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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 
ΟΣΠΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΕΝΕΟ 
ΕΤΟΙΜΆΖΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΚΙΆΤΟΥ

■ σελ. 12

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος έχει 
θέσει από την αρχή της θητείας του στο επίκεντρο της 
πολιτικής του την κοινωνική πρόνοια, την αλληλεγγύη 
και την προαγωγή της υγείας των δημοτών, πράγμα που 
επιτυγχάνεται αξιοποιώντας το πλεόνασμα του δήμου 
που παράγεται κάθε χρόνο.    ■ σελ. 4

Υπέρ των οικονομικά αδυνάτων 
το πλεόνασμα του δήμου

ΚΤΗΜΆΤΟΛΟΓΙΟ

Συνεχίζεται η 
υποβολή δηλώσεων

■ σελ. 5
Όσοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση καλούνται 
να προσέλθουν άμεσα

Ιδιαίτερα δηµιουργική και εποικοδοµητική αναµένε-
ται να είναι η νέα χρονιά για την Ένωση Κιάτου, καθώς 
προχωρά σε σηµαντικές παρεµβάσεις που θα δώσουν 
ακόµη µεγαλύτερη στήριξη στους παραγωγούς της πε-
ριοχής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην «Ύπαιθρο 
Χώρα» ο πρόεδρος της Ένωσης, Κων/νος Παπαβασιλεί-
ου, «φέτος θα δηµιουργήσουµε στον πρωτογενή τοµέα, 
µακριά από την εσωστρέφεια του παρελθόντος και σε 
αντίσταση όσων θέλουν να µείνουν πίσω». Κύρια κα-
τεύθυνση της Ένωσης, η εξωστρέφεια και το επιχειρείν.

ΒΆΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΆΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Πριν 
κρίνουμε 
πρέπει να 

συγκρίνουμε!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΆΘΛΗΤΙΚΆ

Πέφτουν οι υπογραφές με την 
ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια

■ σελ. 3

Πρωταθλητής Εφήβων 
Ε.Σ.ΠΕ.Π. ο  Παμβοχαϊκός

■ σελ. 24

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΆΣ

Τι μαθητές 
επιθυμούμε,  
τι είδους σχολείο 
θέλουμε; ■ σελ. 17
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Γνώμη2 Δήμος Βέλου-Βόχας

Ο αντιδήµαρχος Οικο-
νοµικών Βέλου-Βό-

χας, Βασίλης Τρωγάδης, µε αφορµή την 
ψήφιση από το δηµοτικό συµβούλιο του 
προϋπολογισµού του 2018 έκανε στην 

εφηµερίδα µας επεξηγηµατικές δηλώ-
σεις όσον αφορά το πνεύµα και τους στό-
χους του φετινού προϋπολογισµού. Εξη-
γεί απλά και ρεαλιστικά ποια ήταν η µέχρι 
τώρα οικονοµική πορεία του δήµου που 

τελικά στάθηκε στα πόδια του, ποιοι είναι 
οι στόχοι και η πορεία που χαράσσεται 
για το µέλλον και επισηµαίνει χαρακτη-
ριστικά πώς η σηµερινή δηµοτική αρχή 
δεν προσφέρει θαύµατα και παραµύθια.

ΧΩΡΙΣ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΩΝ ΔΉΜΟΥ ΒΈΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

«Πριν κρίνουμε θα πρέπει 
να συγκρίνουμε»�

www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ

Η καταγραφή των µεγεθών του 
προϋπολογισµού, επισηµαίνει ο κ.  
Τρωγάδης, ορίζεται από συγκεκρι-
µένη Κ.Υ.Α. η οποία κάθε χρόνο δίνει 
ακριβείς οδηγίες για το πως θα προϋ-
πολογιστούν έσοδα και έξοδα.

Η πολιτική βούληση της διοίκησης 
θα περιοριστεί και σ’ αυτό το προϋ-
πολογισµό από τις οδηγίες αυτές, 
ενώ ταυτόχρονα η καθηµερινότητα 
θα µας αναγκάζει σε συχνές αναµορ-
φώσεις. 

Αναµορφώσεις που είναι επιβε-
βληµένες καθώς είµαστε υποχρε-

ωµένοι να παρακολουθούµε και να 
παρεµβαίνουµε άµεσα ώστε να µη 
παρουσιάζονται ελλείµµατα αλλά και 
να δίνουµε λύσεις σε ανάγκες που θα 
προκύψουν. 

Πριν κρίνουµε όµως θα πρέπει να 
συγκρίνουµε......

Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 
- τη µείωση τακτικών πόρων 
-τη µείωση προσωπικού 
-τη φορολόγηση των δηµοτικών 

εσόδων 
-τη δυσκολία είσπραξης από τους 

δηµότες που δεν αντέχουν άλλο να 
πληρώνουν τις τόσες υποχρεώσεις 
που έχουν προκύψει όλα αυτά τα 
χρόνια και δεν αναφέροµαι µόνο στις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δήµο.

Παρόλα αυτά και παρά τη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία αυτός ο προϋ-
πολογισµός αποτυπώνει µια σταθε-
ρότητα που πια γίνεται συνήθεια. 

Ο Δηµος που πριν µερικά χρόνια 
κανείς δε θα το πίστευε «στέκεται όρ-
θιος». Χωρίς εντυπωσιασµούς αλλά 
µε ουσία, χωρίς ληξιπρόθεσµες οφει-
λές αλλά µε φερεγγυότητα µε όλους 
όσους συναλλάσσεται. Χρηµατοδο-

τεί τα νοµικά του πρόσωπα τα οποία 
συµβάλλουν µε τη σειρά τους, µέσω 
των δοµών τους, στο κοινωνικό σύ-
νολο, φροντίζει και µε το παραπάνω 
και πέρα από την όποια χρηµατοδό-
τηση σχολεία, οδικά και αγροτικά δί-
κτυα.

Σ’ ότι αφορά τα µεγάλα προβλήµα-
τα, τα οποία δυστυχώς δεν αποτελούν 
µόνο προνόµιο του δικού µας δήµου, 
όπως το θέµα των σκουπιδιών ή της 
ύδρευσης, προφανώς δε µπορεί να 
τα λύσει µόνο ένας προϋπολογισµός.

Είµαστε σε διαρκή εγρήγορση 
και πλήρως ενηµερωµένοι για ένα 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που ψη-
φίστηκε και αφορά χρηµατοδότηση 
για έργα ύδρευσης, αντιπληµµυρικής 
προστασίας, αγροτικής οδοποιίας και 
ανέγερσης - αποκατάστασης δηµοτι-
κών κτιρίων. Με τη πρώτη ευκαιρία 
θα καταθέσουµε τα αιτήµατά µας και 
ελπίζουµε ότι θα πετύχουµε αυτά που 
όλοι θα θέλαµε. Ήδη την προηγούµε-
νη χρονιά έγινε προσπάθεια για δα-
νειοδότηση, ώστε να ολοκληρωθεί το 
νέο δηµαρχείο όµως ακόµα κάποιοι 
οικονοµικοί δείκτες, δε µας επέτρε-
ψαν να έχουµε µια θετική εξέλιξη. 

Ένα άλλο µεγάλο θέµα είναι το 
νερό, θέµα το οποίο δεν αφορά µόνο 
το δήµο µας ή το νοµό, αλλά σε µε-
ρικά χρόνια θα αφορά όλο το κόσµο. 
Η σωστή διαχείριση των υδάτινων 

πόρων είναι υπόθεση όλων µας και 
πρέπει να είµαστε πολύ σοβαροί 
και προσεκτικοί µε το θέµα αυτό. Το 
µόνο που µπορεί να κάνει ο προϋπο-
λογισµός µας είναι να συντηρεί και 
να διορθώνει βλάβες, ζηµιές και να 
αποκαθιστά τµηµατικά παλαιά δίκτυα 
ύδρευσης.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω 
πως µεγάλα έργα χωρίς χρηµατοδό-
τηση δε µπορούν να γίνουν, όχι µόνο 
τώρα αλλά και ποτέ στο παρελθόν 
δεν έγιναν, υπό πολύ καλύτερες συν-
θήκες. Δήµοι σαν το δικό µας δε κα-
τάφεραν µόνο µε δικούς τους πόρους 
να κάνουν κάτι µεγάλο. Μάλιστα θα 
έλεγα πως παρά τις δυσκολίες ο δι-
κός µας δήµος µε δικούς του πόρους 
κατασκεύασε από το µηδέν το γήπε-
δο στο Ζευγολατιό, ενώ πλήρωσε µε-
γάλο µέρος από το κόστος του γηπέ-
δου στο Βέλο. Παρακολουθούµε τις 
εξελίξεις και η πράξη έχει δείξει ότι ο 
δήµαρχος µε την επιµονή του µπορεί 
και φέρνει χρηµατοδοτήσεις, ώστε 
να γίνουν έργα που σταδιακά θα µας 
κάνουν ένα σύγχρονο δήµο. Η σηµε-
ρινή δηµοτική αρχή δε προσφέρει 
ούτε θαύµατα, ούτε παραµύθια, αντι-
λαµβάνεται τη πραγµατικότητα, γνω-
ρίζει τη καθηµερινότητα και προσπα-
θεί να εξασφαλίσει µια σταθερότητα 
ώστε µε γερές βάσεις να µπορούµε 
να αισιοδοξούµε, καταλήγει.

Ενίσχυση του δήμου Βέλου-Βόχας 
από το Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκρίθηκε από τον 
Υπουργό Εσωτερικών 
Πάνο Σκουρλέτη η 
17η επιχορήγηση σε 
Δήµους της χώρας, 
συνολικού ύψους 
2.653.242,36 ευρώ, 
για την εξόφληση 
υποχρεώσεών τους 
που προέρχονται από 
δικαστικές αποφάσεις 
και διαταγές πληρω-
µής οι οποίες έχουν 
καταστεί τελεσίδικες 
έως 31/7/2017.

Στο πλαίσιο αυτό, 

ο Δήµος Βέλου 
Βόχας ενισχύεται µε 
142.962,10 ευρώ.

Η πληρωµή αυ-
τών των ενισχύσεων 
γίνεται µε χρέωση 
του λογαριασµού του 
Υπουργείου Εσωτερι-
κών που τηρείται στο 
Ταµείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων µε 
τον τίτλο «Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των 
Δήµων», στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος 
Αυτοδιοίκηση Κοινω-

νική Συνοχή - Ισόρ-
ροπη Ανάπτυξη (ΑΚ-
ΣΙΑ). Η διαδικασία που 
οφείλουν να ακολου-
θήσουν οι επιχορη-
γούµενοι Δήµοι και οι 
σχετικές προϋποθέ-
σεις για την εξόφληση 
των συγκεκριµένων 
υποχρεώσεων, ορί-
ζεται στην υπ’ αριθµ. 
30307/11-09-2017 
απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών.
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Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πέφτουν οι υπογραφές για τα 
σκουπίδια της Πελοποννήσου

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου υπογράφεται η σύμβαση της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου.  
Έως τέλος του χρόνου η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τα σκουπίδια όλων των δήμων. 

Πυρετωδώς προετοιµάζεται η ΤΕΡΝΑ για την 
υπογραφή τής σύµβασης του έργου της διαχείρι-
σης των απορριµµάτων. Πλέον, προκειµένου να 
φτάσουµε την υπογραφή, µένει να ολοκληρωθούν 
τυπικά ζητήµατα µε κυρίαρχο αυτό της οριστικής 
έγκρισης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας και του Φορέας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Η έγκριση της Προγραµµατικής, σύµφωνα µε εκτι-
µήσεις που υπάρχουν, αναµένεται έως το τέλος 
του Ιανουαρίου. Ακολούθως, θα χρειαστεί περί-
που ένας µήνας, προκειµένου να φτάσουµε στην 
τελική υπογραφή της σύµβασης, δεδοµένου ότι 
στη διαδικασία εµπλέκονται τράπεζες, µηχανικοί, 
ασφαλιστικές εταιρείες, η Περιφέρεια, υπουργεία 
και βεβαίως η ίδια η ΤΕΡΝΑ. Πληροφορίες από την 
ΤΕΡΝΑ αναφέρουν ότι η διαδικασία θα ολοκληρω-
θεί έως τέλος Φεβρουαρίου. 

Στη συνέχεια η ΤΕΡΝΑ θα κατασκευάσει κατά 
προτεραιότητα τις υποδοµές που απαιτούνται, 
προκειµένου να προχωρήσει άµεσα στη διαχείρι-
ση των απορριµµάτων της Πελοποννήσου. Έτσι, 
εντός των επόµενων 10 µηνών, όπως προβλέπει η 
σύµβαση, θα αναλάβει τη διαχείριση των απορριµ-
µάτων όλων των δήµων, ενώ παράλληλα θα συ-
νεχίζει την κατασκευή του έργου. Πρακτικά αυτό 
σηµαίνει ότι έως το τέλος του 2018 όλοι οι δήµοι 
της Πελοποννήσου θα διαχειρίζονται τα απορρίµ-
µατα τους µέσω της ΤΕΡΝΑ. 

Το έργο αφορά στη µηχανική ανακύκλωση και 
ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων της πε-
ριφέρειας για χρονική περίοδο 25 ετών. Πρόκειται 
για µια επένδυση συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ 
και αφορά σε µια εκτιµώµενη ποσότητα απορριµ-
µάτων 200 χιλιάδων τόνων ετησίως.

Συγκεκριµένα, θα κατασκευαστούν 3 µονάδες 
διαχείρισης σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία και 2 
σταθµών µεταφόρτωσης σε Κορινθία, Αργολίδα.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το έργο έρχεται να 

δώσει λύση µακράς πνοής σε ένα τεράστιο περι-
βαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
στην οποία βρίσκονται ακόµη σε καθεστώς «προ-
σωρινής» λειτουργίας 31 χωµατερές, ενώ εκκρε-
µεί η αποκατάσταση ακόµη 86. Η κατάσταση αυτή 
έχει οδηγήσει σε συνεχείς καταδίκες της χώρας 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην επιβολή 
βαρύτατων προστίµων.

Στο µεταξύ, σύµφωνα µε το business plan της 
Τέρνα Ενεργειακής, δηµιουργούνται 600 θέσεις 
εργασίας στην περίοδο κατασκευής, 200 µόνιµες 
θέσεις εργασίας στην 25ετή περίοδο λειτουργίας, 
καθώς και µεγάλος αριθµός παράλληλων θέσε-
ων εργασίας (µεταφορές, εµπορία και διαχείριση 
ανακυκλώσιµων κ.τ.λ.). Επίσης, ελαχιστοποιείται η 
οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών για τέλη κα-
θαριότητας.Τέλος αυτό το έργο δηµιουργεί προφα-
νή οφέλη στις τοπικές οικονοµίες, στον τουρισµό, 
στη νέα ποιοτική γεωργία και στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση.

Ανακοινώσεις Τσίπρα 
Το ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων 

της Πελοποννήσου και της οριστικής του λύσης 
αναµένεται να είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα 
του αναπτυξιακού συνεδρίου της Πελοποννήσου, 
το οποίο αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στην Τρί-
πολη το επόµενο χρονικό διάστηµα. Ακόµα δεν 
έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει να 
πραγµατοποιηθεί το Συνέδριο µετά την υπογραφή 
της Σύµβασης, δηλαδή τον Μάρτιο. 

Πάντως, η κυβέρνηση, είτε το Συνέδριο γίνει 
µετά, είτε πριν την υπογραφή της Σύµβασης θα 
επενδύσει πολιτικά στο έργο. Μάλιστα, αναµένεται 
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί στο ζήτη-
µα και στις προσπάθειες της κυβέρνησης, η οποία 
µέσα από την επαναδιαπραγµάτευση του έργου 
κατάφερε να ξεµπλοκάρει τις διαδικασίες και να 
φτάσουµε σε οριστική λύση. 

Η Περιφέρεια 
Προφανώς, ικανοποίηση επικρατεί και στην πε-

ριφέρεια Πελοποννήσου, η οποία βλέπει το σχεδια-
σµό της να προχωρά και να βαίνει προς υλοποίηση. 
Είναι σαφές ότι ο Π. Τατούλης εξέρχεται πολιτικά 
πιο ισχυρός από τις εξελίξεις, καθώς δικαιώνεται η 
επιµονή του στο έργο. 

Ωστόσο, σε σχέση µε την Περιφέρεια ένα ζητού-
µενο που µένει να απαντηθεί είναι η στάση που θα 
τηρήσουν πρωτοκλασάτα στελέχη της, τα οποία 
παλαιότερα είχαν αντιδράσει στο έργο...ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Γνώμη4 Δήμος Σικυωνίων

Ο δήµος Σικυωνίων διαθέτει ένα µεγάλο 
πλέγµα κοινωνικών δοµών, υποστηρικτι-
κών ως προς τις κοινωνικές οµάδες που 
δοκιµάζονται από την σκληρή οικονοµική 
κρίση η οποία µαστίζει τα τελευταία χρό-
νια την πατρίδα µας. Το ισχυρό αυτό δί-
κτυο στηρίζεται αφ'ενός στην εθελοντική 
εργασία και προσφορά δηµοτών και κα-
τοίκων της περιοχής, αφ' ετέρου αντλεί το 
µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του από 
το πλεόνασµα του δήµου.

7 δράσεις για την υποστήριξη  
της αξιοπρεπούς διαβίωσης
1. Οικονομική ενίσχυση σε απόρους
Μέσα στον όλεθρο της παρατεταµένης 
οικονοµικής κρίσης, ο δήµος Σικυωνί-
ων, δεν θα µπορούσε να σταθεί απαθής 
απέναντι στις χειµαζόµενες κοινωνικές 
οµάδες. Έτσι άπλωσε διακριτικά, αλλά 
ουσιαστικά, χέρι βοηθείας στους άπορους 
και ενδεείς συνδηµότες, βοηθώντας κατά 
το µέτρο του δυνατού µε οικονοµικές ενι-
σχύσεις, ώστε να ανακουφίσει τη διαβίω-
σή τους µέσα στα όρια της ανθρωπιάς και 
της αξιοπρέπειας.  
2. Μείωση τιμολογίου ΔΕΥΑΣ σε ευ-

παθείς κοινωνικές ομάδες
Στο ίδιο πνεύµα, προσπαθώντας να ανα-
κουφίσει κατά το µέγιστο δυνατό τις ευ-
παθείς οµάδες του δηµοτών του, ο δήµος 
Σικυωνίων µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου παρέχει µείωση δηµοτικών 
τελών καθώς και τελών ύδρευσης µέχρι 
ποσοστού 50%.
3. Μείωση δημοτικών τελών για τρίτε-

κνους και πολύτεκνους 
Μειώθηκαν τα δηµοτικά τέλη µέχρι και 
50% ή απαλλάγηκαν πλήρως από αυτά 
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι δηµότες  Σικυωνίων.
4. Δωρεάν διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ 
Ο δήµος Σικυωνίων από την πρώτη στιγ-
µή που ανακοινώθηκαν προγράµµατα 
στήριξης των ευπαθών οµάδων προέβη 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να παρέχει στους δηµότες του τη µέγιστη 
δυνατή κάλυψη. Έτσι από το 2012 όταν 
υλοποιήθηκαν σχετικά προγράµµατα από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι και 
σήµερα που είναι σε  εξέλιξη το πρόγραµ-
µα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βο-
ήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» 
προβαίνει συστηµατικά στη δωρεάν δια-
νοµή τροφίµων και ειδών πρώτης ανά-
γκης σε άπορες οικογένειες του ζουν και 
στις τρεις δηµοτικές ενότητές του.   
5. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου 
Σικυωνίων ήταν το πρώτο που δηµιουρ-
γήθηκε στο νοµό Κορινθίας και ακόµη 
και σήµερα αποτελεί σηµείο αναφοράς 

και πολύτιµο οδηγό λειτουργίας για κάθε 
κοινωνικό παντοπωλείο που συγκροτεί-
ται στα όρια του νοµού. Δικαιούχοι είναι 
µόνιµοι κάτοικοι του δήµου µας µε χαµη-
λό οικογενειακό εισόδηµα. Στους δικαι-
ούχους προσφέρονται δωρεάν τρόφιµα 
αλλά και είδη ένδυσης, υπόδησης κ.λπ. 
που προέρχονται από δωρεές δηµοτών 
και φορέων.  
6. Κοινωνικό Φαρμακείο
Το 2013 λόγω της συνεχιζόµενης οικο-
νοµικής και ανθρωπιστικής κρίσης και 
της µεγάλης αύξησης των ανασφάλιστων 
πολιτών, ο δήµος Σικυωνίων προχώρησε 
στην ίδρυση Κοινωνικού Φαρµακείου σε 
συνεργασία µε το Σύλλογο Φαρµακο-
ποιών και τον Ιατρικό Σύλλογο Νοµού 
Κορινθίας. Στόχος αυτής της δοµής εί-
ναι να προσφέρει στους ανασφάλιστους, 
άπορους, άνεργους και γενικά άτοµα που 
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας τη 
δυνατότητα να έχουν ιατροφαρµακευτική 
κάλυψη κυρίως όσοι αντιµετωπίζουν πα-
θολογικά προβλήµατα υγείας.

4 δράσεις για την παιδεία  
και τον αθλητισμό
1. Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τα όνειρα των παιδιών είναι το ασφαλέ-
στερο διαβατήριο για ένα καλύτερο αύριο. 
Δεν µπορούν, λοιπόν, τα όνειρά τους να 
ψαλιδίζονται για οικονοµικούς λόγους. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε από το 
2014, µε τη συµπαράσταση εθελοντών 
καθηγητών µέσης εκπαίδευσης (συνταξι-
ούχων ή αδιόριστων), Κοινωνικό Φροντι-
στήριο. Η λειτουργία του έχει ως αποκλει-
στικό στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας 
και την εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών 
που προέρχονται από οικογένειες χαµη-
λών εισοδηµάτων. Το Κοινωνικό Φρο-
ντιστήριο στεγάζεται στο 1ο Λύκειο Κιά-
του και λειτουργεί χάρη στη βοήθεια και 
υποστήριξη των εθελοντών καθηγητών, 
εθελοντών του δήµου και γονέων που 
στηρίζουν το θεσµό.
2. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Στη σηµερινή εποχή της πολυπολιτισµι-

κότητας και των νέων τεχνολογιών δεν 
είναι λίγοι οι ενήλικες που αισθάνονται 
«αναλφάβητοι» λόγω έλλειψης γνώσε-
ων. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή  η διαρ-
κής µάθηση και εκπαίδευση δηµιουργεί 
καλύτερο κοινωνικό υπόβαθρο, ο δήµος 
Σικυωνίων εκµεταλλεύτηκε το σχετικό 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα και ίδρυσε από 
το 2013 το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 
δήµου, µε χρηµατοδότηση από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να ενταχθούν στα προ-
γράµµατα επιµόρφωσης που αφορούν 
τις νέες τεχνολογίες, την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, 
την υγεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, 
το περιβάλλον, σχολές γονέων κ.α.
3. Τμήματα Εκπαίδευσης παιδιών και 

ενηλίκων
Η «Μηκώνη» το νοµικό πρόσωπο του 
δήµου Σικυωνίων για τον πολιτισµό ορ-
γανώνει κάθε χρόνο τµήµατα δηµιουργι-
κής απασχόλησης και εκπαίδευσης παι-
διών και ενηλίκων. Τα µαθήµατα γίνονται 
από έµπειρους εκπαιδευτές και αφορούν 
στη διδασκαλία µουσικών οργάνων, τη 
γυµναστική, το χορό (παραδοσιακό και 
µοντέρνο), τα εικαστικά – ζωγραφική, 
το θέατρο κλπ. Μετά από αιτήµατα των 
δηµοτών λειτούργησαν τµήµατα γυµνα-
στικής γυναικών και στόχος µας είναι να 
δηµιουργηθούν και πολλά ακόµη.
4. Πρόγραμμα «Άθληση για όλους»
Τα προγράµµατα µαζικής άθλησης που 
υλοποιεί ο δήµος, αποτελούν προγραµ-
µατισµένη και οργανωµένη άσκηση σε 
εξοπλισµένες αίθουσες γύµνασης, για 
όλες τις ηλικίες, µε πτυχιούχους Καθηγη-
τές Φυσικής Αγωγής. Η προγραµµατισµέ-
νη άσκηση και η φυσική δραστηριότητα, 
µε σωστή επαγγελµατική καθοδήγηση 
αποτελεί ουσιαστική προσωπική επέν-
δυση και προάγει την «Δια βίου άσκηση», 
καθώς βελτιώνει την βιολογική και φυσι-
κή κατάσταση των αθλουµένων, καλλι-
εργεί αθλητικό χαρακτήρα και αθλητική 
συνείδηση, συµβάλλει στην εποικοδοµη-
τική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 
δηµιουργεί και αναπτύσσει τις διαπροσω-

πικές σχέσεις και τέλος είναι ένα τρόπος 
αναψυχής και ψυχαγωγίας.

4 δράσεις για το πολυτιμότερο 
αγαθό, την υγεία
1. Τράπεζα Αίματος
Σε µια προσπάθεια υποστήριξης και κά-
λυψης σταδιακά των αναγκών των δη-
µοτών σε αίµα, ενισχύθηκε η τράπεζα 
αίµατος του δήµου Σικυωνίων, η οποία 
πλέον υπάγεται στην Κοινωφελή Δηµοτι-
κή Επιχείρηση του Δήµου (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.). 
Πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο δύο 
εθελοντικές αιµοδοσίες και το αίµα φυ-
λάσσεται από την Πανελλήνια Οµοσπον-
δία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών 
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.). Επιπλέον στο πλαίσιο της ευ-
αισθητοποίησης των δηµοτών στο θέµα 
της δωρεάς αίµατος, ο δήµος Σικυωνίων 
συµµετέχει κάθε χρόνο από το 2011 κάθε 
χρόνο στην Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών.
2.  Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ)
Στο δήµο Σικυωνίων υλοποιούνται µε 
κάθε ευκαιρία, προγράµµατα προληπτι-
κής ιατρικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
των δηµοτών να είναι και να αισθάνονται 
υγιείς. Έτσι κατά διαστήµατα υλοποιούνται 
ΔΩΡΕΑΝ καρδιαγγειακοί έλεγχοι, έλεγχοι 
οστικής µάζας, τεστ ΠΑΠ, µαστογραφίες, 
ουρολογικοί και πνευµονολογικοί έλεγχοι 
ενώ οργανώνονται και ηµερίδες προλη-
πτικής ιατρικής για την ενηµέρωση των 
πολιτών. Στα Μέλη του ΚΑΠΗ πραγµατο-
ποιείται έλεγχος – µέτρηση σακχάρου και 
πίεσης (κάθε 15 µέρες) και χοληστερίνης 
(κάθε 6 µήνες) από Νοσηλεύτρια της Δο-
µής Βοήθεια στο Σπίτι.
3. Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας
Στο πλαίσιο της υποστήριξης και της ενη-
µέρωσης των δηµοτών για την πρόληψη 
νοσηµάτων και την προαγωγή της δηµό-
σιας υγείας ιδρύθηκε ΚΕΠ Υγείας το οποίο 
παρέχει υπηρεσίες υγείας ανάλογα µε τα 
προσωπικά προβλήµατα υγείας που ανα-
φέρονται, οργανώνει προγράµµατα µα-
ζικού ελέγχου υγειών πολιτών και συµ-
βάλλει στην αντιµετώπιση του µη οξέως 
µικρού κινδύνου, σε ώρες µη λειτουργίας 
των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών περίθαλ-
ψης κλπ.
4. Βιβλιάρια απορίας σε δικαιούχους 

ανασφάλιστους
Από τον Ιανουάριο του 2013 ο δήµος Σι-
κυωνίων χορήγησε βιβλιάρια Πρόνοιας 
σε όσους είνια άνεργοι, ανασφάλιστοι  ή 
έχει λήξει το βιβλιάριο υγείας του ασφα-
λιστικού τους φορέα, τα οποία τους προ-
σφέρουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη.

Κατά της φτώχειας και υπέρ των ευπαθών 
ομάδων το οικονομικό πλεόνασμα του δήμου

Ο Δήµος Σικυωνίων 
έχει θέσει στο επίκε-

ντρο της πολιτικής του την κοινωνι-
κή πρόνοια, την αλληλεγγύη και την 
προαγωγή της υγείας των δηµοτών 

του. Στο πλαίσιο αυτό το πλεόνασµα 
που παράγεται κάθε χρόνο, από την 
περικοπή δαπανών και την ορθολο-
γική χρήση του προϋπολογισµού, 
µε απόφαση του δηµάρχου Σπύ-

ρου Σταµατόπουλου διοχετεύεται 
κυρίως στην αποτελεσµατικότερη 
επίλυση των προβληµάτων και των 
αναγκών των ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων του δήµου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ
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Μετά από συνάντη-
ση που πραγµατο-
ποιήθηκε µε τον 

υπεύθυνο του γραφείου Κτη-
µατογράφησης, για τους δή-
µους Βέλου – Βόχας και Σι-
κυωνίων αποκομίσαμε δύο 
σημαντικές πληροφορίες 
τις οποίες και σας μεταφέ-
ρουμε.

Οι ιδιοκτήτες στις περιοχές 
αυτές ανταποκρίθηκαν σε 
µεγάλο ποσοστό στα καλέ-
σµατα για υποβολή δηλώσε-
ων, µε το ποσοστό των δικαι-
ωµάτων που δηλώθηκε να 
προσεγγίζει αυτή τη στιγ-
μή το 70% και η υποβολή 
δηλώσεων στα γραφεία να 
συνεχίζεται και

Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν 
ακόµα καταθέσει δήλωση ιδι-
οκτησίας για τα ακίνητά τους, 
µπορούν και τώρα να απευ-
θυνθούν στα δύο γραφεία 
για να ενηµερωθούν και να 
καταθέσουν άμεσα δήλωση 
ιδιοκτησίας. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα υποστούν την 
ταλαιπωρία που συνεπάγεται 
η καταχώρηση της ιδιοκτησί-
ας τους ως «αγνώστου ιδι-
οκτήτη».

Το έργο
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο 

είναι ένα ενιαίο και διαρκώς 

ενηµερωµένο σύστηµα πλη-
ροφοριών που καταγράφει 
τις νοµικές, τεχνικές και άλ-
λες πρόσθετες πληροφορίες 
για τα ακίνητα και τα δικαι-
ώµατα πάνω σ΄αυτά, µε την 
ευθύνη και την εγγύηση του 
Δηµοσίου. Η πρόσκληση 
αφορά τους εξής ΟΤΑ:
Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ 
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΒΕΛΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (πλην 
κοινότητας Νεράντζης), 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, 
ΚΡΗΝΩΝ, ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ, 
ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ, ΤΑΡΣΙΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Βέλο Κορινθίας: Πλατεία 
Αγ. Φανουρίου 1, (ισόγειο 
κατάστημα), ΤΚ 20002

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ 
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΚΑΤΩ 
ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΜΟΥΛΚΙΟΥ, 
ΠΑΣΙΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Δημ.
Κοινότητα), ΣΙΚΥΩΝΟΣ 
(Τοπική Κοινότητα)
ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: Κιάτο 
Κορινθίας: Σικυώνος 41 
(ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 20200

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  Η  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ -     
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ Ν. 2308/95 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΟΤΑ : 

ΒΕΛΟΥ-ΝΕΡΑΤΖΗΣ (ΒΕΛΟΥ),  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ,  ΚΡΗΝΩΝ, ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ , ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ ,  ΤΑΡΣΙΝΩΝ 

ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΚΑΤΩ  ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΜΟΥΛΚΙΟΥ,  ΠΑΣΙΟΥ,  ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ),  ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ) , 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ Ν.2308/95 ΓΙΑ  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ  ΠΟΥ 
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΤΑ  

ΝΑ  ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ   ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ   (ΠΛΑΤ.  ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 1, ΒΕΛΟ ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
(ΣΙΚΥΩΝΟΣ  41 , ΚΙΑΤΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΚΙΑΤΟ 10/01/2018 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Συνεχίζεται 
η υποβολή δηλώσεων 
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Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συµβούλιο
του Εµπορικού & Επιχειρηµατικού Συλλόγου 

Βραχατίου
εύχονται στα µέλη τους,

αλλά και σε όλο τον κόσµο
χρόνια πολλά,  ευτυχισµένο το 2018

και η νέα χρονιά να είναι γεµάτη 
υγεία, δύναµη και αισιοδοξία!

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των 
«ξεχασμένων» ακινήτων των δήμων 

Από τις 8 Ιανουαρίου 2018 θα γίνο-
νται δεκτές αιτήσεις χρηµατοδότησης 
για την ανάδειξη «ξεχασµένων» ακι-
νήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους 
οι δήµοι στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος του ΕΣΠΑ µε τίτλο: «Δηµιουργική 
Επανάχρηση Δηµοτικής Ακίνητης Πε-
ριουσίας».

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
Αλέξης Χαρίτσης: «Με το νέο πρό-
γραµµα χρηµατοδοτούµε την αξιοποί-
ηση του κτιριακού αποθέµατος των 
δήµων. Κτίρια που παρέµεναν αδρανή 
και επιβάρυναν οικονοµικά τους δη-
µότες θα µετατραπούν σε σηµαντικές 
εστίες πολιτιστικής, τουριστικής και 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά 
και σε νέες πηγές εσόδων για τους 
δήµους. 

Πρόκειται για δράση που συνδυάζει 
αρµονικά τη διατήρηση και ανάδειξη 
των τοπικών εµβληµατικών κτιρίων 
µε την οικονοµική ανάπτυξη, προσαρ-
µοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της κάθε περιοχής.

Στη νέα προγραµµατική περίοδο 
επικεντρώνουµε σε µικρά και µεσαία 
έργα στους δήµους όλης της χώρας 
που αναβαθµίζουν τις υποδοµές τους 
και ενισχύουν τις αναπτυξιακές δυνα-
τότητες των τοπικών οικονοµιών. Για 
τη χρηµατοδότηση αυτών των παρεµ-
βάσεων κινητοποιούµε τόσο τους πό-
ρους του ΕΣΠΑ όσο και εκείνους του 
εθνικού σκέλους του Προγράµµατος 
Δηµόσιων Επενδύσεων, αναπτύξαµε 
στοχευµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
όπως το νέο Ταµείο Υποδοµών, ενώ 
εξασφαλίσαµε και πρόσθετα κονδύλια 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων».

Σύµφωνα µε την πρόσκληση του 
προγράµµατος που αναµένεται να 
ανακοινωθεί τις επόµενες µέρες, ο 

συνολικός προϋπολογισµός είναι 50 
εκατ. ευρώ και µέγιστη χρηµατοδότη-
ση είναι 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση 
και µέχρι και το 100% του κόστους, 
ανάλογα µε το είδος της αξιοποίησης.

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν και 
να επανενταχθούν στον ιστό της πό-
λης για τουριστικούς, πολιτιστικούς 
σκοπούς αλλά και για επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες τα παλιά δηµοτικά κα-
ταστήµατα,όπως βιοµηχανικά κτίρια, 
αποθήκες και σφαγεία, στεγασµένες 
στοές και αγορές, δικαστικά µέγαρα, 
δηµοτικά λουτρά, στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις, ακόµη και εγκαταλειµµένα 

«Ξενία» και νοσοκοµεία και άλλα κτι-
ρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέ-
ξιµη παρέµβαση ο εκσυγχρονισµός 
κτιρίων / εγκαταστάσεων που λει-
τουργούν πλήρως. Επιλέξιµες είναι 
οι παρεµβάσεις σε ανενεργά κτίρια 
ή κτίρια που ένα µικρό ποσοστό της 
επιφάνειας τους (έως 20%) έχει υφι-
στάµενη χρήση και µε την παρέµβαση 
θα αποκτήσει χρήση το σύνολο της 
επιφάνειάς του.

Κάθε δήµος δύναται να υποβάλει 
µια και µοναδική πρόταση χρηµατο-
δότησης για την ανακατασκευή, ανα-

στήλωση αποκατάσταση και επανά-
χρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

– το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιο-
κτησίας του δήµου ή να έχει παραχω-
ρηθεί σε αυτόν από δηµόσιο φορέα για 
χρονικό διάστηµα άνω των 15 ετών.

– το κτίριο απαιτείται να είναι συνο-
λικής επιφάνειας άνω των 500 τ.µ. – 
το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού 
ιστού ή/και εκτός υπό την προϋπόθε-
ση ότι θα εξασφαλίζεται η άµεση και 
γρήγορη προσβασιµότητα σε αυτό.

– η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέ-
πει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουρ-
γία του κτιρίου τουλάχιστον για 4 ηµέ-
ρες / εβδοµάδα και 8 µήνες / χρόνο.

Με την κατάλληλη διαµόρφωση 
εσωτερικά και εξωτερικά και την 
εφαρµογή της νέας τους χρήσης, 
πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα την 
ανάδειξη των κτιρίων µέσω της λει-
τουργίας τους ως εστιών τουριστικής, 
πολιτιστικής αλλά και επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας ή και την ουσιαστική 
αναζωογόνηση και την αλλαγή προ-
σανατολισµού περιοχών σε πολιτιστι-
κές και τουριστικές περιοχές.

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις 
οφείλουν όχι απλώς να διατηρούν 
το κτίριο αλλά να µην αλλοιώνουν τα 
αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χα-
ρακτηριστικά και θα πρέπει να γίνεται 
χρήση εφαρµογών φιλικών προς το 
περιβάλλον καθώς και υιοθέτηση των 
αρχών βιοκλιµατικού σχεδιασµού.

Σηµειώνεται ότι συµπεριλαµβάνεται 
και το κόστος της µελέτης που πρέπει 
να υποβληθεί µετά την έγκριση του 
προγράµµατος ενώ οι δήµοι αναλαµ-
βάνουν τη δέσµευση να ολοκληρώ-
σουν τις κατασκευαστικές εργασίες 
έως τις 31 Δεκεµβρίου 2023, οπότε 
λήγει η περίοδος απορρόφησης των 
κονδυλίων.
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computer service

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

e-mail: george@pcdoc.gr 

∆ρεβερίδας Ι. Γεώργιος
Εµπόριο - Service H/Y
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ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά
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Το 2018 φέρνει νέο «Καλλικράτη» 
Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση 

Ανατροπές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

Ο ι κυβερνητικές προτάσεις για την 
αναθεώρηση του «Καλλικράτη» 
αναµένεται να κατατεθούν στους 

πρώτους µήνες του 2018, ωστόσο το πό-
ρισµα της αρµόδιας Επιτροπής που συνέ-
στησε το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά 
και δηµόσιες αναφορές του υπουργού, 
Πάνου Σκουρλέτη, έχουν προϊδεάσει για 
τις αλλαγές που κυοφορούνται και αναµέ-
νεται να είναι σαρωτικές.

Η πιο ξεκάθαρη αλλαγή είναι η θέσπι-
ση της απλής αναλογικής ως εκλογικό 
σύστηµα για την ανάδειξη τόσο δηµοτι-
κών όσο και περιφερειακών διοικήσε-
ων. Ο προσανατολισµός του υπουργείου 
οδηγεί σε ένα σύστηµα όπου οι έδρες θα 
κατανέµονται στη βάση της πραγµατικής 
εκλογικής δύναµης και δεν θα παίρνει τη 
«µερίδα του λέοντος» ο επικρατέστερος 
της δεύτερης Κυριακής, ανεξάρτητα από 
τα ποσοστά που κατέγραψε την πρώτη. 
Σύµφωνα µε το επικρατέστερο σενάριο 
για να εκλεγεί δήµαρχος ή περιφερειάρ-
χης θα χρειάζεται το 50%+1 των ψήφων 
και αν δεν το πάρει την πρώτη Κυριακή, 
θα αναµετρώνται οι δύο επικρατέστεροι 
σε δεύτερο γύρο.

Πάντως, ο ίδιος ο υπουργός έχει αφή-
σει ανοικτό το ενδεχόµενο να εµπεριέχει 
και στοιχεία πλειοψηφικού συστήµατος 
η απλή αναλογική, προκειµένου να επι-
τευχθεί η περίφηµη κυβερνησιµότητα. 
Συγκεκριµένα, έχει µιλήσει για σκέψεις, 
ένας συνδυασµός που λαµβάνει άνω του 
45% στον α΄ γύρο να µπορεί να έχει την 
απόλυτη πλειοψηφία των δηµοτικών ή 
περιφερειακών συµβούλων.

Όριο στις θητείες
Με την ίδια συνέντευξη ο υπουργός έχει 

προϊδεάσει για θέσπιση ορίου στις θητείες 
των αιρετών, χωρίς όµως να έχει ξεκαθαρί-
σει το υπουργείο εάν οι θητείες θα είναι τε-
τραετούς ή πενταετούς διάρκειας. Οι σηµε-
ρινές θητείες, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν 
θα παραταθούν.

Το υπουργείο έχει αποσαφηνίσει τις 
προθέσεις του σχετικά µε την αποσύνδεση 
των ευρωεκλογών µε τις τοπικές εκλογές. 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα να µειωθούν οι 
σηµερινές θητείες και, κατά τα φαινόµενα, 
µοιάζει ειληµµένη η απόφαση η αυτοδιοι-
κητική περίοδος να ξεκινάει από 1η  Ιανου-
αρίου και όχι 1η  Σεπτεµβρίου, και ως εκ 
τούτου οι «τρέχουσες» θητείες των αιρε-
τών να παρατείνονται έως το φθινόπωρο 
του 2019.

Διοικητικές αλλαγές
Οι προωθούµενες αλλαγές βρίσκονται 

στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας 
και µια καλή «εικόνα» τους περιέγραψε 
ο υπουργός στα πρόσφατα συνέδρια των 
συλλογικών αυτοδιοικητικών οργάνων, και 
συγκεκριµένα της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα και 

της ΕΝΠΕ στην Αθήνα. 
Σύµφωνα µε όσα είπε ο υπουργός:

• Η συγκρότηση όλων των συλλογικών 
οργάνων των Δήµων και των Περιφε-
ρειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική 
συγκρότηση των οικείων Συµβουλίων.

• Σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτε-
ρευόντως, της Οικονοµικής Επιτροπής, 
στο βαθµό που µπορεί να ασκηθεί απο-
τελεσµατικά σε χαµηλότερο επίπεδο, 
µεταβιβάζεται στις Κοινότητες.

• Ενισχύονται και θεσµοποιούνται οι δια-
δικασίες προκαταρκτικής διαβούλευ-
σης, πριν την εισαγωγή και ψήφιση 
σηµαντικών θεµάτων στο Δηµοτικό 
Συµβούλιο, προκειµένου να διευκο-
λυνθεί η διαµόρφωση συναινέσεων.

• Θεσµοθετείται η διενέργεια τοπικών 
δηµοψηφισµάτων, όχι µόνο µετά από 
πρωτοβουλία των οργάνων του Δή-
µου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτο-
βουλίας.

• Ο θεσµός του δηµοψηφίσµατος επεκτεί-
νεται και σε επίπεδο Δηµοτικής Ενό-
τητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται 
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί 

να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δηµο-
ψήφισµα, ακόµα και για θέµατα που 
δεν ανάγονται στη µε τη στενή έννοια 
αρµοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι 
δυνατή η διεξαγωγή (συµβουλευτικού 
υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή) 
δηµοψηφίσµατος για κάθε θέµα τοπι-
κού ενδιαφέροντος. Για ειδικότερα δε, 
ζητήµατα προβλέπεται απλοποίηση της 
διαδικασίας διενέργειας τοπικών δηµο-
ψηφισµάτων, µε ταυτόχρονη αποσύν-
δεση του θεσµού από τη βούληση της 
κεντρικής εξουσίας και ενδυνάµωση 
του κοινωνικού ελέγχου.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες διατηρού-
νται ως εκλογικές περιφέρειες, µε δι-
καίωµα όµως «επικοινωνίας» των ψη-
φοδελτίων (δηλ. δικαίωµα του εκλογέα 
µίας Περιφερειακής Ενότητας να βάλει 
έναν σταυρό και σε υποψήφιο άλλης 
Περιφερειακής Ενότητας).

• Διατηρείται ως υποχρεωτικός ο θεσµός 
του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη.

• Εισάγεται ο θεσµός του Συµβουλίου 
Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο θα 
απαρτίζεται από τους Περιφερειακούς 
Συµβούλους κάθε Ενότητας και τον οι-
κείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη και θα 
διατυπώνει εισηγήσεις για σηµαντικά 
θέµατα που αφορούν την οικεία περι-
οχή.

• Ο θεσµός του χωρικού Αντιπεριφερει-
άρχη διατηρείται, καταργείται όµως η 
άµεση, δηλαδή χωρίς σταυρό, εκλογή 
του, όπως ισχύει σήµερα. Αντίθετα, ο 
χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κάθε Πε-
ριφερειακής Ενότητας θα ορίζεται από 
τον Περιφερειάρχη, µεταξύ των Συµ-
βούλων που έχουν ήδη εκλεγεί στην 
οικεία Περιφέρεια, θα έχει µε άλλα λό-
για λόγο και η τοπική κοινωνία, µέσω 
του σταυρού.
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Τους νέους φοιτητές του Δήµου Βέλου Βόχας 
που πέρασαν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας 
στις φετινές εξετάσεις βράβευσε ο Δήµος Βέ-

λου Βόχας  και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήµου 
Βέλου Βόχας, σε µια  εκδήλωση που πραγµατοποιή-
θηκε στο ξενοδοχείο Alkyon στο Βραχάτι Κορινθίας 
στις 27 Δεκεµβρίου 2017.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο  
Δήµαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακκυριάκος, 
ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ” Ανδρέας Σιάχος, 
ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Μιχάλης 
Σδράλης, ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Βόχας 
Κώστας Παλυβός,  οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Μαρία Καλ-
λίρη, Βασίλης Τρωγάδης, Δηµήτρης Μπεκιάρης,  ο 
εντεταλµένος σύµβουλος Νίκος Ρόζος, εκπαιδευτι-
κοί του Δήµου µας καθώς επίσης και γονείς, συγγε-
νείς και φίλοι των επιτυχόντων µαθητών µας.

Ευχόµαστε ολόψυχα σε όλους τους φοιτητές µας 
να ζήσουν το όνειρό τους, να ανταποκριθούν µε επι-
τυχία στο νέο κύκλο σπουδών τους και να πετύχουν 
όλους τους στόχους τους.

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

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

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

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

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

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

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

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

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ • ΠΑΙΖΩ • ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ • ΜΑΘΑΙΝΩ

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

Την Δευτέρα 21 Δεκέµβρη µε πρω-
τοβουλία τριών κέντρων ξένων 
γλωσσών του Ν. Κορινθίας, ανέ-

βηκε η θεατρική παράσταση «Τα και-
νούρια ρούχα του αυτοκράτορα (the 
emperor’s new clothes)», σε συνεργα-
σία µε τον οργανισµό Εnglish Τheatre 
Club. Τα κ.ξ.γλωσσών Χριστίνας Φού-
ζα -Κιάτο, Λιούντρη Ελένη -Βραχάτι & 
Cosmognosis Βίκυ Κατσαρού -Κόρινθος, 
οργάνωσαν από κοινού την διαδραστική 
αυτή παράσταση σε αγγλική γλώσσα, µε 
Άγγλους ηθοποιούς στο πολιτιστικό κέ-
ντρο Κιάτου, στην οποία συµµετείχαν µε 
ενθουσιασµό, ανα διαστήµατα και πολ-
λοί από τους µαθητές. Ήταν µια όµορφη 
εµπειρία για όσους µαθητες συµµετείχαν 
και είδαν πως να χρησιµοποιούν τη ξένη 
γλώσσα έξω από την τάξη, γιατί την χρει-
άζονται, πως βοηθά στην επικοινωνία και 
ότι τελικα µπορούν να επικοινωνήσουν! 
Ακόµα και οι δασκάλες τους εντυπωσιά-
στηκαν και από την παράσταση και από 
τον αντίκτυπο που είχε στους µαθητές. 
Ήταν µια εναλλακτική πηγή µάθησης και 
χαράς µε άµεσα αποτελέσµατα!

Διαδραστική εκπαιδευτική παράσταση
για τρία Κέντρα Ξένων Γλωσσών
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ»

Eνημέρωση για 
τις πλαστικές σακούλες

Αναρτήθηκε στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η ΠΟΛ υπ’ 
αριθµ.1211/20-12-2017 µε θέµα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του 

επιβαλλόµενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού 
τέλους επί των εκδιδόµενων παραστατικών πωλήσεων» 

Με βάση την ΚΥΑ 180036/952 /2017 (ΦΕΚ 281 2Β) από την 1η Ιανουαρί-
ου 2018 δεν θα διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες 
µεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή και οι επιχει-
ρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό 
τέλος, ανά τεµάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς, για την διάθεση 
της στους καταναλωτές.  Το τέλος αναγρά-
φεται στα παραστατικά πώλησης εµπορευ-
µάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα 
λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση. 

Η ανωτέρω ΠΟΛ, η οποία διευκρινίζει πώς 
θα γίνεται γενικά η αναγραφή και η αποτύ-
πωση του περιβαλλοντικού τέλους.

Συγκεκριµένα αναφέρουµε τα κάτωθι:
Στα παραστατικά πωλήσεων (τιµολόγια 

πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) 
στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση 
λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς 
εµπορευµάτων ή προϊόντων, πέραν των 
στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχοµένου 
θα αναγράφεται, επιπλέον η αξία του επιβαλ-
λόµενου περιβαλλοντικού τέλους προ του 
Φ.Π.Α., µε κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε 
περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο.

Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστα-
τικών πώλησης µε χρήση ΕΑΦΔΣΣ, κατά 
την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών 
µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, θα 
πρέπει, µε µέριµνα του χειριστή, το περιβαλ-
λοντικό τέλος να εµφανίζεται, διακριτά, ως 
πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συ-
ντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και 
µε ποσότητα ισάριθµη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών 
µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων.

Προκειµένου να αυτοµατοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιµο είναι 
να γίνουν κατάλληλες ρυθµίσεις στην εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης που 
εκδίδει τα παραστατικά, ώστε όταν διατίθεται µια λεπτή πλαστική σακούλα 
µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, να εµφανίζεται αυτόµατα, ως πα-
ρελκόµενο είδος, το περιβαλλοντικό τέλος µε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό 
συντελεστή Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου µε χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις στον προγραµµατισµό ειδών του 
ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται 
σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε 
ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» µε όνοµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ».

Κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων 
ή προϊόντων, θα πρέπει, µε µέριµνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να 
εµφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή 
Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και µε ποσότητα ισάριθµη της ποσότητας των 
διατεθέντων πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων.

Ειδικά στην εξαιρετική περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου µε χρήση 
ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, που έχουν διαχείριση παρελκόµενων ειδών και προκειµέ-
νου να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία, σκόπιµο είναι να γίνουν οι απαραίτητες 
ρυθµίσεις στον προγραµµατισµό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό 
τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κα-
νονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» 
µε όνοµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι 
παρελκόµενο της λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς εµπορευµάτων και 
προϊόντων µε ξεχωριστή τιµή.

Με αυτές τις ρυθµίσεις, κατά την διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας µε-
ταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, αυτόµατα θα εµφανίζεται ως πωληθέν 
είδος και το περιβαλλοντικό τέλος.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του νέου πλαισίου από τους συ-
ναδέλφους, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται κάποια παράταση για την εφαρµο-
γή του και οι κυρώσεις είναι σηµαντικές, καθώς προβλέπεται διοικητικό πρό-
στιµο από 200 µέχρι 5.000 ευρώ, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης. 
Παραµένουµε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή δι-
ευκρίνηση.

Εκ του Συλλόγου

Στο βιβλίο Γκίνες 
η βασιλόπιτα 
του Κιάτου�

Πέτυχε το στόχο του ο Εµπορικός Σύλ-
λογος Κιάτου καταρρίπτοντας το ρεκόρ 
Γκίνες στη δηµιουργία της µεγαλύτερης 
βασιλόπιτας που παρήχθη ποτέ. Η βασι-
λόπιτα που παρουσιάστηκε την ηµέρα των 
Θεοφανίων ζύγιζε 508 κιλά και είχε µήκος 
37.35 µέτρα! Ο πολύ καλός καιρός που 
επικρατούσε εκείνη την ηµέρα βοήθησε 
στην επιτυχία της εκδήλωσης και έτσι δη-
µιουργήθηκε το αδιαχώρητο στην πλατεία 
Ελευθερίας όπου εκτέθηκε το γιγάντιο 
αρτοσκεύασµα!

Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλό-
γου Κιάτου, κ. Βασίλης Παγώνης, στον 
χαιρετισµό του σηµείωσε ότι «η διοίκηση 
του Εµπορικού συλλόγου Κιάτου ανέλαβε 
αυτή την πρωτοβουλία µέσα στο πλαίσιο 
των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
που έκανε. Επιδιώκοντας» συνέχισε «την 
πλήρη εξωστρέφεια είναι βέβαιο πώς θα 
ενισχύσει την προσπάθεια όλων  των επι-
χειρήσεων τόσο των εξαγωγικών όσο και 

των τουρισιτκών στην προσπάθειά τους 
να προσελκύσουν διεθνείς πελάτες». 

Ο δήµαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος στον σύντοµο χαιρετισµό 
του συνεχάρη όλους τους τοπικούς επεν-
δυτές και ευχήθηκε στους αγρότες καλές 
σοδειές και «να καµαρώνουµε τα προϊό-
ντα µας στις τοπικές και διεθνείς αγορές».

Συγχαρητήρια στον Εµπορικό Σύλλο-
γο και τους συντελεστές της εκδήλωσης 
απεύθυνε µαζί µε τις ευχές του για το νέο 
έτος και ο βουλευτής ΝΔ Κορινθίας κ. 
Χρίστος Δήμας, ο οποίος ήταν παρών 
στην κοπή της γιγάντιας βασιλόπιτας. 

H βασιλόπιτα παρασκευάστηκε από το 
Αρτοποιείο Κονδύλης-Παπανικολάου µε 
υλικά ως επί το πλείστον κορινθιακά, δη-
λαδή καρύδια Φενεού, κορινθιακή σταφί-
δα, πορτοκάλια, βούτυρο, αυγά και αλεύ-
ρι. Η παρασκευή της χρειάστηκε 5 µέρες 
για να ολοκληρωθεί και απασχολήθηκαν 
γι' αυτήν 5 άτοµα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στην τήρηση του νέου πλαι-
σίου από τους συναδέλφους, 
δεδομένου ότι δεν προβλέ-
πεται κάποια παράταση για 
την εφαρμογή του και οι 
κυρώσεις είναι σημαντικές, 
καθώς προβλέπεται διοικη-
τικό πρόστιμο από 200 μέχρι 
5.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου, κ. Βασίλης Παγώνης και ο δήμαρχος 
Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος κόβουν τη γιγάντια βασιλόπιτα. (φωτ. Vas-Val)



ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Τυποποιητήριο 
οσπρίων στο Φενεό
Η Ένωση Κιάτου κάνει άλλο 
ένα αποφασιστικό βήµα, µε την 
κατασκευή τυποποιητηρίου 
στον Φενεό µέσω του LEADER. 
Η αξιοποίηση των προγραµµά-
των δεν σταµατά εδώ, καθώς 
ήδη έχει καταθέσει φάκελο 
στο µέτρο της µεταποίησης, 
προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµιουργία τυποποιητηρίου 
ελαιόλαδου.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Στήριξη για 
επενδύσεις 
σε Γεωργικές 
Εκμεταλλεύσεις

 Η Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονοµίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σας ενηµε-
ρώνει ότι αναρτήθηκε από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων η Πρόσκληση 
των «Σχεδίων Βελτίωσης», και 
συγκεκριµένα των Δράσεων 
4.1.1«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην αντα-
γωνιστικότητα της εκµετάλ-
λευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συµβάλλουν 
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 
προστασία του περιβάλλοντος» 
του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020.

διαβάστε
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Έκανε ταμείο ο ΕΛΓΑ� 

Με κύμα αγορών άνοιξε 
το 2018 για το ελαιόλαδο

100.000 ευρώ πριμ από το Μέτρο 5.1 για δαπάνες αντιχαλαζικής προστασίας

Τα πεπραγµένα του 2017 
έδωσε στη δηµοσιότητα 

ο ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε ανακοί-
νωση του οργανισµού, στο 
ποσό των 144.287.656,30 
€ ανήλθαν οι πληρωµές 
που πραγµατοποίησε στους 
αγρότες και κτηνοτρόφους 
της χώρας. Συγκεκριµέ-
να ο Οργανισµός κατέβαλε 
142.434.724,83 € σε αποζη-
µιώσεις φυτικής παραγωγής 
και ζωικού κεφαλαίου, που 
ζηµιώθηκε από τα εκτετα-
µένα καιρικά φαινόµενα που 
σηµειώθηκαν κατά το έτος 
2016. Το µεγαλύτερο ποσό 
των αποζηµιώσεων της φυ-
τικής παραγωγής κατεβλή-
θη σε Πέλλα και Ηλεία, ενώ 
ακολουθούν στην κατάταξη 
Ηµαθία, Λάρισα και Κορινθία.

Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ κατά 
τη διάρκεια του απερχόµε-
νου έτους κατέβαλε το ποσό 
των 1.852,931,47 € για την 
πληρωµή κρατικών οικο-
νοµικών ενισχύσεων (ΚΟΕ 
– ΠΣΕΑ), κυρίως για τα προ-
γράµµατα «Πυρκαγιές 2013» 
και «Ετήσιο 2013».

Δεν λέµε καλές οι απο-
ζηµιώσεις, αλλά καλύτερα 
θα ήταν να µην είναι ανα-
γκαίες στο 2018! Αν ληφθεί 
υπόψιν, βεβαίως, η άποψη 

των αγροτών της περιοχής 
µας ότι ο ΕΛΓΑ εισπράττει 
τσουχτερά ασφάλιστρα, αλλά 
αρνείται να αποζηµιώσει 
ζηµιές, όπως τις καταστρο-
φικές βροχοπτώσεις στη 
ροδακινοπαραγωγή, που 
σηµειώθηκαν στο διάστηµα 
15-17 Ιουλίου 2017.

100.000 ευρώ 
για αντιχαλαζικά

Τις δαπάνες αγοράς, µε-
ταφοράς και εγκατάστασης 
σύγχρονων συστηµάτων 
ενεργητικής προστασίας των 
καλλιεργειών από τον παγε-
τό, το χαλάζι και τη βροχή στο 
80% για φυσικά πρόσωπο και 
εξολοκλήρου σε συλλογικούς 

φορείς καλύπτει το Μέτρο 5.1, 
σύµφωνα µε τον οδηγό της 
προκήρυξης που εξέδωσε το 
αρµόδιο υπουργείο.

Ο ανώτατος επιλέξιµος 
προϋπολογισµός που δύνα-
ται να ληφθεί υπόψη στους 
υπολογισµούς για τον προσ-
διορισµό της στήριξης ανέρ-
χεται ανά αίτηση στήριξης 
φυσικού ή νοµικού προσώ-
που έως τις 100.000 ευρώ. 

Ο ανώτατος επιλέξιµος 
προϋπολογισµός που δύνα-
ται να ληφθεί υπόψη στους 
υπολογισµούς για τον προσ- 
διορισµό της στήριξης την 
περίοδο 2014 -2020 ανέρ-
χεται ανά συλλογικό σχήµα 
γεωργών έως το 1.000.000 

ευρώ υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υπερβαίνει το ποσό 
της ενίσχυσης για το οποίο 
είναι επιλέξιµη η επιχείρηση.

Η µέγιστη ένταση ενί-
σχυσης για επενδύσεις στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
φυσικών ή νοµικών προσώ-
πων ανέρχεται έως 80% και 
των συλλογικών σχηµάτων 
γεωργών έως 100%.

Η διάρκεια υλοποίησης 
της Πράξης, δηλαδή η περί-
οδος µεταξύ της ηµεροµη-
νίας έκδοσης της απόφασης 
ένταξης και της ηµεροµη-
νίας υποβολής της τελικής 
αίτησης πληρωµής, ορίζεται 
στους εικοσιτέσσερις (24) 
µήνες.

Αναθερµαίνεται, µετά την ανά-
παυλα των εορτών, η εγχώρια 
αγορά ελαιολάδου, µε τις εµπορι-
κές πράξεις που πραγµατοποιού-
νται αυτό το διάστηµα σε παραγω-
γικές περιοχές-κλειδιά της χώρας 
να φέρνουν τις τιµές κοντά στα 4 
ευρώ.

Παράγοντες του κλάδου αποδί-
δουν την έντονη κινητικότητα, 

µεταξύ άλλων, και στο γεγονός ότι 
σηµαντικές ποσότητες, τις οποί-
ες οι παραγωγοί ήταν απρόθυµοι, 
λόγω φορολογίας, να τιµολογή-
σουν εντός του 2017, «βρήκαν» τις 
τελευταίες µέρες τον δρόµο προς 
την αγορά. Αρκετοί παραγωγοί της 
Πελοποννήσου πιστεύουν ότι το 
2018 µπορεί να αποδειχτεί χρονιά 
που θα καλύψει τις ζηµιές που άφη-
σε πίσω του το 2017. Από τη ΔΑΟΚ 
Μεσσηνίας τονίζουν ότι η πρώτη 

σαφής εικόνα θα έχει σχηµατιστεί 
στα τέλη Ιανουαρίου, όταν και θα 
έχουν γνωστοποιήσει τα 140 ελαι-
οτριβεία του νοµού τα στοιχεία για 
τις ποσότητες που έβγαλαν. Από 
την Αργολίδα, και ειδικότερα από 
την περιοχή της Επιδαύρου, ο Γιάν-
νης Σαρρής, πρόεδρος του τοπικού 
συνεταιρισµού, δηλώνει: «Ήταν 
µία χρονιά στην οποία η παραγω-
γή κινήθηκε στο 50% περίπου της 
δυνατότητας που έχουµε και έτσι 
δεν ξεπεράσαµε τους 1.000 τόνους. 
Κύριο πρόβληµα η ξηρασία των τε-
λευταίων δύο ετών, που έχει µειώ-
σει τις δυνατότητες ακόµα και των 
γεωτρήσεων».

Ψάχνουν προϊόν οι Ιταλοί 
Τα οφέλη της αυξηµένης ζήτη-

σης, τόσο από το εσωτερικό όσο και 
από το εξωτερικό, απολαµβάνουν 
οι παραγωγοί της Δυτικής Ελλάδας. 

Στον Νοµό Ηλείας, η παραγωγή 
έχει φτάσει στο 60% της σοδειάς 
του 2015-2016, όπου είχε σηµει-
ωθεί υπερπαραγωγή ελαιολάδου. 
Αν, µάλιστα, δεν είχε µεσολαβήσει η 
ισχυρή χαλαζόπτωση του περασµέ-
νου Νοεµβρίου, που κατέστρεψε 
πολλά ελαιόδεντρα, η ποσότητα του 
παραγόµενου ελαιολάδου θα ήταν 
πολύ µεγαλύτερη. 

Σύµφωνα µε τον ελαιοπαραγωγό 
του νοµού και πρόεδρο της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, 
Θεόδωρο Βασιλόπουλο, η παραγω-
γή φέτος ήταν πολύ καλή, τόσο σε 
καρπό όσο και σε απόδοση, ενώ, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η 
παρατεταµένη περίοδος της ξηρα-
σίας φαίνεται πως ωφέλησε, τελικά, 
την ελαιοκοµία. Η τιµή παραγωγού, 
αυτήν τη στιγµή, κυµαίνεται στα 
3,40-3,50 ευρώ το κιλό.

Πηγή: www.ypaithros.gr

σελ. 12

σελ. 13

σελ. 14

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

Απολογισμός 2017:
Αύξηση της τιμής, 
αλλά μείωση της 
παραγωγής

 Μια καλή χρονιά αποχαιρετούν 
οι παραγωγοί επιτραπέζιου 
σταφυλιού στην Κορινθία, που 
αποτελούν και τον κυριότερο 
εκπρόσωπο της καλλιέργειας.
Όπως καταγράφονται από τη 
ΔΑΟΚ, στην περιοχή καλλιερ-
γούνται 71.000 στρέµµατα, µε 
παραγωγή 176.000 τόνους. 
Από αυτά, η Σουλτανίνα πα-
ράγεται σε 68.000 στρέµµατα, 
που αποδίδουν 130.000 τόνους 
περίπου. Τα υπόλοιπα αφορούν 
τις έγχρωµες ποικιλίες.
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ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
 Σε μία χώρα όπως η 
Ελλάδα, που αντιμετωπίζει 
προβλήματα σε ό,τι αφορά 
την παραγωγή οσπρίων, 
το οροπέδιο του Φενεού 
αποτελεί μία απάντηση 
για τους προβληματισμούς 
που υπάρχουν και ένας 
άριστος οδηγός για αύξηση 
της παραγωγής, ώστε να 
μειωθούν στο ελάχιστο οι 
εισαγωγές οσπρίων.

Ιδιαίτερα δηµιουργική και εποικοδοµητική αναµένεται να είναι η νέα 
χρονιά για την Ένωση Κιάτου, καθώς προχωρά σε σηµαντικές πα-
ρεµβάσεις που θα δώσουν ακόµη µεγαλύτερη στήριξη στους παρα-
γωγούς της περιοχής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην «Ύπαιθρο 
Χώρα» ο πρόεδρος της Ένωσης, Κων/νος Παπαβασιλείου, «φέτος θα 
δηµιουργήσουµε στον πρωτογενή τοµέα, µακριά από την εσωστρέφεια 
του παρελθόντος και σε αντίσταση όσων θέλουν να µείνουν πίσω». 
Κύρια κατεύθυνση της Ένωσης, η εξωστρέφεια και το επιχειρείν.

Ο ι βάσεις είναι άλλωστε στέρεες. 
Με παρέµβασή της, η Ένωση 

αγόρασε από τους παραγωγούς, σε 
υψηλή τιµή, φασόλια βανίλιες Φενε-
ού, για πρώτη φορά τυποποιήθηκε 
το προϊόν, και ήδη ξεκινά η διανοµή 
του σε σούπερ µάρκετ σε όλη την 
Ελλάδα. Η Ένωση Κιάτου έρχεται να 
κάνει άλλο ένα αποφασιστικό βήµα, 
µε την κατασκευή τυποποιητηρίου 
στον Φενεό µέσω του LEADER. Η 
αξιοποίηση των προγραµµάτων δεν 
σταµατά εδώ, καθώς ήδη έχει κατα-
θέσει φάκελο στο µέτρο της µεταποί-
ησης, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµιουργία τυποποιητηρίου 
ελαιόλαδου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συνεχίζεται 
για άλλα τρία χρόνια το πρόγραµµα 
Οργάνωσης Ελαιοκοµικών Φορέων 
(ΟΕΦ), και η απρόσκοπτη συµβο-
λή της Ένωσης στους παραγωγούς 
που δυσκολεύονται, εξαιτίας της δύ-
σκολης οικονοµικής συγκυρίας, να 
προµηθεύονται εφόδια.

Προοπτική για το Φενεό 
τα όσπρια
Από τον αγροτικό συνεταιρισµό Κιά-

του, η υπεύθυνη γεωπόνος, Κων-
σταντίνα Λαλιώτη, µας εξήγησε ότι: 
«Η παραγωγή οσπρίων στην περιοχή 
του Φενεού αυξάνεται συνεχώς και 
την τελευταία δεκαετία η καλλιέρ-
γεια της φακής παρουσιάζει δυνα-
µική άνοδο. Ο σπόρος της φακής 
παραδίνεται από γενιά σε γενιά και 
οι µόνες αλλαγές που γίνονται µέσα 
στο πέρασµα του χρόνου είναι από 
τη χρήση κάποιου σπόρου γείτονα, 
όταν παρουσιάζεται πρόβληµα. Το 
παραγόµενο προϊόν δεν µένει αδι-
άθετο, ώστε να πούµε ότι υπάρχει 
πρόβληµα». 
Ο παραγωγός Μούρτης Παναγιώ-
της, που καλλιεργεί 50 στρέµµα-
τα φακής, θα µας εξηγήσει ότι «η 
στρεµµατική απόδοση της φακής 
είναι 90-100 κιλά, ενώ το κόστος 
καλλιέργειας τα τελευταία χρόνια 
έχει χαµηλώσει, αφού οι παραγω-
γοί αποφεύγουν να χρησιµοποιούν 
λιπάσµατα.  Γενικότερα, όµως, το 
στρεµµατικό κόστος είναι 30-40 
ευρώ. Προς το παρόν, η παραγόµενη 
φακή διατίθεται στην τιµή των δύο 
ευρώ για τη χονδρική ενώ στη λιανι-
κή φθάνει τα 3 ευρώ». 

Κ. Παπαβασιλείου: Έτσι αντιμετωπίζει  
η ΕΑΣ τα προϊόντα της περιοχής μας
Εν τω µεταξύ σε δηλώσεις του στο MoriasNews 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Κ. Παπαβασιλείου µεταξύ 
των άλλων σηµείωσε: «Μετά από πολλά χρόνια 
καταφέραµε να είµαστε στο τελευταίο στάδιο της 
άδειας στον ιδιόκτητο χώρο µας στο Μεσινό για 
τυποποιητήριο στα φασόλια βανίλιες Φενεού και 
στη φάβα. Η κατασκευή θα ενταχθεί στο πρόγραµ-
µα LEADER. 
Με ό,τι αυτό σηµαίνει για τους παραγωγούς, τον 
τουρισµό ευρύτερα της περιοχής, τις θέσεις ερ-
γασίας και την υπεραξία του προϊόντος. Καλώς 
εχόντων των πραγµάτων, του χρόνου τέτοια επο-
χή θα είµαστε έτοιµοι µε το χώρο. Συνάµα µέσα 
από τον τοµέα της τυποποίησης, µιλάµε και για 
τυποποιητήριο λαδιού στις εγκαταστάσεις µας στο 
Κιάτο. Και µέσα στην επόµενη τριετία «τρέχουµε» 
προγράµµατα που έχουν να κάνουν µε τα ανάλογα 
εργαλεία που είναι απαραίτητα και που αφορούν 
το προϊόν του ελαιολάδου. Θεωρώ ότι είναι ένα 
δείγµα για το πώς αντιµετωπίζει η ΕΑΣ Κιάτου τα 
προϊόντα της περιοχής µας».

Πηγές: www.ypaithros.gr, www.moriasnews.gr

 Στον Φενεό καλλιεργούνται 1.000-1.500 στρέμματα φακές και αυτό πλέον οδηγεί τους 
παραγωγούς στη δημιουργία ΟΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη χρήση λιπασμάτων για 
την καλλιέργεια φακής μείωσε το κόστος κατά 10 ευρώ ανά στρέμμα.

Τυποποιητήριο οσπρίων ετοιμάζει 
στον Φενεό η Ένωση Κιάτου

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στον αγροτοδιατροφικό 
τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στα πλαίσια  διεξαγωγής  του  
4ου  Πανελλήνιου  Συνεδρίου της  
Gaia Επιχειρείν  στο  οποίο ήταν  
ομιλητής  για το 3ο workshop, 
έξυπνη εξειδίκευση, ο θεματικός  
Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογε-
νούς Τομέα & Δασικής Πολιτικής 
της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  
κ. Αθανάσιος Γκίκας, αναλύθηκε  
διεξοδικά  η  δυναμική αλλά και  
ο  τρόπος  αξιοποίησής  της  στον  
Πρωτογενή  Τομέα  της  Περιφέ-
ρειας  μας.

Η Έξυπνη Εξειδίκευση στοχεύ-
ει στον εντοπισμό των μοναδικών 
χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, επισημαίνοντας τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
Περιφέρειας, εστιάζει στους κλά-
δους-πρωταθλητές της περιφε-
ρειακής οικονομίας και στοχεύει 
στην ενίσχυση των περιφερεια-
κών συστημάτων καινοτομίας, την 
μεγιστοποίηση των ροών γνώσης 
και διάχυση των οφελών της και-

νοτομίας σε όλο το εύρος της περι-
φερειακής οικονομίας.

Μέσα από την Στρατηγική Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης εντοπίζονται τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά, οι δυ-
νατότητες και τα μέσα της Περιφέ-
ρειας Πελ/σου, δίνοντας έμφαση 
στην αποτελεσματική εμπλοκή των 
τοπικών και δημοσίων φορέων, 
Επιμελητηρίων και Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων.

Κύριος τομέας προτεραιότητας 
που προκύπτει από την Έξυπνη 
Εξειδίκευση είναι ο Αγροδιατροφι-
κός Τομέας

Το ΑΕΠ (σε όρους μονάδων 
αγοραστικής δύναμης PPP) έφτα-
νε το 71% του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου το 2010, έναντι του 87% για τη 
χώρα (σύμφωνα  με  στοιχεία της 
Eurostat 2011) .

Ο πρωτογενής τομέας συμβάλει 
στην οικονομία της Περιφέρει-
ας κατά 7,1% (έναντι 3,4% για τη 
χώρα), (σύμφωνα  με  στοιχεία της 
Eurostat 2011) .

Είναι  απαραίτητη η παρέμβαση 
σε συγκεκριμένα σημεία της αλυ-
σίδας αξίας της αγροδιατροφής. 

Ελιά – Eλαιόλαδο 
Αμπέλι – Οίνος
Εσπεριδοειδή – Χυμοί
Οπωρολαχανικά – Θερμοκηπια-

κές καλλιέργειες
Αιγοπροβατοτροφία – Γαλακτο-

κομικά προϊόντα 
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ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΤΕΝΙ 
OLIVELOX-BA 3

ΨΥΛΛΑΣ

699€
από 820€

μόνο

To ΟLIVELOΧ ΒΑ3 είναι το νέο ηλεκτρικό 
ελαιοραβδιστικό χτένι της γνωστής 
Paterlini Ιταλίας.
Προσφέρει αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή 
κατανάλωση ρεύματος και μεγάλη παραγωγικότητα.

Λόγω της κατασκευής του από ανθρακονήματα 
έχει ελάχιστο βάρος (μόλις 2,7 κιλά) για ξεκούραστη 
πολύωρη χρήση.

Το τηλεσκοπικό του κοντάρι (μήκους 2,1 έως 3,4 μέτρα) 
σας βοηθά να φτάσετε και στα πιο δυσπρόσιτα κλαδιά, 
ενώ το μακρύ καλώδιο των 15 μέτρων και ο 
μετασχηματιστής του δίνουν μεγάλη ακτίνα δράσης.

Το χτένι διαθέτει στη μέση οδηγό για καλύτερη διείσδυση 
και η ισχύς των 500W εγγυάται μεγάλη και αποτελεσματική 
διάρκεια ζωής.

Ρωτήστε µας για περισσότερες πληροφορίες καθώς 
και για την γκάµα των αξεσουάρ του OLIVELOX BA3.

XTYΠΟΙ: 1200/1΄  //  WATT: 510  //  VOLT: 36V  //  2,7 KΙΛΆ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, του υπομέτρου 
4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και  
Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
σας ενημερώνει  ότι αναρτήθηκε από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων η Πρόσκληση των «Σχεδίων 
Βελτίωσης», και συγκεκριμένα των Δρά-
σεων 4.1.1«Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρή-
ση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020 με ΑΔΑ: ΩΔ-
ΓΗ4653ΠΓ-45Ν.

Ο προϋπολογισμός των δράσεων για 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται 
σε 31.331.445 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εί-
ναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Η 
αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του 
Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων ( http://www.ependyseis.
gr) και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος 
κατατίθεται στη Δ.Α.Ο.Κ. του τόπου μόνι-
μης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή 
της έδρας του νομικού προσώπου ή του 
συλλογικού σχήματος.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι ενεργοί γε-

ωργοί (φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 
61 ετών και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι 
έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το έτος 2017 
ή και συλλογικά σχήματα του αγροτικού 
συνεταιριστικού δικαίου, εγγεγραμμένα 
και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, με την 
προϋπόθεση να έχουν  τις 3 τελευταίες 
χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελε-
σμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και 
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 
ευρώ ή να είναι νεοσύστατα. 

Για τη δράση  4.1.1, οι υποψήφιοι φυσι-
κά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελμα-
τίες γεωργοί ,εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Α.Ε. 
ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των 
νέων γεωργών.

Στη Δράση 4.1.1, επιλέξιμες επενδύ-
σεις είναι   η ίδρυση, μετεγκατάσταση, 
ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και 
εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων 
και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και 
εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούρ-
γιου μελισσοκομικού ή ανθοκομικού αυ-
τοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκα-
τάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών 
των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται 
με χρήση σπόρου, η περίφραξη και δια-
μόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη 

φυτειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και 
λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμε-
τάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και 
γραφείου και οι γενικές δαπάνες.

Στη Δράση 4.1.3, επιλέξιμες επενδύ-
σεις είναι : Α. εκείνες που συμβάλλουν 
στη χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστή-
ματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, 
αντλίες θερμότητας, καυστήρες βιομάζας, 
ανεμογεννήτριες),η περίφραξη και η δια-
μόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την 
εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατη-
γορίας και Β. εκείνες που συμβάλλουν στη 
διαχείριση αποβλήτων υποπροϊόντων και 
υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, δεξα-
μενές, η αγορά, μεταφορά και εγκατάστα-
ση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης 
αποβλήτων της εκμετάλλευσης, η περί-
φραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύ-
σεων της κατηγορίας καθώς και γενικές 
δαπάνες.

Για τη Δράση 4.1.1, η οικονομική στή-
ριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και 
νομικών προσώπων είναι έως 300.000 
ευρώ με δυνατότητα να ανέλθει στα 
500.000 ευρώ, όταν η τυπική απόδοση της 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με την Ενιαία 
δήλωση Εκμετάλλευσης 2017, ανέρχε-

ται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου 
προϋπολογισμού και για συλλογικά σχή-
ματα έως 500.000 ευρώ με δυνατότητα να 
ανέλθει στα 1.000.000 ευρώ, όταν ο κύ-
κλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης 
χρήσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% 
του αιτούμενου προϋπολογισμού .

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, ο ανώ-
τατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρ-
χεται ανά αίτηση στήριξης για τις εκμεταλ-
λεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων 
σε 150.000 ευρώ και για επενδύσεις 
διαχείρισης αποβλήτων υποπροϊόντων 
και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης σε 
200.000 ευρώ, και για συλλογικά σχήματα 
έως 500.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την 
ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της 
έδρας της κατοικίας, ανέρχονται από 50% 
έως και 60%.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστό-
τοπο της Περιφέρειας και συγκεκριμένα 
στον κάτωθι σύνδεσμο: http://ppel.gov.
gr/2017/12/π΄ροσκληση-εκδήλωσης-
ενδιαφέροντος/   Η πρόσκληση είναι δι-
αθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 
(www.minagric.gr).
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

Απολογισμός 2017: Αύξηση της παραγωγής, 
αλλά μείωση της τιμής

Μια καλή, σχετικά, χρονιά απο-
χαιρετούν οι παραγωγοί επιτρα-
πέζιου σταφυλιού στην Κορινθία, 
που αποτελούν και τον κυριότερο 
εκπρόσωπο της καλλιέργειας.

Όπως καταγράφονται από τη 
ΔΑΟΚ, στην περιοχή καλλι-
εργούνται 71.000 στρέµµα-

τα, µε παραγωγή 176.000 τόνους. 
Από αυτά, η Σουλτανίνα παράγεται 

σε 68.000 στρέµµα-
τα, που αποδίδουν 
130.000 τόνους πε-
ρίπου. Τα υπόλοιπα 
αφορούν τις έγχρω-
µες ποικιλίες.

Στην περιοχή της 
Στιµάγκας, ο Γιώργος 
Δαρδάνης, πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού, 

θα µας επισηµάνει ότι «η διαφο-
ρά του 2017 µε το 2016 είναι ότι 
φέτος ο καιρός µάς επέτρεψε να 
µαζέψουµε την παραγωγή µας µε 
µικρές απώλειες, λόγω καύσωνα. 
Στις τιµές, όµως, τα πράγµατα δεν 
ήταν όπως και την περασµένη χρο-
νιά, αφού ήταν κατά 10%-20% πιο 
κάτω». Το 2016, οι τιµές κυµάνθη-
καν από 60 έως 90 λεπτά και φέτος 
από 50 έως 80 το ανώτερο. Τόσο το 
2016 όσο και το 2017, το επιτραπέ-
ζιο της Κορινθίας βγήκε εκτός αγο-
ράς, λόγω της εισόδου της Ισπανί-
ας µε τα Σουπέριορ. Κλείνοντας, ο 

Γιώργος Δαρδάνης θα υπενθυµίσει 
ότι «για µία ακόµη χρονιά, το πρό-
βληµα της άρδευσης παραµένει 
σταθερό και άλυτο».

Ο ταµίας του Συνεταιρισµού 
Ζευγολατιού, Γιώργος Καραφω-
τιάς, δήλωσε: «Αυτήν τη χρονιά, 
σε σχέση µε την περασµένη, η πα-
ραγωγή ήταν µειωµένη κατά 20% 
περίπου. Όσο για τις τιµές, ήταν 
κάτω, αφού ξεκινήσαµε από 40 
λεπτά και ανεβήκαµε 
µέχρι τα 75 λεπτά µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Αντίθετα, το 2016 η 
τιµή έφτασε µέχρι και 
το 1 ευρώ περίπου». 
Εκείνο που διαφο-
ροποίησε τη φετινή 
χρονιά µε την περσινή 
είναι και η διαµόρφω-
ση των κατάλληλων 
καιρικών συνθηκών, σε αντίθεση 
µε την περασµένη χρονιά, που συ-
νοδεύτηκε από χαλαζόπτωση τον 
Αύγουστο σε διάφορες περιοχές, 
λίγο πριν από τη συγκοµιδή.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΑΣ 
Πήγασος «7 Grapes», Μάρκο Λέγ-
γα, ήταν µια καλή χρονιά από άπο-
ψη εµπορικής κίνησης, µε µειωµέ-
νη, όµως, παραγωγή. Η µέση τιµή 
πώλησης για τους παραγωγούς του 
συνεταιρισµού διαµορφώθηκε στα 
0,65-1,05 ευρώ το κιλό.

Πηγή: www.ypaithros.gr

Βάζει πλώρη για τα 60 λεπτά στον παραγωγό το λεμόνι
Σαφώς ανοδική είναι η τάση στην εγχώρια αγορά για την τιµή που καρπώ-
νεται ο παραγωγός στο λεµόνι. Πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda, από 
καθαρά παραγωγικές περιοχές, όπως του Αιγίου, της Κορινθίας και της Λα-
κωνίας αναφέρουν, ότι οι µεγάλοι έµποροι, που καθορίζουν εν πολλοίς και 
την αγορά προτίθενται σχετικά άµεσα να πληρώσουν το «κάτι παραπάνω».

Ο ι τιµές στο λεµόνι επέδειξαν 
κατά την φετινή χρονιά αξι-
οσηµείωτη αντοχή, µε απο-

τέλεσµα το Δεκέµβριο του 2017 να 
κυµαίνονται µεταξύ 30 και 50 λεπτών, 
ανάλογα τη ζώνη παραγωγής, παρά τις 
αθρόες εισαγωγές από την Τουρκία, 
την Αργεντινή κι άλλες χώρες.

Όπως λέει µιλώντας στην Agrenda ο 
Κώστας Δεληγιάννης, παραγωγός από 
το Αίγιο «οι τιµές στις πρώιµες ποικιλίες 
πέρσι ξεκίνησαν από τα 1,20 ευρώ το 
κιλό και φέτος από τα 70 λεπτά. Ωστό-
σο φέτος αν και θα περίµενε κανείς να 
υποχωρήσουν κάτω από τα περσινά 
κατώτατα επίπεδα, έχουν κρατηθεί στα 
επίπεδα των 34-35 λεπτών, όσον αφο-
ρά το Αίγιο».

Για το επόµενο χρονικό διάστηµα, ο 
συγκεκριµένος παραγωγός «βλέπει» 
περαιτέρω αύξηση στις τιµές, καθώς, 
µετά τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους είθι-
σται, η τιµή να καταγράφεται αυξηµένη, 
ενώ ήδη, όπως προσθέτει, µιλώντας 
στην Agrenda, «υπάρχει κινητικότητα 
εκ µέρους των µεγάλων εµπόρων».

«Η τιµή εκκίνησε από το 1 ευρώ στο 
τέλος του Αυγούστου, µε την συγκοµι-
δή της ποικιλίας Ιντερτονάτο», αναφέρει 
από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της 
Παναιγιάλειου Ένωσης Συνεταιρισµών 
(ΠΕΣ) Βασίλης Καρέλης, για να προσθέ-
σει ότι «στην συνέχεια έπεσε σταδιακά 
στα 30 λεπτά το κιλό αυτή την εποχή, 
που συγκοµίζεται η ποικιλία Μαγληνό».

Καλό συνεχίζει εν τω µεταξύ να είναι 

το κλίµα για την τιµή παραγωγού στην 
Λακωνία. Όπως εξηγεί µιλώντας στην 
εφηµερίδα Agrenda ο Πέτρος Μπλέ-
τας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Sparta Orange, «οι τιµές παρα-
γωγού εκκίνησαν για το πρώιµο προϊόν 
από το 1 ευρώ το κιλό κι έπεσαν στα-
διακά στα 40 - 50 λεπτά το κιλό τώρα, 
που µπήκε στην παραγωγή ο µεγαλύ-
τερος όγκος».

«Μέχρι και το πρώτο πενθήµερο του 
Ιανουαρίου οι τιµές κυµαίνονταν στην 
περιοχή της Λακωνίας πέριξ των 40 µε 
50 λεπτών, ενώ τάση θα είναι σαφώς 

ανοδική το επόµενο διάστηµα», εκτιµά 
ο Πέτρος Μπλέτας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ένα ακόµα 
νόµο της Πελοποννήσου, την Κορινθία, 
αναφέρει µιλώντας στην Agrenda, ο 
παραγωγός Ιωάννης Γκίκας από το Σχί-
νο, «η τιµή που πληρωνόµαστε αγγίζει 
τα 50 λεπτά του ευρώ», κυµαινόµενη 
στα ίδια, περίπου, µε τα περσινά επίπε-
δα, τέτοια περίοδο.

 
Υπεροχή έναντι των Τούρκων 
στις χώρες της Βαλκανικής

Βασικός λόγος για τον οποίο οι τιµές 
παραγωγού στο λεµόνι επιδεικνύουν 
φέτος αντοχή, παρά τις καλές αποδό-
σεις (ιδιαίτερα στην περιοχή του Αιγίου 
στην Αχαΐα), είναι η έντονη ζήτηση από 
αρκετές Βαλκανικές χώρες, όπως η 
Ρουµανία και άλλες του πρώην ανατο-
λικού µπλοκ, σηµειώνει µιλώντας στην 
εφηµερίδα Agrenda ο Κώστας Δελη-
γιάννης. 

WWW.AGRONEWS.GR

Ο Γιώργος 
Δαρδάνης

Ο Γιώργος 
Καραφωτιάς



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Νέα μέτρα για 
την προστασία 
των θαλασσών
Στην έγκριση προγράµµατος 
µέτρων για τη βελτίωση και 
διατήρηση της καλής περι-
βαλλοντικής κατάστασης των 
ελληνικών θαλασσών προέβη 
το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Στα µέτρα περιλαµβάνονται 
η συστηµατικότερη έρευνα 
και παρακολούθηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, η 
επανεξέταση της νοµοθεσίας 
για την απόρριψη επεξεργα-
σµένων λυµάτων στη θάλασσα, 
προγράµµατα εκπαίδευσης 
αλιέων και καταναλωτών αλλά 
και η σύνταξη σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης για ρύπανση από 
υδρογονάνθρακες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ταξίδι στην 
κατάφυτη Ζήρεια 
για το CNN Greece

Εκτενές αφιέρωµα παρουσίασε 
το CNN Greece στη Ζήρεια, τα 
χωριά της αλλά και τη λίµνη 
Δόξα και το Φενεό, σηµειώνο-
ντας χαρακτηριστικά "Σε µικρή 
απόσταση από την ελληνική 
πρωτεύουσα, η ορεινή Κοριν-
θία αποτελεί µια ξεχωριστή 
επιλογή για απόδραση για κάθε 
ταξιδιώτη που θέλει να απο-
λαύσει και να νιώσει τη γοητεία 
της ελληνικής Φύσης". Άλλη 
µια ξεχωριστή προβολή για την 
ορεινή Κορινθία!

εν τάχει

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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Έτοιμοι και γι’ αυτό�
Το Λιμενικό Ταμείο Κιάτου διαθέτει πλέον όλα τα απαραίτητα “εργαλεία” για την αντιμετώπιση και την 

πρόληψη επέκτασης της θαλάσσιας ρύπανσης

Υιοθετώντας απόλυτα το γνωµικό 
του Ιπποκράτη «Κάλλιον το προ-

λαµβάνειν ή το θεραπεύειν» ο πρόε-
δρος του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σικυωνίων έτρεξε όλες τις διαδικασίες 
ώστε σήµερα το Κιάτο να διαθέτει τα 
απαραίτητα «εργαλεία» για την αντιµε-
τώπιση και την πρόληψη επέκτασης της 
θαλάσσιας ρύπανσης.

Η ύπαρξη και µόνο των κατάλληλων 
υλικών, σε ένα λιµάνι µε διαρκώς αυξα-
νόµενη κίνηση, δεν αρκεί για την αντι-
µετώπιση της ρύπανσης που µπορεί να 
προκληθεί από λάθος ή από ατύχηµα. 
Έτσι σήµερα οι υπεύθυνοι της εταιρεί-
ας Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος 

(E.P.E.), η οποία είναι υπεύθυνη για την 
παροχή υπηρεσιών πρόληψης και κα-
ταστολής θαλάσσιας ρύπανσης στο λι-
µάνι του Κιάτου, παρέδωσαν το σύνολο 
των απαραίτητων υλικών (φράγµατα, 
αντλίες, απορροφητικά, προστατευτικά 
και πολλά άλλα) και προχώρησε στην 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
των υπηρεσιών και των εθελοντών 
που συµµετέχουν στο Σχέδιο Εκτάκτου 
Αντιµετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Στην άσκηση που ακολούθησε συµ-
µετείχαν σύµφωνα µε το Σχέδιο Αντιµε-
τώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, που έχει 
ήδη καταρτιστεί, εκτός από το προσω-
πικό της αναδόχου εταιρείας, άνδρες 

του Λιµενικού Τµήµατος Κιάτου µε επι-
κεφαλής τον διοικητή του κ.Παρασκευά 
Κορωναίο, το προσωπικό Δηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Σικυωνίων µε επι-
κεφαλής τον Πρόεδρό του κ.Πάνο Κα-
ραχάλιο, εκπρόσωποι του Δήµου, των 
Αλιέων και του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου 
Σικυωνίων.

Τα µέλη του Ιστ.Ο.Σ – από την ανάρ-
τηση των οποίων πήραµε τη σχετική 
είδηση– χαιρετίζουν την πρωτοβουλία 
του Λιµενικού Ταµείου Σικυωνίων και 
εύχονται να µην χρειαστεί ποτέ να χρη-
σιµοποιηθούν τα υλικά απορρύπανσης 
στην περιοχή µας.
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Σας αρέσει η γεύση
της πλαστικής σακούλας;

Γράφει ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος*

Έ νας λογικός άνθρωπος θα 
αναρωτιόταν αυτόματα, «και 
γιατί μας ενδιαφέρει η γεύση 

που  έχουν οι σακούλες»;
Η αλήθεια είναι ότι από κανένα γύρω 
μου δεν άκουσα ότι πρόκειται να μα-
γειρέψει πλαστικές σακούλες ή να 
εμπλουτίσει, έστω, το φαγητό του ή τη 
σαλάτα του, με το ξεχωριστό αυτό είδος.
Φανταστείτε: κατσικάκι στο φούρνο 
με σακούλες σουπερμάρκετ ή σαλάτα 
ρόκα παρμεζάνα και φύλλα πλαστικού.
Όχι δεν παραφρόνησα για να γράφω 
τέτοια, ούτε βέβαια προτείνω νέες συ-
νταγές.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από 
την αρχή για να μην υπάρχουν παρεξη-
γήσεις.

Έ να από τα ποιο εύχρηστα, φτηνά  
και διαδεδομένα προϊόντα του 

σύγχρονου πολιτισμού είναι και οι πλα-
στικές σακούλες.
Καθημερινά εκατομμύρια κομμάτια  
διακινούνται από τα καταστήματα σε 
όλους εμάς για να μεταφέρουμε τα ψώ-
νια μας.
Στη συνέχεια τις σακούλες αυτές είτε τις 
χρησιμοποιούμε για τα σκουπίδια μας, 
όποτε καταλήγουν στις διάφορες χω-
ματερές, είτε για άλλες χρήσεις, αλλά οι 
περισσότερες καταλήγουν ‘ελεύθερες 
υποχρεώσεων’ στο ύπαιθρο.
Βοηθάει πολύ το γεγονός ότι είναι εξαι-
ρετικά ελαφριές και παρασύρονται εύ-
κολα από τον αέρα.
Έτσι έχουμε μια ακούσια αισθητική 
παρέμβαση στη φύση, διακοσμώντας 
δέντρα, χωράφια, φράχτες, κλπ με τα 
χρωματιστά υπολείμματα του πολιτι-
σμού μας.
Εντάξει όλα αυτά αλλά ακόμη δεν τις 

έχουμε βάλει στο πιάτο μας.  Λίγη υπο-
μονή ακόμη.
Οι σακούλες που βρίσκονται παραπε-
ταμένες στο ύπαιθρο, στα ρέματα, στα 
ποτάμια, με τη  βοήθεια του αέρα και 
της βροχής κάποτε καταλήγουν στη θά-
λασσα.
Και εκεί αρχίζει η νέα τους καριέρα.
Στη θάλασσα ο ήλιος, το αλάτι και ο χρό-
νος τις διασπούν σε μικρά μικρά κομμά-
τια. Τόσο μικρά ώστε να γίνονται τροφή 
για τα ψαράκια και άλλους θαλάσσιους 
οργανισμούς, που τρέφονται με πλα-
γκτόν.
Τα μικρά ψαράκια στη συνέχεια γίνονται 
τροφή για τα μεγαλύτερα και τελικά για 
τον άνθρωπο.
Έτσι όταν εσείς βγάζετε από το φούρνο 
και στρώνετε τραπέζι με τη λαχταριστή 
και φρεσκότατη(!) συναγρίδα που αγο-
ράσατε και ετοιμαζόσαστε για ευωχία 
συνοδεία εκλεκτού οίνοι και εκλεκτό-
τερης παρέας να ξέρετε ότι, μαζί με το 
νοστιμότατο ψάρι, θα φάτε και κομμάτι 
από τη σακούλα που πετάξατε σας πήρε 
ο αέρας  προ διετίας ή και παλαιότερα.
Ίσως θα αναρωτηθείτε αν τα παραπάνω 
είναι πραγματικότητα ή τα επινόησε η 
διεστραμμένη φαντασία μου. Κρατηθεί-
τε λοιπόν.

Κ άθε χρόνο καταλήγουν στη θά-
λασσα 8.000.000 τόνοι πλαστικών, 

σύμφωνα με ερευνητές.     
Μέχρι το 2050 η μεσόγειος θα έχει πε-
ρισσότερα πλαστικά από ψάρια, σύμ-
φωνα με τη βρετανίδα ιστιοπλόος Έλεν 
Μακάρθουρ, σε μελέτη που παρουσία-
σε πρόσφατα στο Νταβός.
Δύο ‘νησιά’ με μέγεθος 10 φορές η Ελ-
λάδα έχουν σχηματιστεί από διάφορα 
πλαστικά σκουπίδια στον Ειρηνικό.

Και το χειρότερο, τα πλαστικά που εντο-
πίζονται  είναι μόνο το 1% αυτών που 
καταλήγουν στη θάλασσα. Το υπόλοιπο 
99% το έχουν καταναλώσει τα ψάρια και 
τα θαλασσοπούλια και βέβαια στη συνέ-
χεια και ο άνθρωπος, δηλαδή εσείς και 
εγώ που γράφω αυτά τα ευχάριστα.

Τ ελικά υπάρχει λύση;
Η μείωση της χρήσης του πλαστι-

κού θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυν-
ση.
Αναλογιστείτε ότι στην Ελλάδα κατανα-
λώνουμε 400 σακούλες κάθε άτομο το 
χρόνο ενώ στη Δανία μόνο τέσσαρες(4). 
Συνεπώς ‘κάντο όπως η Δανία’.
Ήδη 4 ελληνικά νησιά, πρωτοπορώ-
ντας, περιόρισαν τη χρήση ης πλαστικής 
σακούλας σε συνεργασία με τα τοπικά 
σουπερμάρκετ. Η Αλόννησος, η Σίφνος 
και πρόσφατα η Τήνος και η Σαντορίνη.
Ας ελπίσουμε κάποτε να μπούμε και 
μείς στον κατάλογο.

Τώρα πλέον ξέρετε, αν σας ρω-
τήσουν τι γεύση έχει η πλαστική 

σακούλα, μπορείτε να απαντήσετε.  Συ-
ναγρίδας!!!

(Το άρθρο αυτό γράφτηκε τον Ιουν/2016, 
αρκετά πριν παρθεί η απόφαση για τον 
περιορισμό της πλαστικής σακούλας. 
Συνεπώς ο υποφαινόμενος χαιρετίζει 
την απόφαση που, επιτέλους, ισχύει από 
01/Ιαν τρέχοντος έτους, σαν σημαντική 
συμβολή στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Αξίζει να την υποστηρίξουμε)!!!

* Ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι δημο-
τικός σύμβουλος, επικεφαλής της Ενωτικής 

Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας
LeoStergiopoulos@Gmail.com

(21/06/2016-08/01/2018)

Περιβάλλον-Απόψεις

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Στις προστατευόμενες 
περιοχές «Natura 2000» 
ο Κορινθιακός Κόλπος

Την ικανοποίησή της για την ένταξη ολόκλη-
ρου το Κορινθιακού Κόλπου στις προστατευ-
όµενες περιοχές «Natura 2000» εξέφρασε µε 
ανακοίνωσή της η Οµοσπονδία Εµπορικών 
Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής 
Ελλάδος. Η ανακοίνωση µεταξύ άλλων 
αναφέρει:
Στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο των 
προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000» 
εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β 4432/15.12.2017) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. 
Σωκράτη Φάμελλου, του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιάννη Τσιρώνη 
ολόκληρος ο Κορινθιακός Κόλπος, ενώ παράλ-
ληλα ανακοινώθηκε και η ίδρυση του «Φορέα 
Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου» ο οποίος θα 
αναλάβει την προστασία της περιοχής από φαι-
νόμενα μόλυνσης και τα μέτρα για τον έλεγχο 
της λαθραλιείας.
(...) Καθησυχαστικοί ωστόσο ήταν οι επιστήμο-
νες, καθώς το φαινόμενο που αντιμετωπίσαμε 
τους καλοκαιρινούς μήνες είναι περιοδικό που 
επαναλαμβάνεται κάθε 8 με 10 χρόνια και ως 
εκ τούτου ο πληθυσμός των μεδουσών θα 
αρχίσει να μειώνεται δραστικά και λόγω της 
ένταξης ολόκληρης της περιοχής του Κορινθι-
ακού Κόλπου στο δίκτυο «Natura 2000».
Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελο-
ποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδος εκφράζει 
την ικανοποίησή της για την έκβαση αυτής της 
υπόθεσης και θυμίζει ότι θα είναι πάντα κοντά 
σε όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους που 
ανήκουν στην δύναμή της για την παροχή βοή-
θειας και την επίλυση σοβαρών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν.



Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος 

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

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

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 6932–700065  &  6972–910054

www.drmetaxas.gr

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

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ  15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018

17ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Πολιτισμός

Τι μαθητές επιθυμούμε και 
τι είδους σχολείο θέλουμε;»

Εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας με επίσημο προσκεκλημένο ομιλητής τον επίτιμο  
Δρ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη

OΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ εγκαινιάζει δυναµικά το 

νέο έτος µε µία εξαιρετική συνεργασία. 
Αυτή τη φορά έχουµε την τιµή να συνερ-
γαστούµε µε το πρότυπο ιδιωτικό σχολείο 
του Ν. Κορινθίας, HOMO EDUCANDUS 
- ΑΓΩΓΗ  και τον Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ υπό 
την αιγίδα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 
Πρόκειται για ένα άνοιγµα στο εκπαιδευτι-
κό µέλλον, για µια σύµπραξη της δηµόσι-
ας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στον Νοµό 
µας µε µοναδικό στόχο το καλό των παι-
διών µας, την προώθηση του εκπαιδευτι-
κού µας έργου και την διάχυση των αξιών 
και του ήθους στα σχολεία µας.

Στο πλαίσιο αυτό συνδιοργανώνουµε 
µια σπουδαία για τα εκπαιδευτικά δεδοµέ-
να εκδήλωση στην οποία επίσηµος προ-
σκεκληµένος οµιλητής θα είναι ο επίτιµος 
δρ. του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων, αξιότιµος κ. Σταύρος 
Ζουµπουλάκης στον οποίο απονεµήθηκε 
οµόφωνα το έτος που µόλις µας πέρασε 
(2017) το ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
– ΚΡΙΤΙΚΗΣ για το έργο του µε τίτλο «Υπό 
το φως του µυθιστορήµατος», Εκδόσεις 
Πόλις. Ο κ. Ζουµπουλάκης είναι πρόεδρος 
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, πρόεδρος 
του Βιβλικού Ιδρύµατος ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, 
τέως διευθυντής της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ, τέως 
καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης και διευ-
θυντής σχολικής µονάδας.

Στην εκδήλωσή µας θα γίνει οµιλία - 

συζήτηση µε θέµα: 
«ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τι µαθητές επιθυµούµε και τι είδους 

σχολείο θέλουµε;».
Σε δύσκολους καιρούς βάζουµε δέκα 

δύσκολα ερωτήµατα...
-Τι είναι το σχολείο; 
-Γιατί πάµε στο σχολείο; 
-Ποιος µαθαίνει κι από ποιον; 
-Τι µαθαίνουµε στο σχολείο;
 -Πώς µαθαίνουµε; 
-Ποια η αξία της διεπιστηµονικότητας για 

τον µαθητή;
 -Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου; 
-Σε τι διαφέρει ο δάσκαλος από τον γονέα; 
-Πρέπει ο δάσκαλος να είναι φίλος µε τον 

µαθητή;

-Γιατί γίνονται συνέχεια µεταρρυθµίσεις 
στην εκπαίδευση; 
Η εκδήλωση-ομιλία-συζήτηση θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ια-
νουαρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ. στο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Συνεδριακό Κέντρο 
Λουτρακίου.

Θα είναι µεγάλη µας τιµή η παρουσία 
όλων σας και η στήριξη στον Σύνδεσµό 
µας και αυτή τη φορά!

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Πρόεδρος 
Αντιγόνη Γ. Βογιατζή, M.Ed.

Η Γραµµατέας
Ελένη-Μαρία Ρουµπέκα, Μ.Δ.Ε

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

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

| |

|

| 

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

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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

ΕΚΔΟΣΗ
Μνήμες & παλιές 

φωτογραφίες 
του Ζευγολατιού 

και της Βόχας

ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
«Περί ευεργεσίας – 
βοήθειας» 
Διανύοντας την περίοδο που 
περιλαµβάνει τις εορτές των 
Χριστουγέννων, της Πρωτο-
χρονιάς και των Θεοφανείων 
καλούµαστε ως άνθρωποι, 
ως Έλληνες και ως Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι να ανταποκριθούµε 
στο πνεύµα των εορτών και 
να ενεργήσουµε ο κάθε ένας 
από εµάς κάνοντας ωφέλιµες 
πράξεις πρός τον πλησίον µας.

στο ιστορικό ημερολόγιο 
του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων Ζευγολατιού

σελ. 21

σελ. 20

απόψεις
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Οι γιορτές της Απο-
κριάς πλησιάζουν –28 

Ιανουαρίου ανοίγει το Τριώδιο – και αυτό απο-
τελεί µια θαυµάσια ευκαιρία για όλους µέσα από 
τη συµµετοχή να θυµηθούν αλλά και να λάβουν 

µέρος σε εκδηλώσεις που βγαίνουν µέσα από 
τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις του τόπου 
µας και παράλληλα να διασκεδάσουν. Στο πλαί-
σιο αυτό και βασιζόµενοι στην εθελοντική πρω-
τοβουλία και στη διάθεση των κατοίκων οι δή-

µοι Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας καλούν όλους 
τους δηµότες, συλλόγους, κ.ά.  που επιθυµούν 
να συµµετέχουν ως απλοί καρναβαλιστές ή να 
φτιάξουν τη δική τους οµάδα και να δηλώσουν 
τη συµµετοχή τους στις εκδηλώσεις.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΓΛΕΝΤΙ

Προετοιμασίες για το Καρναβάλι
5o Καρναβάλι Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήµος Βέλου – Βόχας για 5η συ-
νεχή χρονιά ξεκινάει την προετοιµασία 
για την πραγµατοποίηση του καρνα-
βαλιού στην παραλία Βραχατίου την 
Κυριακή 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018  και 
ώρα 16.00

Οι αποκριές θέλουν φαντασία και δι-
άθεση. Αυτό µόνο αρκεί για να γίνουµε 
όλοι µία µεγάλη παρέα. Γι’ αυτό λοι-
πόν, αν κι εσείς  θέλετε να καρναβαλι-
στείτε  µε  την ψυχή σας, το καλύτερο 
που έχετε να κάνετε  είναι να λάβετε 
µέρος στο δικό µας καρναβάλι!!!

Σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά 
για να ακούσουµε τις προτάσεις σας…

Είµαστε βέβαιοι ότι και οι φετινές 
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 πα-
ραλία Βραχατίου δηλώνοντας συµµε-
τοχή µέχρι την  Τετάρτη 31 Ιανουαρί-
ου 2018 στα τηλέφωνα του Δήµου: 
2741 3 60520 (Μασούρη Κατερίνα), 
6983097843 Καλλίρη Μαρία, Αντι-
δήµαρχος Πολιτισµού,   στο fax 2741 
5 00301 και στο email: masouri@
vochas.gov.gr

Απαραίτητα στοιχεία για να δηλώ-
σεις συµµετοχή είναι:

• Φορέας/Οργανισµός
• Θέµα Οµάδας/Άρµατος 

(περιγραφή)
• Αριθµός συµµετεχόντων
• Όνοµα υπεύθυνου οµάδας
• Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙ-
ΞΗ” ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

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
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

H "Μήδεια"  
του Ευρυπίδη  
στη Νέα Διάπλαση 
Μπολατίου

Δημιουργική 
απασχόληση 
ΑμΕΑ  
η "Παρέα"

Σάββατο 20 & 21 Κυριακή  
Ιανουαρίου 2017 | 7:30 μ.μ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 871808
Γενική είσοδος: 7 € / Παιδιά-Φοιτητές: 5 €

Συμπαραγωγή:
• Θεατρική Ομάδα Ευρωστίνης 

«Πειραματιστές»
• Σύλλογος Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι»
• Θεατρικό Εργαστήρι Νεμέας

Το έργο είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 10 ετών.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ  
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Μέσα από το µύθο της Μήδειας, 
όπως αυτός παρουσιάζεται στην 

τραγωδία του Ευριπίδη, η παράσταση 
επιθυµεί να µιλήσει για το ανεξήγητο 
του έρωτα. Γι’ αυτό το µέγα κακό που 
σπαράζει τους ανθρώπους. Για τον 
πόθο που είναι δεµένος µε τον πόνο, 
για τους όρκους αιώνιας αγάπης και 
πίστης που δίνονται για να καταπατη-
θούν, για την προδοσία, την εκδίκηση, 
την καταστροφή.
«Μπορεί η γυναίκα να έχει δύναμη μι-
κρή και όλα να την τρομάζουν – όμως 
όταν στο κρεβάτι της την αδικούν και 

την εξευτελίζουν… τότε δεν υπάρχει 
από το δικό της πιο δολοφόνος νους». 
- Ευριπίδης
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου - Γιάννης 
Κατσάµπας
Σκηνικά: Ανδρέας Καρβουντζής
Κινησιολογία: Έλενα Ψαρρού
Μουσική Επιµέλεια : Μιχάλης Θεοδω-
ρόπουλος
Ήχοι /Μουσικές: Δήµητρα Καµαρινού
Τραγούδι: Νάνσυ Τσαντήλα
Διδασκαλία: Τερέζα Λουίζου
Mετάφραση: Γ. Χειµωνάς–Π. Πρεβελάκης

Πρωταγωνιστούν 
Μήδεια : Τερέζα Λουίζου
Η ψυχή : Νάνσυ Τσαντήλα
Η κραυγή : Δήµητρα Καµαρινού 
Γυναίκες της Κορίνθου: Μαρία Ανδρι-
κοπούλου
Δοµινίκη Κατσαρού
Ειρήνη Κατσαρού
Κρέοντας : Άγγελος Βλάσης
Εκάτη: Μαρία Ανδρικοπούλου 
Ιάσονας : Άρης Σταύρου
Αιγέας : Αντώνης Αντωνίου
Θεραπαινίδα: Σοφία Μαύρου
Αγγελιαφόρος : Γιάννης Κατσάµπας

Το Πρόγραµµα Δηµιουργικής Απασχόλη-
σης  Α.µεΑ.  «Η ΠΑΡΕΑ» έχει σκοπό να 
υλοποιήσει αυτό που σηµαίνει, µια ΠΑΡΕΑ 
που η διαφορετικότητα και  η ζωντάνια θα 
προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 
και καλύτερης διαβίωσης σε παιδιά και 
ενήλικες µε Ειδικές Ανάγκες και Ικανό-
τητες. Η οµάδα έχει σκοπό να εξυπηρετεί 
παιδιά, εφήβους και ενήλικες όλων των 
ηλικιών,  ώστε να προάγεται:
1. Η ψυχαγωγία και οι δηµιουργικές δρα-
στηριότητες.
2. Η κοινωνικοποίηση και η ένταξη στην 
κοινωνία.
3. Οι προεπαγγελµατικές δραστηριότητες.
4. Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και 
της τοπικής κοινωνίας.

Οι δραστηριότητες που µπορούν να υλο-
ποιηθούν στα πλαίσια του προγράµµατος 
µπορεί να είναι οι εξής:
• Χειροτεχνίες
• Παραµύθια
• Φιλαναγνωσία
• Πληροφορική
• Παιχνίδια
• Μουσική
• Χορός
• Γυµναστική
• Εξωτερικά ψυχαγωγικά/εκπαιδευτικά 
προγράµµατα
• Οµάδα υποστήριξης Γονέων
Η οµάδα των εκπαιδευτών  θα προσφέρει 
τις υπηρεσίες της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και θα  απο-
τελείται από επαγγελµατίες µε επιστηµονική 

κατάρτιση και εµπειρία σε ζητήµατα Ειδικής 
Αγωγής. Ειδικότητες όπως αυτές του:
• Ψυχολόγου
• Κοινωνικού Λειτουργού
• Ειδικού Παιδαγωγού
• Λογοθεραπευτή
• Εργοθεραπευτή
• Εκπαιδευτικού
είναι απαραίτητες και πολύ βοηθητικές, 
καθώς συνθέτουν διεπιστηµονική οµάδα 
µε µεγάλη δυναµική. 
Όλοι µαζί,  Όλοι εδώ, 

Με εκτίµηση, 
Γαλανοπούλου Μαρία

Φιλόλογος, (MSc) Ειδική Αγωγή
τηλ.επικ.6948242009

email:margalanopoulou@yahoo.gr
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

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

Νοσοκοµείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

Απόψεις

«Περί ευεργεσίας – βοήθειας» 
Διανύοντας την περίοδο του 

Δωδεκαημέρου που περιλαμβάνει 
τις εορτές των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων 
καλούμαστε ως άνθρωποι, ως Έλ-
ληνες και ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι 
να ανταποκριθούμε στο πνεύμα των 
εορτών και να ενεργήσουμε ο κάθε 
ένας από εμάς όπως και όσο μπο-
ρεί με βάση πάντοτε τις δυνατότητες 
που υπάρχουν, τα μέσα και το δια-
θέσιμο χρόνο, κάνοντας ωφέλιμες 
πράξεις πρός τον πλησίον μας.

Η ανταπόκρισή μας έχει να κάνει 
κυρίως με την προσφορά βοήθειας 
– ευεργεσίας πρός τον συνάνθρωπό 
μας.

Σήμερα, ζούμε όλοι μας μέσα σε 
μια κοινωνία όπου καταγράφονται 
μεγάλες πραγματικά ανάγκες, σω-
ματικές και πνευματικές. Αυτές οι 
ανάγκες δημιουργούν στην πλειο-
ψηφία τους προβλήματα και αδιέ-
ξοδα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την 
ικανότητα ή βρίσκουν τον τρόπο 
να τα επιλύουν. Κάποιοι άλλοι πάλι 
έχουν την απαραίτητη ψυχραιμία, 
σύνεση, υπομονή και επιμονή. Άλ-
λοι πάλι έχουν οικονομική επάρ-
κεια, ενώ άλλοι διαθέτουν άλλες 
δεξιότητες. Όλοι όμως χρειάστηκαν 

ή χρειάζονται ή θα χρειαστούν κάποια βοήθεια – ευερ-
γεσία και υποστήριξη. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από 
πράξεις ουσίας και αγάπης, οι οποίες δεν ευεργετούν 
μονάχα εμάς τους ιδιούς, αλλά σε βάθος ορισμένου χρό-
νου μπορούν να επηρρεάσουν θετικά την ίδια την κοι-
νωνία μας αλλάζοντάς την προς το καλύτερο, κάνοντάς 
την πιό ανθρώπινη, πιό ζεστή, πιό φιλική.

Όταν η παρεχόμενη βοήθεια – ευεργεσία είναι αληθι-
νή και ανιδιοτελής, τότε δείχνει άμεσα το πόσο μεγάλη 
και υψηλή είναι η αρετή αυτού που την παρέχει. Διότι 
η αληθινή ευεργεσία δε γίνεται εν αναμονή κάποιου 
ανταλλάγματος. Αυτός που κάνει αληθινή ευεργεσία, 
που παρέχει αληθινή βοήθεια, το κάνει έτσι απλά χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση από τους ευεργετηθέντες. 

Όταν ο ευεργέτης όμως αποβλέπει από τον ευεργετη-

θέντα την ανταπόδοση, τότε εξευτελίζει τόσο την έννοια 
όσο και την ουσία της ευεργεσίας, αφού τη μετατρέπει 
σε ψεύτικη, ευτελή και μικροπρεπή. Η ψευδή ευεργεσία 
είναι μια δοσοληψία και πάντοτε ζητά ανταπόδοση και 
ανταλλαγή. Σε μια τέτοια ευεργεσία ο άνθρωπος πέφτει 
πάντοτε σε θυμό, κατάκριση και μίσος. Ακόμη γίνεται 
υποκριτής και απατεώνας.

Από την αληθινή όμως ευεργεσία μπορούμε να κερ-
δίσουμε σε αρετή και σε χάρη, διότι παρέχουμε βοήθεια 
σε κάποιον ωφελώντας τον άνευ ανταλλάγματος. Σε 
κάθε περίπτωση η αληθινή ευεργεσία είναι έργο δίκαιου 
ανθρώπου. Είναι αρετή μεγάλη. Το να δίνεις πράγματα, 
να ξέρεις να μοιράζεσαι, να προστατεύεις, να βοηθάς, να 
συμβουλεύεις, να υπηρετείς τον συνάνθρωπό σου με 
οποιοδήποτε δυνατό τρόπο είναι πράξη ανώτερη. Είναι 
η ενεργούμενη αγάπη, γι’ αυτό και δεν πρέπει να ζητείται 
ανταπόδοση.

Σύμφωνα με το Άγιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όποιος 
ευεργετεί τέτοια αληθινή ευεργεσία συντάσσεται στην 
τάξη των μακαρίων και λαμβάνει αιώνια ανταπόδοση, 
όταν αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι και σταθούν ενώπι-
ον του δίκαιου Θεού κατά την Δευτέρα Παρουσία αυτού. 
Κατά τον Μέγα Συναξαριστή της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (βλέπε τόμος Α΄, μήνας Ιανουάριος, «Λόγος 
εις την σεβασμίαν περιτομήν του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού») η ευεργεσία μπορεί να 
γίνει με τους ακόλουθους τέσσερις τρόπους:
(α). Με τα χρήματα: Όταν κάποιος βλέπει κάποιον άλλο 

συνάνθρωπό του να είναι πτωχός και ενδεής, δηλαδή 
να στερείται τροφής ή ρουχισμού ή άλλων αναγκαίων 
πραγμάτων, και σπεύδει να του προσφέρει την ευ-
εργεσία και την βοήθειά του με χρήματα (αρετή της 
ελεημοσύνης). Επιπλέον, ευεργεσία δια χρημάτων 
πράττει κάποιος όταν προσφέρει και εργασία έμμισθη 
σε έναν συνάνθρωπό του.
Ο άνθρωπος που επιλέγει τον τρόπο αυτό, θεωρείται 

ότι κάνει την ευεργεσία και την καλοσύνη διά των χρη-
μάτων.
(β). Με το σώμα: Όταν κάποιος άνθρωπος κινδυνεύει να 

πνιγεί και τρέχει κάποιος άλλος να τον γλυτώσει από 
τον κίνδυνο ή καίγεται κάποιου το σπίτι και τρέχει να 
σβήσει τις φλόγες ή χτυπούν κάποιον και σπέυδει να 
τον ελευθερώσει ή οδηγεί έναν τυφλό σε ευθεία οδό 
ή γενικότερα να πράττει διάφορες άλλες τέτοιες καλές 
πράξεις, όπως π.χ. η αιμοδοσία κ.α.
Ο άνθρωπος που επιλέγει τον τρόπο αυτό, θεωρείται 

ότι προσφέρει την ευεργεσία και την καλοσύνη δια μέσω 
του σώματος.
(γ). Με την τέχνη: Όταν οι ιατροί θεραπεύουν έναν ασθε-

νή χωρίς αμοιβή ή όταν οι δικηγόροι ρητορεύουν 
επιχειρηματολογώντας υπέρ των αδικουμένων, τότε 
θεωρείται ότι αυτοί χρησιμοποιώντας την τέχνη τους 
κάνουν την ευεργεσία.

(δ). Με τον λόγο : Όταν κάποιος άνθρωπος διδάσκει τον 
λόγο της αληθείας, όταν συμβουλεύει – νουθετεί κα-
λώς τους ατάκτους, όταν παραινεί ή όταν προτρέπει 
τους αμαθείς με λόγια (κήρυξη λόγων) να μιμηθούν 
τους δίκαιους, τους Αγίους και τους ενδόξους προ-
γόνους μας, να αγωνιστούν για την αρετή, τότε αυτός 
θεωρείται ότι κάνει την ευεργεσία και την βοήθειά του 
πρός τον συνάνθρωπό του με το λόγο.

Επίλογος
Οι τέσσερις προαναφερθέντες τρόποι περί ευεργεσίας 

(δια χρημάτων, δια του σώματος, δια της τέχνης, δια του 
λόγου) είναι αποδεκτοί από το Θεό, κατά την Ανατολική 
Ορθόδοξο Εκκλησία. Ειδικότερα, όποιος εφαρμόζει τους 
τρείς πρώτους τρόπους θα λάβει μισθό εκ Θεού, διότι οι 
τρόποι αυτοί αποδίδουν – προσφέρουν την ευεργεσία 
στο σώμα του ανθρώπου. Διότι το σώμα είναι το μέσο 
εκείνο το οποίο μας δώθηκε από τον Δημιουργό Θεό, όχι 
για να το λατρεύουμε, αλλά για να το προσέχουμε διότι 
από αυτό έρχεται η βελτίωση της ψυχής.

Ο τέταρτος όμως τρόπος δηλαδή η βοήθεια – ευερ-
γεσία διά του λόγου είναι επαινετότερος και από τον Θεό 
πολύ περισσότερο αποδεκτός. Ο Μέγας Συναξαριστής της 
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας αναφέρει επί τούτου 
ότι «μεγάλη είναι η ψυχική ωφέλεια από την δια λό-
γου ευεργεσία και η δια λόγου γενομένη ευεργεσία 
είναι πολυτιμότερη από τις άλλες τρείς ευεργεσίες». 
Ο τρόπος αυτός μεταβιβάζει το κέρδος στην άφθαρτη και 
αθάνατη ψυχή. Αφού η ψυχή είναι πολυτιμότερη από το 
σώμα, έτσι και ο τέταρτος αυτός τρόπος είναι πολυτιμότε-
ρος και σπουδαιότερος από τους υπόλοιπους τρείς.

Εκτός βεβαίως από τα όσα προτείνει και προκρίνει η 
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας περί ευεργεσίας και 
τους τρόπους που αυτή πρέπει να προσφέρεται, ωφέ-
λιμο είναι να έχουμε στα υπόψιν μας και τα δελφικά πα-
ραγγέλματα «λάβων απόδος» (όταν λαμβάνουμε να δί-
νουμε), «ευγνώμων γίνου» (να είμαστε ευγνώμων) και 
«πρόνοιαν τιμά» (Να εκτιμούμε την βοήθεια απ’ όπου 
κι αν προέρχεται. Να μην είμαστε αχάριστοι).

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

Το άρθρο έχει δημο-
σιευθεί στο προσω-
πικό του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η αναδη-
μοσίευση και χρήση 
μέρους ή του συνό-
λου αυτού, με την 
βασική προϋπόθεση 
και υποχρέωση της 
αναφοράς των στοι-
χείων του γράψαντος 
και και του προανα-
φερόμενου λινκ που 
βρίσκεται καταχω-
ρημένο".
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μνήμες, παράδοση, ιστορία

Ιστορική έκδοση

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

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

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

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

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

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

Δηµοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγω-
γείου Ζευγολατιού µετά την περυσινή πολύ 
επιτυχηµένη έκδοση ηµερολογίου µε θέµα 
την ιστορία του Ζευγολατιού και της Βόχας, 
επαναλαµβάνει και φέτος το ίδιο εγχείρηµα! 
Με γενικό τίτλο "Το Ζευγολατιό και η Βόχα. 
Μνήµες, παράδοση, ιστορία" το φετινό ηµε-
ρολόγιο περιλαµβάνει πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, ανέκδοτες µαρτυρίες, µοναδικά ντο-
κουµέντα από την ιστορία του τόπου µας. Οι 
αγροτικές εργασίες, η σταφίδα, τα µεταφορικά 
µέσα, ο γάµος και η βάφτιση, η εκπαίδευση, η 
µετανάστευση, η διασκέδαση, οι εκδροµές, τα 
παιδικά παιχνίδια, ο αθλητισµός και τόσα άλλα, 
όσα µπορούν να χωρέσουν από την πλούσια 
παράδοση του Ζευγολατιού και της Βόχας, 
στις σελίδες ενός ηµερολογίου. Την έρευνα, 
συλλογή του υλικού, συγγραφή των κειµένων 
και γραφιστική επιµέλεια ανέλαβε και φέτος η 
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου, η οποία 
προλογίζοντας το ηµερολόγιο γράφει µεταξύ 
άλλων:

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

Σκοπός ήταν να προβληθούν τα έργα των περασμένων 
γενιών, η απλή καθημερινή ζωή τους, ο μόχθος, ο πόνος, 
η χαρά, το γέλιο, το όμορφο καθαρό βλέμμα, το κέφι και η 
όρεξη για ζωή και δημιουργία. Μέσα από τις παλιές φωτο-
γραφίες, αναπαριστώντας με λέξεις και εικόνες εποχές που 
φύγανε, μα ζούνε μέσα στην ανάσα της κάθε μέρας μας, το 
ημερολόγιό μας φιλοδοξεί να φωτίσει την ορμή των προ-
γόνων μας.  

Κι αφού δείξουμε και διδάξουμε στα παιδιά μας τις ρί-

ζες τους, τα πλοκάμια που τα ενώνουν με τις γενιές 
που πέρασαν, μέσα στην κοίτη ορμητικού χωρό-
χρονου, τότε δεν μπορεί παρά να γλυστρήσει γλυκά 
κι αβίαστα, από τα χέρια μας στα δικά τους, η ευχή 
και η μεγάλη  εντολή: Να μας ξεπεράσουν! Να κά-
νουν τα πάντα καλύτερα, σωστότερα, δικαιότερα και 
ομορφότερα από ό,τι εμείς και οι γενιές που προ-
ηγήθηκαν... Αυτή είναι η φιλοδοξία και ο σκοπός 
έκδοσης και του φετινού ημερολογίου.

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

Τιµή πώλησης: 5,00 ευρώ
Σημεία διάθεσης: 

- Βιβλιοπωλείο "Plaisio" Ζευγολατιό
- Βιβλιοπωλείο "Μπιτσάκου", Βραχάτι
- Στα τηλέφωνα 6947 191107 (Γιάννα Μπεκιάρη) 
και 6974 583005 (Γιώτα Αθανασούλη).
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΔΩΡΕΑΝ 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Δώστε τις μικρές 
αγγελίες στο τηλ. 
6972322441,

ή στείλτε τις στο mail: 
gnomipoliton@
yahoo.gr και θα 

δημοσιευτούν για ένα 
μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, 

γυμνασίου και λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 

πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΠΩΛΌΥΝΤΑΙ  

στην Γκούρα 
43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - 

ΠΌΤΙΣΤΙΚΑ

 Τηλ.: 6934194196

ΕΜΠΕΙΡΗ 
ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ, 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.

 Τηλ.: 6946-394990

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΌΥΝΤΑΙ ΓΗΡΌΚΌΜΌΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Παραδίδονται ΙΔΙΆΙΤΕΡΆ
ΜΆΘΗΜΆΤΆ ΆΓΓΛΙΚΩΝ

για όλα τα επίπεδα
και για ενήλικες.

Τηλ. 27410 53672
     & 6978 864922

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Φωτεινή Π. Κυζιώρου

✆ 698 001 0332

Ιδιαίτερα για όλα τα επίπεδα



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

ΑΠΟ 15/01 έως ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1. Λάδια  4lt 10W40 ή 15W40
2. Φίλτρο λαδιού 

όλων των τύπων
3. Υγρό παρµπρίζ
4. Τεχνικός έλεγχος 30 σηµείων 

για το αυτοκίνητό σας

QUICK 
SERVICE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΑΚΕΤΟΥ

µόνο

ΜΕ ΦΠΑ
59€

Όλα τα ανταλλακτικά είναι επωνύμων 
εταιριών. Για συμπληρωματικές εργασίες 

ή ανταλλακτικά ισχύουν κανονικά οι 
χρεώσεις του τιμοκαταλόγου.
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Γνώμη Αθλητικά

ΒΟΛΕΪ
Πρωταθλητής

Εφήβων Ε.Σ.ΠΕ.Π.
ο  Παμβοχαϊκός

Μικροί Ιστιοπλόοι
στο Κιάτο

Πέλοπας Κιάτου: Συμπλήρωσε 
πεντάδα στις μεταγραφές με Παινέση

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

"Σπύρος Νίκας"
ο τελικός του 
κυπέλλου Κορινθίας
Ο Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ 
Κορινθίας από φέτος θα ονο-
µάζεται “ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ” στη 
µνήµη του τέως προέδρου της 
ΕΠΣ µετά από πρόταση του κ. 
Νίκου Μαργέτη στην τελευταία 
συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου.
Εν τω µεταξύ στην επόµενη 
φάση του κυπέλλου αντίπαλοι 
θα βρεθούν ο ΑΟ Ζευγολατιού 
µε τον Πέλοπα Κιάτου. Σ΄αυτή 
τη φάση οι αγώνες είναι διπλοί 
και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 
στο γήπεδο Ζευγολατιού στις 
28 Ιανουαρίου.

ΤΡΙΑΘΛΟ

Στο Λουτράκι 
το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Τριάθλου Νέων

To Ευρωπαϊκό Πρωταθλή-
µα και Φεστιβάλ Τριάθλου 
Κατηγορίας της κατηγορίας 
Νέων (15-17 ετών) θα λάβει 
χώρα στο Λουτράκι από τις 30 
Αυγούστου µέχρι τις 2 Σεπτεµ-
βρίου 2018 µε διοργανωτές τον 
Δήµο Λουτρακίου- Περαχώ-
ρας- Αγίων Θεοδώρων και την 
Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριά-
θλου (Ε.Ο.ΤΡΙ.), υπο την Αιγίδα 
της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 
Τριάθλου (ETU).
Ο αγώνας αναµένεται να αποτε-
λέσει µια γιορτή αθλητισµού και 
πολιτισµού για το Ευρωπαϊκό 
Τρίαθλο, µε την αφρόκρεµα των 
νέων αθλητών του ευρωπαϊ-
κού τριάθλου να ετοιµάζεται να 
κλέψει την παράσταση.

Στο τουρνουά που 
ολοκληρώθηκε στις 31 

Δεκεμβρίου στο Αντίρριο
σελ. 24

μικρά νέα

1ο Προπονητικό Camp για το Ομαδικό της κατηγορίας Όπτιμιστ από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Σικυωνίων.

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το 
πρώτο Προπονητικό Camp για 

το Οµαδικό της κατηγορίας Όπτιµιστ 
που διοργάνωσε στις 22 και 23 Δεκεµ-
βρίου στο Κιάτο ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος 
Σικυωνίων.

Το Camp έγινε µε πρωτοβουλία της 
ελληνικής ιστιοπλοϊκής οµοσπονδίας 
µε στόχο να διδαχθούν και να εξοι-
κειωθούν τόσο οι νεαροί ιστιοπλόοι 
της Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος όσο 
και οι προπονητές τους στους κανονι-
σµούς του Οµαδικού πρωταθλήµατος 
Optimist, το οποίο θα διεξαχθεί για 
πρώτη φορά το 2018.

Τριάντα νεαροί αθλητές και επτά 
προπονητές από έξι οµίλους της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Ελλάδος αψήφησαν 
τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες 
που επικρατούσαν εκείνες τις µέρες 
και έδωσαν το παρών στο ραντεβού µε 
τον διεθνή προπονητή Βαγγέλη Ατζε-
µιάν, που είχε την ευθύνη των θεωρη-
τικών και πρακτικών µαθηµάτων.

Το Camp ξεκίνησε µε ενηµέρωση 

αθλητών και προπονητών για τους κα-
νονισµούς και συνεχίστηκε µε επιση-
µάνσεις και συζήτηση για τις ιδιαιτερό-
τητες του οµαδικού πρωταθλήµατος. 
Την επόµενη ηµέρα έγινε ειδική ενη-
µέρωση και δόθηκαν οδηγίες- συµ-
βουλές προς τους προπονητές πριν 
ξεκινήσει η πρακτική εξάσκηση.

Με τα χιόνια να έχουν ζώσει τον Κο-
ρινθιακό, οι αθλητές από τους οµίλους 
Α.Ι.Ο.Ρίου «Ιάσων», Ι.Ο. Πατρών, Ι.Ο. 
Σικυωνίων, Ν.Ο. Άσσου, Ν.Ο. Αιγίου 

«Ποσειδών» και Ν.Ο.Λακωνίας πήραν 
τα σκαφάκια τους και ξεκίνησαν, υπό 
την στενή επιτήρηση της κάµερας του 
Βαγγέλη Ατζεµιάν, την εφαρµογή όσων 
έµαθαν στη πράξη. Μετά το τέλος της 
προπόνησης έγινε ανάλυση και επι-
σηµάνσεις µε βάση όλα όσα είχε κα-
ταγράψει η κάµερα. Οι συµµετέχοντες 
έµειναν ικανοποιηµένοι από το Προπο-
νητικό Camp και δήλωσαν ότι τέτοιες 
πρωτοβουλίες µόνο καλό κάνουν στο 
άθληµα και σε αυτούς προσωπικά.

Ένα ακόµα µεταγραφικό απόκτη-
µα απέκτησε ο Πέλοπας Κιάτου 
ο οποίος ανακοίνωσε, την από-
κτηση του Αλέξη Παινέση που 
µέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο 
Ζευγολατιό.

Συνέχεια στην µεταγραφική του 
ενίσχυση έδωσε ο Πέλοπας 

Κιάτου, καθώς µετά τους Παπου-
τσή, Ραχήµ, Μανιώτη και Αναγνω-
στόπουλο, ενέταξε στο ρόστερ του 
τον Αλέξη Παινέση.

Ο 28χρονος παίκτης που αγω-
νίζεται τόσο ως αµυντικό χαφ, 
οσο και ως αριστερό µπακ, έµει-
νε ελεύθερος από το Ζευγολατιό 
όπου και αγωνιζόταν µέχρι πρό-
τινος.

Μετά την ελευθέρας του από 
τον ΑΟΖ ο Παινέσης ήρθε σε συµ-
φωνία, µε την διοίκηση της έτερης 
οµάδας της Κορινθίας, στην οποία 
θα αγωνίζεται µέχρι το τέλος της 
τρέχουσας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το πέµπτο µετεγγραφικό από-
κτηµα του Πέλοπα ενόψει της ενί-
σχυσης που έχει προγραµµατίσει 
η διοίκηση της οµάδας. Πρόκειται 
για τον Αλέξη Παινέση ο οποίος εί-
ναι 28 ετών. Πρόκειται για έµπειρο 
αµυντικό µέσο, ο οποίος τα τελευ-
ταία χρόνια είχε καθοριστική συµ-
βολή στη Γ΄ Εθνική µε τον ΠΑΟ 
Λουτρακίου και ΑΟ Ζευγολατιού.
Καλωσορίζουµε τον Αλέξη στην 
οικογένεια του Πέλοπα και του ευ-
χόµαστε υγεία και επιτυχίες».
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Ο τελικός αγώνας διήρκησε πέρα των 
δύο ωρών και παρουσίασε εξαιρετικό 
ενδιαφέρον και αγωνία για την οµάδα 
που θα στεφόταν πρωταθλήτρια. Τα σετ 
ήταν: 25-21, 19-25, 24-26, 25-9, 15-17.
Οι συνθέσεις των οµάδων:
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Συνοδινός Μ.): Γαλάνης Χ., 
Μακρής (λ), Ράπτης, Κανελλόπουλος, 
Ποµώνης, Αβράµης, Τσιόδουλος,/ Φερ-
τάκης, Γαλάνης Α. (λ), Τιµπιλής, Παπα-
κανέλλος, Χριστόπουλος, Πετρόπουλος, 
Εκµετσόγλου.
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Βαρδής Χρ.): 
Γεωργίου, Κιούσης, Σαράντος, Να-
νόπουλος Δ., Νανόπουλος Αλ., Να-
νόπουλος Θ. (λ), Κωτσάκης Φρ., 
Πέππας, Σακελαρίου, Γκατζογιάννης, 
Κρούσσος, Παπούλιας, Μπαρτζής, 
Μπάκας (λ).
Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων 
αγωνιστικών ήταν:
1η αγωνιστική:
ΑΓΣΠ ΘΗΣΕΑΣ – ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: 0-3
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ: 3-1
2η αγωνιστική:
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ - ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ: 3-0
ΑΓΣΠ ΘΗΣΕΑΣ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ: 0-3

Διακρίσεις για τους παίκτες
Μετά από ψηφοφορία βραβεύτηκαν οι 
καλύτεροι αθλητές του final-4:
Καλύτερoς πασαδόρος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ
Καλύτερος  ακραίος:  ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Καλύτερος λίµπερο: ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Καλύτερος κεντρικός: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ
MVP : ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ ΓΑΣ ΠΑΜ-
ΒΟΧΑΪΚΟΣ
Παράλληλα η ΕΣΠΕΠ βράβευσε τους 4  
Διεθνείς αθλητές (ΡΑΠΤΗ, ΚΩΤΣΑΚΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ), για την 
συµµετοχή τους στην Εθνική οµάδα Παί-
δων που κατέκτησε το Βαλκανικό Πρωτά-
θληµα το 2016.             Πηγή: www.thebest.gr

Ευχαριστήρια επιστολή 
της Διοίκησης
Το Δ.Σ. του Παµβοχαϊκού µε επιστολή 
του σηµείωσε ότι αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει: α) Την Ένωση Σωµατεί-
ων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου για 
την άψογη διοργάνωση του Final Four 
Εφήβων Πελοποννήσου, πρωταθλήµα-
τος 2017-2018, που πραγµατοποιήθηκε 
µε απόλυτη επιτυχία το τριήµερο 29-30 
και 31 /12/2017 στο κλειστό γυµναστήριο 
του Αντιρρίου.
β) Τον Δήµαρχο και το Δηµοτικό συµ-
βούλιο του Δήµου Ναυπακτίας για την 
φιλοξενία που παρείχε στους αθλητές 
και προπονητικό τιµ του Συλλόγου µας, 
στο υπέροχο και φιλόξενο ξενοδοχείο 
«Αντίρριο».
γ) Τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Δυ-
τικής Ελλάδος για την κάλυψη της εστί-
ασης των αθλητών µας, καθώς και το 
προσωπικό της Εστίας για την ευγένεια 
και φιλοξενία τους.
δ) Τους διαιτητές του Συνδέσµου διαιτη-
τών Πελοποννήσου για την άψογη εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους και
ε) Τους αθλητές και υπευθύνους των 
Αθλητικών Συλλόγων Α.Ε,.Π Ολυµπιάς, 
Α.Σ.Π. Απόλλων Πατρών και Α.Γ.Σ.Π. 
Θησέας Πατρών για το αθλητικό πνεύµα 
που επέδειξαν κατά τη διοργάνωση.
Μπορεί η οµάδα των Εφήβων µας να 
κατέκτησε την 1η θέση της διοργάνωσης 
και µαζί το πρωτάθληµα Πελοποννήσου, 
όµως µεγάλος νικητής της διοργάνωσης 
ήταν το άθληµα του Βόλεϊ.. 

Ετήσιος χορός
Η οµάδα του Παµβοχαϊκού διοργανώνει 
και φέτος τον ετήσιο (αποκριάτικο) χορός 
της και την κοπή της πίτας το Σάββατο 10 
Φεβρουαρίου, ώρα 9:00 µ.µ. στην Αί-
θουσα "Μίκης Θεοδωράκης" στο ξενοδο-
χείο ΑΛΚΥΩΝ στο Βραχάτι. Οι προσκλή-
σεις που είναι ήδη διαθέσιµες, κοστίζουν 
15,00€ ενηλίκων και 10,00€ παιδιών. Τη-
λέφωνο κρατήσεων: 6944 547036.

Με επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 31 

Δεκεµβρίου στο κατάµεστο γήπεδο του 
Αντιρρίου, η τελική φάση του Πρωτα-

θλήµατος Εφήβων  Ε.Σ.ΠΕ.Π. αγωνι-
στικής  περιόδου 2017-2018. Οι έφηβοι 
του Παµβοχαϊκού επιβλήθηκαν µε 3-2 
σετ, νικώντας την Ολυµπιάδα. Και οι 

δύο οµάδες θα εκπροσωπήσουν την 
Ένωσή µας, στην Προκριµατική φάση 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Εφήβων 
της Ε.Ο.ΠΕ.

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ

Πρωταθλητής
Εφήβων Ε.Σ.ΠΕ.Π.
ο  Παμβοχαϊκός


