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ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Συνάντηση Σκουρλέτη-Σταματόπουλου
Το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α. ο νέος εκλογικός νόμος και χρηματοδοτήσεις για την ύδρευση τα θέματα της συζήτησης
Με το δήμαρχο Σικυωνίων, Σπύρο
Σταματόπουλο συναντήθηκε την Πέμπτη, 20 Απριλίου ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής ενημέρωση του υπουργού για
την οικονομική κατάσταση του δήμου, θέματα λειτουργίας, τον τρόπο
με τον οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί
έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, καθώς και για τα πεδία που εκτιμάται ότι
χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη.
Όπως ανακοινώθηκε με απόφαση
του Υπουργού εγκρίθηκε η οικονομική ενίσχυση του Δήμου Σικυωνίων με 150.000 ευρώ για την υλοποίηση εργασιών αντιμετώπισης του
φαινομένου της λειψυδρίας και τις
αναγκαίες ενέργειες αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού
του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για
αυτούς τους λόγους.
Με την αξιοποίηση της ενίσχυσης
αυτής ο Δήμος Σικυωνίων θα μπορέσει να αμβλύνει τα προβλήματα
λειψυδρίας που παρατηρούνται
στην περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και θα συμβάλει
αποφασιστικά στην βελτίωση των
συνθηκών ζωής για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες του Δήμου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συ-

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», προϋπολογισμού
800.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016,
θα πραγματοποιήσει ο δήμος Σικυωνίων στις 9/05/2017, ημέρα Τρίτη,
ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών την
10.00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

Δημοπρατήθηκε και η Β΄ φάση
για Κανελλοπούλου

ζητήθηκε επίσης η γενικότερη κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο
νέος εκλογικός νόμος, οι επιχειρούμενες αλλαγές, ενώ ο κ. Σκουρλέτης
παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του
υπουργείου υπέρ των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τέλος να αναφέρουμε ότι ο δήμος
Σικυωνίων εντάσσεται στους 85 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς
Δήμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν
εκτάκτως για το 2017 με το ποσό
των 20 εκατ. ευρώ συνολικά, ως
αναγνώριση των επιπρόσθετων δυ-

σκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ
των συγκεκριμένων κατηγοριών
στην καθημερινή λειτουργία τους.

800.000€ για ασφαλτοστρώσεις
και συντηρήσεις οδών
Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής
αναδόχου για την κατασκευή του
έργου: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Φιλύρα 12,
Κιάτο
τ. 27420

28204

Δημοπρατήθηκε η Β' Φάση για
την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ», προϋπολογισμού
412.976,09€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Η δημοπράτηση έγινε την Πέμπτη
20/04 ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων στο
Δημαρχικό Κατάστημα του Δήμου
Σικυωνίων.
Το έργο αφορά διανοίξεις επιπλέον δρόμων, κατασκευή πεζοδρομών, ασφαλτοστρώσεις και άλλες
σχετικές εργασίες.
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παράταση έως 2 Ιουνίου
Αφορά "προ-καποδιστριακούς" δήμους και κοινότητες των "καλλικρατικών" δήμων Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων
Παρατείνεται, μετά την απόφαση
του ΔΣ της ΕΚΧΑ ΑΕ (730/6/4-42017), η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων
εσωτερικού έως τις 2 Ιουνίου 2017
για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός
των ορίων των Προκαποδιστριακών
Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι ιδιοκτήτες, μπορούν να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή
δηλώσεων για τους κατοίκους του
εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο
λήγει στις 17 Ιουλίου 2017.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά
το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις
Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις
στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα
περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι
δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας συλλογής δηλώσεων
ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την
δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί
ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται
η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας
και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται
αναλυτικά παρακάτω:
Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΒΕΛΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (πλην κοινότητας Νεράντζης), ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΚΡΗΝΩΝ, ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ,
ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ, ΤΑΡΣΙΝΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Πλατεία Αγ.
Φανουρίου 1 (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 20002, Βέλο – τηλ/fax.
27420-35222

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ,
ΜΟΥΛΚΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ
(Δημοτική Κοινότητα), ΣΙΚΥΩΝΟΣ

(Τοπική Κοινότητα).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Σικυώνος 41 (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ
20200, Κιάτο, τηλ. 27420-22169,
fax. 27420-22259
Ωράριο
λειτουργίας
Καθημερινά
08:00-16:00
και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00
Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site
www.ktimatologio.gr ή καλέστε το
210 6505600
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ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ,
δήμαρχος Βέλου-Βόχας

«Ο κόσμος θα είναι
αυτός που θα κρίνει»
Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη ο Αννίβας Παπακυριάκος, δήμαρχος Βέλου-Βόχας μιλά
για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο του αλλά και γενικότερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί,
επίσης αναφέρεται στο φράγμα του Ασωπού, το μεγάλο έργο από το οποίο περιμένει
να ποτιστεί ο κάμπος της Βόχας. Ακόμη αναφέρεται διεξοδικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα
στους στόχους και τις προσπάθειες που γίνονται να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε τοπικής
και δημοτικής κοινότητας, στα μεγάλα έργα, το αντιπλημμυρικό του Χεκάλι, το κτήριο
του δημαρχείου στο Ζευγολατιό και τέλος καταθέτει τις απόψεις του για τις επιχειρούμενες από την κυβέρνηση αλλαγές του εκλογικού συστήματος στην αυτοδιοίκηση...
Κύριε δήμαρχε θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή
τη συνέντευξη από δύο σοβαρά και μεγάλα θέματα τα οποία ταλανίζουν το δήμο Βέλου-Βόχας
αλλά και γενικότερα την Κορινθία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου:
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ. Φαίνεται πως τελικά μετά από παλινωδίες δύο και πλέον ετών ξαναγυρίζουμε με «χρυσωμένο το χάπι» στη διαχείριση μέσω ΣΔΙΤ. Η κυβέρνηση επιρρίπτοντας την
ευθύνη στους δημάρχους έδωσε το πράσινο φως
στην Περιφέρεια να υπογράψει τη σχετική προγραμματική σύμβαση. Με δεδομένες τις διαμάχες, τις κόντρες και τις ασυμφωνίες που υπήρξαν
στον ΦοΔΣΑ, εσείς πιστεύετε ότι η κύρια ευθύνη
που δεν μπόρεσε να βρεθεί άλλη λύση ανήκει
στους δημάρχους; Και αν όχι γιατί;
Η αλήθεια κύριε Βαλασόπουλε για τα απορρίμματα είναι τόσο απλή όσο περίπλοκη προσπαθούν
κάποιοι να την εμφανίσουν. Από το 2011 είχε την
ευθύνη η Περιφέρεια που προχώρησε στην γνωστή λύση του ΣΔΙΤ, το οποίο πέρασε και από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η νέα κυβέρνηση έθεσε στοπ χαρακτηρίζοντας το
έργο φαραωνικό και λέγοντας ότι οι δήμαρχοι θα
αναλάβουν να δώσουν λύση βάσει του νέου ΕΣΔΑ
(Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων).
Αυτό βέβαια απαιτεί χρηματοδότηση, δυνατότητα
αδειοδότησης και χωροθέτησης και γενικά αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Αν και εμείς κινηθήκαμε
γρήγορα με τους όμορους δήμους σε αυτή την κατεύθυνση φτιάχνοντας τοπικά σχέδια διαχείρισης
και καταθέτοντας προτάσεις ποτέ δεν πήραμε τα
προαναφερόμενα ώστε να έχουμε δυνατότητα
υλοποίησης.
Μετά δε τις τελευταίες εκλογές υπήρξε πλήρης
αλλαγή κατεύθυνσης από την νέα κυβέρνηση,
αφού στο Μαξίμου μας ανέφεραν ρητά ότι μόνη
προκρινόμενη λύση είναι το ΣΔΙΤ με τιμή μάλιστα
η οποία είναι ικανοποιητική και μη διαπραγματεύσιμη. Βγάλτε τα συμπεράσματα σας.
Για μένα οι δήμαρχοι όχι μόνο δεν φταίνε αλλά είναι τα θύματα σε όλη αυτή την ιστορία, εισπράττοντας όλη την δικαιολογημένη αγανάκτηση του
κόσμου και συρόμενοι στα δικαστήρια για πράγματα που από το 2011 και μετά δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη.

Πρόσφατα επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται
μιλήσουμε όμως όταν τα έργα θα βρίσκονται σε
στο χώρο της ανακύκλωσης άφησε αιχμές για τα
πραγματική τροχιά υλοποίησης.
υπολείμματα της ανακύκλωσης και γενικότερα τα
Μελετώντας το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
απορρίμματα του δήμου Βέλου-Βόχας ότι καταΒέλου-Βόχας παρατηρούμε πώς ο
λήγουν σε παράνομες χωματερές
προϋπολογισμός των νέων έργων
στα όρια του δήμου. Τι απαντάτε σ’
ανέρχεται στο ποσό, περίπου, των
αυτό; Ισχύει κάτι τέτοιο;
3,5 εκατ. ευρώ. Μέσα σ’ αυτά δεΟ δήμος μας σε συνεργασία με τους
σπόζει
το έργο με τίτλο «αντιπλημόμορους δήμους προσπαθεί να λύΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
σει το πρόβλημα προσωρινά μέχρι
μυρικά
έργα δήμου» το οποίο έχει
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: προϋπολογισμό
την οριστική του νόμιμη κατάληξη.
2,5 εκατ. Ευρώ. Τι
Τα πάμε σε ίδια σημεία όπως όλοι οι
ακριβώς αφορά αυτό το έργο;
δήμοι της Πελοποννήσου και καλό
Έχω πει πολλές φόρες κε Βαλασόθα είναι όταν οι δήμαρχοι παλεύπουλε ότι μόνο μέσα από τον βαουν για το καλύτερο των δημοτών
σικό μας στόχο, αυτόν της οικονοτους, οι όποιοι επιχειρηματίες – οι
μικής εξυγίανσης-ανάπτυξης, και
προγραμματισμού για τον δήμο μας
οποίοι παλεύουν μόνο για το κέρδος τους, εκμεταλλευόμενοι την
θα μπορέσουμε να προσφέρουμε
κατάσταση – να είναι πολύ προσεστον δημότη αυτά που του αξίζουν.
Έτσι λοιπόν φέτος το τεχνικό πρόκτικοί κε Βαλασόπουλε.
γραμμα αναλύεται σε Α) 763.861,7
€ συνεχιζόμενα έργα από το 2016,
ΦΡΆΓΜΑ ΑΣΩΠΟΎ. Άλλο ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα που αφορά
Β) 697.571,24€ Τεχνικό Πρόγραμμα
άμεσα την περιοχή του δήμου Βέ2017, Γ) χρηματοδοτήσεις που πελου-Βόχας και το οποίο τον τελευτύχαμε από το Πρόγραμμα Δημοσίταίο καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο
ων Επενδύσεων 2.500.000€ για τα
της επικαιρότητας. Σύμφωνα με
αντιπλημμυρικά, 100.000€ από την
τις δηλώσεις του αρμόδιου Γ.Γ. του Υπουργείου
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα αποδυτήρια
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χαρ. Κασίμη το έργο έχει
του γηπέδου Ζευγολατιού, 60.000€ από το ΥΠΕΣ
ξαναξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στα προβλεγια αποκαταστάσεις ζημιών από τις πλημμύρες και
πόμενα χρονικά όρια. Ωστόσο, εκκρεμεί μία πολύ
τελευταία 800.000€ Από Πρόγραμμα Δημοσίων
σοβαρή παράμετρος: Το έργο του δικτύου διανοΕπενδύσεων για αποκαταστάσεις της οδοποιίας /
μής του νερού στον διψασμένο κάμπο της Βόχας,
πεζοδρομίων της ΠΕΟ.
διότι χωρίς αυτό το φράγμα θα είναι δώρον άδωΣύνολο 4.921.432,94€.
ρον. Τι προβλέψεις υπάρχουν γι’ αυτό το έργο;
Είναι έργα και χρηματοδοτήσεις που μόνο τυχαία
Ποιες πιέσεις ασκούνται από την πλευρά σας για
δεν γίνονται άλλα νομίζω ότι αναδεικνύουν την
να δρομολογηθεί;
σοβαρότητα της δουλειάς που γίνεται από την δηΈνα έργο τεράστιο που έπρεπε να είχε ολοκληρωμοτική αρχή. Σας βεβαιώνω μάλιστα ότι σύντομα
θεί εδώ και τριάντα χρόνια και να είχε αλλάξει την
θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις για εντάξεις
ιστορία της Κορινθίας... όντως ο κος Κασίμης έχει
έργων σε προγράμματα. Για να καταλάβει πάντως
εκφράσει την άποψη αυτή και μακάρι το έργο να
ο κόσμος καλύτερα την δουλειά που γίνεται και
προχωρήσει όπως όλοι επιθυμούμε απρόσκοπτα.
γιατί ποσά μιλάμε είναι χρήσιμο να αναφέρω ότι τα
Εμείς έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία και τις ανάχρήματα που παίρνει ο δήμος μας κάθε χρόνο για
γκες του δήμου μας και είμαι σε θέση να γνωρίζω
έργα είναι 253.860€, ποσό ελαττωμένο κατά 90%
ότι ετοιμάζεται μελέτη κλειστών αγωγών για την
σε σχέση με αυτό που έπαιρνε προ του 2011.
μεταφορά νερού και στον δήμο μας. Καλύτερα να
Ας βγάλετε τα συμπεράσματα σας.

«για μένα
οι δήμαρχοι
όχι μόνο

δεν φταίνε
αλλά είναι

τα θύματα
σε όλη αυτή
την ιστορία»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Όσον αφορά στο έργο των αντιπλημμυρικών
(2.500.000€) που σύντομα το δημοπρατούμε είναι ο εγκιβωτισμός του Χεκάλι(Περιστερώνα) και
η υπογειοποίηση του ρέματος προς την θάλασσα
μέσω αγωγών, έργο που θα σώσει από πλημμυρικά φαινόμενα τα μισά τοπικά διαμερίσματα του
δήμου μας. Τεράστιο έργο που χρόνια το ζητεί η
τοπική κοινωνία και νομίζω ότι λίγοι περίμεναν την
υλοποίηση του τα χρόνια που διανύουμε.
Ωστόσο στο τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει καμία αναφορά στο έργο του νέου δημαρχείου. Με
δεδομένη και την πρόσφατη μετεγκατάσταση του
συνόλου των υπηρεσιών του δήμου σε νέο κτήριο στο κέντρο του Ζευγολατιού, θα μπορούσε
κάποιος να πιστέψει ότι η δημοτική αρχή έχει
εγκαταλείψει τα σχέδια για την ολοκλήρωση του
δημαρχιακού μεγάρου! Τι απαντάτε σ’ αυτό; Ποιες
είναι οι προθέσεις της δημοτικής αρχής γι’ αυτό το
πολύπαθο έργο;
Όχι μόνο δεν έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα κε Βαλασό- Επανέρχομαι και πάλι στο τεχνικό πρόγραμμα
πουλε άλλα καθημερινά παλεύουμε για τον πρω- για να επισημάνω πως μπορεί κανείς να διαπιταρχικό αυτό στόχο . Γι’ αυτό ετοιμάσαμε (δωρεάν) στώσει ότι υπάρχουν πολλά μικρά έργα για τους
κοινόχρηστους χώρους σε δημοτικές και τοπικές
την μελέτη αποπεράτωσης του.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι κοινότητες του δήμου, αρκετά υψηλά ποσά για
μιλάμε για δημοπράτηση 2.950.000€ που δεν τα δημοτική και αγροτική οδοποιία αλλά και για παιδιαθέτουμε, ότι είχε μπει το 2014 στο αναπτυξια- δικές χαρές. Με δεδομένες τις ανακατασκευές και
αναπλάσεις πλατειών και παιδικών
κό της περιφέρειας Πελοποννήσου
χαρών που έχουν γίνει έως τώρα
το οποίο δεν υλοποιήθηκε ( όλο το
θα μπορούσε κάποιος να πει ότι
πρόγραμμα ακυρώθηκε την χρόνια
επιχειρείται και δίνεται μια έμφαση
της διαπραγμάτευσης), και ότι την
στη βελτίωση της εικόνας των δηπαρούσα στιγμή σε κανένα πρόΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ
μοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
γραμμα δεν προβλέπονται χρήμαΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ:
Τι λέτε γι’ αυτό;
τα για αποπερατώσεις δημοτικών
Από την πρώτη στιγμή που αναλάκτιρίων.
βαμε υπάρχει πολύ συγκεκριμένο
Οι σκέψεις είναι η προσπάθεια
πλάνο και στόχοι για τον δήμο μας.
ένταξης σε πρόγραμμα ενεργειαΆλλο αν πέσαμε στον τεράστιο κυκής αναβάθμισης δημοτικών κτικεώνα της οικονομικής κρίσης που
ρίων και αν αυτό δεν ευδοκιμήσει
σε συνδυασμό με τα οικονομικά
χρηματοοικονομική μελέτη για δυτου δήμου δεν μας επιτρέπουν να
νατότητα δανειοδότησης.
υλοποιήσουμε ούτε το 10% αυτών
Ο δήμος Βέλου-Βόχας και το Ζευπου στοχεύουμε. Όσο όμως βελτιγολατιό ως έδρα κε Βαλασόπουλε
ώνουμε τα οικονομικά ο δημότης
αξίζει το δημαρχείο του . Τα βήματα
θα καταλαβαίνει μεγάλες διαφορές.
όμως πρέπει να είναι σοβαρά και
Αυτό γιατί υπάρχει στόχευση για το
υπεύθυνα και όχι καφενειακού επιτι χρειάζεται κάθε τοπικό διαμέριπέδου.
σμα όσο και το τι χρειάζεται γενικα
Εξάλλου το να μιλάμε μόνο σήμετο σύνολο της πόλης μας.
ρα για δυνατότητα δανειοδότησης
Δίνουμε όντως προτεραιότητα σε
είναι γιατί κάποιοι δούλεψαν πολύ
δημοτική (200.000€ το 2016 και
σοβαρά για να φέρουν τον δήμο
δημοπράτηση 270.000€ το 2017)
από τα κόκκινα στην εξυγίανση.
και αγροτική οδοποιία ( 100.000€
Υπενθυμίζω μόνο ότι το 2011 το
δάνειο για την αγορά του οικοπέδου για το γήπε- το 2016 και 60.000€ το 2017). Πλατείες (ανακαινίδο του Ζευγολατιού σταμάτησε με την έναρξη του σεις, φωτισμός), παιδικές χαρές σε όλα τα διαμερίνέου Καλλικρατικού δήμου λόγω της οικονομικής σματα, καθώς και αθλητικές υποδομές.
Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω έργα που έγιναν
του κατάστασης.

«είμαι σε θέση
να γνωρίζω ότι
ετοιμάζεται

μελέτη
κλειστών
αγωγών

για τη μεταφορά
νερού στο δήμο
μας»

Η νέα παιδική χαρά
στη Νεράντζα

Η καινούργια πλατεία
της Ευαγγελίστριας

τους τελευταίους δυο μήνες και άλλα που άμεσα
θα υλοποιηθούν ανά τοπικό –δημοτικό διαμέρισμα.
Βάψιμο Κλειστού Γυμναστηρίου Στιμάγκας, και
του μίνι γηπέδου έξω από αυτό, ανακαίνιση της
εκεί πλατείας και του γραφείου της τοπικής κοινότητας.
Στα Ταρσινά υπάρχει πρόβλεψη για δημοτικήαγροτική οδοποιία.
Ανάπλαση στο Ελληνοχώρι του κατεστραμμένου
χώρου έξω από την εκκλησία (με χρηματοδότηση
που πετύχαμε από το ΥΠΕΣ).
Στις Κρήνες δημιουργία παιδικής χαράς και ολική
ανάπλαση του πολιτιστικού κέντρου. Ολοκληρώθηκε η δημοτική οδοποιία που ενώνει ΚρήνεςΚοκκώνι και Παλιά Εθνική Οδό.
Στην Πουλίτσα ξεκινά η ολοκλήρωση του έργου
του γηπέδου (υπήρχε το πρόβλημα ηλεκτροδότησης-υδροδότησης που το καθυστέρησε), προβλέπεται δημοτική οδοποιία, ενώ από πέρσι ολοκληρώθηκε το θεατράκι στον Δαφνώνα.
Στη Νεράντζα ολοκληρώθηκε η δημιουργία της
νέας παιδικής χαράς, η ασφαλτόστρωση της οδού
Αγ. Νικολάου και μέχρι αρχές Ιουνίου θα έχουν
ανακαινιστεί οι δυο πλατείες.
Στο Κοκκώνι δημοτική οδοποιία.
Στο Βέλο θα συνεχιστούν οι οδοποιίες σε κεντρικότατους δρόμους που έχουν ταλαιπωρήσει αφάνταστα τον κόσμο. Ανακαινίστηκαν τα αποδυτήρια
του Κλειστού, ενώ θα ολοκληρωθεί το έργο του
ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου. Έχει ήδη δημοπρατηθεί έργο για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης και σύντομα έργο για τις συνδέσεις του νέου
δικτύου ύδρευσης.
Στο Βραχάτι ολοκληρώθηκαν τα γήπεδα τένις
στον χώρο του Κλειστού. Προβλέπεται μάλιστα
διαμόρφωση όλου του εξωτερικού χώρου του
κλειστού με τρίτο γήπεδο τένις με εξέδρες ( για να
μπορούμε να οργανώνουμε αγώνες –και να γίνει
σύλλογος - κλαμπ) καθώς και παρκινγκ . Προβλέπεται δημοτική οδοποιία, ανάπλαση του γηπέδου
μπάσκετ στο γυμνάσιο, ενώ άμεσα θα δημοπρατήσουμε την ολική ανάπλαση της παιδικής χαράς και
του παρκινγκ στην παραλία. Έως τέλος Μαΐου θα
έχει ανακαινιστεί το δημοτικό κτίριο και ο εξωτερικός χώρος του καθώς σύντομα θα δημιουργήσουμε και ΚΕΠ.
Στην Ευαγγελίστρια ολοκληρώθηκε η καινούργια
πλατεία νομίζω με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Στο Μπολάτι ολοκληρώνεται σύντομα έργο δημοτικής οδοποιίας.
Στο Βοχαϊκό ανακαινίσαμε πρόσφατα το τοπικό
κατάστημα ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις στην πλατεία.
Στο Χαλκί ξεκινά η πλατεία, ενώ προβλέπεται δημοτική οδοποιία.

6 Συνέντευξη
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γήπεδα τένις στο Κλειστό
στο Βραχάτι

Ανάπλαση στο Ελληνοχώρι

Στο Σουληνάρι προβλέπεται δημοτική και αγροτική οδοποιία.
Στο Καλέντζι ανακαινίζεται η πλατεία.
Στο Ζευγολατιό ξεκινάμε ανακαίνιση της κόκκινης πλατείας, δημοπρατούμε μεγάλη παιδική χαρά
στην πλατεία που είναι σήμερα το δημαρχείο, ενώ
στο κέντρο θα γίνει καινούργια οδοποιία με κυβόλιθους και νέο ηλεκτροφωτισμό. Ξεπερνώντας τα
προβλήματα που μας καθυστέρησαν (όχι από τις
δικές μας υπηρεσίες) θα ολοκληρώσουμε και τον
ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου.
Αυτά που αναφέρω είναι ενδεικτικά και μέρος
αυτών που γίνονται και άμεσα προβλέπονται κε
Βαλασόπουλε. Κάποια στιγμή καλό θα είναι να
κάνουμε μια συνέντευξη μόνο για τα έργα και το
συνολικό πλάνο που έχουμε.
Απ’ ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση προχωρά σε μια νέα αλλαγή
στον εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τις, έως
τώρα, πληροφορίες οι δημοτικοί
σύμβουλοι θα προκύπτουν με
απλή αναλογική από τον πρώτο
γύρο των εκλογών, κάτι το οποίο
ενέχει τον κίνδυνο ο δήμαρχος
να βρεθεί στο συμβούλιο με μειοψηφία και να πρέπει να συνεργαστεί στενά με την αντιπολίτευση για να ασκήσει την πολιτική
του και να περάσει τα έργα του.
Ποια είναι η γνώμη σας για τις
επιχειρούμενες αλλαγές;
Προσωπικά διαφωνώ πλήρως
όπως και το σύνολο της ΚΕΔΕ.
Είναι αλλαγές που μόνο σύγχυση
και δυσλειτουργία θα δημιουργήσουν σε όλη την αυτοδιοίκηση.
Ο δήμαρχος πρέπει να έχει σαφή
και ευδιάκριτο ρόλο για να λειτουργήσει και να αποδώσει και
αλλοίμονο άμα γίνεται έρμαιο των όποιων αναγκαστικών συμβιβασμών. Τον κρίνουν οι πολίτες

και όχι υπόγειοι συσχετισμοί. Δεν νομίζω ότι το
σημερινό πρόβλημα της χώρας είναι το πως θα περιπλέξουμε περισσότερο το έργο των δημοτικών
αρχών. Ούτως ή άλλως η αυτοδιοίκηση πήρε πολύ
δυσανάλογο μέρος της ευθύνης καθώς παλεύει
κοντά στον πολίτη την καθημερινότητα με ελάχιστα
όπλα και τεράστιες περικοπές που φαίνεται ότι μεγαλώνουν (στο ήδη 65% περικοπών προβλέπονται
επιπλέον 10%!!!!!!!). Και είναι πραγματικά απορίας
άξιο πως δεν ρωτούνται οι δήμαρχοι για αυτές τις
αλλαγές και πως δεν έχει υπάρξει ως τώρα πραγματική διαβούλευση.
Εσείς κ. δήμαρχε καταφέρετε να επικρατήσετε
από τον πρώτο γύρο παρά το γεγονός ότι είχατε
τέσσερις αντιπάλους! Αυτό από μόνο του δείχνει
τα υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης
με τα οποία σας περιβάλλουν οι
δημότες. Αυτή η εμπιστοσύνη
βέβαια, κουβαλά και μια τεράστια ευθύνη γιατί ο κόσμος που
σας ψήφισε πίστεψε σε σας,
πείστηκε από τον προεκλογικό
σας λόγο και θεώρησε ότι εσείς
περισσότερο από όλους μπορείτε να υλοποιήσετε ό,τι του τάξατε. Με δεδομένη την πρόθεσή
σας να είστε ξανά υποψήφιος,
θεωρείτε με βάση και το έργο
που έχετε παράξει ως δημοτική
αρχή, ότι μπορείτε να κερδίσετε
και πάλι αυτή την αμέριστη εμπιστοσύνη από τους δημότες;
Kε Βαλασόπουλε τόσο στις εκλογές του 2010 όσο και του 2014
πετύχαμε νομίζω εκπληκτικά
πραγματικά αποτελέσματα. Προσωπικά όση χαρά μου έδωσε η
τεράστια εμπιστοσύνη και αγάπη
του κόσμου τόσο τεράστια ήταν
και η ευθύνη που ένιωσα και με
βάραινε από την πρώτη στιγμή. Και αν το 2010 η
ψήφος του κόσμου έδειχνε την ελπίδα, νομίζω ότι

«ηγούμαι μιας
δημοτικής
παράταξης

με σαφές
αφήγημα

σαφείς στόχους και
γραμμές λειτουργίας

γνώση,
δουλειά,
ταπεινότητα,
καθαρότητα»

το 2014 έδειξε την αναγνώριση, την εμπιστοσύνη
και την επιβράβευση.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει αυστηρότερος κριτής του έργου που γίνεται από εμένα
τον ίδιο. Ηγούμαι μιας δημοτικής παράταξης με σαφές αφήγημα και έχοντας θέσει ακόμα πιο σαφείς
στόχους και γραμμές λειτουργίας. Γνώση, δουλειά,
ταπεινότητα,καθαρότητα. Με στόχο και πρόγραμμα το καλύτερο για την πόλη μας και τον πολίτη.
Μια παράταξη που δεν χωράει το «εγώ» όπως και
σε κάθε ομάδα που θέλει να παράξει αποτέλεσμα.
Γνωρίζω μέσα μου ότι έχουμε πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Γνωρίζω ότι κάθε βράδυ κάνοντας
απολογισμό ξέρω ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό
μέσα σε ένα τρομερά δυσχερές περιβάλλον. Ξέρω
ότι μπορώ να κοιτάξω τον κάθε δημότη καθαρά στα
μάτια και να του μιλήσω για ό,τι θέλει να μάθει από
την στιγμή που αυτός θέλει να ακούσει. Από την ώρα
που μπορώ να το κάνω αυτό, πιστεύω ότι μπορώ να
διεκδικήσω πάλι την εμπιστοσύνη του. Ούτως ή άλλως νιώθω ότι έχω προσωπικά μια άριστη σχέση με
τον κόσμο που νομίζω βασίζεται στην εμπιστοσύνη
την αγάπη και την αλληλοεκτίμηση. Την σχέση αυτή
την είχα άλλωστε πολλά χρόνια πριν γίνω δήμαρχος
και είμαι βέβαιος ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι
άρρηκτη και πολύ αληθινή.
Γνωρίζω επίσης ότι πέρα από εμπειρία και γνώση
υπάρχει και τεράστιος ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός και θέληση να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε
γιατί κε Βαλασόπουλε;; Γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Τέσσερα χρόνια παλεύαμε για να οδηγηθούμε εδώ και να μπορούμε πλέον να φτιάξουμε
κάτι Και θέλουμε να φτιάξουμε πολλά.
Εξάλλου η αυτοδιοίκηση πλέον θέλει τεράστιες
γνώσεις και δεν είναι απλά μια πόρτα για τον όποιον
θέλει να ικανοποιήσει προσωπικές του φιλοδοξίες.
Βέβαια όλα αυτά αργούν ακόμα και νομίζω ότι λίγο
ενδιαφέρουν τον κόσμο που έχει τεράστια προβλήματα να επιλύσει. Να έχουμε όλοι την υγειά μας, να
συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό
και όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε.
Ο κόσμος σε κάθε περίπτωση θα είναι αυτός που
θα κρίνει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Συλλυπητήρια ανακοίνωση
για το θάνατο του Στ. Ψάλτη
O Δήμαρχος Βέλου Βόχας
και το Δημοτικό Συμβούλιο
εκφράζουν τα θερμά τουςσυλλυπητήρια στην οικογένεια
και τους οικείους του Στάθη
Ψάλτη.Ο γνωστός ηθοποιός
γεννήθηκε στο Βέλο Κορινθίας
όπου έζησε και τα παιδικά τουχρόνια μέχρι την ηλικία των
11 ετών. Χωρίς να ξεχνά τις
ρίζες του, όποτε τοεπέτρεπαν
οι συνθήκες επισκεπτόταν την
γενέτειρά του. Ο Στάθης Ψάλτης
ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός
και ταλαντούχος ηθοποιός που
επίχρόνια μας πρόσφερε το γέλιο, τη χαρά και την αισιοδοξία.
Καλό του ταξίδι.

Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου
και Κοινωνικού Λειτουργού από
το Δήμο Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων γνωστοποιεί
ότι προσφέρει υπηρεσίες Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού
για το προσεχές χρονικό διάστημα,
μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης.
Η υπηρετούσα ψυχολόγος δύναται να προσφέρει ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία ύστερα από προκαθορισμένο
ραντεβού και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί κοινωνική εργασία και ατομική παρέμβαση σε κοινωνικά και

οικογενειακά ζητήματα, ύστερα από
αίτημα πολίτη, μέσω των κοινωνικών δομών του Δήμου Σικυωνίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
και ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με το
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 έως 14:30 στο
τηλέφωνο 27423 60117 (κα Γκαβάγια)», αναφέρεται από το δήμο Σικυωνίων.

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

Παροχές:
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Γεωργίου Πέτρος
Μανάβης Θανάσης
Αντιηλιακές μεμβράνες Global - Sott
Συναγερμοί Auto - Moto
Viper - Clifford - Python
Avital - Scorpio

Πλαστήρα 5, Ζευγολατιό • τηλ. 27410 55640

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ









Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πάλι ασυμφωνίες και φρένο για τη διαχείριση
των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Την έγγραφη διαβεβαίωση ότι οι
δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου
συναινούν απόλυτα στην ανάθεση με
ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων τους στην ΤΕΡΝΑ προσπάθησε
να εξασφαλίσει η πολιτεία. Οχημα, η
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον φορέα των δήμων για τα
απορρίμματα (ΦΟΔΣΑ), η έγκριση της
οποίας (από τους δήμους) είχε προγραμματιστεί για χθες, αλλά τελικά δεν
επετεύχθη. Το σχέδιο της σύμβασης
ορίζει ρητά ότι ο φορέας των δήμων
απαγορεύεται να συνάψει σύμβαση με
άλλον ιδιώτη για το ίδιο αντικείμενο
και οι δήμοι θα παραδίδουν το σύνολο
των σύμμεικτων απορριμμάτων τους
στην ΤΕΡΝΑ.
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης, είναι η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια, η οποία ορίζεται ως φορέας
υλοποίησης του έργου και το συλλογικό όργανο των δήμων (ΦΟΔΣΑ), που
ορίζεται ως ο κύριος του έργου. Οπως

προβλέπει, η Περιφέρεια θα έχει την
ευθύνη κατά την περίοδο κατασκευής
του έργου και ο ΦΟΔΣΑ θα αναλάβει
μετά την ολοκλήρωσή της.
Κατά τα δύο έτη της κατασκευής ο
ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση
να μεταβιβάζει στην Περιφέρεια τις
εισφορές των δήμων για την ικανοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων με βάση τα όσα ορίζει η
σύμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», η πρόβλεψη αυτή έρχεται
κατ’ απαίτησιν της εταιρείας, καθώς

3 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
3 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
3 ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ
3 ΤΥΡΦΕΣ
3 ΣΠΟΡΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

3 ΦΥΤΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
3 ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(ΑΝΟΙΞΗΣ και ΧΕΙΜΩΝΑ)

3 ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ
3 ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΑΣΤΡΩΝ
3 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αθανάσιος Χ. Περαχωρίτης
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α.

Σπύρου Κοκκώνη 3, 200 01 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ,
τηλ.: 2741-0-56496, κιν.: 697 759 8266

εκφράστηκε η ανησυχία ότι ορισμένοι
μεγάλοι δήμοι ενδέχεται να αρνηθούν
να πληρώσουν, καθώς έχουν πολλάκις εκφράσει την αντίρρησή τους στο
έργο. Στην κυβέρνηση υπήρξε αρχικά
η σκέψη να δοθεί λύση με νομοθετική
ρύθμιση, τελικά όμως προκρίθηκε η
λύση της προγραμματικής σύμβασης.
Η προγραμματική σύμβαση ορίζει
πως οι δήμοι θα αναλάβουν την εποπτεία του έργου (το οποίο θα διαχειρίζεται ο ιδιώτης επί 21 χρόνια) «μόνο
εφόσον διαπιστωθεί με απόφαση της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι ο κύριος του έργου έχει πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια και οργάνωση ώστε να
μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές
του και έχει καταβληθεί ολοσχερώς
στον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης η
χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου».
Το πιο ενδιαφέρον σημείο της προγραμματικής σύμβασης είναι, αναμφίβολα, οι προβλέψεις για... τους
«αντιρρησίες». Οπως αναφέρεται, ο
ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνει «να μη συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτα
πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών
ανταγωνιστικών με τις υπηρεσίες του
έργου». Επιπλέον, θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο των εν γένει
αρμοδιοτήτων του για να εξασφαλίσει
ότι οι ΟΤΑ θα παραδίδουν το σύνολο των υπολειπόμενων σύμμεικτων
αποβλήτων, τα οποία δεν εκτρέπονται
από τη διαλογή στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του έργου». Τέλος, ο ΦΟΔΣΑ «δηλώνει ότι είναι σε πλήρη γνώση
του εγκεκριμένου σχεδίου της σύμβασης σύμπραξης και συμφωνεί πλήρως
με το περιεχόμενό τους».

Η συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ
Η σύμβαση τέθηκε προς ψηφοφορία στη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ στην
Τρίπολη, στις 24 Απριλίου. Ωστόσο
έπειτα από δύο ώρες συζητήσεων,
διαφωνιών και αντεγκλίσεων η λήψη
απόφασης αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Να σημειωθεί ότι
οι δήμαρχοι Τρίπολης, Κορίνθου, Αργους, Σπάρτης και Ερμιονίδας δήλωσαν την αντίθεσή τους στην προγραμματική σύμβαση.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αργους - Μυκηνών, Δημ. Καμπόσος, οι
πέντε δήμαρχοι υποστήριξαν ότι δεν
τους δόθηκε ολόκληρο το κείμενο της
προγραμματικής σύμβασης αλλά μόνον αποσπάσματα. Υποστηρίζει, δε, ότι
πρέπει να γίνει άμεσα η κύρωση του
ΠΕΣΔΑ από την κυβέρνηση και κατόπιν ο ΦΟΔΣΑ να επαναπροκηρύξει τον
διαγωνισμό. «Δεν μπορεί να γίνονται
διαγωνισμοί με 45 ευρώ/τόνο και να
προσέρχονται 8 εταιρείες και εμείς να
είμαστε εγκλωβισμένοι στις 80 ευρώ/
τόνο», αναφέρει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια
στην ΣΔΙΤ Τατούλη - ΤΕΡΝΑ

Συλλογικότητες κατά της πανάκριβης ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου και υπέρ της
αποκεντρωμένης διαχείρισής τους με
έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την
ανάκτηση, συναντήθηκαν σήμερα 184-2017 στην Τρίπολη και αποτίμησαν
τις τελευταίες εξελίξεις και δεδομένα
όπως μεταξύ άλλων:
-Την καθυστέρηση δημοσιοποίησης του κειμένου του επιχειρούμενου
από την Περιφερειακή αρχή Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)
μετά 55 μέρες από την ψήφισή του στο
Περιφερειακό Συμβούλιο στις 20-22017.
-Τις αξεπέραστες αναντιστοιχίες
των ομόφωνων αποφάσεων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ), κυρίου όποιου έργου διαχείρισης απορριμμάτων στον οποίο
συμμετέχουν αποκλειστικά οι δήμοι
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον
επιχειρούμενο από την Περιφερειακή
αρχή ΠΕΣΔΑ και τις επίσης αξεπέραστες αναντιστοιχίες του τελευταίου με
την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣΔΑ.
-Την όψιμη αφύπνιση της Νέας Δημοκρατίας(!!!!) για τη ΣΔΙΤ Τατούλη και
την απόλυτη ευθύνη του στην υπόθεση
της ανύπαρκτης προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο πέντε τουλάχιστον χρόνια…
-Τη σθεναρή αντίθεση των Δήμων
της πλειοψηφίας των κατοίκων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου που ολο-

ένα μεγεθύνεται απέναντι στη ΣΔΙΤ
παρά τις αδυναμίες και υστερήσεις
τους και τα ενθαρρυντικά ήδη αποτελέσματα σοβαρών πρωτοπόρων
δημοτικών εγχειρημάτων που αναδεικνύουν την ορθότητα της θέσης των
συλλογικοτήτων.
-Την πρόσφατη ανακοίνωση «κύκλων» της Διυπουργικής του Μεγάρου Μαξίμου με την οποία στηρίζεται η
ΣΔΙΤ με τα περυσινά φτιασιδώματα της
συμφωνίας Φλαμπουράρη-ΤΕΡΝΑ και
δωράκια για τους ιθαγενείς κατοίκους
της Πελοποννήσου.
Οι συλλογικότητες και οι πολίτες που
πήραν μέρος επέμειναν στην αντίθεσή
τους στη ΣΔΙΤ που εμφανίζεται πλέον
εκτός από την Περιφερειακή Αρχή και
από την Κυβέρνηση με σοβαροφάνεια
ως ρεαλιστική πολιτική λύση στο θέμα
των απορριμμάτων, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαθύτατα αναχρονιστική, με τριπλάσιο κόστος για τον πολίτη
σε σχέση με την τοπική και η εύκολη
πεπατημένη του όπως –όπως, όσοόσο, ότι- να 'ναι.
Οι συλλογικότητες και οι πολίτες
που πήραν μέρος συμφώνησαν τέλος να εντείνουν τις κινήσεις τους εν
όψει και της επικείμενης σύγκλησης
του ΦΟΔΣΑ και δρομολογήθηκαν νέες
δράσεις πλατιάς ενημέρωσης και παρεμβάσεις.
Τρίπολη 18-4-2017
Συλλογικότητες Πελοποννήσου
ενάντια στη σύμβαση ΣΔΙΤ και υπέρ
της αποκεντρωμένης διαχείρισης με
διαλογή στην πηγή

ΓΡΑΦΕΙΑ

Αυτογκόλ του Αντιδημάρχου
Καθαριότητας Βέλου – Βόχας
Με ιδιαίτερο ζήλο ο νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Βέλου - Βόχας
κ. Τριανταφύλλου, επικοινώνησε
τηλεφωνικά μαζί μου, τη Δευτέρα,
11/4/2017, λέγοντάς μου ότι αυτοκίνητα της επιχείρησής μας έχουν
εναποθέσει απόβλητα στον παλιό
ΧΑΔΑ του Βέλου, στον προφήτη
Ηλία.
Το ύφος του ήταν απαράδεκτο και
προέβη ακόμη και σε προσπάθεια
εκφοβισμού και σε απειλές.
Αγαπητέ Αντιδήμαρχε,
1) όπως σου ζήτησα και στο τηλέφωνο, θα κάνεις επώνυμη καταγγελία, γιατί διαφορετικά θα έχεις υποπέσει σε ποινικά αδικήματα τα οποία
δε θα ξεχαστούν αυτή τη φορά.
2) θα κατονομάσεις δημόσια αυτόν-ους που έκαναν την καταγγελία
ότι είδαν αυτοκίνητα της επιχείρησής μας να αδειάζουν στο σημείο
απόβλητα. Φυσικά επειδή δε θα
υπάρχει κάποιος, δε θα μπορέσετε
αυτή τη φορά να κατασκευάσετε καταγγελία.
Βέβαια, επειδή έχεις ιδιαίτερο
ζήλο να βάλεις τάξη στο Δήμο, θα
έπρεπε πριν κάνεις το τραγικό λάθος
να μας προσβάλλεις, να ρωτήσεις
τους προηγούμενους Αντιδημάρχους του Δήμου, που πήγαιναν το
υπόλειμμα από το ΚΔΑΥ…;
Να ρωτήσεις και τους οδηγούς των
φορτηγών του Δήμου που τo πήγαιναν και τι ώρα … ; για να μην τους
βλέπουν οι αγρότες της περιοχής.
Να ρωτήσεις και τους αγρότες της
περιοχής, γύρω από το παλιό ΧΑΔΑ
του Βέλου, που έβλεπαν τα φορτηγά
του δήμου να αδειάζουν;
Να μας πεις, βέβαια, και εσύ τώρα
που ανέλαβες αντιδήμαρχος, που
πηγαίνει το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ ο
Δήμος και που πηγαίνει το σύνολο
των σκουπιδιών του;
Είμαι υποχρεωμένος και θα δημοσιοποιήσω τον πίνακα με τις ημερομηνίες, τον αριθμό κυκλοφορίας των

φορτηγών, το όνομα του οδηγού και
τις ποσότητες επιστροφής υπολείμματος που ο Δήμος παρέλαβε από
το ΚΔΑΥ μας και θα πρέπει να κοινοποιήσεις δημόσια τον πίνακα από τις
παραλαβές των αντίστοιχων ποσοτήτων από το ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ,
οι οποίες θα είναι ακριβώς οι ίδιες,
διαφορετικά, εκτός του ότι αυτόματα θα έχεις καταγγείλει τον εαυτό
σου, τον Δήμαρχο και το Δήμο σου
για μόλυνση περιβάλλοντος, γιατί,
που πηγαίνουν, άραγε, οι υπόλοιπες
ποσότητες; θα μας έχεις δώσει και
την πιο ισχυρή απόδειξη, για άλλη
μια φορά, προσπάθειας ψευδούς και
κατασκευασμένης κατηγορίας εις
βάρος της εταιρείας μας.
Λυπάμαι που παρά τις ημέρες,
δεν μπορώ να γυρίσω και το άλλο
μάγουλο τη στιγμή που προσπαθείς
ύπουλα να με χτυπήσεις. Και ούτε
μπορώ, φυσικά, να το αφήσω να περάσει έτσι για άλλη μια φορά.
Δημόσια λοιπόν δηλώνω ότι είμαι
στη διάθεση του οποιουδήποτε να
έρθει να ελέγξει το ισοζύγιο εισόδου
και εξόδου των υλικών στις μονάδες
μας και τη νομιμότητά μας, αλλά θα
απαιτήσω και από εσάς, να αποδείξετε τη νομιμότητα της διαχείρισης
των απορριμμάτων του Δήμου. Αν
δεν απαντήσετε, φυσικά και θα το
ζητήσω από τις αρμόδιες υπηρεσίες
να το κάνουν.
Το να αδυνατείς να λύσεις τα
προβλήματα του Δήμου, ίσως να
βρεθούν κάποιοι να σε δικαιολογήσουν, το να προσπαθείς όμως να
κατασκευάσεις ψεύτικες καταγγελίες, είναι και παράνομο και ανήθικο.
Φτάνει πια, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για όλους και για όλα.
Ραψωματιώτης Δημήτρης
Υ.Γ.: Το κείμενο αυτό γράφτηκε την
Μεγάλη Εβδομάδα.
Για λόγους δεοντολογίας εστάλη με
email στο δήμο Βέλου – Βόχας στις
12-4-2017, κρατήθηκε όμως λόγω
των ημερών και δημοσιοποιήθηκε
19-4-2017.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089
e-mail: info@rapgroup.gr

Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131

ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

www.rapgroup.gr

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ECORAP

ΡΑΠEΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ERMIONIDAS P.C.

ΚΔΑΥ
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
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Άναψαν και πάλι οι μηχανές στον Ασωπό
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
πραγματοποίησε την Τρίτη 11 Απριλίου 2017, επίσκεψη στο εργοτάξιο
του έργου «Κατασκευή Φράγματος
Ασωπού Ν. Κορινθίας».
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες μηνών, η ανάδοχος Κ/Ξ
επαναδραστηριοποιήθηκε στο εργοτάξιο το τελευταίο διάστημα. Στη
διάρκεια της επίσκεψης, ο Γενικός
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ενημερώθηκε από τον Υπεύθυνο Εργοταξίου
της αναδόχου κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», επί τόπου
του έργου και διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών. Κατά την ημέρα
επίσκεψης, εκτελούνταν εργασίες
σκυροδέτησης του αγωγού εκτροπής υδάτων καθώς και χωματουργικές εργασίες.

ικά

-Ανταλλακτ

rvice
Πωλήσεις-Se

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο έργο, ακολούθησε συζήτηση, στα γραφεία της αναδόχου
κοινοπραξίας, όπου έγινε ενημέρωση, από τους μηχανικούς του έργου,
σχετικά με τον προγραμματισμό των
εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, επισήμανε την δέσμευση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας
με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που καθυστερούσαν, μέχρι
πρότινος, την ολοκλήρωση του έργου και τόνισε πως η τήρηση του
χρονοδιαγράμματος θα παρακολου-

θείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
αλλά και από τον ίδιο προσωπικά.
Υπενθύμισε, για άλλη μια φορά,
πως η χρηματοδότηση του έργου,
από κοινοτικούς πόρους, είναι εξασφαλισμένη και πως καταβάλλεται
κάθε προσπάθεια που θα συμβάλλει
στην έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του φράγματος Ασωπού.

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SERVICE • ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ηλεκτρικά
Ψαλίδια
Δετικά

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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2ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου στη Λίμνη Στυμφαλία
Το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων και
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με
τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η
Στυμφαλίς», προκηρύσσουν τον
2ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου
με την ονομασία «Stymphalia Lake
Run 2017», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαΐου (ώρα
έναρξης εκκινήσεων 09:00), στη Λίμνη Στυμφαλία.
Ο αγώνας θα έχει ως αφετηρία το
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
και περιλαμβάνει τρεις διαδρομές (5,
10 και 21,5 χλμ.) που θα πραγματοποιηθούν περιφερειακά της Λίμνης

Στυμφαλίας, δίνοντας έτσι στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο το πολιτιστικό τοπίο της
Λίμνης όσο και το Μουσείο.

Για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι απαραίτητη η εγγραφή μέχρι τις
20 Μαΐου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του ΠΙΟΠ (www.piop.gr). Ως

ελάχιστο κόστος εγγραφής ορίζεται
το ποσό των €5, το οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να καταθέσουν
σε έναν από τους φορείς αρωγής
παιδιών που προτείνονται στη φόρμα εγγραφής ή σε φορέα της επιλογής τους.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον
αγώνα μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» (e-mail: mikoni.ds@gmail.
com, τηλ. 27420 22573), ή με το
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (κ. Λάια Κιουρκτσόγλου, e-mail:
kiourktsoglouA@piraeusbank.
gr, τηλ. 27470 22279 και 27470
22296).

Ανοιξιάτικη πεζοπορική εξόρμηση Χαλκί-Φωκάς
Την Κυριακή 30 Απριλίου με πρωτοβουλία του προέδρου του Χαλκείου και κατοίκων του χωριού
Στο Χαλκί εγκαινιάζουν ένα πρόσφατα ανοιγμένο
μονοπάτι που οδηγεί στο όρος Φωκάς (με την υπέροχη πανοραμική θέα σε Κορινθιακό και Σαρωνικό
κόλπο, Ζήρεια, Ναύπλιο κ.α, αλλά και την πλούσια
ιστορία του- από τη μεσαιωνική περίοδο!)
Η ώρα συγκέντρωσης είναι στις 9.30 πμ στην περιοχή «Χάβος» του χωριού (είναι 5 λεπτά με το αμάξι
από την πλατεία του χωριού – ρωτήστε να σας δώσουν οδηγίες για το πώς θα φτάσετε εκεί ή τους ανθρώπους της ταβέρνας «ο Σπήλιος» που βρίσκεται
στην πλατεία και θα είναι ανοιχτή).
Θα ακολουθήσει πεζοπορία 1,5 ώρας έως την κορυφή του Φωκά και στάση στο παρεκκλήσι της Παναγίας αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή. Κηρυγμένο
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο της χώρας από το
1993, το ημισπηλαιώδες εκκλησάκι αποτελεί μέρος
ενός μικρού συνόλου κτισμάτων που περιβάλλεται
από λιθόκτιστα τείχη και θυμίζει στην υποδομή του
μοναστήρι.
Θα υπάρξει και μια μικρή ξενάγηση για το όρος
Φωκάς και την εκκλησία! Μετά θα γίνει επιστροφή
στο σημείο εκκίνησης, όπου θα γίνει ψήσιμο και
συλλογικό φαγοπότι!
Την πρωτοβουλία διοργάνωσης έχει ο πρόεδρος
του δημοτικού διαμερίσματος Χαλκίου, κ. Μανόλης
Μπακιρτζής, που μαζί με κατοίκους του χωριού θα
συνεισφέρουν ώστε να περάσετε όμορφα και ευχάριστα αυτή την ανοιξιάτικη Κυριακή σας!
Πηγή: www.Corinthia.Events

Το μονοπάτι από το Χαλκί προς το Φωκά
Το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν οι περιπατητές
την Κυριακή διανοίχθηκε το περασμένο φθινόπωρο
από τον πρόεδρο του χωριού Μανόλη Μπακιρτζή
και κατοίκους του χωριού με σκοπό να αναδειχθούν
οι φυσικές ομορφιές του όρους Φωκά. Κατά τη διάρκεια της ίδιας δράσης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και συντήρηση της περιοχής Χάβος που είναι
κατάφυτη από όμορφα πλατάνια και τρεχούμενα
νερά και προκαλούν το θαυμασμό του επισκέπτη.
Το παλιό αυτό μονοπάτι το οποίο χρησιμοποιούσαν
πριν από 50 περίπου χρόνια οι κάτοικοι του Χαλκείου ξεκινάει από τους πρόποδες του Φωκά από την
περιοχή Χάβο και συνεχίζει σε μια διαδρομή 1,5 χιλιομέτρου μέσα από πυκνή βλάστηση και καταλήγει

στην κορυφή του βουνού, όπου μέσα στα βράχια
δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας Ζωοδόχου
Πηγής.

12 Εκδηλώσεις
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Επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κιάτο για την ελληνική μουσική παράδοση από το Λύκειο Ελληνίδων
Το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης», σε συνεργασία με
τα τοπικά παραρτήματα του Λυκείου των
Ελληνίδων στην Πελοπόννησο, διοργανώνουν για την περίοδο 2016-2017 έναν
κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο
την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό σε θέματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες
και τις λειτουργίες της ελληνικής μουσικής
παράδοσης στην εποχή της κρίσης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος
πραγματοποιούνται με τη Χορηγία του
Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε:
1 Εκπαιδευτικούς & μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2 Εκπαιδευτικούς και μαθητές Μουσικών
Γυμνασίων και Λυκείων.
3 Δασκάλους χορού και μέλη του Λυκείου
των Ελληνίδων και άλλων τοπικών χορευτικών και λαογραφικών Συλλόγων.
4 Καθηγητές και μαθητές Ωδείων και
Μουσικών Σχολών.
5 Τοπικούς λαϊκούς οργανοπαίκτες.
6 Μέλη Κ.Α.Π.Η.
Θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις της
Πελοποννήσου όπου λειτουργούν τοπικά
παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων:
Στο Κιάτο θα πραγματοπιοηθεί το διήμερο
12-13 Μαΐου 2017.

κατασκευών για παιδιά του δημοτικού
με θέμα τα λαϊκά όργανα και τα πανηγύρια της περιοχής τους. Τα έργα που θα
διακριθούν απ’ όλες τις πόλεις του προγράμματος θα εκτεθούν στο τέλος της
περιόδου στην Καλαμάτα.

4

Την Παρασκευή 12 Μάϊου (ώρα 19:0020:30) συνάντηση του καθ. Λάμπρου
Λιάβα και μελών του τοπικού Λυκείου
των Ελληνίδων με τους κοινωνικούς
λειτουργούς και μέλη των Κ.Α.Π.Η.
της περιοχής. Συζήτηση για τις μνήμες
τους από τα τραγούδια, τους χορούς και
τα έθιμα της περιοχής. Συνεννόηση για
την καταγραφή των προφορικών τους
μαρτυριών και αναζήτηση τρόπων ενεργοποίησης τους σε μουσικές και χορευτικές δράσεις, σε συνεργασία με άλλους
τοπικούς φορείς (μουσικά σχολεία, σύλλογοι κλπ).
Θα ακολουθήσει τιμητική εκδήλωση όπου θα βραβευτούν με ειδικό δίπλωμα από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης» και το
Λύκειο των Ελληνίδων οι παλαίμαχοι
τοπικοί λαϊκοί οργανοπαίκτες. και οι
ερευνητές της λαογραφίας της περιοχής.

5

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 (ώρα
11:00-13:00) επίσκεψη στο τοπικό Μουσικό Σχολείο (Κόρινθος) του καθηγητή
Εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών Λάμπρου Λιάβα και της μουσικοπαιδαγωγού Νάνσης Τουμπακάρη.
Ομιλία στα παιδιά για τη σημασία της
ελληνικής μουσικής παράδοσης και
αναζήτηση με τον διευθυντή και τους
καθηγητές κοινών δράσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος.
Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στην
Αίθουσα του ΚΑΠΗ στο Πολιτιστικό
Κέντρο Κιάτου (Κλεισθένους & 28ης

2

Οκτωβρίου γωνία), ώρα 14:30-16:30, ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τη μουσικοπαιδαγωγό Νάνση Τουμπακάρη, για
τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας και
τους καθηγητές μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το σεμινάριο, με
στόχο την εισαγωγή των μαθητών στην
ελληνική μουσική παράδοση και τα λαϊκά όργανα, βασίζεται στο βραβευμένο
βιβλίο «Ένα βιολί διηγείται» (Κρατικό

Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά
2014). Παρέχονται στους συμμετέχοντες
σε ψηφιακή μορφή (DVD) οδηγίες και
οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και προτάσεις (αυτοσχέδιες κατασκευές, παιχνίδια, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες κλπ) για
σχετικές δημιουργικές δραστηριότητες
στην τάξη. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να πάρουν
μέρος στο σεμινάριο, θα πρέπει να
αποστείλουν την παρακάτω Δήλωση
συμμετοχής* ως την Παρασκευή 5
Μαΐου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Φ. Ανωγειανάκης:
filoi.laikon.organon@gmail.com
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017)
Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω
το σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, το
οποίο γίνεται στο πλαίσιο της «Εκπαιδευτικής δράσης για την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική», που θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12
Μαΐου ώρα 14:30-16:30 στην Αίθουσα
ΚΑΠΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου
(Κλεισθένους & 28ης Οκτωβρίου).
Ονοματεπώνυμο: // Ειδικότητα:
Σχολείο: // Τηλέφωνο επικοινωνίας:

3

Θα δοθούν στους δασκάλους
οδηγίες για την πραγματοποίηση διαγωνισμού ζωγραφικής και

Το Σάββατο 13 Μαΐου στην Αίθουσα του
ΚΑΠΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου
(Κλεισθένους & 28ης Οκτωβρίου γωνία), ώρα 10:00-12:00 και 12:30-14:30,
ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο με τον
καθηγητή Εθνομουσικολογίας του Παν/
μίου Αθηνών Λάμπρο Λιάβα, με θέμα
«Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική
Μουσική» και «Εισαγωγή στην Ελληνική Αστική Λαϊκή Μουσική».
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πληροφοριακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, η
σχετική βιβλιογραφία καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης, σε όσους παρακολουθήσουν και τα δύο σεμινάρια.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι Δηλώσεις συμμετοχής στο Λύκειο Ελληνίδων ως
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στο Λύκειο των
Ελληνίδων Κιάτου: annafil@otenet.gr & fili.
alexandra@gmail.com
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017)
Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω το Σάββατο 12 Μαΐου 2017 (ώρα 10:00-12:00 και
12:30-14:30) στα ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια με τον καθηγητή Εθνομουσικολογίας του Παν/μίου Αθηνών Λάμπρο Λιάβα με
θέμα: α/. «Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική» (το πρωί) και β/.- «Εισαγωγή στην Ελληνική Αστική Λαϊκή Μουσική»
(το απόγευμα) το οποίο πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της «Εκπαιδευτικής δράσης
για την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική».
Ονοματεπώνυμο:
// Ειδικότητα:
Φορέας, Σύλλογος:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: // Email:
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του
προγράμματος πραγματοποιούνται
με τη Χορηγία του Ιδρύματος
Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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«Της θάλασσας
και τ’ουρανού»
Από τα ανοιχτά πελάγη της ελληνικής και μεσογειακής παράδοσης
στους ήχους και τους στίχους σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών.
Οι δυο μουσικοί υφαίνουν τη
δική τους διαδρομή μέσα από μελωδίες και τραγούδια που ενώνονται, συνομιλούν, επαναπροσδιορίζονται, μεταφέροντας μνήμες,
αισθήσεις και ηχοχρώματα από
την παράδοση στο σήμερα. Σμύρνη, Κάλυμνος, Κρήτη, Χατζιδάκις,
Θεοδωράκης, Λοΐζος, Σαββόπουλος, Περιδης καθώς και νεότερες
πρωτότυπες συνθέσεις σε μια
τρυφερή, ευφάνταστη μουσική
παράσταση μέσα από μια φρέσκια,
σύγχρονη ματιά.
Μαριαστελλα Τζανουδάκη: τραγούδι, κρουστά
Τάκης Φαραζής: πιάνο, πλήκτρα,
φωνητικά
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου Σάββατο 29 Απριλίου 2017
στις 8.30μμ Γενική είσοδος 8
ευρώ, Μαθητικό, Φοιτητικό και
ανέργων 6 ευρώ Για κρατήσεις και
προπώληση:6945871808

Οι καλλιτέχνες
Ο Τάκης Φαραζής γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1964 και ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρή
ηλικία. Το 1977 ξεκίνησε σπουδές
κλασικού πιάνου στο Ελληνικό
Ωδείο από το οποίο αποφοίτησε το
1984 παίρνοντας το δίπλωμά του
καθώς και το δίπλωμα αρμονίας
με άριστα.
Σαν συνθέτης έχει συμμετάσχει
σε μουσικά φεστιβάλ (Brugges
Festival -2001, International
Festival of Jazz Piano in Prague
-2005) και θεατρικές παραστάσεις
στην Ευρώπη, Αυστραλία, Κίνα και
Ιαπωνία.
Η Μαριαστέλλα Τζανουδάκη
γεννήθηκε το 1977. Τελείωσε
Μουσικό Λύκειο, έκανε μαθήματα
πιάνου και φωνητικής και σπούδασε Μεθοδολογία των Επιστημών
στη Σχολή Μεθοδολογίας, Ιστορίας
και Θεωρίας Επιστήμης. Στα πρώτα
της βήματα συνεργάστηκε με τον
Φοίβο Δεληβοριά και τραγούδησε
στο δίσκο του "Χάλια" το τραγούδι
"Ο διπλοπαντρεμένος".

Έκθεση εικαστικών έργων
με θέμα τη Σελήνη

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.

Δύο μαθήτριες γυμνασίου, η Ευμορφία Ευσταθίου και η Σοφια Λιαποπουλου, μαζί με τη ζωγράφο Όλγα
Μπαρμάζη, απεικονίζουν "όψεις"
της νύχτας με ή χωρίς φεγγάρι... και
εγκαινιάζουν την έκθεση εικαστικών
έργων τους το Σάββατο 29 Απριλίου
2017, στις 8.00 μ.μ. στο Κέντρο Εναλλακτικής Δράσης "Πανσέληνος", Δαμασκηνού 61, Κόρινθος.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις
14 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Παρασκευής) από τις 7:00-9.30 μ.μ.
ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα

λειτουργεί 11.00 π.μ. - 1.30 μ.μ. και
7:00-9.30 μ.μ.

Παρουσίαση βιβλίου
Με αφορμή την έκθεση οι εκδόσεις της "Αποθήκης Τεχνών" παρουσιάζουν το βιβλίο Cundu Luna
Vini με κείμενα από τον Όμηρο έως
σήμερα. Συμμετέχουν: Δρ. Στέλλα
Μουζακίτη, Βασίλης Κουμής, Βασίλης Παυλίδης, Αντώνης Φωστιέρης, Κωνσταντίνα Πίστα, Αχιλλέας
Κατσαρός, Παν. Σπαγάκος, Μαίρη
Χάψα-Ψαρρού, Δώρα Μακρή, Χαρά
Δανίκα, Χριστίνα Ντζίφα.

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.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Μικρά & διάφορα
Πανελλήνιος ποιητικός
διαγωνισμός από τις
"Αλκυονίδες"
Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ», που εδρεύει στην
Κόρινθο, προκηρύσσει Πανελλήνιο
Ποιητικό Διαγωνισμό ενηλίκων,
άνω των 18 ετών, για το έτος 2017.
Στον διαγωνισμό μπορεί να
συμμετέχει κάποιος με ένα ποίημα,
με ελεύθερο θέμα, που δεν θα
ξεπερνά τους 30 στίχους.
Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν
τα έργα τους δακτυλογραφημένα,
με γραμματοσειρά Times New
Roman και μέγεθος 12, σε
τέσσερα (4) αντίγραφα. Τα τέσσερα
αντίγραφα θα υπογράφονται με
ψευδώνυμο και κανένα άλλο
στοιχείο.
Τα τέσσερα αντίγραφα θα
ταχυδρομηθούν σε φάκελο,
μεγέθους Α4, στον οποίο θα
αναγράφεται, εξωτερικά, μόνο
το ψευδώνυμο του αποστολέα
και η διεύθυνση του παραλήπτη.
Στον ίδιο φάκελο θα εσωκλείεται
μικρότερος φάκελος με τα
στοιχεία του διαγωνιζόμενου
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
ηλικία, ταχυδρομική διεύθυνση
και ηλεκτρονική (αν υπάρχει),
τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό
και κινητό) και εξωτερικά του
φακέλου θα αναγράφεται μόνο το
ψευδώνυμο.
Όσες συμμετοχές δεν
εκπληρώνουν έστω και έναν από
τους όρους του διαγωνισμού,
θα ακυρωθούν. Τα έργα θα
ταχυδρομηθούν το αργότερο
έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2017(30/09/2017, θα ληφθεί
υπόψιν η σφραγίδα των ΕΛΤΑ), με
απλή επιστολή και όχι συστημένη,
στην Ταχυδρομική Δ/νση:
Σωματείο Λόγου και Τέχνης
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»
Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 20001
(Υπόψη Δήμητρας Τσεπεντζή).
Τα έργα θα κριθούν από Επιτροπή
καταξιωμένων ανθρώπων των
γραμμάτων. Τα Βραβεία θα
απονεμηθούν στο πλαίσιο ειδικής
τελετής βράβευσης, που θα
πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα
επιλεγεί, για τον σκοπό αυτό, στην
Κόρινθο, ως το τέλος του 2017.
Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν
έγκαιρα για την τελετή βράβευσης.
Για τυχόν περισσότερες
πληροφορίες, κάθε Πέμπτη
4μ.μ. έως 6μ.μ., στο τηλέφωνο:
6973939092
Για το Δ. Σ.
Η Πρόεδρος Δήμητρα Τσεπεντζή
Η Γραμματέας Μαρινού Δήμητρα

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Παρουσίαση βιβλίου
του Μίμη Δομάζου

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
Έξι επιπλέον ειδικευμένοι επικουρικοί
γιατροί στο Νοσοκομείο Κορίνθου
Εγκρίθηκε η πρόσληψη έξι (6) επιπλέον
Ειδικευμένων Επικουρικών Ιατρών για το
νοσοκομείο Κορίνθου.
Οι έξι (6) θέσεις αφορούν:
• ένα (1) παθολόγο για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για 3 έτη
• ένα (1) καρδιολόγο ομοίως για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για 3 έτη
• ένα (1) ορθοπεδικό για 2 έτη
• ένα (1) αναισθησιολόγο για 2 έτη
• ένα (1) ακτινολόγο για 2 έτη και
• ένα (1) παθολόγο για το παθολογικό
τμήμα για 2 έτη.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν άμεσα να
υποβάλουν σχετική αίτηση στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.
Με τις πιο πάνω προσλήψεις ο αριθμός
(μονίμων και επικουρικών) ιατρών που
προσλήφθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου διαμορφώνεται ως
εξής:
• επτά (7) μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί

•

•

του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Επίσης αναμένονται άλλοι τέσσερις (4) ειδικευμένοι.
εννέα (9) ειδικευμένοι επικουρικοί
ιατροί.Αναμένονται επιπλέον οι έξι
(6) επικουρικοί που αναφέρονται πιο
πάνω.
δύο (2) ειδικευμένοι ιατροί από ΚΕΕΛΠΝΟ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αναμένεται ένας (1)ακόμα
ειδικευμένος ιατρός.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Την Παρασκευή 5 Μαΐου και
ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί
στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου
η παρουσίαση του βιβλίου του
Μίμη Δομάζου με τίτλο «ΜΙΜΗΣ
ΔΟΜΑΖΟΣ… Μυστικά και άλλες
αποκαλύψεις»
Ο Μίμης Δομάζος φανερώνει
τα… μυστικά του ποδοσφαίρου
και αποκαλύπτει στιγμές και
γεγονότα που δε γνωρίζαμε. Από
την “αλάνα” της δεκαετίας του ’50,
μέχρι τη λαμπαδηδρομία στην
τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας. Από τα ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό και το έπος του
Γουέμπλεϊ, μέχρι τη μεταγραφή στην
ΑΕΚ και το κλείσιμο της καριέρας
με το τριφύλλι στο στήθος. Τα
εξώφυλλα των εφημερίδων και των
περιοδικών της εποχής από όλο τον
κόσμο. Οι άγνωστοι διάλογοι και οι
ανέκδοτες ιστορίες. Οι μάχες στα
γήπεδα με τον Πελέ, οι ατάκες του
Κρόιφ για τον “κοντό δαίμονα” και
πολλά ακόμη.
Πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό
υλικό, σε μία απολαυστική και
ευχάριστη έκδοση για μεγάλους
και μικρούς. Η ζωντανή ιστορία του
ελληνικού ποδοσφαίρου μέσα σε
ένα λεύκωμα για όσους αγαπούν το
ποδόσφαιρο και όχι μόνο…

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
για μπουφέ και σέρβις
με προϋπηρεσία και
τα απαραίτητα έγγραφα.
Τηλ.: 27420 33524

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στην 4η θέση της Volleyleague ο Παμβοχαϊκός!
Mετά την εξαιρετική φετινή πορεία του, υποχώρησε στα playoffs από τον καλύτερα φορμαρισμένο Ολυμπιακό.

χαϊκός ισοφάρισε 19-19 αλλά με νέο
χαμένο σερβίς (από τον Τζελάτι) και
επίθεση του Τσούπκοβιτς ο Ολυμπιακός κράτησε πάλι το +2 (21-19) το
οποίο και διατήρησε έως το τέλος του
σετ. Ο Πέτι μείωσε 24-23 και ο Κόστα
με πρώτο χρόνο έκανε το 25-23 και το
2-0 σετ.
Ίδια εικόνα και στο 3ο σετ όπου μετά
το 6-6 ο Ολυμπιακός ξέφυγε με δύο
πόντους του Κοκκινάκη. Ο Παμβοχαϊκός τα έδωσε όλα στο σερβίς αλλά ο
Ολυμπιακός παρότι δέχτηκε 5 άσσους
δεν έκανε άλλα λάθη και με δύο μπλοκ
ξέφυγε 13-9. Με τον άσσο του Αγγελόπουλου και τη διπλή μπαλιά του
Τσούπκοβιτς ο Παμβοχαϊκος μείωσε
18-17 αλλά ο Κόστα με πρώτο χρόνο
και ένα μπλοκ έκανε το 20-17, ο Κοκκινάκης με άσσο άνοιξε το σερί σε 4-0
και ο Αγκάμεζ έκανε το 21-17 δίνοντας
την χαριστική βολή στην ομάδα του
Βραχατίου.
Διαιτητές: Δεληκωστίδης, Γεροθόδωρος

Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 9-16, 14-21, 19-25
2ο σετ: 6-8, 13-16, 19-21, 23-25
3ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 20-25
*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 34 επιθέσεις,
5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και
του Ολυμπιακού προήλθαν από 10
άσσους, 31 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 34
λάθη αντιπάλων. Τα σετ: 0-3 (19-25,
23-25, 20-25) σε 76'
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ
(Δεληκώστας): Σμιθ 2 (2 μπλοκ), Γκράχαμ 6
(5/8 επ, 1 άσσος), Πέτι 10 (5/17 επ, 3
άσσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ - 29% άριστες), Πελεκούδας 6 (5/6 επ, 1 μπλοκ),
Τζελάτι 11 (10/20 επ, 1 άσσος), Μπατατζίμ 12 (9/18 επ, 3 άσσοι, 63% υπ
- 50% άριστες) / Παπαδημητρίου (λ,
64% υπ - 43% άριστες), Αγγελόπουλος
1 (άσσος), Σκαρλατίδης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπόσκαν): Σουλτανόπουλος 4 (1/3 επ, 3 μπλοκ), Στιβαχτής 2 (1/1 επ, 1 άσσος), Κοκκινάκης
8 (6/14 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ, 63%

υπ - 50% άριστες), Άθος Κόστα 7 (2/3
επ, 5 μπλοκ), Αγκάμεζ 17 (15/20 επ, 2
άσσοι), Τσούπκοβιτς 6 (6/10 επ, 29%
υπ - 29% άριστες) / Στεφάνου (λ, 68%
υπ - 63% άριστες), Ζουπάνι, Φιλίποφ,
Φράγκος.
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού
Κώστας Δεληκώστας είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι συγκεντρωμένος στα
πρώτα σετ, σε όλη τη σειρά αγώνων.
Ο Αγκάμεζ είναι ο παίκτης της χρονιάς
και προετοιμάζονταν για αυτά τα ματς,
όπως είναι λογικό. Κάναμε ελεύθερα τζαμπ σέρβις, είχαμε παρά πολλά
λάθη αλλά όταν σημαδέψαμε σωστά
είχε επιτυχία. Ο Ολυμπιακός είναι μια
κλάση πάνω από τον Παναθηναϊκό και
τον ΠΑΟΚ. Αν δεν υπάρχει σταθερότητα στη διοίκηση δεν μπορείς να πας
μπροστά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση, γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα με πληρωμένε όλες τις
δόσεις, είχαμε ζέστη στο γήπεδο και
ότι άλλο χρειαζόμαστε. Λογικά θα μείνω στο Βραχάτι για άλλον έναν χρόνο».
Ο κεντρικός του Παμβοχαϊκού,
Παναγιώτης Πελεκούδας είπε: «Ο
Ολυμπιακός είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην κατηγορία. Δεν δίνει
σε κανέναν το δικαίωμα να του πάρει
το πρωτάθλημα. Η ομάδα πήγαινε για
παραμονή και την 8άδα και έφτασε
στην 4αδα. Μόνο χαμόγελο μπορούμε να έχουμε. Αν παίξει ο Ολυμπιακός
έτσι δεν βλέπω κανέναν στον τελικό. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια στο
Βραχάτι, ευχαριστώ την διοίκηση για
την εμπιστοσύνη. Έχω οικογενειακή
σχέση με την μάδα. Δεν ξέρω που θα
παίζω, αλλά έχω δεθεί με τους ανθρώπους εδώ».
Πηγη : Pamvohaikos.gr

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Την Τρίτη του Πάσχα 18 Απριλίου
ο Παμβοχαϊκός αντιμετώπισε εντός
έδρας τον Ολυμπιακό για το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στα playoffs. Η ομάδα του Βραχατίου είχε ήδη χάσει τα
δύο προηγούμενα παιχνίδια στην έδρα
του ερυθρόλευκου.
Ο Ολυμπιακός χωρίς απώλεια σετ
τελείωσε και τον τρίτο ημιτελικό με τον
Παμβοχαϊκό και με νίκες 3-0 πήρε την
πρόκριση για τους τελικούς. Όπως και
στα δύο προηγούμενα ματς κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Αγκάμεζ με
15/20 τελειωμένες επιθέσεις και συνολική επίθεση 61% αποτελεσματικότητα. Ο Παμβοχαϊκός παρότι ρίσκαρε
στο σερβίς σημειώνοντας συνολικά 9
άσσους (5 μόνο στο 3ο σετ) δεν κατάφερε να πάρει έστω το σετ της τιμής
που θα τον κρατούσε στον αγώνα και
έτσι ολοκλήρωσε την πορεία του στο
πρωτάθλημα με την 4η θέση στη γενική κατάταξη.
O Oλυμπιακός όπως και στους δύο
προηγούμενους ημιτελικούς είχε υπεροχή στο σερβίς και στην επίθεση και
από την αρχή του αγώνα μπήκε στη
θέση του οδηγού. Από το 5-5 προηγήθηκε 7-5 από την πάιπ του Τσούπκοβιτς και το μπλοκ του Κοκκινάκη και
αργότερα με τα σερβίς του Στιβαχτή
και του Αγκάμεζ έγιναν δύο σερί 3-0
και 4-0 και η διαφορά άνοιξε στο 16-9.
Η διαφορά κρατήθηκε μέχρι το τέλος
του σετ.
Στο 2ο σετ ο Παμβοχαϊκός πίεσε
περισσότερο στο σερβίς, οι δύο ομάδες πήγαν πόντο πόντο μέχρι το 12-12
αλλά το χαμένο σερβίς του Μπατατζίμ
και ο άσσος του Αγκάμεζ έδωσαν προβάδισμα +2 (14-12) για τον Ολυμπιακό.
Με πρωταγωνιστή τον Πέτι ο Παμβο-

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

16 Υγεία-Μικρές Αγγελίες
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

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

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)
• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ

Ελληνίδες και Αλβανίδες για το νομό Κορινθίας. Τηλ. 694 8699831
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους ΕλληνίδεςΑλβανίδες για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 ΤΜ
ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΑΣΣΟ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΡΤΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.
ΤΙΜΗ 24.000 ΕΥΡΩ
ΚΙΝ. 69 77 30 84 20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
στο κέντρο του Ζευγολατιού, 100 τ.μ.,
κατάλληλος για γραφείο, ιατρείο, κ.λπ.

τηλ. : 6980 682429

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA με
μανταρινιές-λεμονιές. 2,2
στρέμματα εντός οικισμού
Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας.
Καρούζος Παναγιώτης.
τηλ.: 6973 885755

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΔΙΘΈΣΙΟ
ΜΗΧΑΝΆΚΙ Peugeot A2 JetForce, 50
κυβικών. To μηχανάκι έχει ζημιά. Τα
χαρτιά του είναι θεωρημένα μέχρι και το
έτος 2017. Τιμή 200 ευρώ.
Τηλ. 6945 832094

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στην παρα-

ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές
λογικές. Τηλ. 6945 832094

λία Βραχατίου, πάνω από το
τσιπουράδικο "Κάβουρας".
120 τ.μ. 1ος όροφος.

κιν.: 694 2554283

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!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet: gnomipoliton.wordpress.com
ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
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Νίκος Ρέλλιας: Τσοπανάκος ήμουνα...
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων η "Τερψιχόρη", παρουσιάζει το συναρπαστικό ταξίδι ζωής του κορυφαίου κλαρινίστα
από την Γκούρα Κορινθίας στο κονσερβατόριο της Νέας Υόρκης και από εκεί στην κορυφή της ελληνικής μουσικής...
«Γεννήθηκα στα 1892»,
διηγείται ο ίδιος Νίκος Ρέλλιας στο βιβλίο της Δέσποινας
Μαζαράκη «Το λαϊκό κλαρίνο
στην Ελλάδα» το 1959. «Ο πατέρας μου», συνεχίζει «ο Σταμάτης ήταν τσοπάνος πάνω
στο Χελμό. Έπαιζε φλογέρα.
Έπαιζα κι εγώ φλογέρα από
10 ως 15 χρονώ, που πήγα
στην Αμερική, στα 1907.
Στην Αμερική άρχισα κλαρίνο. Εκεί ήταν ο αδερφός
της μητέρας μου ο Σωτήρης.
Αυτός είχε έναν ταμπουρά.
Τον είχε μαζί του στην Αμερική. Αυτός δούλευε τη νύχτα,
εγώ την ημέρα. Το βράδυ
καθόμουνα. Τι να κάνω; Ξεκρέμαγα τον ταμπουρά και
έπαιζα. Ερχόταν, τον έβρισκε
ξεκούρντιστο, μ΄ άρχιζε τα
σκαμπιλάκια. Στα τελευταία
μου λέει: "Θες να μάθεις όργανο; Να σου πάρω ένα κλαρίνο". Σκέψου, τόσο βλαχάκι
ήμουν, που δεν ήξερα τι είναι το κλαρίνο. "Να βρε, μου
λέει, σαν και ΄κείνο που παίζανε στο καφενείο". "Εκείνο
με τα κλειδιά;"του λέω. "Από
τι γίνεται ρε μπάρμπα; Από
κέρατο; "Μου πήρε ένα κλαρίνο κι άρχισα. Δεν άφηνα
όμως τον κόσμο να κοιμηθεί.
Μια βραδιά ένας αράπης πέταξε μια πέτρα στο παράθυρο
κι έσπασε τα τζάμια. Έφευγα
λοιπόν κι εγώ και πήγαινα
μακριά όξω στα χωράφια
και μελέταγα. Ύστερα πήγα
στο κονσερβατόριο της Νέας
Υόρκης. Έκατσα τέσσερα
χρόνια. Δάσκαλο είχα τον
Ούγγρο Νικόλα Ζέμπο.
Στα 1925 γύρισα. Τώρα
μένω στη Γκούρα. Φτιάνω
δικά μου τραγούδια. "Η Παρασκευούλα"(Εδώ
κοντά,
Παρασκευούλα μου, τσάμικο), το "Απόψε τα μεσάνυχτα"(καλαματιανό), η "Τρικαλινιά μου πέρδικα"(τσάμικο),
η "Βοχαΐτισσα"(τσάμικο), το
"Ξενάκι"(Εσείς παιδιά μ΄ θα
φύγετε, τσάμικο), το "Ούλα
τα δέντρα το πρωί"(τσάμικο)αυτό όμως δεν το λογαριάζω
γιατί τα λόγια είναι κλεμμένα από κλέφτικο, - οι "Τρεις
Καλλιοπίτσες"(καλαματιανό),
η Ρήνα Βλάχα(τσάμικο), η
Λόλα Αμερικάνα(τσάμικο),
είναι δικά μου. Αυτά θυμάμαι τώρα. Αυτά τάφτιαξα στα

1929-1930 κι ύστερα. Τώρα
πια δεν γράφω. Βαριέμαι.
Όταν καθήσω εικοστέσσερις
ώρες ήσυχος, βγάνω τρίατέσσερα. Φτιάνω και τα λόγια
και τη μουσική».

Το σήμα
του "τσοπανάκου"
Ήταν 21 Μαΐου του 1938,
στις 9:28 το βράδυ, όταν
ακούστηκε πρώτη φορά στον
αέρα η φράση «Εδώ Αθήναι»
από το κρατικό ραδιόφωνο!
Από την πρώτη κιόλας εκπομπή του Σταθμού Αθηνών
χρησιμοποιήθηκε το σήμα
του "τσοπανάκου", μια ειδική σύνθεση με φλογέρα και
κουδούνια, εξαιρετικά χαρακτηριστική και συνυφασμένη

με την Ελληνική Ραδιοφωνία
έως και σήμερα.
Εμπνευστής του σήματος,
που προέρχεται από το δημοτικό τραγούδι «Τσοπανάκος
ήμουνα, προβατάκια φύλαγα», φέρεται ο μουσικός και
δεξιοτέχνης του κλαρίνου
Νίκος Ρέλλιας, που γεννήθηκε το 1892 στην Γκούρα
Κορινθίας. Σύμφωνα με ένα
ΒιΒλιαράκι-αφιέρωμα που
κυκλοφόρησε ο Γιάννης Μπαλαφούτας το 1993, ο ίδιος ο
Ν. Ρέλλιας διηγείται:
«Ήταν τότε, το 1936, που
'πρεπε να βρεθεί το σήμα της
Ραδιοφωνίας. Το σήμα της
Εθνικής μας Ραδιοφωνίας,
που να συγκινούσε ιδιαίτερα
τους ξενιτεμένους.

Ο διευθυντής Γίτσας Κυριακής, ο Καλομοίρης, ο
Λυκούδης, ο Σπυρόπουλος
και άλλοι μουσικοί συζητούσαμε το καυτό αυτό θέμα.
Πολλά ειπώθηκαν και πολλά
ξεχώρισαν, όπως το τραγούδι «Ένα καράβι από τη Χιο»,
κ.λπ. Εμένα κανένα δεν με
γέμιζε από αυτά, γι' αυτό
λέω: Μου αφήνετε εμένα να
το φτιάξω; Μου το ανέθεσαν.
.. Τρέχω στο Μοναστηράκι
και αγοράζω μια σειρά τροκάνια. Βρίσκω το φλάουτο,
το τονίζω στο ΣΟΛ, κάνουμε
δυο-τρεις πρόβες και το παρουσιάσαμε...».
Ο τραγουδοποιός - συνθέτης Τάκης Μωράκης διασκεύασε το δημοτικό τραγούδι

«Τσοπανάκος ήμουνα», που
χρησιμοποιήθηκε ως σήμα
της νεοσύστατης τότε Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Εβδομήντα πέντε χρόνια
μετά, ο ήχος των αυθεντικών
κουδουνιών του "τσοπανάκου" έρχεται να ξυπνήσει
μνήμες, μέσα από τη συγκινητική ιστορία που αποκάλυψε
ο επί χρόνια "φύλακας" τους
στη Διεύθυνση ΜουσείουΑρχείου της ΕΡΤ.
Ο Διονύσιος Ολιβιέρης
επικοινώνησε με τους ανθρώπους της ΕΡΤ και εξέφρασε την επιθυμία να τους
παραδώσει τα τρία ιστορικά
κουδούνια, χάρη στα οποία
δημιουργήθηκε το σήμα του
ΕΙΡ. Εξηγώντας πώς έφτασαν στα χέρια του, γυρίζει
τον χρόνο πίσω στον σκληρό
Απρίλη του '41.
«Λίγο πριν από την είσοδο
των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, ένας εργαζόμενος του Ραδιοφωνικού
Σταθμού Αθηνών ζήτησε από
τον στενό οικογενειακό μας
φίλο Σωτήρη Μαρκέτο να
φυλάξει στο σπίτι του τα τρία
αυτά κουδούνια, διότι δεν
έπρεπε να πέσουν στα χέρια
των κατακτητών. Εκείνος θα
έφευγε στη Μέση Ανατολή.
Δεν ενθυμούμαι εάν μου είχε
αναφέρει το όνομα του και
τι απέγινε. Μετά τον θάνατο
της συζύγου του, ο Σωτήρης
Μαρκέτος με παρακάλεσε
να δεχθώ ορισμένα από τα
έπιπλα και αντικείμενα που
αγαπούσε, διότι προτίμησε να
συνεχίσει τη ζωή του σε οίκο
ευγηρίας.
Ανάμεσα στα μικροαντικείμενα ήταν και τα τρία
κουδούνια, την ιστορία των
οποίων μου διηγήθηκε. Εγώ
τα διατήρησα με πολλή αγάπη, ξέροντας ότι πρόκειται για
ένα κομμάτι της ιστορίας του
τόπου μας. Είχα όμως πάντα
μια σκέψη, ότι η θέση τους
θα έπρεπε να είναι σε κάποιο
μουσείο. Τώρα που έμαθα ότι
η ΕΡΤ κάνει μια πραγματική
προσπάθεια να διατηρήσει
τις μνήμες του παρελθόντος,
αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής
που αυτά τα απλά κουδουνάκια επιστρέφουν μετά από
τόσα χρόνια στον χώρο τους».
Πηγή: Ραδιοτηλεόραση

18 Θέματα-Απόψεις
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Σε ποια Βόχα ζούμε;
Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

Ω

ς όνομα, η Βόχα, δηλώνει μια γη πλούσια σε βοσκοτόπους, η οποία μπορεί
(μπορούσε) να θρέψει πολλά βοοειδή και
άλλα ζώα. Κατά έναν εύλογο ετυμολογικό
συνειρμό, την καταγωγή του ονόματος ίσως
έλκει από το βόχιλος=βούχιλος (συγκριτέο:
βόσπορος) < βους + χιλός> χιλόω=χιλώ(=
οδηγώ στη βοσκή). Πράγματι, η Βόχα, ως
γεωμορφολογικός τομέας, πληροί τις προϋποθέσεις του ετυμολογικού περιεχομένου
της, δεδομένου ότι, ήδη από την Μυκηναϊκή
Εποχή, σύνηθες ήταν οι πόλεις να ιδρύονται
στα ενδότερα, με ζωτικό χώρο: α΄ τα βοσκοτόπια στα πέριξ τμήματα και β΄το επίνειο σε
πρόσφορο σημείο του αιγιαλού.
Το Βοχαϊκό είναι ετυμολογικά ο απόγονος
των αρχαίων βοσκοτόπων, τη στιγμή που το
Ζευγολατιό η κατ’ εξοχήν γεωργική εστία
(ζευγολάτες).
Όπως οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας, η Βόχα αλλά και η Σικυωνία φέρουν
τη σφραγίδα της αρχαίας παρουσίας στον
πολιτισμό, όπως μαρτυρούν το αρχαίο λατομείο του Ζευγολατιού, ο λιμένας (επίνειο) της
Κορίνθου με τη λιμνοθαλάσσια φυσιογνωμία
και το παγκοσμίως αρχαιότερο σκυρόδεμα
(μπετόν) πήξεως εντός θαλάσσης στο Λέχαιο, μυκηναϊκά ίχνη στις παρυφές του Κιάτου (Σικυών) και προς το Βέλο, μυκηναϊκές
και κλασικές θέσεις στο Ζευγολατιό, προϊστορική θέση στις Κρήνες, ποικίλων εποχών
αρχαιότητες στην πορεία του Προαστιακού
από Κόρινθο μέχρι Κιάτο, η μυκηναϊκή έως
ελληνιστική Σικυώνα (Βασιλικό) με το μοναδικό για τον σχεδιασμό του (τοξωτές δίοδοι)
θέατρο, η αρχαϊκή έως ρωμαϊκή Τιτάνη κ.ά.
στοιχεία. Η χώρα από Σικυώνα έως Ισθμία,
δηλαδή η ευρύτερη Βόχα, ανήκε στον Αιήτη,
ο οποίος, τελικά, εγκατεστάθη και βασίλευσε
στην ειδυλλιακή Γεωργία (Κολχίδα) με τους
επίσης πλούσιους βοσκοτόπους. Αλλά και
ο ήρωας Απέσας ήλεγχε το βοχαΐτικο πεδίο

Λιμνοθαλάσσιοι
ελιγμοί στο αρχαίο
λιμάνι Λεχαίου

αφ’ υψηλού, από τον ομώνυμο Απέσαντα
(νυν όρος Φωκάς=Φουκάς). Άρα το αρχαίο
μητρώο Βόχας και Σικυωνίας είναι βαθύ και
πλούσιο. Άλλα τόσα είναι τα βυζαντινά και νεώτερα στοιχεία σε όλη την περιοχή.
Το καλό του τόπου μας απαιτεί την συνεννόηση των δήμων οι οποίοι καλύπτουν
τον χώρο αυτόν. Χρειάζεται όμως και τη
βοήθεια των πολιτών. Ως εκ τούτου, θα ήταν
άστοχο να ρητορεύουμε δίχως να εκφέρουμε λόγο προόδου, δηλαδή γνώμη, ιδέες και
προτάσεις. Ένα τελεσφόρο σχέδιο ανάπτυξης
της μείζονος Βόχας και Σικυωνίας, θα περιελάμβανε προτάσεις επί διαφόρων τομέων.
Ενδεικτικά, ένας ενδιαφέρων τομέας αναφοράς είναι η μέριμνα για την περιποίηση
(καθαρισμό) του αρχαίου, βυζαντινού και νεώτερου στοιχείου, επ’ ωφελεία Βοχαϊτών και
Σικυωνίων και της Ελλάδος. Ευτυχώς που
υπάρχουν εμπνευσμένοι δάσκαλοι, όπως
εκείνοι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού, οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά, διδάσκοντάς τους να ερευνούν και να μαθαίνουν
για τον τόπο τους. Σε τέτοιους δασκάλους και
τέτοια παιδιά εναποθέτουμε τις ελπίδες μας
για μια ώριμη κοινωνία. Αυτοί οι δύο, συν οι
γονείς, θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση
για τον εξωραϊσμό των αρχαιολογικών θέσεων, αφ’ ενός με ιδέες και προτάσεις, αφ’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
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ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Βραχάτι Κορινθίας
27410-51500 ΚΙΝ.: 6974-326126
ΙΑΤΡΕΙΟ:

ΤΗΛ.:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ετέρου με προσωπικό έργο.
Ένα τέτοιο σχέδιο, θα συμπεριελάμβανε,
ασφαλώς, την τόνωση του δημόσιου φυσικού περιβάλλοντος (δασικές και δασώδεις
εκτάσεις) με ενισχυτική φύτευση, ώστε να
διαιωνισθούν οι διάσπαρτοι πνεύμονες πρασίνου, διότι δεν νοείται φιλοπατρία δίχως
αγάπη για το πατρώο φυσικό περιβάλλον. Ας
διαλέξουμε όμως φυτά συμβατά με την τοπική χλωρίδα (πχ μουριές, γκορτσιές, πεύκα
κλπ).
Για δε τον εμπλουτισμό του υδροφόρου
ορίζοντα, αναγκαία είναι τα διαδοχικά μικρά
φράγματα κάθετα στην κοίτη των τοπικών
χειμάρρων, η δαπάνη για τα οποία δεν είναι
δα τόσο μεγάλη. Ή, αλλιώς, η αφαλάτωση
του θαλάσσιου νερού. Βεβαίως, τα έργα αυτά
απαιτούν μακρές διαδικασίες, χρηματοδότηση μέσω ειδικών κονδυλίων και προγραμμάτων και συνεργασία γειτονικών δήμων και
Περιφέρειας. Ας ρίξουμε όμως τον σπόρο
στους δημοτικούς ταγούς.
Ακόμη, να αναληφθεί πρωτοβουλία για
την ενθάρρυνση της αγοράς ελληνικών προϊόντων, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα της
περιοχής μας. Σήμερα η άγνοια, η αφέλεια
και η ξενομανία, έχουν κατευθύνει μεγάλο
μέρος του ελληνικού καταναλωτικού κοινού προς τα ξένα προϊόντα, τα οποία δεν
είναι απαραιτήτως φθηνότερα ή καλύτερης

ποιότητος, με απώτερο αποτέλεσμα την οικονομική μας αιμορραγία και τον αφανισμό
μας. Ας διαδοθεί το μήνυμα ότι, αγοράζοντας
ελληνικά προϊόντα, ένα μέρος των χρημάτων
επιστρέφει σ’ εμάς και συντελείται ανάπτυξη.
Ας συσταθεί και μια ολιγομελής ομάδα
γεωπόνων και γεωτεχνικών, με αποκλειστικό καθήκον να συσκεφθεί, να μελετήσει
και να προτείνει νέα είδη καλλιεργειών και
σχετικών έργων τα οποία θα μπορούσαν να
βγάλουν τη Βόχα από το αδιέξοδο.
Επίσης, η –βατή οικονομικά– διοργάνωση
και διεξαγωγή ειδικών εκδηλώσεων πρωτοποριακής θεματολογίας θα προσέθετε στην
περιοχή. Επί παραδείγματι, ένας εθνικός ή
και διεθνής διαγωνισμός φυσιολατρικής ή
ναυτικής ή καλλιτεχνικής ή γεωγραφικής ή
ιστορικοαρχαιολογικής ταινίας μικρού ή μεγάλου μήκους, θα ελάμπρυνε την γη μας και
θα της χάριζε έναν βαθμό αίγλης, με συνεπαγόμενα οικονομικά οφέλη.
Ομοίως μία έκθεση ειδών λαϊκής τέχνης
από χώρες οι οποίες συνδέονται ιστορικώς,
πολιτισμικώς ή αδελφικώς με την Κορινθία
(Ιταλία, Γεωργία κλπ).
Ως προς την περιστολή δαπανών, οι δήμοι
καλόν είναι να διατηρήσουν μία μεγάλη αίθουσα σε κάθε χωριό, όπου να στεγάζονται
άπαντες οι σύλλογοι. Ειδικά στο Ζευγολατιό, η πολυδιάσπαση των ενοικιαζόμενων
χώρων επιφέρει την οικονομική αιμορραγία
του Δήμου. Γιαυτό, επί πλέον των διοικητικών γραφείων του Δήμου, ας διατηρηθεί και
διαμορφωθεί αναλόγως η μεγάλη αίθουσα
του παλιού κινηματογράφου ΑΜΟΡΕ για
πάσα πολιτιστική και κοινωνική χρήση και ας
αποδεσμευθούν οι πέριξ ενοικιαζόμενοι χώροι. Το διαφαινόμενο οικονομικό όφελος από
ανάλογες κινήσεις σε κάθε χωριό, ας διοχετευθεί προς άλλους τομείς άμεσης ανάγκης.
Η δημοτική αρχή, χρήσιμο είναι να ζητήσει
απ’ ευθείας από τον λαό ιδέες και προτάσεις
για την πρόοδο του τόπου μας. Θα δει τότε,
ότι πολλές απ’ αυτές είναι αξιοποιήσιμες και
πολύ έξυπνες, οι οποίες δίνουν λύσεις.

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
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Περί της διδασκαλίας του
μαθήματος των Θρησκευτικών

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΕΡΟΣ Α΄
«...Το ελληνικόν έθνος, το δούλον, αλλ’ ουδέν ήττον και το ελεύθερον έχει και θα έχει διά παντός ανάγκην της θρησκείας του»
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851 – 1911), απόσπασμα από
το διήγημα «Λαμπριάτικος Ψάλτης» γραμμένο το 1843.
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Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
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Γράφει ο
Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ανοίγοντας το άλμπουμ ήξερε τι θα
αντιμετωπίσει. Όμως δεν σκέφτηκε να
το κλείσει… Εκείνο το άλμπουμ με τις
χάρτινες μνήμες θα της θυμίσει ξανά τη
σκληρή πλευρά της ζωής, που ένιωσε
τόσο νωρίς• τον εγκλεισμό στο ορφανοτροφείο, την εγκατάλειψή της από
την ίδια της τη μητέρα, τα παιδικά χρόνια που της τα πήραν με τη βία. Το γλυκό νερό της αθωότητας που γλίστρησε
μέσα από τα δάχτυλά της και δεν γυρνάει πίσω. Αλλά, ποτέ δεν είναι αργά...
Η Χαρά θα τολμήσει. Και αυτό είναι το
σημαντικότερο στη ζωή. Να τολμήσεις
να αλλάξεις το πεπρωμένο σου. Έτσι, η
νεαρή γυναίκα θα ριχτεί στο κυνηγητό
των φαντασμάτων που τη στοιχειώνουν
από το καλά κρυμμένο παρελθόν της,
με σκοπό να βρει την εκδίκηση, την
αγάπη, το πάθος και εντέλει την απόλαυση της λύτρωσης. Χάρτινες μνήμες,
δεμένες με λαχτάρα για δικαιοσύνη κι
ανάγκη για εξιλέωση, που όρισαν ζωές.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Χάρτινες μνήμες, ένα άλμπουμ με
φωτογραφίες, με μια συγκεκριμένη να
ταράζει τη ρουτίνα της ηρωίδας του
βιβλίου, να εγκαταλείπει την ήρεμη και
τακτοποιημένη ζωή της, την γεμάτη
ωστόσο κρυμμένα μυστικά, και μέσα
από αυτή την αναζήτησή της, θα αποκαλυφθούν ένα προς ένα για να επέλθει
η λύτρωση για όλους. Μια γραφή, έντονα συναισθηματική, στρωτή, και με μια
αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο, με τη μια
ανατροπή να διαδέχεται την άλλη.
Οι εναλλαγές χρόνου απόλυτα ισορροπημένες, έτσι ώστε ο αναγνώστης να
αντιλαμβάνεται απολύτως τους λόγους
που προβαίνει στις όποιες ενέργειές

της. Λόγω του θέματος του βιβλίου,
που αφορούν τα δράματα που εκτυλίσσονται πίσω από τις εφτασφράγιστες,
βαριές πόρτες κάποιων ιδρυμάτων,
όπου κυριαρχεί ο νόμος της σιωπής,
και με τις αναλύσεις του συγγραφέα
σε πολλά σημεία, που ενδεχομένως
μπορεί να κουράσουν γιατί γίνεται
υπέρ-αναλυτικός, διαβάζεται άνετα, με
αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος,
όπου επέρχεται η κορύφωση.

Διαβάστε το ….
…γιατί όταν υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με το παρελθόν, έρχεται η στιγμή
στη ζωή μας να βάλουμε τάξη σε αυτό,
να δούμε κατάματα ό,τι μας τρόμαξε, ό,τι
μας λύπησε και ό,τι μας έκανε χίλια κομμάτια, να αντιμετωπίσουμε τους φόβους
μας, να γίνουμε ακριβοδίκαιοι, έτσι ώστε
να επέλθει η λύτρωση. Έτσι μόνο θα μείνει το παρελθόν στη λήθη του.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Χρήστος Φλουρής γεννήθηκε στο
Ρέθυμνο της Κρήτης το 1969, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου και στη συνέχεια
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή
στο Istitutto Universitario Orientale, στη
Νάπολη της Ιταλίας. Ζει και εργάζεται στη
Σπάρτη, σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Είναι παντρεμένος και πατέρας
δύο παιδιών. Η ποιητική του συλλογή
με τίτλο "Ενδόμυχα" εκδόθηκε από τις
εκδόσεις Χαραμάδα, ενώ τα μυθιστορήματα "Ιφιγένειες" και "Σπίθα" καθώς και η
ποιητική του συλλογή "Σχεδόν αθόρυβα"
από την Άνεμος Εκδοτική.

Είναι γεγονός ότι ως λαός και ως κοινωνία βιώνουμε μεγάλες
αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που
με δυσκολία μπορεί να προλάβει κανείς τόσο την παρακολούθηΙστορικός –
ση
αυτών, πόσο μάλλον την κατανόηση και αφομοίωση των αποσυγγραφέας,
τελεσμάτων
που αυτές φέρουν στις ζωές μας συνολικά. Μέσα σε
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, αυτό το πλαίσιο έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα που
υποψήφιος
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε σε ατομικό,
Διδάκτωρ
οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο. Παρά ταύτα οφείλουμε να
είμαστε ενεργοί και να αντιδρούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια,
Το άρθρο έχει δημοκίνηση ή πρωτοβουλία που στοχεύει στην αλλοίωση της πολισιευθεί στο προσωτιστικής, ιστορικής, εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας.
πικό του ιστολόγιο
Ειδικότερα όταν αυτά λαμβάνουν χώρα στον ευαίσθητο και νευhttps://
adesmeutiskepsi.
ραλγικό χώρο της Παιδείας και της Εκπαίδευσης συνολικά.
blogspot.gr/.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται διάφορες συζηΕπιτρέπεται η αναδητήσεις
περί αλλαγών που απαιτούνται στο χώρο της Παιδείας και
μοσίευση και χρήση
της εκπαίδευσης συνολικά, έτσι ώστε το σχολείο να μορφώνει
μέρους ή του συνόλου αυτού, με την
και να εκπαιδεύει ολοκληρωμένα, χωρίς διακρίσεις και αποκλειβασική προϋπόθεση
σμούς. Δυστυχώς όμως η Πολιτεία δεν έχει κινηθεί συστηματικαι υποχρέωση της
κά, μεθοδικά και συντεταγμένα προς την κατεύθυνση αυτή του
αναφοράς των στοιχείων του γράψαντος εκσυγχρονισμού και της ποιοτικής αναβάθμισης του οικοδομήκαι και του προαναματος της Παιδείας.
φερόμενου λινκ που
Όλες οι κινήσεις που έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα, δεν έγιναν
βρίσκεται καταχωστη
βάση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού με βάθος χρόνου,
ρημένο".
αλλά αποσπασματικά. Σε κάθε εναλλαγή των εκάστοτε κυβερνήσεων παρατηρούνταν αλλαγή πλεύσης και στο ευαίσθητο
Υπουργείο Παιδείας. Όλες οι υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις που έγιναν, επικεντρώθηκαν κυρίως σε αλλαγές ως προς το σύστημα πρόσβασης από το Λύκειο
στο Πανεπιστήμιο, στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθημάτων, στην καθιέρωση των ολοήμερων σχολείων (όπου αυτά υπάρχουν), στην αλλαγή κάποιων
σχολικών εγχειριδίων και σε κάποιες άλλες που αφορούσαν συγκεκριμένα μαθήματα ή άλλα δευτερευούσης σημασίας ζητήματα.
Τα μεγάλα και καυτά θέματα της Παιδείας, όπως η συνεχής υποχρηματοδότηση της Παιδείας και της Έρευνας, η κατάρτιση αντί για τη μόρφωση, η συνεχής
υποβάθμιση και υπολειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου
Παιδείας, η μή κάλυψη των κενών που υπάρχουν σε διδακτικό προσωπικό, η
μή συνεχής επιμόρφωση του ήδη υπάρχοντος διδακτικού δυναμικού, οι ελλείψεις ως προς τις υλικοτεχνικές υποδομές (π.χ. απουσία επαρκών και κατάλληλων αιθουσών διδασκαλίας), οι ελλείψεις σε βιβλία, τεχνολογικό εξοπλισμό κ.α.,
παραμένουν δυστυχώς χωρίς λύση. Και η κολόνια αυτή κρατάει χρόνια. Σήμερα
έχουμε ένα σχολείο (δημοτικό – γυμνάσιο – λύκειο) που δεν μορφώνει, που δεν
εκπαιδεύει, που «φορτώνει» τον μαθητή. Και την αδυναμία αυτή έρχεται να καλύψει με ιδιαίτερη επιτυχία πολλές φορές η ιδιωτική πρωτοβουλία (φροντιστήρια
κ.α.) με το ανάλογο βεβαίως οικονομικό κόστος.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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θα τις βρείτε καθημερινά στα καταστήματά μας φτιαγμένες για την γευστική
σας απόλαυση με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας!

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

