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ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση
στις παραλίες Κιάτου και Κάτω Διμηνιού

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΑμΕΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ
Η δύσκολη αντίστροφη πορεία

■ σελ. 2-4

Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τρωγάδης
μας εξηγούν όλη την πορεία για την εξυγίανση των οικονομικών του δήμου

■ σελ. 6-7

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Προς τιμήν του
Βραχατιώτη
λογοτέχνη
Ντίνου
Βλαχογιάννη

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Αιχμηρή παρέμβαση
για την αντιμετώπιση
των τσουχτρών
στην παραλία Βραχατίου
■ σελ. 5

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

■ σελ. 17

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ν.Δ.

■ σελ. 11-12

Συνέντευξη του
υποψηφίου προέδρου
της Ν.Ο. Κορινθίας
Σωτήρη Κουκουλάκη
ΑΚΟΜΗ: Υποψήφιος πρόεδρος στην ΔΗΜ.Τ.Ο. Βέλου-Βόχας ο ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος για μέλος της ΝΟΔΕ ο πρόεδρος του Κάτω Διμηνιού ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δόθηκε στη διαβούλευση
ο "Κλεισθένης 1"
Η απλή αναλογική και η ιδιαίτερη σχέση
του νομοσχεδίου με τη Σικυώνα!

■ σελ. 11

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

6ο Τουρνουά mini volley αφιερωμένο
στη μνήμη του Θύμιου Κανελλόπουλου

■ σελ. 24

2 Δήμος Βέλου-Βόχας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Από το 2010 και μετά, όταν

η οικονομική κρίση και τα
μνημόνια χτύπησαν την πόρτα της χώρας
μας η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί
δραματικές πιέσεις αφού οι βασικές πηγές
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χρηματοδότησής της έχουν μειωθεί από
60-85% ενώ έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητές της. Στο δήμο Βέλου-Βόχας τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα αφού ...το ταμείο
ήταν μείον! Ωστόσο, σήμερα, 8 χρόνια μετά

Γνώμη
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τόσο ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης
Τρωγάδης μιλούν για οικονομική σταθερότητα και ευρωστία και ένα ταμειακό διαθέσιμο που ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ!

Από το έλλειμμα στο πλεόνασμα
Η αντίστροφη πορεία του δήμου Βέλου-Βόχας
Την 1/1/2011 μαζί με τα «κλειδιά» του καλλικρατικού δήμου ΒέλουΒόχας η νέα δημοτική αρχή παρέλαβε κι ένα σύνολο, οικονομικών, κυρίως προβλημάτων που είχαν τις ρίζες τους στις προηγούμενες δημοτικές
αρχές, αλλά και στην δραματική περικοπή των χρηματοδοτήσεων από την
κεντρική διοίκηση. Με το ταμείο να κινείται πέριξ του …μηδέν, με τους
εισπρακτικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς ελέγχου εσόδων και
εξόδων ανύπαρκτους, ο δήμος Βέλου-Βόχας δεν απείχε από αυτό που θα
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ολική χρεωκοπία.

Ο

δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, μιλώντας
στην εφημερίδα μας, για την
εποχή εκείνη, αναφέρεται στο
μεγάλο όγκο των προβλημάτων που
αντιμετώπισε με την ανάληψη των
καθηκόντων του, τις πρώτες σκέψεις
του, τις αποφάσεις και τις ενέργειές
του για να οδηγήσει τον δήμο μακριά
από το φάντασμα της χρεωκοπίας.
Πιστεύω ότι κανείς άλλος δήμαρχος δεν θα ήθελε να είναι στη θέση
μου, λέει ο Αννίβας Παπακυριάκος,
αναφερόμενος στην εποχή εκείνη,
όταν ήρθε αντιμέτωπος με την οικτρή οικονομική πραγματικότητα του
νεοσύστατου δήμου Βέλου-Βόχας.
Βρεθήκαμε χωρίς χρηματοδοτήσεις,
χωρίς απόθεμα στο ταμείο να έχουμε
να αντιμετωπίσουμε όλα τα τρέχοντα
λειτουργικά έξοδα του δήμου και παράλληλα την κάλυψη επιπλέον αναγκών που προέκυψαν από την αύξηση
των αρμοδιοτήτων που μας επέβαλλε
ο «Καλλικράτης».
Ήμασταν μια μικρογραφία της χώρας μας, μια μικρή «Ελλάδα» στο χείλος της χρεωκοπίας, χωρίς όμως τη
δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια από
πουθενά, χωρίς τη δυνατότητα να συνάψει ούτε ένα δάνειο για υποστηρίξει

και να καλύψει τουλάχιστον τις πολύ
απαραίτητες πρώτες ανάγκες για τη
λειτουργία της.
Μοναδική λύση, όπως εξηγεί, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας ήταν η δραματική μείωση των δαπανών. Τα λειτουργικά έξοδα του δήμου μειώθηκαν στα
απολύτως απαραίτητα ενώ επιχειρήθηκε ένας δραστικός εξορθολογισμός
του κόστους.
Παράλληλα, οι οικονομικές υπηρεσίες αναδιαρθρώθηκαν εκ βάθρων με
σκοπό την αύξηση της, σχεδόν ανύπαρκτης, εισπραξιμότητας κυρίως των
ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης.
Αθόρυβα, με κόπο και πολύ άγχος,
χαράσσοντας μια πορεία διαφορετική
και κατά κάποιον τρόπο αντίθετη από
αυτή που ακολούθησε το κεντρικό
κράτος στο ανάλογο πρόβλημα που
αντιμετώπιζε, ο δήμος Βέλου-Βόχας
προχώρησε στον εξορθολογισμό των
δαπανών και κάθε βήμα προς αυτή
την κατεύθυνση, τον έφερνε όλο και
πιο μακριά από το φάντασμα της χρεωκοπίας.
Με υπομονή, επιμονή και περικόπτοντας κάθε τι περιττό συγκεντρώθηκε σιγά-σιγά ένα μικρό ταμείο που
επέτρεψε να καλύπτονται τουλάχιστον
τα λειτουργικά έξοδα του δήμου, ενώ



Οι μειώσεις πόρων
χρηματοδότησης από
τον κρατικό κορβανά
για τον δήμο ΒέλουΒόχας είχαν ακόμη πιο
αρνητικό αντίκτυπο, διότι
η οικονομική κατάσταση
του δήμου ήταν ήδη
επιβαρυμένη από κακή
χρήση των παρελθόντων
ετών και τα δυσθεώρητα
χρέη ύψους σχεδόν
15.000.000 ευρώ που
παρέλαβε ο νεοσύστατος
καλλικρατικός δήμος
ως"προίκα"...

όπως εξηγεί ο Αννίβας Παπακυριάκος,
επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η τακτοποίηση με ευνοϊκούς όρους των μακροπρόθεσμων οφειλών.
Σ’ αυτό το σημείο άρχισε η αντίστροφη
πορεία του δήμου κι ενώ η Ελλάδα όδευε
από μνημόνιο σε μνημόνιο ο δήμος Βέλου-Βόχας έπαιρνε την πρώτη βαθιά
ανάσα του μετά την πίεση της οικονομικής ασφυξίας που είχε βιώσει τους πρώτους μήνες λειτουργίας του.

Τα ταμειακά διαθέσιμα
και η ανάπτυξη
Η αναδιάρθρωση των οικονομικών
υπηρεσιών και της πολιτικής εσόδων
και εισπραξιμότητας του δήμου επέφερε
σταδιακά ένα μικρό στην αρχή, ολοένα
και αυξανόμενο όμως, ταμειακό διαθέσιμο. Έτσι μετά το 2014 και με μια σειρά
μέτρων που υποστήριξαν και ενίσχυσαν
τα άμεσα έσοδα του δήμου (ορθολογική τιμολογιακή πολιτική των τελών,
μεγιστοποίηση ικανότητας είσπραξης,
προσπάθειες είσπραξης από μεγαλοοφειλέτες), αλλά και τα έμμεσα έσοδα με
την επαναδιαπραγμάτευση της απόδοσης
των διαθεσίμων στις τράπεζες, τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου, όπως μας
εξηγεί ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα
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σήμερα να υπερβαίνουν τα 2,5 εκατ.
ευρώ περίπου.
Αυτή η οικονομική βάση μεταφράζεται στη δυνατότητα του δήμου να
εκτελεί έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα
από ιδίους πόρους (όπως οι παιδικές
χαρές, οι αναπλάσεις κοινοχρήστων
χώρων κ.ά.) που βελτιώνουν την εικόνα του δήμου και την ποιότητα ζωής
των κατοίκων του, ενώ παράλληλα
ο δήμος απέκτησε τη δυνατότητα να
συστήσει και να χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση ένα Νομικό Πρόσωπο, την
Ανέλιξη, η οποία καλύπτει πολλές και
πάγιες κοινωνικές ανάγκες, αποδίδοντας στον δημότη παροχές μέσω των
δημοτικών παιδικών σταθμών, των
χώρων άθλησης και αναψυχής, των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων κλπ.
Ταυτόχρονα, έχει διαμορφωθεί και
λειτουργεί ένα πλέγμα κοινωνικών
δομών που υποστηρίζει τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες και τους χειμαζόμενους από την κρίση δημότες του
δήμου Βέλου-Βόχας.

ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΡΩΓΆΔΗΣ:

«Ονειρευόμαστε πολλά για το
δήμο μας, αλλά δεν ονειροβατούμε»

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέλου-Βόχας ο οποίος παραμένει
σ’ αυτή τη θέση από το 2011 μέχρι σήμερα και έχει βιώσει όλη την επίπονη
οικονομική διαδρομή του δήμου μάς εξηγεί πώς «η διοικητική και κυρίως η
οικονομική μέριμνα είναι το κλειδί για την όσο το δυνατό καλύτερη αποτελεσματικότητα όλων των υπηρεσιών ενός δήμου. Πώς όμως θα μπορούσε να
επιτευχθεί αυτό το 2011!; Πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ο ενοποιημένος
δήμος Βέλου-Βόχας τα πρώτα του βήματα;!».

Ο

Βασίλης Τρωγάδης συνεχίζοντας
αφήνει τους αριθμούς να πουν
τη δική τους ιστορία και εξηγεί: «Τον Ιανουάριο του 2011 το
ταμείο του νεοσύστατου δήμου ήταν
167.190€!!! Ποσό πολύ μικρότερο από
αυτό που απαιτούταν για τη μισθοδοσία
των υπαλλήλων! Πώς θα μπορούσαν οι
υπηρεσίες να καλύψουν τις απόλυτα δικαιολογημένες απαιτήσεις των συνδημοτών μας;! Πως θα μπορούσε αυτό ο
νεοσύστατος φορέας γενικής κυβέρνησης να πείσει προμηθευτές και εργολάβους να τον εμπιστευθούν και μάλιστα
στα πρώτα χρόνια μιας γενικευμένης
οικονομικής κρίσης;!
Η ώρα των αποφάσεων και η αδήριτη
ανάγκη να προχωρήσουμε σε δομικές
όσο και λογικές αλλαγές δε μπορούσε
να περιμένει. Αλλαγές δύσκολες και

κόντρα στα συνηθισμένα, αλλαγές που
απαιτούσαν κόπο, χρόνο, πίστη, μεγάλη
προσπάθεια, ίσως και τύχη», επισημαίνει.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μας εξηγεί
πώς οι αποφάσεις του δημάρχου σχηματοποιήθηκαν σε ένα πλάνο τόσο στον
τομέα των εσόδων όσο και των εξόδων
(βλέπε γραφήματα) ώστε να σταματήσει
η ολίσθηση προς τη χρεωκοπία και να
επανεκκινήσει ο δήμος.
«Αποτέλεσμα», εξηγεί «όλων αυτών ήταν να κλείσει το 2011 με ταμείο
503.992€. Το 2012 και το 2013 μετά
από πληρωμές του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών μας στα 215.433€
και 286.059€ αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια ακολουθώντας διαρκώς ανοδική
πορεία: Το 2014 στα 806.604€. Το 2015
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στα 1.412.877€. Το 2016 στα 1.538.095€. Το 2017 στα 1.640.614€
και σήμερα που μιλάμε συμπεριλαμβανομένων των ειδικευμένων
εσόδων στα 2.600.000€ με μηδενικές ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τρίτους», καταλήγει.

Αποταμίευση με σκοπό την ανάπτυξη
«Φυσικά ο δήμος δεν είναι αποταμιευτικός οργανισμός, ώστε
να επιδιώκει να αυξάνει τα ταμειακά του αποθέματα», υπογραμμίζει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών. «Η σταδιακή οικονομική ανάπτυξη», εξηγεί, «έχει και αποτελέσματα και αυτός είναι ο στόχος.
Πλέον μπορούμε με ασφάλεια να συντάσσουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ένα τεχνικό πρόγραμμα που μπορεί
πλέον να εφαρμόζεται, να προχωράμε σε εργασίες καθαρισμών,
αναπλάσεων, συντηρήσεων, δημιουργίες νέων δομών, νέων κοινόχρηστων χώρων. Μπορούμε να έχουμε ένα νομικό πρόσωπο
(ΑΝΕΛΙΞΗ) πρότυπο λειτουργίας και οικονομικά υγιές, το οποίο
παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες με χαμηλή ή και μηδενική συμμετοχή για εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες.
Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού ακόμα και καθαριότητας (παρά το γενικευμένο πρόβλημα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου) λειτουργούν και ανταποκρίνονται κάθε μέρα
και καλύτερα. Ακόμα και στο πολύπαθο κομμάτι της ύδρευσης
πέρα απ’ το συμμάζεμα των άπειρων λαθών και της ανύπαρκτης
πολιτικής που υπήρχε γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου αυτό το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό να μη λείψει από
κανέναν», καταλήγει.

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν είναι λάφυρα
Ο Βασίλης Τρωγάδης καταλήγοντας στην κουβέντα μας επισημαίνει πως σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν τα εξής δεδομένα:
«1. Στόχος δεν είναι να ευημερούν οι αριθμοί, στόχος είναι ο
δημότης και η βελτίωση των παροχών
2. Η προσπάθεια αυτή δεν έχει τέλος για μας και όσο ο κόσμος
μας εμπιστεύεται θα συνεχίζουμε.
3. Αυτονόητο είναι πως θα γίνονται και λάθη, λάθη που θα προσπαθούμε να μη διορθώνουμε με λάθη
4. Τα οποία ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν κάποιου είδους
λάφυρο, είναι δείγμα μιας συνετής και πολυετούς προσπάθειας
που πλέον παρέχει φερεγγυότητα και ασφάλεια στο δήμο μας, ένα
δήμο που ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν.
Ο ορθός λόγος, η συνετή διαχείριση, το ρεαλιστικό σχέδιο και
οι εφαρμόσιμες ιδέες είναι αυτό που θεωρώ χαρακτηρίζει αυτή τη
δημοτική αρχή. Οραματιζόμαστε δεν φανταζόμαστε, ονειρευόμαστε πολλά για το δήμο μας αλλά δεν ονειροβατούμε.
Αυτή είναι η λογική μας. Όσοι επίδοξοι δήμαρχοι θεωρούν ότι
έχουν το άγγιγμα του βασιλιά Μίδα είναι της λογικής «ας γίνουμε
δήμαρχοι και βλέπουμε». Θεωρώ όμως πως το παρελθόν έχει διδάξει και δεν θα ανεχτεί κανείς μας πια να πεισθεί από ψέματα,
δημαγωγίες και λαϊκισμούς», καταλήγει κλείνοντας.

Συνεδρίασε η επιτροπή για το ειδικό
βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος

Στις 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο δημαρχείο ΒέλουΒόχας μεταξύ του εντεταλμένου συμβούλου Ηλεκτροφωτισμού δήμου
Βέλου-Βόχας κ. Κώστα Τριανταφύλλου με μέλη της ΔΕΔΔΗΕ (Δημούλια
Βλασία) και της ΔΕΗ (Κούγια Γεωργία) για την εξέταση των αιτημάτων των
δημοτών για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος. Σύμφωνα με τις
δηλώσεις του κ. Τριανταφύλλου ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι ο πρώτος δήμος που κατάφερε να συγκαλέσει την επιτροπή και να βοηθήσει στο μέτρο
του δυνατού όλους εκείνους οι οποίοι είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα. Επίσης ο κ. Τριανταφύλλου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που
τους έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση πριν τις 14/2/2018 να καταθέσουν το
σχετικό αίτημά τους απευθυνόμενοι στο δήμο Βέλου-Βόχας.
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Για νερό και δημαρχείο
στον Σκουρλέτη ο Αννίβας

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 26
Απριλίου 2018, με τον Δήμαρχο Βέλου – Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο
υπουργός ενημερώθηκε για τα έργα υποδομών που σχεδιάζει ο δήμος, ενώ διερευνήθηκε η δυνατότητα αντιστοίχισής τους με
τις δράσεις που υποστηρίζονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου. Στο
πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι ανάγκες του
δήμου για εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης
προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα
λειψυδρίας, οι παρεμβάσεις στις δεξαμενές
νερού, η επέκταση των αποχετευτικών υποδομών, αλλά και η στήριξη του δήμου για
την αποπεράτωση του δημαρχείου του.
Ο δήμαρχος κλήθηκε να υποβάλλει αίτημα εκ μέρους του δήμου για τις εργασίες στο
δίκτυο ύδρευσης, ενώ ενημερώθηκε ότι οι
επόμενες προσκλήσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων, «ΦιλόΔημος», θα περιλαμβάνουν έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και αγροτικής οδοποιίας,
οπότε ο δήμος θα μπορέσει να εντάξει τα

έργα για την ενοποίηση των δεξαμενών
του και τα αποχετευτικά έργα. Το θέμα του
δημαρχείου μένει να εξεταστεί ως προς την
ένταξή του στη σχετική με τα δημοτικά κτίρια πρόσκληση του «ΦιλόΔημου».
Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι
είναι διαρκής η προσπάθεια του υπουργείου
για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
για την προώθηση έργων που μπορούν να
βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων μιας περιοχής και να στηρίξουν την οικονομία της.
Τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα
που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, («ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ»), προβλέπουν
740 εκατ. ευρώ για τους ΟΤΑ το 2018, εκ
των οποίων 180 εκατ. ευρώ βρίσκονται ήδη
στη διάθεση των δήμων για αγορά μηχανημάτων έργων, συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
και των αύλειων χώρων τους και αναβάθμιση Παιδικών Χαρών. Το «ΦιλόΔημος» με πόρους 500 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μπορεί να επεκταθεί σε 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Τα παιδιά σώζουν ζωές
στο Δημοτικό Σχολείο Βέλου
Διαδραστικό σεμινάριο για την εκμάθηση της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης στα μεγαλύτερα παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου Βέλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαΐου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της προέδρου
του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Βέλου κ. Έλενας
Κραβαρίτη: «Μια υπέροχη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Διευθυντής του Σχολείου
μας με την αμέριστη υποστήριξη του
Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου Βέλου. Το Σχολείο
μας. μετά από αίτημα, ουμπεριλήφθηκε
σ' ένα Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
για μαθητές σχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικούς, στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη διάδοση και χρήση
απινιδωτών (AEth) σε Σχολεία και Δημόσιους χώρους.
Το πρόγραμμα ονομάζεται KIDS SAVE
LIVES (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ) και

εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτές από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας θα
έρθουν και θα διδάξουν τα μεγαλύτερα
παιδιά μας σ' ένα διαδραστικό σεμινάριο,
που θα πραγματοποιηθεί σε πρωινή ώρα
στο Σχολείο μας. Έχει ορισθεί να γίνει τις
πρωινές ώρες της Πέμπτης 10 Μαΐου».
Με την ευκαιρία του σεμιναρίου ο Σύλλογος διοργάνωσε την Κυριακή 29 Απριλίου στο Δημοτικό Σχολείο Βέλου, ένα
επιπλέον σεμινάριο ειδικά για τους γονείς. Ένα βιωματικό σεμινάριο 4ωρης διάρκειας για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τη χρήση του αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή. Υπεύθυνη του
προγράμματος ήταν η Αναισθησιολόγος
κ. Ζολινδάκη Χρυσούλα και οι συνεργάτες της, οι οποίοι έδειξαν στους συμμετέχοντες τους τρόπους με τους οποίους τα
χέρια τους μπορούν να σώσουν μια ζωή!

Γνώμη
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Εκδρομές για τα ΚΑΠΗ
του δήμου Βέλου-Βόχας
Στο Μπολάτι "Ας ερχόσουν για λίγο"
Την Παρασκευή 4 Μαΐου ώρα 8:30 μ.μ. στο
Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου θα πραγματοποιηθεί ειδική παράσταση του θεατρικού
έργου 'Ας ερχόσουν για λίγο" για μέλη των
Κ.Α.Π.Η. του δήμου Βέλου-Βόχας. Οι θέσεις
είναι περιορισμένες (100). Πληροφορίες στα
ΚΑΠΗ Βέλου, Βραχατίου και Ζευγολατιού.

ΘΑΝΆΣΗΣ ΜΑΝΆΒΗΣ:

Εδώ ο κόσμος καίγεται…
και μεις ψάχνουμε
για απόχη�

ΣΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του προέδρου της "Ανέλιξης" Ανδρέα Σιάχου προγραμματίζεται την Τρίτη 8 Μαΐου μονοήμερη
εκδρομή για μέλη των Κ.Α.Π.Η. του δήμου
Βέλου-Βόχας στη Στενή Ευβοίας. Σύμφωνα με
το πρόγραμμα της εκδρομής η αναχώρηση θα
πραγματοποιηθεί από τα Κ.Α.Π.Η του δήμου
στις 7:00 το πρωί. Εν συνεχεία στις 9:30 π.μ.
εκτιμάται ότι θα φτάσουν στην Αρτάκη όπου
θα γίνει στάση για καφέ. Για τις 11:00 π.μ. προγραμματίζεται επίσκεψη στην Μονή Μακρυμάλλης διάρκειας 30 λεπτών. Το μεσημέρι οι
εκδρομούντες θα φτάσουν στη Στενή για φαγητό στην ταβέρνα 'ΚΙΣΣΟΣ' με ελεύθερο μενού. Στις 2:30 μ.μ. αναχώρηση για Χαλκίδα και
στάση εκεί για καφέ. Στις 5:30 μ.μ. αναχώρηση
και επιστροφή το αργότερο έως τις 8:30 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου ανά άτομο : 12 ευρώ μόνο για
τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Δηλώσεις συμμετοχής
εώς την Παρασκευή 4/5/2018
Σε περίπτωση που παραμείνουν κενές θέσεις
μετά τις 4/5/2018 αυτές θα μπορούν να καλυφθούν από μη μέλη με τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ

Συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου
στο θέατρο Βράχων
Για την Πέμπτη 7 Ιουνίου προγραμματίζεται
εκδρομή για τα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου
Βέλου-Βόχας σε μουσική βραδιά στο Θέατρο
Βράχων. Τραγουδούν έργα του Θάνου Μικρούτσικου οι: Χάρις Αλεξίου, Ρίτα Αντωνοπούλου, Χρήστος Θηβαίος, Κώστας
Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Μεραντζάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος
Πασχαλίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη.
Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης είναι 9.00
μ.μ., η τιμή για τα μέλη είναι 18€ και συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο και το λεωφορείο. Για
τα μέλη ΚΑΠΗ η τιμή είναι 20€. Αναχώρηση:
ώρα 6 μ.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
ιέχρι τη συμπλήρωση ενός λεωφορείου.
Για δηλώσεις συμμετοχής στα ΚΑΠΗ:
ΒΕΛΟΥ: 27420 35310, ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ: 27410
56393, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: 27410 51099

Ενώ το θέμα των τσουχτρών απασχολεί το σύνολο των δήμων του Κορινθιακού κόλπου, την
επιστημονική κοινότητα, φορείς, οικολογικές οργανώσεις κλπ, η δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας
ψάχνει για απόχη!
Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 19
Απριλίου έγινε ευρεία σύσκεψη για το πρόβλημα
που προκαλούν οι τσούχτρες στον Κορινθιακό στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
παρουσία του Υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή,
του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα, βουλευτών Κορινθίας και δημάρχων ή εκπροσώπων
των δήμων που βρέχονται από τον Κορινθιακό. Το
γεγονός δημοσιεύτηκε σε πολλά ΜΜΕ ηλεκτρονικά και έντυπα και δεν μπορούσα να μην προσέξω
την παντελή απουσία του δήμου μας, του δήμου
Βέλου-Βόχας.
Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο λοιπόν,
ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ρώτησα για ποιο
λόγο δεν παραβρέθηκε εκεί κάποιος εκπρόσωπος
του δήμου, ο οποίος θα μπορούσε να θέσει στον

υπουργό τα δικά μας προβλήματα, μικρά ή μεγάλα
δεν έχει σημασία, να ακούσει, να μάθει ποιες είναι
οι προθέσεις του υπουργείου για το θέμα, αλλά και
να διατυπώσει κάποιο αίτημα από μεριάς μας.
Δυστυχώς, η πρώτη απάντηση που πήρα ήταν
η σιωπή!!!! Ο κύριος δήμαρχος φάνηκε εντελώς
ανενημέρωτος για τη συνάντηση και κοιταζόταν με
τον κ. Σιάχο ερωτηματικά, για να πει μετά από λίγο
ότι έχει συμμετάσχει σε 3 τέτοιες συναντήσεις, ε,
και δεν πήγε σ’ αυτή, δεν έγινε και τίποτα!
(Να τον ενημερώσω επί τη ευκαιρία ότι άλλη τέτοια συνάντηση στο υπουργείο Ναυτιλίας, παρουσία του Υπουργού δεν έχει γίνει, μόνο ημερίδες
έχουν γίνει από τοπικούς φορείς και οργανώσεις).
Στη συζήτηση που ακολούθησε άκουσα έκπληκτος δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας να
υποβαθμίζει το πρόβλημα και να προτείνει να δώσουμε στους ψαράδες απόχες και να συλλέγουν
τις μέδουσες στα ανοιχτά, ώστε να μην βγαίνουν
στην ακτή και να ενοχλούν τους λουόμενους!!!! Για
την ιστορία να πω ότι αυτή η πρόταση, από τον ίδιο
σύμβουλο είχε γίνει και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, μάλιστα είχε πει ότι μπορούν να
το κάνουν οι γονείς που πάνε τα παιδιά τους στη
θάλασσα, αλλά θεώρησα ότι ειπώθηκε για αστείο!
Η επανάληψή της όμως από τον ίδιο σύμβουλο,
η αντίδραση του δημάρχου, η παντελής αδιαφορία
επί του θέματος του προέδρου του λιμενικού ταμείου και ο γενικότερος τρόπος που αντιμετωπίζεται το θέμα με έπεισαν ότι η δημοτική αρχή Παπακυριάκου καμία διάθεση να συμβάλει στη λύση,
πόσω μάλλον δε, να βρει λύση η ίδια!!!
Είναι ολοφάνερη η αδιαφορία της δημοτικής
αρχής για την παραλία αλλά και για τους επαγγελματίες που βγάζουν με κόπο το μεροκάματό τους
εκεί. Είναι ολοφάνερη η απαξίωση με την οποία
αντιμετωπίζει ο δήμαρχος και η παρέα του το στολίδι του δήμου μας.
Εκτός και αν τους δούμε πραγματικά αύριο να
μοιράζουν απόχες σε ψαράδες και γονείς για να
μαζεύουν τις τσούχτρες!
ΘΑΝΆΣΗΣ ΜΑΝΆΒΗΣ
Υποψήφιος δήμαρχος
Βέλου-Βόχας
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

Ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση
στις παραλίες Κιάτου και Κάτω Διμηνιού
120.000€ για την εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων από ΑμΕΑ θαλάσσιων
υποδομών, με στόχο την άρση της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού

Με δεδομένο ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμΕΑ στη θάλασσα δεν
είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα ο δήμος Σικυωνίων προχωρά σε ένα
έργο το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους με αναπηρία που κατοικούν στα όρια του, αλλά και τους όμορους δήμους, οι οποίοι θα μπορούν να χαίρονται όπως όλοι μας τη
θάλασσα στις όμορφες παραλίες του Κιάτου και του Κάτω Διμηνιού.
Παράλληλα οι δύο αυτές εγκαταστάσεις αναμένεται να προσελκύσουν
άτομα με ειδικές ανάγκες και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Σ

κοπός των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι η αυτόνομη, ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση των
ΑμΕΑ και των εμποδιζόμενων γενικά
ατόμων στις παραλίες και στις θάλασσες του Δήμου Σικυωνίων, ενέργεια η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο
της συνολικής πολιτικής στρατηγικής της χώρας για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των ΑμΕΑ, την
άρση των εμποδίων (φυσικών και
γραφειοκρατικών) που αντιμετωπίζουν τα ίδια και οι οικογένειές τους.
Η Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος
(Κιάτο) και η Τοπική Κοινότητα Κάτω
Διμηνιού είναι οι μοναδικές παραθαλάσσιες κοινότητες και εκτός των
Δημοτών συγκεντρώνουν υψηλό
τουριστικό πληθυσμό κατά την θερινή περίοδο.
Αμφότερες οι περιοχές δεν διέθεταν
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μη
διάκριση στην αυτόνομη πρόσβαση
εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασ-

σα. Επομένως είναι οι περιοχές στις
οποίες θα χωροθετηθούν οι προτεινόμενες υποδομές για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και λοιπών ατόμων με
κινητικά προβλήματα για την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις παραλίες κολύμβησης και στον χώρο
κολύμβησης, σε εναρμόνιση με τις
επιταγές της στρατηγικής ''Ευρώπη
2020'' της Ε.Ε. σημαντική παράμετρος της οποίας είναι η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρία.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Δήμος Σικυωνίων θα μετέχει ενεργά στην
υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία που πρόσφατα έγινε νόμος του κράτους και
προβλέπει μεταξύ άλλων τη μέριμνα
του κράτους για τη διασφάλιση της
ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο
φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό
περιβάλλον.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 Το συγκεκριμένο πρό-

γραμμα αποτελεί κομμάτι
μιας συνολικής πολιτικής
στρατηγικής της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των ΑμΕΑ,
την άρση των εμποδίων
(φυσικών και γραφειοκρατικών) που αντιμετωπίζουν
τα ίδια και οι οικογένειές
τους

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος “Η εγκατάσταση αυτών των υποδομών στις παραλίες μας, θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα σε
σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για το δήμο μας. Κεντρικός στόχος της
προνοιακής μας πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία είναι
να τους προσφέρουμε μια καλύτερη καθημερινότητα μέσα
από την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους σε όλες τις
κοινωνικές δραστηριότητες. Αποτελεί πάγια πολιτική μας η
υποστήριξη των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με
κινητικά προβλήματα και στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε
να τους συνδράμουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να
τους διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής”.

Tι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο -02-
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ΔΕΥΑΣ


ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑΣ
ΟΔ

ΟΣ

ΜΙ

ΑΟ

ΥΛ

Η

Α

ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων από
ΑμΕΑ θαλάσσιων υποδομών στην Δ.Κ. Σικυώνος
(Κιάτο) και στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού. Εκάστη παρέμβαση θα είναι μη μόνιμη και σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής και
θα περιλαμβάνει:
• Μία διάταξη αυτόνομης πρόσβασης
• Μία ντουζιέρα
• Έναν ξύλινο διάδρομο πρόσβασης
• Ένα Ξύλινο αποδυτήριο
• Πέντε χώροι σκίασης – Ομπρέλες
• Μία χημική τουαλέτα
• Πέντε πληροφοριακές πινακίδες για την κατάδειξη
θέσεων και εξοπλισμών
• Ένα σύστημα τηλεμετρίας για την εξ αποστάσεως
πληροφόρηση των χρηστών για τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Στο σύνολό τους οι υπό προμήθεια υποδομές θα είναι μη μόνιμες κατάσκευές, σύμφωνες με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής, οι οποίες θα
διασφαλίζουν την αυτόνομη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες και στη θάλασσα.
Οι προτεινόμενες υποδομές σε αμφότερες τις παρεμβάσεις είναι μη μόνιμες και κατά συνέπεια δεν
θα αλλοιώνεται το τοπογραφικό ανάγλυφο και δεν
θα ισοπεδώνονται οι χαμηλές θίνες. Δεν θα προκαλείται εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αμμόφιλων
και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων.
Οι ξύλινοι διάδρομοι πρόσβασης θα τοποθετηθούν

σε κατάλληλο ύψος μειώνοντας την επιφάνεια
επαφής με τις αμμοθίνες και ελαχιστοποιώντας τις
επεμβάσεις σε αυτές.
Επιπλέον μετά το πέρας της περιόδου χρήσης όλα
τα υλικά πάσης φύσεως των υπόψη εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των
λουομένων και την αναψυχή του κοινού, θα απομακρύνονται. Οι ως άνω περιγραφείσες εγκαταστάσεις
θα είναι προσωρινές κατασκευές και η σύνδεσή
τους με το έδαφος θα πραγματοποιηθεί με τρόπο
που δεν παραπέμπει σε συνθήκες μόνιμη θεμελίωσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μέριμνα για την
αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών.

Τα αναμενόμενα οφέλη
Η λειτουργία της πράξης αναμένεται να επιφέρει
σημαντικές βελτιώσεις στο Δήμο Σικυωνίων και ειδικότερα στην Δημοτική Ενότητα Σικυώνος (Κιάτο)
και στην Τοπική Κοινότητα Διμηνιού σε κοινωνικό,
οικονομικό και αναπτυξιακό επίπεδο.
Η πράξη έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς
στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του
έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
μόνιμων κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται
σε 22.794 άτομα καθώς και του μεγάλου αριθμού
επισκεπτών κατά την θερινή περίοδο. Έμμεσο θετικό αποτέλεσμα αποτελεί η ανάπτυξη του τουρισμού
της περιοχής.

ίτηση χρηματοδότησης που αγγίζει τα 900.000€
κατέθεσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων στο ΕΣΠΑ για την «Προμήθεια
συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ελέγχου
διαρροών εγκαταστάσεων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Κιάτου, Μουλκίου,
Κάτω Διμηνιού και Πασίου».
Η εγκατάσταση αυτού του συστήματος αναμένεται να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,
που με αυτόν τον τρόπο εκτιμά ότι θα περιοριστεί σε
μεγάλο βαθμό η απώλεια νερού, αφού θα μπορεί να
εντοπίζεται άμεσα οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή παρέμβαση στο δίκτυο ύδρευσής της.

Τα προσδοκόμενα οφέλη
Ο δήμαρχος Σικυωνίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.
Σπύρος Σταματόπουλος επισημαίνει ότι η εγκατάσταση ενός τέτοιου υψηλής τεχνολογίας συστήματος
θα δώσει τη δυνατότητα στη δημοτική επιχείρηση
να ελέγχει αποτελεσματικά τις διαρροές, τις πιέσεις
και να ρυθμίζει την κυκλοφορία του νερού, το οποίο
σημαίνει στην ουσία εξοικονόμηση και ενέργειας και
νερού και κυρίως εξοικονόμηση δαπάνης για τους
δημότες.
Είναι ένα έργο το οποίο θα επιτρέψει τον άμεσο εντοπισμό των διαρροών, δηλαδή, δεν θα υπάρχει πλέον
κρυφή διαρροή, δεν θα χρειάζεται να απομονώνονται ευρύτερες ζώνες για να βρεθεί η βλάβη και να
δημιουργούνται πρόβλημα διακοπής του νερού σε
μεγαλύτερες περιοχές, η βλάβη θα εντοπίζεται συγκεκριμένα και θα γίνεται με μπαϊπάς η μικρότερη
δυνατή ταλαιπωρία των δημοτών, συν το όφελος
της εξοικονόμησης νερού, του φυσικού πόρου, του
οποίου η διαφύλαξη αποτελεί στις μέρες μας τη μέγιστη υποχρέωση όλων.
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Νίκος ΒουδούρηςΤσίτουρας:
«Χρειάζεται νέο
αναπτυξιακό μοντέλο
στο δήμο Βέλου-Βόχας"

Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο χρειάζεται για το Δήμο
Βέλου-Βόχας, το οποίο να έχει
ως κύριο μέλημά του την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
του πολίτη. Ανάμεσα στις αρκετές υποχρεώσεις της δημοτικής
αρχής είναι η καθαριότητα, ο
καλύτερος ηλεκτροφωτισμός
και η προσβασιμότητα σε όλα τα
σημεία με τη σχεδίαση κατάλληλου οδικού δικτύου.
Ο Δήμος μας έχει την τύχη να
έχει γεωμορφολογικά πλεονεκτήματα, όσο κανείς άλλος. Οι
αναπτυξιακές προοπτικές είναι
τεράστιες και χρειάζεται μια
Δημοτική Αρχή που να γνωρίζει και να δρα για το συμφέρον
του συνόλου. Η δημιουργία
ενός αναπτυξιακού μοντέλου το
οποίο θα υλοποιηθεί μέσα από
τη διοικητική αναδιοργάνωση,
τον ευπρεπισμό του δήμου, την
πλήρη αξιοποίηση του φυσικού

πλούτου και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του τόπου
μας, την προσέλκυση επενδύσεων και την διευκόλυνση των
επιχειρηματιών, την αξιοποίηση
της περιουσίας του Δήμου για
κοινωφελείς σκοπούς, την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς μας.
Η βελτίωση της ποιότητας
ζωής μας και της κοινωνικής
ευημερίας των δημοτών μας
μέσα από:
• Την λειτουργική ανασυγκρότηση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
• Την ενίσχυση των υπηρεσιών
υγείας
• Την βελτίωση του αισθήματος
ασφάλειας
• Την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών μέσα από ένα
πλήρως εκσυγχρονισμένο
και ψηφιοποιημένο δήμο με
έργα μικρής κλίμακας σε πεζοδρόμια και δρόμους
• Την παροχή πόσιμου νερού
για όλες τους δημότες
Ο τελευταίος άξονας της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας
μόνο τελευταίος δεν είναι. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα

ΠΌΘΕΝ ΈΣΧΕΣ
ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΥ:

Πλούσιος, ευκατάστατος
ή νοικοκύρης ο δήμαρχος;
Δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά τα πόθεν έσχες
των δημάρχων για το 2015.

ζητήματα και δεσμευόμαστε
ό,τι με την ανάληψη των ηνίων
του δήμου, να συνδεθούμε με
το νερό Στυμφαλίας, όπως ο
δήμος Κορινθίων ο οποίος έχει
πόσιμο νερό.
Γιατί για εμάς το πόσιμο νερό
δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη.
Κλείνοντας, θα πρέπει να
αναλογιστούμε ότι ο Δήμος
Βέλου-Βόχας, έχει τρομερές
ευκαιρίες Ανάπτυξης. Η παρούσα Δημοτική Αρχή διανύοντας
8 χρόνια στο τιμόνι του δήμου,
δεν έχει κάνει το παραμικρό
ώστε να επιφέρει έστω την
στοιχειώδη ανάπτυξη στο Δήμο.
Εμείς με την σειρά μας δηλώνουμε έτοιμοι, ώστε να προχωρήσουμε και να φέρουμε επιτέλους, την ανάπτυξη στον Δήμο
μας. Γιατί εμείς και την γνώση
έχουμε αλλά και την θέληση!
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων
(μετά της συζύγου) δηλώνει:
Συνολικά ετήσια εισοδήματα 41.070 ευρώ
Σύνολο καταθέσεων 215.800 ευρώ (περίπου) από τα
οποία 110.000 σε τράπεζα του εξωτερικού (στη Γερμανία συγκεκριμένα, υποκ/μα Πειραιώς)
Ακίνητα ο υπόχρεος: Οικία 110 τ. μ. και αποθήκη 200
τ.μ.. 35 στρέμματα καλλιεργήσιμα και 11 στρέμματα βοσκότοποι, όλα στο Φενεό.
Ακίνητα η σύζυγος: 5 διαμερίσματα και καταστήματα
συνολικού εμβαδού 400 τ.μ στην Αθήνα (Αγ. Δημήτριος)
Αναλυτικές πληροφορίες μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται στον ιστότοπο: http://www.hellenicparliament.
gr/pothen/xrhsh2015_etos2016/STAMATOPOYLOS_
SPYRIDON_533421.pdf
Μια προσεκτικότερη παρατήρηση μας δείχνει ότι τα
συνολικά εισοδήματα του 2015 είναι 41.070 ευρώ και
το σύνολο των καταθέσεων για το ίδιο έτος είναι 35.138
ευρώ. Δηλαδή έμειναν 5.932 ευρώ για τα ετήσια έξοδα
της οικογένειας. Κάτι λιγότερο δηλαδή από 500 ευρώ
το μήνα. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν ο κ. Σταματόπουλος μεγαλώνει 2 παιδιά, πληρώνει ενοίκιο στο Κιάτο,
πληρώνει ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που αναφέρθηκαν πιο
πάνω, φόρους για τα δηλωθέντα εισοδήματα, συντηρεί
2 αυτοκίνητα (μικρά έστω) και 1 μοτοσυκλέτα (ασφάλειες, τέλη κυκλοφορίας κλπ), κάνει και τα κεράσματά του
σαν δήμαρχος (το επιβάλει η θέση του) και αντιμετωπίζει και ότι άλλα έξοδα μπορεί να έχει μια οικογένεια.
Να υποθέσουμε ότι με τον τρόπο που νοικοκυρεύει
το σπίτι του έχει νοικοκυρέψει και το Δήμο; Ίσως ανακάλυψε και το αεικίνητο (πως παράγεται ενέργεια από το
μηδέν). Να μπούμε στον πειρασμό να υποθέσουμε ότι
αυτά βλέπουν οι δανειστές (τρόικα, θεσμοί, όπως θέλετε
πέστε το) και πιέζουν την (εκάστοτε) ελληνική κυβέρνηση για συνεχή μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος;
(Οι αριθμοί είναι στρογγυλεμένοι και μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις των 5 - 10 ευρώ ή 2-3 τ. μ. για τα ακίνητα)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΗΣ

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ
Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό
6972074932
www.koph-mpeton.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πραγματικός απολογισμός 8ετίας
δημοτικής αρχής Σικυωνίων…
προελεύσεως-, με πολιτικές φιέστες
και πεζοδρομιακές εκφράσεις που
πηγαίνουν το δημόσιο ήθος στον
πάτο και δεν ταιριάζουν επ’ ουδενί στο μέσο ήθος και επίπεδο του
απλού Κορίνθιου πολίτη.

Π

Του Δημήτρη Παπαγεωργίου*

Α

πό τον τίτλο του άρθρου καταλαβαίνει αμέσως κάποιος
ότι δεν πρόκειται να καταγράψουμε μια εικονική πραγματικότητα αοριστολογίας για το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κορινθίας
μας αλλά την απολύτως βάσιμη και
αληθινή κατάσταση, για την οποία
προκαλούμε τον κάθε φίλο-αναγνώστη να ελέγξει ιδίοις όμμασι την
κατάσταση.
Από τη συνένωση του Καλλικράτη
στο Κιάτο υπάρχει η ίδια δημοτική
αρχή. Επομένως μία κριτική έπειτα
από οκτώ έτη δεν έχει στοιχεία επ’
ουδενί βιασύνης αντιπολιτευτικής
λογικής. Είναι υπεραρκετά οκτώ
χρόνια για να κρίνει κανείς επαρκώς
το ήθος, το λόγο, το επίπεδο ανθρώπινης και δημόσιας συμπεριφοράς,
την αποτελεσματικότητα αλλά και το
ουσιαστικό της προσπάθειας.
Καταρχήν πρέπει αμέσως να ομολογήσουμε το κοινώς αποδεκτό και
αποδεδειγμένο. Την πρώτη τετραετία δεν υπήρξε ηγεσία της αντιπολίτευσης καθότι η προσωπική συνεργασία ήταν εγγυημένη, δεδομένη,
απολύτως νόμιμη –το «ηθική» αρμόζει να το θέσει ή όχι ο κάθε αναγνώστης- και απεδείχθη περίτρανα
την επομένη των εκλογών του 2014.
Δεν το γράφω αυτό ως κακό, αντίθετα το γράφω στην κατεύθυνση
ότι η Δημοτική Αρχή είχε μία ηρεμία
στα συμβούλια, δεν υπήρχε σκληρή
αντιπολίτευση και κυβέρνησε άνετα
τέσσερα έτη και το ίδιο φαίνεται ότι
κάνει και σήμερα. Άρα δεν είχε όλα
αυτά τα χρόνια φόβο πολιτικού κόστους.
Αντί να δοθεί δύναμη πολιτικής
πνοής από αυτή την συνεργασία, η
δημοτική αρχή σκέφτηκε ότι καλύτερο θα ήταν να παραπλανά τον
κόσμο με διαφημίσεις ανύπαρκτου
έργου, αφού ουδείς θα έκανε δημιουργική αντιπολίτευση, με ψέματα
αποτυπωμένα σε βιβλία –αμφιβόλου

ΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΑΜΕ πριν λίγο
καιρό την μεγάλη σύγκρουση με
το Δήμαρχο Κορινθίων. Προσωπική
σύγκρουση του Δημάρχου Σικυωνίων με εκφράσεις σκληρές, ατάκες
προσβλητικές ενώπιον και γερόντων και γυναικών σε μία προσπάθεια μπαχαλοποίησης του δημόσιου
διαλόγου και θέσαμε τρία καίρια
ερωτήματα:
Υπάρχουν δικαστήρια μεταξύ των
δύο Δήμων και ποιος τα κέρδισε;
Έχει γίνει μελέτη από το Δήμο
μας επί οκτώ έτη για την πλήρη καταγραφή των υδάτινων πόρων της
περιοχής;
Tι ενέργειες έχουν γίνει για την
αξιοποίηση της Λίμνης Στυμφαλίας,
η οποία σήμερα έχει καταστεί βούρκος σχεδόν ολοχρονίς;
ΔΕΝ ΛΑΒΑΜΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ αλλά μετά την αποτυχημένη
φιέστα του κ.Δημάρχου στη Στυμφαλία υπήρξε άτακτη υποχώρηση και
προσπάθεια να ξεχαστεί πλήρως το
ζήτημα σαν να μην έλαβε χώρα ποτέ.
Με αυτήν την ανευθυνότητα και ανειλικρίνεια αντιμετωπίζεται δυστυχώς
το κυριότερο ζήτημα στον τόπο μας.

Έ

ΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΆΛΛΑ ζητήματα καθημερινότητας. Τα οδικά δίκτυα
σε ολόκληρο το Δήμο παρουσιάζουν
εικόνες διάλυσης. Δεν μιλώ καν για
τα ορεινά που δεν υπάρχει σημείο
των δρόμων χωρίς πρόβλημα αλλά
η άθλια εικόνα είναι ορατή και μέσα
στην πόλη ακόμη δε και στα εμπορικότερα σημεία αυτής. Ταυτόχρονα
διαφημίζονται έργα εκατομμύριων
μέσω των μέσων δικτύωσης με
σκοπό την καλλιέργεια μιας φανταστικής εικόνας για ένα άλλο μέρος.
Τρίτο ζήτημα, καθοριστικής σημασίας για τα ορεινά. Απολύτως καμία
συντονισμένη πολιτική ανάδειξης
του τόπου ως προς τα ιστορικά πλεονεκτήματά του, προκειμένου να
αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών
κατά τους χειμερινούς ιδίως μήνες. Καμία ουσιαστική προβολή του
Αστεροσκοπείου, καμία ουσιαστική
παρέμβαση ανάδειξης του Μουσείου Στυμφαλίας –απλά εκμετάλλευση
των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος
προς ανάρτηση ωραίων φωτογραφιών στο διαδίκτυο-, καμία ανάδειξη
του Μοναστηριού του 14ου αιώνα του
Αγίου Γεωργίου του Φενεού προς
δημιουργία θρησκευτικού τουρισμού
από πολυπληθείς ορθόδοξες Χώρες.

Όπως έγραψε πρόσφατα και ένας φίλος-δημοτικός
σύμβουλος «την ιστορία την γράφουν οι παρέες»….
Απλά θα συμπληρώσω ότι «πολλές φορές
οι παρέες γράφουν ιστορία, που σύντομα
οι πολίτες θέλουν να ξεχάσουν…»
Αποτυχία πλήρης μέχρι και στις παιδικές κατασκηνώσεις Κλημεντίου,
θέμα για το οποία θα καταγράψω τις
απόψεις μου αναλυτικά σε επόμενη
δημοσίευση γιατί εδώ η κατάσταση
δεν είναι καθόλου αθώα αλλά ενέχει
άλλους κινδύνους για τον τόπο.
Τέταρτο ζήτημα, ο τόπος μας σήμερα είναι πιο αναποτελεσματικός
από ποτέ –με όποιο σύστημα αυτοδιοίκησης θέλετε- στην καθαριότητα. Παλαιότερα μέχρι και στους
μικρούς Δήμους πέραν της αποκομιδής υπήρχαν μέχρι και πλυστικά
μηχανήματα, προκειμένου να παραμένουν καθαροί οι κάδοι και να
μην δημιουργούνται οσμές, ιδίως το
καλοκαίρι. Σήμερα το μεν δεύτερο
είναι αδιανόητο, αλλά ακόμα και στο
πρώτο ένα απολύτως τουριστικό
μέρος το καλοκαίρι δείχνει πέραν
της παραλίας –και όχι πάντα- μία
απαράδεκτη εικόνα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων.

Ό

ΛΑ ΑΥΤΆ σε συνδυασμό με την
αλαζονεία και το χαβαλεδισμό
που επικρατεί στη Δημοτική Αρχή
έχουν στερήσει από τον τόπο την
εκμετάλλευση μιας λαμπρής ευκαιρίας, που αποτελεί η κρίση κατά το
γνωστό λαϊκό ρητό «η κάθε κρίση
είναι και ευκαιρία», καθότι πλέον ο
κόσμος δεν έχει δυνατότητα πολυ-

έξοδων και πολυήμερων διακοπών
αλλά αναζητά κοντινούς προορισμούς εύκολης πρόσβασης.
Ο τόπος μας είναι ευλογημένος με
φυσική ομορφιά τόσο στη θάλασσα
όσο και στο βουνό, με ιστορία αιώνων, με σημαντικά σημεία ανάδειξης
πολιτισμού, θρησκευτικής παράδοσης, τεχνολογικής προόδου.

Β

ΡΙΣΚΌΜΑΣΤΕ σε ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι λίγο πριν το 2020.
Θα επιλέξουμε να παραμείνουμε
δέσμιοι μιας πολιτικής λογικής συνεργασίας μεταξύ παραγόντων προς
εκπλήρωση προσωπικών φιλοδοξιών ή θα μπούμε σε μία νέα συλλογιστική αδιαπραγμάτευτης πορείας
προς τα μπρος με όραμα υπηρεσίας
του γενικού συμφέροντος και όχι
προσωπικά παζάρια;
Όπως έγραψε πρόσφατα και ένας
φίλος-δημοτικός σύμβουλος «την
ιστορία την γράφουν οι παρέες»….
Απλά θα συμπληρώσω ότι «πολλές
φορές οι παρέες γράφουν ιστορία,
που σύντομα οι πολίτες θέλουν να
ξεχάσουν…….»
Ευχαριστώ όσους έκαναν τον κόπο
να ρίξουν μια ματιά στις απόψεις μου.
* Ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου
είναι δικηγόρος
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εν τάχει
ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Κλεισθένης 1ος...
ο Σικυώνιος!!!
Ο Κλεισθένης του Αλκμεωνίδου
ο Αθηναίος πολιτικός του 6ου αι.
π.Χ., θεμελιωτής της Δημοκρατίας,
ο οποίος και "δάνεισε" το όνομά
του στη νέα μεταρρύθμιση της
αυτοδιοίκησης ήταν εγγονός του
Κλεισθένη του Σικυώνιου, στον
οποίον όφειλε το όνομά του.
Κατά μία έννοια ο Κλεισθένης ο
Σικυώνιος είναι ο "Κλεισθένης
1" και ο Κλεισθένης ο Αθηναίος
είναι ο "Κλεισθένης 2", ιστορικά
τουλάχιστον!
Ο Κλεισθένης ο 1ος, λοιπόν, ο
Σικυώνιος ήταν τύραννος της Σικυώνας κατά την περίοδο μεταξύ του
600 και 560 π.Χ., ο οποίος ανέδειξε
την πόλη σε τοπική δύναμη και
εισήγαγε ευρείες μεταρρυθμίσεις.
Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος η
κύρια καινοτομία της ηγεμονίας
του, ήταν η αναμόρφωση του
φυλετικού συστήματος στην πόλη
της Σικυώνας. Έδωσε νέα ονόματα
σε όλες τις φυλές, ενώ έθεσε τη
δική του, μη δωρική φυλή, ως
ηγέτιδα των άλλων, και ονόμασε
τις άλλες δωρικές φυλές δίνοντας
τους ονομασίες ζώων.
Σύμφωνα με τον πατέρα της ιστορίας ο Κλεισθένης ο Αθηναίος με
τις μεταρρυθμίσεις του «μιμούνταν
τον μητρικό του πάππο Κλεισθένη,
τύραννο της Σικυώνας» και επεδίωκε να διαμορφώσει στην Αθήνα
ένα νέο καθεστώς, απορρίπτοντας
το κατεστημένο.
Σήμερα το κατατεθέν προς διαβούλευση νομοσχέδιο επιχειρεί το ίδιο:
Να καταρρίψει τα κατεστημένα του
παρελθόντος και να ανοίξει νέους
δρόμους στην αυτοδιοίκηση μέσα
από το πρίσμα της συνεργατικότητας.
Δεν μπορώ όμως να μην αναρωτηθώ όταν ο νομοθέτης ονόμασε
το νομοσχέδιο "Κλεισθένης 1" είχε
στο νου του την ατελή μορφή των
μεταρρυθμίσεων του Σικυωνίου
Κλεισθένη;
Γιώτα Αθανασούλη
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Δόθηκε στη διαβούλευση
ο "Κλεισθένης 1"
Παραδοχή Σκουρλέτη: ÇΟ “Κλεισθένης 1” δεν είναι συνολική μεταρρύθμισηÈ
«Δεν υπήρχαν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις να στηρίξουμε μια συνολική μεταρρύθμιση», αποσαφηνίζει ο
υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στην «Εποχή», αναφερόμενος στις αλλαγές που
φέρνει ο «Κλεισθένης 1». «Το πρώτο
είναι το σύνταγμα, που θέτει μια σειρά
από αυστηρούς περιορισμούς. Κλασικό
παράδειγμα αυτών είναι το ζήτημα της
αποκεντρωμένης διοίκησης. Άρα αυτή η
συζήτηση ενώ πρέπει να ανοίξει και να
κάνουμε από τώρα βήματα σε αυτή την
κατεύθυνση, θα ολοκληρωθεί μετά τη
συνταγματική αναθεώρηση. Το δεύτερο
είναι ότι μια μεταρρύθμιση προϋποθέτει
πόρους, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι,
ούτε θα υπάρξουν στο ορατό μέλλον.
Γι’ αυτό κινηθήκαμε με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, προωθώντας
μια σειρά κρίσιμων αλλαγών που είναι
ώριμες και θα ακολουθήσει ένα δεύτερο νομοσχέδιο, όταν θα έχουμε αντικειμενικά περισσότερες δυνατότητες. Μην
υποτιμάμε, όμως, τις αλλαγές του πρώτου νομοσχεδίου», αναφέρει σχετικά ο
υπουργός.

Οι βασικές αλλαγές
Ως προς τις βασικές αλλαγές που φέρνει το προωθούμενο νομοσχέδιο, ο κ.
Σκουρλέτης αναφέρει:
Στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης και
κεντρικού κράτους παίρνουμε τον έλεγχο νομιμότητας από τις σημερινές αποκεντρωμένες και κάνουμε μια αυτόνομη
υπηρεσία, υπό το υπουργείο Εσωτερικών, ελέγχου της νομιμότητας –και όχι
της σκοπιμότητας, όπως γίνεται πολλές
φορές τώρα – των αποφάσεων. Αυτή
θα βοηθήσει στην πιο γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων, με πιο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.
Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι
η κατηγοριοποίηση των δήμων. Λέμε

ότι δεν μπορεί οι δήμοι να στηρίζονται
και να ενισχύονται από τους κρατικούς
πόρους, στη βάση μόνο του πληθυσμιακού κριτηρίου, όπως ισχύει τώρα κατά
92%. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του
ορεινού δήμου, άλλα του νησιωτικού
και άλλα του μητροπολιτικού. Ακόμη,
εισάγουμε και νέα κριτήρια, όπως είναι
η ανεργία ή αν ο δήμος έχει μεγάλο οδικό δίκτυο κλπ.
Το τρίτο σημείο είναι η διεύρυνση του
τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών,
που μέχρι τώρα περιοριζόταν στην καθαριότητα και τον οδοφωτισμό. Εντάσσουμε σε αυτές, τις υπηρεσίες πρασίνου, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη για
δημόσιο πράσινο στις πόλεις.
Το τέταρτο είναι ότι δίνουμε τη δυ-

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

νατότητα σύστασης εταιρειών ειδικού
σκοπού στον τομέα της κοινής ωφέλειας. Προβλέπεται, λοιπόν, ότι οι δήμοι θα
μπορούν μόνοι τους, σε διαδημοτικό
επίπεδο ή σε επίπεδο περιφέρειας, να
συγκροτούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αυτή η διάταξη είναι ένα όχημα
έτσι ώστε οι δήμοι του μητροπολιτικού
κέντρου της Θεσσαλονίκης να διεκδικήσουν το ποσοστό της ΕΥΑΘ, που προοριζόταν με βάση το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ
για ιδιωτικοποίηση.
Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι η
δυνατότητα σύναψης προγραμματικών
συμβάσεων των δήμων, όχι μόνο με τις
περιφέρειες, αλλά και με άλλους δημόσιους φορείς για την εκπόνηση μελετών.
Και βέβαια, υπάρχει η κορυφαία αλλαγή του εκλογικού νόμου, που είναι
η εφαρμογή της απλής αναλογικής, η
οποία συνιστά μια αναγκαία δημοκρατική τομή, που θα δώσει νέα ώθηση στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης αυξάνεται
η ποσόστωση γυναικών στο 40% στη
διαμόρφωση των ψηφοδελτίων.
Ως προς το ζήτημα της διαβούλευσης,
ο υπουργός Εσωτερικών, σημειώνει ότι
«έγινε εξαρχής η επιλογή να προηγηθεί
ένας πολύμορφος διάλογος πάνω στα
μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την
αυτοδιοίκηση. Έτσι, τίποτε από αυτά
που περιέχει το υπό κατάθεση νομοσχέδιο δεν είναι άγνωστο. Επομένως, δεν
υπάρχει κανένας αιφνιδιασμός, αντίθετα
σε αυτό που «πρωτοτυπήσαμε» είναι ότι
αποκαλύψαμε όλες μας τις προθέσεις».

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

διανομή κατ’ οίκον

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ: Διεκδικώ την θέση του Προέδρου

της Νομαρχιακής Οργάνωσης Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας

Μ

ε ένα σύντομο κείμενο που
έδωσε στα ΜΜΕ ο Σωτήρης
Κουκουλάκης
ανακοίνωσε
πριν από λίγες μέρες την πρόθεσή του
να είναι υποψήφιος για τη θέση του
Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας.
Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Φίλοι Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτισσες, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι διεκδικώ την θέση του
Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας,
κατά τις προγραμματισμένες εκλογές την
Κυριακή 13 Μαΐου 2018.
H πολύχρονη εμπειρία που έχω ως
εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας, αποτελεί εγγύηση και μου δίνει
την δύναμη να δώσουμε τη μάχη για την
εκλογική επιτυχία της μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξής μας.
Η ενότητα και η συσπείρωση που
τόσο ανάγκη έχουμε αυτές τις δύσκολες ώρες για την Ελλάδα μας, είναι μονόδρομος. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι
σκοπός μου είναι να εργαστώ με όλες
μου τις δυνάμεις για τον στόχο αυτό.
Σας καλώ όλους να ενωθούμε ώστε η
παράταξή μας να γίνει δυνατότερη, έτοιμη να πάρει στα χέρια της την τύχη της
πατρίδας μας.
Ζητώ την στήριξη όλων και να είστε
βέβαιοι ότι η συμμετοχή των μελών στις
εσωκομματικές εκλογές, ενισχύει την
δυναμική της Νέας Δημοκρατίας στην
κοινωνία».

Συνέντευξη
Η εφημερίδα μας βρήκε τον κ. Κουκουλάκη και κατάφερε να του αποσπάσει μια σύντομη συνέντευξη σχετικά με
την υποψηφιότητά του.

Ας δούμε τι μας απάντησε στα καίρια
ερωτήματα που του θέσαμε.
– Κύριε Κουκουλάκη, τι ήταν αυτό
που σας ώθησε να θέσετε υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου της
Νομαρχιακής Οργάνωσης Κορινθίας της ΝΔ;
Η απόφασή μου να θέσω τον εαυτό
μου σε διαδικασία εκλογής για τη θέση
του πρόεδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης εκπορεύτηκε από την προσωπική μου ανάγκη για μία ουσιαστική αλλαγή αντίληψης και λειτουργίας
της κομματικής οργάνωσης της ΝΔ
στην Κορινθία. Αλλαγή που σηματοδοτεί η ίδια η απόφαση του κόμματος
για εκλογή του προέδρου απευθείας
από τη βάση, τα μέλη της ΝΔ. Αυτή η
διεύρυνση του εκλογικού σώματος

και η ευρεία συμμετοχή των μελών σε
όλες τις διαδικασίες αποτελεί πεποίθησή μου, αφού πιστεύω ότι πρέπει και
η βάση να συμμετέχει και να διαμορφώνει στάσεις και καταστάσεις και να
υπάρχει μια συνεχής ανατροφοδότηση
με την ηγεσία του κόμματος. Έτσι προσεγγίζονται καλύτερα οι ανάγκες του
λαού μας και οι νεοδημοκράτες της
Κορινθίας θα έχουν τη δυνατότητα να
διαμορφώσουν οι ίδιοι την μορφή και
τον χαρακτήρα της παράταξης μας, της
παράταξης που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου.
– Είναι γνωστό πώς τον περασμένο
Δεκέμβρη εκλεχτήκατε μέλος της
Διοικούσας του Επιμελητηρίου με το
συνδυασμό του Σωτήρη Σπηλιωτακάρα και συνεργαστήκατε με τον κ.

Πιτσάκη για την εκλογή του τελευταίου ως προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Μάλιστα σήμερα
κατέχετε το αξίωμα του Β΄ αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου. Σήμερα,
ψιθυρίζεται πως ο κ. Πιτσάκης είναι
αυτός που σας ώθησε και σας υποστηρίζει στην υποψηφιότητά σας. Τι
λέτε γι’ αυτές τις φήμες;
Το πρώτο που μπορώ να επισημάνω και να δηλώσω απερίφραστα είναι
ότι δεν ανήκω οργανικά, ουσιαστικά
ή τυπικά σε κανέναν παρά μόνο στη
Νέα Δημοκρατία και στον εαυτό μου.
Με τον κ. Πιτσάκη έχω μια πολύ καλή
σχέση συνεργασίας στο Επιμελητήριο
και οπωσδήποτε η στήριξή του είναι
ευπρόσδεκτη, όπως ευπρόσδεκτη και
επιθυμητή είναι και η στήριξη κάθε νεοδημοκράτη, ακόμη και του κ. ΚορδώΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 12

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

τηλ.: 6947 024902
email: takiskalianiotis@gmail.com
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ση ή του κ. Ταγαρά!
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και με
δεδομένο ότι δεν επιτρέπω να με
πατρονάρει κανείς, επιθυμία και
φιλοδοξία μου είναι να εκλεγώ
στη θέση του προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης όχι για να
εξυπηρετήσω τα συμφέροντα ή
τις φιλοδοξίες “φανταστικών” και
ανύπαρκτων σκοτεινών κέντρων,
αλλά για να μεταμορφώσω την
ΝΟΔΕ σε ζωντανό κύτταρο της
κοινωνίας, που αφουγκράζεται με
τρόπο άμεσο, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τις διαμαρτυρίες, τις καταγγελίες, τα παράπονα, τις σκέψεις, τις απόψεις και
τις προτάσεις των πολιτών, για ένα
κόμμα με ανοικτές πόρτες στην
κοινωνία.
Με λίγα λόγια στόχος και φιλοδοξία μου είναι να διαμορφώσω
εκείνες τις συνθήκες με τις οποίες
η ΝΟΔΕ Κορινθίας θα συμβάλλει
καθοριστικά στην επερχόμενη
νίκη της Ν.Δ. στις εθνικές εκλογές.
– Η έδρα και η αφετηρία σας βρίσκεται στη δυτική Κορινθία και
όχι από στο κέντρο των αποφάσεων, στην Κόρινθο. Πόσο αρνητικό μπορεί να είναι αυτό για
την προσέλκυση ψηφοφόρων
στις εσωκομματικές εκλογές;
Έχω τονίσει πολλές φορές κατά
το παρελθόν και το επισημαίνω
και μία ακόμη πως Κορινθία δεν
είναι μόνο η Κόρινθος. Ικανά και
δυναμικά στελέχη βρίσκονται σε
κάθε γωνιά της Κορινθίας, μέλη
η ΝΔ έχει σε όλη την Κορινθία και
δεν πρέπει να θεωρούμε την πρωτεύουσα του νομού ως αρχή και
τέλος των πάντων. Αποκλειστικός
στόχος μου και αταλάντευτη πυξίδα μου είναι ότι ο εσωκομματικός αυτός αγώνας πρέπει να είναι
ενωτικός, μακριά από ίντριγκες,
τοπικισμούς και μικροσυμφέροντα, έχοντας ως αποκλειστικό
στόχο την τελική νίκη της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του λαού μας.
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Υποψήφιος για μέλος της ΝΟΔΕ
Κορινθίας ο Δημήτρης Νικολάου
Mε αίσθημα ευθύνης και ειλικρινή διάθεση προσφοράς και ύστερα από
την παρότρυνση φίλων και συνεργατών υπέβαλα την υποψηφιότητά μου
για το αξίωμα του μέλους της νομαρχιακής διοικούσας επιτροπής (NO.Δ.E.)
N.Δ. Κορινθίας. Για την πατρίδα και την παράταξη βρισκόμαστε όλοι μαζί
ενωμένοι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η στήριξη των μελών της Ν.Δ.
στην Κορινθία θα με τιμήσει δίνοντάς μου την ευκαιρία να προσφέρω και
να εργαστώ για όλα εκείνα που μας αξίζουν. Γιατί αξίζουμε τα καλύτερα!
Δημήτρης Νικολάου
Υποψήφιος ΝΟΔΕ Κορινθίας

Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Βέλου -Βόχας
ο Γιώργος Κ. Βορινιώτης
Νεοδημοκράτισες και Νεοδημοκράτες,
Πιστός στην ιδεολογία της μεγάλης
φιλελεύθερης παράταξης στην οποία
κινούμαι ανιδιοτελώς από τα χρόνια
του γυμνασίου έως σήμερα που ασκώ
ελεύθερο επάγγελμα, με γνώμομα πάντοτε το συλλογικό καλό των Ελλήνων
πολιτών,δηλώνω την επιθυμία μου να
διεκδικήσω τη θέση του προέδρου της
ΔΗΜ.Τ.Ο. Βέλου - Βόχας, στις εσωκομματικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Μαΐου 2018.
Μάχομαι για τη ΝΔ των αξιών και της
δημιουργίας και πιστεύω πως ο απλός
νεοδημοκράτης θα σταθμίσει και θα
κρίνει σωστά, πρόσωπα και καταστάσεις.
Αυτόν εμπιστεύομαι και αυτόν θέλω
να εκφράσω πολιτικά.Ευχή και επιδίωξή μου είναι να υπάρξει ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ με ικανούς ανθρώπους που
θα πονάνε και θα αφουγκράζονται την
τοπική κοινωνία έχοντας τα μάτια ανοιχτά στις υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους

τους συνυποψηφίους και μέλη της
ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ.
Η εκλογική διαδικασία είναι εσωκομματική. Όλοι ανήκουμε στη Νέα
Δημοκρατία και είμαστε όλοι μαζί και
από την προηγούμενη αλλά και από
την επόμενη μέρα και αυτής της εκλογικής διαδικασίας.
Δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές έχουν μόνο τα ταμειακά ενήμερα μέλη, είτε αποκτώντας

ή ανανεώνοντας την κάρτα μέλους το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Για οποιαδήποτε πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου
στο 6972313392.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς προς όλα τα μέλη
και φίλους της Νέας Δημοκρατίας.
Γιώργος Κ. Βορινιώτης
Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο.
Βέλου -Βόχας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα πραγματοποιηθούν την
Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, από τις 10:00 έως τις 19:00. Στις εκλογικές διαδικασίες ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών
προτίμησης καθορίζεται ως εξής:
– Για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., μόνον ένα (1)

σταυρό προτίμησης.
– Για την εκλογή των μελών των ΝΟ.Δ.Ε., έως και τρεις (3)
σταυρούς προτίμησης.
– Για την εκλογή Προέδρου της Ν.Ο., μόνον ένα (1) σταυρό
προτίμησης.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Δευτέρα - Παρασκευή πρωί: 8:15 - 13:00
απόγευμα: 17:15 - 20:30
Σάββατο: 9:00-12:00

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μάρκος Λέγγας: «Καλλιεργούµε τοπικά,
σκεφτόµαστε παγκόσµια»

σύντομα
ΕΚΔΟΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

180 εκατ. ευρώ για
έγγειες βελτιώσεις
Δικαιούχοι για την υποβολή των
σχετικών προτάσεων είναι: α) η Δ/
νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ
και β) η Δ/νση Αντιπλημμυρικών
και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης
θα χρηματοδοτηθούν έργα με
προϋπολογισμό άνω των 2,2 εκ.
€ τα οποία αφορούν: βελτίωση
ή αύξηση των αρδευόμενων
εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών
απορροών, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών
υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και
τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων
υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου
από γεωτρήσεις.
Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στόχος είναι να επιτευχθεί
η μείωση των απωλειών και η
εφαρμογή μεθόδων άρδευσης
υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση
εναλλακτικών πηγών νερού,
η συγκράτηση των χειμερινών
απορροών και η διάθεση αυτών
κατά τους θερινούς μήνες, η
αντιμετώπιση προβλημάτων
υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη
διαχείριση της απόληψης του
νερού και η μείωση των πιέσεων
από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια
όσο και στα επιφανειακά υδατικά
σώματα.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής
προτάσεων είναι η 10/05/2018
και η ημερομηνία λήξης είναι η
31/08/2018.

Συνέντευξη στον Γιάννη Καρτερό
Δημοσιεύθηκε στον
«agroKOΣΜΟ», Απρίλιος 2018

Σ

ήµερα, ο παραγωγός δεν αρκεί
απλά να καλλιεργεί και να αρέσκεται
σε µια ποιότητα τελικού προϊόντος,
πιστεύοντας ότι παράγει το καλύτερο
σταφύλι του κόσµου. Δυστυχώς, για τον
Έλληνα παραγωγό επιτραπέζιου σταφυλιού, αυτό είναι µια αυταπάτη η οποία
τον κρατά στάσιµο και ανίκανο να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, ο Μάρκος Λέγγας,
πρόεδρος της «Πήγασος αγροδιατροφή
ΑΣ», µιλώντας στον «agroKOΣΜΟ».
Πώς πρέπει να είναι ο σταφυλοπαραγωγός του σήµερα στην Ελλάδα;
Για να µπορέσεις µε αξιώσεις να τοποθετήσεις το προϊόν σου σε απαιτητικές
αγορές, θα χρειαστεί να νοιαστείς και
για άλλα πράγµατα. Θα χρειαστεί να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης που καλλιεργείς και την νοοτροπία σου. Να δεις την
πραγµατικότητα κατάµατα και να απαρνηθείς πολλά από τα καλλιεργητικά και
εµπορικά στερεότυπα που ακολουθούσες µέχρι σήµερα. Θα πρέπει να πάρεις
µια απόφαση το τι θα είσαι στο µέλλον:
ένας εργάτης γης ή ένας αγρότης –επιχειρηµατίας συνδεδεµένος ισότιµα στην
εφοδιαστική αλυσίδα.
Είµαστε µικροί παραγωγοί, που σε
καµία περίπτωση δεν µπορούµε να συγκριθούµε στο µέγεθος µε έναν συνάδελφό µας στη Ν. Αφρική, στη Χιλή, στην
Καλιφόρνια, στο Περού.
Σε οικονοµία κλίµακας έχουµε νικηθεί κατά κράτος και σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά θα πρέπει να βρούµε ή
να «εφεύρουµε» τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών
µας.

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

Είµαστε παραγωγοί και από τη φύση
µας θα πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι.
Γνωρίζουµε ότι η κλιµατική αλλαγή θα
επηρεάσει συγκριτικά λιγότερο τη χώρα
µας, λόγω των ορεινών όγκων της και
των θαλασσών της. Η Ελλάδα θα παραµείνει ένα καλό µποστάνι, µικρό σε
µέγεθος, και µετά το 2050. Δεν τα ζηλεύω λοιπόν τα εκτάρια και τις φάρµες
του Καλιφορνέζου, γιατί εγώ θα αφήσω
στο παιδί µου ένα µικρό µποστάνι, αλλά
αυτός µια τεράστια έρηµο.

τιµές
χονδρικής

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

Σε αυτή την κόγχη τη µικρή της γης
που η µοίρα ή ο θεός µάς έλαχε να
ζούµε, η ευθύνη µας είναι ακόµα µεγαλύτερη.
Θα πρέπει να συντηρήσουµε τους φυσικούς πόρους, το νερό, τη βιοποικιλότητα, το εδαφικό ανάγλυφο, να κρατήσουµε ζωντανό το µποστάνι µας.
Να µάθουµε να παράγουµε περισσότερα µε λιγότερα και να παραδώσουµε
ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 16
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µε υπευθυνότητα τη γη µας, σε καλή
κατάσταση στην επόµενη γενιά, µε
ασφάλεια.
Να αισθανθούµε περήφανοι που
είµαστε αγρότες, γιατί συµµετέχουµε
ενεργά και όχι ως θεατές στη µεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας,
την καταπολέµηση της πείνας στον
πλανήτη µας.
Ποιοι είναι οι στόχοι του συνεταιρισµού;
• Να εισαγάγουµε το Digital Farming
σε όλα τα αµπέλια µας µέχρι το 2020
και να είµαστε οι πρώτοι παγκόσµια
Digital Grapes Growers.
• Να δηµιουργήσουµε demonstration
farms, στις οποίες αγρότες από όλο
τον κόσµο θα εκπαιδεύονται στην
αειφορική καλλιέργεια του επιτραπέζιου σταφυλιού.
• Να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικά το νέο µας κατάστηµα αγροχηµικών, το Agropharmacy, στην
Κορινθία, που θα είναι το πρώτο
κατάστηµα παγκοσµίως που θα
πουλάει ολοκληρωµένες λύσεις
φυτοπροστασίας, παροχής υπηρεσιών ψεκασµού συµβολαιακού
χαρακτήρα και ασφάλισης παραγωγής.
• Να επεκταθούµε και σε άλλα προϊόντα, όπως κορινθιακό λεµόνι, κορινθιακή σταφίδα.
• Να εµπνεύσουµε και άλλους παραγωγούς να ακολουθήσουν τα βήµατά µας στη γεωργία αειφορίας.
• Να δώσουµε µέρος της υπεραξίας του

προϊόντος µας στην τοπική κοινότητα.
Τι θα συµβουλεύατε τους νέους παραγωγούς;
Θα τους έλεγα ότι έχουν επιλέξει το
επάγγελµα του µέλλοντος, που είναι ο
καθετοποιηµένος – αειφορικός γεωργός, ο οποίος τοποθετεί ο ίδιος το προϊόν του απευθείας στον καταναλωτή, µε
τις εξής προϋπόθεσεις:
Να απαντήσουν στο εσωτερικό ερώτηµα: « Τι θα είσαι στο µέλλον: ένας
εργάτης γης ή ένας αγρότης –επιχειρηµατίας συνδεδεµένος ισότιµα στην
εφοδιαστική αλυσίδα».
Να κλειδώσουν στα κατώγια τους
πατεράδες τους, να τους πετάξουν από
το τρένο ίσως, γιατί µόνο κακό τους
κάνουν και ας ακούγεται αυτό σκλη-

ρό. Να πιστέψουν στον εαυτό τους,
να απογαλακτιστούν και να «ενηλικιωθούν», αναλαµβάνοντας ουσιαστικά
την ευθύνη της καλλιέργειας.
Να µη φοβηθούν να κάνουν λάθη,
αλλά να «κόψουν» τη συµβουλευτική
του καφενείου του χωριού, υπάρχουν
αξιόλογοι γεωπόνοι γι’ αυτόν τον ρόλο
και στο τέλος της ηµέρας κοστίζουν
λιγότερα από τη συµβουλευτική του
µπαρµπα-Μήτσου.
Να αρχίσουν να εµπιστεύονται τους
άλλους και να συνεργαστούν. Μόνος
του δεν θα επιβιώσει κανένας, όσο
έξυπνος κι αν είναι.
Να νιώσουν περήφανοι για το επάγγελµά τους και να είναι αισιόδοξοι.
Κατά τη γνώµη σας, ποια εργαλεία-

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

υπηρεσίες χρειάζονται οι Έλληνες παραγωγοί ώστε να είναι ανταγωνιστικοί
στις εγχώριες και διεθνείς αγορές;
Όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση, η
οποία θα φέρει την αλλαγή στην κουλτούρα µας ως Έλληνες παραγωγοί και
γεωπόνοι. Η αειφορική γεωργία και οι
IPM (Intergrated Pest Management)
πρακτικές θα πρέπει να υιοθετηθούν
άµεσα από όλους. Το 2020 εάν δε πιστοποιείσαι ως αειφορική πηγή ενός
προϊόντος, δεν θα είσαι στην αγορά
ακόµα και εάν έχεις τα καλύτερα και
φθηνότερα σταφύλια του κόσµου. Η
Ψηφιακή Γεωργία, το Digital Farming,
δεν είναι σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Είναι εδώ, σήµερα. Θα πρέπει
να υιοθετήσουµε άµεσα τα νέα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες για να
βελτιστοποιήσουµε τις παραγωγές µας
και να µειώσουµε το κόστος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής:
Χρειαζόµαστε ιδέες που κάποιος θα
επενδύσει σε αυτές. Ζούµε σε µια χώρα,
µικρή µεν, αλλά σηµαντική ως προς τη
γεωγραφική της θέση. Η κλιµατική αλλαγή σχεδόν δεν θα µας επηρεάσει καθόλου. Νότια µας έχουµε την Αφρική,
τη µελλοντική οικονοµική δύναµη. Το
βιωτικό της επίπεδο θα ανεβαίνει συνεχώς και οι διατροφικές της ανάγκες
επίσης. Απλά σκέψου τι ρόλο θέλεις να
παίξεις εσύ σ’ αυτό το πρόβληµα, που
έχει ήδη γεννηθεί. Οι αγορές µας δεν
είναι µόνο τα Βαλκάνια και η Ευρώπη.
Καλλιεργείς τοπικά, αλλά θα πρέπει να
σκέφτεσαι παγκόσµια…

Εκδήλωση από το
Παράρτημα Κορινθίας
της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κορινθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 6
Μαΐου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο 4ο Λύκειο
Κορίνθου με ομιλητή τον Κορίνθιο Μαθηματικό και Συγγραφέα κ. Σωτήρη Λουρίδα με θέμα:
«Μαθηματικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων –Μια απάντηση στην πρόκληση της
Μαθηματικής σκέψης »
Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν οι μαθητές που διακρίθηκαν στον 78ο
διαγωνισμό: «Θαλής 2017-18», «Ευκλείδης
2017-18» και «Αρχιμήδης 2017-18»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταυρόπουλος Σταύρος
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδόπουλος Βασίλης

Γνώμη
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ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες
παραστάσεις
Για το "Ας ερχόσουν για
λίγο στο Μπολάτι" και το
"Αλφα εις τη ν" στην Αθήνα
σελ. 18

εκδήλωση
27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Διπλή επιτυχία για
τις χορωδίες του
δήμου Βέλου-Βόχας

σελ. 19

...για να τιμήσουμε έναν ποιητή
Μια υπέροχη εκδήλωση για τον Ντίνο Βλαχογιάννη έλαβε χώρα το Σάββατο το απόγευμα
28 Απριλίου στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου στην παραλία Βραχατίου

Π

λήθος κόσμου κατέκλυσε τον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου το Σάββατο το απόγευμα
28 Απριλίου. Άνθρωποι των τεχνών και
των γραμμάτων, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής, άνθρωποι
καθημερινοί του μόχθου και της βιοπάλης συνέρρευσαν ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα για να τιμήσουν όλοι μαζί
τον ποιητή και λογοτέχνη, τον Βραχατιώτη και Βοχαΐτη Ντίνο Βλαχογιάννη.
Παρούσα η κόρη του αείμνηστου κ.
Καίτη, η εγγονή και ο δισέγγονός του
παρακολούθησαν με συγκίνηση την
όμοροφη τιμητική εκδήλωση. Παρόντες
επίσης ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, η αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Μαρία Καλλίρη, αλλά και ο
αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αριστείδης Δουλαβέρας.
Η εκδήλωση είχε σπονδυλωτό χαρακτήρα και περιελάμβανε ομιλίες από
τους κ. Κώστα Βασιλείου δικηγόρο
συγγραφέα και Γιάννη Σιώκο επικοινωνιολόγο, ποιητή, συγγραφέα, απαγγελία
ποιημάτων από την Πολυξένη Ορκοπούλου και τον Ηλία Λέκκα αλλά και
μια εξαίρετη μελοποίηση ποιήματος του
Ντίνου Βλαχογιάννη την οποία έκανε
ο Τάκης Τζεβελέκος και απέδωσε στο
τραγούδι ο Βαγγέλης Τζελέπης και στο
πιάνο η Γκρέκα Πετούμενου.
Ιδιαιτέρως συγκινητική με πολλά
προσωπικά στοιχεία και εκτενείς αναφορές στις ποιητικές δημιουργίες του
Ντίνου Βλαχογιάννη, ήταν η ομιλία του
κ. Γιάννη Σιώκου, που κράτησε αμείωτο
το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ η απαγ-

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Υπό το βλέμμα και ...το γλυκό μειδίαμα του Ντίνου Βλαχογιάννη στον ιδιαίτερα
ατμοσφαιρικό χώρο του Βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου οι συντελεστές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το κοινό παρακολουθεί συνεπαρμένο...

Η κ. Καίτη Βλαχογιάννη, κόρη του Ντίνου Βλαχογιάννη, διαβάζει το ευχαριστήριο του πατέρα της κατά τη βράβευσή του απο το δήμο Κορίνθου. Καθιστοί
δίπλα της ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος και ο Κώστας Βασιλείου.

γελία του ποιήματος "της γης οι κοπιώντες" από την Πολυξένη Ορκοπούλου
και τον Ηλία Λέκκα έκλεισε το όμορφο
αφιέρωμα με τον καλύτερο τρόπο.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκε από τους ομιλητές αλλά και τον παρουσιαστή Λεωνίδα Στεργιόπουλο το
αίτημα για την μετονομοσία της οδού
Νικηταρά στο Βραχάτι σε οδό "Ντίνου
Βλαχογιάννη", αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε στο σύντομο χαιρετισμό του
ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος,
εξηγώντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί
και βρίσκεται στην Αποκεντρωμένη για
τη σχετική έγκριση. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας συνεχάρη τους διοργανωτές
και συντελεστές της εκδήλωσης για το
άψογο αποτέλεσμα και υποσχέθηκε τη
δρομολόγηση παρόμοιων εκδηλώσεων
που θα δώσουν στα παιδιά, στη νεολαία
του δήμου υγιή και υψηλά πρότυπα.
Τέλος, ξεχωριστή ήταν η τοποθέτηση

της κ. Καίτης Βλαχογιάννη, κόρης του
αείμνηστου λογοτέχνη, η οποία διάλεξε
έναν πρωτότυπο τρόπο να εκφράσει τις
ευχαριστίες της για την όμορφη εκδήλωση: Διάβασε το ευχαριστήριο του πατέρα της προς το δήμο Κορίνθου όταν το
1983 τιμήθηκε για πρώτη φορά από κορινθιακό φορέα για τη συμβολή του στα
ελληνικά γράμματα. Μεταφέροντας τις
σκέψεις και τις απόψεις του Ντίνου Βλαχογιάννη ζωντάνεψε μπροστά σε όλους
τους παρευρισκόμενους το ευαίσθητο
και πολυσχιδές πνεύμα του αείμνηστου
λογοτέχνη!
Κλείνοντας, η εφημερίδα μας, περήφανη ως χορηγός επικοινωνίας της
εκδήλωσης, συγχαίρει όλους τους συντελεστές και κυρίως τον Αλέξη Καλλίρη και τη Σούλα Μπιτσάκου για την
υπέροχη ιδέα που είχαν να αποδοθεί
ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον Ντίνο
Βλαχογιάννη!
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Τελευταίες παραστάσεις
στο Μπολάτι

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Το προσεχές Σαββατοκύριακο 5-6 Μαΐου θα δοθούν οι τελευταίες δύο παραστάσεις της εξαιρετικής παράστασης του εφηβικού θεατρικού εργαστηρίου
της Νέας Διάπλασης Μπολατίου "Ας ερχόσουν για λίγο". Η παράσταση αποτελεί ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη ζωή του Μιχάλη Σουγιούλ και έχει
κλέψει τις καρδιές όλων όσοι είχαν τη χαρά να την παρακολουθήσουν.
Κέφι, μπρίο, συγκίνηση, νοσταλγία μιας εποχής γλυκιάς κι ανθρώπινης γεμάτης συναισθήματα και ωραίες εικόνες που ζωντανεύουν στη σκηνή χάρη
στις εξαιρετικές ερμηνείες των παιδιών, υπό την καθοδήγηση του Άρη Σταύρου, αλλά και χάρη στη ζωντανή μουσική από τη Μαρία Γερολύμου και τους
"Διαπασών". Μην τη χάσετε!

Η Ντίνα Γιαμπουράνη «καινοτομεί» και σας προσκαλεί!
Φυσική, Αστρονομία και Οικονομία έρχονται να “υπηρετήσουν” την ικανότητα της Ντίνας Γιαμπουράνη,
μιας γυναίκας με πολυσχιδή καλλιτεχνική δράση που κοσμεί την Κορινθία, να δημιουργεί και να εκπλήσσει!

Α

υτή τη φορά μας πηγαίνει θέατρο
για μια παράσταση καινοτόμα η
οποία φυσικά «έχει την υπογραφή
της» και έρχεται να «ανέβει» τη στιγμή
που η ανθρωπότητα τιμά την παγκόσμια
ημέρα της Δημιουργικότητας και της
καινοτομίας.
Η τελευταία παράσταση θα δοθεί στις
5 Μαΐου και θα μας δώσει την δυνατότητα να δούμε στο σανίδι από τη θεατρική
ομάδα «Μεταμόρφωση» την διαχρονική
σχέση Επιστήμης και Τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς επίσης και
τον σημαντικό ρόλο και τονίζει την αξία
της επιχειρηματικότητας.
Η Ντίνα Γιαμπουράνη προσεγγίζει με
μια καινούργια οπτική τα σοβαρά ζητήματα της ζωής και της καθημερινότητας
και μας ταξιδεύει από τον πλανήτη Γη
στα άστρα και από την καθημερινότητα
στους γαλαξίες.

Λίγα λόγια για την παράσταση
Το έργο πραγματεύεται τις διαχρονικές αξίες της Αγάπης και της Ειρήνης σε
σχέση με το πολιτικό - νομοθετικό πλαίσιο του συστήματος, μέσα από ένα λογιστικό γραφείο το οποίο έχει έδρα στον

έξω πλανήτη ΑΡΠΑΓΗ στον γαλαξία της
Ανδρομέδας. Οι ήρωες του θεατρικού έργου, είναι ο Άγγελος λογιστής,
η Αγάπη υπάλληλος του λογιστικού
γραφείου, ο Πάρης, η Ειρήνη πελάτες
του γραφείου και ένας τοίχος που δεν
έχει μόνο αυτιά αλλά και μιλιά. Ο Άγγελος μαζί με την υπάλληλο, την Αγάπη,
προσπαθούν να σώσουν τις επιχειρήσεις
του γραφείου, από σκληρές νομοθεσίες
που δεν βοηθάνε στην ευημερία, την
ουσιαστική ανάπτυξη και πρόοδο τους.

Η παράσταση συνδυάζει το θέατρο με
την χρήση νέων τεχνολογιών, projection
mapping - χαρτογραφημένη προβολή, επαυξημένη πραγματικότητα, video
mapping. Πραγματοποιείται με την επιστημονική αρωγή της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών και τελεί υπό την αιγίδα του
Ελληνοφινλανδικού Επιμελητηρίου για
πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας
του. Υποστηρικτής είναι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Πριν από κάθε παράσταση, διακεκρι-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄Παθολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας
ΓΝΑ Λαϊκό

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α

ΚΙΑΤΟ, 20200

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

μένοι επιστήμονες κάνουν μικρές, ουσιαστικές ομιλίες με θέμα τη σύνδεση της
Επιστήμης με την Τέχνη. Χαρακτηριστικός είναι ο χαιρετισμός του Δρ. Τάκη
Παπαδόπουλου (Καθηγητή Μηχανολογίας και Σχεδιασμού Συστημάτων ΤΕΙ
Πειραιά, Εθνικού αντιπροσώπου στο Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Von Karman
Institute for Fluid Dynamics στις Βρυξέλλες) στην παράσταση, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
«Είναι σημαντικό στην εποχή που
ζούμε που είναι μια νέα αναγέννηση, να
ανακαλύψουμε εμείς οι Έλληνες την
παράδοση την επιστημονική που είναι
συνυφασμένη με την τέχνη. Αυτή η προσπάθεια, είναι νομίζω να ξαναφέρει εδικά στην εποχή μας, να “ξεσκονίσουμε”
στο ποιοι είμαστε και πως στην σημερινή
εποχή μπορούμε να ξαναφτιάξουμε μια
καινούργια σύγχρονη και πολύ δυνατή
Ελλάδα στηριγμένη στις δίκες μας σκέψεις, όπως ... ! Άλφα εις την ... όλα αυτά
τα νοήματα. Να ευχηθώ αυτό το έργο να
εκδοθεί και όσο περισσότερο κοινό μαθητών να το δει.»

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΠΡΩΙ

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

Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.: 27410-51500, 87333 ΚΙΝ.: 6974-326126

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Διπλή επιτυχία για τις χορωδίες του δήμου Βέλου-Βόχας

Η χορωδία των ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου-Βόχας καθώς και η παιδική χορωδία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Βέλου συμμετείχαν για 1η φορά σε πανελλήνιο διαγωνισμό και κατέκτησαν τη 2η θέση!
Όταν πριν από ενάμιση χρόνο,
με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του προέδρου του ΝΠΔΔ
"Ανέλιξη" του δήμου Βέλου-Βόχας Ανδρέα Σιάχου, συστήθηκαν και ξεκίνησαν τις πρόβες οι
δύο χορωδίες κανείς δεν πίστευε
ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα βρίσκονταν να τραγουδούν μπροστά σε μια επιτροπή
καταξιωμένων μουσικών.
Τόσο η χορωδία των ΚΑΠΗ
δήμου Βέλου-Βόχας όσο και η
παιδική Χορωδία του Δημοτικού
Σχολείου Βέλου ξεπέρασαν τον
εαυτό τους και υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Γκρέκας
Πετούμενου κατάφεραν να αποσπάσουν η καθεμία στην "κλάση"
της το 2ο βραβείο στον 27ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Χορωδιών!
Για την μεγάλη αυτή επιτυχία
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος εξέφρασε
δημόσια τα συγχαρητήριά του με
δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρει: «Ο δήμαρχος Βέλου Βόχας
κ. Αννίβας Παπακυριάκος και ο
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "ΑΝΕΛΙΞΗ"
Ανδρέας Σιάχος το Σάββατο 21
Απριλίου 2018, παραβρέθηκαν
στον 27ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδιών, όπου η χορωδία
των ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας καθώς επίσης και η παιδική
χορωδία του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου
Βέλου συμμετείχαν για 1η φορά
σε πανελλήνιο διαγωνισμό και
κατέκτησαν τη 2η θέση.
Ο Δήμαρχος συγχαίρει και τις
2 χορωδίες καθώς επίσης και τη
μαέστρο κα. Γκρέκα Πετούμενου

που όλοι μαζί απέδειξαν πως με
τη σκληρή δουλειά, την αγάπη
τους για τη μουσική και τη μεγάλη τους θέληση μπορούν να
φέρουν τέτοιες διακρίσεις στο
Δήμο μας και να μας κάνουν περήφανους.
Τέλος συγχαίρει και το Νομικό
Πρόσωπο του Δήμου "ΑΝΕΛΙΞΗ"
που πίστεψε και στήριξε την ιδέα
για τη δημιουργία της χορωδίας των ΚΑΠΗ στο Δήμο μας. Ο
Δήμος θα συνεχίσει να στέκεται
αρωγός στις ανάγκες της χορωδίας.»
Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού
του δήμου Βέλου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη σε συγχαρητήριο
μήνυμά της αναφέρει: «Πολλά
συγχαρητήρια στις χορωδίες του
ΚΑΠΗ Δήμου Βέλου Βόχας και
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βέλου,
οι οποίες στην 27η Πανελλήνια
συνάντηση χορωδιών απέσπασαν αμφότερες τη δεύτερη θέση.
Η επιτυχία τους αναδεικνύει
την ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη της καλλιτεχνικής παιδείας στο δήμο μας ενώ παράλληλα
υπογραμμίζει την συστηματική
και υπεύθυνη δουλειά που γίνεται από την μαέστρο Γκρέκα
Πετούμενου. Αποτελεί σημείο
ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι
και οι δύο χορωδίες έχουν «ζωή»
ενάμισι χρόνου μόνο!
Με τη βεβαιότητα ότι στο μέλλον θα μας χαρίσουν ακόμη περισσότερες διακρίσεις χαιρετίζω
την επιτυχία τους και υπόσχομαι
κάθε υποστήριξη και βοήθεια
στο έργο τους.

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
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Γράφει ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

YUVAL NOAH HARARI

SAPIENS

Μια σύντομη ιστορία του Ανθρώπου
Θέμα
: Επιστήμες της Ζωής
Εκδότης : Αλεξάνδρεια (2015)
Σελίδες
: 456
Μετάφραση : Μιχάλης Λαλιώτης
ISBN
: 978-960-221-665-1

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

• Η φωτιά μας έδωσε δύναμη,
• Το κουτσομπολιό μας βοήθησε να συνεργαστούμε,
• Η γεωργία μας άνοιξε την όρεξη για περισσότερα,
• Η μυθολογία δημιούργησε το νόμο και
την τάξη,
• Το χρήμα μας έδωσε κάτι που μπορούμε
να εμπιστευτούμε,
• Οι αντιφάσεις δημιούργησαν τον πολιτισμό,
• Η επιστήμη μας έκανε θανάσιμα επικίνδυνους….
Αυτός είναι ο συναρπαστικός απολογισμός της εκπληκτικής μας ιστορίας – από
ασήμαντοι πίθηκοι άρχοντες του κόσμου.
Λίγο πολύ όλοι κάτι έχουμε διαβάσει, κάτι έχουμε ακούσει, κάτι ξέρουμε
εν γένει για την ιστορία της εξέλιξης του
ανθρώπινου είδους. Για την ιστορία του
είδους μας.
Λοιπόν ξεχάστε τα όλα και αρχίζουμε
από την αρχή.
Ο Χαράρι προσπάθησε να ανασυνθέσει
μια ιστορία που ξεκινά από τότε που κάποιος πίθηκος άρχισε να περπατά όρθιος,
από τότε που ο πίθηκος αυτός άρχισε να
σκέφτεται, για το παρόν του και το μέλλον
του, μέχρι τη σημερινή εποχή.
Ποια γεγονότα, ποίες ανάγκες και ποιες
αποφάσεις οριοθέτησαν το πέρασμα από
τη μια εποχή στην άλλη.
Από την εποχή που οι ελεύθεροι νομάδες πρόγονοί μας μετακινούνταν από

περιοχή σε περιοχή, για αναζήτηση τροφής, χωρίς ιδιαίτερους νόμους, χωρίς
αυστηρούς κοινωνικούς περιορισμούς,
χωρίς φόρους, αστυνομίες, εκκλησίες και
όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη δική μας
πλέον ζωή.
Η μετάβαση από το ένα εξελικτικό στάδιο στο άλλο ήταν άραγε εύκολη; χρησιμοποιήθηκε βία και καταναγκασμός; ή
ήταν φυσικό επακόλουθο μιας συνεχώς
διαφοροποιούμενης πραγματικότητας.
Η ιστορία του ανθρώπου μοιάζει κάπως σαν αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
που μαζικά πλέον χειρίζονται οι νεότερες
γενιές , όπου μετά από μια επιτυχημένη
προσπάθεια σε κάποιο επίπεδο, το σύστημα σε μεταθέτει σε άλλο ,ανώτερο μεν,
αλλά περισσότερο πολύπλοκο και δύσκολο και αυτό συνεχίζεται μέχρι να τελειώσει
η μπαταρία ή η διάθεση του παίχτη.
Στην πραγματική ζωή όμως συνεχίζεται
αδιάκοπα και δεν πρόκειται να ανασταλεί,
όπως φαίνεται, πριν ο πλανήτης μας καταστραφεί από εξωγενείς είτε αποκλειστικά
δικές μας ενέργειες.
Ο Χαράρι εντοπίζει τα ‘ιστορικά’ συμβάντα που συνέβαλαν στη μετάβαση στο
εκάστοτε ανώτερο επίπεδο.
Και επειδή οι ιστορικές πηγές του απώτερου παρελθόντος είναι απλά κάποια
σκόρπια κόκκαλα ανθρώπων είτε ζώων
και κάποιες πέτρες τοποθετημένες σε μια
υποτιθέμενη σειρά, σπανίως δε κάποιο
επεξεργασμένο κόκκαλο ή λίθος, που θεωρούμε πανευτυχείς εργαλείο, τα ιστορικά συμβάντα ερμηνεύονται μάλλον παρά
ανακαλύπτονται.
Η διαφοροποίηση της εργασίας του
Χαράρι από άλλων ανάλογων ερευνητών
έγκειται στο γεγονός ότι ο Χαράρι αναζητά
και αναδεικνύει στοιχεία και αναλύει τη
συνεισφορά τους στο ιστορικό γίγνεσθαι,
με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο, στα όρια
του αιρετικού, τρόπο.
Όχι, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι η ανθρώπινη γλώσσα εξελίχτηκε για τις ανά-

Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος
Μαιευτήρας
www.drmetaxas.gr

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

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

KIN.: 69370 26506

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

γκες του κουτσο- μπολιού στις διάφορες
κοινότητες των ανθρώπων.
Δεδομένου ότι όλα τα ζώα έχουν γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας για βασικά
πράγματα, όπως, ‘εδώ έχει τροφή’, προσοχή κίνδυνος’ ,‘με ενοχλείς’, ‘μου αρέσεις ‘κλπ, οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη
να πουν κάτι παραπάνω μετά τα βασικά,
όπως, ‘ο ψηλός με τη στραβή μύτη άρπαξε
την καλύτερη μερίδα πάλι’ ή ‘μου αρέσεις
και μόλις ξεφορτωθώ τη χοντρή που με
έχει στριμώξει παίρνεις σειρά’ και άλλα
τέτοια που συνηθίζουμε εμείς οι πολιτισμένοι άνθρωποι.
Πέραν από το πιθανόν ‘ευτράπελον’
του παραδείγματος, το βιβλίο δεν είναι
καθόλου ευτράπελο ή ‘ελαφρόν’.
Η εργασία του Χαράρι επικεντρώνεται
σε μακρο-ιστορικά ερωτήματα όπως:
• Ποια είναι η σχέση μεταξύ ιστορίας και
βιολογίας;
• Ποια είναι η ουσιώδης διαφορά μεταξύ των Homo Sapiens και των άλλων
ζώων;
• Υπάρχει δικαιοσύνη στην ιστορία;
• Έχει η ιστορία κάποια κατεύθυνση;
• Έχουν γίνει πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου;
Το τελευταίο ερώτημα εκτιμώ ότι διατρέχει σχεδόν όλο το έργο και την προβληματική του συγγραφέα.
Γίνονταν άραγε πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι κάθε φορά που αποκτούσαν νέες
γνώσεις και υλικά αγαθά. Είναι σήμερα
ευτυχέστεροι από όσο ήσαν στο παρελθόν, πρόσφατο και απώτερο.
Τα ερωτήματα αυτά δύσκολα μπορούν

αν απαντηθούν
και δυσκολότερα θα συμφωνήσουμε όλοι
στην ίδια απάντηση.
Το βιβλίο, παρά τον όγκο του και τη
θεματολογία του, είναι γραμμένο σε εξαιρετικά ευανάγνωστη γλώσσα, χωρίς δύστροπες ορολογίες και δυσνόητες λεκτικές συνθέσεις.
Και το κυριότερο, τελειώνοντας το, σου
δημιουργεί την επιθυμία να το ξαναδιαβάσεις από την αρχή.
Θα το αγαπήσετε.

Ο συγγραφέας

Ο Yuval Noah Harari (Γιουβάλ Νώε Χαράρι )γεννήθηκε στην Χάιφα του Ισραήλ το
1976. Έλαβε διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και σήμερα διδάσκει
στο Τμήμα Ιστορίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ. Ειδικεύεται
σε θέματα παγκόσμιας, μεσαιωνικής και
στρατιωτικής ιστορίας. Έχει τιμηθεί δύο
φορές με το βραβείο Polonsky για Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία (2009 και
2012), καθώς και με το βραβείο Moncado
της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιστορίας
(2011) για τη συναφή αρθρογραφία του.
Το βιβλίο του Sapiens. Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου έχει μεταφραστεί σε
30 γλώσσες και έχει γίνει μπεστ-σέλερ σε
πολλές χώρες, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο
και του μεγάλου κοινού και μετατρέποντας τον Χαράρι σε διασημότητα. Το 2015 ο
Mark Zuckerberg, ιδρυτής του Facebook,
επέλεξε το βιβλίο για ανάγνωση στη διαδικτυακή λέσχη βιβλίου του, παρουσιάζοντάς το ως «μια μεγάλη ιστορική αφήγηση
του ανθρώπινου πολιτισμού». Άλλα έργα
του είναι: Renaissance Military Memoirs:
War, History and Identity, 1450–1600
(2004), Special Operations in the Age of
Chivalry, 1100-1550 (2007), The Ultimate
Experience: Battlefield Revelations and
the Making of Modern War Culture, 14502000 (2008).
Λ.Σ.(28/03/2018)
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

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.

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

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Γκούρα 43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ Τηλ.: 6934194196

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη (Rap Group),
στo πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του,
ζητά να προσλάβει άτομα στις εξής θέσεις εργασίας:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

•
•
•
•

1 οδηγός οχήματος Ε’ κατηγορίας
1 χειριστής μηχανημάτων έργου – κλάρκ
1 συντηρητής μηχανημάτων
10 εργάτες παραγωγής

Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr

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

✆ 6985 850178
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

Περιβάλλον
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διαβάστε
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

Τέλος πλαστικής
σακούλας

Από 1.1.2018 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο
λεπτής πλαστικής σακούλας
μεταφοράς εμπορευμάτων
ή προϊόντων. Οι υπόχρεοι
σε δήλωση περιβαλλοντικού
τέλους πλαστικής σακούλας,
υποχρεούνται ανά τρίμηνο και
μέχρι την τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα από τη λήξη
του τριμήνου στην απόδοση
του τέλους με την υποβολή
δήλωσης στην ΑΑΔΕ.
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι
σχετικές διατάξεις για την
επιβολή του τέλους τροποποιούνται με τις διατάξεις του
άρθρου 119 του κατατεθέντος
σχεδίου νόμου, «Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για
τις υπηρεσίες πληρωμών και
άλλες διατάξεις», το οποίο
εκκρεμεί προς ψήφιση, ειδικά
κατά την πρώτη εφαρμογή, η
δήλωση απόδοσης του τέλους
υποβάλλεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
εμπρόθεσμα έως το τέλος Μαΐου 2018 και όχι έως το τέλος
Απριλίου, όπως προβλέπεται
στο ως άνω νομοσχέδιο, όπως
κατατέθηκε.

Χρίστος Δήμας: Ερώτηση για την ανάγκη
ολιστικής μελέτης του Κορινθιακού Κόλπου
Το ζήτημα της εκπόνησης μιας ολιστικής μελέτης για τον Κορινθιακό Κόλπο
αναδεικνύουν με κοινή Ερώτηση τους προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας και ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης. Οι βουλευτές στο κείμενο τους σημειώνουν πως μια μία
ολιστική περιβαλλοντική μελέτη που να αναλύει επιστημονικά και τεκμηριωμένα -ζητήματα μεταξύ άλλων όπως η διάβρωση των ακτών και ο υπερπληθυσμός των μεδουσών- θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση
του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης
αναφέρει:
«Ο Κορινθιακός Κόλπος, ως ένας
κλειστός και ευαίσθητος περιβαλλοντικά
κόλπος, απαιτεί μια σειρά από ενέργειες
και δε μπορεί παρά να συνοδεύεται από
την ίδρυση ενός Φορέα Διαχείρισης που
θα έχει την ευθύνη και τους πόρους για
την εκπόνηση σχετικών δράσεων.
Σ' αυτό το πλαίσιο, η μελλοντική έντα-

ξη στο δίκτυο Natura, δημιουργεί προφανώς ένα νέο πλέγμα προστασίας που
καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση του οικοσυστήματος στη βάση
της αειφορίας και της ολοκληρωμένης
διαχείρισης, προκειμένου να αποφευχθεί
οποιαδήποτε υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα όμως,
όπως η διαρκής έκχυση στερεών απο-

βλήτων στον κόλπο κατά την παραγωγή αλουμινίου από των βωξίτη (κόκκινη λάσπη), η επίδραση της παράνομης
αλιείας αλλά και της υπεραλίευσης σε
συνδυασμό με την έντονη οικονομική
δραστηριότητα στην περιοχή πέριξ του
Κορινθιακού έχουν διαμορφώσει μία
πραγματικότητα, της οποίας δεν γνωρίζουμε επαρκώς τις επιπτώσεις.
Ενώ έχουν γίνει μελέτες για την σεισμική δραστηριότητα δεν έχει εκπονηθεί μία
ολιστική περιβαλλοντική μελέτη που να
αναλύει επιστημονικά και τεκμηριωμένα
ζητήματα μεταξύ άλλων όπως η διάβρωση των ακτών και ο υπερπληθυσμός των
μεδουσών.
Επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία τόσο
από τους κατοίκους όσο και από τους
επισκέπτες των περιοχών πέριξ του Κορινθιακού και επειδή δεν υπάρχει ακόμα
ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη
για τον Κορινθιακό Κόλπο,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Έχετε δρομολογήσει τις διαδικασίες
ώστε να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η εκπόνηση ολιστικής
μελέτης του υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος του Κορινθιακού Κόλπου σε
κάποιον κατάλληλο φορέα;
2) Γιατί δεν εχει εκπονηθεί μία τέτοια
μελέτη εδώ και τρία έτη, ενώ είχε ήδη
παρατηρηθεί το φαινόμενο του υπερπληθυσμού των μεδουσών;
3) Τι χρονοδιάγραμμα έχετε θέσει μέχρι
την ολοκλήρωση της μελέτης;
Οι ερωτώντες βουλευτές,
Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας
Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας»

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
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η γιορτή του βόλεϊ στο Βραχάτι
6ο τουρνουά mini volley "Ευθύμιος Κανελλόπουλος"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 29/4/2018 το
6ο Τουρνουά Μίνι στο κλειστό γυμναστήριο Βραχατίου Γ. Τριαντάφυλλος αφιερωμένο στον πρώην αντιπρόεδρο του συλλόγου
"Ευθύμιο Κανελλόπουλο" που έφυγε απρόσμενα από κοντά μας .
Ένας νέος άνθρωπος με διάθεση για προσφορά στον τόπο του και
στο κοινωνικό σύλλογο. Στο τουρνουά συμμετείχαν οι σύλλογοι:
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ, ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΏΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΑΤΟΣ
ΚΙΑΤΟΥ, ΦΙΛΙΑ ΛΕΧΑΙΟΥ, ΓΣ ΝΕΜΕΑΣ, ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Περισσότερα από 220 παιδιά εδειξαν τις δεξιότητες του βόλλεϋ
σε γονείς και φίλους και απέσπασαν το θερμό χειροκροτημα τους.
Φυσικά απονεμήθηκαν σε όλα τα παιδιά αναμνηστικά διπλώματα για την συμμετοχή τους καθώς και κέρασμα που προσέφεραν οι εταιρείες ΒΙΚΟΣ & ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΧΑΣ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΘΥΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ Κα Μαλακού Γιώτα
καθώς και στην έφορο Κα Μιχαλοπούλου Γιώτα για την διοργάνωση . Ευχαριστεί τους προπονητές και εφόρους των αναπτυξιακών τμημάτων για την βοήθεια τους στο στήσιμο της εκδήλωσης.
Για την προβολή της εκδήλωσης συνέβαλε η εφημερίδα " Γνώμη Πολιτών " .
Για τον ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟ
ΤΟ Δ.Σ

Οι άνθρωποι του Παμβοχαϊκού υπεύθυνοι για τη διοργάνωση. Από αριστερά: Αποστόλης Σπυράκος, Γιώτα Μιχαλοπούλου-Εικοσιδέκα, Γιώτα Μαλακού, Τζένη
Κοΐνη, Μπάμπης Φελέκης. Απών από τη φωτογραφία,
αλλά παρών σε όλη τη διοργάνωση, ο ακάματος πρόεδρος του Παμβοχαϊκού Βαγγέλης Μπάρτζης.
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