταν στις αγορές 
που εκπροσωπούν δέχονται προϊόντα τρίτων χωρών με απαγορευμένα 
φάρμακα από τη δεκαετία του 80 σε μας (χωρίς σε αυτή την περίπτωση 
να τους νοιάζει η υγεία των καταναλωτών )και συμπιέζουν την τιμή σε 
απαγορευτικές για την καλλιέργεια τέτοιου προϊόντος επίπεδα.

Όλα αυτά θα μας τα έδιναν με χρηματοπιστωτικά εργαλεία από τις 
τράπεζες που είδαν φως που είδαν επιτέλους ότι οι αγρότες όσο κι αν 
τους υποτιμούσαν σε σχέση με τους επιχειρηματίες είναι πολύ πιο καλο-
πληρωτές και με διαφορά μεγάλη από την επομένη ομάδα στα κόκκινα 
δάνεια και λόγο της επιχειρηματικής τους άγνοιας είναι διαθετιμένοι να 
πληρώσουν ληστρικά επιτόκια στην ανάγκη ρευστότητας που βιώνουν.

Το σκηνικό σε μένα έναν αγράμματο αγρότη ήταν πολύ καλά στημένο.
Απαστράπτοντα τρακτέρ στην είσοδο, μηχανήματα που για να κάνεις 

απόσβεση με τον μέσο ελλαδικό κλήρο θα περνούσαν δεκαετίες αρκετές, 
αγροτικά αυτοκίνητα σαν τανκ με ιπποδυνάμεις να κινείσαι στο ράλι Παρι 
Ντακάρ και να διεκδικείς θέση στην δεκάδα, περίπτερα που σου υπόσχο-
νται αποδόσεις εξωπραγματικές στα λιπάσματά τους, λύσεις συμβουλευ-
τικής που σου εξασφαλίζουν σίγουρη επιτυχία αλλά δεν σε ασφαλίζουν 
στην αποτυχία γιατί φταις πάντα εσύ, μηχανήματα φτηνά για κλάδεμα που 
δεν σου λένε γιατί τα προηγούμενα έκαναν τα τριπλά λεφτά και γενικά μια 
ιλουστρασιόν κατάσταση.

Βουλευτάδες, γενικοί, πρόεδροι, πολλοί πρόεδροι (αν εξάγαμε προ-
έδρους σαν χώρα το ΑΕΠ θα ήταν μεγαλύτερο από της Κίνας) γεωπόνοι 
αντιπρόσωποι εταιριών και καμιά τριανταριά –σαρανταριά- αγρότες πα-
ραζαλισμένοι, ούτε μια ερώτηση, ούτε μια διευκρίνηση αλλά σέλφι δίπλα 
σε επωνύμους και αν δε μας χαιρετούσε πρώτος αυτός κοιτούσαμε τους 
άλλους αν ας είδαν που μας μιλάει ο τάδε.

Δεν έμεινα να παρακολουθήσω τη βράβευση έφυγα απογοητευμένος, 
δεν ξέρω τον άνθρωπο που πήρε το βραβείο και εύχομαι πραγματικά ο 
αγρότης της χρονιάς του 17 να είναι αγρότης και σε 10 χρόνια και να επι-
βραβεύεται πάντα στη ζωή του.

Για μένα πάντως αγρότης της χρονιάς είναι αυτός που μπορεί πλέον 
και ζει το σπίτι του χωρίς να χρεωστάει και να κλείνει το τηλέφωνο στις 
εισπρακτικές, ο κτηνοτρόφος που κατάφερε να κοιμούνται τα ζώα του και 
τα παιδιά του χορτάτα, αυτός ο αγρότης που σπουδάζει παιδιά σε μεγάλη 
πόλη και μετράει το ευρώ αλλά το ξέρει μόνο η ψυχή του και το σπίτι του.

ΑΥΤΟΣ ΡΕ ΚΟΡΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο «ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ » ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ.

Εσείς τον θέλετε υπάκουο στις εντολές σας αναλώσιμο στα συμφέρο-
ντα των εταιριών, ευέλικτο εως οσφυοκάμπτη στα κελεύσματα της θεάς 
«ΑΓΟΡΑΣ» έτοιμο από αφεντικό και διαφεντευτή της γης του να γίνει κολ-
λήγος των εταιριών. 

ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ.
Υ.Γ. Ελπίζω...
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Γνώμη Αγροτικά

Εγκαίνια για την αντιπροσωπεία της John Deere
στην παλαιά εθνική οδό στον Άσσο

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή
κατ’ οίκον

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα εγκαίνια του νέου καταστήματός του 
και της συνεργασίας με την AGROTECH 
SA ως επίσημος αντιπρόσωπος της John 
Deere έκανε την Κυριακή 22 Ιανουαρί-
ου ο Αλέκος Χονδρός. Το νέο κατάστημα 
βρίσκεται πάνω στην Παλαιά Εθνική οδό, 
στο κέντρο της Κορινθίας, στο ύψος του 
Άσσου και είναι εύκολα προσβάσιμο. Δι-
αθέτει όλα τα νέα μοντέλα για όλες τις 
γεωργικές υποχρεώσεις, μεγάλη γκάμα 
ανταλλακτικών και υποστήριξη σε service.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Παπα-

νικολάου επιθεωρητής πωλήσεων της 
AGROTECH ενώ ο Αλ. Χονδρός στο δικό 
του χαιρετισμό ευχαρίστησε τον κόσμο 
για την πολυπληθή παρουσία του και την 
υποστήριξη στο νέο εγχείρημά του. 

Παρών στα εγκαίνια ήταν και ο "Αγρό-
της της Χρονιάς" Δ. Σχοινοπλοκάκης ο 
οποίος φωτογραφήθηκε με τους υπεύθυ-
νους της AGROTECH και τον ιδιοκτήτη του 
καταστήματος Αλ. Χονδρό. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΑΣ ΟΛΟΨΥΧΑ ΤΟΥ  
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ!
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ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

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

ένα αξιόπιστο 
τρακτέρ
για 
απαιτητικούς 
γεωργούς!!!

ΣΕΙΡΆ Χ2
45, 50 & 55 

ίππους

Ετοιμασίες για το 4ο Καρναβάλι
δήμου Βέλου - Βόχας

Ο δήμος Βέλου – Βόχας για 4η 
συνεχή χρονιά ξεκινάει την προετοι-
μασία για την πραγματοποίηση του 
καρναβαλιού στην παραλία Βραχα-
τίου την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 
2017  και ώρα 16.00. Κόντρα στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε ο δή-
μος καλεί τους δημότες του να δη-
λώσουν συμμετοχή, με διάθεση και 
χιούμορ, για την πιο ξέφρενη απο-
κριάτικη παρέλαση.

«Είμαστε βέβαιοι», αναφέρει το 
σχετικό δελτίο τύπου «ότι και οι φετι-
νές Απόκριες θα αποτελέσουν σημείο 
αναφοράς για όλους και ο δήμος μας 
θα γίνει τόπος συνάντησης χαράς και 
ξεφαντώματος για όλους τους δημό-
τες αλλά και τους επισκέπτες.

Καλούμε σχολεία, πολιτιστικούς & 
αθλητικούς συλλόγους, φορείς, ομά-

δες, δημότες, κατοίκους και επισκέ-
πτες του Δήμου μας να συμμετέχουν 
για μία ακόμη χρονιά φέρνοντας το 
κέφι και τη θετική τους διάθεση στην 
καρναβαλική μας παρέλαση στην 
παραλία Βραχατίου δηλώνοντας 
συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 6 Φε-
βρουαρίου στα τηλέφωνα του Δήμου: 
2741 3 60520 (Μασούρη Αικατερίνη), 
6983097843 Καλλίρη Μαρία, Αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού,   στο fax 2741 
5 00301 και στο email: masouri@
vochas.gov.gr. Απαραίτητα στοιχεία 
για να δηλώσεις συμμετοχή είναι:
Φορέας/Οργανισμός
Θέμα Ομάδας/Άρματος (περιγραφή)
Αριθμός συμμετεχόντων
Όνομα υπεύθυνου ομάδας
Τηλέφωνο και 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση».

Επιστολή του δημάρχου για την εξυπηρέτηση των πολιτών
Στα πλαίσια της καλύτερης 

εξυπηρέτησής σας από τις 
υπηρεσίες του Δήμου μας, 
σας γνωρίζουμε ότι:

Tο υπαλληλικό προσωπι-
κό του Δήμου βρίσκεται στις 
θέσεις του με καθήκον και 
υποχρέωση την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Στις πολύ δύσκολες επο-
χές που βιώνουμε η υπο-
χρέωση αυτή γίνεται πιο ιερή 
και οφείλουμε να την τηρού-

με με μεγαλύτερο σεβασμό, 
ευγένεια και κατανόηση στον 
πολίτη. Οτιδήποτε λιγότερο 
θεωρείται απαράδεκτο. Στα 
πλαίσια αυτής της αρχής αν 
κάποιος δημότης πιστεύει 
ότι δεν εξυπηρετείται όπως 
προαναφέρθηκε μπορεί και 
πρέπει:
α) Εγγράφως να αναφέρει 

το πρόβλημα που συνά-
ντησε υπογράφοντας με 
το ονοματεπώνυμο και το 

τηλέφωνο του.
β) Να αναφέρει στον αρμόδιο 

διευθυντή του τμήματος 
το οποιοδήποτε συμβάν.

γ) Αν θεωρεί ότι η αντιμετώ-
πιση δεν είναι η πρέπουσα 
μπορεί να αναφέρει το πε-
ριστατικό στο γραφείο Δη-
μάρχου (τηλέφωνα: 2741 
3 60520 & 521) και στον 
Δήμαρχο προσωπικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 
στο δήμο Βέλου-Βόχας

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολι-
τικής που εφαρμόζει ο Δήμος Βέλου 
Βόχας σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρ-
τη 1η Φεβρουαρίου ξεκινά το πρό-
γραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης". Το πρόγραμμα Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προ-
νοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώ-
πιση της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού και απευθύνεται σε 
νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν 
να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε 
μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ των 
Δήμων ή από τους αιτούντες απευθεί-
ας συμπληρώνοντας την αίτηση που 
διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελί-
δα www.keaprogram.gr . 

H προθεσμία για τη διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η 
αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμ-
ματος.
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Γνώμη Θέματα

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

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

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

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

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

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

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300

ΚΙΝ: 6951 975353

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

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

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Έκοψε την πίτα του και βράβευσε τους 
«σπουδαίους» ο ΆΡΗΣ Βοχαϊκού

Δεν ήταν μια συνηθισμένη κοπή 
πρωτοχρονιάτικης η φετινή για 
την ομάδα του ΑΡΗ Βοχαϊκού. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφάσισε, 
στο πλαίσιο αυτής, να βραβεύσει 
τους χορηγούς που στηρίζουν την 
ομάδα, όλους όσοι έχουν φορέσει 
στο παρελθόν τη φανέλα του ΆΡΗ, 
τις ομάδες που παίζουν στη Γ΄ 
Εθνική αλλά και παράγοντες που 
έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο 
Κορινθιακό ποδόσφαιρο…

Οι βραβεύσεις ξεκίνησαν από 
τους χορηγούς της ομάδας, με το 
Μέγα Χορηγό, την εταιρία RAP 
GROUP, ν’ ανακοινώνει δια του εκ-
προσώπου της στην εκδήλωση, κ. 

Δημήτρη Ραψωματιώτη, την απρό-
σκοπτη στήριξή της για όλες τις 
αγωνιστικές περιόδους που θα έρ-
θουν! «Είμαστε μαζί, είμαστε στην 
ίδια οικογένεια. Και επειδή στη ζωή 
μας έχουμε μάθει να τιμούμε την 
οικογένεια, σας λέω ότι σαν εται-
ρία θα είμαστε δίπλα σας, όχι μόνο 
για τον επόμενο χρόνο, αλλά για 
όλα τα επόμενα χρόνια» σημείωσε 
μεταξύ άλλων ο κ. Ραψωματιώτης 
μετά τη βράβευσή του.

Από το Δ.Σ. του ΆΡΗ βραβεύτη-
καν ακόμα, ο Πρόεδρος της Ελλάς 
Βέλου κ. Γιώργος Τριαντάφυλλος 
και ο Γενικός Αρχηγός του Ολυ-
μπιακού ΄Ασσου κ. Κωνσταντίνος 

Παπαϊωάννου για την πολυετή 
προσφορά τους στο κορινθιακό 
ποδόσφαιρο, οι ομάδες που εκ-
προσωπούν την Κορινθία στη Γ΄ 
Εθνική κατηγορία, ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-
ΟΥ και ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, καθώς 
και ο δημοσιογράφος της ΕΡΑ 
Σπορ, κύριος Δημήτριος Λουκά-
κης. Επίσης, τιμήθηκαν όλοι οι 
παλαίμαχοι αθλητές που φόρεσαν 
τη φανέλα της ομάδας τα προη-
γούμενα χρόνια. Αμέσως μετά τις 
βραβεύσεις, κόπηκε η βασιλόπιτα 
από τον αρχηγό της ομάδας Σωτή-
ρη Λίλιο, με το φλουρί να «εντοπί-
ζεται» στο κομμάτι του ποδοσφαι-
ριστή Παναγιώτη Αργυρόπουλου.

Τα πρώτα πέντε σημαντικά έργα που αναμένεται 
να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο σύνο-
λο του δήμου Βέλου – Βόχας, δημοπρατήθηκαν 
μέσα στον Ιανουάριο, ενώ από τις εκπτώσεις τους 
κατάφερε ο δήμος να εξοικονομήσει το ποσό των 
195.000 € περίπου.

Ποσό που όπως τονίζει ο δήμαρχος Αννίβας Πα-
πακυριάκος, θα χρηματοδοτήσει νέα, ακόμα περισ-
σότερα έργα, τα οποία θα ενταχθούν στο τεχνικό 
πρόγραμμα με την αναμόρφωσή του. Όπως νέα 
έργα θα χρηματοδοτηθούν και από άλλες εκπτώσεις 
που ο δήμος εκτιμά πως θα υπάρξουν στις επόμε-
νες δημοπρατήσεις έργων που θα ακολουθήσουν 
το 2017.

Όσον αφορά τώρα τα έργα που δημοπρατήθηκαν 
μέσα στον πρώτο μήνα του 2017, είναι τα εξής:
• Στις 12 Ιανουαρίου δημοπρατήθηκαν έργα σχο-

λικών κτηρίων στην δημοτική ενότητα Βέλου, 
προϋπολογισμού 12.600 €. €. Η έκπτωση που δό-
θηκε είναι 55%, οπότε το κόστος του έργου είναι 
5.670€.

• Στις 17 Ιανουαρίου δημοπρατήθηκαν οι συνδέ-
σεις με το αποχετευτικό Βέλου, προϋπολογισμού 
40.000 €. Η έκπτωση που δόθηκε είναι 50%, οπό-
τε το κόστος του έργου είναι 20.000 €.

• Στις 19 Ιανουαρίου δημοπρατήθηκαν έργα σχο-
λικών κτηρίων στην δημοτική ενότητα Βόχας, 
προϋπολογισμού 12.600 €. €. Η έκπτωση που δό-
θηκε είναι 14%, οπότε το κόστος του έργου είναι 
10.836€.

• Στις 24 Ιανουαρίου δημοπρατήθηκαν έργα δη-
μοτικής οδοποιίας στο σύνολο του δήμου, προ-
ϋπολογισμού 201.826 €. €. Η έκπτωση που δό-
θηκε είναι 57%, οπότε το κόστος του έργου είναι  
86.785 €.

• Στις 26 Ιανουαρίου δημοπρατήθηκαν έργα αγροτι-
κής οδοποιίας στο σύνολο του δήμου, προϋπολο-
γισμού 100.000 €. €. Η έκπτωση που δόθηκε είναι 
52%, οπότε το κόστος του έργου είναι 48.000 €.
Είναι οι τελευταίες δημοπρατήσεις έργων συνε-

χιζόμενων από το τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Ο 
δήμαρχος κ. Παπακυριάκος τόνισε ακόμα ότι στο 
τεχνικό πρόγραμμα του 2017, τα έργα που περιλαμ-
βάνονται σε αυτό και άλλα που θα προκύψουν από 
τις εκπτώσεις των δημοπρασιών, θα στοχεύει φέτος 
σε έργα δημοτικής οδοποιίας, στο σύνολο φυσικά 
του δήμου.

Με πέντε 
δημοπρατήσεις 
μπήκε το 2017!

Ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου έδειξε τα δόντια του - Γούρικη 
η παρουσία Ραψωματιώτη στο εναρκτήριο τζάμπολ

Με… το δεξί ξεκίνησε τη νέα αγωνιστική σεζόν ο 
Ατρόμητος Χιλιομοδίου ! Κυριάρχησε της ομάδας του 
Τροιζηνιακού με την οποία αναμετρήθηκε την Κυριακή 
22 Ιανουαρίου στο Γήπεδο του Χιλιομοδίου, με σκορ 
62-57, βάζοντας ισχυρά θεμέλια ανόδου, ένα όνειρο 
που ο Πρόεδρος του Ατρομήτου, Μιχάλης Μεζίνης, θα 
ήθελε να δει να υλοποιείται τη φετινή χρονιά . Φαίνεται 
πως… η παρουσία του Μέγα Χορηγού της Ομάδας Δη-
μήτρη Ραψωματιώτη ήταν γούρικη και έδωσε το στίγ-
μα της αγωνιστικής πορείας της ομάδας, μιας ομάδας 
που - έχοντας έναν ισχυρό χορηγό στο πλάι της, την 
Rap Group - υπόσχεται σπουδαίες εμφανίσεις, νίκες 
και πρωτιές!  

Με το πράσινο φύλλο αγώνα, ο αρχηγός της ομά-
δας Θωμάς Καλλαράς, φωτογραφήθηκε αμέσως 
μετά με τον Πρόεδρο της Ομάδας Μιχάλη Μεζίνη 
και τον χορηγό κ. Δημήτρη Ραψωματιώτη.
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Μικρά & διάφορα
Φωτογραφική Λέσχη 
Κορίνθου «Οχτώ 
συν Άπειρο»

Άπειρο, όπως η φωτογραφία, 
όπως ακριβώς και οι ματιές.
Οι φωτογράφοι της 
Φωτογραφικής Λέσχης Κορίνθου 
«Οχτώ συν Άπειρο» με περιέργεια 
για τον κόσμο γύρω τους και 
με πάθος για την φωτογραφία 
παρασύρονται στην δίνη της και 
το δηλώνουν με μία έκθεση στον 
πιο φιλόξενο χώρο της πόλης.
Εκθέτουν κομμάτια από την 
ψυχή τους και τα επικοινωνούν 
στους θεατές. Και κάπως έτσι 
θα ξεδιπλωθούν οι κρυμμένες 
πτυχές όλων, φωτογράφων και 
επισκεπτών.
Σας περιμένουν με καρδιές και 
μηχανές ζεσταμένες.»
INFO:
Διοργάνωση: Φωτογραφική 
Λέσχη Κορίνθου «Οχτώ συν 
Άπειρο»
Χώρος: Μαρία Δημητριάδη, 
Αδειμάντου 12, τηλ. 6938043693, 
6939459673
Διάρκεια: Εγκαίνια, 30-1-2017 
μέχρι 12-2-2017
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 
10:00-15:00 (εκτός Κυριακής), 
17:00-22:00, ενώ από τις 19:00 
μέχρι τις 22:00 μέλη της ομάδας 
θα είναι παρόντα για ξενάγηση 
στην έκθεση.
Τα εγκαίνια θα ντύσουν μουσικά 
οι «Final Act», ώρα έναρξης 
συναυλίας 20:00
Είσοδος Ελεύθερη
Έσοδα της έκθεσης θα στηρίξουν 
το «Χαμόγελο του Παιδιού»

"Η Αλεξάνδρα,  
ο Παύλος και 
το μυστήριο της 
λίμνης Στυμφαλίας"

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς παρουσιάζει το παιδικό 
βιβλίο της Σοφίας Καλαντζάκου
«Η Αλεξάνδρα, ο Παύλος και το 
μυστήριο της λίμνης Στυμφαλίας»
σε εικονογράφηση Σπάρου Γούση
την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 
12:00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Σικυωνίων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.  Για παιδιά ηλικίας 5-12.
Βιβλιοθήκη Δήμου Σικυωνίων
Καλογεροπούλου και 
Παπαληγούρα (Λιμάνι Κιάτου) 
20020 Κιάτο. Τηλ.: 27420 22573
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
20016 Στυμφαλία Κορινθίας, 
Τηλ.:27470 22296

Νέο Δ.Σ. στην 
Εταιρεία Κορινθίων 
Συγγραφέων

Ενημερώνουμε τα μέλη της 
Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων 
ότι το νέο ΔΣ που εκλέχτηκε 
στις αρχαιρεσίες της 22/1/2017, 
ουσιαστικώς είναι το ίδιο της 
προηγούμενης τριετίας. Δηλαδή: 
Πρόεδρος: Γιάννης Δ. Μπάρτζης
Αντιπρόεδρος: Σωτήρης 
Κοκκωνάκης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος 
Κωστούρος
Οργ. Γραμματέας: Ελένη (Νέλλη) 
Σπηλιοπούλου
Ταμίας: Γεώργιος Κασκαρέλης
Μέλος: Γιάννης Σώκος
Μέλος: Ελένη Κυριακοπούλου 
Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ είν 
αι η Δήμητρα Τσεπεντζή, 
Στην Ελεγκτική Επιτροπή 
εκλέχτηκαν οι :
Παύλος Καράγιωργας
Πάνος Στεφανόπουλος
Παναγιώτης Μαυραγάνης
Τα μέλη του επανασυνταχθέντος 
ΔΣ και της ΕΕ ευχαριστούμε 
για την επαναβεβαίωση της 
εμπιστοσύνης των μελών της 
Εταιρείας προς τα πρόσωπά 
μας και υποσχόμαστε να 
καταβάλλουμε κάθε φιλότιμη 
προσπάθεια, ενωμένοι, να 
πετύχουμε τους υψηλούς στόχους 
όλων μας.
Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Μπάρτζης, PhD

Μαθήματα 
κοπτοραπτικής

Η ομάδα 'Εθελοντισμού & 
Κοινωνικής Δράσης' του συλλόγου 
«Μέγας Αλέξανδρος»
Βραχατίου, εγκαινιάζει κύκλο 
δωρεάν μαθημάτων
Κοπτικής - Ραπτικής
για αρχάριους.
Τα μαθήματα θα γίνονται από την 
επαγγελματία μοδίστρα κα Σούλα 
Κουσουλού, στην αίθουσα του 
ΚΑΠΗ Βραχατίου, κάθε Πέμπτη 
5-7 μμ και η διάρκεια τους θα είναι 
τρεις μήνες.
Για πληροφορίες και συμμετοχές 
επικοινωνήστε με την κα Σούλα, 
στο τηλ 6936-310050, από Δευτέρα 
16/Ιαν μέχρι Τρίτη 31/Ιαν και ώρες 
από 09.00-11.00 π.μ..

Ετήσιος χορός για τον "Μ. Αλέξανδρο"

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

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

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του συλλόγου "Μέγας 
Αλέξανδρος Βραχατίου", στο ξενοδοχείο Αλκυών στο Βραχάτι. Η τιμή της εισόδου είναι 

15€ για ενήλικες και 10€ για τα παιδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις 693 66 51 888.
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Θεολογική προσέγγιση
Η φύση του αστέρα αυτού που 

οδήγησε τους Μάγους απασχόλησε όχι 
μονάχα την αστρονομία, αλλά και τη θε-
ολογία. Την Εκκλησία όμως το ζήτημα 
του άστρου της Βηθλεέμ ουδέποτε την 
απασχόλησε επιστημονικά, αλλά θεω-
ρήθηκε αυτό εξαρχής ως κάτι νέο και 
ασυνήθιστο, το οποίο παρουσιάστηκε 
για έναν ορισμένο και ύψιστο σκοπό. 
Αρκετοί ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας 
που τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
•	 Ο Ωριγένης θεωρεί «το 
άστρο καινούργιο που δεν μοιάζει σε κα-
νέναν από τα συνηθισμένα άστρα ούτε τα 
απλανή ούτε αυτά που βρίσκονται στις 
κατώτερες σφαίρες» (Κατά Κέλσου, Α΄, 

LVIII, 15, σελ. 112, τομ. Β΄).
•	 Ο Ευσέβιος Καισαρείας σημειώνει ότι ήταν «ξένος και όχι συ-

νηθισμένος αστέρας, ούτε ένας από τους πολλούς και γνώρι-
μους... αλλά από όλους πιό καινούργιος» (Ευαγγελική απόδει-
ξη, Θ΄,Ι΄,15 & αποσπάσματα τ. 28, σελ. 105).

•	 Ο Άγ. Γρηγόριος ο θεολόγος υποστηρίζει ότι «Ας σωπάσει για 
την μεγάλη δόξα του Θεού ο άγγελος αστέρας ο οποίος οδή-
γησε τους μάγους από την Ανατολή στην πόλη, όπου ο Χριστός, 
γιός ανθρώπου αλλά άφθαρτος στον χρόνο έλαμψε. Γιατί δεν 
ήταν κάποιος από αυτούς για τους οποίους μίλησαν οι αστρο-
λόγοι, αλλά ξένος που δεν είχε προηγουμένως εμφανιστεί» (P.G 
38, 463).

•	 O Αγ. Καισάριος, αδελφός του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, 
αναφέρει ότι «... ο θείος ευαγγελιστής Ματθαίος...τοποθετεί 
ως αστέρι τον άγγελο τον οδηγό της προσκύνησης...δεν ήταν 
αστέρι, αλλά νοερή και λογική δύναμις υπήρχε στον οδηγό των 
Μάγων...φαίνονταν μεν ως αστέρι, εννοούνταν δε ως άγ-
γελος» (P.G 38, 973 – 976).

•	 Ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει περί αστέρος τα εξής 
σημαντικά «...Αν μάθουμε, τι ήταν το άστρο, και τι είδους, και 
εάν ήταν ένα από τα πολλά (άστρα), ή διαφορετικό από τα άλλα, 
και εάν ήταν κατά φύση άστρο ή στην εμφάνιση μόνο, εύκολα, 
και όλα τα άλλα θα γνωρίσουμε... Ότι, το άστρο αυτό δεν ήταν 
ένα από τα πολλά, μάλλον ούτε καν άστρο, καθώς φαίνεται σε 
μένα, αλλά κάποια δύναμη αόρατος η οποία μετασχηματίσθηκε 
σ’ αυτή την όψη, πρώτον φανερώνεται από την πορεία του. Γιατί 
δεν υπάρχει, κανένα άστρο που να βαδίζει τέτοιο δρόμο. Αλλά, 
και αν στον ήλιο αναφερθείς, και αν στην σελήνη, και αν σ’ όλα 
τα άστρα, τα βλέπουμε από την ανατολή προς την δύση να προ-
χωρούν. Αλλά, αυτό από το βορρά προς το νότο προχωρούσε. 
Γιατί, έτσι βρίσκεται η Παλαιστίνη, σε σχέση με την Περσία...δεν 
φαίνεται την νύκτα, αλλά, μέσα στην μέρα, ενώ λάμπει ο ήλιος, 
το οποίο, δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό από ένα άστρο, 
ούτε βέβαια από τη σελήνη. Επειδή, αυτή που υπερέχει από όλα, 
μόλις φανεί η ηλιακή ακτίνα, να κρύβεται αμέσως και να εξα-
φανίζεται. Αυτό, με την υπερβολή της δικής του λαμπρότητας, 

νίκησε τις ηλιακές ακτίνες, επειδή φανερώθηκε φωτεινότερο 
από εκείνες, και έλαμψε με τόσο φως περισσότερο...στον δρό-
μο, έως την Παλαιστίνη φαινόταν να οδηγεί. Όταν έφτασαν στα 
Ιεροσόλυμα, κρύφτηκε. Έπειτα, πάλι, όταν άφησαν τον Ηρώδη, 
αφού τον δίδαξαν, γιατί ήλθαν, και επρόκειτο να απέλθουν, το 
άστρο δείχνει τον εαυτό του...δεν είναι κίνηση άστρου, αλλά (κί-
νηση) κάποιας λογικότατης δυνάμεως. Επειδή, δεν είχε δική του 
πορεία, αλλά, όταν έπρεπε αυτοί (οι μάγοι) να βαδίσουν, βάδιζε. 
Όταν, έπρεπε να σταθούν, στεκόταν, οικονομώντας τα πάντα 
προς το πρέπον...δεν έδειχνε τον τόπο μένοντας πάνω. Ούτε 
ήταν δυνατόν (στους μάγους) έτσι να μάθουν. Αλλά, το κάνει 
κατεβαίνοντας κάτω. Διότι είναι σαφές, ότι ένα τόσο μικρό τόπο, 
και όσο είναι φυσικό να κατέχει μια καλύβα, μάλλον όσο είναι 
φυσικό, να κατέχει το σώμα ενός μικρού παιδιού, δεν μπορεί 
το άστρο να το γνωρίζει. Επειδή, είναι άπειρο το ύψος και δεν 
αρκούσε, ένα τόσο στενό τόπο να χαρακτηρίσει και να γνωρίσει 
σε αυτούς αυτόν που ήθελαν να δουν. Και αυτό, μπορεί να το 
διαπιστώσει ο καθένας με τη σελήνη η οποία, αν και είναι τόσο 
ανώτερη από τα άστρα, σε όλους τους κατοίκους της οικουμέ-
νης, που είναι διασκορπισμένοι σε τόσο πλάτος γης, φαίνεται 
ότι είναι κοντά σε όλους. Πώς, λοιπόν, το άστρο, πες μου, τόπο 
τόσο στενό φάτνης και καλύβας έδειχνε, αν δεν άφηνε εκείνο 
το υψηλό και κατέβαινε κάτω και στεκόταν πάνω από την ίδια 
την κεφαλή του παιδιού; Το οποίο, λοιπόν, και ο ευαγγελιστής  
υπαινισσόμενος έλεγε: «Να, το άστρο, προηγείτο από αυτούς, 
μέχρι που ήλθε και στάθηκε επάνω εκεί που ήταν το παιδίον»... 
τούτο το άστρο δεν είναι ένα από τα πολλά άστρα, ούτε απο-
δεικνύει τον εαυτόν του κατά την ακολουθία της έξω δημιουρ-
γίας;… Επειδή λοιπόν (τους μάγους) οδήγησε και χειραγώγησε 
(σ.σ. εννοεί τον Θεό) και προς την φάτνη έστησε, όχι με άστρο, 
αλλά με άγγελον λοιπόν μ’ αυτούς συζητά…» (P.G. 37, 64 – 66).

•	 O Άγ. Ιερομάρτυς Θεόδοτος, επίσκοπος Αγκύρας (5ος μ.Χ αι) 
ονομάζει το άστρο «δύναμη αγγελική που οδηγεί τους βαρβά-
ρους προς την ευσέβεια» (P.G 77, 364).

•	 Ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός, λόγιος, θεολόγος και συγγραφέας 
(11ος μ.Χ αι) γράφει για το άστρο ότι «στην όψη μόνο ήταν 
αστέρας...όχι στη φύση».

•	 Ο Όσιος Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Βουλγαρί-
ας (τέλη 11ου αι – αρχές 12ος μ.Χ αι) θεωρεί ότι «θεία δυναμή 

και αγγελική εις τύπο άστρου φαίνονταν» (P.G 23, 161).
•	 Ο Άγ. Ιερομάρτυς Ιγνάτιος ο θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχείας 

και μαθητής του Αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννη, θεω-
ρεί ότι το αστέρι της Βηθλεέμ είναι ένα υπερβατικό γεγονός 
και αποδέχεται  ότι αυτό επιβεβαιώνει τη θεία καταγωγή του 
Ιησού.

Υπάρχουν όμως και δύο σημαντικές εξωβιβλικές αναφο-
ρές περί του άστρου της Βηθλεέμ, τις οποίες θα ήταν σοβαρή 
παράλειψη να μην συμπεριλάβω και αναφέρω. Η πρώτη είναι 
το αραβικό απόκρυφο Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Ιησού 
που δείχνει ότι ένας Άγγελος πήρε την μορφή του άστρου και 
οδήγησε τους Μάγους. Η αναφορά είναι η εξής: «Eademque hora 
apparuit illis angelus in forma stellae illius quae antea dux itineris 
ipsis fuerat» (μτφρ Και εκείνη την ώρα εμφανίστηκε σ’ αυτούς 
άγγελος με την μορφή εκείνου του αστεριού που νωρίτερα είχε 
γίνει σε αυτούς οδηγός). Η δεύτερη αναφορά περιλαμβάνεται στο 
απόκρυφο Συριακό χειρόγραφο και λέει ότι «άγγελος στάλθηκε 
στην Περσία. Αυτός φάνηκε με τη μορφή λαμπρού αστέρα και φώ-
τισε όλη τη γη της Περσίας...και ακολούθως οδήγησε τους βασιλείς 
της Περσίας στα Ιεροσόλυμα».
Συμπεράσματα

Όπως όλα τα σύμβολα της εορτής των Χριστουγέννων, έτσι 
και το Αστέρι της Γεννήσεως έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στις 
δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Συμβολίζει την ελπίδα και τα 
υψηλά ιδανικά, την ελπίδα για καλή τύχη, την ελπίδα για κοι-
νωνική καταξίωση, την ελπίδα για τη λύτρωση, την ανάταση σε 
προσωπικό, τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
•	 Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Υπόμνημα στον Ευαγγελιστή Ματ-

θαίο, περί του αστέρος της Βηθλεέμ.
•	 Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Καινή Διαθήκη, 

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β΄, 1 – 23.
•	 Γ. Π. Πατρώνος, Η ιστορική πορεία του Ιησού: Από την φάτνη ως 

τον κενό τάφο, εκδόσεις Δόμος, 1997.
•	 Διαδικτυακός ιστότοπος books.google.gr / Collectio Vaticana.
•	 Διονύσιος Π. Σιμόπουλος, Το αστέρι των Μάγων, άρθρο στο περι-

οδικό ΓΕΩ της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, 30 Δεκεμβρίου 2000.
•	 Διονύσιος Π. Σιμόπουλος, Το αστέρι των Χριστουγέννων, Ίδρυμα 

Ευγενίδου, νέο ψηφιακό πλανητάριο, οδηγός παράστασης, Αθή-
να, 2006.

•	 Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα: 
απόκρυφα ευαγγέλια, τόμος Α΄, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσα-
λονίκη, 2001.

•	 Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης, πηγαί της χριστιανικής αρχαιολογί-
ας, Θεσσαλονίκη, 1975.

•	 Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης, Από τον κύκλο των μεγάλων εορ-
τών. Το δέντρο των Χριστουγέννων, η φάτνη και ο αστέρας, 
University Studio Press, 2005.

•	 Κωνσταντίνος Σ. Χασάπης, Ο αστήρ της Βηθλεέμ: Αστρονομικός 
προσδιορισμός του χρόνου της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού, εκ-
δόσεις Καραβία Α., 1970.

•	 Στράτος Θεοδοσίου – Μάνος Δανέζης, Στα ίχνη του Ι.Χ.Θ.Υ.Σ – 
Αστρονομία – Ιστορία – Φιλοσοφία, εκδόσεις Δίαυλος, 2000.

•	 Φώτης Κόντογλου, Οι τρείς μάγοι. Πώς τους επροφήτευσε ο 
μάντης Βαλαάμ 1300 χρόνια πρίν από τη Γέννηση του Χριστού, 
διαδικτυακός ιστότοπος users.uoa.gr

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

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

TO ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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Εάν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα των ποδιών, κάνουν την 
καθημερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουμε. 

Σε έναν όμορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με σύγχρονο 
εξοπλισμό και εξειδικευμένα προϊόντα αναλαμβάνουμε να σας 
βοηθήσουμε σε προβλήματα όπως: 
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόμα αναλαμβάνουμε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Του Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα,
Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου

Η Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχά-
λιου, οφθαλμίατρος, διδάκτωρ της 
Ιστορίας της Ιατρικής, συγγραφέας 
και Πρόεδρος του Ιδρύματος Κοριν-
θιακών Μελετών μέχρι πρόσφατα, 
«έφυγε» στις 10 Ιανουαρίου για το 
«αγύριστο ταξίδι». «Έφυγε» από κο-
ντά μας μια εξέχουσα προσωπικό-
τητα της πνευματικής Κορινθίας. Η 
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως  του  Σωτήρος, 
στο Κιάτο, στις 12 Ιανουαρίου 2017, 
παρουσία πλήθους κόσμου. Την απο-
χαιρέτησαν : Ο Δήμαρχος  Σικυωνίων 
κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Ο Πρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοριν-
θίας κ. Σωτήριος Δαμασκηνός, ο Αν. 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου κ. Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας 
εκ μέρους του Ιδρύματος Κορινθι-
ακών Μελετών, η κ. Ελένη Κυρια-
κοπούλου εκ μέρους της Εταιρείας 
Κορινθίων Συγγραφέων, ο κ. Παύλος 
Καράγιωργας εκ μέρους του Κοριν-
θιακού Θεάτρου «Βασίλης Ρώτας» 
και, τέλος, η κόρη της Κωνσταντίνα.

Γεννήθηκε στη Χίο το 1931. Σπού-
δασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και ειδικεύτηκε στην Οφθαλμο-
λογία. Μετεκπαιδεύτηκε για 6 μήνες 
στο Νοσοκομείο του Clivelant (ΗΠΑ) 
το 1966 και για πέντε μήνες στη νευ-
ρο-οφθαλμολογία, στα νοσοκομεία  
Brouklin Hospital και Town State 
Hospital της Νέας Υόρκης, το 1974.

Παντρεύτηκε στο Κιάτο τον Ω.Ρ.Λ. 
γιατρό Γιώργο Π. Καραχάλιο και 
άσκησε την Ιατρική αρχικά στην Αθή-

να και μετά τον γάμο της στο Κιάτο. 
Απέκτησαν τρία παιδιά: τον Πανα-
γιώτη, την Κωνσταντίνα (Τίνα) και 
τον Αντώνη.

Η Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την Ιστορία 
της Ιατρικής και είναι αριστούχος δι-
δάκτωρ του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
στον τομέα αυτόν. Έχει συγγράψει 
πλήθος από άρθρα και μελετήματα 
(πάνω από 300) για οφθαλμολογικά, 
ιατροκοινωνικά, ιατροϊστορικά και 
ιατρολαογραφικά  θέματα, που είναι 
δημοσιευμένα σε ειδικά περιοδικά 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει εκδώσει τα βιβλία «Λαϊκή 
Ιατρική της Χίου» (1993), «Χιώτες 
οφθαλμίατροι στο α` μισό του αιώ-
να μας» (1984), «Το Ασκληπιείο της 
αρχαίας Τιτάνης. Το πρώτο Κέντρο 
Υγείας στον ελληνικό χώρο;» (διδα-
κτορική διατριβή 1986), «Η ιατρική 
συνταγογραφία σαν ιστορική πηγή 
της εποχής της» (1996), «Χειρόγρα-
φο συνταγολόγιο του ΙΘ` αιώνα από 
φαρμακείο της Χίου» (1995), «Τα 
Λωλόδεντρα της Χίου» (2002) κ.ά.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με το 
διήγημα, τη βιογραφία, τη βιβλιοπα-
ρουσίαση και τα χρονικά των Ιατρι-
κών Συνεδρίων και επιστημονικών 
συναντήσεων. Έχει λάβει μέρος σε 
πολλά ελληνικά, ευρωπαϊκά και δι-
εθνή Συνέδρια και έχει δώσει διαλέ-
ξεις με θέματα ιατρικά, κοινωνικά, 
οικολογικά, πολιτισμικά, ιατροϊστο-
ρικά και λαογραφικά.

Ήταν μέλος σε 26 επιστημονικές 
εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Μέλος, επίσης,  στο Δ. Σ. τεσ-
σάρων επιστημονικών εταιρειών και 
μέλος της συντακτικής επιτροπής 
του περιοδικού «Κασταλία» των ια-
τρών λογοτεχνών, μέλος της συντα-

κτικής επιτροπής των περιοδικών 
εκδόσεων του Ομίλου Μελετητών 
της Ιστορίας της Ελληνικής Οφθαλ-
μολογίας  και άλλων. Διετέλεσε εξ 
άλλου αντιπρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Κορινθίας για τρεις συνε-
χείς θητείες (12 χρόνια). 

  Η Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
πρωτοστάτησε το 1986 στην ίδρυση 
του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελε-
τών και από τότε και μέχρι τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο ήταν  πρόεδρός 
του και πρόεδρος της συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού του.

Μια ολόκληρη 25ετία είχα τη χαρά 
και την τιμή να συνεργαστώ μαζί της 
στη συντακτική επιτροπή του περιο-
δικού  του Ιδρύματος Κορινθιακών 
Μελετών, στα παγκορινθιακά συνέ-
δρια και σε πολλές άλλες δραστηρι-
ότητες του Ιδρύματος. 

Η συμβολή  της  για 30 χρόνια στην 
πνευματική και πολιτιστική ζωή της 
Κορινθίας, μαζί με άξιους κάθε φορά 
συνεργάτες,  υπήρξε τεράστια. Κανέ-
να άλλο ομοειδές πνευματικό σωμα-
τείο στην Κορινθία δεν  επιβίωσε τόσο 
πολύ και δεν προσέφερε τόσα πολλά 
όσο το ΄Ιδρυμα Κορινθιακών Μελε-
τών. Λόγω των πολλών γνωριμιών 
της με αξιόλογα πρόσωπα, ήλθαν στο 
Κιάτο  σπουδαίοι επιστήμονες και μί-

Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου
(21 Φεβρουαρίου 1931- 10 Ιανουαρίου 2017) 
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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

| |

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

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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

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

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

λησαν για  επίκαιρα και χρήσιμα θέ-
ματα.  Το  Ίδρυμα ήταν η «ψυχή» της 
όλα αυτά τα χρόνια. Και αγωνιζόταν 
μέσα από  πλήθος δυσκολιών, από 
την εξεύρεση μόνιμης στέγης, που 
ακόμα υφίσταται, μέχρι την έκδοση 
του περιοδικού, την οργάνωση δι-
αλέξεων με κορυφαίους επιστήμο-
νες, την οργάνωση συνεδρίων σε 
δήμους της Κορινθίας, ημερίδων 
με θεματολογία Ιατρική, Ιστορική, 
λαογραφική και λογοτεχνική, την 
οργάνωση εκλαϊκευτικών ομιλιών 
κ.ά. 

Σωστά παρατηρήθηκε  ότι το  
Ίδρυμα με το περιοδικό του, τα συ-
νέδρια, τις ημερίδες, τις διαλέξεις 
του κ.λπ. «τάραξε τον διαγραφόμε-
νο πνευματικό εφησυχασμό της πε-
ριοχής και ενεργοποίησε αρκετούς 
διανοούμενούς της». Βασικός στό-
χος της ήταν η έκδοση περιοδικού, 
γεγονός που πραγματοποιήθηκε, 
παρά τις δυσκολίες, έχοντας φθά-
σει μέχρι σήμερα τα 55 τεύχη.

Τα τεύχη αυτά, καθώς και οι τρεις 
ογκώδεις τόμοι ισάριθμων παγκο-
ρινθιακών συνεδρίων,  αποτελούν 
την πνευματική δεξαμενή για κάθε 
συγγραφική ενασχόληση με την 
Κορινθία και αξιοποιούνται  ήδη 
από την ελληνική και διεθνή βιβλι-
ογραφία. Πάνω από 78 κορυφαίες 
προσωπικότητες της Εκκλησίας, 
της πολιτικής ζωής, της Ακαδημίας 
Αθηνών, των επιστημών, της λογο-
τεχνίας, κ.λπ.,   έχουν εκφράσει με 
επιστολές τους, που δημοσιεύονται 
εν συντομία στο τεύχος 50,  τα συγ-
χαρητήριά τους και τη μεγάλη ικα-
νοποίησή τους  για το Ίδρυμα και το 
περιοδικό του. Πολύ επαινετικά λό-
για εκφράζονται ασφαλώς στις επι-
στολές αυτές για την πρόεδρο του 
Ιδρύματος, την αείμνηστη Σεβαστή 
Χαβιάρα-Καραχάλιου, αλλά και  για 
τους άξιους συνεργάτες της.

Η  αείμνηστη Σεβαστή,  όνομα και 
πράμα, αφιέρωσε 30 χρόνια από τη 
ζωή της, για να υπηρετήσει με πά-
θος  την «πνευματική προοπτική 
της Κορινθίας». Και τα κατάφερε, 
γιατί  ήταν ένας σπάνιος άνθρω-
πος, άνθρωπος καλλιεργημένος, 
ευγενής, ανιδιοτελής, αξιοπρεπής, 
ήρεμος, διαλεκτικός και διαλλακτι-
κός, άνθρωπος της προσφοράς και  
μακριά από μικρότητες και αντιδι-
κίες, έστω κι αν κάποιες  φορές την 
πλήγωνε  η συμπεριφορά προσώ-
πων και φορέων, που,  αντί να την 
ενισχύσουν στο έργο της, έδειχναν 
παγερή αδιαφορία, αν μη τι άλλο.   

Για το σπουδαίο έργο της, αλλά 
και την εν γένει προσφορά της, τι-
μήθηκε : από το Λουρίδειο Ίδρυμα, 
από την Ιατρική Εφημερίδα, από την 
Ένωση Κορινθίων, από τον ιατρικό 
Σύλλογο Κορινθίας, από τη Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, από 
το Επιμελητήριο  Κορίνθου και  από 
την Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέ-
ων.

Σημαντική ήταν και η τιμή από 
την Ακαδημία Αθηνών προς στο 
Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών και 
στην πρόεδρό του με σχετική επι-
στολή της το 2009, που καταλήγει 
ως εξής:  «H Aκαδημία Αθηνών 
αναγνωρίζει την πολύτιμη εθνική 
και κοινωνική προσφορά του ΙΚΜ 
και ιδιαιτέρως της επί 23 χρόνια 
προέδρου του Σεβαστής Χαβιάρα-
Καραχάλιου, εκφράζει τα συγχαρη-
τήριά της και εύχεται ό,τι καλύτερο 
για το μέλλον».

Η απουσία της  αείμνηστης  Σε-
βαστής, από την πνευματική και 
πολιτιστική ζωή του Κιάτου και της 
Κορινθίας γενικότερα θα είναι αι-
σθητή. Μακάρι το έργο της να βρει 
άξιους συνεχιστές  και η  σπουδαία 
πνευματική κληρονομιά που αυτή 
άφησε, να συνεχιστεί απρόσκοπτα. 

Ο θάνατος της Σεβαστής Χαβιάρα-
Καραχάλιου σκόρπισε θλίψη σε όλους 
όσοι την γνώριζαν σαν επιστήμονα, σαν 
λογοτέχνη και σαν άνθρωπο.  Οι Σύλ-
λογοι στους οποίους υπήρξε μέλος εξέ-
δωσαν ψηφίσματα για το θάνατό της. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας στο 
ψήφισμα του αναφέρει: «Το Δ.Σ  του 
Ι.Σ.Κορινθίας λαμβάνοντας γνώση του 
αιφνίδιου  θανάτου της Συναδέλφου Σε-
βαστής Χαβιάρας-Καραχάλιου συνήλθε 
εκτάκτως και αποφάσισε το κάτωθι ψή-
φισμα.

1-Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητή-
ρια προς την οικογένεια της θανούσης 
και την μεγάλη Ιατρική οικογένεια της 
Κορινθίας της οποίας υπήρξε κατά την 
διάρκεια της ζωής της ένα αξιοσέβαστο 
μέλος της κοινωνίας υπόδειγμα ιατρού 
και καλής οικογενειάρχου.

2-Αντί στεφάνου να κατατεθεί ένα 
χρηματικό ποσό σε ευαγή ιδρύματα στην 
μνήμη της.

3-Να παραστεί το προεδρείο του 
Ι.Σ.Κορινθίας στη νεκρώσιμη ακολου-
θία».

Η Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων 
με τη σειρά της εξέδωσε ψήφισμα στο 
οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Σε-
βαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου έχει τιμήσει 
με το πλούσιο έργο της τα Κορινθιακά 
και γενικότερα τα Ελληνικά γράμματα, 
ενώ κατά την άσκηση του ιατρικού της 
λειτουργήματος βρέθηκε πάντα στο πλάι 
των συνανθρώπων μας με αναγνω-
ρισμένη κοινωνική και ανθρωπιστική 
προσφορά. 

Η εκλιπούσα ήταν η πρώτη Κορίνθια 
συγγραφέας, στην οποία με ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ. απονεμήθηκε το έτος 
2015 το βραβείο «Περίανδρος ο Κο-
ρίνθιος» ως δημόσια αναγνώριση του 
συνολικού δοκιμιακού και λογοτεχνικού 
της έργου. 

Το Δ.Σ., εκφράζοντας την ομόθυμη 
συμμετοχή όλων των μελών της «Εται-
ρείας Κορινθίων Συγγραφέων» στο πέν-
θος για την απώλεια του διακεκριμένου 
μέλους μας, οφθαλμιάτρου, ερευνήτριας 
και συγγραφέως Σεβαστής Χαβιάρα-Κα-
ραχάλιου, αποφάσισε ομόφωνα: α) Να 
παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.  β) Να 
εκφωνηθεί επικήδειος από μέλος του 
Δ.Σ. γ) Να συνταχθεί το παρόν ψήφισμα 
και να δοθεί στον τοπικό τύπο».

Το Ίδρυμα 
Κορινθιακών Μελετών

Η Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου 
ήταν ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος 
Κορινθιακών Μελετών και μέχρι τον 
παρελθόντα Νοέμβριο, πρόεδρός του. 
Ο νυν πρόεδρος του ΙΚΜ, Γιώργος 
Καρβουντζής και σύσσωμο το Δ.Σ. του 
Ιδρύματος εξέφρασαν την οδύνη τους 
για το θάνατό της και εξέδωσαν το ακό-
λουθο ψήφισμα: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 
εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για 
τον θάνατο της αείμνηστης ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
ΧΑΒΙΑΡΑ- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, Προέδρου 
του Ιδρύματος από της συστάσεώς του 
(1988) μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, 
συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 11 Ιανου-
αρίου 2017, και αποφάσισε ομόφωνα τα 
εξής: 

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο την 
εξόδιο ακολουθία. 2. Να εκφράσει τα 
συλλυπητήριά του στους οικείους της. 
3. Να αναθέσει την εκφώνηση του επι-
κήδειου λόγου στον κ. Αριστείδη Δου-
λαβέρα, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, μέλος της Συντακτικής 
Επιτροπής του Περιοδικού και συνεργά-
τη της στο Ίδρυμα. 4. Να δημοσιοποιήσει 
το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ στον τοπικό Τύπο 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ψηφίσματα
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ψυγείο - βιτρίνα τυριών 
& αλλαντικών (2 μ μήκος 

χ1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος) 
Πληροφορίες στο τηλ. 

6945 832094

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.  
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές 

λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
σε κατάστημα ή 

γραφείο 
ή για φύλαξη παιδιών.  
Τηλ. 6940 877925

ΔΑΚΤΥΛΌΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΌΛΌΓΌ  

6946 394990

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

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

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

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

ΠΩΛEIΤΑΙ στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΡ-
ΔΕΥΣΉΣ σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα 
από τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιου-
ρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα.  Τιμή 

ευκαιρίας 5000 €.
τηλ. 27420 34315,  κιν.: 6980555522

ΠΩΛΌΥΝΤΑΙ στο 
Πεντεσκούφι (Γκολέτο) 
17 στρέμματα χέρσα, 7 
στρέμματα ελιές, δίπλα 
8 στρέμματα ελιές και 
3 στρέμματα ελιές. Με 
δύο δρόμους επιλογής 
από Άσσο-Λέχαιο και 

Βελληνιάτικα.   
Τηλ.: 27420 27192 & 

6933 066781

ΠΩΛEIΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ 
νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ. στην 

παραλία Νεράντζας (Βέλο), 50 μ. από 
τη θάλασσα, με διαμέρισμα στην 

Αθήνα. Τηλ.: 6976457556, Χριστίνα 
Παπαντωνίου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA   
με μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα εντός 

οικισμού Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας. 
Καρούζος Παναγιώτης.  τηλ.: 6973 885755

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στην παρα-
λία Βραχατίου, πάνω από το 
τσιπουράδικο "Κάβουρας". 

120 τ.μ. 1ος όροφος.  
κιν.: 694 2554283ΙΑΤΡΕΙΟ 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΌΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ  

Τηλ. 6986 800529
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Γνώμη Βιβλιοπαρουσίαση

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ
ΣΕΡΡΑ   
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786180115338
Αριθμός σελίδων: 640

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ενόψει του εκτοπισμού των Αρμε-

νίων απ' την Τραπεζούντα τον Ιούνιο 
του 1915, ένα κορίτσι που μοιάζει να 
το ζωγράφισε ο ίδιος ο Θεός καταφεύ-
γει στο σπίτι ενός αγνώστου. Στην Ορ-
ντού ένα άλλο κορίτσι εύπορης ελλη-
νικής οικογένειας ετοιμάζεται για τον 
γάμο της και πασχίζει να οραματιστεί 
το μέλλον μ' έναν άντρα τον οποίο 
ελάχιστα γνωρίζει. 

Ο χαρισματικός, θρήσκος και θε-
ματοφύλακας των ηθών της εποχής 
Γαληνός Φιλονίδης διχάζεται ανάμεσα 
σε δυο γυναίκες δοκιμάζεται εμπρός 
στις ιδέες του, έρχεται αντιμέτωπος 
με την αγριότητα και το μίσος συντρί-
βεται και θέτει ως στόχο ζωής να εκ-
δικηθεί εκείνον που του προκάλεσε 
τον μέγα πόνο. 

Στο παρασκήνιο της μυθοπλασί-
ας ιχνογραφείται ο Πόντος μέχρι την 
ανταλλαγή των πληθυσμών η ομογε-
νοποίηση των φυλών με συνδετικό 
κρίκο μα και άλλοθι τη θρησκεία ο 
φόβος, η μισαλλοδοξία και ο εθνικι-
σμός που ενσπείρουν οι Νεότουρκοι 

και στη συνέχεια οι Κεμαλιστές, η κα-
θημερινή ζωή στα πρώτα χρόνια της 
Σοβιετικής Ένωσης οι διώξεις των Ελ-
λήνων επί Στάλιν. Τα στρατόπεδα ερ-
γασίας στη Σιβηρία και οι στέπες του 
Καζακστάν με αφόρητους καύσωνες 
το καλοκαίρι και σφοδρό ψύχος τον 
χειμώνα, οι πόθοι, τα πάθη και τα δει-
νά των Ποντίων. 

Κι όλα, μέσα από το πολυσχιδές τα-
ξίδι που γράφει η ζωή και το ταξίδι που 
γράφεται για τη ζωή, να φαντάζουν 
φλόγες και κινήσεις του ποντιακού χο-
ρού σέρρα, του χορού της φωτιάς.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα μεγαλούργημα του κυρίου Καλ-

πούζου, ένα Ευαγγέλιο της Ιστορίας 
του Πόντου, της δικής μας ιστορίας. 
Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει 
από καμία βιβλιοθήκη. Πρόκειται ουσι-
αστικά για μια ιστορική και κοινωνική 
περιπέτεια, βαθειά ανθρώπινη.

Σε μια εποχή που επιχειρείται  να 
μπει λήθη στη γραμμένη με αίμα Ιστο-
ρία της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο 
συγγραφέας, γνωστός για την αγάπη 
του  για τη γνώση του παρελθόντος, 
που μελετά σε βάθος την ιστορική 
πραγματικότητα, με την απόλυτη κι-
νηματογραφική του γραφή, την ανα-
τρεπτική πλοκή, με παραστατικότητα 
και με σκηνές έντονες που σοκάρουν, 
αναβιώνει πολύ πετυχημένα τον βίαιο 
εκτοπισμό, τις βαρβαρότητες και τη 

σφαγή χιλιάδων αθώων ψυχών, γε-
γονότα, όχι και τόσο μακρινά χρονικά. 

Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. 
Γνωρίζουμε πραγματικά πολύ λίγα για 
αυτό το αιματηρό έγκλημα και αυτό το 
βιβλίο μας βομβαρδίζει κυριολεκτικά 
με πληροφορίες  και συναισθήματα.

Ο τίτλος του βιβλίου «σέρρα» εί-
ναι πολεμικός χορός των Ποντίων, 
ο οποίος κατάγεται από τον αρχαίο 
Πυρρίχιο. Χορός της περηφάνιας, 
της λεβεντιάς και σηματοδοτεί όλα τα 
βάσανα, το άδικο που στιγμάτισε την 
αιμάτινη ιστορία των αδελφών μας 
Ποντίων.

Διαβάστε το... 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε στο 
χωριό Μελάτες της Άρτας το 1960. Από 
το 1982 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το 
2000 από τις εκδόσεις "Ελληνικά Γράμ-
ματα" εκδόθηκε η ποιητική συλλογή "Το 
νερό των ονείρων" και το μυθιστόρημα 
του "Μεθυσμένος δρόμος". Το 2002 από 
τις εκδόσεις "Κέδρος" εκδόθηκε η συλ-
λογή διηγημάτων του "Μόνο να τους άγ-
γιζα". Το 2005 από τις εκδόσεις "Άγκυρα", 
εκδόθηκε το μυθιστόρημά του "Παντομίμα 
Φαντασμάτων".
 Από τις εκδόσεις "Ίκαρος" εκδόθηκαν οι 
ποιητικές συλλογές του "Το παραμιλητό 
των σκοτεινών Θεών" (2006) και "Έρωτας 
νυν και αεί" (2007). Με τη δεύτερη συλλο-

γή ήταν υποψήφιος στη "μικρή λίστα" για 
το κρατικό βραβείο ποίησης 2008, ενώ 
το 2009 τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνω-
στών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.
ΒΙ.) για το μυθιστόρημά του ΙΜΑΡΕΤ. Ακό-
μη, από το 1995 έχει υπογράψει τους στί-
χους 67 τραγουδιών μεταξύ των οποίων 
τα: "Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου" που ερμή-
νευσε η Γλυκερία, "Δέκα μάγισσες" με τον 
Γιάννη Σαββιδάκη, "Τι μου 'χει λείψει" με 
την Ελένη Πέτα, "Γιατί πολύ σ' αγάπησα" 
με τον Ορφέα Περίδη κ.ά. καθώς και 18 
στίχους για το παιδικό θεατρικό "Τρυφε-
ράκανθος". Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του «Ό,τι 
αγαπώ είναι δικό σου», ΣΑΟΣ. Παντομίμα 
φαντασμάτων, Ιμαρέτ: Στη σκιά του ρολο-
γιού, Άγιοι και δαίμονες, Σέρρα. Η ψυχή 
του Πόντου καθώς και τα νεανικά μυθι-
στορήματα «Ιμαρέτ 1 - Οι δύο φίλοι και ο 
παππούς Ισμαήλ» και «Ιμαρέτ 2 - Φάρσες, 
πόλεμος και όνειρα».

Ο Γιάννης Καλπούζος και η ΣΕΡΡΑ στην Κόρινθο
Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου ο Αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος βρέθηκε στην 

Κόρινθο στον συναυλιακό χώρο "Μαρία Δημητριάδη" όπου παρουσίασε με επιτυχία το 
νέο του βιβλίο "Σέρρα-Η ψυχή του Πόντου". 

Με τον μοναδικό και μαγικό του τρόπο μέσα σ' έναν υπέροχο χώρο και μια εκπληκτι-
κή ατμόσφαιρα μίλησε για το ταξίδι της συγγραφής ενός βιβλίου και στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε εκτενώς στο νέο συνταρακτικό ιστορικό μυθιστόρημά του. Μίλησε για τους 
χαρακτήρες του βιβλίου, για τα ιστορικά γεγονότα και τα μυθοπλαστικά στοιχεία που 
συνθέτουν την πλοκή του μυθιστορήματος και διάβασε εκτενή αποσπάσματα αφήνο-
ντας το κοινό του μαγεμένο από τη γοητεία του λόγου του. Η εκδήλωση που ήταν συν-
διοργάνωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Κορινθίας "Η Πίνδος", του Συνδέσμου Φιλολό-
γων Κορινθίας, του βιβλιοπωλείου "Κιβωτός" και των εκδόσεων "Ψυχογιός" απέσπασε 
τα θετικά σχόλια των παρευρισκομένων για την οργάνωση και την αρτιότητά της!

Πάντα τέτοια!
Ο συγγραφέας με  
την κ. Λίτσα Κοντογιάννη

Ο Γιάννης Καλπούζος διαβάζει 
αποσπάσματα του βιβλίου του



∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

καθηµερινά θα βρείτε γευστικές λιχουδιές
για το τραπέζι σας φτιαγµένες µε την γνωστή 

και εγγυηµένη προσοχή και φροντίδα µας  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
ο Αγώνας Αλιείας στο Κιάτο

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο 
λιμάνι του Κιάτου ο 1ος αγώνας του 
Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αλι-
είας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας με 
φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις για 
το έτος 2017. 
Ο αγώνας διοργανώθηκε από το σύλ-
λογο ΤΡΙΤΩΝ F.C. που είναι επίσημο 
μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και 
Αθλητικής Αλιείας και συμμετείχαν 34 
αθλητές από 6 Συλλόγους της περιφέ-
ρειας. Παράλληλα υπήρξαν και 2 open 
συμμετοχές.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα το 
μεσημέρι της Κυριακής, ακολούθησε 
η βράβευση των νικητών του αγώνα 
ως εξής: 
1ος νικητής κ. Μάριος Δαριβιανάκης, 
του Συλ. Δελφίνια Περιστερίου 
2ος νικητής κ. Αντώνης Δρόσος, του 
Ν.Ο. Καρύστου 
3ος νικητής κ. Θεόδωρος Γιαννετό-
πουλος, του Ν.Ο.Ι.Ε.Σ. 

Νικητής με το μεγαλύτερο αλίευμα κ. 
Αντώνης Δρόσος 
Μικρότερος αθλητής (U18) Σταύρος 
Καρακαϊδός, του ΤΡΙΤΩΝ F.C.
Τις βραβεύσεις έκαναν αντίστοιχα ο 
Αντιδήμαρχος Σικυωνίων κ. Ιωάννης 
Μυττάς, ο Ανθυπασπιστής του Λιμενι-
κού Σώματος κ. Παρασκευάς Κορω-
ναίος, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού 
Ομίλου Κιάτου κ. Σωτήρης Ρομπόκος, 
ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου 
Κιάτου κ. Παναγιώτης Καραχάλιος και 
η εκπρόσωπος της χορηγού εταιρείας 
ΔΙΑΚ, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Δια-
χείρισης Κτιρίων, κα Εύα Τσούρα.  
Σκοπός της Αθλητικής Αλιείας είναι η 
προώθηση και η ανάδειξη των αγω-
νισμάτων που αφορούν την αλιεία και 
αυτό επιτυγχάνεται μέσω των Συλ-
λόγων που ανήκουν στη δύναμη της 
Ε.Ο.Υ.Δ.Α. με διάφορους τρόπους, 
όπως: αγώνες, σεμινάρια κ.λ.π. Στην 
Αθλητική αλιεία, κυριαρχεί η ευγενής 
άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι και η καλή 
παρέα. 

Κατεδαφίστηκε η παλαιά 
γέφυρα στο Διμηνιό

Η τελευταία παλαιά γέφυρα στην Κο-
ρίνθου –Πατρών “έπεσε” το βράδυ της 
Δευτέρας 16 Ιανουαρίου. Στην επιχεί-
ρηση πήραν μέρος πέντε υδραυλικά 
σφυριά («δαγκάνες»), αρκετοί εκσκα-
φείς και ανατρεπόμενα  φορτηγά έρ-
γου.
Η συγκεκριμένη κατεδάφιση είχε μία 

ιδιαιτερότητα: Τα μηχανήματα μπορού-
σαν να επιχειρήσουν μόνο από τη μία 
πλευρά της γέφυρας, καθώς από τη 
δυτική πλευρά έχει ήδη κατασκευαστεί 
η νέα Άνω διάβαση. Για το λόγο αυτό 
χρειάστηκαν περισσότερα μηχανήμα-
τα, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί 
ταχύτατα. 


