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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 
“ΦΛΟΥΡΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ!

■ σελ. 6

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε να είναι μια ατσαλάκωτη αριστερά. Δεν εφαρμόζουμε το πρό-

γραμμά μας το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις 

συνθήκες εκείνες για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε πράξη πράγματα που είναι 

πιο κοντά στις ιδέες μας και στις αξίες μας», τόνισε κατά την ομιλία του στην κοπή της 

πίτας του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης. Νωρίτερα 

σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα και στον δημοσιογράφο Γιώργο 

Γουγά αναφερόμενος στις δημοτικές εκλογές, επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά πώς 

η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με απλή αναλογική!

■ σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Στα σχολεία 
ο Αννίβας για 

την ανακύκλωση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ο ιός της τριστέτσας στα 
εσπεριδοειδή της Κορινθίας

■ σελ. 13

ΒΟΛΕΪ

Μια νίκη και  
μία ήττα για τον 

Παμβοχαϊκό
■ σελ. 24

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Για την παιδεία, το περιβάλλον,  
τον πολιτισμό και τον τουρισμό.              ■ σελ. 4

Ολοκληρώθηκε άλλη 
μία στοχευμένη επένδυση

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισκέψεις του δημάρχου Βέλου-Βόχας 
στα σχολεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση 
των παιδιών στην ανακύκλωση
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Κινητοποιούνται οι 
δήμοι για την μείωση 

της χρήσης της πλαστικής σακούλας και 
ο Δήμος Βέλου – Βόχας αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα επιθετικής πολι-

τικής στη περιβαλλοντική ευαισθητοποί-
ηση. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας 
Παπακυριάκος, ο οποίος έχει πολλές 
φορές και με πολλούς τρόπους δηλώσει 
την βαρύτητα που δίνει στο πρόγραμ-

μα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
προσανατόλισε ο ίδιος τη δράση προς τα 
παιδιά, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 
καλύτερα και πιεστικότερα το μήνυμα 
στις οικογένειές τους.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στα σχολεία του δήμου για την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών

www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ

Τη Δευτέρα, λοιπόν, 15 Ιανουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη δράση ενημέρωσης και η ευαι-
σθητοποίησης των μαθητών ξεκινώντας από το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού.

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-
κος συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ 
"ΑΝΕΛΙΞΗ" Ανδρέα Σιάχο, τον εντεταλμένο σύμ-
βουλο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Νίκο 
Ρόζο και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος Παναγιώτη Βαμβάτσικο επισκέφτηκε 
τους μικρούς μαθητές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ζευγολατιού και τους μίλησε για την σπουδαιότη-
τα της ανακύκλωσης, πόσο σημαντική είναι για την 
προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα 
μοιράστηκαν οι επαναχρησιμοποιούμενοι σάκοι.

Κατόπιν οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν επιμορφωτικό βίντεο με οδηγίες για 
την σωστή ανακύκλωση υλικών και συσκευασιών, 
ενώ ο κ. Βαμβάτσικος τους έδωσε χρήσιμες συμ-
βουλές για την ανακύκλωση και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Στόχος αυτής της κίνησης η ενίσχυση της ανακύ-
κλωσης και ο περιορισμός της πλαστικής σακού-
λας. 

Ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο αφού οι περισ-
σότεροι πολίτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην 
προμήθεια τέτοιων σάκων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος 

οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών του δήμου 
Βέλου-Βόχας κ. Βασίλης Τρωγάδης η δράση έχει 
πολύπλευρους στόχους: Ενίσχυση της ανακύκλω-
σης, στήριξη και ενίσχυση της προσπάθειας κατάρ-
γησης της πλαστικής σακούλας και ενίσχυση της 
καλής σχέσης Δήμου και δημότη. “Προσπαθούμε 
όλοι μαζί” αναφέρει “να κάνουμε πιο ποιοτική τη 

ζωή μας σήμερα και τη ζωή των παιδιών μας τα 
επόμενα χρόνια”.

Ευχαριστίες
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριά-

κος εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ) 
για την ανταπόκρισή της στο αίτημα του Δήμου 
και την σημαντική συνδρομή τους στην ευαισθη-
τοποίηση και την προαγωγή της ανακύκλωσης 
συσκευασιών στους μαθητές όλων των σχολείων 
του Δήμου.

Τις επόμενες ημέρες θα μας σταλεί αδειοδοτημέ-
νο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό 
σχολικών παρουσιάσεων της ΕΕΑΑ σε ψηφιακή 
μορφή για όλα τα σχολεία. Ειδικά για τα Δημοτικά 
Σχολεία θα αποσταλούν αντίτυπα του «Αστυνόμου 
Μπλέκα» (με σχετική άδεια από το Υπουργείο Παι-
δείας) προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα από 5 διδακτικές 
ενότητες μαζί με πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών 
όπως δημιουργικά παιχνίδια, ασκήσεις, παιχνίδια 
ρόλων που στοχεύει στη βιωματική διδασκαλία της 
ανακύκλωσης για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αναφορικά με ενημερωτικό υλικό 
για τους μαθητές θα αποσταλούν 2.500 έντυπα με 
οδηγίες για ορθή συμμετοχή των δημοτών στην 
Ανακύκλωση Συσκευασιών στον Μπλε Κάδο.

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος 
εξηγεί στους μικρούς μαθητές του 1ου δημοτικού 

σχολείου Ζευγολατιού την σημασία της ανακύκλωσης
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο
συνεργείο

µε αριθµό πιστοποίησης 
από την

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

Στο Βραχάτι για 5η χρονιά
το πιο κεφάτο καρναβάλι 

της Κορινθίας�
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες στο 

δήμο Βέλου-Βόχας για το 5ο καρναβάλι που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην παραλία Βραχατίου την Κυριακή 18 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 4.00 μ.μ.

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας με στόχο την ψυχαγωγία των 
δημοτών και των πολυάριθμων επισκεπτών του, την 
τόνωση της τοπικής αγοράς και τη δημιουργία εορτα-
στικής ατμόσφαιρας στην περιοχή μας ενώνει την καλή 
διάθεση, τη δημιουργικότητα και το κέφι από όλες τις 
δημοτικές και τοπικές κοινότητές του, σε μια μεγάλη 
φαντασμαγορική διοργάνωση, το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2018.

Για 5η συνεχή χρονιά εκατοντάδες καρναβαλιστές 
από σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους, επαγγελ-
ματίες και επιχειρήσεις εντός και εκτός τειχών Βέλου-
Βόχας θα κατακλύσουν την παραλία Βραχατίου και θα 
στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα κεφιού και διασκέ-
δασης.

Πρωταγωνιστές σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι η 
χαρά, η αισιοδοξία, η ζωντάνια, το κέφι, ο ενθουσιασμός, 
η συνεργασία, η συμμετοχικότητα, η ευγενής άμιλλα, το 
χαμόγελο, ο χορός, το τραγούδι, το ξεφάντωμα!!!

Στόχος μας είναι να ζήσουμε το πιο ξέφρενο καρνα-
βάλι στο Βραχάτι, να γελάσουμε να διασκεδάσουμε και 
να περάσουμε όμορφα.

Ας το ζήσουμε όλοι μαζί και φέτος!!!

Η οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού και φέτος 
είναι αρωγός σε κάθε αυτόνομη πρωτοβουλία δημιουρ-
γίας και συμμετοχής στο καρναβάλι.

ΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ 
ΕΛΑ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 

ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΥ!!!

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Στο ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο 
Κλημεντίου το ΚΠΕ Σικυωνίων

Μια στοχευμένη επένδυση για την παιδεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Ολοκληρώθηκαν οι εργα-
σίες ανακαίνισης του παλιού 
δημοτικού σχολείου Κλη-
μεντίου και μετεστεγάστηκε 
εκεί το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Σικυω-
νίων. 

Η επένδυση αυτή είναι 
απολύτως στοχευμένη για 
την παιδεία, το περιβάλ-
λον, τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό και έγινε διότι ο 
χώρος που φιλοξενούσε το 
ΚΠΕ παρουσίαζε προβλήμα-
τα και δεν ανταποκρινόταν 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Το παλιό δημοτικό Σχολείο 
Κλημεντίου απέκτησε νέα 
ζωή αφού δημιουργήθηκαν 
καινούργοι άνετοι χώροι με 
νέα τμήματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εργαστήρια 

βιολογίας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και βιο-
κλιματικής αρχιτεκτονικής, 
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, 
αίθουσα σεμιναρίων-πολα-
πλών χρήσεων. 

Ο  χώρος είναι ιδανικός 
γιατί γειτνιάζει με τις κατα-
σκηνώσεις, ο οποίες μελε-
τάται για να ανακαινισθούν 
τα υφιστάμενα κτίρια και να 
γίνει ανάπλαση του περιβάλ-
λοντα χώρου προκειμένου 
να μπορούν να φιλοξενού-
νται σχολεία για εκπαίδευ-
ση, από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Το κίνητρο της 
επισκεψημότητας δεν είναι 
μόνο το ΚΠΕ, αλλά και ο 
μοναδικός περιβαλλοντικός 
πλούτος που έχει ο δήμος 
Σικυωνίων.



ΤΡΙΤΗ  30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018 5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

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

KIATO TREASURE HUNT

Αποκριάτικο κυνήγι θησαυρού στο Κιάτο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιά-
του «ΕΡΜΗΣ» παρουσιάζει το 
Κυνήγι του Θησαυρού όπως 
δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονι-
κά των Αποκριών

Μια πρωτοποριακή  πρω-
τοβουλία από τον Εμπορι-
κό Σύλλογο Κιάτου και το 
korinthiaguide.com  που μας 
άρεσει πολύ !

Έχοντας ξεκινήσει δυναμι-
κά την χρονιά με την προσπά-
θεια μας να καταρρίψουμε το 
ρεκόρ Guinness ,παρασκευά-
σαμε την μεγαλύτερη Βασιλό-
πιττα. Η προσπάθεια στέφθη-
κε με επιτυχία τόσο από την 
αμέριστη αποδοχή και αθρόα 
συμμετοχή των συμπολιτών 
μας όσο και από το εύγευστο 

αποτέλεσμα του παρασκευα-
στή .

Τώρα προσφέρουμε στο 
κοινό της αγοράς μας μια νέα, 
καινοτόμα δράση. Σκοπός 
μας είναι να αναδείξουμε την 
εμπορική και επιχειρηματική 
δυναμική της πόλης μας. Δη-
μιουργήσαμε ένα ηλεκτρο-
νικό παιχνίδι , μία εφαρμογή, 
όπου ο παίκτης θα πρέπει να 
συλλέξει στοιχεία κρυμμένα 
σε διάφορα καταστήματα-μέ-
λη του Εμπορικού Συλλόγου 
Κιάτου.

Συλλέγοντας τα στοιχεία 
αυτά θα οδηγηθεί στην εύρε-
ση του θησαυρού. Θησαυρού 
στην κυριολεξία μιας και η Δι-
οίκηση του Συλλόγου αποφά-
σισε το έπαθλο για το νικητή 
να είναι πεντακόσια ευρώ σε 
μετρητά!

Την εφαρμογή θα μπορέσει 
ο κάθε παίκτης να την κατε-
βάσει από σελίδα του Εμπορι-
κού Συλλόγου – forum ο κάθε 
παίκτης θα μπορεί να παρακο-
λουθεί την εξέλιξη του παιχνι-
διού αλλά και να συνομιλεί με 
τους υπόλοιπους παίκτες……
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Στην κοπή πίτας του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας παρουσία του υπουργού Παν. Σκουρλέτη, βγήκε η είδηση: 

«Φλουρί» για την Αυτοδιοίκηση
η απλή αναλογική

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
έκοψε την Παρασκευή το βράδυ 
26 Ιανουαρίου ο ΣΥΡΙΖΑ Κο-

ρινθίας παρουσία φίλων, επώνυμων 
προσκεκλημένων, αυτοδιοικητικών 
αρχόντων, βουλευτών, γενικών γραμ-
ματέων υπουργείων αλλά και κυρίως 
του υπουργού Εσωτερικών Πάνου 
Σκουρλέτη. 

Η βραδιά είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα 
αφού γιορτάστηκαν ταυτόχρονα τα 3 
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση 
της χώρας και έτσι δόθηκε η ευκαιρία 
σε όλους για έναν μικρό απολογισμό 
αυτής της περιόδου.

«Τρία χρόνια πορείας δεν είναι πολλά 
αλλά εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ νιώθουμε πως 
μεγαλώσαμε απότομα», σημείωσε ο 
υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρ-
λέτης στην ομιλία του. «Εκείνο που 
συνειδητοποιήσαμε είναι το εξής ότι 
μπορεί να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα 
και να τα λες με το όνομα τους, μπορεί 
να κάνεις σωστές αναλύσεις, μπορεί να 
εντοπίζεις τις αιτίες των προβλημάτων, 
μπορεί να είσαι ενωτικός να επιδιώκεις 
τη συνεργασία, μπορεί να θέλεις να 
αναλάβεις την ευθύνη που σου ανα-
λογεί αλλά πέρα από αυτόν τον καλώς 
εννοούμενο βολονταρισμό, αυτό που 
πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου είναι 
και το διεθνές περιβάλλον και οι συσχε-
τισμοί.  Μια μεγάλη αλήθεια την οποία 
την θυμηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. 
Νομίζω αν όλα αυτά τα βάλουμε το 
ένα δίπλα στο άλλο και αξιολογήσουμε 
αυτή την αντιφατική πορεία που είχε 
καλές και κακές στιγμές δικαιούται ο 
κόσμος σήμερα να της βάλει ένα θετικό 
πρόσημο», υπογράμμισε καταλήγοντας 
ο επίσημος καλεσμένος της Συντονιστι-
κής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας.

Στην εκδήλωση μεταξύ πολλών φί-
λων και συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ το πα-
ρών έδωσαν  οι βουλευτές του Νομού 
Μαρία Θελερίτη, Γιώργος Τσόγκας και 
Γιώργος Ψυχογιός, ο Γ.Γ. Υποδομών 
Γιώργος Δέδες, ο Γ.Γ. Αγροτικής Ανά-
πτυξης Χαράλαμπος Κασίμης, ο δή-
μαρχος Κορινθίων Αλ. Πνευματικός, 
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αν. Παπα-
κυριάκος, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπ. 
Σταματόπουλος, ο δήμαρχος Νεμέας Κ. 
Καλαντζής, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου 
Ηλ. Ανδρικόπουλος, ενώ ο δήμος  Λου-
τρακίου – Περαχώρας- Αγ.Θεοδώρων 
εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο 
Σωτήρη Πέρρα. Παρόντες επίσης ήταν 
ο δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυ-
λής, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κου-
ρεμπές, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου 
Κορίνθου Δήμητρα Καλομοίρη, η Διευ-
θύνουσα Σύμβουλος της Διώρυγας Κο-
ρίνθου Ελένη Σασικλή, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης 
Πιτσάκης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής 
Κορίνθου Θεοδωρόπουλος Ιωάννης.

Ακόμη η αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας 

Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
"Ανέλιξη" δήμου Βέλου-Βόχας Ανδρέ-
ας Σιάχος, οι αντιπρόεδροι του Επιμε-
λητηρίου Κορινθίας Σ. Σπηλιωτακάρας 
και Σ. Κουκουλάκης, το μέλος της διοι-
κούσας Ελ. Κωνσταντίνου, κ.ά.

Η ατσάλακωτη αριστερά 
και η ονομασία της FYROM

H ομιλία του Πάνου Σκουρλέτη ως 
αναμενόταν είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ο 
υπουργός αναφέρθηκε ακόμη και στο 
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων αλλά 
και στις πολλές και δύσκολες επιλογές 
που είχε να κάνει αυτή η κυβέρνηση 
τα τρία χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι 
της χώρας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε «δεν επέλεξε να 
είναι μια ατσαλάκωτη αριστερά.  Δεν 
εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας το 
γνωρίζουμε αυτό.  Αλλά ξέρετε κάτι; 
θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συν-
θήκες εκείνες για να μπορέσουμε τε-
λικά να κάνουμε πράξη πράγματα που 
είναι πιο κοντά στις ιδέες μας και στις 
αξίες μας».

«Υπήρχαν πράγματα», τόνισε σε άλλη 
αποστροφή του λόγου του «που σας 
διαβεβαιώνω πως αν δεν ήταν αυτή η 
κυβέρνηση θα ήταν πολύ χειρότερα. 

Δεν θεωρώ ότι μπορέσαμε και κάναμε 
πράξη όσα θα θέλαμε αλλά προσπαθή-
σαμε να πούμε το όνομα τους μετά το 
Σεπτέμβριο του 2015.  Αν αυτά τα χρό-
νια δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση θα είχε 
καταρρεύσει η δημόσια υγεία».

Αναφερόμενος στο θέμα της ονομα-
σίας των Σκοπίων ο Πάνος Σκουρλέτης 
τόνισε: «Αυτή η κυβέρνηση κατόρθω-
σε και αναβάθμισε το ρόλο της χώρας 
αυτή την τριετία.  Έκλεισε συμφωνίες 
με το Ιράν, με το Ισραήλ, με την Κύπρο 
με τη Ρωσία, επιβεβαίωσε τα στρατηγι-
κά χαρακτηριστικά της χώρας μας, ως 
άξονα σταθερότητας στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτι-
οανατολικής Μεσογείου.  Και είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία να αποκαταστήσουμε 
ως χώρα τη σχέση μας τόσο με την 
Αλβανία όσο και με την FYROΜ και σε 
συνδυασμό με αυτή την αναπτυξιακή 
που φαίνεται ότι πατάει στα πόδια της, 
αργά και σταθερά μπορεί να προσδώ-
σει μια δυναμική στη χώρα μας σε όλα 
τα επίπεδα.  Κυρίως να είναι το σημείο 
αναφοράς όλων των Βαλκανίων. Η 
Θεσσαλονίκη είναι το λιμάνι τους ας το 
εκμεταλλευτούμε και ας μην φλερτά-
ρουμε με εθνικολαϊκιστικές προσεγγί-
σεις», κατέληξε. 

Και το ...«φλουρί» της πίτας!
Από τα χείλη του υπουργού κρέμο-

νταν οι δήμαρχοι και οι αυτοδιοικητικοί 
παράγοντες που βρίσκονταν εκείνο 
το βράδυ στην αίθουσα περιμένοντας 
να ακούσουν τις προθέσεις του για το 
θέμα των δημοτικών εκλογών και το 
ζήτημα της απλής αναλογικής. 

Κάτι οι δηλώσεις της ΚΕΔΕ κάτι η 
παρατεταμένη καθυστέρηση στην ανα-
κοίνωση του τελικού νομοσχεδίου για 
τις αλλαγές στον Καλλικράτη, η αγωνία 
είχε χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο!

«Θέλω να πω ότι το 2018», ξεκίνησε 
ο υπουργός Εσωτερικών αναφερόμε-
νος στο καυτό για την αυτοδιοίκηση 
θέμα, «θα είναι μια χρονιά για την αυτο-
διοίκηση. Θα έχουμε πυκνά και θετικά 
γεγονότα. Πρώτα από όλα την αλλαγή 
που ετοιμάζουμε στο θεσμικό πλαίσιο 
του Καλλικράτη. Μια αλλαγή, μια προ-
σπάθεια η οποία θα κάνει πράξη όλα 
αυτά τα οποία έχουν ωριμάσει να αλ-
λάξουν. Γνωρίζοντας ότι και εκεί δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε όσα θα θέλα-
με διότι είναι τέτοιο το δημοσιονομικό 
πλαίσιο, οι περιορισμοί που υπάρχουν, 
που δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε 
στην αυτοδιοίκηση αυτά που θα έπρε-
πε, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε 
να αφήνουμε το χρόνο να περνάει. Θα 
προσπαθήσουμε να θεσμοθετήσουμε 
ότι είναι ώριμο, να δώσουμε περισ-
σότερο χώρο στην αυτοδιοίκηση, να 
ξεδιαλύνουμε αρμοδιότητες σε σχέση 
με τους δύο βαθμούς και το κεντρικό 
κράτος, να κάνουμε ένα γνήσια αντι-
προσωπευτικό, δημοκρατικό, εκλογικό 
σύστημα, από αυτό που ταιριάζει στο 
χώρο της αυτοδιοίκησης, που είναι ο 
κατεξοχήν χώρος που πρέπει να δοκι-
μάζεται και να ανθίζει η έννοια της δη-
μοκρατίας». 

Η αποστροφή αυτή στο λόγο του Πά-
νου Σκουρλέτη ερμηνεύτηκε από πολ-
λούς ως καθαρή διάθεση για την εφαρ-
μογή της απλής αναλογικής, ωστόσο  
ήταν η συνέντευξή του νωρίτερα στον 
τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα και στον 
δημοσιογράφο Γιώργο Γουγά που είχε 
ξεκαθαρίσει εντελώς τις προθέσεις. 

«Ένα από τα σταθερά σημεία της 
κυοφορούμενης μεταρρύθμισης», τό-
νισε ο υπουργός, «είναι η απλή ανα-
λογική.  Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα 
είναι βαθιά δημοκρατικό». Ο Πάνος 
Σκουρλέτης εξήγησε ότι σε πρόσφα-
τη δημοσκόπηση της Kappa Research 
η κοινή γνώμη στη χώρα σε όλες τις 
περιφέρειες και τους νομούς αποδε-
χόταν την απλή αναλογική ως σύστημα 
εκλογής σε ποσοστά άνω του 60%. «Ο 
κόσμος θέλει να μεταφράζεται η ψήφος 
του σε μία γνήσια αντιπροσώπευση», 
εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών «να 
μην ψηφίζει Α και του ενός η ψήφος 
να πολλαπλασιάζεται κατά 6 ή 7 και του 
άλλου να διαιρείται», επισήμανε! 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης
Ο Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Βραχατίου προ-

σκαλεί τα μέλη του στην 1η ετήσια Γενική Συνέλευσή του, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η Βραχατίου. Τα 
θέματα της ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός απολογισμός προηγούμενου έτους και αναγγε-

λία έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής
3. Προϋπολογισμός επόμενου έτους
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και πεπραγμένων προ-

ηγούμενου έτους και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου 
έτους

5. Εισήγηση από τον πρόεδρο του Δ.Σ. για περαιτέρω ενέργειες 
του συλλόγου

6. Προτάσεις μελών προς συζήτηση και ερωτήσεις προς το Δ.Σ. 
για ενημέρωσή τους

7. Εκλογή αντιπρόσωπων τριτοβάθμιας οργάνωσης για ΕΣΕΕ 
και ΓΣΕΒΕΕ
Το αναγκαίο  ποσοστό μελών για απαρτία της συνέλευσης  εί-

ναι το 50% των ταμειακώς ενήμερων μελών
Για αναγγελία θέματος στην Γ. Συνέλευση πρέπει να το ειση-

γηθείτε έως 21/2/18  με τους κάτωθι τρόπους:
α) με  e- mail στην διεύθυνση emporikosvrahatiou@gmail.com 
β) γραπτώς ενυπόγραφες εντός σφραγισμένου φακέλου  στα 

μέλη του Δ.Σ.
γ) γραπτώς ενυπόγραφες εντός σφραγισμένου φακέλου  στο 

γραμματοκιβώτιο  στην έδρα του συλλόγου  (αίθουσα ‘Μέγα 
Αλεξάνδρου’)
τηλ. Επικοινωνίας: Δαληβίγκας Γεώργιος 6946 236303
Τσάκωνας  Ευάγγελος 6945 978781

Εκ του Δ.Σ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
συμμετοχής προς τα μέλη

1. Εκδήλωση  κοπής  πίτας /ετήσιου χορού. Στην ταβέρνα «Χα-
γιάτι» την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 1:30 το μεσημέρι 

2. Συμμετοχή στο καρναβάλι Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
3. Στο εορταστικό πρόγραμμα της Τσικνοπέμπτης με έναρξη 

12.30 στον αύλειο χώρο του πρώην κοινοτικού  καταστήμα-
τος Βραχατίου

4. Συμμετοχή στην συνδιοργάνωση του συλλόγου μας σε εορ-
ταστικό πρόγραμμα την Καθαρά Δευτέρα στην παραλία Βρα-
χατίου

Τηλ. Επικοινωνίας: Δαληβίγκας  Γεώργιος 6946 236303
Τσάκωνας  Ευάγγελος   6945978781
Για προτάσεις επικοινωνήστε:
α) στο  e-mail: emporikosvrahatiou@gmail.com
β) μπορείτε να τις παραδώσετε γραπτώς ενυπόγραφες εντός 

σφραγισμένου φακέλου  στα μέλη του Δ.Σ.                                                                                                                         
γ) γραπτώς ενυπόγραφες εντός σφραγισμένου φακέλου στο 

γραμματοκιβώτιο  στην έδρα του συλλόγου
Εκ του Δ.Σ.

Στην Πελοπόννησο η πρώτη 
Περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει μια 
ακόμα καίρια και στρατηγικής σημασίας πολιτική 
πρωτοβουλία και εκμεταλλευόμενη τα συγκρι-
τικά της πλεονεκτήματα ιδρύει την πρώτη Περι-
φερειακή Ενεργειακή Κοινότητα στην Ελλάδα, με 
στόχο να δώσει ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία 
της Περιφέρειας και της χώρας. 

Πριν ακόμα την ψήφιση του νόμου για τις 
Ενεργειακές Κοινότητες από την Ελληνική Βου-
λή, η Περιφερειακή αρχή έχει προετοιμαστεί, σε 
νομικό, οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο 
και σήμερα, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, 
προχωρά στη σύσταση του νέου αυτού συνεται-
ρισμού, ο οποίος θα είναι επιχειρησιακά έτοιμος 
να μετάσχει στη νέα ενεργειακή αγορά του ευρω-
παϊκού χώρου. 

Στόχος της δράσης της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου είναι η προώθηση της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον 
ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής 
αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκα-
τανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, 
καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδο-
τικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περι-

φερειακό επίπεδο. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει 
για την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της 
ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές 
ή πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας, ανε-
ξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής κοινότη-
τας. 

Στην πολιτική της αυτή πρωτοβουλία η Περι-
φέρεια επιστρατεύει τα στρατηγικά της οφέλη, 
δεδομένης της θέσης της στο νοτιοανατολικό 
χερσαίο άκρο της Ευρώπης και στο μέσον της 
Μεσογείου, το εξαιρετικό παραγωγικό ενεργεια-
κό δυναμικό της, ειδικά στον τομέα των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας, και λαμβάνει υπόψη 
τα προβλήματα ερημοποίησης, εδαφικής και 
κοινωνικής συνοχής που αντιμετωπίζει και τις 
σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις που καλεί-
ται να απαντήσει. 

Η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας αυτής, 
που απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των Πελο-
ποννησίων, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους, στην προστασία 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην ενί-
σχυση της περιφερειακής οικονομίας και θα δη-
μιουργήσει συνθήκες ελκυστικότητας βιώσιμων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στην Πελοπόννησο.
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Ραγδαίες 
εξελίξεις
στο φράγμα 
του Ασωπού

Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες της εφημε-
ρίδας μας στο έργο του 
Φράγματος του Ασωπού 
υπάρχουν ραγδαίες εξελί-
ξεις. O ανάδοχος κυρήχθηκε 
έκπτωτος από τις αρχές του 
χρόνου, χωρίς ζημιά για 
το δημόσιο, αφού υπάρχει 
κάλυψη από τις εγγυητικές. 
Σύμφωνα πάντα με την ίδια 
πηγή, η ανάδοχος κοινοπρα-
ξία κατέθεσε ένσταση στις 
18 Ιανουαρίου η οποία θα 
εκδικαστεί μέσα στο επόμενο 
δίμηνο. Αν η έκπτωση κα-
ταστεί οριστική, η ανάδοχος 
αποβάλλεται από το έργο, 
η εργολαβία εκκαθαρίζεται 
και αν  ο εκκαθαριστικός λο-
γαριασμός είναι αρνητικός, 
η διαφορά εισπράττεται από 
τις εγγυητικές επιστολές του 
αναδόχου, οι οποίες σύμφω-
να με αλληλογραφία που έχει 
γίνει με τις Τράπεζες που τις 
έχουν εκδώσει, παραμένουν 
σε ισχύ.

Εν συνεχεία το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
προβεί σε όλες τις απαραίτη-
τες διαδικασίες για την ανά-
δειξη αναδόχου, ή μέσω των 
μειοδοτών του διαγωνισμού 
(εκ των οποίων μία εταιρεία 
έχει εκδηλώσει ανεπίση-
μα ενδιαφέρον, σύμφωνα 
πάντα με τις πληροφορίες 
μας) ή προσφεύγοντας στην 
ανοικτή δημοπρασία ή στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευ-
ση, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί το έργο. 

Στο ίδιο έργο θεατές...
Κάθε χρόνο η ενορία του Ζευγολατιού σε συνεργασία με το τμήμα Αιμο-

δοσίας του Νοσοκομείου Κορίνθου διοργανώνει την ημέρα αιμοδοσίας για 
την Τράπεζα Αίματος που διατηρεί. Με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσα-
με ότι η ανταπόκριση των κατοίκων του Ζευγολατιού μειώνεται χρόνο με 
το χρόνο. Το κεφαλοχώρι της Βόχας δυστυχώς δεν μπόρεσε να μαζέψει 
πάνω από 10 φιάλες δίνοντας αλγεινή εικόνα τόσο στην προσπάθεια του 
ιερέα όσο και των ανθρώπων του Νοσοκομείου. Η ανάγκη, δε για αίμα 
στις μέρες μας γίνεται όλο και μεγαλύτερη αλλά ο εθελοντισμός γι' αυτή 
την άγια πράξη, προφανώς δεν συγκινεί τους παροικούντες. Μόνο όταν 
το χρειάζονται για δικά τους πρόσωπα. τι φταίει; ελλιπής ενημέρωση; 
Ωχαδελφισμός; Πού είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη που ευχόμασταν στις 
πρόσφατες γιορτές των Χριστουγέννων; Καλές οι ευχές, αλλά σ' αυτές τις 
περιπτώσεις μιλούν οι πράξεις, όμως φαίνεται ότι αυτό αγγίζει τελικά πολύ 
λίγους. 

#καρΝΔαλια
Απίστευτη αποκριάτικη 

διαφήμιση εμφανίστηκε 
από τα Jumbo. Ο πρώην 
περιφερειάρχης και επί 
μακρόν στέλεχος της ΝΔ 
Παναγιώτης Ψωμιάδης 
εμφανίζεται στην εν λόγω 
διαφήμιση ως Ζορό, 
να απελευθερώνει τις 
Απόκριες υπό τους ήχους 
άσματος με αλλαγμένους 
στίχους αλλά τη μουσι-
κή του ύμνου της Νέας 
Δημοκρατίας! Η διαφή-
μιση ως ήταν φυσικό και 
αναμενόμενο προκάλεσε 
μεγάλες αντιδράσεις και 
αποσύρθηκε...

«Επαινος 
Προσωπικής 
Βελτίωσης»

Στα Γυμνάσια και στα Λύ-
κεια θα απονέμεται εφεξής 
ένας νέος έπαινος, ο «Επαι-
νος Προσωπικής Βελτίω-
σης», ύστερα από απόφαση 
του συλλόγου διδασκόντων 
στο τέλος του διδακτικού 
έτους. Με τον τρόπο αυτό 
επιβραβεύεται και η προσπά-
θεια μαθητών, οι οποίοι δεν 
συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκη 
υψηλή βαθμολογία, κατά-
φεραν όμως να σημειώσουν 
σημαντική βελτίωση της 
συνολικής επίδοσής τους.

Τέλος η ποινικοποίηση για τη μη πληρωμή διοδίων
Με νομοθετική ρύθμιση θα καταργηθεί ο Νόμος Βορίδη του 2012, ο οποίος 

ποινικοποίησε την άρνηση πληρωμής διοδίων. Όπως διαβεβαιώνουν αξιό-
πιστες πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επεξεργασία της 
ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί και ο διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση 
πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων, δορυφο-
ρικής τεχνολογίας με οπτική αναγνώριση, αναμένεται να προκηρυχθεί στις 20 
Φεβρουαρίου.

Ποιος πήρε το φλουρί του 
δήμου Βέλου- Βόχας;

Στην κοπή πίτας του ΣΥΡΙΖΑ,  το «φλου-
ρί» όπως είπαμε και στο άρθρο της σελίδας 
6 είχε αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Όσον 
αφορά όμως στο πραγματικό φλουρί της 
πίτας φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι 
και τόσο απλά: Σύμφωνα με εξαιρετικά 
αξιόπιστο αυτόπτη μάρτυρα το κομμάτι 
που περιείχε το φλουρί ανήκε καταρχήν 
στο δήμο Βέλου-Βόχας κι από λάθος πήγε 
στα χέρια του δημάρχου Νεμέας Κώστα 
Καλαντζή ο οποίος πανηγύρισε δεόντως 
την τύχη του. 

Δεν ξέρουμε αν αυτό το μπέρδεμα μπο-
ρεί να σημαίνει κάτι για την τύχη των δύο 
δήμων το 2018, όμως σχολιάστηκε εύθυμα 
στο τραπέζι των δημάρχων!

Παίονες έστω. 
«Μακεδόνες 
ποτέ»

Την ονομασία “Παιονία” 
προτείνει για τα Σκόπια 
ο επίτιμος καθηγητής 
Κλασικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστήμιου του 
Μπέρκλεϊ κ.Στίβεν Μίλλερ, 
ο οποίος το 2009 απευ-
θύνθηκε με επιστολή στον 
τότε  πρόεδρο των ΗΠΑ 
Μπάρακ Ομπάμα, ζητώντας 
του να μην επιτρέψει την 
παραχάραξη της ιστορίας. 
Πρόκειται για τον άνθρωπο 
που   αφιέρωσε τη ζωή του 
στην ανάδειξη της αρχαίας 
Νεμέας και της αναβίωσης 
των θρυλικών Νέμεων 
Αγώνων της αρχαιότητας.

Στην επιστολή προς τον 
Ομπάμα, την οποία συνυπέ-
γραψαν πανεπιστημιακοί και 
κορυφαίοι διεθνώς επιστή-
μονες του κλάδου των λε-
γομένων «ανθρωπιστικών 
επιστημών» απ’ όλο τον κό-
σμο, ο κ.Μίλλερ με ακλόνη-
τα επιχειρήματα απεδείκνυε 
πως τα Σκόπια επιχειρούν 
να πλαστογραφήσουν  την 
ιστορική πραγματικότητα 
εμφανιζόμενοι ως απόγονοι 
του ελληνικότατου φύλου 
των αρχαίων Μακεδόνων. 
Ο ίδιος επιμελήθηκε και τον 
διαδικτυακό τόπο  www.
macedonia-evidence.org, 
προβάλλοντας και προωθώ-
ντας την ιστορική αλήθεια.

Παρεμβαίνοντας στις 
τελευταίες εξελίξεις ο  επί-
τιμος καθηγητής Κλασικής 
Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στήμιου του Μπέρκλεϊ, όχι 
μόνο ζητάει να μην περιλαμ-
βάνεται ο όρος “Μακεδονία” 
στην ονομασία των Σκοπί-
ων, αλλά προτείνει ως λύση 
την ονομασία “Παιονία” που 
συνάδει απόλυτα με την 
ιστορική πραγματικότητα. “Η 
αρχαία Παιονία ήταν μέρος 
του Βασιλείου της Μακε-
δονίας”. Όπως ήταν Ιωνία,  
η Συρία,  η Παλαιστίνη,  η 
Αίγυπτος,  η Μεσοποταμία, 
η Βαβυλωνία η βακτριανή 
κ.α.. Μπορεί έτσι να ήταν  
προσωρινά “Μακεδόνες”, 
αλλά δεν ήταν ποτέ “Μακε-
δονία”. Η κλοπή του Φιλίπ-
που και του Αλεξάνδρου 
από μια χώρα που δεν ήταν 
ποτέ Μακεδονία δεν μπορεί 
να δικαιολογηθεί” επισημαί-
νει ο κ.Μίλλερ, τονίζοντας : 
“Οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν 
Έλληνες. Τίποτα λιγότερο 
και τίποτα περισσότερο.  
Όλοι το γνωρίζουν αυτό 
και μόνο οι Σκοπιανοι, που 
προσπαθούν να οικειοποι-
ηθούν μια ιστορία που δεν 
τους ανήκει.
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με υπογραφή
ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΤΕΡΝΑ για 
τη διαχείριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου 
ζητά ο  πρώην βουλευτής και μέλος της Πολ. 
Γραμ. της ΛΑΕ Θανάσης Πετράκος. 

Ο κ. Πετράκος στο άρθρο του αναφέρεται με-
ταξύ άλλων στις σοβαρότατες καταγγελίες 
– αποκαλύψεις του Διοικητή του Νοσοκομείου 
Καλαμάτας κ. Γ. Μπέζου για «απάτη με άκυρα 
συμβόλαια στην αγοραπωλησία των εκτάσεων» 
στο χώρο που η έχει χωροθετηθεί για να στηθεί 
το σκουπιδοεργοστάσιο.

Ο πρώην βουλευτής τονίζει πώς η καταγγελία 
Μπέζου δικαιώνει τις εκφρασμένες πολλαπλώς 
αντιρρήσεις και αντιθέσεις τόσο του ιδίου 
όσο και άλλων για την ΣΔΙΤ αλλά και ξεγυμνώνει 
τα επιχειρήματα των νεοφιλελεύθερων για το 
πόσο καλά είναι τα ΣΔΙΤ και η ιδιωτικοποιήσεις 
και πόσο απαλλαγμένες από σκάνδαλα είναι σε 
αντίθεση με τα Δημόσια έργα.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πετράκο κα-
θιστά έκθετους και όσους Δημάρχους είχαν 
προσχωρήσει στο σχέδιο Τατούλη και κυβέρνη-
σης χρησιμοποιώντας ως άλλοθι το «χρυσω-
μένο χάπι» της «περίφημης» δήθεν επαναδι-
απραγμάτευση της κυβέρνησης με την ΤΕΡΝΑ.

Ο πρ. Βουλευτής καταλήγει τονίζοντας πώς 
επανέρχεται ως μοναδικό και σωστό τρόπο 
διαχείρισης την επιλογή του εναλλακτικού 
μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 
μοντέλο αυτό πρότεινε όλα αυτά τα χρόνια και 
η ΛΑΕ μαζί με τους Δημάρχους που αντιστέ-
κονταν και τις συλλογικότητες. Αυτό σημαίνει 
όμως εδώ και τώρα ακύρωση της σύμβασης 
ΣΔΙΤ και άμεση χρηματοδότηση των Δήμων από 
την κυβέρνηση ώστε να προχωρήσουν σε ένα 
εναλλακτικό μοντέλο αποκεντρωμένης διαχεί-
ρισης με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση 
στις πολιτικές πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης 
και επαναδιαλογής των υλικών.

Εκείνος ο μονάρχης
που έλεγε  

"Το κράτος,  είμαι 
εγώ"  ήταν βασιλιάς  

των μαύρων;

Απορία 
ψάλτου

ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΕΛΙΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΜΗΝΙΟ. Λιόζουμα φτάνουν στη θάλασσα, από κάποιο 
ελαιοτριβείο. Υπεύθυνος κανείς. Ανεύθυνοι όλοι. Θλίψη, οργή, αλλά και απογοή-
τευση και απόγνωση... 
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...και γιατί πλαφόν 
μόνο στις θητείες 
των δημάρχων;

Έτσι σχολίασε ένας "υψηλής βαρύτητας" 
τοπικός παράγοντας σε συζήτηση για τις 
επιχειρούμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο 
και το πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. 

«Γιατί πλαφόν μόνο στις θητείες των 
δημάρχων; Πλαφόν και στις θητείες των υπο-
ψηφίων δημάρχων! Έχασες μία, έχασες δύο, 
σπίτι σου κύριε (ή κυρία). Άσε και κανέναν 
άλλον να βρει την τύχη του! Που μου κατσι-
κώνεσαι στην αντιπολίτευση και δεν σαλεύεις 
ρούπι κι αν κάνει να εμφανιστεί κανένας 
φέρελπις/ιδα του κόβεις τα πόδια στεγνά!»

Κι αν το καλοσκεφτεί κανείς δεν έχει και 
πολύ άδικο ο παράγοντας. Διότι είπαμε 
ανανέωση παντού! Και πάνω στην καρέκλα 
και γύρω από την καρέκλα κι απέναντι από 
την καρέκλα!

16 Ιανουαρίου 
2018. ΚΙΑΤΟ

Υποθαλάσσια 
γεώτρηση, στο 

πλαίσιο των 
γεωτεχνικών 

μελετών της Β' 
Φάσης μετατροπής 
του Λιμένα Κιάτου, 

προκειμένου 
να εξυπηρετεί 
πληρέστερα τα 

σκάφη τουρισμού 
και αναψυχής.

Σχολιάζοντας τα όσα ακού-
γονται τελευταία σχετικά με 
το μεγάλο έργο της Περιφέ-
ρειας για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των απορριμ-
μάτων, ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου δήλωσε ότι 
«έχουν πλέον εγκαταλείψει 
τα απροκάλυπτα ψέματά 
τους αυτοί που μέχρι χτες 
χαρακτήριζαν το έργο 
μαξιμαλιστικό, υπερβολικά 
δαπανηρό και αντιπεριβαλ-
λοντικό. Ας απολογηθούν 
τώρα για την υποστήριξή 
τους στον Υπουργό κ. Τσι-
ρώνη που προσπάθησε να 
βάλει βόμβα στην Πελο-
πόννησο για το θέμα των 
απορριμμάτων». 
Πολύ μεγάλο ψέμα χαρα-
κτήρισε επίσης τους ισχυ-
ρισμούς ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ακύρωσε την προ-
γραμματική σύμβαση της 
Περιφέρειας με το ΦΟΔΣΑ 
για το έργο της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, αφού το 
μόνο που ζήτησε το Ελεγκτι-
κό ήταν συμπληρωματικά 
στοιχεία από το ΦΟΔΣΑ. 
«Αυτά τα ψέματα είναι απα-
ράδεκτα στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, ιδίως μάλιστα 
όταν χρησιμοποιούν ως 
προκάλυμμα την υπεράσπι-
ση του δημοσίου συμφέ-
ροντος για να κοροϊδέψουν 
τους πολίτες» δήλωσε ο 
κ. Τατούλης και τόνισε ότι  
περιφερειακή αρχή και η 
παράταξη της πλειοψηφίας 
παρέμεινε με καθαρότητα 
σταθερή στην πολιτική της 
θέση, επιδιώκοντας ταυτό-
χρονα ευρείες συνεργασίες. 
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Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στο Επιμελητήριο Κορινθίας, ο Πανα-
γιώτης Πιτσάκης και τα μέλη της Δ.Ε. υποδέχτηκαν τους επίσημους 
καλεσμένους, τα μέλη του Επιμελητηρίου και πολίτες που ανταπο-
κρίθηκαν στην πρόσκληση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
και συμμετείχαν στο εορταστικό κλίμα. Σε μια κατάμεστη αίθουσα 
βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη 
και Γιώργος Τσόγκας, ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρίστος Δήμας, ο Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο Δήμαρχος Κοριν-
θίων Αλέξανδρος Πνευματικός, ο πρ. πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Βασίλης Νανόπουλος, η πρ. βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Φαρμάκη, 
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και 
συλλόγων και φυσικά οι εκπρόσωποι του Μητροπολίτη Κορίνθου, οι 
οποίοι ευλόγησαν την Βασιλόπιτα.

Ο Παναγιώτης Πιτσάκης αφού ευ-
χαρίστησε όλους για την παρουσία 
τους σημείωσε πως το 2018 είναι 
το έτος εκκίνησης της νέας διοίκη-
σης του Επιμελητηρίου και για τον 
ίδιο μία μεγάλη πρόκληση σε πολ-

λά επίπεδα. Μίλησε για την υπο-
χρέωση που έχει απέναντι στους 
συνδυασμούς που τον στήριξαν να 
εκλεγεί πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε 
πως κοινός στόχος τους είναι να 
«διαμορφώσουμε στα μέλη του 
Επιμελητηρίου, την αίσθηση ότι 
αλλάζουν τα πράγματα και από την 
αλλαγή αυτή θα ωφεληθούν τα 
ίδια αλλά και η επιχειρηματικότητα 
στον νομό». 
Ο νέος πρόεδρος μίλησε για ένα 
Επιμελητήριο τολμηρό, καινοτό-
μο, συμμετοχικό και συνεργατικό, 
με έμφαση στην προώθηση των 
κορινθιακών προϊόντων στο εξω-
τερικό αλλά και την υποστήριξη 
του τουριστικού προϊόντος κατά το 
μέγιστο δυνατό. 
Αναφέρθηκε στη συνέχεια διε-
ξοδικά στις άμεσες δράσεις που 
προγραμματίζονται να αισθανθεί ο 
επιχειρηματίας πως έχει το Επιμε-
λητήριο κοντά του, αλλά και για να 
γίνει το Επιμελητήριο συνομιλητής 
όλων των φορέων που εργάζονται 
και συνεργάζονται την ανάπτυξη 
της Κορινθίας. 

Μια δεύτερη ευκαιρία
«Ήρθε η ώρα να ενώσουμε δυνά-
μεις και να επιτεθούμε στην μιζέ-

ρια, τα λουκέτα, την φτώχεια και 
κρίση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
νέος πρόεδρος. Υποσχέθηκε στους 
Κορίνθιους επιχειρηματίας πως το 
Επιμελητήριο έχει στόχο να τους 
εμπνεύσει για να επιχειρήσουν 
ξανά και να πετύχουν. Να τους 
δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μέσα 
στην κρίση, ώστε να σταθούν και 
πάλι στα πόδια τους, να ανοίξουν 
και πάλι εταιρείες και καταστήματα 
που οδηγήθηκαν λουκέτα.
«Θα το παλέψω με όλες μου τις 
δυνάμεις για να μπορεί το επιμε-
λητήριο να παρέχει δωρεάν υπη-
ρεσίες –συμβουλευτικές, νομικές, 
τραπεζικές και άλλες– σε όσους τις 
έχουν ανάγκη αλλά αδυνατούν σή-
μερα λόγω κόστους να τις έχουν» 
υποσχέθηκε ο Παναγιώτης Πιτσά-
κης, ενώ κλείνοντας την ομιλία 
του, κάλεσε όλους και τον καθ’ ένα 
ξεχωριστά «μαζί να ενώσουμε δυ-
νάμεις, ικανότητες, ταλέντα αλλά 
και την αγάπη μας για την Κοριν-
θία, για να κάνουμε το δύσκολο 
αλλά και όμορφο ταξίδι σε μία άλλη 
εποχή».
Φωτογραφίες: Τσέτσι Τσάνκοβ, φωτο-

γράφος, www.phototsetsi.gr

Επιχειρηματικά Νέα
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Στο club των πλέον επιτυχημένων επιχειρήσεων 
παγκοσμίως συγκαταλέγεται ο όμιλος Εταιριών 

Παναγιώτη και Δημήτρη Ραψωματιώτη. Η διάκριση 
έρχεται μέσα από την πρόσκληση που απευθύνε-
ται στον κ.Δημήτρη Ραψωματιώτη για την παρου-
σία του και παρουσίαση του Ομίλου και των επι-
τευγμάτων του στη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών XIV 
Achievements-2018 η οποία θα λάβει χώρα στις 17 
Απριλίου στο Λονδίνο.
Ο Όμιλος Ραψωματιώτη καλείται να παρουσιαστεί 

στη Σύνοδο των Ηγετών 
στην τελετή των καλύτερων 
εκπροσώπων της εθνικής 
οικονομίας, της επιστήμης, 
της εκπαίδευσης και της 
υγειονομικής περίθαλψης 
«ως μια από τις κορυφαίες 
περιφερειακές επιχειρή-

σεις» όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην πρό-
σκληση παρουσίας και συμμετοχής.

Ποια είναι η Λέσχη  
Παγκοσμίων Ηγετών Εμπορίου
Η Λέσχη Παγκοσμίων Ηγετών Εμπορίου είναι ένωση 
κορυφαίων επιχειρήσεων από 95 χώρες του κόσμου 
και συγκεντρώνει σήμερα 7.500 μέλη. Σκοπός και 
στόχος της είναι η προώθηση των εμπορικών συ-
ναλλαγών αλλά και των ανθρωπίνων σχέσεων μετα-
ξύ επιχειρηματιών απ όλο τον κόσμο. 
Κάθε χρόνο διοργανώνονται συναντήσεις και τελετές 
απονομής ανά τον κόσμο δημιουργώντας ευκαιρίες 
επαφής, ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών αλλά και 
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι δημιουρ-
γείται ένα δίκτυο επιχειρήσεων με ηγέτες από όλους 
τους τομείς που συνεχώς αλληλοεπιδρούν, ανταλλάσ-
σουν ιδέες και αναπτύσσουν σημαντικές επιχειρημα-
τικές σχέσεις.
Ο Όμιλος Ραψωματιώτη, με εμπειρία, συνεχή κατάρ-
τιση και πολλή δουλειά κατορθώνει αναπτύσσεται 
και  να δρέπει καρπούς αναγνώρισης σαν και αυτή 
της Λέσχης παγκοσμίων Ηγετών Εμπορίου.

 Τις βασικές θέσεις του πάνω στις οποίες θα κινηθεί για να διοικήσει το Επιμελητήριο  
και τις προτεραιότητες της νέας Διοικούσας Επιτροπής, παρουσίασε κατά την ομιλία του  

ο νέος πρόεδρος Παναγιώτης Πιτσάκης.

Στόχος ένα καινοτόμο, 
τολμηρό και δυναμικό 

Επιμελητήριο

O πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας Παν. Πιτσάκης 

καλωσορίζει τον πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου 

Βασίλη Παγώνη



ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Εμπαιγμός με  
την κατάργηση  
του Ειδικού Φόρου 
στο Κρασί
Τον εμπαιγμό των παραγω-
γών κρασιού σχετικά με την 
κατάργηση του Ειδικού Φόρου, 
αναδεικνύει με Ερώτηση του 
στη Βουλή, ο Βουλευτής Κο-
ρινθίας Χρίστος Δήμας. 

ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Στήριξη από 
τη ΣΑΣΟΕΕ
Σε εξαιρετικό κλίμα φιλοξένησε 
η ΕΑΣ Κιάτου στο δημοτικό Μέ-
γαρο το Διοικητικό συμβούλιο 
της ΣΑΣΟΕΕ.

Η θεματολογία είχε να κάνει με 
την οργάνωση των συνεταιρι-
ών, τους νέους αγρότες, την 
νέα ΚΑΠ, την προβολή της 
ΣΑΣΟΕΕ και τον ΕΛΓΑ ενώ 
στο επίκεντρο βρέθηκε και η 
επίμαχη ΚΥΑ για το κλείσιμο 
της ΕΑΣ Κιάτου.

διαβάστε
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Ορθή λίπανση της ελιάς

Ασπίδα κατά του οξειδωτικού στρες 
το ελαιόλαδο και τα προϊόντα του

Περιορίζει τις διακυμάνσεις στη συγκομιδή & μειώνει το κόστος

Σ ημαντικά στοιχεία για 
την σωστή λίπανση των 

ελαιόδεντρων προκειμένου 
να περιοριστεί το φαινόμενο 
της παρενιαυτοφορίας (η κα-
τάσταση όπου ενώ το δέντρο 
βρίσκεται σε πλήρη καρπο-
φορία, την επόμενη χρονιά 
παρατηρείται απότομη πτώ-
ση της παραγωγής του) πα-
ρουσιάζει πρόσφατη διεθνής 
πανεπιστημιακή έκθεση. 

Επιπλέον, η μελέτη –η 
οποία διεξήχθη από τα πανε-
πιστήμια Sfax της Τυνησίας 
και Bari της Ιταλίας– δείχνει 
ότι η περιοδική λίπανση των 
ελαιόδεντρων με άζωτο, 
φωσφορικό άλας και κάλιο 
μειώνει, εκτός από τις δια-
κυμάνσεις στην απόδοση της 
παραγωγής, και το κόστος 
των εισροών.

Λίπανση ανάλογα  
με τη χρονιά 

Τα λιπάσματα «θα πρέπει 
να εφαρμόζονται στα ελαι-
όδεντρα όταν απαιτείται, 
λαμβάνοντας υπόψη εάν 
τα δέντρα βρίσκονται σε 

παραγωγική ή μη χρονιά» 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο 
επικεφαλής ερευνητής του 
Πανεπιστημίου του Sfax, 
Saida Bedbabis. Εξηγεί δε, 
πως αυτή η μέθοδος θα πρέ-
πει να ακολουθείται, καθώς 
τα οπωροφόρα δέντρα έχουν 
την ιδιότητα στην παραγωγι-
κή τους χρονιά να εξαντλούν 
τα αποθέματα αζώτου, φω-
σφόρου και καλίου, ενώ την 
επόμενη χρονιά παράγουν 
λιγότερους καρπούς, προ-

κειμένου να καταναλώσουν 
τα ίδια θρεπτικά συστατικά 
για την παραγωγή σπόρων 
και την ανάπτυξη φύλλων 
και βλαστών».

Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της τετραετούς μελέ-
της, η εφαρμογή κάποιων 
εξειδικευμένων λιπασμάτων 
σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους αποτελεί επίσης 
έναν πιο οικονομικό ως προς 
το κόστος παραγωγής και φι-
λικό προς το περιβάλλον τρό-

πο μετριασμού των επιπτώ-
σεων της παρενιαυτοφορίας.

Όπως αναφέρει ο 
Giuseppe Ferrara, καθηγη-
τής του πανεπιστημίου του 
Bari και συγγραφέας της 
έκθεσης, «με το κατάλληλο 
χρονοδιάγραμμα λίπανσης, 
μπορούμε να δώσουμε τις 
κατάλληλες απαντήσεις 
σχετικά με το ποιες είναι οι 
θρεπτικές ουσίες που χρει-
άζονται οι ελιές προκειμένου 
να παράγουν».

Η τροφή μας είναι εκείνη που αποτε-
λεί προληπτικό φάρμακο κατά ασθε-
νειών, όπως το εγκεφαλικό, το έμ-
φραγμα, ο διαβήτης, ο καρκίνος και 
οι νευρολογικές παθήσεις. Συγκε-
κριμένα, το ελαιόλαδο και τα προϊό-
ντα του αποτελούν τη ναυαρχίδα του 
προληπτικού αυτού φαρμάκου.

Ο Δρ Απόστολος Κυριτσάκης, 
καθηγητής Ελαιολάδου-Λιπα-

ρών Υλών, πρόεδρος του Ελληνικού 
Παρατηρητηρίου Οξειδωτικού Στρες, 
παρουσιάζει στην «Ύπαιθρο Χώρα» 
μία λιγότερο γνωστή ευεργετική δρά-
ση του ελαιολάδου κατά του οξειδω-
τικού στρες. «Το οξειδωτικό στρες 
είναι η αντίδραση του οργανισμού σε 
εξωγενείς ή/και ενδογενείς στρεσο-
γόνους παράγοντες, όπως το κάπνι-
σμα ή οι προσβολές από ασθένειες, 
που προκαλούν δυσλειτουργία του 
οξειδοαναγωγικού συστήματος», το-
νίζει ο Δρ. Κυριτσάκης, ο οποίος μας 
κάνει σαφές πως το οξειδωτικό στρες 

διαφέρει από το στρες όπως το γνω-
ρίζουμε όλοι.

Τι είναι το οξειδωτικό στρες;
Το οξειδωτικό στρες, σύμφωνα πά-

ντα με τον Δρ Κυριτσάκη, είναι μία κα-
τάσταση στον οργανισμό, η οποία είναι 
αποτέλεσμα κάποιας ανισορροπίας. Η 
ανισορροπία που συμβαίνει λόγω της 
ύπαρξης ελεύθερων ριζών και την έλ-
λειψη αντιοξειδωτικών ουσιών στον 
οργανισμό δημιουργεί το οξειδωτικό 
στρες, το οποίο στη συνέχεια μπο-
ρεί να οδηγήσει σε διάφορες μορφές 
ασθένειας. «Επειδή το οξειδωτικό 
στρες δεν συνοδεύεται από κλινικά 
συμπτώματα, ο μόνος τρόπος είναι να 
διαγνωσθεί μέσω ειδικών εργαστηρι-
ακών τεστ, βοηθώντας έτσι τους αν-
θρώπους να προλάβουν την πρόωρη 
γήρανση και περισσότερες από 100 
ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων 
του εγκεφαλικού, του εμφράγματος, 
του διαβήτη, του καρκίνου και νευρο-
λογικών παθήσεων».

Διατροφή
«Έχουν γίνει πολλές έρευνες που 

επιβεβαιώνουν και δείχνουν ότι η κα-
τανάλωση κυρίως παρθένου ελαιολά-
δου, πλούσιου σε φαινόλες, μπορεί να 
προσφέρει τις αντιοξειδωτικές ουσίες 
που χρειάζεται ο οργανισμός για να 
αποφύγει το οξειδωτικό στρες», το-
νίζει ο Δρ Κυριτσάκης, ο οποίος συ-
μπληρώνει: «Η μεθοδική κατανάλωση 
του ελαιόλαδου, το οποίο είναι φυσι-
κός φρουτοχυμός και φυσική μονοα-
κόρεστη λιπαρή ύλη πλούσια σε πο-
λυφαινόλες συνδράμει στη μακροζωία 
των ανθρώπων που ζουν στη λεκάνη 
της Μεσογείου και στα χαμηλά ποσο-
στά καρδιαγγειακών παθήσεων και 
άλλων ασθενειών. Ιδιαίτερα η γνωστή 
σε όλους μας μεσογειακή δίαιτα φαί-
νεται να προστατεύει τα κύτταρα από 
τη σμίκρυνση των τελομερών, που 
αποτελούν νέο βιοδείκτη γήρανσης 
και ασθενειών, στενά συνδεδεμένων 
με το οξειδωτικό στρες».

Πηγή: ypaithros.gr

σελ. 14

σελ. 12

σελ. 13

σελ. 13

Α.Σ. ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

Απάντηση 
στις ανακοινώσεις 
της ΕΑΣ Κιάτου
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Στιμάγκας απαντά στις αιτιάσεις 
και τις ανακοινώσεις της ΕΑΣ 
Κιάτου και εξηγεί ότι έχει ηθική 
υποχρέωση, να σταθεί εμπόδιο 
σε κάθε πράξη, από οπουδήποτε 
και αν προέρχεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ιός της τριστέτσας 
στα εσπεριδοειδή 
της Κορινθίας
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
της Περιφερειακής  Ενότητας 
Κορινθίας   ανακοινώνεται η 
αναγκαιότητα προστασίας  της 
Περιφερειακής μας Ενότητας 
και κατ’ επέκταση της Χώρας 
από τον Ιό της Τριστέτσας που 
προσβάλει τα εσπεριδοειδή.

Στο προηγούμενο φύλλο στη σελ. 14 που αφορούσε στον απολογισμό του 2017 για το επιτραπέζιο σταφύλι, αποδόθηκε λάθος ο τίτλος 
του άρθρου "Αύξηση της τιμής, αλλά μείωση της παραγωγής", αντί του σωστού: "Αύξηση της παραγωγής, αλλά μείωση της τιμής".
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Στήριξη ΣΑΣΟΕΕ στην ΕΑΣ Κιάτου
Θέματα άρδευσης και κόστους παραγωγής τέθηκαν επί τάπητος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τη στήριξη ολόκληρου του συ-
νεταιριστικού κινήματος «στον 
ανήθικο και νομικά αβάσιμο 

πόλεμο που δέχεται η ΕΑΣ Κιάτου από 
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα 
τα οποία επιθυμούν τη διάλυση του 
υγιούς αυτού συνεταιρισμού και να 
πλήξουν το θεσμό γενικότερα», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, εξέφρασε το ΔΣ του ΣΑ-
ΣΟΕΕ, που συνεδρίασε στο Κιάτο.

Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο 
του 2018, που πραγματοποίησε ο 
Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστι-
κών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) στο Κιάτο, στο 
οποίο παρευρέθησαν εκπρόσωποι του 
Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. από όλη την Ελλάδα, έγινε 
εκτενής συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ και 
τί ακριβώς σηματοδοτεί αυτή για τις 
κοινοτικές ενισχύσεις της ελληνικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Ο Σύνδεσμος υλοποιεί σειρά συνα-
ντήσεων με ειδικούς σε θέματα κοινής 
αγροτικής πολιτικής προκειμένου να 

Ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ κ. 
Αλέξανδρος Κοντός ήταν 
βασικός ομιλητής μαζί με εκ-
προσώπους του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
ενημερωτική εκδήλωση που 
διοργάνωσε η διοίκηση της 
ΕΑΣ Κιάτου, στις εγκατα-
στάσεις του Συνεταιρισμού 
το Σάββατο, 13 Ιανουαρίου, 
με θέμα τη διασύνδεση του 
αγροτικού τομέα με τον τουρι-
σμό και τον πολιτισμό.

σχεδιαστεί και να κατατεθεί το συντο-
μότερο δυνατόν μια ολοκληρωμένη 
πρόταση αναφορικά με τη νέα ΚΑΠ 
που θα ισχύσει μετά το 2020», τονίζεται 
στην ανακοίνωση του ΣΑΣΟΕΕ.

Ένα ακόμη από τα σοβαρά θέμα-
τα που συζητήθηκαν στο διοικητικό 
συμβούλιο αφορά στο υψηλό κόστος 
εισροών στην Ελλάδα, το οποίο προ-
βληματίζει χιλιάδες αγρότες σε όλη την 
περιφέρεια.

«Συνεταιριστές από το νομό Κορινθί-
ας υπογράμμισαν το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν με την έλλειψη νε-
ρού - η οποία αποδίδεται κυρίως στην 
καθυστέρηση υλοποίησης αρδευτικών 
έργων εκ μέρους της Πολιτείας - αλλά 
και με το υψηλό κόστος των ιδιωτικών 
γεωτρήσεων», επισημαίνεται.

Οι εκπρόσωποι των Επτανήσων στο 
ΔΣ του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. στάθηκαν στα μεγά-
λα προβλήματα που έχει δημιουργήσει 
στα νησιά τους το θέμα των δασικών 
χαρτών. Ειδικά στην Κεφαλονιά, έγινε 
αναφορά και για την κατάσταση η οποία 

επικρατεί στην αγορά των αιγοπρο-
βάτων, η οποία απαξιώνεται συνεχώς 
προς όφελος γειτονικών μας χωρών.

Παράλληλα, οι συνεταιριστές της 
Ηπείρου έκρουσαν για άλλη μία φορά 
τον κώδωνα του κινδύνου για πλήρη 
απαξίωση του ελληνικού πρόβειου γά-
λακτος, λόγω των ολοένα χαμηλότε-
ρων τιμών που αγοράζουν οι μεγάλες 
γαλακτοβιομηχανίες. Έγινε λόγος δε 
και για εισαγωγές γάλακτος (και παρά-
νομες ελληνοποιήσεις) από γειτονικά 
κράτη, το οποίο χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή της φέτας, βάζοντας σε 
κίνδυνο ένα από τα πιο γνωστά ΠΟΠ 
προϊόντα της χώρας μας.

Ακόμη, εκπρόσωποι των ροδακι-
νοπαραγωγών από τη Βόρεια Ελλάδα 
ανέφεραν ότι έχουν στα χέρια τους θε-
τικές εισηγήσεις από ΕΘΙΑΓΕ και αρμό-
διες επιτροπές, οι οποίες αφορούν στις 
αποζημιώσεις από τις καταστροφές 
που προκάλεσαν στην παραγωγή οι 
πρωτοφανείς βροχοπτώσεις του περα-
σμένου Ιουλίου.

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
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΣ ΚΙΑΤΟΥ

Για την αποκατάσταση της αλήθειας
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στιμάγκας καθώς και επιπρόσθετα 6 αγροτικοί 
συνεταιρισμοί της Κορινθίας, ζητήσαμε με αγωγή μας στο Δικαστήριο, την 
ακύρωση της διαδικασίας μετατροπής της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Κιάτου σε Ανώνυμη Συνεταιριστική Εταιρεία, την οποία μετατροπή 
επέβαλε ο γνωστός, για την δίκαιη κριτική, που έχει υποστεί, λόγω των αντι-
συνταγματικών του διατάξεων, νόμος 4015/2011.

Η βάση της αγωγής ήταν η πα-
ραβίαση κατά την διαδικασία 
της μετατροπής, της αρχής της 

δημοκρατικής λειτουργίας της συνεται-
ριστικής ΑΕΣ ΚΙΑΤΟΥ, λόγω της συγκέ-
ντρωσης μεγάλου αριθμού μετοχών σε 
ένα αγροτικό συνεταιρισμό. Λόγος, για 
το οποίο άλλωστε, η ΑΕΣ Κιάτου, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα τελούσε υπό 
συνεχή έλεγχο της Εποπτικής Αρχής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως σε προγενέστερη 
ανακοίνωσή μας έχουμε αναλύσει. 

Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, 
για λόγους «τυπικών παραγραφών», 
χωρίς να ερευνήσει την ουσία της 
υπόθεσης. Όμως στους Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς, το ενδιαφέρον, και της 
κοινωνίας, ως κοινωνικού θεσμού, και 
των συνεταιριστών των ίδιων, βρίσκε-
ται στην εφαρμογή των συνεταιριστι-
κών αρχών των αξιών και των ηθικών 
αρχών, που διέπουν τον θεσμό και δεν 
τον μετασχηματίζουν σε κεφαλαιουχι-
κά μορφώματα, τα οποία βρίσκονται 
στον αντίποδα του συνεταιρισμού.

Έτσι, ως συνεταιριστές, έχουμε ηθι-
κή υποχρέωση, να σταθούμε εμπόδιο 
σε κάθε πράξη, από οπουδήποτε και 
αν προέρχεται, κυρίως μάλιστα όταν 
προέρχεται από την κρατική εξουσία, 
η οποία εισηγείται την θέσπιση αντισυ-
νεταιριστικών νομοθετημάτων, όπως ο 
ν.4015/2011, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργεί θεσμικές συγχύσεις όπως συ-
νέβη και με τις αναγκαστικές συγχω-
νεύσεις, και μετατροπές που επέβαλε ο 
ν.4015/2011. 

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτε-
λούν επιχειρήσεις, που εργάζονται για 
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των μελών τους και όχι για την δημι-
ουργία κέρδους, με την έννοια που 
δίδει μια κεφαλαιουχική εταιρεία, βα-
σιζόμενοι σε οποιαδήποτε λειτουργία 
τους και συμμετοχικής τους σχέσης 

στην βασική αρχή της δημοκρατικής 
ελευθερίας και της αλληλεγγύης και 
της αυτονομίας. 

Αυτές είναι οι απόψεις μας ως συνε-
ταιριστών και για τις οποίες δεν θα πά-
ψουμε ποτέ να δίδουμε την μάχη μας. 
Αυτή ήταν και η μάχη, που δώσαμε με 
την προσφυγή μας στην Δικαιοσύνη και 
την οποία θα συνεχίσουμε, μέχρι την 
αμετάκλητη κρίση της, επιδιώκοντας 
την εξέταση της υποθέσεώς μας στην 
ουσία της. 

Επιθυμούμε όλοι οι συνεταιριστές, 
να μη υποβαθμίζουν τον δημόσιο δι-
άλογο με χαμηλής αισθητικής ανα-
κοινώσεις και μάλιστα με πολύ κακή 
χρήση της γλώσσας, διότι δεν αρμόζει 
σε Συνεταιριστές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΑΣ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ.

φυτοϋγειονομική νομοθεσία σύμφωνα με το ΠΔ 
365/2002, για την προστασία της παραγωγής από 
τον εν λόγο επιβλαβή οργανισμό. Άμεσα επίσης θα 
προχωρήσει στην οριοθέτηση ζωνών με απόφα-
ση Περιφερειάρχη, δειγματοληψία και αποστολή 
δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο στα επίσημα 
εργαστήρια από καλλιέργειες εσπεριδοειδών της 
γύρω περιοχής, για να ελεγχτεί η πιθανότητα δια-
σποράς του επιβλαβούς οργανισμού.

Οι φυτωριούχοι   σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου Κορινθίας και 
την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής ΠΕ Κορινθίας θα πρέπει να προμηθεύονται 
υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό για το παραγόμενο 
πολλαπλασιαστικό υλικό τους και να χορηγούν 
στους πελάτες τους όλα το νόμιμα παραστατικά 
που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία.

Οι  παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά υγειές  πολλαπλασιαστικό υλικό το 
οποίο να έχει παραχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να συνοδεύ-
εται από τα κατά περίπτωση νόμιμα αποδεικτικά 
έγγραφα (Φυτουγειονικό Διαβατήριο,  Πιστοποιη-
τικό Φυτουγείας, τιμολόγια αγοράς κτλ)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχτεί στην 
διακίνηση ευπαθών φυτών (εσπεριδοειδή) από 
τον ιό της Τριστέτσας,  τα οποία θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με όλα τα νόμιμα παραστατικά σε δι-
αφορετική περίπτωση απαγορεύεται η διακίνηση 
τους και θα επιβάλλονται στους παραβάτες οι προ-
βλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 
σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επίσης παρακαλούμε για την άμεση ενημέρω-
ση μας στην περίπτωση που διαπιστωθούν ύπο-
πτα συμπτώματα σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών  
που προσομοιάζουν με αυτά που προκαλεί ο ιός 
της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών, στα  τηλέφω-
να της υπηρεσίας (2741363332, 2741363336 και 
2743022038).

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 ΘΛΙΨΗ...
 Η ίδια η λέξη 
Τριστέτσα σημαίνει 
θλίψη. Η εικόνα 
που παρουσιάζουν 
τα δένδρα όταν προ-
σβληθούν, προκαλεί 
θλίψη και γι' αυτό 
ονομάσθηκε έτσι. 
Είναι η πιο σοβαρή 
ιολογική ασθένεια 
που προσβάλλει τα 
εσπεριδοειδή.

Ο ιός της Τριστέτσας σε 
εσπεριδοειδή της Κορινθίας 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας & Κτηνιατρικής  της Περιφερεια-
κής  Ενότητας Κορινθίας   ανακοινώ-
νεται η αναγκαιότητα προστασίας  της 
Περιφερειακής μας Ενότητας και κατ’ 
επέκταση της Χώρας από τον Ιό της 
Τριστέτσας που προσβάλει τα εσπερι-
δοειδή.

Μετά από επίσημες δειγματοληψίες 
που διενεργήθηκαν σε καλλιέρ-
γειες αλλά και  σε πολλαπλασια-

στικό υλικό εσπεριδοειδών σε φυτώρια 
της περιοχής μας, διαπιστώθηκε η πα-
ρουσία του ιού της Τριστέτσας των εσπε-

ριδοειδών σε δείγματα φυτών, από το 
επίσημο εργαστήριο του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Ο επιβλαβής οργανισμός εντοπίστηκε 
σε  φυτώριο εσπεριδοειδών στην περιο-
χή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστί-
νης, ο ιός βρέθηκε σε δενδρύλλια πολ-
λαπλασιαστικού υλικού.

Η Υπηρεσία μας  βάσει της υπ’ αριθ. 
121285/665/5-9-2006 (Β΄1416) ΚΥΑ 
« Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλα-
βούς οργανισμού ιού της Τριστέτσας των  
εσπεριδοειδών»   θα προβεί  σε   όλες  
τις απαραίτητες  ενέργειες  που επιβά-
λει η παραπάνω ΚΥΑ και  η ισχύουσα 

Τι μέτρα καλούνται να πάρουν οι παραγωγοί
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ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
 Στον Προϋπολογισμό 
του 2018 που ψηφίστηκε 
πριν δύο μόλις μήνες, ο 
φόρος παραμένει κανονικά 
εν ισχύ, με τις προβλέ-
ψεις για τα έσοδα του να 
υπολογίζονται σε 28 εκατ. 
για το τρέχων έτος, παρά το 
γεγονός ότι πολλάκις έχει 
εξαγγελθεί η κατάργηση 
του φόρου.

Ο κ. Δήμας, με την Ερώτηση του προς τους αρμόδιους Υπουργούς 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητά να ενημερωθεί πότε θα 
υλοποιηθεί η δέσμευση της Κυβέρνησης για κατάργηση ενός φόρου 
που έχει αποδειχθεί τόσο αναποτελεσματικός ως προς τους στόχους 
του, αλλά κυρίως αντιπαραγωγικός καθώς μειώνει την ανταγωνιστικό-
τητα των ελληνικών κρασιών και αυξάνει την παραοικονομία. 

Παραθέτει μάλιστα σειρά κυβερ-
νητικών δηλώσεων με υποσχέ-

σεις για κατάργηση του φόρου, αλλά 
και ομολογία του Πρωθυπουργού 
πως πρόκειται για ένα μη αποτελε-
σματικό φόρο, που «δημιούργησε 
περισσότερα προβλήματα από όσα 
θα έλυνε».

Αναλυτικά η Ερώτηση
Η παραγωγή ελληνικού κρασιού 
βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία 
χρόνια, με ολοένα και περισσότερες 
οινικές επιχειρήσεις να επενδύουν 
στην ποιοτική εμφιάλωση και την 
εξωστρέφεια. Ανάχωμα προς αυτή 
την πορεία αποτελεί η απόφαση της 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να επι-
βληθεί από 01.01.2016 «Ειδικός Φό-
ρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο κρασί 
καθώς και στα ποτά παρασκευαζό-
μενα με ζύμωση, εκτός από κρασί 
και μπύρα, με συντελεστή που ορίζε-
ται στα είκοσι (20) ευρώ ανά εκατό-
λιτρο (0,20 ευρώ ανά λίτρο κρασιού) 
τελικού προϊόντος». Αρχικός στόχος 
μάλιστα της Κυβέρνησης, ήταν η εί-
σπραξη συνολικά 110 εκατ. ευρώ 
από τον ΕΦΚ, ο οποίος προσαρμό-
στηκε στα 55 εκατ. ευρώ κατά την 
ψήφιση του ν.4346/2015.
Τελικά σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του Υπ. Οικονομικών, οι εισπρά-
ξεις από το φόρο δεν ξεπέρασαν τα 
24 εκατ. ευρώ για το οικονομικό 

έτος 2016, γεγονός που καθιστά αυ-
τονόητα το νόμο παράλογο και ανα-
ποτελεσματικό. Η απόφαση συνεπώς 
για την επιβολή του ΕΦΚ, πέρα από 
το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 
που προκαλεί στις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, αποδεικνύεται αναποτελε-
σματικό μέτρο, το οποίο προσφέρει 
ελάχιστο δημοσιονομικό όφελος για 
το κράτος, την ώρα που εγκλωβίζει 
τις οινικές επιχειρήσεις σε μία ατε-
λείωτη γραφειοκρατία, στην οποία 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και 
οι ίδιοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της 
Πολιτείας.
Αντίθετα, και παρά τις διαβεβαιώ-
σεις του Υπουργείου Οικονομικών 
για συνεχείς ελέγχους, τον τελευ-
ταίο χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικού 
Οίνου (ΣΕΟ) και της Κεντρικής Συνε-
ταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών 
Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), έχει παρατη-
ρηθεί αύξηση της λαθραίας διακίνη-
σης ποσοτήτων οίνου, γεγονός που 
οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση 
των πωλήσεων και κατά συνέπεια 
εργασιακή ανασφάλεια σε χιλιάδες 
εργαζομένους στον κλάδο του κρα-
σιού.
Ο αριθμός Δηλώσεων Συγκομιδής 
που υπεβλήθη το 2017 είναι μειω-
μένος σε σχέση με το 2016 και ανέρ-
χεται σε περίπου 24,5 χιλιάδες έναντι 
των 25,1 χιλιάδων του προηγούμε-

νου έτους αντιπροσωπεύοντας έτσι μόλις το 15,26% εκ του 
συνόλου των 160 χιλιάδων αμπελουργικών εκμεταλλεύ-
σεων. Εύλογα συνεπώς μπορεί να αναλογιστεί κανείς πως 
υπάρχει σημαντικό περιθώριο παραγωγής, η οποία γίνεται 
αντικείμενο παραοικονομίας.
Την αναποτελεσματικότητα του μέτρου άλλωστε έχει 
αποδεχθεί τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 
09.09.2017 από το βήμα της 82ης Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης τόνισε πως είναι ένας «μη αποτελεσματικός 
φόρος», ο οποίος «δημιούργησε περισσότερα προβλήματα 
από όσα θα έλυνε».
Στη συνέχεια ο βουλευτής παραθέτει μια σειρά δηλώσεων 
που έχουν κάνει κατά καριούς κυβερνητικά στελέχη και 
αφορούν στη μείωση του ΕΦΚ, για να καταλήξει:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. 
Υπουργοί:
α) Πότε θα καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος στο Κρασί;
β) Πόσα ήταν τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο στο κρασί το 
2017;
γ) Πόσοι οικονομικοί έλεγχοι έγιναν σε οινικές επιχειρήσεις 
το 2017 για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας; Ποια τα 
αποτελέσματα τους;

Εμπαιγμός με την κατάργηση
του Ειδικού Φόρου στο Κρασί

Τον εμπαιγμό των παραγωγών κρασιού σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Φόρου, υποστηρίζει 
με ερώτηση του στη Βουλή, ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. 

Αγροτικά

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151



ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Αποκαθιστούμε και 
τους τελευταίους 
ΧΑΔΑ στην 
Πελοπόννησο

«Ολοκληρώνουμε το έργο της 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, 
αποκαθιστώντας αυτούς που 
δεν είχαν καταγραφεί με ευ-
θύνη των Δημοτικών Αρχών» 
δήλωσε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τα-
τούλης, κατά την υπογραφή της 
συμπληρωματικής σύμβασης 
του έργου της αποκατάστασης 
των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, σημειώνοντας 
ότι «με πρωτοβουλία της Περι-
φέρειας τους καταγράψαμε και 
εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα 
αποκατάστασής τους». 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου ανέφερε ακόμα ότι με το 
έργο αυτό αποκαθίστανται οι 
ΧΑΔΑ, οι οποίοι ενώ ήταν κλει-
στοί με διοικητικές αποφάσεις, 
συνέχισαν να χρησιμοποιούνται 
μέχρι την εκκίνηση της αποκα-
τάστασής τους με αποτέλεσμα 
να αλλάξει το ανάγλυφο και 
να απαιτούνται σημαντικές 
προσαρμογές. 
Σύμφωνα επίσης με τη συ-
μπληρωματική αυτή σύμβαση 
δίνεται λύση στο πρόβλημα των 
δεμάτων που είχαν τοποθε-
τηθεί κατά παρελθόντα χρόνο 
στους ΧΑΔΑ «Σταυρός» στο 
Κρανίδι και «Άγιος Νικόλαος» 
στην Πύλο. Οι λοιποί ΧΑΔΑ που 
θα αποκατασταθούν είναι στις 
θέσεις «Κάτω Κολοβός» στο 
Χιλιομόδι του Δήμου Κορινθί-
ων, ο οποίος μάλιστα καιγόταν 
πρόσφατα για πολλές μέρες, 
«Προφήτης Ηλίας» στο Δήμο 
Οιχαλίας, «Αλιμάκι – Λυκό-
χωρος» στο Δήμο Τριφυλίας, 
«Λιμενικά» στο Δήμο Μεσσήνης 
και «Σκούρτιζα – Ασπρόχωμα» 
στο Δήμο Λουτρακίου.

εν τάχει
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Μεταπτυχιακοί σπουδαστές 
του Μετσόβειου στον Κορινθιακό

Ενημερώθηκαν από τον Απόστολο Παπαφωτίου για τη μεθοδολογία
των ποικίλλων επεμβάσεων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το πρόβλημα της διάβρωσης των 
ακτών του Κορινθιακού Κόλπου 

είναι από τα σοβαρότερα και πιο δύσκο-
λα προς επίλυση προβλήματα της Κο-
ρινθίας. Ένα δυναμικό και σύνθετο φαι-
νόμενο που είναι έκφραση διεργασιών 
που γίνονται στη θάλασσα και εν πολ-
λοίς έχει σχέση με ανθρώπινες δράσεις. 
Είναι μέρος ενός σύνθετου μηχανισμού 
που εκφράζεται με κατολισθήσεις πρα-
νών του θαλασσίου μετώπου, με άνοδο 
της Μέσης Στάθμης της θάλασσας, με 
αλλαγή κατευθύνσεων των ανέμων, 

με κλιματική αλλαγή και ίσως και με 
τους σεισμούς. Καθένα από αυτά όταν 
παρουσιασθεί επιταχύνει την έκφραση 
του άλλου και τότε το φαινόμενο γίνεται 
πιο καταστρεπτικό.

Το Ε.Μ.Π. - Εργαστήριο Λιμενικών 
Έργων παρακολουθεί το πρόβλημα 
αυτό επί πολλές δεκαετίες. Εφαρμό-
ζουμε ως Περιφέρεια τα αποτελέσματα 
του ερευνητικού προγράμματος μεταξύ 
του Πολυτεχνείου και της Ν.Α. Κορινθί-
ας και νυν της Περιφέρειας, που αφορά 
επεμβάσεις και ολοκληρωμένο τρόπο 

σε όλες τις ακτές του Κορινθιακού.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 

προβλημάτων και της συνεχούς παρα-
κολούθησης εκ μέρους του Πολυτε-
χνείου (Ε.Μ.Π.) εντάσσεται η επίσκεψη 
των μεταπτυχιακών σπουδαστών στη 
Λιμενικά Έργα, το Σάββατο 13 Ιανου-
αρίου 2018, σε περιοχές του Κορινθι-
ακού Κόλπου, όπου ενημερώθηκαν 
από τον Παπαφωτίου Απόστολο για τη 
μεθοδολογία των ποικίλλων επεμβάσε-
ων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Χρηματοδότηση για συστημάτα ασφάλεια στα λιμάνια
Ευρεία σύσκεψη για την χρηματοδό-

τηση της προμήθειας και εγκατά-
στασης συστημάτων ασφάλειας στους 
ελληνικούς λιμένες, πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής υπό την προεδρία του Γενικού 
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολι-
τικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. 
Χρήστου Λαμπρίδη. 

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμε-
νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επεν-
δύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ), ως αρμόδια για την 
ορθή εφαρμογή των διατάξεων των διε-
θνών κανονισμών είχε ζητήσει από τους 
Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης  
Λιμένων (ΦΔΕΛ) να δηλώσουν τα αιτή-
ματα τους, προκειμένου να εξασφαλίσει 
την δυνατότητα χρηματοδότησης από 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 – 2020. 
Στην σύσκεψη συμμετείχαν είκοσι έξι 

(26) Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευ-
σης  Λιμένων που είχαν ανταποκριθεί 
στην πρόσκληση της Γενικής Γραμμα-
τείας και είχαν υποβάλει αιτήματα και 
προκαταρκτικό προϋπολογισμό για την 
αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλει-
ας στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδι-
ότητάς τους. 
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 Ο καθένας μας μπορεί 
να προσβληθεί από μύκη-
τες, οι πιο ευπαθείς ομάδες 
όμως είναι οι ηλικιωμένοι, 
οι αθλητές, οι διαβητικοί 
και όσοι αντιμετωπίζουν 
χρόνιες κυκλοφορικές 
διαταραχές ή προβλήματα 
με το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα.

Η  ονυχομυκητίαση, είναι μια από τις πιο κοινές δερματολογικές δι-
αταραχές που επηρεάζουν τα πόδια μας. Τα συμπτώματα της ονυχο-
μυκητίασης ξεκινουν  συνήθως με κηλίδες άσπρου ή κίτρινου χρώ-
ματος που εμφανίζονται στην άκρη του νυχιού.Αν δεν αντιμετωπιστεί 
εγκαίρως  η μόλυνση προχωρά πιο βαθιά και καταλαμβάνει όλο το 
νύχι, το κάνει πιο χοντρό-παχύ και οι άκρες  του θρυμματίζονται.

Η λοίμωξη μπορεί να εξαπλω-
θεί και σε άλλα νύχια. Σε βα-
ριές περιπτώσεις μπορεί να 

δημιουργήσει επώδυνη είσφρυση 
επηρεάζοντας την ικανότητα του 
ατόμου να περπατήσει. Επίκτητες 
βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί να 
εμφανιστούν πάνω ή γύρω από την 
πλάκα του νυχιού.Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις μπορεί να προκαλέσει 
αποκόλληση του νυχιού, δυσοσμία 
και πόνο.
Οι μύκητες, οι μικροσκοπικοί αυτοί 
οργανισμοί αναπτύσονται  σε ζεστό 
και υγρό περιβάλλον. Είναι σημα-
ντικό να γνωρίζουμε ότι οι μύκητες 
μεταδίδονται.

Παράγοντες που συμβάλουν 
στην ανάπτυξη της 
ονυχομυκητίασης:
•  Πόδι του αθλητή.
•  Τραυματισμός νυχιών.
•  Υπερβολική εφίδρωση.
•  Διαβήτης.
•  Κυκλοφορικές διαταραχές.
•  Μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πρόληψη
•  Κάνετε συχνό έλεγχο των ποδιών.
•  Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά προ-

ϊόντα και πούδρες αν έχετε έντονη 
εφίδρωση.

•  Σκουπίζετε πολύ καλά τα πόδια 
σας μετά το μπάνιο, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιοχές μεταξύ 
των δακτύλων.

•  Μην περπατάτε ξυπόλητοι σε 
κοινόχρηστους χώρους όπως γυ-
μναστήρια, πισίνες, ντους, αποδυ-
τήρια, σάουνες κλπ.

Όσο πιο σύντομα αντιληφθείτε τα 
συμπτώματα και απευθυνθείτε σε 
δερματολόγο και ποδολόγο, τόσο 
πιο γρήγορα θα απαλλαγείτε από την 
μυκητίαση.

Αντιμετώπιση
•  Εφαρμογή της κατάλληλης θερα-

πείας από δερματολόγο με επιμο-
νή και συνέπεια μέχρι να εξαλει-
φθεί εντελώς το   πρόβλημα.

•  Τακτική επίσκεψη σε ποδολόγο  
για να απομακρύνει το προσβε-
βλημένο μέρος του νυχιού από το 
μύκητα για την καλύτερη αποθε-
ραπεία.

•  Καθημερινό σχολαστικό πλύσιμο 
των ποδιών.

•  Προσεχτικό σκούπισμα και στέ-
γνωμα μετά από το μπάνιο, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές 

μεταξύ των δακτύλων.
•  Αλλάζετε συχνά πετσέτες.
•  Φοράτε βαμβακερές κάλτσες που θα αλ-

λάζονται κάθε ημέρα και θα πλένονται 
στους 60 ή 90 βαθμούς.

•  Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά 
προϊόντα αν έχετε έντονη εφί-
δρωση.

•  Αερίζετε τα παπούτσια σας 
24 ώρες και χρησιμοποιείτε 
καθημερινά κάποιο αντιμυκη-
τιακό σπρέι ή πούδρα πριν τα 
ξαναφορέσετε.

•  Φοράτε άνετα υποδήματα από 
μαλακό δέρμα.

Ακολουθώντας αυτούς τους απλούς κανόνες 
μπορείτε να είστε σίγουροι για την υγεία και 
και την καλή εμφάνιση των ποδιών σας.

Μύκητες νυχιών: 
Ένας δύσκολος εχθρός 

 
 Οι μύκητες 
που συνήθως 
προσβάλλουν 
τα νύχια και το 
δέρμα ονομάζονται 
δερματόφυτα. Άλλα 
είδη μυκήτων είναι 
οι ζυμομύκητες, 
κάντιντα κλπ. 

Γράφει η Πέννυ Φωτοπούλου, Ποδολόγος

Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που απασχολεί άνδρες και γυναίκες είναι η προσβολή των 
νυχιών των ποδιών από τους μύκητες. Οι ονυχομυκητιάσεις αποτελούν το 30% των 
περιπτώσεων προσβολής από μύκητες στην επιφάνεια του δέρματος.
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Γνώμη Πολιτισμός

Με μεγάλη επιτυχία έγινε 
η εκδήλωση για το σχολείο

του HOMΟ EDUCANDUS-Αγωγή, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και του Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ υπό
την αιγίδα της Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με επίσημο προσκεκλημένο τον ΣΤΑΥΡΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Σ ε ένα κατάμεστο Αλεξάνδρειο 
Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλολό-
γων Κορινθίας: «ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.Τι 
μαθητές επιθυμούμε και τι είδους σχο-
λείο θέλουμε;» την Κυριακή 21/1/2018. 
Ο Σύνδεσμος σε ευχαριστήρια επιστολή 
του τονίζει: 
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ για την 
παρουσία τους στην εκδήλωσή μας 
που συνδιοργανώσαμε με το HOMO 
EDUCANDUS-Αγωγή και τον Α.Ο. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ υπό την αιγίδα της ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και επίτιμο 
καλεσμένο τον ΣΤΑΥΡΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑ-
ΚΗ, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, 
στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ:
Τους αξιότιμους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ εκ-
παιδευτικούς ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 
της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Εκπαί-
δευσης που μας τίμησαν σύσσωμοι 
δυναμικά και έκαναν πράξη τη σύ-
μπνοια και ενότητα στα θέματα που 
απασχολούν εμάς και τα παιδιά μας, 
τους αγαπητούς μαθητές μας και τους 
γονείς τους όλων των Σχολείων όλης 
της Κορινθίας για την τιμή της παρου-
σίας τους και τη στήριξη στο έργο μας.
Ευχαριστούμε θερμά και ξεχωριστά 
τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑ-
ΘΗΤΕΣ που ήρθαν από το ΚΙΑΤΟ, το 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ και την ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΑ διανύοντας μία σημαντική απόστα-
ση, για να μας τιμήσουν με την παρου-

σία τους και να στηρίξουν δυναμικά το 
έργο μας άλλη μια φορά, όπως κάνουν 
πάντα σε όλες μας τις εκδηλώσεις!  
Ευχαριστώ προσωπικά (Α.ΒΟΓΙΑΤΖΗ) 
τους συναδέλφους, τους μαθητές μου 
και τους φίλους μου από το χωριό μου 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ που με τίμησαν 
με την παρουσία τους και με συγκίνη-
σαν πραγματικά!
Ευχαριστούμε θερμά τις αρχές του 
τόπου που παρά τις υποχρεώσεις 
τους βρήκαν τον χρόνο να τιμήσουν 
με την παρουσία τους την Εκπαίδευση 
και συγκεκριμένα: Τον πρώην Αναπλ. 
Υπουργό και Βουλευτή του Νομού 
μας κ. Νίκο Ταγαρά, τον Βουλευτή 
του Νομού μας κ. Γιώργο Τσόγκα, τον 
Βουλευτή του Νομού μας κ. Χρίστο 
Δήμα, τον πρώην βουλευτή του Νομού 
μας κ. Κώστα Κόλλια, τον Αντιπερι-
φερειάρχη Πελοποννήσου κ. Άγγελο 
Παπαγγελόπουλο, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Πελοποννήσου κ. Θανάση Γκίκα, 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γιώργο 
Πετρίτση, τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
και εκπρόσωπο της Εταιρείας Κορινθί-
ων Συγγραφέων κ. Λάκη Παπαφωτίου, 
τον Αντιδήμαρχο Λουτρακίου-Πε-
ραχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ. Τάσο 

Σακελλαρίου, τον Πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων κ. 
Χρήστο Χασικίδη, τον Πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρα-
κίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
κ. Παναγιώτη Πέτρου, τον Δημοτικό 
Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. Βασί-
λη Πανταζή, τον πολιτευτή του Νομού 
μας, Ψυχίατρο Παίδων και Εφήβων κ. 
Χάρη Καραμπέτσο, την πολιτευτή του 
Νομού μας αξιότιμη συνάδελφο Φιλό-
λογο κ. Γιώτα Μπάγκα, τον Αστυνομικό 
Δ/ντή Κορίνθου κ. Τετράδη, τον Δ/ντή 
Τροχαίας Κορίνθου κ. Τσίμπρη.
Θερμό χαιρετισμό και ευχαριστίες 
για την παρουσία τους απευθύνουμε 
στους δικούς μας επισήμους: Τον Κα-
θηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κ. Μπαγάκη, τις κυρίες και τους κυρί-
ους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης του Νομού μας, τον Σύνδεσμο 
Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας και 
την Πρόεδρό του κ. Σταυρούλα Σκαρ-
μούτζου.
Ευχαριστούμε ολόψυχα τα τοπικά στον 
Νομό ΜΜΕ που ανέδειξαν και προ-
ώθησαν ανιδιοτελώς την εκδήλωση 
μας: Την τηλεόραση και το ραδιόφωνο 

της ΗΛΕΚΤΡΑ για τη συνεχή στήριξη 
και προβολή της εκδήλωσής μας όλο 
αυτό το διάστημα αλλά και την ανάδει-
ξη εν γένει του έργου ΟΛΩΝ των εκ-
παιδευτικών στον Νομό. Την κ. Μαίρη 
Νικολοπούλου, που μας τίμησε και με 
την παρουσία της και τις συνεντεύξεις 
τύπου στην υποδοχή του κόσμου, τον 
κ. Θύμιο Τσαρμπό και το ekorinthos, 
την κυρία Έλενα Λαμπρινάκου και τον 
κ. Γιώργο Γουγά. Ευχαριστούμε για 
την παρουσία της και το ρεπορτάζ την 
κ. Νάνσυ Γιαννιδάκη και τη sfedona 
gr., που συνεχίζοντας τα βήματα του 
αείμνηστου μπαμπά της στηρίζει τις 
εκδηλώσεις μας με γνήσια αγάπη και 
ανιδιοτέλεια. Ευχαριστούμε την τοπική 
εφημερίδα Βόχας-Σικυωνίων «Γνώμη 
Πολιτών» για την ανιδιοτελή φιλοξενία 
στα υπέροχα φύλλα της.
Φίλες, φίλοι, Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι η 
βάση για ένα καλύτερο μέλλον….και 
το αποδείξαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ολόψυχα με 
την σύσσωμη, ένθερμη και δυναμική 
παρουσία μας σε μια ατμόσφαιρα κα-
τανυκτική σ ένα κατάμεστο αμφιθέατρο 
στο πανέμορφο ΛΟΥΤΡΑΚΙ, κάνοντας 
τη ΔΙΑΦΟΡΑ στον ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ! 
Αποδείξαμε όλος ο εκπαιδευτικός κό-
σμος και όλη η κοινωνία της Κορινθίας 
πως ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!! Σας ευχαριστούμε που 
μας αγκαλιάσατε!!! Να είστε όλοι πάντα 
καλά!!!

Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ       Μ. ΡΟΥΜΠΕΚΑ

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

IΣΤΟΡΙΚΑ
Τα χωριά 

της Κορινθίας 
το 1704

ΝΤΙΝΟΣ 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μια οδός για 
τον ποιητή 
Η Βασιλική Στεργιοπούλου, 
εκπρόσωπος της Ενωτικής Ρι-
ζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-
Βόχας στο τοπικό συμβούλιο 
Βραχατίου, κατέθεσε πρόσφατα 
πρόταση προκειμένου να τιμη-
θεί ο ποιητής και λογοτέχνης 
Ντίνος Βλαχογιάννης και να 
δοθεί το όνομα του στο δρόμο 
που διέρχεται από την οικία του 
(σημερινή οδός Νικηταρά). 

...όπως αναφέρονται 
σε μία σχεδόν άγνωστη, 

ενετική απογραφή
σελ. 21

σελ. 19

αφιέρωμα
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

Εκδηλώσεις

"Ο θάνατός σου,
η ζωή μου" στο
θέατρο Μπολατίου

Σεμινάριο
Δημιουργικής 
Γραφής

Σάββατο 10 & 11 Κυριακή  
Φεβρουαρίου 2018 | 8:00 μ.μ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 871808
Γενική είσοδος: 7€ / Ανέργων-Φοιτητών: 5€

Σκηνοθεσία: Τάκης Τσαρσιταλίδης
Σκηνογραφία: Έλλη Ορφανού
Μουσική: Δημήτρης Κελέσης
Φωτισμοί: Κώστας Μαρλαγκούτσος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Λίτσα
Κατασκευή Σκηνικών: Γρηγόρης Κόκκινος
Ενδυματολογία: Κική Νταβίλη
Σχ. Αφίσας: Αικατερίνη – Ειρήνη Μαυροπούλου

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κ. Διμηνιού – Νεάπολης Κιάτου 
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

Η Νέα Διάπλαση Μπολατίου φιλο-
ξενεί το Δημοτικό Θέατρο Άρ-

γους που παρουσιάζει την κωμωδία 
του Αλέκου Σακελλάριου «Ο Θάνατός 
σου Η Ζωή μου» σε σκηνοθεσία Τάκη 
Τσαρσιταλίδη.
Το έργο πρωτοπαίχτηκε στο θέατρο το 
1956 με πρωταγωνιστές τον Βασίλη 
Λογοθετίδη και την Ίλυα Λυβικού με 
μεγάλη θεατρική επιτυχία. Λόγω όμως 
του θέματός του, ο Φ. Φίνος είχε εν-
δοιασμούς για την μεταφορά του στη 
μεγάλη οθόνη κι έτσι το έργο δεν ακο-
λούθησε την τύχη άλλων θεατρικών 
έργων του Σακελλάριου στο σινεμά. 
Η παράσταση ανέβηκε στο Άργος τον 
Μάρτιο του 2017, με μεγάλη επιτυχία 

και ακολούθησαν πολλές παραστάσεις 
σε διάφορα μέρη, το καλοκαίρι του 
ίδιου χρόνου.
Διανομή
Τάκης: Τάσος Θάνος
Παγκαρόπουλος (τηλέφωνο): Γιάννης 
Σκούρας
Λαυρέντης: Στέφανος Καλαϊτζής
Άγνωστη Κυρία (τηλέφωνο): Μίρκα 
Καχριμάνη
Καίτη: Ελισάβετ Δήμα Πετροπούλου – 
Ελένη Κονομάρα
Αντώνης: Γιώργος Ξυπολιάς
Τηλέμαχος: Γιάννης Ψυρογιάννης
Χαρίλαος (τηλέφωνο): Γιώργος Μίλης
Αλίκη: Μαρία Λίτσα
Θόδωρος (τηλέφωνο): Φώτης Μίλης

Γκανάς: Νίκος Τσάγκαρης
Φατούρου: Ελευθερία Σπιθουράκη
Κατίνα: Κρίστη Μίλη
Πετρινάκος (τηλέφωνο): Γιώργος Ξυ-
πολιάς
Τζένη: Μίρκα Καχριμάνη – Άννα Κυ-
ριαζοπούλου
Νοσοκόμα: Μαρία Λίτσα
Γιατρός: Φώτης Μίλης
Γραμματέας του Καθηγητή (τηλέφω-
νο): Κατερίνα Αναγνωστοπούλου
Καθηγητής: Γιώργος Μίλης
Γειτόνισσα Λαυρέντη (τηλέφωνο): Ελι-
σάβετ Δήμα – Άννα Κυριαζοπούλου
Ελένη: Ελένη Κονομάρα – Ελευθερία 
Σπιθουράκη
Πελάτισσα: Ελευθερία Σπιθουράκη

Η Δημιουργική Γραφή είναι μια μορφή έκ-
φρασης που φιλοδοξεί, μέσω του λόγου 
και χρησιμοποιώντας τεχνικές αφήγησης 
και δραματικής τέχνης, να παράγει έργο 
και νόημα. 
Ένα κάλεσμα για συμμετοχή σε σεμινά-
ριο Δημιουργικής Γραφής, είναι κάλεσμα 
για: α) να ΜΑΘΟΥΜΕ από βασικές αρχές 
της γλώσσας μας μέχρι την τέχνη του να 
αφηγείσαι μια ολοκληρωμένη ιστορία β) 
να έρθουμε σε ΕΠΑΦΗ με διαφορετικές 
παραστάσεις, ρεύματα σκέψης και πολιτι-
στικές συνιστώσες γ) να ΠΑΙΞΟΥΜΕ, χρη-
σιμοποιώντας τη γραφή και τη φαντασία 
δ) να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ δικά μας μικρά 
έργα πολιτισμού και να αποκτήσουμε ου-
σιαστικές γνώσεις και προσόντα. 

O Πολιτιστικός Σύλλογος Κ. Διμηνιού - Νε-
άπολης Κιάτου σας προσκαλεί λοιπόν την 
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου για να 
γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τα μονο-
πάτια της δημιουργικής γραφής από τον 
κ.Γιώργο Λαγκώνα. Τα σεμινάρια απευθύ-
νονται σε όλες τις ηλικίες. Δηλώσεις συμ-
μετοχής στο 6948080738.

Ποιος είναι ο Γιώργος Λαγκώνας
Γεννήθηκε στη Χίο το 1979. Είναι αξιωμα-
τικός της Πολεμικής Αεροπορίας με την 
ειδικότητα του ψυχιάτρου. 
Κείμενά του υπάρχουν στους ιστότοπους 
sff.gr και Nyctophilia.gr. Διηγήματά του 
έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνι-

σμούς και έχουν συμπεριληφθεί σε διάφο-
ρες συλλογές. Σενάριά του έχουν μεταφερ-
θεί σε κόμιξ, στο περιοδικό ΡΙΓΗ (εκδόσεις 
Ρενιέρη). 
Διδάσκει Δημιουργική Γραφή στους νοση-
λευόμενους του Νοσοκομείου Ημέρας της 
Ά Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου. 
Έχει εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων Με-
σονυκτικό (α΄ έκδοση 2015, β΄ έκδοση 
2016) και το μυθιστόρημα Των Υδάτων του 
Ουρανού (2016) από τις εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ. 
Το τρίτο του βιβλίο, Κάτι Παράξενες Γυναί-
κες (2017) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Ars Nocturna. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο 
glagonas@gmail.com.
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Η Βασιλική Στεργιο-
πούλου, εκπρόσωπος 

της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέ-
λου-Βόχας στο τοπικό συμβούλιο Βραχατίου, 
κατέθεσε πρόσφατα πρόταση προκειμένου να 

τιμηθεί ο ποιητής και λογοτέχνης Ντίνος Βλα-
χογιάννης και να δοθεί το όνομα του στο δρόμο 
που διέρχεται από την οικία του (σημερινή οδός 
Νικηταρά). Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδε-
κτή από την Δ.Κ. Βραχατίου και μένει να έρθει 

το Δ.Σ. Βέλου-Βόχας ώστε να επικυρωθεί και 
να προχωρήσει η υλοποίησή της. Η εφημερίδα 
μας υποστηρίζει ένθερμα την προσπάθεια αυτή 
και παραθέτει ένα σύντομο αφιέρωμα στη ζωή 
και το έργο του, του Βραχατιώτη λογοτέχνη.

ΜΙΑ ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ

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

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

ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
ΦΤΕΡΟΥΓΙΖΕΙ η καρδιά μου, όταν 
περνάω το παλιό Δημοτικό Σχολείο, 
του μεγαλύτερου χωριού της Βόχας. 
Στο προαύλιο, βομβίζει ακόμα στ’ 
αφτιά μου, το σμάρι των παιδιών και 
βλέπω να βολτάρουν στητοί, ωραίοι 
και συναδελφωμένοι, οι δυο δάσκαλοι. 
Είναι ο Μούργελας και ο πατέρας μου.
Σκύβω το κεφάλι μου και σιωπηλός 
περπατάω, λες να μην ταράξω τη γα-
λήνη τους. Καταπίνω το λυγμό μου κι 
αγωνίζομαι να πνίξω το δάκρυ μου, που 
ψιχαλίζει τα μάτια μου.
Όμως ο φίλος μου, με παραμονεύει. Δε 
θέλει να μ’ αφήσει στον πόνο μου. Προ-
σπαθεί να με τραβήξει απ’ το παράπονό 
μου. Να ξαγκιστρώσει τη μνήμη μου 
απ’ τις δυο φιγούρες που περπατούν 
κάτω απ’ τα φουντωτά δέντρα του σχο-
λείου.
Και διηγιέται ασταμάτητα κι είμαι 
κει παγιδεμένος στα μαλακά βήματα, 
πάνω στο ψιλό χαλίκι του διάδρομου.
Μα η διήγηση έχει πάρει φτερά κι έχει πάει πίσω, στα χρόνια που ο 
Μούργελας ήρθε νέος ακόμα, δάσκαλος στο χωριό του.
Κι αγωνίστηκε μ’ όλο το σφρίγος της ηλικίας του, να μεταδώσει τη λαύ-
ρα που κόχλαζε μέσα του. Πάλεψε, ίδρωσε, φώναξε, έδειρε... Τίποτα. 
Δύσκολα χρόνια. Ακίνητα μυαλά, παιδιά ανέμελα, χωρίς ενδιαφέροντα, 
χωρίς αγωνίες, χωρίς προγράμματα. 
«Ας ήταν καλά η παχιά γη τριγύρω». Το λάδι, το στάρι, η σταφίδα. Τί 
να τα κάνουν τα γράμματα. Και «σαν ηξέρεις γράμματα, τόσες φορές με 
κλάματα», σου λένε.
Όμως ο συχωρεμένος ο Μούργελας, δεν απογοητευόταν εύκολα. Πει-
σματάρης. Κείνος κι ο Νόμος. Έπρεπε υποχρεωτικά τα παιδιά, να πά-
ρουν το χαρτί του Δημοτικού.
Μεγάλος ο αγώνας του. Και κείνη, η μακαρίτισσα η γλώσσα, δεν τον 
βόλευε στο χωριό, που τρόμαξε να ξεχάσει, αν ξέχασε, τ’ Αρβανίτικα.

Ποιος ήταν ο Ντίνος Βλαχογιάννης
Γεννήθηκε στο Βραχάτι στις 18 Απριλίου 1910, 

όπου παρακολούθησε το δημοτικό σχολείο, ενώ 
τελείωσε το γυμνάσιο στην Κόρινθο. Γράφτηκε 
στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και στη Δημοσιογραφική σχολή που είχε ιδρύσει 
ο Βενιζέλος. Εργάστηκε στην τράπεζα Ελλάδος 
από το 1933 μέχρι το 1965. Το 1965 
παραιτήθηκε και έζησε στο Παρίσι 
και Λονδίνο έως το 1970, όπου 
ήρθε σε επαφή με τους εκεί 
λογοτεχνικούς κύκλους.

Από πολύ νέος γράφει 
και δημοσιεύει στα φιλο-
λογικά περιοδικά και στις 
εφημερίδες τής εποχής. 
Αλλά στα 1954 μόνο εμ-
φανίζεται με την πρώτη του 
ποιητική εργασία συγκεντρω-
μένη στη συλλογή «Μακρινές 
φωνές», με πρόλογο Γ. Βαλέτα. 
Ακολουθούν τα έργα: «Καπνός ανα-
θρώσκων» (ποιήματα, 1960), «Αυλόν αντί 
σάλπιγγος» (ποιήματα, 1964, κυκλοφορεί με-
ταφρασμένο στα γαλλικά το 1967), «Δυο βου-
κολικοί ποιητές» (δοκίμιο, 1965), «Όρθρος στη 
θύελλα» (ποιήματα, 1967, πρόλογος του Γάλ-
λου ακαδημαϊκού Αντρέ Μιραμπέλ), «Άνθη που 
μεταφύτεψε η φιλία» (μεταφράσεις Γάλλων και 
Βέλγων ποιητών, 1967), «Βοχαΐτικες ιστορίες» 
(διηγήματα, 1970), «Μάρτυρες σιωπής» (ποιήμα-
τα 1973), «Ο  Γιάννης Βλαχογιάννης και οι Βλαχο-
γιάννηδες» (δοκίμιο).  

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, 
αγγλικά και σ’ άλλες γλώσσες. Στα 1968 κυκλο-
φόρησε ανθολόγηση ποιημάτων του στο Παρίσι, 
με πρόλογο του ελληνιστή Γκαστόν Ανρύ Ωφρέρ. 
Στα 1975 εκδόθηκε στην Αυστραλία νέα ανθολό-
γηση ποιημάτων του στα αγγλικά. 

Τιμήθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία και με 

Δίπλωμα και Παράσημο από την «Arts Sciences 
Lettres» το 1965. Ανθολογία του έργου του 
βραβεύτηκε με το Βραβείο Maguy Vautier της 
Touraine το 1968. Επίσης το ίδιο έτος απέσπασε 
τιμητική διάκριση της Societe Libre De Poesie De 
Paris. Και το 1969 Μέγα Βραβείο της Camargue 

κατά την εκατονταετηρίδα του Αλφόν-
σου Λαμαρτίνου. Τέλος, το 1970 

τιμήθηκε με το Βραβείο του 
Φρανσουά Κοππέ.

Οι δημοκρατικοί αγώνες 
του λαού μας δεν το βρήκαν 
αμέτοχο, αντίθετα έγρα-
ψε αντιστασιακά ποιήματα 
στην κατοχή, που κυκλο-
φορούσαν φωτοτυπημένα. 

Κατασχέθηκαν από τη Γε-
νική ασφάλεια όταν συνελή-

φθη και φυσικά αντιμετώπισε 
διώξεις και εξορίες. Ανάλογα του 

συμπεριφέρθηκε και η δικτατορία των 
συνταγματαρχών από την οποία διώχτηκε 

και επιπροσθέτως εξορίστηκε και ο εκδότης του. 
Ο Ντίνος Βλαχογιάννης αποδήμησε για τον κό-

σμο των ονείρων, το 1998.

Οι Βοχαΐτικες Ιστορίες
Το βιβλίο αυτό του Ντ. Βλαχογιάννη είναι μια 

σειρά διηγημάτων, που αφορούν σε ιστορίες των 
χωριών της Βόχας, κυρίως. Οι περισσότερες από 
αυτές διασώζουν τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες 
και τους τρόπους των ανθρώπων μιας άλλης 
εποχής. Το διήγημα που αναδημοσιεύουμε "Μα-
θηταί και στρατιώται" αφορά στο δάσκαλο του 
Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Ζευγολατιού Γρη-
γόρη Μούργελα, έναν εκπαιδευτικό που συνέδε-
σε το όνομά του και τη ζωή του με την εκπαίδευ-
ση των νεαρών, τότε, βλαστών του μεγαλύτερου 
χωριού της βοχαΐτικης πεδιάδας!

Ο δάσκαλος Γρηγόρης 
Μούργελας σε αναμνηστική 
φωτογραφία κατά το σχολι-

κό έτος 1922-1923. 
(Φωτ. Αρχείο 1ου Δημοτικού 

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

Αφιέρωμα-Βιβλιοπαρουσίαση

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΣΤΈΛΛΗΣ
ΕΡΩΣΦΟΡΟΣ  
Εκδόσεις: ΠΝΟΗ
Κατηγορία :  Ελληνικό Μοντέρνο 
Μυθιστόρημα
ISBN: 9786185307103
Αριθμός σελίδων: 345

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αν μπορούσες να τελειώ-
σεις τον έρωτα μ’ ένα χάπι, θα 
το έκανες;

Στο άμεσο μέλλον ο έρωτας 
κατηγοριοποιείται ως ψυχική 
ασθένεια. Η εικοσιεξάχρονη 
Φωτεινή αποφασίζει να εισα-
χθεί σε μια κλινική «συναι-
σθηματικής αποτοξίνωσης» 
προκειμένου να επουλώσει 
τα τραύματα που της προκά-
λεσε η τελευταία ερωτική της 
περιπέτεια. Την επίβλεψη και 
τη θεραπεία της θα αναλάβει η 
Μίνα Παναγιώτου, η διακεκρι-
μένη επιστήμονας που εφηύρε 
το χάπι που σε απαλλάσσει από 
κάθε ερωτική εξάρτηση.

Τα επικίνδυνα μυστικά που 
κρύβουν η μία από την άλλη, 
και πολλές φορές κι από τον 
ίδιο τους τον εαυτό, θα με-
τατρέψουν τη διαδικασία της 
θεραπείας σ’ έναν ακήρυχτο, 
ψυχρό πόλεμο, που θα ενταθεί 
ύστερα από την ξαφνική έλευ-
ση ενός μυστηριώδους νεα-
ρού ασθενή. Σαν από μηχανής 
θεός –μπορεί και διάβολος– ο 
άντρας αυτός θα φέρει τις δύο 
γυναίκες αντιμέτωπες με τις 
επιλογές τους και θα τις κάνει 
να επαναπροσδιορίσουν τη 
στάση τους απέναντι στη ζωή 

και στον έρωτα.
O Γιώργος Καστέλλης πραγ-

ματοποιεί δυναμική είσοδο 
στον χώρο της λογοτεχνίας 
υπογράφοντας ένα αριστοτε-
χνικά δομημένο θρίλερ ανα-
τροπών, όπου τίποτα δεν είναι 
όπως φαίνεται…

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Για τον έρωτα ο λόγος. Και 

δεν μιλάμε για το μικρό φτερω-
τό αγγελάκι – μωράκι που μας 
σημαδεύει με τα τόξα του. Εδώ 
έχουμε να κάνουμε, όπως μας 
δηλώνει και ο τίτλος του βιβλί-
ου ΕΡΩΣΦΟΡΟΣ με ένα διαβο-
λάκι που μας γελάει χαιρέκακα 
και φυτρώνει στη κυριολεξία 
εκεί που δεν το σπέρνουν.

Είναι μια ιστορία απόλυτα 
προσγειωμένη, χωρίς ωραι-
οποιήσεις και γλυκανάλατη 
πλοκή και χωρίς happy end 
που στάζει από υπερβολή. 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον 
ΕΡΩΤΑ στις απόλυτα ανθρώπι-
νες διαστάσεις του, με τα συναι-
σθηματικά σκαμπανεβάσματα, 
με τις ανασφάλειες που μας 
δημιουργεί και το πώς μπορεί ο 

καθένας να τον διαχειριστεί.
Μέσα από τη μυθοπλασία, 

τις ανατροπές και δια της «ατό-
που απαγωγής» ο συγγραφέας 
καταφέρνει να μας φέρει στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Μας 
αποδεικνύει περίτρανα πως 
Έρωτας σημαίνει αισθάνομαι, 
αισθάνομαι άρα ζω και πως ο 
Έρωτας είναι η κινητήρια δύ-
ναμη της ζωής, και ας σημαίνει 
πολλές φορές αφόρητος πόνος 
που γεμίζει τη ψυχή μας με ση-
μάδια και ουλές που το πρώτο 
καιρό αιμορραγούν ασταμάτητα 
κι αν τραβήξεις μετά από καιρό 
τη κλωστούλα από τα ράμματα, 
στάζει πάλι αίμα η πληγή από 
αυτό που λέμε νοσταλγία. 

Οι χαρακτήρες του βιβλίου 
απόλυτα ανθρώπινοι, με τα 
ελαττώματά τους, άνθρωποι 
καθημερινοί, της διπλανής 
πόρτας, και ίσως κάποιοι από 
μας βρουν και κοινά στοιχεία 
μαζί τους.

Ένα εκπληκτικό βιβλίο, μο-
ναδικό στο είδος του τολμώ να 
πω, μια απολύτως ολοζώντανη 
και κινηματογραφική γραφή 
που ειλικρινά εκπλήσσει, μιας 
και πρόκειται για το πρώτο συγ-
γραφικό πόνημα του κυρίου 
Καστέλλη, ένα βιβλίο που δεν 
μπορεί κανείς παρά να το ερω-
τευθεί.

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Ο Γιώργος Καστέλλης γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1984. Σπού-
δασε θέατρο και κινηματογράφο. 
Το 2017 εξέδωσε το πρώτο του 
μυθιστόρημα με τίτλο "ΕΡΩΣΦΟ-
ΡΟΣ" που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις "Πνοή"..

«Νυκτόβια πτηνά, λέγονται εκείνα που αναζητούν την τροφήν 
των την νύκτα εις τους κήπους, λειμώνας, αγρούς κ.τ.λ., όπως 
είναι η γλαυξ και ο βύας, δηλαδή, η κουκουβάγια και ο μπού-
φος, που ξέρουμε».
– Πές τα Δημητράκη μου κι εσύ... τα νυκτόβια πτηνά.
– Ο μπούφος και η κουκουβάγια.
– Μπράβο Δημητράκη μου. Πώς αλλιώς λέγεται η κουκου-
βάγια;
– Βλάξ...
– Όχι βλάξ, Δημητράκη μου, επιμένει ο καλός δάσκαλος, γ 
λ α ύ ξ!
– Και τα σταθμά, που είπαμε χτές, ποιά είναι;
– Η οκά, το κιλό, ο στατήρας.
– Μπράβο, εμψυχώνει ο Μούργελας το παιδί. Και πώς αλλιώς 
λέγεται ο στατήρας;
– Μ ή τ σ ο ς!...
– Όχι, παιδί μου, το Στατήρας είναι παρατσούκλι του μπάρ-
μπα Μήτσου, ενώ ο στατήρας λέγεται και καντάρι.
Και η υπομονή είναι ανεξάντλητη.  Αγγίζει τα όρια της θυσί-
ας του δάσκαλου. Η αγάπη στο χωριό, θα εφαρμόσει το Νόμο, 
έστω κι αν κάθε νεαρός βλαστός, ξεχειμωνιάσει τρία και τέσσερα 
χρόνια στην κάθε τάξη.
Κι όταν, συν Θεώ, φτάσει η ευτυχισμένη ημέρα, που ο ακούρα-
στος δάσκαλος, θα υπογράψει φαρδιά  πλατιά τα απολυτήρια, 
θα... εξαρθεί στη σφαίρα του ρήτορα και βαθύτατα συγκινημέ-
νος «...τόνδε τον λόγον... τοις αλκίμοις νεανίαις, θ’ αποτείνη!»
«Αγαπητά μου... παιδιά!
Βραβεύεται πάντοτε ο αγώνας και η επιμονή. Έτσι είμαστε 
σήμερα στην ευχάριστη θέση, να εκπληρώσουμε ένα καθήκον 
που μάς το έταξε η... παιδεία της χώρας μας. ’Αμέσως τώρα, 
που ο εχθρός μάς εκήρυξε τον πόλεμο, ένα άλλο μεγάλο καθήκον 
σάς καλεί. Το καθήκον προς την Πατρίδα.
Κι όπως μέχρι σήμερα, σταθήκατε καλά... παιδιά, έτσι αύριο 
να είσαστε καλοί... στρατιώτες.
Ζήτω η Ελλάς!
Και τα... παιδιά, πήρανε τ’ απολυτήρια του Δημοτικού Σχο-
λείου, φίλησαν το χέρι του δάσκαλου, στρίψανε τα... μουστάκια 
τους συγκινημένα και πήγαν στρατιώτες.

Υπογραφή του 
Γρ. Μούργελα 
και σφραγίδα 
του σχολείου 
εν έτει 1918!
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Τα χωριά της Κορινθίας το 1704
Στην Breve descrittione καταγράφο-
νται με συντομία ποικίλες ειδήσεις 
που έχουν σχέση με τη διοικητική δι-
αίρεση της κτήσης, την προέλευση, τις 
συνήθειες και τις οικονομικές ασχολί-
ες των κατοίκων στις επιμέρους πελο-
ποννησιακές περιοχές, τα παραγόμε-
να προϊόντα, τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές και τα μέτρα και σταθμά του 
κάθε τόπου, τα πληθυσμιακά και οικι-
στικά στοιχεία της κάθε επαρχίας, ενώ 
παράλληλα σημειώνονται και διάφο-
ρες άλλες πληροφορίες γεωγραφικού, 
τοπογραφικού ή και αρχαιολογικού 
χαρακτήρα. Στο τέλος του κειμένου 
παρατίθεται ένας πίνακας όπου ανα-
γράονται τα ονόματα των χωριών κάθε 
επαρχίας (territorio) αλλά και γενικά 
στατιστικά στοιχεία. 
Η Breve descrittione παρουσιάζει 
σημαντικές δυσκολίες κατά την ακρι-
βή χρονολόγησή της. Τοποθετείται 
με ασφάλεια μεταξύ 1689-1711 με 
πιθανότερο να έχει πραγματοποιηθεί 
τη διετία 1702-1704 αφού τα στοιχεία 
ταιριάζουν με αυτά σχετικής επιστο-
λής των "Συνδίκων Εξεταστών" που 
την εποχή εκείνη βρίσκονταν  στην 
Πελοπόννησο.
Οι ίδιοι Σύνδικοι σε αναφορά τους 
(dispaccio) της 20ης Νοεμβρίου 1702 
από τη Μεθώνη γράφουν στην κε-
ντρική κυβέρνηση ότι για τη διεξαγω-
γή της απογραφής είχαν ζητήσει τη 
βοήθεια των ορθόδοξων αρχιερέων 
της κτήσης. Και προσθέτουν ότι η 
απογραφή βρισκόταν σε εξέλιξη και 
δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. 
Σύμφωνα με εμπεριστατωμένες εκτι-
μήσεις ιστορικών (Παναγιωτόπουλος, 
Ντόκος, κ.ά.) η Breve descrittione 
αποτελεί ένα μη ακριβές αντίγραφο της 
αναφοράς του τοπογράφου Alberghetti 
(υπεύθυνου Κτηματολογίου της Πελο-
ποννήσου τη διετία 1702-1704), όπως 
αυτή κατατέθηκε στη βενετική Γερου-
σία το 1704.

Η Κορινθία
Η Breve descrittione παρουσιάζει 
στο παράρτημά της μια αναλυτική κα-
τάσταση όλων των ονομάτων χωριών 
της Κορινθίας το 1704. Συγκεκριμένα 
αναφέρονται τα εξής:
 «Περιοχή τρίτη. Η Κόρινθος έχει 
113 χωριά, 10 Μοναστήρια και είναι 
πιο πυκνοκατοικημένη από τη Θήβα, 
την Αθήνα και τη Ρούμελη. Τα χωριά 
έχουν ως εξής:

Corintho Citta (η πόλη της Κορίν-
θου), Vassilico olim Sicyon (Βασιλι-
κό πρώην Σικυώνα), Chiato (Κιάτο), 
Cerillo, Chielnia (Κλένια;), Gimni 
(Γυμνό;), San Vassili (Άγιος Βασί-
λειος), Buzzi (Μπούζι), Limines (Λί-
μνες;), Zarachi (Ζαρακάς;), Panariti 
(Παναρίτι), Lechova (Λέχωβα), 
Valandussa (Βλαντούσσα), Lalotti 
(Λαλιώτι), Gholas (Γουλάς;), Felero 
(Θαλερό), Valza grande (Μεγάλη 
Βάλτσα), Acoli, Valza picciola (Μι-
κρή Βάλτσα), Zemeno (Ζεμενό), 
Marzia, Paradisi (Παραδείσι), Lopesi 
(Λιόπεσι), Bozzichieus (Μποζικάς), 
Voivodeas (Βοϊβοντά), Mali Pano e 
Cato, Rito (Ρητό), San Zuanne (Άγιος 
Ιωάννης), Charia (Καρυά), Peragieliti 
(Περιγιάλι), Lefco (Λέχαιο), Chasso 
(Άσσος), Chizzude (Αζίζι;), Castri 
(Καστράκι;), Calgico, Vracat Bei 
(Βραχάτι), Mussoli, Bolati (Μπολάτι), 
Ringha, Varella, Polissa (Πουλίτσα), 
Vello (Βέλο), Satiri, Narunze (Νερά-
ντζα), Ciparis (Κυπαρίσσι), Braim Bei 
(Ιμπραήμ-μπεη σημ. Κρήνες), Calchi 

(Χαλκί), Cuzzumadi (Κουτσουμάδι), 
San Giorgi con il Macala Cato (Αγ. 
Γεώργιος σημ. Νεμέα με τον Κάτω 
Μαχαλά), Chuci (Κούτσι), Alichizza, 
Liondi (Λιόντι), Petri Rumeliotti (Πε-
τρί Ρουμελιώτη), Psari (Ψάρι), Dussa 
(Ντούσα σημ. Κεφαλάρι), Chiess: 
e Clemendi (Εκκλησία και Κλημέ-
ντι), Frigagni (Φρύγανη), Steffagni 
(Στεφάνι), Stunancha (Στιμάγκα), 
Sapandi (Ζαπάντη;), Dorsa, Chalendi 
(Καλέντζι;), Sarandapico (Σαραντά-
πηχο), Barbati, Giozzia (Γκιόζα σημ. 
Μάτι), Scotigni (Σκοτεινή σημ. χω-
ριό της Αρκαδίας), Soffico (Σοφικό), 
Castagna (Καστανιά), Bassi (Μπάσι 
σημ. Δροσοπηγή), Sulagicos (Σου-
ληνάρι;), Vresti, Veti, Divoli, Villa 
Porto Poro olim Serinensis, Belessi 
e Licoparti, Apathia, Velines (Βελί-
να), Tricala (Τρίκαλα), Marcazi (Μάρ-
κασι), Gielini (Γελήνι), Mazi (Μάζι), 
Soffiana (Σοφιανά), Xamili (Εξαμίλια), 
Frissina, Zaccali (Ζάχολη), Lussi 
(Λούζι σημ. Ελληνικό), Pizza (Πιτσά), 
Scuppa (Σκούπα σημ. Καλλιθέα), 

Tarso Vlachico (Ταρσός βλάχικος), 
Tarso Romeico (Ταρσός ρωμέι-
κος), Fonia (Φονιά σημ. Πανόρα-
μα), Catara, Damala, olim Troe-zen, 
Scapeti, Paraschieri, Passa Cottigna, 
Volaria e Masomata, Methena, 
Fanari, Pegiada Castello, Xergolatio 
Vassu (Ζευγολατιό Άσσου), Bedegni, 
Radho, Mataranga, Pelegi, Angelo 
Castro (Αγγελόκαστρο), Chielli.
Τέλος στο συνοπτικό απογραφικό πί-
νακα ο συντάκτης της αναφοράς ση-
μειώνει ότι η Κορινθία περιλαμβάνει 
113 χωριά εκ των οποίων 46 έχουν 
καταστραφεί, κατοικείται από 3.219 
οικογένειες, οι οποίες δήλωσαν ότι 
έχουν 14.114 οικόσιτα ζώα!

Aθανασούλη Γιώτα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Σπ. Λουκάτος, Πολιτειογραφικά της Πελοπόννησου 

κατά τη δεύτερη Βενετοκρατία (τέλη του ΙΖ' αιώνα), 
Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησια-
κών Σπουδών (Καλαμάτα, 8-15 Σεπτ. 1985), τ. Γ'.

• Β. Παναγιωτόπουλος, Η βενετική απογραφή της 
Πελοπόννησου του 1700, Πρακτικά του A' Διεθνούς 
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Γ'.

• Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη (http://gallica.bnf.fr)

Στα 1830 ο Έλ-
ληνας λόγιος 

και πολιτικός Ανδρέας Μουστοξύδης δη-
μοσίευσε σε μετάφραση δύο φορές - την 
πρώτη στα γαλλικά και τη δεύτερη στα 
ελληνικά - το κείμενο μιας πολύ ενδιαφέ-
ρουσας ιστορικής πηγής που αναφερόταν 
στην περίοδο της Β' Βενετοκρατίας στην 

Πελοπόννησο. Ήδη στην πρώτη δημοσί-
ευσή του ο ίδιος σημείωνε ότι το πρωτό-
τυπο της μετάφρασής του περιεχόταν σε 
χειρόγραφο της βενετικής βιβλιοθήκης 
Querini-Stampalia και αυτό ήταν το μόνο 
πληροφοριακό στοιχείο για την ταυτότη-
τά του, αφού κατά τα άλλα παρουσιαζό-
ταν ανώνυμο και αχρονολόγητο.

Το κείμενο του πρωτοτύπου επιγράφε-
ται Breve descrittione del Regno di 
Morea. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, 
πρόκειται πραγματικά για μια συνοπτι-
κή περιγραφή της Πελοποννήσου ως 
κτήσης των Βενετών, η οποία κατά το 
διάστημα 1685-1715 βρισκόταν στην κα-
τοχή τους. 

Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Κατά την εποχή της δεύτερης Ενετοκρατίας η Πελοπόννησος αναδιοργανώθηκε διοικητικά και οικονομικά. Ονομάστηκε 
Regno di Morea  και χωρίστηκε σε τέσσερις Νομούς. Οι Βενετσιάνοι ανέθεσαν σε διακεκριμένους χαρτογράφους τη σύνταξη 
χαρτών, ώστε να αποτυπωθούν κατά το δυνατόν πληρέστερο τρόπο τα χωριά, οι οικισμοί, τα βουνά, οι λίμνες, τα ποτάμια και 
όλα τα γεωμορφολογικά και ανθρωπογενή στοιχεία της Πελοποννήσου. Στη φωτογραφία απόσπασμα χάρτη του N. Visscher 
(Amst. Bat.) 1698. Τα λάθη στην τοποθέτηση αλλά και στα ονόματα των οικισμών πρέπει να θεωρούνται αναπόφευκτα...
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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

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

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Ευγενία 
Μαυραγάνη ✆ 6985 850178

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

Παραδίδονται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

για όλα τα επίπεδα
και για ενήλικες.

ΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 27410 53672
     & 6978 864922



ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT
• ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 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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23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

ΒΟΛΕΪ
Με γλυκόπικρη 
γεύση ξεκίνησε 
το 2018 για τον 

Παμβοχαϊκό

3ος Ημιμαραθώνιος 
Αγώνας Δρόμου

Εκπλήξεις και ειδήσεις έκρυβε η πίτα του Άρη Bοχαϊκού

ΛΑΧΕΙΦΟΡΟΣ

Οι τυχεροί αριθμοί 
που κληρώθηκαν
Έγινε τη Δευτέρα 22/1/2018 κατά 
την διάρκεια του αγώνα ΠΑΜΒΟ-
ΧΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ η κλήρωση της 
λαχειοφόρου αγοράς. Οι αριθμοί και 
τα δώρα που κληρώθηκαν είναι:
1.- Αριθμός  1419 μια τηλεόραση 
JVC SMART TV 48’’, Προσφορά του 
συλλόγου «ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ» 
2.- Αριθμός 1316 ένα ηλεκτρικό 
αλυσοπρίονο OREGON προσφο-
ρά του καταστήματος «ΨΥΛΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΕΛΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
3.- Αριθμός 2645 ένα ποδήλατο 
KCP MIRAGE 26’’ Προσφορά του 
καταστήματος «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΟ-
ΔΗΛΑΤΩΝ –ΤΣΙΡΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»  
Η Διοίκηση, η προπονητική ομάδα 
και οι αθλητές του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑ-
ΪΚΟΣ, εκφράζουν  τις θερμές ευχα-
ριστίες τους προς τα καταστήματα 
για τις προσφορές τους,  αλλά και 
προς  όλους που συμμετείχαν στην 
λαχειοφόρο,  για την διαχρονική 
εμπιστοσύνη  και έμπρακτο στήριξη 
που προσφέρουν στο σύλλογο.

Νίκη εκτός, ήττα εντός
σελ. 24

μικρά νέα
Stymphalia Lake Run 2018

Τ ο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού 

Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» 
του Δήμου Σικυωνίων και το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνερ-
γασία με τον Αθλητικό Σύλ-
λογο Λαύκας «Η Στυμφαλίς», 
προκηρύσσουν τον 3ο Ημι-
μαραθώνιο Αγώνα Δρόμου 
με την ονομασία «Stymphalia 
Lake Run 2018», ο οποίος θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
27 Μαΐου 2018 (ώρα έναρξης 
εκκινήσεων 09:00), στη λίμνη 
Στυμφαλία.

Ο αγώνας θα έχει ως αφετη-

ρία το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας και περιλαμβάνει 
τρεις διαδρομές (5, 10 και 21,5 
χλμ.) που θα πραγματοποιη-
θούν περιφερειακά της λίμνης 

Στυμφαλίας. Για τη συμμετοχή 
αθλητών είναι απαραίτητη α) 
η εγγραφή και β) η δωρεά του 
ελάχιστου ποσού των 5€ σε 
φορέα αρωγής ευαίσθητων 

ομάδων πληθυσμού. Οι εγγρα-
φές θα υποβάλλονται σε ειδική 
πλατφόρμα, μετά από σχετική 
ανακοίνωση.

Πληροφορίες:
Για το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»: 
e-mail mikoni.ds@gmail.com, 
τηλ. 27420 22573.

Για το Μουσείο Περι-
βάλλοντος Στυμφαλίας: 
Λάια Κιουρκτσόγλου, 
e-mail:kiourktsoglouA@
piraeusbank.gr, τηλ. 27470 
22279 και 27470 22296.

Της Χρ. Τσιορωτά (www.moriasnews.gr)

Η ατμόσφαιρα ζεστή! Ήταν ο χώρος του 
Αλεξάνδρειου στο Βραχάτι σαφώς 

αλλά και οι άνθρωποι που έσπευσαν εκεί, 
η οικογένεια του ΑΡΗ Βοχαικού, αφού 
αυτό είναι η ομάδα και το αποδεικνύει κάθε 
φορά! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Το ραντεβού είχε δο-
θεί για τις 18:30 και ήταν όλοι συνεπείς… Η 
ομάδα έκοβε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της 
και βράβευε χορηγούς! Κανείς δεν έλειψε 
και πως θα μπορούσε άλλωστε! Η προσπά-
θεια είναι κοινή!

Ο Πρόεδρος Θωμάς Κεφοκέρης ευχαρι-
στώντας τους παριστάμενους της ομάδας, 

εκπροσώπους άλλων ομάδων αλλά και 
της ΕΠΣ, τους χορηγούς, το Δήμαρχο Πα-
πακυριάκο και μέλη της Δημοτικής αρχής, 
στελέχη της αυτοδιοίκησης που έδωσαν το 
παρόν , αναφέρθηκε στην καθιερωμένη 
την τελευταία 4ετία κοπή της πίτας, στην 
λαχειοφόρο που φέτος αντικαταστάθηκε 
από λάβαρα και συλλεκτικά ενθύμια, στην 
προσπάθεια της ομάδας γιατί όχι και για την 
άνοδο – και εδώ ήταν η έκπληξη- αλλά και 
στην δική του αποχώρηση από την Προε-
δρεία της ομάδας στο τέλος του έτους – και 
εδώ ήταν η είδηση-! «Υπάρχουν ήδη οι συ-
νεχιστές της προσπάθειας που γίνεται» ση-
μείωσε χαρακτηριστικά και καταχειροκρο-

τήθηκε! Η βραδιά βέβαια “έκρυβε” ακόμα 
μια είδηση, ανακοινώθηκε πως εφεξής ο 
ΑΡΗΣ θα λαμβάνει μέρος σε ημιμαραθω-
νίους και μαραθωνίους με τους αθλητές 
Κώστα Κρασοπουλάκο και Δήμητρα Κεφο-
κέρη οι οποίοι αι θα φορούν τα χρώματα 
της ομάδας και θα τρέχουν γι αυτήν!

Οι χορηγοί, μεταξύ αυτών και η Rap 
Group των αδελφών Παναγιώτη και Δημή-
τρη Ραψωματιώτη» παρέλαβαν το βραβείο 
τους, έλαβαν ευχαριστίες και δήλωσαν την 
αρωγή και ουσιαστική στήριξή τους , σε μια 
βραδιά που έκλεισε με την κοπή της πίτας 
και την αναζήτηση του φλουριού! Τυχερός 
ο αμυντικός Άρης Σαισανάς!
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Εθνικός Πειρ. - Παμβοχαϊκός 0-3
Σαφώς βελτιωμένος σε όλους τους το-
μείς και κυρίως σε σερβίς και υποδοχή 
ο Παμβοχαϊκός πήρε δίκαια τη νίκη στον 
Πειραιά ενώ ο Εθνικός μετά το πρώτο τε-
χνικό τάιμ άουτ όλων των σετ είχε νεκρές 
περιόδους στην υποδοχή του που έδιναν 
μεγάλες διαφορές στον Παμβοχαϊκό.
Τα σετ: 0-3 (20-25, 16-25, 19-25) 
ΕΘΝΙΚΟΣ (Ψάρρας): Μαντέκας 8 (8/15 
επ, 50% υπ - 43% άριστες), Νάιτ 4 (4/24 
επ), Σέιφερτ 3 (3/7 επ), Μπάσης 7 (3/7 επ, 
2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπυριούνης 8 (8/17 
επ, 50% υπ -32% άριστες), Αμπανόζ 1 
(μπλοκ) / Βολουδάκης (λ, 36% υπ -29% 
άριστες), Τουρνάκης 1 (1/1 επ), Δημη-
τούλης, Χατζηνικολάου, Ράμος 6 (6/9 επ)
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ (Δεληκώστας): Ού-
γκο 5 (4/8 επ, 1 άσσος), Μοράλες 3 (άσ-
σοι), Γκλάντστον 10 (6/8 επ, 1 άσσος, 
3 μπλοκ),Μουνίθ Ολιβέιρα 10 (10/18 
επ, 70% υπ -48% άριστες), Παλέντζας 
22(18/30 επ, 1 άσσος, 3 μπλοκ), Δαλα-
κούρας  8 (7/14 επ, 1 άσσος, 55% υπ 
-45% άριστες), Γκαράς (λ, 46% υπ -23% 
άριστες), Γεωργίου, Σαρικεΐσογλου.

Δηλώσεις
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού Κώ-
στας Δεληκώστας δήλωσε: «Οι τρεις 
βαθμοί είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα. 
Στην επίθεση δουλειά θέλουμε ακόμα 
δουλειά. Έχουμε πολύ βελτίωση και στο 
σερβίς. Σήμερα το σερβίς, μπλοκ, άμυ-
να έκρινε το αγώνα. Έχουμε μπροστά 
μας τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο οποίος 
θα έρθει στο Βραχάτι με τον Ουσίκοφ. 
Θα είναι ενισχυμένος αλλά εάν παίξουμε 
στα όρια θα γίνει ανταγωνιστικό παιχνίδι. 
Όπως βλέπετε όλα πλέον είναι ανοικτά. Ο 
Παναθηναϊκός φυσικά και είναι μέσα στο 
παιχνίδι και εάν βελτιωθεί κι άλλο μπορεί 
να κάνει μόνο νίκες. Θα έχουμε συγκλο-
νιστικό φινάλε».
Ο αρχηγός του Παμβοχαϊκού Ανέστης 
Δαλακούρας δήλωσε: «Κάναμε κακό 
ξεκίνημα. Έπρεπε να αλλάξουμε, δουλέ-

ψαμε στην προπόνηση και αυτό φάνηκε. 
Χρειαζόμασταν αυτό το τρίποντο γιατί 
ακολουθεί και ο αγώνας με τον πρωτα-
θλητή ΠΑΟΚ».

Παμβοχαϊκός - ΠΑΟΚ 0-3
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα με 3-0 ενώ οι 
γηπεδούχοι διεκδίκησαν παλικαρρίσια το 
δεύτερο σετ και πάλεψαν με το παραπά-
νω, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν 
να επιβληθούν και να πάρουν τη νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο 
εξαιρετικός Κουμεντάκης με τον νεαρό 
ακραίο να πετυχαίνει 20 πόντους έχοντας 
το εντυπωσιακό 83% ποσοστό στην επί-
θεση. Πίσω του ο Ουσίκοφ που πέτυχε 
15. Για τους ηττημένους ο Παλέντζας είχε 
15, ο Δαλακούρας 10, αλλά δεν έφταναν 
για να μπορέσει ο Παμβοχαϊκός να πάρει 
κάτι παραπάνω από το ματς.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος - Νικολόπουλος
Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν 
από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 
20 λάθη αντιπάλων. Οι πόντοι του ΠΑΟΚ 
προήλθαν από 6 άσσους, 49 επιθέσεις, 6 
μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (16-25, 29-31, 19-25) σε 84 
λεπτά
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Ούγκο 
9 (3/5 επ, 6 μπλοκ), Μοράλες 1 (0/1 επ, 1 
άσσος), Γκλάντστον 6 (4/9 επ, 1 άσσος, 
1 μπλοκ), Μουνίθ Ολιβέιρα 9 (8/24 επ, 1 
άσσος, 50% υπ -35% άριστες), Παλέντζας 
15 (15/34 επ), Δαλακούρας 10 (8/15 επ, 1 
άσσος, 1 μπλοκ, 63% υπ -26% άριστες) / 
Γκαράς (λ, 60% υπ - 50% άριστες), Γεωρ-
γίου 1 (άσσος), Βουλκίδης.
ΠΑΟΚ (Ρίτσι): Κουμεντάκης 20 (15/18 
επ, 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 36% υπ -27% άρι-
στες), Ουσίκοφ 15 (15/29 επ), Τακουρίδης 
8 (5/6 επ, 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πελεκούδας 
9 (7/10 επ, 2 μπλοκ), Βάλκιερς 1 (άσσος), 
Σαφράνοβιτς 8 (7/18 επ, 1 άσσος, 25% υπ 
-8% άριστες) / Παπαδημητρίου (λ, 47% 
υπ -26% άριστες), Παντακίδης, Τερζής, 
Σωτηρίου.

Με γλυκόπικρη γεύση 
ξεκίνησε το 2018 για την 

ομάδα του Βραχατίου. Καταρχήν πέ-
τυχε μια σημαντική, εκτός έδρας, νίκη 

στον Πειραιά έναντι του Εθνικού με 
0-3 σετ, αλλά στον εντός έδρας αγώ-
να απέναντι στον ΠΑΟΚ γεύτηκε την 
πικρή γεύση της ήττας αφού η ομάδα 

της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε, σχετικά 
άνετα, με 0-3 σετ. Έτσι αυτή τη στιγμή 
ο Παμβοχαϊκός βρίσκεται στη 1Οη θέση 
της Volleleague με 14 βαθμούς...

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΤΤΑ

Μια στο καρφί και 
μια στο πέταλο για 
τον Παμβοχαϊκό


