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ΕΚΠΤΩΤΟΣ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ
Ενώ ο Γ. Δέδες από το Κιάτο ανακοίνωσε τη μελέτη
για τα δίκτυα διανομής του νερού ύψους 3 εκατ. ευρώ

Στην εκπομπή της Τζένη Σουκαρά "Κορινθίων Έργα" της RapMedia έδωσε συνέντευξη ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης εξηγώντας πως και γιατί κινήθηκε η διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου στο Φράγμα
του Ασωπού, ποιες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για
την ολοκλήρωση του έργου. Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Δέδες από το Κιάτο ανακοίνωνε τη μελέτη για τα δίκτυα διανομής του νερού από το φράγμα προς τις πεδινές
και ημιορεινές περιοχές, ύψους 3 εκατ. ευρώ.
■ σελ. 5, 12-13

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Μίλησε για όλα
ο Αννίβας

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Μεγάλα αναπτυξιακά έργα
στην τελική ευθεία
ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΔΉΜΑΡΧΟ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σε συνέντευξή του στον Γ.Γουγά και τον τηλεοπτικό
σταθμό Ηλέκτρα ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας έδωσε
μια πλήρη εικόνα των έργων που είναι σε εξέλιξη
■ σελ. 2
ή/και δρομολογούνται στο δήμο του.

ΒΟΛΕΪ

Εκτός οκτάδας
Κυπέλλου
ο Παμβοχαϊκός
■ σελ. 24

■ σελ. 4-5

Καρναβάλια 2018

Οι KINGS στο Κιάτο

Βραζιλιάνικο
χρώμα στο
Βραχάτι!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Χρηματοδοτήσεις
από τον ΕΛΓΑ

■ σελ. 14

2 Δήμος Βέλου-Βόχας
Αναλυτικός ήταν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος στη συνέντευξή
του με τον δημοσιογράφο Γιώργο Γουγά,
στην εκπομπή "Διάλογοι" του τηλεοπτι-

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
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κού καναλιού Ηλέκτρα. Μίλησε για όλα τα
εξελισσόμενα και προβλεπόμενα έργα του
δήμου και αναφέρθηκε στις στοχεύσεις
που έχει για την υλοποίηση έργων που θα
δώσουν αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Από αυτή τη συνέντευξη παραθέτουμε σύντομες αναφορές στα τρία σημαντικότερα
θέματα που συζητήθηκαν. Η εκπομπή θα
προβληθεί πάλι το βράδυ της Παρασκευής
16/2, στις 22:00 στον Ηλέκτρα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΟΥΓΑ

Το κύριο βάρος στην ύδρευση
και στα αντιπλημμυρικά
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας απαντώντας κατ' αρχήν στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το ποιο θέμα δεν τον
αφήνει να κοιμηθεί τα βράδια απάντησε
χωρίς αναστολές, η ύδρευση! Το θέμα,
εξήγησε στη συνέχεια, είναι πραγματικά
τεράστιο, το ζούμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο δήμος μας δεν έχει πηγές,
ανέφερε, παίρνουμε νερό μόνο από τις
γεωτρήσεις. Έχουμε 70 γεωτρήσεις από
τις οποίες υδρεύεται ο δήμος και σήμερα υπολειτουργούν. Δουλεύουν μόνο οι
30-35 οι οποίες λόγω της τρίτης χρονιάς
πολύ μεγάλης ανομβρίας έχουν πέσει σε
ποσοστό κάτω από 70% αρκετές τραβούν
και χώμα.... Έχουμε πρόβλημα και ποσοτικό και ποιοτικό.
Ταυτόχρονα έχουμε και το πρόβλημα
της άρδευσης, συνέχισε, αφού όλα τα
τοπικά διαμερίσματα έχουν υψηλής ποιότητας επιτραπέζιο σταφύλι, αλλά όχι νερό.
Απαντώτας στην ερώτηση γιατί δεν
διεκδικεί νερό από τη Στυμφαλία ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας εξήγησε ότι ήδη
έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και
συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι πρέπει να
οδηγηθούμε συνολικά σε άλλη μορφή

διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ενώ
υποστήριξε με θέρμη ότι η ολοκλήρωση
του φράγματος του Ασωπού και των δικτύων μεταφοράς των υδάτων, θα δώσει οριστικές λύσεις.
Αναφερόμενος στον προγραμματισμό
για το καλοκαίρι του 2018 που αναμένεται εξίσου δύσκολο, είπε ότι θα γίνει μια
σειρά γεωτρήσεων καθώς και καθαρισμός και επαναλειτουργία παλαιότερων
γεωτρήσεων.

Τα οικονομικά
Στη συνέντευξη ένα μεγάλο μέρος

αφορούσε τα οικονομικά του δήμου
Βέλου-Βόχας. Ο Αννίβας Παπακυριάκος
αφού ανέλυσε για μία ακόμα φορά τη
δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία
ανέλαβε το δήμο το 2011, συνόψισε
καταλήγοντας πώς σήμερα ο δήμος,
μπορεί να μην είναι πλούσιος, αλλά είναι
υγιής οικονομικά κι αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να κάνει προγραμματισμό έργων
για το μέλλον.

Αντιπλημμυρικά
Το τρίτο μεγάλο θέμα που αναλύθηκε αφορούσε τα αντιπλημμυρικά

έργα όπου ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
εξήγησε το μέγεθος του προβλήματος
αλλά και τις ενέργειες που έχουν γίνει.
«Είμαστε από τους πρώτους που κάναμε μελέτες», είπε «και είχαμε την τύχη
να είναι Γ.Γ. στο υπουργείο Υποδομών
ο Γιώργος Δέδες. Έχουμε πάρει μέχρι
τώρα 4 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά
έργα», κατέληξε.
Στη συνέχεια εξήγησε αναλυτικά τα
προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κυρίως με το ρέμα του Περιστερώνα στο Κοκκώνι, όπου δεν υπήρχε
εκβολή στη θάλασσα. «Και σε αυτό το
μικρό ρέμα διοχετεύτηκαν τα όμβρια από
τη Νέα Εθνική Οδό και την σιδηροδρομική γραμμή», τόνισε. Το πρόβλημα όπως
είπε θα λυθεί αλλά όχι οριστικά αφού η
συνολική μελέτη προβλέπει τρεις εξόδους του ρέματος στη θάλασσα, όμως
τα 2,5 εκατομμύρια που αναλογούν
σ' αυτό το έργο καλύπτουν μόνο μία.
Ωστόσο, όπως εξήγησε ο Αννίβας Παπακυριάκος, οι πρόσφατες εξαγγελίες του
Γιώργου Δέδε από το Κιάτο (βλ. σελ. 5)
καλύπτουν και το υπόλοιπο του έργου
που πρέπει να γίνει.

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

διανομή κατ’ οίκον

6972074932
www.koph-mpeton.gr

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Γνώμη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου Βόχας στο ρυθμό του καρναβαλιού
MΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΕΛΑ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΥ!!!
Όλα είναι έτοιμα για το καρναβάλι
του Δήμου Βέλου Βόχας την Κυριακή
18 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 4.00
μ.μ. στην παραλία Βραχατίου που αναμένεται να εκτοξεύσει το θερμόμετρο
του κεφιού και της ευρηματικότητας
στα ύψη.
Χαμόγελα, χρώματα, χαρούμενες
καρναβαλικές διαθέσεις θα σκορπίσουν και θα μεταφέρουν παντού μηνύματα αισιοδοξίας και χαράς.
Η άμεση ανταπόκριση και συνεργασία αυτών που βοήθησαν να στηθεί το
φετινό καρναβάλι, μας γεμίζει όλους
με ελπίδα και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά. Ο ενθουσιασμός
και το συλλογικό πνεύμα συνεργασίας
σηκώνουν ψηλά τον πήχη και μας κάνει ακόμη πιο αισιόδοξους.
Ντυθείτε με κέφι, χαρά, διάθεση
και ελάτε να το ζήσουμε!!!. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί,
να ζήσουμε στιγμές ονειρεμένες και
αξέχαστες, να στείλουμε το δικό μας
μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας!!!
Καλή Αποκριά και Καλή Σαρακοστή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αποκριάτικης Παρέλασης
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 4.00 μ.μ. στην παραλία Βραχατίου (Άγιος Δημήτριος)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η αποκριάτικη παρέλαση
ξεκινάει από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι
την παιδική χαρά.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 15 γκρουπ με 1200
καρναβαλιστές

Σε σύντομες δηλώσεις της στη RapMedia η αντιδήμαρχος Πολιτισμού δήμου Βέλου-Βόχας αναφέρθηκε στο Καρναβάλι του δήμου, που φέτος διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά:
«Είμαστε πράγματι στην τελική ευθεία», είπε,
«της μεγάλης γιορτής του Καρναβαλιού μας στο
Βραχάτι την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα
με την μετεωρολογική πρόγνωση ο καιρός θα είναι
σύμμαχός μας, οπότε περίμενουμε όλον τον κόσμο
να περάσουμε πολύ όμορφα, την Κυριακή στις 4:00 το απόγευμα.
Ευχαριστούμε», συνέχισε, «τους χορηγούς μας που μας στήριξαν σε
αυτή την προσπάθεια, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς επικοινωνίας, τη RapMedia, το KorinthosTv και τη Γνώμη Πολιτών. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές αυτούς που φαίνονται και αυτούς που
δεν φαίνονται που εργάστηκαν σκληρά για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα. Σας περιμένουμε όλους στο Βραχάτι!»
Τέλος, σε δηλώσεις της στην εφημερίδα μας, η Μαρία Καλλίρη αναφέρθηκε στην ειδική έκπληξη που περιμένει όλους στο Καρναβάλι αφού
ετοιμάζεται βραζιλιάνικη εισβολή στην παραλία Βραχατίου!!!

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

ΕΚΦΩΝΗΤΕΣ: Στην παρουσίαση του
φετινού καρναβαλιού θα δώσουν
χρώμα και διάθεση η Μαίρη Νικολοπούλου, ο Νίκος Σπυρόπουλος και η
Μαίρη Καπώλη.
D.J: Στις μουσικές επιλογές και φέτος
ο Κώστας Τσάκωνας που θα μας διασκεδάσει και θα μας παρασύρει στο
χορό με καρναβαλικά ακούσματα από
latin, samba, mambo, disco, latino,
rock n roll ….. και πολλά πολλά ακόμη….
Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσουν μοντέρνοι και λάτιν χοροί,
κλόουν, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ που
θα μας παρασύρουν στο ρυθμό του
καρναβαλιού και στις 19.00 το κάψιμο
του καρνάβαλου στο λιμάνι του Βραχατίου όπου ο ουρανός θα φωτιστεί
από τα χρώματα των βεγγαλικών.
Το γλέντι όμως δε σταματά εδώ. Στα
μαγαζιά της παραλίας μας το αποκριάτικο ξεφάντωμα θα συνεχιστεί με πάρτυ και πολλές πολλές εκπλήξεις.
Οργανωτική Επιτροπή
Καρναβαλιού
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Γνώμη
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Σύμβαση με την Ιστορία,
τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
Ιστορική υπογραφή στο δήμο Σικυωνίων για τη μετατροπή των διατηρητέων
αποθηκών ΑΣΟ σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκδηλώσεων
Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου:
«Αποκατάστασης Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο.
και Αλλαγή Χρήσης». Πρόκειται για
την επιτυχή κατάληξη των μεθοδικών
προσπαθειών της παρούσας δημοτικής
αρχής, η οποία από την αρχή της θητείας της έθεσε στο κέντρο των προτεραιοτήτων της την ανάδειξη του δήμου
Σικυωνίων σε σημείο αναφοράς για τις
τέχνες, τον πολιτισμό και την ιστορία.

Μ

ετά από μία μακριά και επίπονη
διαδρομή που ξεκίνησε το 2011
και περιελάμβανε εκτεταμένες
συζητήσεις, διαβούλευση, προγραμματισμό, εκπόνηση των απαιτούμενων
μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του
δήμου και το Γραφείο Προγραμματισμού, ωρίμανσή τους και ένταξη του
έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης,
σήμερα ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος
Σταματόπουλος, με φανερή χαρά υπέγραψε τη σύμβαση του έργου.
Το συγκρότημα των διατηρητέων
κτιρίων ΑΣΟ στο Ο.Τ. 88, έκτασης 4,2
στρεμμάτων στην καρδιά του Κιάτου
πολύ σύντομα θα μεταμορφωθεί σε μια
μικρογραφία του «Μύλου» της Θεσσαλονίκης, έναν πολυχώρο πολιτισμού

και εκδηλώσεων που θα καταστήσει το
Κιάτο τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο
της παραλιακής Κορινθίας αλλά και γενικότερα της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Οι χώροι των παλιών σταφιδεργοστασίων με το ειδικό ιστορικό βάρος
που φέρουν και χωρίς να χάσουν την ξεχωριστή πολιτιστική τους ταυτότητα, με
προσεγμένες και ακριβείς παρεμβάσεις
θα υποδεχθούν χώρους πολιτισμού,
νεότητας, συνεδρίων, μουσείου, αιθουσών εκδηλώσεων με στόχο αφ’ενός την
προαγωγή του πολιτισμού και αφ’ετέρου την προσέλκυση επισκεπτών.

Το μουσείο του Λύσιππου
Η προσωπικότητα και το έργο του σικυώνιου γλύπτη Λύσιππου, του οποίου
το στίγμα έμεινε ανεξίτηλο ανά τους αιώνες, αποτέλεσε για τη δημοτική αρχή
Σικυωνίων πηγή έμπνευσης για την
ανάδειξη της γενέτειρας του σε κέντρο
Πολιτισμού. Το Μουσείο, με μόνιμη έκθεση συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα έργων του Λυσίππου, θα λειτουργήσει στο κτίριο 1 του συγκροτήματος των
αποθηκών ΑΣΟ, ενταγμένο μέσα σε μια
κυψέλη πολιτιστικών και δημιουργικών
διεργασιών και όχι αποκομμένο στο κτί-

ριο της σημερινής βιβλιοθήκης, όπως
προέβλεπαν παλαιότερες μελέτες προηγούμενων δημοτικών αρχών.
Η σημερινή δημοτική αρχή Σικυωνίων ανακαλύπτοντας τον πλούτο που
κρύβει η Σικυώνια γη στη ιστορία, στον
πολιτισμό, στις τέχνες και επενδύοντας
στην παράδοση αιώνων, φιλοδοξεί να
καταστήσει την περιοχή κέντρο πολιτιστικής δημιουργίας, σημείο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
Με τη σημερινή υπογραφή αυτής
της σύμβασης μια νέα εποχή ανάδειξης, προβολής, δημιουργικότητας και
προσέλκυσης επισκεπτών ανοίγει για
το Κιάτο και γενικότερα το δήμο Σικυωνίων, όπου ορόσημα θα αποτελούν ο
πολιτισμός, οι τέχνες και η ιστορία.

Το έργο με λίγα λόγια
Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των
διατηρητέων κτιρίων 1,2,3 και 4 που
βρίσκονται στη ΒΔ πλευρά και η χρηματοδότηση του έργου είναι από το ΕΣΠΑ
2014-2020 και ειδικότερα από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - (Ε.Π.Υ.ΜΕ.
ΠΕΡ.Α.Α.).

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ


Σε τροχιά υλοποίησης
η συντριπτική πλειοψηφία των έργων

Από τη συνάντηση στο δημαρχείο Σικυωνίων: Διακρίνονται ο Γ.Γ. Θάνος Βούρδας, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπ.
Σταματόπουλος, ο Γ.Γ. Γιώργος Δέδες, η βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη, ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός και αριστερά
στη φωτό ο βουλευτής Γιώργος Τσόγκας.

Μεγάλα αναπτυξιακά έργα
στην τελική ευθεία

Δ

Ανακοινώσεις στο δήμο Σικυωνίων μετά την επίσκεψη
των δύο Γενικών Γραμματέων και των τριών βουλευτών

έσμη έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα αναβαθμίσουν
την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων και θα
δώσουν αναπτυξιακή δυναμική στην
περιοχή ανακοίνωσαν οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών Γιώργος Δέδες και Θάνος Βούρδας σε συνέντευξη τύπου
που δόθηκε στο Δημαρχείο Κιάτου,
παρουσία των Βουλευτών Κορινθίας
Μαρίας Θελερίτη, Γιώργου Ψυχογιού
και Γιώργου Τσόγκα, του Δημάρχου
Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου,
Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και φορέων του Δήμου.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος στην αρχική του τοποθέτηση έκανε μια συνοπτική αναφορά στα θέματα που συζητήθηκαν
στην πολύωρη συνάντηση:
Συζητήσαμε, είπε, για τα οδικά δίκτυα την παλιά Εθνική οδό τους κόμβους, τους οποίους πρέπει να γίνουν
και είναι σε εκκρεμότητα από την
κατασκευή των οδικών δικτύων της
Εθνικής οδού αλλά και από την κατασκευή του προαστιακού, τη διευθέτηση
των ομβρίων υδάτων αλλά κυρίως τα
αντιπλημμυρικά τα οποία έχουν ήδη
εξαγγελθεί και να ξεκινήσουν κατασκευάζονται.
Μιλάμε για την οριοθέτηση των χειμάρρων και ποταμών Κυρίλλου και
Ελισσώνα, εξήγησε, ώστε να γίνεται
καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων.
Παράλληλα κουβεντιάσαμε για τα
αρδευτικά δίκτυα και στις τρεις δημοτικές ενότητες προκειμένου να δρομολογηθούν και να καταφέρουμε να

αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα
της περιοχής, η οποία όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ υψηλή.
Επίσης, συνέχισε ο δήμαρχος Σικυωνίων, συζητήσαμε για τον οδικό άξονα που συνδέει το Κιάτο με τη Νεμέα
και πιστεύουμε ότι στο άμεσο χρονικό
διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί και οι
μελέτες και θα καταφέρουμε να έχουμε
έναν κόμβο που θα συνδέει δύο εθνικές οδούς και δύο πόλεις και παράλληλα θα έχει και την ιδιαίτερη αρχαιολογική του σημασία.
Μέχρι όμως να ολοκληρωθεί και ο
δρόμος, ανέφερε, που θα συνδέει και
το Κιάτο με τη Νεμέα προτείναμε ένα
άλλο μικρό κομμάτι το οποίο μπορεί να
λειτουργήσει άμεσα και μιλάμε για το
δρόμο που συνδέει τα Μποζικοχώρια
με τη Νεμέα είναι ένας δρόμος παράλληλος για τον οποίο βρισκόμαστε στη
διαδικασία εκπόνησης και ολοκλήρωση της μελέτης.
Εν συνεχεία ο κ. Σταματόπουλος
αναφέρθηκε στη συζήτηση που έγινε για το μείζον έργο της περιοχής,
το φράγμα του Ασωπού. Είναι ένα
έργο, τόνισε, τεράστιας σημασίας για
την πεδινή Κορινθία και πιστεύουμε ότι
θα είμαστε σε θέση μέχρι το τέλος του
χρόνου να έχουμε καινούριο ανάδοχο,
κατέληξε.

Ισχυρές χρηματοδοτήσεις,
αναπτυξιακής τροχιάς
Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του
δήμου μας, υπογράμμισε ο δήμαρχος
Σικυωνίων, έχουν την υπογραφή του
γενικού γραμματέα. Αναφερόμενος
δε στα νέα έργα που δρομολογούνται
ο Σπύρος Σταματόπουλος μίλησε για

μία νέα χρηματοδότηση η οποία αφορά στο λιμάνι του Κιάτου, βρίσκεται
στη διαδικασία έκδοσής της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εκτιμάται
ότι θα δημοπρατηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Σκοπεύουμε να το κάνουμε σύμφωνα με τη μελέτη ένα τουριστικό καταφύγιο, εξήγησε ο δήμαρχος Σικυωνίων, το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά
στην ανάπτυξη της περιοχής.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στο
αρχαίο θέατρο ο Σπύρος Σταματόπουλος τόνισε ότι υπάρχει συνεργασία με τον κ. Δέδε από τότε που
ήταν αντιπεριφερειάρχης, το έργο
βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής
της δεύτερης προγραμματικής όπου
θα ολοκληρωθεί η ανασκαφή του
θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι
αδειοδοτήσεις και θα είναι έτοιμο για
αποκατάσταση. Επίσης, αναφερόμενος στις αποθήκες ΑΣΟ ενημέρωσε
ότι εντάχθηκαν ήδη στο ΕΣΠΑ δημοπρατήθηκαν και είναι στη φάση έναρξης των εργασιών αφού υπογράφηκε
η σύμβαση (δες σελ.4). Στο τέλος της
τοποθέτησής του και πριν ευχαριστήσει τους παριστάμενους για την επίσκεψή τους, ο δήμαρχος Σικυωνίων
"άστραψε και βρόντηξε" για το έργο
της ύδρευσης και τόνισε ότι το έργο
θα ολοκληρωθεί ότι και να γίνει (δες
σελ. 6).
Κλείνοντας ο κ. Σταματόπουλος
τόνισε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι
εποχές δεν είναι εύκολες παρ όλ αυτά
όμως μέχρι τώρα έχετε ανταποκριθεί
στα αιτήματά μας και ευελπιστούμε από
αυτή τη συνεργασία να προκύψουν και
νέες χρηματοδοτήσεις.

«Η αλήθεια είναι ότι στο δήμο Σικυωνίων
έχουν υπάρξει σημαντικές χρηματοδότησεις από κυβερνητικής πλευράς και αυτό το
οποίο θα ήθελα να επισημάνω διότι είναι κάτι
που μας δημιουργεί ιδιαίτερη ικανοποίηση,
είναι ότι ο δήμος ανταποκρίνεται άμεσα στις
ανάγκες, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των έργων να βρίσκεται σήμερα σε
τροχιά υλοποίησης».
Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Δέδες ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας έτσι
την άριστη σχέση και συνεργασία που έχει με
τη δημοτική αρχή Σικυωνίων. Εν συνεχεία
επικεντρώθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες
παρεμβάσεων του Υπουργείου που αφορούν
υποδομές του δήμου:
Λιμενικά: Για το έργο του Λιμένα Κιάτου,
που χρηματοδοτήθηκε από το 2015 με ποσό
της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, ο Γ. Γ. Υποδομών
δήλωσε ότι βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης, με την
έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης να
είναι θέμα ημερών, ώστε πολύ γρήγορα να
προχωρήσει η προκήρυξη της δημοπράτησης για το τουριστικό καταφύγιο.
Αντιπλημμυρικά: Ο Γιώργος Δέδες γνωστοποίησε πως ανατέθηκε στους παραχωρησιούχους όλων των αυτοκινητοδρόμων
η - αδαπάνως για το Δημόσιο -σύνταξη
ολοκληρωμένων μελετών αντιπλημμυρικής
προστασίας. Για το Νομό Κορινθίας υπάρχουν ήδη κατατεθημένες από την Ολυμπία
Οδό οι προμελέτες για ένα μεγάλο πακέτο
αντιπλημμυρικών έργων.
Έργα Οδοποιίας: Γίνονται ήδη οι μετρήσεις ήχου που θα οδηγήσουν στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα κατάλληλα σημεία
της Εθνικής οδού, ενώ παραμένει η δέσμευση για τον παράπλευρο στην Εθνική οδό
δρόμο από την Κόρινθο μέχρι το Κιάτο, οι
εργασίες κατασκευής του οποίου θα ξεκινήσουν την Άνοιξη. Γνωστοποίησε επίσης πως
έχει δρομολογηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας από το Υπουργείο
για το οδικό δίκτυο όλης της χώρας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 500εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
επενδύσεων.
Υδρευτικά/Αρδευτικά: Το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών θα υλοποιήσει
με δημοπράτηση εντός του έτους, τη μελέτη
που ήδη εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με δεσμευμένη χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για τα αρδευτικά
και υδροδοτικά δίκτυα του φράγματος του
Ασωπού, ώστε αμέσως με την ολοκλήρωση
κατασκευής του φράγματος να είναι έτοιμη
να ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων.
Τέλος, για το Φράγμα του Δόξα τόνισε
πως, χωρίς να θιγεί ο τουριστικός χαρακτήρας που έχει αποκτήσει η περιοχή, θα πρέπει με ένα συνδυασμό των υπαρχουσών
γεωτρήσεων και ένα μικρότερης έκτασης
από το αρχικώς προβλεπόμενο αρδευτικό
έργο να δοθούν λύσεις στις ανάγκες της περιοχής Φενεού και Στυμφαλίας. Ανέλαβε τη
δέσμευση πως το Υπουργείο θα φροντίσει για
την επικαιροποίηση των αναγκαίων μελετών
ώστε να υπάρξουν σύντομα λύσεις.
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Άστραψε και
βρόντησε για
την ύδρευση�
Στη συνέντευξη τύπου που
οργανώθηκε μετά το πέρας
της συνάντησης του δημάρχου
Σικυωνίων με τους γενικούς
γραμματείς και τους βουλευτές
του νομού, σε μία αποστροφή
του λόγου ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
αναφέρθηκε στο έργο της
ύδρευσης με κατηγορηματικό
τρόπο χρησιμοποιώντας ακόμη
σκληρή γλώσσα:
«Το έργο έχει δρομολογηθεί
εδώ και καιρό», είπε, «Φαίνεται
ότι κάποια συμφέροντα δεν το
άφηναν να γίνει και δεν τους
πέρασε και δεν θα τους περάσει.
Είναι ένα έργο το οποίο είναι
θωρακισμένο διοικητικά είναι
αδειοδοτημένο και λέω προς
πάσα κατεύθυνση σε όλους αυτούς που επιχειρούν ακόμα να
το εμποδίσουν, δεν θα τα καταφέρουν. Έχει ήδη ολοκληρωθεί
ένα σημαντικό μέρος, το μεγαλύτερο μέρος κι αυτό φέρει την
υπογραφή του γενικού γραμματέα του κ. Δέδε. Προχωράμε
ακάθεκτοι, βρισκόμαστε σε
διαδικασία ολοκλήρωσής του,
με μία δημοπρασία που θα γίνει
μέσα σ' αυτό το μήνα και επιτέλους θα υδροδοτηθεί η πόλη
του Κιάτου και τα γύρω χωριά
από τις πηγές της Στυμφαλίας
για να λυθεί μια και καλή το
πρόβλημα που θα αναβαθμίσει
την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα εξοικονομηθούν πάρα
πολλά χρήματα όχι μόνο για το
δήμο και τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης αλλά
θα εξοικονομηθούν και κάποιες
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από
τα νοικοκυριά τα οποία δεν θα
τα ξοδεύουν πλέον για πόσιμο
νερό»!

στην

ΓΚΛΙΤΣΑ

του

τσοπάνη

Ένας επιτυχημένος χορός
σε έναν εξαιρετικό χώρο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε ο Σύλλογος του Βραχατίου "Μέγας
Αλέξανδρος" τον ετήσιο χορό του στο πολύ καλό εστιατόριο "Θέα" στην
παραλία Άσσου. Η προσέλευση των φίλων και μελών του συλλόγου ήταν
αθρόα και ο πρόεδρος του Συλλόγου Άρης Σταύρου μαζί με μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου τους υποδεχόταν στην είσοδο με ένα ζεστό χαμόγελο.
Η αίθουσα του "Θέα" ήταν στολισμένη αποκριάτικα, όμορφη, λαμπερή,
υψηλής αισθητικής, άνετη και ζεστή αλλά και με μια υπέροχη θέα προς
τον φουρτουνιασμένο Κορινθιακό! Τραπέζια μεγάλα, άνετα, καλοστρωμένα υποδέχτηκαν τους συνδαιτημόνες, ενώ το σέρβις του καταστήματος
ήταν άψογο, οι σερβιτόροι πρόθυμοι και φιλικοί υπό την άγρυπνη καθοδήγηση του ιδιοκτήτη κ. Θάνου Πισιμίση!
Η συνεστίαση χαρακτηρίστηκε από κέφι και καλή διάθεση. Οι "Διαπασών" ξεκίνησαν το τραγούδι με λαϊκό πρόγραμμα, που ξεσήκωσε τον
κόσμο και έδωσε χαρακτήρα γλεντιού στην όλη εκδήλωση. Στη συνέχεια
ακολούθησε δημοτικό πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική και τότε
πραγματικά ο κόσμος συμμετείχε μαζικά με πρώτο τον πρόεδρο του Συλλόγου Άρη Σταύρου σε ένα εκπληκτικό τσάμικο (φωτό).
Από την πλευρά μας πολλά συγχαρητήρια προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου και ευχές για επανάληψη και του χρόνου αυτής της υπέροχης,
απολύτως επιτυχημένης εκδήλωσης!

Ανήσυχος αυτοδιοικητικός, εξ ανατολικής Κορινθίας ορμώμενος και
"σώγαμπρος" στα ρουμάνια και τους
κάμπους των Καλλιάνων, εθεάθη
να περιτριγυρίζει ως φάντασμα
αναζητώντας το ...χαμένο κλειδί της
υδάτινης ευτυχίας!
Ο εν λόγω "κύριος" αφού επί χρόνια
"άρμεξε" τη γελάδα του γείτονα,
θορυβήθηκε, από τα εσχάτως
δρομολογημένα και επιτυχώς
εκτελεσμένα έργα του "ιδιοκτήτη"
της χρυσοφόρας αγελάδας, που θα
βάλουν οριστικά τέλος στην άνευ
όρων αρπαγή του πολυτιμότερου
αγαθού.
Φαίνεται ότι η εποχή του "λαβείν"
δίχως "δούναι" έχει παρέλθει οριστικά, εξού και η αναστάτωση του εν
λόγω αυτοδιοικητικού.
Τέλος παραφράζοντας τα λόγια του
τελευταίου άρθρου του Συντάγματος της πατρίδας μας, μπορούμε να
επισημάνουμε ότι επαφίεται στον
πατριωτισμό των Στυμφάλιων και
δη των κατοίκων των Καλλιάνων,
που δικαιούνται και υποχρεούνται
να αντιστέκονται, με κάθε μέσον
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να
υφαρπάξει τον πλούτο του τόπου
τους, με οποιοδήποτε τρόπο!

με υπογραφή
Τι έγινε στο Δερβένι
που δεν έγινε
στο Ζευγολατιό;
ΜΑΘΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ για τις ενέργειες των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κλείσει το υποκ/μα τράπεζας στο Δερβένι με
το σκεπτικό ότι θα διαταραχθεί η ζωή
των κατοίκων.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΣΑΜΕ παρά να αναρωτηθούμε, όντας μάρτυρες του κλεισίματος
των υποκαταστημάτων τράπεζας και
ταχυδρομείου στο Ζευγολατιό, τι ήταν
αυτό που δεν έκαναν οι Ζευγολατιώτες
ώστε να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης.
ΜΉΠΩΣ ΕΠΕΙΔΉ δεν έκαναν λαϊκή συνέλευση; Μήπως επειδή δεν κάλεσαν
ποτέ οι ίδιοι οι κάτοικοι και όχι κάποιος
σύλλογος ή σωματείο, το δήμαρχο να
του επιδώσουν ψήφισμα να του ζητήσουν να το υπογράψει να του ζητήσουν
να το περάσει από δημοτικό συμβούλιο
και να το προωθήσει ανωτέρω;
ΜΉΠΩΣ ΕΠΕΙΔΉ η αδιαφορία και ο ωχαδελφισμός έχει κερδίσει κατά κράτος;
Μήπως επειδή πάντα περιμένουμε από
κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό μας
να μας σώσει;
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Δήμαρχος
Βέλου-Κιάτου�
Το Σάββατο το βράδυ στο
χορό του Παμβοχαϊκού, στην
αίθουσα "Μίκης Θεοδωράκης", στο ξενοδοχείο "Αλκυών" έγινε το αδιαχώρητο!
H νίκη της ομάδας λίγη ώρα
πριν τον ετήσιο χορό επί του
Φοίνικα Σύρου, εκτόξευσε
τον ενθουσιασμό της διοίκησης και των παρευρισκομένων, ενώ η προσέλευση
του κόσμου ήταν αθρόα και
πολύ μεγαλύτερη από την
αναμενόμενη.
Έμπλεος χαράς τόσο για
τη νίκη όσο και για την
προσέλευση του κόσμου
ο πρόεδρος του Συλλόγου
Βαγγέλης Μπάρτζης που
είχε επωμιστεί και με το
βάρος της παρουσίασης της
εκδήλωσης, προσφωνώντας
τον Αννίβα Παπακυριάκο, τον
ονόμασε δήμαρχο ΒέλουΚιάτου!!!
Τα βροντερά γέλια διαδέχθηκαν τα πειραχτικά σχόλια, για
αλλαγές στο χωροταξικό του
"Καλλικράτη" που γνωρίζει ο
πρόεδρος του Παμβοχαϊκού,
για μυστικές συννενοήσεις
απόσχισης του Βέλου και
προσάρτησής του στο Κιάτο,
και άλλα πολλά.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος
αντιμετώπισε με χιούμορ και
καλή διάθεση το συμβάν, ενώ
απέφυγε τις δηλώσεις για
επικείμενες συνενώσεις δήμων ή αλλαγές στα όρια των
(ενόψει και του νομοσχεδίου
που αναμένεται να κατατεθεί
και θα περιέχει σημαντικές
αλλαγές στον "Καλλικράτη"),
αφού όλα αυτά ανήκουν στη
σφαίρα της φαντασίας και του
σαρδάμ!!!

Με μεγάλη συμμετοχή η κοπή πίτας της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Βέλου-Βόχας
Στην κατάμεστη αίθουσα "Μίκης
Θεοδωράκης" του ξενοδοχείου
Αλκυών στο Βραχάτι έκοψε την
πίτα της η Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Βέλου-Βόχας. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο
βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο Κουταδάκης Στέλιος
γραμματέας Οργανωτικού Ν.Δ.,
ο Δαρδαμάνης Ιωάννης αναπλ.
Γραμματέας Οργανωτικού Πελ/σου
& Δυτ. Ελλάδος, ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος Βέλου-Βόχας
καθώς επίσης και πλήθος κόσμου.

Ευχαριστίες και μία συγνώμη από τον Παμβοχαϊκό...

Με επιστολή του το Δ.Σ του ΓΑΣ
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ θέλει «να ευχαριστήσει
όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία
τους, την ετήσια εκδήλωση του συλλόγου, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, το Σάββατο 10/2/2018 στο ξενοδοχείο « ΑLΚΥΟΝ» στο Βραχάτι..
Ευχαριστεί επίσης Θερμά
Το ξενοδοχείο «ΑLΚΥΟΝ» και τον κ. Πολίτη, για την καθόλα άψογη αντιμετώπιση
και φιλοξενία.
Τον Maitre του ξενοδοχείου κ. Δερμετζόγλου Γεώργιο για την καθόλα άψογη

συνεργασία, τόσο κατά την προετοιμασία,
όσο και την ημέρα της εκδήλωσης.
Τα ζαχαροπλαστεία ΑΡΤΙΟΝ και τον κ.
Σταύρο Προβή για την προσφορά της
βασιλόπιτας για όλους τους πσρευρισκόμενους στην εκδήλωση.
Επίσης ευχαριστεί τον Δήμαρχο Βέλου
- Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο καθώς
και τους αντιδημάρχους και δημοτικούς
Συμβούλους που
μας τίμησαν με την
παρουσία τους και
για την στήριξη που

με τοî Γιώργο Γουγά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22:00

μας προσφέρουν.
Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για παραλείψεις που έγιναν και οφείλαμε να έχουμε
αποφύγει.
Ευχαριστούμε που το σύνθημά μας
« ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ » γίνεται
πράξη και σας καλούμε όλοι μαζί να
στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
Καλή χρονιά!», καταλήγει.

8 Επιμελητήριο Κορινθίας
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ


ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Σ

την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μπορούν να προσφεύγουν από τις 5 Φεβρουαρίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες
προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς
την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον
ΕΦΚΑ. Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης
και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές. Προϋπόθεση ένταξης
στη διαδικασία είναι:
1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)
2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων
να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές
μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι
40.000 ευρώ)
3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να
είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ.
για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ)
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων
και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας
οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του
εισοδήματος του οφειλέτη. Συγκεκριμένα:
• για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις
• για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα»
85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120
δόσεις
• για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα»
85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95%
προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις
Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA),
προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες
πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο
μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από
τα δύο). Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού γίνεται μέσω του ιστοτόπου της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr.

Συνάντηση Πιτσάκη με
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Πιτσάκη και
της Βουλευτού Κορινθίας κα. Μαρία Θελερίτη.
Ο κ. Πιτσάκης αρχικά ενημέρωσε
την κα. Θελερίτη για τη γενικότερη
κατάσταση στο νομό στον τομέα της
Βιομηχανίας και του Εμπορίου και
στη συνέχεια μεταξύ άλλων έθεσε
το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που βαραίνει τους
επιχειρηματίες. Ο Πρόεδρος ζήτησε
από την κα. Θελερίτη ενημέρωση
για το νομοσχέδιο του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις
Ενεργειακές Κοινότητες.
Η βουλευτής κα. Θελερίτη ενημέρωσε ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένας νέος θεσμός που έχει
ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης και ιδιώτες. Μέσω
των Ενεργειακών Κοινοτήτων οι
συμμετέχοντες εκτός από καταναλωτές μπορούν να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την ενδελεχή ενημέρωση των
μελών και πολιτών αποφασίστηκε
η διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα
τις Ενεργειακές Κοινότητες, στις
12/02/2018 στην αίθουσα του Επιμελητήριου Κορινθίας.
Η προοπτική αυτή θα δώσει λύση
σε έναν βασικό παράγοντα που
οδηγεί στη συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας τόνισε, ο κ. Πιτσάκης.

Συνάντηση με Τσόγκα

Τη συνάντηση με τη Μαρία Θελερίτη
ακολούθησε τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, συνάντηση μεταξύ του
Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Πα-

ναγιώτη Πιτσάκη και του Βουλευτή
Κορινθίας κ. Γιώργου Τσόγκα.
Ο κ. Πιτσάκης αρχικά ενημέρωσε
τον κ. Τσόγκα για την υπάρχουσα
κατάσταση στο νομό, στον τομέα
της Βιομηχανίας και του Εμπορίου και στη συνέχεια παρουσίασε
τον προγραμματισμό δράσεων του
Επιμελητηρίου Κορινθίας, όπως τη
δημιουργία του Κορινθιακού Οργανισμού Τουρισμού και τις θέσεις του
Επιμελητηρίου γενικότερα οι οποίες
θα αναλυθούν στο Περιφερειακό
Συνέδριο.
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με βασικό θέμα το
επικείμενο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου που έχει
ως στόχο να καταγραφούν όλα τα
αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, να
υπάρξει διαβούλευση για όλα τα σοβαρά θέματα της Πελοποννήσου, να
συζητηθούν και να προωθηθούν για
την εξεύρεση της καλύτερης λύσης.
Η διαμόρφωση της αναπτυξιακής
στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων,
τόνισε ο κ. Πιτσάκης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Συναντήθηκαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & ΝΔ Ελλάδος στο Λουτράκι
Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της
νέας Διοίκησης της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδος παρευρέθησαν οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κορινθίας, κα
Θελερίτη Μαρία, κ. Ψυχογιός Γεώργιος
και κ. Τσόγκας Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Οικονομίας - Τόνωσης της Απασχόλησης - Αλληλεγγύης - Χωροταξίας κ. Παπαγγελόπουλος
Άγγελος, η Αντιδήμαρχος Λουτρακίου
- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων κα
Πρωτοπαππά Μαρία, οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Πελοποννήσου κ. Πετρίτσης
Γεώργιος και κα Σούκουλη Μαριλένα, ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής Λουτρακίου
(LTO) κ. Καραβούλης Σπυρίδωνας, οι
Πρόεδροι και εκπρόσωποι των τοπικών
Εμπορικών Συλλόγων Λουτρακίου, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Αγ. Θεοδώρων,
Βραχατίου, Νεμέας και Σχοίνου, ενώ
απέστειλε επιστολή ο Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Ν. Κορινθίας κ. Δήμας Χρίστος.
Την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Βαγενάς
Γεώργιος έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχήθηκε σε όλους καλή
χρονιά. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ

Από τη συνάντηση της Ομοσπονδίας. Η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη
αναπτύσσει τις απόψεις, δίπλα της ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός,
ενώ πίσω τους διακρίνονται ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Άγγελος Παπαγγελόπουλος και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου Γιώργος
Δαληβίγκας. Πίσω από τον κ. Δαληβίγκα μόλις που διακρίνεται ο Βαγγέλης
Τσάκωνας επίσης μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου.

των παρευρισκόμενων και των μελών
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τα τοπικά
προβλήματα όπως, το φαινόμενο της
πληθυσμιακής έκρηξης των μεδουσών
το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα εμπορικά καταστήματα και στις
επιχειρήσεις που ασχολούνται εν γένει
με τον τουρισμό και οι τρόποι αντιμετώπισής του, η υπεραλίευση στον Κορινθιακό κόλπο, η έλλειψη υδάτινων πόρων,

η μη ολοκλήρωση των έργων υποδομής
κ.ά.. Συζητήθηκαν επίσης τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους εμπόρους,
ήτοι, το πάγωμα και η κεφαλαιοποίηση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον
ΕΦΚΑ, η θέσπιση ενός δίκαιου φορολογικού καθεστώτος για τις ΜμΕ αλλά και
ευνοϊκότερων κριτηρίων για την ένταξη
περισσότερων ΜμΕ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και στη ρύθμιση των 120

δόσεων, η καθιέρωση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και
για τους εμπόρους και η αναστολή των
πλειστηριασμών προερχόμενοι από τα
δυσβάσταχτα «κόκκινα» δάνεια.
Την επόμενη ημέρα συζητήθηκαν
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του
συμβουλίου, μεταξύ των οποίων, η
εξεύρεση τρόπων διευκόλυνσης της
αποπληρωμής των πυρόπληκτων και
σεισμόπληκτων δανείων με την εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου, η ανάδειξη των
ειδικών προβλημάτων των Εμπορικών
Συλλόγων - Μελών της Ομοσπονδίας
ανά περιοχή και ο προγραμματισμός των
δράσεων της Ομοσπονδίας για το πρώτο
εξάμηνο του 2018.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε να
αποστείλει επιστολές προς τους αρμόδιους βουλευτές για όλα τα κρίσιμα θέματα
που συζητήθηκαν κατά την συνεδρίαση και απασχολούν τους συναδέλφους
εμπόρους, να βγουν ψηφίσματα όπου
χρειάζεται και να ενταθούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Η ΟΕΣΠ&ΝΔΕ θα είναι συνεχώς στο
πλευρό όλων των Συλλόγων - Μελών
της, στον καθημερινό αγώνα που δίνουν
για την επιβίωσή τους οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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 αποτέλεσε 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 παιχνιδιού και της δηµιουργίας και παράλληλα µαθαίνει, καλλιεργεί τα συναισθήµατά του, κοινωνικοποιείται 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, µουσικής, πληροφορικής και χηµείας οι οποίοι µε αγάπη και υπευθυνότητα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
∆ραστηριότητες όπως ροµποτική, αστρονοµία, εικαστικά, µουσικά παιχνίδια, µουσικοκινητική, yoga για παιδιά, κουζινοµαγειρέµατα και πειράµατα χηµείας αποτελούν µέρος του
προγράµµατος. Καθηµερινά λειτουργούν και ολιγοµελή τµήµατα µελέτης για την καθηµερινή προετοιµασία των µαθητών για τα σχολικά µαθήµατα.
Σκοπός του κέντρου είναι τα παιδιά να ωφελούνται πολλαπλά δηµιουργώντας νέους δρόµους έκφρασης, τρόπου σκέψης και ψυχαγωγίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ • ΠΑΙΖΩ • ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ • ΜΑΘΑΙΝΩ

Βραχάτι, Ελ. Βενιζέλου (πλησίον Δηµοτικού Σχολείου)

2741305428 - 698 11 062 14 - 694 26 025 35
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Έβγαλε ειδήσεις η ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Παν. Σκουρλέτη,
στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Δυτική Ελλάδα

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2018
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μ

πορώ να σας διαβεβαιώσω ανεπιφύλακτα, ότι το 2018 θα είναι
έτος μεγάλων αλλαγών στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόνισε ο υπουργός
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης κατά την
ομιλία του στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο
για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση που
πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Ο υπουργός αναφέρθηκε λεπτομερώς τόσο στα
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για του ΟΤΑ
όσο και στις επικείμενες αλλαγές στον
Καλλικράτη και το εκλογικό σύστημα.

Δύο νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία
Το πρώτο, όπως εξήγησε ο Πάνος
Σκουρλέτης, είναι το πρόγραμμα «Φιλόδημος», με προϋπολογισμό 500 εκατ.
ευρώ για το 2018 και περισσότερα από 2
δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Χορήγησης
Επενδυτικών Δανείων, μέσω του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ΟΤΑ Α΄
και Β΄ Βαθμού, Δημοτικές επιχειρήσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και
Συνδέσμους ΟΤΑ, με σκοπό την κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης,
αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές,
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής
οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.
Το δεύτερο είναι το Ειδικό Πρόγραμμα
Ενίσχυσης Δήμων, με προϋπολογισμό
240 εκατ. ευρώ για το 2018. Δημιουργήθηκε με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
των δήμων της χώρας. Για την βελτίωση
των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα, προμήθειες,
υπηρεσίες και μελέτες δήμων της χώρας.
Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν-

δύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και
κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Συνολικά, ανέφερε ο υπουργός, το
2018 και στη βάση της δέσμευσής μας ότι
το 2017 θα είναι το τελευταίο έτος μείωσης της χρηματοδότησης προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης για την Αυτοδιοίκηση από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους περίπου
κατά 5%. Ειδικά για τις Περιφέρειες, η αύξηση αναμένεται να ξεπεράσει το 9%.

Αλλαγές στον Καλλικράτη
Το πιο ζουμερό κομμάτι από άποψη ειδήσεων άφησε ο Υπουργός Εσωτερικών
για το τέλος της ομιλίας του: «Θα μου επιτρέψετε», είπε, «να κλείσω την τοποθέτησή μου με τον "Καλλικράτη"» και τα αυτιά
των παροικούντων την Αυτοδιοίκηση μάκρυναν και άνοιξαν!!!

Αναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων
Όπως εξήγησε ο κ. Σκουρλέτης οργανώνεται και θεσμοθετείται διαδικασία
αναπροσδιορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ Α’ Βαθμού – ΟΤΑ Β’
Βαθμού – Κράτους. Στο επερχόμενο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η ίδρυση ενός
διαρκούς οργάνου ελέγχου της διαδικασίας αναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και των συναρμόδιων υπουργείων.

Διαδημοτικές Τεχνικές Υπηρεσίες
Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της τεχνικής,
διοικητικής και διαχειριστικής ανεπάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών πολλών από
τους Δήμους της χώρας, που αποτελεί
παράγοντα αδυναμίας υλοποίησης βασικών και αναγκαίων έργων. Προωθείται η
συγκρότηση Διαδημοτικών Συνδέσμων,
ανά νομό, που θα «συνενώνουν» τις τεχνικές υπηρεσίες των επιμέρους Δήμων που
σήμερα δεν έχουν την αναγκαία επάρκεια
και θα συνδιαμορφώνουν έναν φορέα
ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά
στις ανάγκες τεχνικών έργων όλων των
Δήμων.

Αλλαγή εκλογικού συστήματος
Η απλή αναλογική, υπογράμμισε ξεκάθαρα ο Υπουργός Εσωτερικών, θα ευνοήσει συνεργασίες και την είσοδο νέων
δυνάμεων και απόψεων στην Αυτοδιοίκηση. Στις συνέχεια αναφέρθηκε στα βασικά
σημεία αλλαγών που θα νομοθετηθούν:
Καθιερώνεται ως εκλογικό σύστημα
και για τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η απλή αναλογική για το σύνολο
των εδρών των οικείων Συμβουλίων.
Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών
εκλογών αποσυνδέεται από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών.
Εξορθολογίζονται κωλύματα εκλογι-

μότητας, κυρίως αναφορικά με ελάχιστες
σχέσεις με το Δημόσιο.
Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών
παρατάξεων, ομάδων πολιτών και τοπικών κινημάτων, καθώς η ανάδειξη των
οργάνων των Κοινοτήτων (Συμβούλια)
αποσυνδέεται από την ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου, με την
έννοια ότι ένας συνδυασμός μπορεί να
κατέλθει και αυτοτελώς σε μία μόνο Κοινότητα και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός
υποψηφίων για το κεντρικό Δημοτικό
Συμβούλιο δεν απαιτείται να καταρτίζει
ψηφοδέλτιο και για τις Κοινότητες.
Ο θεσμός των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων διατηρείται. Το καθεστώς
τους ενοποιείται ώστε πλέον να αντιμετωπίζονται – με εξαίρεση τις πολύ μικρές
κοινότητες – ενιαία ως Κοινότητες.
Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο (όχι δηλαδή παραταξιακό) ψηφοδέλτιο των μονομελών οργάνων-εκπροσώπων των πολύ
μικρών Κοινοτήτων.
Οι Δημοτικές Ενότητες διατηρούνται
μόνο ως εκλογικές περιφέρειες, για να
διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των
προ-Καλλικρατικών Δήμων στα Δημοτικά Συμβούλια. Οι αρμοδιότητές τους αυξάνονται, συνοδευόμενες και από τμήμα
του εκάστοτε δημοτικού προϋπολογισμού
που θα επιφυλάσσεται υπέρ των Κοινοτήτων, το οποίο θα διαχειρίζονται σύμφωνα
με τους κανόνες του προϋπολογισμού.
Οι Περιφερειακές Ενότητες διατηρούνται ως εκλογικές περιφέρειες, με δικαίωμα όμως «επικοινωνίας» των ψηφοδελτίων (δηλ. δικαίωμα του εκλογέα μίας Περ.
Ενότητας να βάλει έναν σταυρό και σε
υποψήφιο άλλης Περ. Ενότητας).
Εισάγεται ο θεσμός του Συμβουλίου
Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο θα
απαρτίζεται από τους Περιφερειακούς
Συμβούλους κάθε Ενότητας και τον οικείο
χωρικό Αντιπεριφερειάρχη και θα διατυπώνει εισηγήσεις για σημαντικά θέματα
που αφορούν την οικεία περιοχή.
Ο θεσμός του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη διατηρείται, καταργείται όμως η άμεση, δηλαδή χωρίς σταυρό, εκλογή του,
όπως ισχύει σήμερα. Αντίθετα, ο χωρικός
Αντιπεριφερειάρχης κάθε Περιφερειακής
Ενότητας θα ορίζεται από τον Περιφερειάρχη, μεταξύ των Συμβούλων που έχουν
ήδη εκλεγεί στην οικεία Περιφέρεια, θα
έχει με άλλα λόγια λόγο και η τοπική κοινωνία, μέσω του σταυρού.
Ο υπουργός Εσωτερικών αφού αναφέρθηκε και σε μερικές ακόμα επικείμενες αλλαγές κατέληξε λέγοντας «Είναι
όμως φανερό πέρα από κάθε αμφιβολία
ότι κινούμαστε προς μια νέα φάση στην
οικονομία και κανείς δεν περισσεύει. Είτε
με συμφωνία είτε με δημιουργική διαφοροποίηση, καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
ενός «νέου κόσμου». Ας το τολμήσουμε!»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Παράταση ασφαλιστικών
εισφορών ΟΓΑ

διαβάστε
ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Χρηματοδοτήσεις
από τον ΕΛΓΑ

Β΄ Εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Σ

Ο ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν σχετικής
ανάθεσης από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκινά την υλοποίηση
δύο προγραμμάτων Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων.
σελ. 14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καθορισμός
Συνδεδεμένων
ενισχύσεων 2017

Υπεγράφησαν Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό της
συνδεδεμένης ενίσχυσης για
την καλλιέργεια των οσπρίων
ψυχανθών, σπαραγγιών και
των καρπών με κέλυφος.
σελ. 14

ας γνωρίζουμε ότι, με
την αριθμ. 108/25-012018 (ΑΔΑ: ΨΒΩ2465ΧΠΙ57Ψ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ
αποφασίστηκε η περαιτέρω
χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων
και εργοδοτών, του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
του πρώην ΟΓΑ, του Β΄ εξαμήνου 2016 (με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στο
ειδοποιητήριο 30-06-2017)
έως 28-02-2018.
Η παράταση αφορά:
α) Στις τρέχουσες και αναδρομικές
ασφαλιστικές
εισφορές που έχουν αποτυπωθεί στις ειδοποιήσεις
καταβολής εισφορών Β΄
εξαμήνου 2016 αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών. Επισημαίνουμε ότι,
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
β) Στην τρέχουσα εισφορά
Β΄ εξαμήνου 2016 και στις
δόσεις Γ΄ και Δ΄ τριμήνου
2016, για όσους ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί
στη τριμηνιαία ρύθμιση δόσεων του Ν.3943/2011 και

λαμβάνουν ειδοποιητήρια.
γ) στην τρέχουσα εισφορά
Β΄ εξαμήνου 2016 ασφαλισμένων και εργοδοτών
που έχουν ενταχθεί, μέσω
διαδικτυακής
εφαρμογής, στις ρυθμίσεις του
Ν.4152/2013 (Πάγια Ρύθμιση και Ρύθμιση Νέας Αρχής) και του Ν.4321/2015
(Ρύθμιση 100 Δόσεων).
Εφόσον οι ενταχθέντες στις
ανωτέρω ρυθμίσεις, πληρώνουν εμπρόθεσμα τις
μηνιαίες δόσεις τους, δεν
θα εκπέσουν της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλουν
την εισφορά Β΄ εξαμήνου
2016 έως και τις 28-02-

2018. Η τρέχουσα εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 θα
ζητηθεί εκ νέου για όσους
δεν την πληρώσουν με τη
Δόση Μηνός Φεβρουαρίου
2018.
Συνεπώς, αν κάποιος
ασφαλισμένος επιθυμεί να
καταβάλλει μόνο την δόση
μηνός Ιανουαρίου 2018 της
ηλεκτρονικής ρύθμισης, θα
πρέπει να εκδίδετε έντυπο με
ΚΜΠ 639 με το ακριβές ποσό
της δόσης (μαζί και με την τυχόν ληξιπρόθεσμη δόση και
την προσαύξηση) όπως αυτό
προκύπτει από το έντυπο καταβολής δόσης ρυθμισμένων
οφειλών και στο οποίο θα

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

τίθεται ληκτική ημερομηνία
πληρωμής η ημερομηνία που
αναγράφεται στο έντυπο καταβολής δόσης.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Η παράταση
δεν αφορά στην καταβολή
της τρέχουσας εισφοράς
σε νέες ρυθμίσεις οφειλών,
καθώς η τρέχουσα εισφορά
πρέπει να καταβάλλεται μαζί
με την 1η δόση της ρύθμισης, εντός επτά εργάσιμων
ημερών και το αργότερο έως
την ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο καταβολής
δόσης.
Από την Ά Δ/νση Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω, γι
Στην εκπομπή της Τζένη Σουκαρά "Κορινθίων Έργα" της RapMedia
έδωσε συνέντευξη ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΤΖ. ΣΟΥΚΑΡΑ Χαράλαμπος Κασίμης εξηγώντας πως
και γιατί κινήθηκε η διαδικασία έκπτωσης του εργολάβου στο Φράγμα
του Ασωπού, ποιες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του
έργου, ενώ παράλληλα απαντά στις
κατηγορίες του δημάρχου Κορινθίων
περί σκανδάλων και παραθέτει αναλυτικά τα στοιχεία που αποδεικνύουν
γιατί το δημόσιο συμφέρον και η χρηματόδηση του έργου είναι εξασφαλισμένα. Τέλος, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου.

Έκπτωτος
ο εργολάβος στο
φράγμα Ασωπού
Ο

Χαράλαμπος Κασίμης από την αρχή της τηλεοπτικής
του συνέντευξης ήταν κατηγορηματικός τονίζοντας ότι
σχετικά με το φράγμα είχαν δρομολογηθεί όλες εκείνες οι
απαραίτητες ενέργειες και ότι αν δεν ανταποκρινόταν ο εργολάβος οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα ήταν αμείλικτες σε ό,τι αφορούσε τη διαδικασία που
προέβλεπε ο νόμος.
«Καταρχήν», εξήγησε ο Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης «αυτό ήταν ένα
έργο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 συμβασιοποιήθηκε
το 2010 και είχε σταματήσει εδώ και τρία χρόνια περίπου. Επομένως», τόνισε, «οι αναφορές που έχουν να κάνουν με κακοδιαχείριση
αφορούν την περίοδο πριν την ανάληψη της ευθύνης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το έργο λοιπόν είχε σταματήσει για λόγους
που συνδέονται με την κρίση και τον ίδιο τον ανάδοχο. Με άλλα λόγια ο ανάδοχος δεν μπορούσε να μπει μέσα στο έργο ολοκληρωτικά
και να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα που προβλεπόταν από τη
σύμβαση. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να λάβουμε όλα τα μέτρα, με
βάση ένα σχέδιο, το οποίο πατούσε πάνω στη νομιμότητα, αλλά και
στούς κανονισμούς που προβλέπονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να ξεκινήσουν πάλι εργασίες του έργου», εξήγησε.
«Εμείς», συνέχισε «κάναμε όλες τις ενέργειες αφενός να τον πιέσουμε, αφού και το 2015 τον κηρύξαμε έκπτωτο, αλλά τελικά δικαιώθηκε στην ένσταση που έκανε, γιατί πράγματι μπήκε στο έργο
και άρχισε να κάνει τις προβλεπόμενες εργασίες. Αυτό»,τόνισε ο κ.
Κασίμης «μας επέτρεψε να περάσουμε στη νέα προγραμματική περίοδο και να διασώσουμε τη χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους, η οποία είναι εξασφαλισμένη. Έχω εκδώσει εγώ»,
υπογράμμισε, «την απόφαση ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο τον Ιούλιο του 2016 και επομένως δεν υπάρχει έκτοτε κανένα
πρόβλημα χρηματοδότησης».

Πώς φτάσαμε στην έκπτωση
«Πιέσαμε τον ανάδοχο», εξηγεί ο κ. Κασίμης, «να μπει μέσα στο
έργο ώστε πραγματικά να ξεκινήσει. Παράλληλα, από το παρελθόν
υπήρχε μια διαφορά σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο και το οι-

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;

κονομικό αντικείμενο του έργου. Εδώ
είμαστε λοιπόν στην περίφημη συζήτηση
περί σκανδάλου», σημείωσε. «Ήταν μία
υποχρέωση να κάνουμε τις επιμετρήσεις»,
συνέχισε εξηγώντας πώς «σε αυτό δεν
ανταποκρίθηκε ο εργολάβος επανειλημμένως και φτάσαμε στο φθινόπωρο του 2017
όπου διαπίστωσαμε ότι το έργο είχε "κάνει
κοιλιά". Τον πιέσαμε εκ νέου να ξαναμπεί
στο έργο, αλλ αυτό δεν έγινε ποτέ. Αφού
του είχαμε καταστήσει σαφές ότι δεν θα
υπάρξει επιστροφή, στις 22 Νοεμβρίου
2017 με ειδική πρόσκληση τον καλέσαμε
να εκτελέσει συγκεκριμένα έργα μέσα στο
εργοτάξιο, δεν το έπραξε και τον κηρύξαμε

έκπτωτο. Του επιδό
νάρη, σύμφωνα με
να υποβάλει ένστα
την τελευταία στιγμ
δω και στο εξής π
της ένστασης. Εάν
δεκτή, υποτίθεται ό
θα συνεχίσει. Εάν
καταστεί τελεσίδικη
ότι θα επιμετρηθεί
οικονομικού αντικε
στούν οι προβλεπό
και αφού οι εγγυητ
ισχύ το Δημόσιο συ
διασφαλισμένο», κα

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Η Ανάδοχος Κ/Ξ κατέθεσε την από 18/1/2018
ένσταση κατά της Απόφασης Έκπτωσης, στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εάν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο Ανάδοχος αποβάλλεται από
το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το
συντομότερο δυνατόν, μέσω εκκαθαριστικού
λογαριασμού της έκπτωτης εργολαβίας. Αν ο
εκκαθαριστικός λογαριασμός είναι αρνητικός,
η διαφορά εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου του έργου.
Ακολουθώντας τις διαδικασίες που ο νόμος
ορίζει όποιες διαφορές προκύψουν μεταξύ του
εκτελεσμένου έργου και των πιστοποιημένων
εργασιών θα απαιτηθούν από τον κύριο του
έργου, που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της εκκαθάρισης
της σύμβασης.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προβεί σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου,
ή μέσω των μειοδοτών του διαγωνισμού στον
οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος ή
προσφεύγοντας στην ανοικτή δημοπρασία ή
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

«Το έργο είναι διασφαλισμέ
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Τζένης Σουκαρά,
σχετικά με τις καταγγελίες
του δημάρχου Κορινθίων περί
σκανδάλου, ο Γ.Γ. Αγροτικής
Ανάπτυξης τόνισε τα εξής:
«Ότι υπάρχει απόκλιση
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία. Με άλλα
λόγια ο εργολάβος έχει πληρωθεί περισσότερα από όσα
εκτέλεσε. Αυτό δεν αμφισβητείται. Το ύψος δεν το ξέρουμε, αν δεν έχουμε τις επιμετρήσεις που σύμφωνα με το
νόμο είναι υποχρεωμένος να
κάνει. Αν δεν τις κάνει αυτός
θα τις κάνουμε εμείς και θα
καταλογιστεί ότι προβλέπεται
στον ανάδοχο. Επομένως εάν
μπει στο έργο είναι υποχρεωμένος ούτως ή άλλως να

καλύψει τις εργασίες, αν
είναι τελεσίδικη η έκπτωση
εμείς θα προχωρήσουμε
στούς επόμενους μειοδότες
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι
εγγράφως να αποδεχθούν ή
να απορρίψουν την πρόταση,
που σημαίνει ότι θα πρέπει
να μπούν στο έργο με τους
όρους και το ύψος του προϋπολογισμού που είχαν υποβάλει αυτοί». Στην ερώτηση
για το πόσο χρονοβόρα είναι
αυτή η διαδικασία ο κ. Κασίμης τόνισε ότι όλη η προσπάθεια γίνεται για να διασωθεί
το έργο διότι, όπως είπε
χαρακτηριστικά «δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι το έχει
μεγάλη ανάγκη ο νομός για
τη γεωργία του για την οποία
κάποτε ήμασταν περήφανοι.
Εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε»,

συνέχ
ακρίβ
Μάλισ
βουλο
θεση γ
έργα
νομικά
Γι'αυτό
προσε
διασφ
δότησ
Το Δη
διασφ
θυστε
του νε
αγρότ
μείωσ
κατέλ
πριν τ
οδηγη
του ε
τελεσ
υπόθε
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ια το πολυπόθητο έργο άρδευσης

όθηκε η έκπτωση 3 Γεε το νόμο είχε 15 μέρες
αση. Υπέβαλε ένσταση
μή και η διαδικασία από
προβλέπει την εξέταση
ν η ένσταση γίνει αποότι θα μπει στο έργο και
δεν γίνει αποδεκτή και
η η έκπτωση, σημαίνει
η διαφορά φυσικού και
ειμένου, θα καταλογιόμενες ποινικές ρήτρες
τικές επιστολές είναι σε
υμφέρον είναι απολύτως
ατέληξε.

Συζήτηση και στο δημοτικό
συμβούλιο Βέλου-Βόχας
■■ Η κατασκευή του φράγματος
του Ασωπού συναγωνίζεται
και τον θρύλο του γεφυριού
της Άρτας, αφού για πολλά
χρόνια δεν ολοκληρώνεται...

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας ήρθε η κουβέντα στο Φράγμα
του Ασωπού. Ο Θοδωρής Ράπτης παίρνοντας το λόγο έκανε μερικές πολύ σημαντικές επισημάνσεις επ' αυτού:
«Το νερό πώς θα μεταφέρεται;», αναρωτήθηκε. «Υπάρχει μελέτη; Υπάρχει χρηματοδότηση; Το φράγμα του Ασωπού», συνέχισε «έχει άμεση σχέση όχι μόνο σε οφέλη,
αλλά και σε κινδύνους για το δήμο και ειδικότερα για το Βέλο», υπογράμμισε.«Έπρεπε
ήδη να υπήρχε ο φάκελος, ήδη να τον έχουμε δει και ήδη σε μερικά πράγματα να έχουμε κάνει τροποποιήσεις», σημείωσε.
Στη συνέχεια αναφερόμενος στις επιπτώσεις του φράγματος, τόνισε πώς
«όπου γίνεται φράγμα, με την πίεση του
νερού, ξαφνικά δημιουργείται σεισμογενής περιοχή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι
μετά από 50, 100 χρόνια να ξέρουμε ότι τα
παιδιά μας, τα εγγόνια, τα δισέγγονά μας θα
είναι ασφαλή».

Στη συνέχεια ανέφερε πώς σύμφωνα με
πληροφορίες που είχε από άτομο που έχει
δει τη μελέτη, αν γίνει αστοχία στο Βέλο το
πλημμυρικό κύμα θα είναι 17 μέτρα!!! και
υπογράμμισε ότι πρέπει ο δήμος να φροντίσει για την ασφάλεια των κατοίκων και
των μελλοντικών γενεών.
Ο Θανάσης Μανάβης παίρνοντας στη
συνέχεια το λόγο, είπε ότι έχει ιδία γνώση
της μελέτης και επεσήμανε ότι το φράγμα
γίνεται για όλη την την Κορινθία και για
τη μεριά του Ξυλοκάστρου. «Έχουν ήδη
τρυπήσει το βουνό από εκεί» σημείωσε.
Επίσης εξήγησε ότι η μεταφορά νερού
θα γίνεται μέχρι το Βασιλικό, τη Δέση και
μετά προς το παρόν θα λειτουργει με τα
αυλάκια του ΑΟΣΑΚ, διευκρινίζοντας πώς
η Στιμάγκα καθώς και άλλες ημιορεινές
περιοχές δεν θα αρδεύονται.
Τα λεγόμενα του Θανάση Μανάβη επιβεβαίωσε και ο Νίκος Ρόζος ο οποίος, όπως
ανέφερε, έχει γνώση της μελέτης.

ΣΕΙΡΑ Χ2
45, 50 & 55
ίππους

ένα αξιόπιστο τρακτέρ
για απαιτητικούς
γεωργούς!!!

ένο»

χισε «και κάνουμε με
βεια όλα τα βήματα μας.
στα έχω και νομικό σύμο για όλη αυτή την υπόγιατί αυτά είναι δύσκολα
και οι εταιρείες έχουν
κά επιτελεία ολόκληρα.
ό είμαστε πάρα πολύ
εκτικοί. Το έργο είναι
φαλισμένο. Η χρηματοση είναι διασφαλισμένη.
ημόσιο συμφέρον είναι
φαλισμένο. Αυτό που καερεί είναι η εξασφάλιση
ερού που χρειάζονται οι
τες του νομού μας», σησε με νόημα. «Εκτιμώ»,
ληξε «ότι μέσα στο 2018
το καλοκαίρι θα έχουμε
ηθεί στην εγκατάσταση
επόμενο αναδόχου, αν
σιδικήσει εννοείται η
εση της έκπτωσης.»

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA 553RS 3.1hp
από 770,00€

ΨΥΛΛΑΣ

499,00€

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΉΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
τηλ. 27420 35333

14 Αγροτικά

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Χρηματοδοτήσεις από τον ΕΛΓΑ
Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ÇΠλημμύρες 2014 και 2015È και ÇΕτήσια 2014 και 2015È

Ο ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκινά την υλοποίηση δύο προγραμμάτων
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και συγκεκριμένα:

Τ

ο πρόγραμμα «Μέτρα υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
κατά την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου
2014 έως 6 Απριλίου 2015» (πρόγραμμα ΚΟΕ Πλημμύρες 2014-2015)
το οποίο αφορά αποκλειστικά ζημιές
σε φυτικό κεφάλαιο από πλημμύρες
λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων κατά
την περίοδο 2 Σεπτεμβρίου 2014
έως 6 Απριλίου 2015 στις Περιφερειακές Ενότητες: Άρτας, Βοιωτίας,
Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,
Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Πέλλας,
Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου,
Σερρών, Φθιώτιδας και Φλώρινας.
Επίσης, το πρόγραμμα «Μέτρα υπέρ
των παραγωγών της χώρας που οι
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, κατά τα έτη 2014
και 2015» (πρόγραμμα ΚΟΕ Ετήσια
2014-2015), το οποίο αφορά ζημιές
σε φυτικό κεφάλαιο, σε πάγιο κεφάλαιο και σε αποθηκευμένα προϊόντα:

Α. για το έτος 2014, από θεομηνίες
κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους) και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (ανεμοθύελλα, χιονόπτωση, χαλάζι και υπερβολική βροχόπτωση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας,
Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου,
Ηλείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Λάρισας, Λασιθίου, Λήμνου, Μαγνησίας,
Μεσσηνίας, Νήσων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Ροδόπης,
Σερρών, Φθιώτιδας, Φωκίδας και
Χανίων και
Β. για το έτος 2015, από θεομηνίες (σεισμός 17/11/2015 στην ΠΕ
Λευκάδος, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, χιονόπτωση, χαλάζι,
υπερβολική βροχόπτωση και παγετός) στις Περιφερειακές Ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας,
Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών,
Δ. Αττικής, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου,
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας,

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 Για πληροφορίες
ή διευκρινήσεις οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να στείλουν μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
koe@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς
στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της
περιοχής τους.

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας,
Λακωνίας, Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Μυκόνου, Νάξου, Ξάνθης, Πάρου, Πέλλας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας,
Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής και Χίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες παραγωγοί καλούνται να
υποβάλλουν αιτήσεις, για τα προαναφερόμενα προγράμματα, στους Δήμους από Τετάρτη 31-1-2018 έως και
Πέμπτη 1-3-2018.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες
καταβολής των ενισχύσεων, ορίζονται στις διατάξεις του
Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των προγραμμάτων. Ο
Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΦΕΚ
4562/Β/2016) οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των προγραμμάτων (ΦΕΚ 4639/Β/2017), η Ανακοίνωση υποβολής
αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, οι επιλέξιμες αναγγελίες
των προγραμμάτων και τα σχετικά έντυπα έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α (www.elga.gr).
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
koe@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/
μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής τους.

Καθορισμός συνδεδεμένων
ενισχύσεων έτους 2017
Για όσπρια, κτηνοτροφικά - σανοδοτικά ψυχανθή,
σπαράγγια και καρπούς με κέλυφος
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη
Αποστόλου και τον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στον
καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το
έτος 2017 (άρθρο 52 Κανονισμός Ε.Ε. 1307/2013) για
την καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση, των
πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών
ψυχανθών, των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, των σπαραγγιών και
των καρπών με κέλυφος. Πιο αναλυτικά,
ο καθορισμός του ύψους ενίσχυσης, ανά
καλλιέργεια, έχει ως εξής:

- καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη
κατανάλωση, συνδεδεμένη ενίσχυση
ύψους 163,66 ευρώ/εκτάριο,
- καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, συνδεδεμένη
ενίσχυση ύψους 87,22 ευρώ/
εκτάριο,
καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 154,07 ευρώ/
εκτάριο,
- καλλιέργεια σπαραγγιών, συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 602,00
ευρώ/εκτάριο,
- καλλιέργεια καρπών με κέλυφος,
συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους 125,74
ευρώ/εκτάριο.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
εν τάχει
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Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

«Πληρώνω όσο
Πετάω»: Συνδέονται
τέλη με όγκο
απορριμμάτων

Η νέα περίοδος της ανακύκλωσης με τον πρόσφατο ν.
4496/2017 σηματοδοτεί κάτι
καινούργιο στο περιβάλλον.
Συνδέει τα τέλη καθαριότητας
των Δήμων με την απόδοση
των ρευμάτων ανακύκλωσης
και θέτει στην καρδιά του
συστήματος νέες «οικονομικές»
εφαρμογές της τηλεματικής,
όπως την εξ αποστάσεως μέτρηση του ποσοστού πληρότητας των κάδων και ζύγισή τους
on-line για τη βελτιστοποίηση
της συλλογής και μεταφοράς
των απορριμμάτων.
Η επικείμενη νομοθέτηση
του οικονομικού εργαλείου
«πληρώνω όσο πετάω» και
σε επίπεδο πολίτη, η σύνδεση
κατοικιών και των κάδων τους
μέσω κωδικών με τα απορριμματοφόρα και τα δρομολόγιά τους για τη μέτρηση της
ποσότητας των απορριμμάτων
σε επίπεδο νοικοκυριού, θα
συνδέει την πληρωμή των
τελών καθαριότητας όχι πια με
τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας, κάτι τραγικό και άδικο,
αλλά με την περιβαλλοντική
απόδοση και το αποτύπωμα
του κάθε νοικοκυριού.
Επιπλέον, η θεσμοθέτηση το
2018 της χωριστής διαλογής
του οργανικού υλικού υποχρεωτικά στους χώρους εστίασης
επιβάλλει ειδικό σύστημα
αποκομιδής, το οποίο επίσης
θα ελέγχεται τηλεματικά, γιατί
αυτά τα φορτία θα απαλλάσσονται του ειδικού τέλους
υγειονομικής ταφής.
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Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,
υπέγραψε, στις 8 Φεβρουαρίου, την
Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης
του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’
Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον
οδηγό εφαρμογής.
Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα,
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού
κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη
μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ
2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250
εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπο-

λογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ.

ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών παρέδωσε το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη
στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ως προς την εξυπηρέτηση των
αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική
σειρά υποβολής.
Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών
με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου
και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει
η υποβολή των αιτήσεων.

Γ. Ψυχογιός: «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου:
Πάγιο αίτημα φορέων & κινημάτων που προχωρά»
Ο

βουλευτής Κορινθίας
Γ. Ψυχογιός αφιέρωσε
στην τοποθέτησή του στη
βουλή, ένα μεγάλο μέρος
στην προστασία του Κορινθιακού Κόλπου και τα βήματα που έχουν γίνει προς
αυτή την κατεύθυνση. Όπως
τόνισε: «Όπως γνωρίζετε τα
τελευταία χρόνια ο Κορινθιακός μας αντιμετώπιζε σοβαρά περιβαλλοντικά – και όχι
μόνο – προβλήματα, τα οποία
αποτυπώθηκαν πρόσφατα με
τον υπερπληθυσμό μεδουσών στις ακτές του. Αυτά τα
φαινόμενα προήλθαν από
μακροχρόνιες ελλείψεις και
ανομία με την υπεραλίευση
και τη μόλυνση να διαταράσσουν τηνπανίδα και χλωρίδα
του Κόλπου. Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος από την πρώτη στιγμή θέτοντας το δημόσιο
πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα με την ένταξη του Κο-

ρινθιακού στο Δίκτυο Natura
2000.
Σήμερα
ολοκληρώνεται
αυτή η προωτοβουλία καθώς
στο άρθρο 2 του προς ψήφιση
Νομοσχεδίου προβλέπεται η
σύσταση Φορέα Διαχείρισης
Κορινθιακού Κόλπου με έδρα
την Κόρινθο. Το επόμενο διάστημα, πρέπει να εργαστούμε
όλοι μαζί, ώστε να ξεκινήσει
όσο το δυνατόν γρηγορότερα
η λειτουργία του νέου Φορέα
στην περιοχή μας. Είναι ένα
θέμα το οποίο είχαμε πολύ

ψηλά στις προτεραίοτητές μας
όλο το προηγούμενο διάστημα και είχαμε κάνει συντονισμένες παρεμβάσεις. Ήταν
άλλωστε πάγιο αίτημα Δήμων, φορέων και κινημάτων
για τον Κορινθιακό».
Κλείνοντας, ο Γ. Ψυχογιός
υπογράμμισε ότι η περιβαλλοντική πολιτική που ασκεί
μια Κυβέρνηση καθόλου
ξεκομμένη δεν πρέπει να θεωρείται από την γενικότερη
πολιτική στόχευση που έχει.
«Ο σεβασμός στο περιβάλ-

λον μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης
είναι πάνω απ’ όλα σεβασμός
στην κοινωνία. Θέτει τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη.
Είναι μέρος του παράλληλου
προγράμματός μας και ισχυρή ένδειξη του αριστερού
αποτυπώματος που θέλουμε
να αφήσουμε, της βιώσιμης
ανάπτυξης στην οποία στοχεύουμε.
Αντίθετα, οι αποσπασματικές λύσεις του παρελθόντος,
τα μπαλώματα και τα στραβά
μάτια σε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα είναι κι αυτά
μέρος από το γαϊτανάκι της
γενικότερης πολιτικής των
πελατειακών σχέσεων, της
διαπλοκής και της διαφθοράς.
Της πολιτικής που ως αυτοσκοπό είχε την εξυπηρέτηση
συμφερόντων και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας».

ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉ ΠΑΡΟΧΉΣ ΎΠΉΡΕΣΙΩΝ 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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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Άρθρο του Χρ.Δήμα και του Α.Κατσανιώτη*
Το φαινόμενο υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού των μεδουσών,
τα περασμένα δύο χρόνια, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις
παράκτιες περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου. Κάτοικοι, επισκέπτες
αλλά και συνολικά η τουριστική κίνηση, υπέστησαν σημαντική ζημιά,
γεγονός που έχει δημιουργήσει προβληματισμό ενόψει της επόμενης
καλοκαιρινής περιόδου, στην οποία βασίζεται σημαντικό μέρος της
τοπικής οικονομίας.

Σ

τις 21 Δεκεμβρίου, υποβάλλαμε Ερώτηση προς όλα
τα Υπουργεία (https://goo.
gl/2mNU27) που εμπλέκονται, σχετικά με το τι προτίθενται να κάνουν
ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Ήταν η δεύτερη Ερώτηση, μετά
από μία ακόμα που είχαμε καταθέσει
στις 15 Ιουνίου 2017. (https://goo.gl/
ixHSDf) Δυστυχώς, από τις απαντήσεις που λάβαμε, γίνεται εμφανές πως
δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τη
βοήθεια των περιοχών που επλήγησαν και κινδυνεύουν να πληγούν ξανά
από το φαινόμενο το επόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται προφανώς για μια
ανεύθυνη αντιμετώπιση, που έστω
και τώρα πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν συγκεκριμένα άμεσα αλλά και
μακροπρόθεσμα μέτρα που μπορούν
να ληφθούν, προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα και να εξαλειφθούν
οι συνέπειες του.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Επιδότηση των επαγγελματιών
ψαράδων της περιοχής για συνδρομή
στο μάζεμα των μεδουσών στις θαλάσσιες περιοχές.
β) Τοποθέτηση ειδικών διχτυών σε
περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος.
γ) Ενίσχυση των δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος της περιοχής με προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση
της παράνομης αλιείας και της υπερα-

λίευσης.
δ) Στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια για τις περιοχές του Κορινθιακού
Κόλπου από τον ΕΟΤ και το Υπουργείο
Τουρισμού, ώστε να περιοριστούν οι
απώλειες στην τοπική οικονομία.
Πέραν αυτών όμως, υπάρχει μια σειρά από πιο μακροπρόθεσμες κινήσεις
που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη προστασία του Κορινθιακού Κόλπου και μπορούν σε βάθος χρόνου να
μειώσουν τον κίνδυνο της περαιτέρω
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και
παράλληλα να αποδώσουν σημαντικά οφέλη στις παράκτιες περιοχές.
Μιλώντας συγκεκριμένα, αξίζει να
αναφέρω συνοπτικά τις παρακάτω
πολιτικές.
α) Ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου
στο δίκτυο Natura 2000, με προβλέψεις για την προστασία των υφιστάμενων ανθρώπινων αλλά και οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής.
β) Συνολική αναβάθμιση και αποκατάσταση των δικτύων αποχέτευσης, των
λυμάτων και των βιολογικών καθαρισμών στους δήμους που βρέχονται
από τον Κορινθιακό Κόλπο.
γ) Πλήρης αποκατάσταση και προστασία του βυθού στον Κορινθιακό Κόλπο, ώστε το θαλάσσιο περιβάλλον να
αναζωογονηθεί.
Φυσικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα
που μπορούμε να κάνουμε, ωστόσο
όλες αυτές οι κινήσεις απαιτούν έναν

Οι μέδουσες αποτελούν σημαντικό στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά
μετατρέπονται σε πρόβλημα, όταν συναθροίζονται σε μεγάλους αριθμούς, καθιστώντας απαγορευτικό το κολύμπι, μπλοκάροντας τα δίχτυα των ψαράδων, ακόμη και
τους αγωγούς των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, βιολογικού καθαρισμού ή αφαλάτωσης που καταλήγουν στη θάλασσα.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 Χρησιμοποιώντας υπο-

λογιστικές προσομοιώσεις,
οι ερευνητές συμπέραναν
ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα
στις μέδουσες και στις
ανθρωπογενείς κατασκευές, καθώς οι τελευταίες
βοηθάνε τις πρώτες να
επιβιώνουν ακόμη και όταν
αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στο περιβάλλον τους, όπως
η θαλάσσια ρύπανση.

ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά όμως, ένας Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης
του Κορινθιακού Κόλπου, απαιτούνται επαρκείς
οικονομικοί πόροι, στελέχωση με εξειδικευμένο

προσωπικό και εκχώρηση όλων
των απαιτούμενων αρμοδιοτήτων, Το φαινόμενο του
ώστε να πάψουν οι ευθύνες να υπερπληθυσμού
καλύπτονται πίσω από τη γραφει- των μεδουσών,
οκρατία.
είναι ένα πρώτο
Ας είμαστε ρεαλιστές. Το φαινόμενο
του υπερπληθυσμού των μεδου- καμπανάκι
σών, είναι ένα πρώτο καμπανάκι της φύσης για
της φύσης για το μέλλον του Κο- το μέλλον του
ρινθιακού. Είτε θα ανταποκριθούμε Κορινθιακού.
έγκαιρα σε αυτό, είτε πολύ σύντομα
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ξανά τι συνέπειες του.
Υ. Γ. Ήδη από τις 30 Ιουλίου 2015 με Ερώτηση μου
(https://goo.gl/fhvMi8) ανέδειξα στην Κυβέρνηση
το ζήτημα της παράνομης αλιείας στον Κορινθιακό
Κόλπο και τις συνέπειες του. Ακόμα αναμένουμε
να λάβουν πρωτοβουλίες.
* Ο Χρίστος Δήμας είναι Βουλευτής Κορινθίας και ο
Ανδρέας Κατσανιώτης είναι Βουλευτής Αχαΐας.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαιευτήρ Χειρουργός
Γυναικολόγος
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F 210 95 79 888
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΙΑΤΟΥ

Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.: 27420 20950

FAX.: 27420 20951

KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com
∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός

17

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Απόκριες μιας
άλλης εποχής
Το έθιμο του βλάχικου
γάμου απαντάται σχεδόν σε
όλα τα χωριά της ορεινής
και πεδινής Κορινθίας.
σελ. 21

Ανάβαση στη Ντουρντουβάνα

Τ

ο Σάββατο 24 Φεβρουαρίου οργανώνεται πεζοπορία - ανάβαση στην Ντουρντουβάνα, στο Φενεό.
Η συνάντηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί
στις 6 το πρωί στη Λίμνη Δόξα
στην διασταύρωση για το μοναστήρι Αγίου Γεωργίου και
από εκεί θα αναχωρήσουν
προς την κορυφή.
Η διαδρομή ξεκινάει από
τη λίμνη, περνάει πρώτα από
ωραίο δασωμένο μονοπάτι,
συνεχίζει προς το διάσελο
του κυνηγού και καταλήγει
στην κορυφή της Ντουρ-

ντουβάνας. Στο τέλος της
διαδρομής θέα από την κορυφή της Ντουρντουβάνας
αποζημιώνει όπως φαίνεται
και στη φωτογραφία που δημοσιεύουμε. Αν έχει χιόνια
είναι απαραίτητη η κατοχή
και γνώση χρήσης χειμερινού
εξοπλισμού.
Ώρες πορείας: 7
Βαθμός δυσκολίας: 3 (6 αν
έχει χιόνια)
Υψομετρική
διαφορά:
1200μ
Αρχηγοί: Φίλιππος Δημόπουλος και Νίκος Δάρης.
Πηγή: Corinthia.Events

αφιέρωμα
ΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Παιχνίδι
στο σκοτάδι»
Συνεχίζοντας το αφιέρωμά
μας στον ποιητή και λογοτέχνη
Ντίνο Βλαχογιάννη αναδημοσιεύουμε από το βιβλίο
του "Βοχαϊτικες Ιστορίες" μια
ιδιαίτερα χιουμοριστική διήγηση που αφορά το χωριό της
Πουλίτσας...
σελ. 20

Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Χειρουργός Γυναικολόγος
Μαιευτήρας

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

www.drmetaxas.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ: 28ης Οκτωβρίου 1
ΤΗΛ.: 27420 24424

KIN.: 69370 26506
GRAPHIC DESIGN STUDIO

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

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

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

FAX.: 27420 21351

e-mail: info@drmetaxas.gr

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 6932–700065 & 6972–910054

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

18 Τα εν Δήμω...

Γυμνάσιο Ζευγολατιού
Γυμνάσιο Βραχατίου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΈΣ &
ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ
Πολιτιστικός και Λαογραφικός
Σύλλογος Βόχας
ΧΊΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΊΑ ΝΎΧΤΕΣ

Εμπορικός Σύλλογος
Βραχατίου
ΞΗΜΕΡΏΜΑΤΑ
Καλλιτεχνικό εργαστήρι
Έκφραση
ΤΣΆΡΛΙ ΤΣΆΠΛΙΝ
Νέα Διάπλαση, Νέα Γενιά
Κοκκωνίου
& Μέγας Αλέξανδρος
ΓΑΛΑΤΙΚΌ ΧΩΡΙΌ

Πολίτες Ζευγολατιού
ΟΊΚΟΣ ΕΝΟΧΉΣ

Λένα Καραβάνη
ZUMBA YOGA PILATES

Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων Boxαϊκου
PACKMAN

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Δημ. σχολείου Βραχατίου
ΠΕΙΡΑΤΈΣ

Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού
ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΆΔΑ

Σύλ. Γον.&Κηδ
. 1ου
Σύλ. Γον.&ΚηδΔημ. Σχολ. Zευγολατιού &
. Δημ. Σχολ. B
έλου
Η Π Ε ΙΝ Α Σ Μ Έ
Ν Η Κ Ά Μ Π ΙΑ

παιδικοί σταθμοί
ΒΈΛΟΥ ΒΌΧΑΣ
EMOJI

Σύλλογος γονέων
και κηδεμόνων 1ου
νηπιαγωγείου ΒΈΛΟΥ
ΣΤΑΜΆΤΗΔΕΣ ΚΑΙ
ΓΡΗΓΌΡΗΔΕΣ

Σύλλογος γονέων
και κηδεμόνων 2ου
νηπιαγωγείου ΒΈΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Αποκριάτικοι χοροί και κούλουμα
Το Σάββατο 17/2 στις 21.00 στο
Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου διοργανώνουμε ένα πάρτυ ρετρό και σας καλούμε να έρθετε ντυμένοι με επίσημο
ένδυμα εποχής. Το πάρτυ θα επενδύσουμε μουσικά με ήχους φοξ τροτ,
σαμπα , μαμπο, ρούμπα, τσατσα, τάγκο και βέβαια πολύ rock…απο τους
www.shelter-radio.gr .
Θα εκθέσουμε σε κούκλες ρούχα
αυθεντικά εποχής 40-50-60 και σλάιτς
με φωτογραφίες απο το προσωπικό
αρχείο συμπολιτών μας που αναδεικνύουν το ύφος εκείνης της εποχής,
σε μιά προσπάθεια αναβίωσης της (θα
υπάρχουν ποτά σε οικονομικές τιμές)
Ελάτε να διασκεδάσουμε σε ένα διαφορετικό πάρτυ. Καλώς να ανταμώσουμε και να ξεφαντώσουμε !!!!!

Το Σάββατο το μεσημέρι
και μέχρι αργά το βράδυ
ο σύλλογος "Λίζης" στο
Βοχαϊκό ανάβει φωτιές
και σας προσκαλεί σε ένα
τρικούβερτο αποκριάτικο
γλέντι.
Τέλος ο Εμπορικός
Σύλλογος Βραχατίου διοργανώνει μεγάλη γιορτή
για τα Κούλουμα, την
Καθαρά Δευτέρα στην
παραλία Βραχατίου.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19
Φεβρουαρίου 2018 |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Χρονολογώντας
το ταξίδι του
Οδυσσέα

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | 7.00 μ.μ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΎΣΙΠΠΟΣ
ΚΤΗΡΙΟ "ΣΑΜΑΝΘΑ" ΚΙΑΤΟ

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
καθ. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, προσκεκλημένος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λύσιππος, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες διεπιστημονικές έρευνες πάνω
στην αστρονομική χρονολόγηση βασικών
επεισοδίων της ομηρικής εποποιίας της
Οδύσσειας.
Όταν ψάχνεις την αλήθεια σε χρόνια τόσο
μακρινά χρειάζεσαι κάποια «σταθερά»
στον χρόνο για να την καταστήσεις σημείο
αναφοράς. Και ακριβώς μια τέτοια σταθερά
μάς προσφέρει ο ουρανός, υπό την προϋπόθεση ότι ξέρουμε να τον διαβάζουμε.
Το 2012, στο περιοδικό Mediterranean
Archaeology & Archaeometry δημοσιεύθηκε μια νέα εργασία, από ομάδα ερευνητών των πανεπιστημίων Πατρών και
Αθηνών υπό τον καθηγητή Γεωφυσικής
Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, που κατέληγε
στην ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1207 π.Χ.
ως τη μέρα της Μνηστηροκτονίας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄Παθολογικής Κλινικής
Νοσοκοµείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας
ΓΝΑ Λαϊκό
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:
ΤΗΛ.:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

Παρουσίαση
βιβλίου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ διοργανώνει παρουσίαση βιβλίου
την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018,
ώρα 6:30 μ.μ. στο Καλογεροπούλειο
Ίδρυμα στην Κόρινθο. Πρόκειται για το
βιβλίο του Δημήτρη Βλαχοπάνου με
τίτλο: « Ισαάκ Μιζάν, Αριθμός βραχίονα
182641»
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Δρ. Μανώλης Στεργιούλης, Σχολικός
Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Λακωνίας,
Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.
Δρ. Μαρία Κεκροπούλου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας
Συντονίζει: Η Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αντιγόνη Βογιατζή-Ζακούρα, Μ.Εά.
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | 6.30 μ.μ. Στην παρουσίαση-εκδήλωση θα μας τιΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
μήσει ο ίδιος ο συγγραφέας με την παΝ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ρουσία του. Την παρουσίαση-εκδήλωση
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΎΛΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ
θα διανθίσει χορευτικό τμήμα του Συν(ΑΡΆΤΟΥ 74, ΚΌΡΙΝΘΟΣ)
δέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνεχίζοντας και σε αυτό το φύλλο το αφιέρωμά μας στον μεγάλο Βοχαΐτη λογοτέχνη Ντίνο
Βλαχογιάννη, παραθέτουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό διήγημά του από το βιβλίο του "Βοχαΐτικες
Ιστορίες". Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Λεων. Στεργιόπουλο για την ευγενική παραχώρηση του βιβλίου
από το οποίο αναδημοσιεύουμε τα διηγήματα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
ΕΙΝΑΙ ένα χωρίο κοντά στα ριζώματα, κάτω
απ’ τ’ αυλάκι που φέρνει το
νερό, ψηλά απ’ τη Στυμφαλία. Πιο πάνω αρχίζουν ένα γύρω τα βουνά, πιασμένα χέρι-χέρι σε
χορό και κλείνουν τον κάμπο και τη γαλάζια θάλασσα. Πουλίτσα το λένε κι είναι απ’ τα γραφικότερα χωριά της Βόχας. Ολόγυρά του ξεφαντώνει
το πράσινο, σ’ όλους τους τόνους του. Απ’ το
σκούρο της μαύρης σταφίδας, περνά στο γυαλιστερό της λεμονοπορτοκαλιάς, απλώνεται στον
ανοιχτόχρωμο ελαιώνα και σκαρφαλώνει ανακατεμένο μ’ ασήμι πάνω στις λεύκες.
Απ’ τα ριζώματα το χωρίζει ο Δαφνώνας. Ένα
μικρό δάσος από ροδοδάφνες, που ανθοβολεί
εκεί και χύνει περίγυρα τη μυρωμένη ανάσα του
και ξομπλιάζει με τα μπουκέτα του το πράσινο
ταπέτο του κάμπου.
Σμάρι οι μέλισσες βομβούν χαρμόσυνα γύρω
στα ροδοπέταλα και σμίγει η βουή τους, το
κελάρυσμα του νερού που κυλάει ασίγητο στο
κοντινό ποταμάκι.
Οι κάτοικοί του είναι φιλόξενοι, καλόγνωμοι
και χωρατατζήδες. Μαζεύονται τα βράδια, τις
Κυριακές και τις γιορτές στα καφενεία και λένε
ιστορίες, παίζουνε πρέφα ή σκαρώνουν φάρσες
στους πιό αγαθούς συχωριανούς τους, ακόμα
και στούς περαστικούς, αν πέσουν στην ώρα του
κεφιού τους.
Έτσι ένα βράδι στο φως της κρεμαστής απ’ το
ταβάνι λάμπας, με το πλατύγυρο καπέλο, μιά
συντροφιά έπαιζε πρέφα. Ο γέρο Ζάβος παρακολουθούσε νυσταγμένος το παιχνίδι. Σιγά
σιγά έσκυψε το κεφάλι του, ακούμπησε το παχύ
του σαγόνι στο στήθος του κι όπως έκανε πάντα,
αποκοιμήθηκε κι άρχισε να ροχαλίζει βαθιά.

Και το παιχνίδι εξακολουθούσε με πείσμα κι οι
γροθιές έπεφταν βροχή μαζί με το ατού πάνω
στο τετράγωνο τραπέζι κι οι βρισιές κι οι βλαστήμιες συνόδευαν ταχτικά τη γκίνια τους.
«Έχεις και το Ζάβο και βράζει για καλά τα
φασόλια στο καζάνι απόψε», είπε κάποιος που
μπήκε σόλο, έτσι για να στρέψει αλλού το θυμό
του.
— Του κάνουμε καμιά λαχτάρα, να τη θυμάται;... είπε κείνος που κέρδιζε.
— Και δεν τη σκαρώνουμε, είπαν όλοι.
Σκύψανε το κεφάλι τους πάνω απ’ τα χαρτιά της
πρέφας και συμφωνήσανε. Φώναξαν έπειτα τον
καφετζή και του ’παν το σχέδιό τους. Εκείνος
κούνησε το κεφάλι του συγκαταβατικά και πήγε
γραμμή κι έκλεισε τα πορτοπαράθυρα. Κατέβασε με προσοχή τη λάμπα, την έσβησε κι ήρθε
και κάθησε κοντά στη συντροφιά που έπαιζε.
Τότε άρχισε ένα παιχνίδι μες στο σκοτάδι, όλο
πείσμα, φωνή, βρισιές, βλαστήμιες και χτυπήματα.
«Μία... δύο... τρεις... καρά... κούπες... αχρωμάτιστα! Πάρ’ τα..».
«Ατού... όξω... ατού... όξω... ατού... εγώ...
μπαστούνια., τσάπα!. . .».
Το ξύλινο τραπέζι χοροπήδαγε απ’ τις γροθιές.
Ο καφετζής απ’ έξω συμβούλευε δυνατά- οι
παίχτες του απαντούσαν, βρίζονταν, μάζευαν
τα χαρτιά, τα χτύπαγαν στο σκληρό τραπέζι
με την κόχη τους, τα ξαναμοίραζαν και φώναζαν
πεισματωμένοι.
Ο γέρο Ζάβος ξύπνησε απ’ το σαματά. Έτριψε
τα μάτια του και κάτι μουρμούρισε στην αρχή.
Έπειτα στάθηκε ζαλισμένος. Ξανάτριψε δυνατά ώρα πολλή τα μάτια του και προσπάθησε
να τ’ ανοίξει σηκώνοντας ψηλά τα φρύδια του.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΑΔΕΝΑΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΩΟΘΗΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931 - Κιν.: 6973 262807
email: katerinapapaendo@gmail.com

Έπιασε έπειτα μιά γερή τσιμπιά στο μπούτι
του... Τίποτα, αισθανότανε, μα χανόταν μέσα
σε βαθύ σκοτάδι. Άκουγε καθαρά χωρίς να βλέπει τίποτα... τίποτα.
Και το παιχνίδι τραβούσε ζωηρά το δρόμο του
χωρίς σταματημό.
«Οχτώ δύο... οχτώ τρεις... οχτώ κούπες...».
— Πού πας χριστιανέ μου εκεί ψηλά, με τόσες
μπάζες; Ακούστηκε η φωνή του καφετζή.
— Εσύ να πας στα μπρίκια σου, ήρθε θυμωμένη
η απάντηση.
—Εννέα σπαθιά, ακούστηκε με πάθος η ίδια
φωνή.
— Πάρ ’τα, είπε αγαναχτισμένος ο άλλος.
Ατού... ατού... ατού...
Το γέρο Ζάβο τον πιάνει φρίκη σαν απλώνει τα
χέρια του και πιάνει κάτι σκληρό. Το ψάχνει
μ’ επιμονή. «Θά ’ναι το σκαμνί», σκέφτεται.
Κρύος ιδρώτας λούζει το μέτωπό του και τρέμει καθώς πασπατεύει με αγωνία τα μάτια του.
Η φωνή του πνίγεται στο στεγνωμένο λαρύγγι
του. Μαζεύει όλες τις δυνάμεις του και κάνει να
σηκωθεί, μα τα πόδια του κόβονται.
«Παιδιά μου... στραβώθηκα... δε βλέπω...»
κατορθώνει να φωνάξει σπαραχτικά και πέφτει
μπρούμυτα πάνω στο τραπέζι.
Τα πορτοπαράθυρα ξανάνοιξαν αμέσως. Η
λάμπα κατεβάστηκε κι άναψε πάλι. Τα γέλια
ξέσπασαν βροντερά γύρω του κι ένα ποτήρι
δροσερό νερό ζωντάνεψε το πρόσωπο του γέρο
Ζάβου. Ήταν το βάλσαμο πού ’φερε το φως στα
σβησμένα μάτια του.
Όμως εκείνος, πού κατάλαβε το παιχνίδι τους,
τους συχώρεσε αμέσως και τ’ άλλο βράδι, είχε
πιάσει ξανά τη θέση του πλάι στους πρεφαδόρους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΓΛΕΝΤΩΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ Ο εορτασμός της

Αποκριάς απλώνει
τις ρίζες του βαθιά μέσα στο χρόνο, φτάνοντας στην οργιαστική λατρεία των χθόνιων θεών της καρποφορίας και κυρίως
του Διόνυσου. Αναπαράγονται έθιμα,
πίσω από τα οποία κρύβονται αρχέγονες
δοξασίες ανεξιχνίαστες για το νου του λα-

ϊκού ανθρώπου, αλλά βαθιά ριζωμένες
στην ψυχή και τη συνήθειά του. Σε μια
κρίσιμη καμπή του χρόνου, στο πέρασμα
από το χειμώνα στην άνοιξη, οι άνθρωποι
με αυτές τις προεαρινές τελετουργίες και
το ξέφρενο ξέσπασμα χαράς πανηγυρίζουν την ετήσια αναγέννηση του κόσμου.
Η Αποκριά, όπως τη γνωρίζουμε σήμε-

ρα, διαμορφώθηκε στους Βυζαντινούς
χρόνους ως μια γιορτή με ψυχαγωγική,
αλλά και κοινωνική διάσταση. Η φιλοσοφία των αποκριάτικων εθίμων, εστιάζεται
στην ιδέα της ανατροπής της τάξης του
κόσμου, στην αμφισβήτηση αξιών και ιεραρχίας, στην κατάργηση ορίων και καθιερωμένων νόμων.

Απόκριες μιας άλλης εποχής
Το έθιμο του βλάχικου γάμου απαντάται λίγο πολύ σε όλα τα χωριά της Κορινθίας, ορεινής και πεδινής. Ο Βασίλειος Παντ. Σαρλής στο μνημειώδες
τρίτομο έργο του "Λαογραφικά Σύμμεικτα του δήμου Φενεού Κορινθίας"
διασώζει με λεπτομέρειες τον "Γάμο
του Καρναβαλιού" στην Γκούρα τη
δεκαετία του 1950. Ας το παρακολουθήσουμε:
«Ο γιορτασμός της Αποκριάς των Φενεατών έχει τις ρίζες βαθιά στου χρόνου
την πορεία, κρατάει κάτι από τις λαμπρές ιεροτελεστίες της μεγάλης γιορτής των Μυστηρίων, τα «Θεσμοφόρια»
των αρχαίων Φενεατών προς τιμή της
θεάς Δήμητρας, μόνο που τότε λάμβαναν μέρος μόνο γυναίκες Φενεάτισσες
κι ένας μόνον άντρας, ο ιερέας της γιορτής. (...)
Τα δρώντα πρόσωπα είναι ο γαμπρός, η
νύφη, ο κουμπάρος, ο παπάς, ο μπραζέρης (παράγραμπρος) και η μπραζέρα
(παράνυφη), ο παρακούμπαρος, οι οργανοπαίχτες κι όλο το συμπεθεριό.
Γαμπρός είναι ένας παχουλός μέτριου
αναστήματος νέος, ντυμένος παλιάτσος
που δε νογάει και πολλά πράματα. Ένας
όμορφος νέος μεγαλύτερος λίγο στο
ανάστημα απ’ το γαμπρό, έξυπνος και
λυγερόκορμος, είναι η νύφη, ντυμένη
στα λευκά που έχει πάρει και κάτι από
το «σαβουάρ βιβρ», τους τρόπους και
την συμπεριφορά της υψηλής μαρκησίας. Του κουμπάρου τη θέση παίρνει
ένας γεροδεμένος, ψηλός μ’ αετίσιο
βλέμμα και με παχιά μουστάκα, άντρας
με τα ούλα του, ντυμένος φουστανελλάς με βαρειές πίγκες και φέσι ψηλό.
0 παπάς είναι ένας αντάρτης ιερωμένος, που κάνει όμως το καθήκον του. 0
μπραζέρης ένας μικρός, σβέλτος, ψηλόλιγνος έφηβος, ντυμένος πιερότος, η
μπραζέρα επίσης ένας μικρός κι ευκίνητος έφηβος, ντυμένος κολομπίνα κι ο
παρακούμπαρος ένας ώριμος άντρας,
κακοφτιαγμένος, το πιο κωμικό πρόσωπο, ντυμένος αρλεκίνος.
Το συμπεθεριό με τους οργανοπαίχτες
είναι ντυμένοι ανάλογα. Οι νταουλιτζήδες φοράνε από μια προβιά, είναι
μουντζουρωμένοι στο πρόσωπο και
φορούν ρεμπούκλα στο κεφάλι, ενώ οι
δυο πίσω τους που χτυπάνε (παίζουν)
την καραμούζα (πίπιζα) είναι ντυμένοι
«κύριοι» με μαύρο κουστούμι, μαύρα
γυαλιά και φοράνε μπαγιασόν.
Τα ζώα που χρησιμοποιούν είναι κατάλληλα στολισμένα και μασκαρε-μένα.
(...). Από την Απάνου και Πέρα γειτονιά,
που ’ναι το ξάγναντο των Ανδρικοπου-

ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ. Ο Βλάχικος γάμος αποτελεί το ζωντανότερο και ισχυρότερο κατάλοιπο, των αρχαίων
ομαδικών ελληνικών τελετουργιών που είχαν σχέση με τη γονιμοποίηση, τη βλάστηση, την ανάσταση της φύσεως κατά την
εποχή της άνοιξης, καθώς και το θάνατο των φυτών κατά την εποχή του χειμώνα. Εντυπωσιακή πομπή, ομαδικό τρικούβερτο γλέντι, χοροί, μεθύσι, τσουχτερή σάτιρα, πειράγματα, είναι στοιχεία που κάνουν τον Βλάχικο Γάμο την πιο πολυσήμαντη
λαϊκή γιορτή της Αποκριάς. Ταυτόχρονα, ο Βλάχικος γάμος είναι μία σατυρική παραλλαγή ενός πραγματικού ποιμενικού
γάμου, όπως εθιμικά τελετουργείται, κατά αδιάψευστες και γνωστές λαογραφικές και ιστορικές πηγές. (Φωτογραφία από το
αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού).

λαίικων αλωνιών, ξεκινάει η πομπή. (...)
Μπροστά οι οργανοπαίχτες, Ξεπλένης
και γυφτο-Αντρέας, με σηκωμένες από
μπρος και ριγμένες προς τα πίσω τις
ρεμπούκλες, πότε χτυπούν το νταούλι και πότε ανεμίζουν χαρακτηριστικά
και με τέμπο το ’να νταουλόξυλο στον
αέρα· πίσω τους οι καραμουζοπαίχτες,
με φουσκωμένες τις φλέβες του λαιμού
τους που κοκκινίζει μαζί με το πρόσωπό τους, καθώς σφίγγονται να βγάλουν
οι καραμούζες τους μεγαλύτερο και διαπεραστικότερο ήχο, οι γυφτο-Γιάννης
και Μίμης.
Με τους πρώτους ο παρακούμπαρος,
με τα καμώματά του και τις άνοστες κινήσεις του, πεζοπορώντας, κερνάει με
την τσότρα που ’χει κρεμασμένη στον
ώμο, ενώ ο κουμπάρος σ’ απόσταση
πάνω στο ψηλό βαρβάτο μαύρο του άτι,
πληθωρικός κι επιβλητικός, έχει το γενικό πρόσταγμα.
Πίσω η νύφη πάνω στην άσπρη φοράδα, όλο ομορφιά και χάρη, περήφανη
και με τουπέ, φαίνεται να προσέχει περισσότερο τον κουμπάρο της φουστανελλοφόρο, παρά τον παλιάτσο της.

Δίπλα της με μικρό λευκό αλογάκι η
μπραζέρα, κοντά έρχεται καβάλα σ’ ένα
μουλάρι ο γαμπρός, που δε χορταίνει
να κοιτάζει τη νύφη, πλάι του ο ανοιχτομάτης μπραζέρης πάνω σ’ ένα γρήγορο
μουλάρι.
Κι ακολουθεί όλο το συμπεθεριό στα
ζώα καβάλλα, με τον παπά μπροστά
που έχει μακριά γενειάδα και βλοσυρό
βλέμμα, θυμιατίζει με το θυμιατό (ένα
κονσερβοκούτι τρυπημένο στα πλάγια,
κρεμασμένο από αλυσιδίτσες γεμάτο
στάχτη και βρεγμένα άχυρα) τον κόσμο
που βγήκε να δει και να χαρεί τη γαμήλια πομπή.
Περνά απ’ τα Μπεκιαραίικα, την Απάνου
Βρύση, τα Μπατσαλαίικα, τα Ντρουκιάνικα και φτάνει στην άλλη άκρη του
χωριού ώς την πλατεία προς το Στενό,
κάτου από του Κουτσουβέρι. Σ’ αυτό
το ξάγναντο θα χορέψουν για λίγο μασκαράδες και θα επιστρέφουν για να
καταλήξουν στην αγορά στην κεντρική
πλατεία, όπου θα εξελιχτεί το τελετουργικό μέρος του γάμου.(...)
Ακούγεται βροντερή η φωνή του παπά,
που διαβάζει ευχές, θυμιατίζει τριγύρω

τα νεονύφια και τους παρευρισκόμενους γεμίζοντάς τους στάχτη και καπνό
απ’ τ’ αναμμένα άχυρα που σκορπίζει
το θυμιατό. Περνά κατόπιν τις βέρες ο
παπάς κι αγριοκοιτάζει (γιατί τον βλέπει
σαν αντίζηλο) τον κουμπάρο που αλλάζει κατόπιν τα στέφανα στ’ αταίριαστο
ζευγάρι. (...)
0 μπραζέρης προσέχει τον γαμπρό και
τον σκουπίζει, καθώς ιδρώνει και ξιδρώνει, κι η μπραζέρα περιποιείται τη
νύφη. 0 παπάς προσφέρει με τη μικρή
τσότρα κρασί στο γαμπρό και στη νύφη
και μετά την πετά στον κουμπάρο για να
ρουφήξει όλο το περιεχόμενο. Ακολουθεί ο «χορός του Ησαΐα» σ’ ένα πανδαιμόνιο από τρανταχτά γέλια και ξεφωνητά, μα και από ένα ανελέητο, όχι κουφετοπόλεμο αλλά από καλαμπόκι και ρεβίθι, σφυροκόπημα των νιόγαμπρων,
του κουμπάρου και της παρέας!!!»
Επιμέλεια: Aθανασούλη Γιώτα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Βασίλειος Παντ. Σαρλής, Λαογραφικά Σύμμεικτα του
δήμου Φενεού Κορινθίας, τόμος Β΄
• www.ekivolos.gr
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Παραδίδονται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
για όλα τα επίπεδα
και για ενήλικες.
ΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 27410 53672
& 6978 864922

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας.
Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους
Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΕΜΠΕΙΡΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
Τηλ.: 6946-394990

43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

στην Γκούρα
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
Τηλ.: 6934194196

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

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ
σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.
Ευγενία
Μαυραγάνη

✆ 6985 850178

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!
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αθλητικά
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Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων

ΒΟΛΕΪ

Εκτός
προημιτελικών
κυπέλλου ο
Παμβοχαϊκός

Θετικά δείγματα
από τους αθλητές

Ήττα 1-3 από τον Εθνικό
σελ. 24

Θ

μικρά νέα
ΆΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΊΟΥ

Μαθήματα
Παγκράτιου
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή
απόγευμα, με 2 εκπαιδευτές,
στη νέα αίθουσα του συλλόγου
«Άπις».
Το παγκράτιο άθλημα απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες
κάθε ηλικίας, ειδικά σε παιδιά και
εφήβους. Με την εκπαίδευση,
εμφυσώνται σπάνιες αξίες: υγιής
συναγωνισμός, αυτοπειθαρχία,
αυτοσεβασμός, επιμονή, υπακοή
και υπομονή, οι οποίες γίνονται
συνείδηση στα παιδιά, αποτελώντας ισχυρά εφόδια για το
μέλλον.
Επικοινωνία με τον Άπι: τηλέφ.
27410-54323 (ώρες καταστημάτων), 6951-365569, 6975774854.
Οι εγγραφές συνεχίζονται...

ετικά δείγματα έδωσαν οι
αθλητές του Ιστιοπλοϊκού
Ομίλου Σικυωνίων στην πρώτη
τους αγωνιστική εξόρμηση για το
2018.
Η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει
60 αθλητές από 8 ομίλους, μεταξύ
των οποίων οι 5 κορυφαίοι όμιλοι
της περιφέρειας μας, οι αθλητές
των οποίων θα είναι οι κυριότεροι
αντίπαλοί του Ιστ.Ο.Σ. στο περιφερειακό πρωτάθλημα που θα
διεξαχθεί σε λίγες ημέρες. Μετά
από αρκετούς μήνες αγωνιστικής
απραξίας η εμφάνιση των αθλητών ήταν απόλυτα θετική, καθώς
απέδειξαν ότι η ομάδα έχει βάθος
και μέλλον. Και πως να μην έχει,
αφού τα 6 παιδιά της ομάδας των
optimist, έχουν ηλικία μικρότερη των 13 ετών και η ομάδα των
Laser κάτω των 15, όταν η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας άνω των 15 χρόνων.
Στον αγώνα τώρα, ο Γιώργος
Γκιζαριώτης, είχε μια αβαρία στην
πρώτη κούρσα του αγώνα. Αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί να
εγκαταλείψει και επιδιορθώνοντας
πρόχειρα τη ζημιά, να μην μπορεί
να έχει το 100% των δυνατοτήτων
του σκάφους. Αυτό βέβαια δεν τον
εμπόδισε να πάρει δυο δεύτερες
θέσεις στις 2 επόμενες κούρσες.
Την επόμενη μέρα και αφού η
ζημιά είχε αποκατασταθεί, πήρε
άνετα τη πρώτη θέση, και πέρασε

στη 2η θέση της κατάταξης. Δεν
κατάφερε όμως να διεκδικήσει
την πρώτη θέση καθώς τα ισχυρά
ρεύματα δεν επέτρεψαν να γίνουν
οι δύο ακόμη κούρσες που ήταν
προγραμματισμένες.
Τη δεύτερη θέση στη κατάταξη
των αθλητών μέχρι 11 χρόνων και
με μόλις 1 βαθμό διαφορά από τον
πρώτο πήρε ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Με την επίδοσή του αυτή
ο δεκάχρονος Γιώργος κατέλαβε
την 9η θέση στη γενική κατάταξη. Στη 13η θέση της κατάταξης

των αγοριών τερμάτισε ο Γιώργος
Στριμμένος, που έχασε δύο θέσεις
στην τελευταία κούρσα, που έπεσε
ο αέρας.
Μεγάλη μάχη δόθηκε για την
τρίτη θέση στην κατάταξη των
11χρονων, με 4 αθλητές να ισοβαθμούν και να την διεκδικούν
επί ίσοις όροις, μέχρι την τελευταία κούρσα. Ανάμεσά τους και ο
«δικός μας» Ευάγγελος Δανιήλ,
που τελικά κατέλαβε την 4η θέση,
καθώς η διακοπή του αγώνα δεν
του έδωσε άλλη ευκαιρία να δι-

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΑΠΟ 15/01 έως ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΚΕΤΟΥ

QUICK
SERVICE

1. Λάδια 4lt 10W40 ή 15W40
2. Φίλτρο λαδιού
όλων των τύπων
3. Υγρό παρµπρίζ
4. Τεχνικός έλεγχος 30 σηµείων
για το αυτοκίνητό σας

µόνο

59€
ΜΕ ΦΠΑ

εκδικήσει την 3η θέση. Πολύ καλή
εμφάνιση έκαναν και οι δύο 8χρονοι αθλητές μας Θάνος Θεοδωρόπουλος και Πάνος Νικολακάκης.
Ο Θάνος με καλές κούρσες για τη
μικρή του εμπειρία πήρε άνετα την
6η θέση στα 11χρονα, ενώ ο Πάνος, με απόλυτα σταθερές κούρσες πήρε την 8η θέση, αφήνοντας
πίσω του 13 εμπειρότερους αθλητές.
Στη κατηγορία των Laser 4.7, o
Γιώργος Λυμπερόπουλος, δεν κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο
του, αφού η έλλειψη συστηματικής
προπόνησης τον τελευταίο καιρό
ήταν εμφανής και τερμάτισε στη
13η θέση της κατηγορίας. Όμως
η σταθερότητα που επέδειξε σε
όλες τις κούρσες προοιωνίζει την
γρήγορη επάνοδό του στις πρώτες
θέσεις της κατάταξης.
Σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουμε και τη δύσκολη «πίστα»
του Πατραϊκού με τα πολλά και
δυνατά ρεύματα. Μια τέτοια πίστα
απαιτεί μεγάλη εξοικείωση κάτι
που οι αθλητές άλλων περιοχών
δεν έχουν και χρειάζονται χρόνο
για την αποκτήσουν.
Τα δείγματα ήταν θετικά. Αυτό
που χρειάζεται τώρα είναι σοβαρή προπόνηση μέχρι τον επόμενο
αγώνα, στις 24-25 Φεβρουαρίου,
στο Κιάτο, γιατί το περιφερειακό
Πρωτάθλημα πλησιάζει.
Πηγή: www.facebook.com/sikyonsailing

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT
• ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Όλα τα ανταλλακτικά είναι επωνύμων
εταιριών. Για συμπληρωματικές εργασίες
ή ανταλλακτικά ισχύουν κανονικά οι
χρεώσεις του τιμοκαταλόγου.

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882 ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • e-mail: drososservice@gmail.com
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Μετά την εκτός έδρας
νίκη του στη Χαλκίδα ο
Παμβοχαϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας τον Εθνικό Πειραιώς

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ "8"

Το παιχνίδι στη Χαλκίδα
Σε ένα άκρως θεαματικό ματς στη Χαλκίδα, ο Παμβοχαϊκός πήρε την εκτός έδρας
νίκη επί του τοπικού Ηρακλή με 3-1 σετ
και έφτασε τους 17 βαθμούς με την έκτη
του νίκη στη Volleyleague. Έτσι, ξεπέρασε στη βαθμολογία τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης ενώ πήρε και το προβάδισμα
σε πιθανή ισοβαθμία με την ομάδα της
Χαλκίδας.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Ούγκο Ρόκα και Μαγκαλάες
Γκλαντστόουν, ενώ η ομάδα του Βραχατίου ήταν εξαιρετική στους τομείς του
μπλοκ και του σερβίς. Καθοριστικό για
τη νίκη της ήταν το δεύτερο σετ το οποίο
«έγειρε» υπέρ της χάρη στα δύο μπλοκ
των Ούγκο και Γκλανστόουν, ενώ νωρίτερα ο Ηρακλής είχε φτάσει στο 2322 με άσο του Γκόμεζ και λίγο μετά στο
24-23 με επίθεση του Βενεζουελάνου.
Στο υπόλοιπο του αγώνα, οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα
στην υποδοχή (χάρη και στο καλό σερβίς
του Παμβοχαϊκού) αλλά και στη γρήγορη
ανάπτυξη της επίθεσής τους και μοιραία
γνώρισαν την 7η ήττα στο πρωτάθλημα,
μένοντας στους 25 βαθμούς.
Τα σετ: 1-3 (18-25, 25-20, 26-28, 17-25)
σε 104 λεπτά
Η διακύμανση του σκορ:
1ο σετ: 4-8, 10-16, 14-21, 18-25
2ο σετ: 8-7, 16-11, 20-21, 25-20
3ο σετ: 7-8, 13-16, 20-21, 26-28
4ο σετ: 4-8, 10-16, 15-21, 17-25
* Οι πόντοι του Ηρακλή Χαλκίδας προήλθαν από 6 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ
και 30 λάθη αντιπάλων. Οι πόντοι του
Παμβοχαϊκού προήλθαν από 6 άσσους,
51 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(Γκολίτσης): Χαραλαμπίδης 7 (4/9 επ, 3
μπλοκ),Κολτσιάκης 5 (5/16 επ, 50% υπ
-29% άριστες), Γκόμεζ 12 (11/30 επ, 1
άσσος), Μότα 17 (14/32 επ, 1 άσσος, 2
μπλοκ, 41% υπ – 23% άριστες), Γκελίνσκι

στη διοργάνωση του κυπέλλου και έτσι
έχασε το εισιτήριο της πρόκρισης.
Η ομάδα του Βραχατίου κουρασμένη
ίσως από το παιχνίδι στη Χαλκίδα δεν

απέδωσε τα αναμενόμενα και όπως
παραδέχτηκε στις δηλώσεις του και ο
προπονητής Κ. Δεληκώστας, ακόμη και
πρώτο σετ κλάπηκε από τον Εθνικό...

Χάθηκε το εισιτήριο
για τα προημιτελικά

4 (3/4 επ, 1 άσσος), Πεντράο 9 (5/13 επ,
2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Τσαδήμας ( λ, 44% υπ
-15% άριστες), Αμαριανάκης, Δεληπρίμης, Αδάμ, Τσολάκος 2 (1/1 επ, 1 άσσος)
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας):
Ούγκο 16 (13/18 επ, 2 μπλοκ, 50% υπ
-50% άριστες), Μοράλες 5 (2 άσσοι, 3
μπλοκ), Γκλάντστοουν 19 (12/20 επ, 2
άσσοι, 5 μπλοκ), Ολιβέιρα 12 (10/18 επ,
1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ -36% άριστες), Παλέντζας 12 (9/30 επ, 1 άσσος, 2
μπλοκ), Δαλακούρας 9 (7/18 επ, 2 μπλοκ,
64% υπ -36% άριστες) / Γραράς (λ, 42%
υπ – 25% άριστες), Γεωργίου.

Εκτός των "8"
Ο Εθνικός Πειραιώς νίκησε με 3-1 σετ
τον Παμβοχαϊκό στο κλειστό του Βραχατίου και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην
ιστορία του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ανδρών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πειραϊκή ομάδα για δεύτερη φορά τη φετινή
σεζόν, επικρατεί επί του Παμβοχαϊκού
εκτός έδρας. Η πρώτη ήταν πάλι με 3-1

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

σετ, στο παιχνίδι του Α' γύρου του πρωταθλήματος της Volleyleague Ανδρών.
Ο Εθνικός έκανε 13 λάθη περισσότερα
από τον Παμβοχαϊκό (19-32), αλλά ήταν
καλύτερος στο σερβίς (8-11 οι άσσοι),
στο μπλοκ (6-13) και στην επίθεση (37/97
επ., 38% - 57/102 επ., 56%) και με κορυφαίο τον Κυριάκο Σπυριούνη που είχε 22
πόντους, έφτασε στην τελική επικράτηση. Διψήφιοι τελείωσαν την αναμέτρηση
οι Καναδοί Κέισι Νάιτ (18π.) και Άντριου
Μακ Γιούλιαμ (15π.).
Ο Παμβοχαϊκός αν και κατέκτησε το
πρώτο σετ, δεν είχε διάρκεια στο παιχνίδι
του και δεν κατάφερε να προκριθεί για
τρίτη σερί σεζόν στα προημιτελικά του
Κυπέλλου. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Κώστα Δεληκώστα ήταν ο Νίκος
Παλέντζας με 12 πόντους, αλλά με 26%
στην επίθεση (9/35).
Διαιτητές: Γεροθόδωρος-Νικολόπουλος
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 15-16, 20-21, 27-25
2ο σετ: 4-8, 12-16, 20-21, 23-25

3ο σετ: 6-8, 10-16, 12-21, 16-25
4ο σετ: 8-6, 12-16, 17-21, 17-25
*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν
από 8 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και
32 λάθη αντιπάλων και του Εθνικού Πειραιώς 11 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ
και 19 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (27-25, 23-25, 16-25, 17-25)
σε 107'
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Ούγκο
11 (9/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μοράλες, Γκλαντστόουν 10 (6/13 επ., 2 άσσοι,
2 μπλοκ), Μουνίζ 10 (6/14 επ., 3 άσσοι,
1 μπλοκ, 44% υπ. - 28% άριστες), Παλέντζας 12 (9/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ),
Δαλακούρας 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 15%
υπ. - 0% άριστες) / Γκαράς (λ, 70% υπ. 48% άριστες), Κωτσάκης (50% υπ. - 50%
άριστες), Γεωργίου, Βουλκίδης.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ψάρρας): Μακ
Γουίλιαμ 15 (12/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ,
54% υπ. - 35% άριστες), Νάιτ 18 (14/26
επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σέιφερτ 14 (9/11
επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Μπάσης 4 (2/6 επ.,
2 μπλοκ), Σπυριούνης 22 (16/29 επ., 3
άσσοι, 3 μπλοκ, 40% υπ. - 20% άριστες),
Αμπανόζ 6 (2/3 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) /
Καρασαββίδης (λ, 57% υπ. - 38% άριστες), Βολουδάκης (λ), Τουρνάκης 2 (2/5
επ.), Δημητούλης, Ράμος.

Δηλώσεις
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού Κώστας
Δεληκώστας τόνισε: «Ο Εθνικός ήταν
πολύ καλύτερος σε σερβίς, υποδοχή και
τα δύο αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με
το καλό παιχνίδι του πασαδόρου τους,
έκριναν το παιχνίδι. Ακόμα και το πρώτο
σετ που πήραμε, ο Εθνικός Πειραιώς ήταν
μπροστά και το... κλέψαμε. Ήταν κακή εμφάνιση για εμάς μετά από ένα καλό παιχνίδι που κάναμε στην Χαλκίδα. Κοιτάμε
πλέον το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον
Φοίνικα Σύρου για το πρωτάθλημα».
Πηγή: www.volleyball.gr

