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ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Την Πέμπτη 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η υπογραφή του έργου
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ

Σε μια εντυπωσιακή τελετή στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην
Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, υπέγραψε τη
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κ. Σταύρου Αργειτάκου, ενώ τόνισε ότι με το έργο αυτό «εκπέμπουμε το συμβολισμό ότι με πείσμα, δουλειά, σχέδιο και πίστη στις δυνάμεις
μας μπορεί η χώρα να βρει το βηματισμό της».
■ σελ. 5

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Γεγονός ο πρώτος
ηλεκτρονικός διαγωνισμός

4.620.000€ για έργα

ανακοίνωσαν Σταματόπουλος-Καλλίρης
...ΚΑΙ ΠΆΝΩ ΑΠΌ
300.000€ ΑΠΌ
ΤΟ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ" ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΑΚΟΜΗ

Έντονες αντιπαραθέσεις
στο δημοτικό συμβούλιο
για το νερό σελ. 2-3

■ σελ. 7

■

Θ. ΜΑΝΑΒΗΣ

Το νερό έγινε
χρυσάφι στο δήμο
Βέλου-Βόχας
■ σελ. 4

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ντάντι Κουλ (Daddy Cool)
μια σπαρταριστή μαύρη κωμωδία!

Αλλάζει η λειτουργία
του ΑΟΣΑΚ

■ σελ. 13

■ σελ. 9

2 Θέματα

Μ
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ε εντολή της
Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θ.Φωτίου, επιταχύνονται οι διαδικασίες δημιουργίας
υποδομών για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, σε
όλη τη χώρα.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
δήλωσε: «Η
βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των Ρομά
αποτελεί προτεραιότητα για
το Υπουργείο και την Κυβέρνηση.
Έχουμε την πολιτική βούληση και το
σχέδιο για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που σωρεύτηκαν επί σειρά
δεκαετιών και κληρονομήσαμε από
τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία
με τους τοπικούς και τους αυτοδιοικητικούς φορείς ώστε να υλοποιήσουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις
που θα διευκολύνουν την ένταξη
των Ρομά στις τοπικές κοινωνίες.
Είναι στρατηγική
μας επιλογή αλλά
ταυτόχρονα και
Οι παρεμβάσεις θα
υποχρέωση, να
συγχρηματοδοτηθούν
δημιουργήσουμε
από το Ευρωπαϊκό
τις κατάλληλες
Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) των Περιφερεισυνθήκες για την
ακών Προγραμμάτων
αξιοπρεπή διαβίω(ΠΕΠ) και περιλαμβάση τους».
νουν την εγκατάσταση
Η Ειδική Γραμυποδομών ατομικής
ματεία Κοινωνικής
και περιβαλλοντικής
Ένταξης των Ροµά,
υγιεινής. Ειδικότερα,
απέστειλε σε 120
θα δημιουργηθούν
δήμους όλης της
πολυκέντρα τα οποία
χώρας, την απαθα έχουν σύνδεση με
ραίτητη τεχνική
τα δίκτυα κοινής ωφέβοήθεια, η οποία
λειας και θα αποτελού- περιλαμβάνει
νται από ντουζιέρες,
έτοιμες κωδικοδεξαμενές πλύσης κ.α. ποιημένες οδηγίες
Επιπλέον, προβλέπεται (πρότυπες τεχνικές
η δημιουργία χώρων
εκθέσεις, υποδείγγια την ανάπτυξη
ματα αιτιολογικών
δραστηριοτήτων και
εκθέσεων και οδημαθησιακής στήριξης.
γούς εφαρμογής,
καθώς και υγειονομικές εκθέσεις),
ώστε να διευκολυνθούν οι τοπικοί
φορείς, να κερδηθεί σημαντικός
χρόνος και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δράσεων.

Βελτίωση
συνθηκών
διαβίωσης
των Ρομά

88.500€ για τα σχολεία του δήμου Βέλου-Βόχας

Σ

ύμφωνα με την
ενημέρωση του
δημάρχου ΒέλουΒόχας Αννίβα Παπακυριάκου στο τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε η πρόταση που
είχε υποβάλλει ο δήμος
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλα τα
σχολεία του δήμου για
την ασφαλή διέλευση των
μαθητών. Το έργο αυτό
αποτελεί ένα πάγιο και

Το
έργο αφορά κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σε όλα τα σχολεία για την ασφαλή
διέλευση των μαθητών

διαχρονικό αίτημα των
γονέων, αλλά και των εκ-

Ηλεκτρονικός
διαγωνισμός
για παιδικές χαρές

Παρεμβάσεις

παιδευτικών των σχολείων του δήμου, προκειμέ-

Μ

νου να εξασφαλιστούν
στοιχειωδώς μέτρα τα
οποία θα προστατεύουν
τους μαθητές κατά την είσοδο και έξοδό τους από
τις σχολικές μονάδες. Τα
μέτρα αυτά αφορούν την
οριοθέτηση διάβασεων,
την επαρκή σηματοδότηση των οδών πέριξ των
σχολείων, την απαγόρευση του παρκαρίσματος
οχημάτων την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών κ.ά.

Y

πεγράφη το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Βέλου Βόχας και
της Αναδόχου Εταιρείας "ΔΗΜ. Γ. ΜΠΟΚΟΛΑΣ" για τα έργα Παιδικών Χαρών.
Ήταν ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ιδίους πόρους προϋπολογισμού εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€).
Μέλημά μας ήταν και είναι να κατασκευαστούν δύο μεγάλες παιδικές
χαρές που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τα παιδιά μας,
μία στην έδρα και μία στο τουριστικό
θέρετρο του Δήμου μας.
Εντός των ημερών ξεκινούν οι εργασίες στο Βραχάτι και θα ακολουθήσουν και στο Ζευγολατιό.
Έχουν κατασκευαστεί ακόμη με
ιδίους πόρους παιδικές χαρές στις
Τοπικές Κοινότητες Νεράντζας, Στιμάγκας, στο Κέντρο Νεολαίας στις
Κρήνες και με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (στο οποίο έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση από τις
31-5-2018) μας δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστούν ακόμη παιδικές χαρές στα διαμερίσματα Βέλου, Πουλίτσας, Χαλκίου, Σουληναρίου,
Ταρσινών, Κοκκωνίου και Καλεντζίου.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Βρεφονηπιακής Αγωγής

Τ

ο Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ» συμμετέχει στο
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ
παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες
Βρεφονηπιακής Αγωγής στους
ωφελούμενους
Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», στην προσπάθειά του να επιτελέσει όσο
αρτιότερα γίνεται το έργο του
και με πλήρη επίγνωση των

Το Δελτίο τύπου της

"Μηκώνης" υπογράφει ο
πρόεδρος Δημήτρης Ζάρκος
αναγκών της τοπικής κοινωνίας
αποφάσισε τη συμμετοχή του
σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξασφαλίζοντας πόρους ύψους 50.000€
με σκοπό την ίδρυση δημοτικών
Βρεφικών Τμημάτων.
Το γεγονός αυτό μας δίνει τη

Λογοτεχνική εκδήλωση για την ορεινή Κορινθία

ια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
εκδήλωση, για τη Στυμφαλία και τον Φενεό, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου
2018, ώρα 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο
του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Ο τίτλος «ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΟΙΗΤΗ από τη λίμνη της Στυμφαλίας στις κορυφές της Ζήρειας» είναι
χαρακτηριστικός του θέματος που θα
αναπτύξουν οι ομιλητές Κώστας Βασι-
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λείου, νομικός – συγγραφέας και Γιάννης Σώκος, ποιητής, δημοσιογράφος.
Πρόκειται για την παρουσία της ορεινής Κορινθίας, μέσα στην ποίηση και
το πεζογραφικό έργο του κορυφαίου
Κορίνθιου λογοτέχνη Ντίνου Βλαχογιάννη, του οποίου η αξία είναι αναγνωρισμένη και βραβευμένη πέρα από
τα όρια του νομού και της χώρας μας.
Το ότι αυτός πανέμορφος τόπος λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης σε έναν
σημαντικό πνευματικό δημιουργό, δι-

καιολογεί απόλυτα την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης,
πού υπογράφουν το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ
Ομίλου Πειραιώς.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει επιλεγμένο πρόγραμμα απαγγελιών και δραματοποιημένων λογοτεχνικών κομματιών από τη Σικυώνια Σκηνή, υπό την
υπεύθυνη καθοδήγηση του Γιώργου
Καρβουντζή.

δυνατότητα από τη νέα σχολική χρονιά να σας παρέχουμε
ολοκληρωμένες
υπηρεσίες
Βρεφονηπιακής Αγωγής στις
εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήματος Προσχολικής Αγωγής της οδού
Κλεισθένους 83, στο Κιάτο.
Πληροφορίες:
Τμήμα Παιδικής Φροντίδας
Παιδείας & Δ.Β.Μ
Κλεισθένους 83, Κιάτο
Τηλ: 2742-0-28743
Προϊσταμένη: Πάγκα Αγγελική
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Έντονη αντιπαράθεση
προκλήθηκε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο κατά την προ
ημερησίας διάταξης συζήτηση για την ύδρευση, την επάρκεια νερού και κάποιες καταγγε-

ΚΟΝΤΡΕΣ...

λίες που ήθελαν νερό από κάποιες πηγές της
Στιμάγκας να χάνεται ανεκμετάλλευτο.
Ο δήμαρχος, Αννίβας Παπακυριάκος είχε τότε
προτείνει να γίνει μια επιτροπή διαχείρισης
και ελέγχου των προβλημάτων του νερού η

οποία θα εξέταζε τις καταγγελίες. Η επιτροπή,
αποτελούμενη από συμπολίτευση και αντιπολίτευση, συγκροτήθηκε και διενέργησε αυτοψία στη Στιμάγκα, παρουσιάζοντας στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο τα αποτελέσματα...

Αντιπαραθέσεις για το νερό
Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο η αντιπαράθεση μεταξύ Νίκου
Τσίτουρα και δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου αλλά και του αντιδημάρχου
Βασίλη Τρωγάδη άγγιξε κόκκινο.
Ο Νίκος Τσίτουρας σε μία πρωτοφανή επίθεση ισχυρίστηκε ότι στη Στιμάγκα γίνεται κατασπατάληση νερού και ο
δήμος πληρώνει νερό παραπάνω από
ό,τι θα έπρεπε γιατί αφήνει ανεκμετάλλευτες πηγές που υπάρχουν στο χωριό.
Ο Βασίλης Τρωγάδης απαντώντας
του εξέφρασε τη θλίψη του γιατί το
ζήτημα του νερού, ενός κοινωνικού
αγαθού που πραγματικά πονάει τον
οποιονδήποτε, γίνεται τέτοιο θέμα με
τέτοιο τρόπο, ενώ κατηγόρησε τον
αρχηγό της ελάσσονος αντιπολίτευσης
ότι μπαίνει στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί ένα κοινωνικό αγαθό προς
ίδιον όφελος. Τέλος, τόνισε ότι αν η
επιτροπή συμπεράνει ότι χάνεται νερό
και ότι πρέπει να γίνει κάποιο έργο
τότε θα συμφωνήσει να γίνει ό,τι χρειάζεται.«Δεν κρυβόμαστε και δεν καλύπτουμε ένα πρόβλημα», κατέληξε.

Άνθρακες ο. ..θησαυρός
Όπως φαίνεται λοιπόν, η επιτροπή
συστάθηκε και διενήργησε αυτοψία
στις πηγές της Στιμάγκας. Και όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε ο αρχηγός της
μείζονος αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο: «συναντηθήκαμε με τα μέλη της
επιτροπής στη Στιμάγκα και διαπιστώσαμε ότι νερό δεν συμφέρει να "πιαστεί" γιατί βρίσκεται πολύ μακριά από
το ρεύμα» και πρότεινε να τοποθετηθεί
κολώνα κοντά στην πηγή...

Οι πολλές αποχρώσεις
του νερού!
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Βέλου-Βόχας Βασίλης Τρωγάδης με αφορμή όλη αυτή
την αντιπαράθεση, σε δηλώσεις του
στην εφημερίδα μας αναφέρεται στις
πολλές αποχρώσεις του νερού! Συγκεκριμένα ο κ. Τρωγάδης λέει:
«Τελικά τι συμβαίνει με το νερό; Υπάρχει πρόβλημα ή όχι; Και αν ναι, υπάρχει
ή δεν υπάρχει λύση; Υπάρχει ικανότητα;
Θέληση; Ανικανότητα; ή αδιαφορία από
τη δημοτική αρχή ;
Η σημερινή κατάσταση ΚΑΙ στο δήμο
μας κάθε άλλο παρά καθησυχαστική
εμφανίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος του
υδατικού δυναμικού υφίσταται ήδη τις
συνέπειες της εντατικής εκμετάλλευσης
με συνέπεια τη δραματική πτώση της
στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.
Ο αγροτικός χαρακτήρας του δήμου
μας, η εντατικοποίηση της καλλιέργειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μειωμένου διαθέσιμου νερού ύδρευσης από τις γεωτρήσεις του
δήμου και των έντονων προβλημάτων που παρουσιάζονται, από την έλλειψη βροχοπτώσεων, ο δήμος θα προβεί σε λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 της 214/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου «Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης δήμου Βέλου – Βόχας» ισχύουν τα κάτωθι:
1. Απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο των αύλειων χώρων με νερό από το
δίκτυο ύδρευσης. Πρόστιμο ύψους 100,00 ευρώ
2. Απαγορεύεται το πλύσιμο των αυτοκινήτων και των πάσης φύσεως μηχανημάτων με νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Πρόστιμο ύψους 100,00
Ευρώ.
3. Απαγορεύεται το πότισμα των κήπων, των κηπευτικών και των δενδροπεριβολών με νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Πρόστιμο ύψους 200.00
Ευρώ.
4. Απαγορεύεται αυστηρότατα το γέμισμα των κολυμβητικών δεξαμενών
(πισίνες), με νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Πρόστιμο ύψους 1.500,00
Ευρώ.
5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,
πιεστικών μηχανημάτων, χωρίς την ύπαρξη δεξαμενών. Πρόστιμο
ύψους 200.00 Ευρώ
6. Απαγορεύεται το γέμισμα των βυτίων και παντός είδους βυτιοφόρου
οχήματος Σε περίπτωση ανάγκης λήψης νερού θα χορηγείται άδεια – σε
μεμονωμένες περιπτώσεις - μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόστιμο ύψους 500,00 Ευρώ.
Για την τήρηση των παραπάνω μέτρων και απαγορεύσεων θα διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι από υπαλλήλους του δήμου και σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα τηρούνται τα ανωτέρω, χωρίς άλλη
ειδοποίηση.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
καθώς και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους καλοκαιρινούς μήνες και
σε συνδυασμό με τη παραδοχή της έστω
σταθερής αν όχι διαρκώς μειούμενης
ποσότητας νερού δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα.
Είναι δεδομένο ότι είμαστε αντιμέτωποι με δυο διαφορετικές τάσεις
-τη συνεχή μείωση των κατά κεφαλήν
διαθεσίμων υδάτινων πόρων
- τη διαρκή αύξηση των κατά κεφαλήν
απαιτήσεων.
Αδυναμία και έλλειμμα πολιτικής μη
ψάχνουμε να βρούμε μόνο «στο τελευταίο τροχό της αμάξης» δηλαδή το δήμο,
τον οποίο δήμο. Στο δήμο μας η όσο το
δυνατόν καλύτερη λύση και γι αυτό το
καλοκαίρι θα βρεθεί, ήδη ο δήμαρχος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
Όμως όσο και αν μας καλύπτουν όλους
μας αποσπασματικές και πυροσβεστικού
τύπου λύσεις πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια ΒΙΩΣΙΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΡΟΥ, για να συμβεί αυτό
απαιτείται σοβαρότητα, χρόνος, υπομονή
και συζητήσεις με τοπικούς και επιστημονικούς φορείς.
Γνωρίζω ότι ο ρόλος του Επιμηθέα
είναι δελεαστικότερος από το ρόλο του
Προμηθέα αλλά θεωρώ ότι η κοινωνία
πια είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη και
ώριμη ώστε να αντιληφθεί πως πρέπει
να γίνει κάτι πιο ουσιαστικό και προς
αυτή τη κατεύθυνση θα κινηθούμε.
Είναι αναπόφευκτο κάποιοι να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις δια-

μαρτυρίες των συνδημοτών μας.
Κάποιοι που μέχρι τώρα είτε απλά
βάλλουν κατά της δημοτικής αρχής, είτε
προτείνουν λύσεις που είναι μη λύσεις,
είτε επειδή αγαπούν πολύ το δήμο λένε
με απλά λόγια: θα σας δώσουμε τη λύση
όταν μας ψηφίσετε και γίνουμε δημάρχοι.Σιγουρα θα έχουν το κοινό τους όμως
και αυτό είναι σεβαστό.
Παρακαταθήκη για το μέλλον αυτής
της δημοτικής αρχής θα είναι να συνεχίσει μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει για την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Μια πολιτική διαχείρισης του νερού που
λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των
καλλιεργειών αλλά και του τουριστικού
χαρακτήρα του Δήμου.
Έως τότε όμως το νερό δεν είναι ΜΟΝΟ
ευθύνη ούτε του δημάρχου ούτε του
αντιδημάρχου ύδρευσης αλλά όλων μας.
Έως τότε θα προωθούνται και θα δίνονται
λύσεις είτε αποσπασματικές είτε ευκαιριακές που θα μας καλύπτουν μέχρι ενός
σημείου. Έως τότε θα λαμβάνονται μέτρα
- προειδοποιησεις ενάντια στη σπατάλη
νερού, που άλλοι θα τα χλευάζουν και άλλοι θα τα λαμβάνουν υπόψη τους.
Πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας»,
καταλήγει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Βέλου-Βόχας, Βασίλης Τρωγάδης.

Η τοποθέτηση του δημάρχου
Αναφερόμενος στην προ ημερησίας
συζήτηση στο θέμα του νερού ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος τόνισε πως αυτό το ζήτημα
ταλανίζει το δήμο από πολύ νωρίς
φέτος διότι οι γεωτρήσεις είναι πολύ
χαμηλά, ενώ δύο από τις γεωτρήσεις
που χτυπήθηκαν την περυσινή χρονιά
και κάλυπταν τις ανάγκες του Βραχατίου και του Ζευγολατιού έχουν σχεδόν
στερέψει! Ταυτόχρονα, όπως εξήγησε,
τις τελευταίες μέρες έγιναν και δύο σοβαρές ζημιές, εκ των οποίων η μία έχει
ήδη αποκατασταθεί και η άλλη θα αποκατασταθεί εντός των ημερών. Γενικά
ο δήμαρχος τόνισε ότι τον τελευταίο
καιρό κάνει επαφές και συζητήσεις με
ιδιώτες και πιστεύει ότι θα μπορέσει
να πετύχει συμφωνίες με ιδιώτες που
θα μπορέσουν να βοηθήσουν, αφού
ο δήμος εκ του νόμου δεν μπορεί να
αγοράσει νερό, αφού η αγοραπωλησία
νερού είναι παράνομη!
Παράλληλα ο Αννίβας Παπακυριάκος ενημέρωσε ότι υπάρχει υδροφόρα από τον δήμο η οποία σε σπίτια τα
οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και διαθέτουν δεξαμενές τροφοδοτεί με νερό ώστε να καλύπτουν
τις ανάγκες τους.

4 Δήμος Βέλου-Βόχας
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΘΑΝΆΣΗΣ ΜΑΝΆΒΗΣ:

Επί Παπακυριάκου το νερό έγινε χρυσάφι
στο δήμο Βέλου-Βόχας�
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ 8 ΧΡΟΝΙΑ...
Ο δήμος Βέλου-Βόχας πρέπει να είναι ο μοναδικός στην Ευρώπη τουλάχιστον, που με κάποιο
μαγικό τρόπο έχει λύσει το μεγάλο πρόβλημα του
νερού.
Τόσο του νερού για την ύδρευση των κατοικιών
όσο και του νερού για την άρδευση από την οποία
εξαρτάται ολόκληρη η τοπική μας οικονομία.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η διαχρονική απραξία και αδιαφορία της επί 8 χρόνια δημοτικής αρχής.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί πως το σύνολο των δήμων της χώρας έχει αγωνία για να λύσει το πρόβλημα του νερού, πως όμοροι δήμοι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και ο δικός μας ο δήμος, σφυρίζει
κλέφτικα, παρουσιάζοντας το πρόβλημα χωρίς να
παρουσιάζει καμία λύση. Φανταστείτε οι όμοροι
μας δήμοι έχουν ακόμα νερό κι όμως ξεκινούν τις
διαδικασίες για να βρουν τη λύση τώρα!
Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η δημοτική αρχή εντελώς αδιάφορη και δεν ασχολείται με
το νερό.
Και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε καμία
προσπάθεια να μπει και ο δικός μας δήμος, όπως οι
όμοροι δήμοι, σε ένα περιφερειακό σχέδιο. Ακόμα
και στο θέμα της Στυμφαλίας είμαστε εντυπωσιακά
απόντες. Θεωρώ ότι έπρεπε μέσα σ’ αυτή τη διαμάχη των δύο μεγάλων όμορων δήμων να κάνει
ο δήμος μας μια πρόταση, να δηλώσει τη θέση του
και να κατοχυρώσει το δικαίωμα του «υπάρχουμε
κι εμείς». Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει το θέμα
αυτό. Να αποκτήσει ο δήμος μας δικαιώματα έστω
και τυπικά.
Επί 8 χρόνια δεν κατάφερε η δημοτική αρχή να
φτιάξει ακόμα και ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης των υδάτων που υπάρχουν στον δήμο, δημιουργώντας αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα,
μια γενική λειψυδρία.

Δεν υπάρχει κανένα πλάνο για να βελτιωθεί η
κατάσταση με αποκορύφωμα την άρνηση του κ.
Παπακυριάκου για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει να συνδέσει το δίκτυο του Βραχατίου με αυτό

του Ζευγολατιού. Έργο το οποίο είναι 150 μέτρα!
Η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα είναι ανεξέλεγκτη.
Δεν υπάρχει καμία μέριμνα να χρησιμοποιούνται
ορθολογικά όλες οι γεωτρήσεις που υπάρχουν σε
όλα τα χωριά του δήμου μας. Οι δεξαμενές που
υπάρχουν είναι εδώ και χρόνια σε εγκατάλειψη
με αποτέλεσμα να κάνουν κι αυτό το λιγοστό νερό
εντελώς ακατάλληλο!
Η δημοτική αρχή Παπακυριάκου έχει καταφέρει με την αδιαφορία της να μετατρέψει το νερό σε
χρυσάφι στον δήμο Βέλου-Βόχας και να πέφτουμε
στην ανάγκη του κάθε ιδιώτη που δεν μπορούμε να
πληρώσουμε. Ιδιαίτερα το νερό για την άρδευση
της γεωργικής παραγωγής έχει γίνει το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους χιλιάδες παραγωγούς
του δήμου μας.
Δυσεύρετο και πανάκριβο νερό που αυξάνει κάθετα το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων αλλά και δημιουργεί πολλές εξαρτήσεις. Και
το κυριότερο είναι ότι γίνεται τεράστια σπατάλη.
Ο δήμος είναι απών και από αυτό το θέμα και έχει
εγκαταλείψει στην μοίρα τους όσους παραγωγούς
δεν έχουν δικές τους γεωτρήσεις.
Δυστυχώς για την δημοτική αρχή του κ.Παπακυριάκου, για το τόσο σοβαρό θέμα του νερού δεν
αφιέρωσε ούτε μια ώρα σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί και να ληφθούν αποφάσεις
καθοριστικές για την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
Επί 8 χρόνια η δημοτική αρχή κλείνει τα μάτια και
κάνει πως δεν βλέπει το πρόβλημα που η ίδια επιδείνωσε με την απραξία της.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

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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Περιφέρεια Πελοποννήσου 5

Υπογράφηκε η ΣΔΙΤ για τη διαχείριση
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Πέτρος Τατούλης: Εγγυητής του μεγαλύτερου έργου στη χώρα η Περ. Πελοποννήσου

Μ

εγάλη και ιστορική στιγμή για την
Πελοπόννησο» χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης την υπογραφή
του έργου της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, σημειώνοντας ότι
«η Περιφέρεια Πελοποννήσου
απέδειξε ότι αποτελεί τον εγγυητή του μεγαλύτερου έργου στη
χώρα αυτή τη στιγμή».
Ο κ. Πέτρος Τατούλης, κατά τη
διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία,
παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου
Πιτσιόρλα και του Προέδρου του
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κ. Σταύρου Αργειτάκου, τόνισε ακόμη ότι
με το έργο αυτό «εκπέμπουμε το
συμβολισμό ότι με πείσμα, δουλειά, σχέδιο και πίστη στις δυνάμεις μας μπορεί η χώρα να βρει το
βηματισμό της».

«Λύνουμε το μεγαλύτερο
πρόβλημα της Πελοποννήσου
και ανοίγουμε νέα οικονομία
για τη χώρα»
«Απαλλάσσουμε την Πελοπόννησο από το μεγαλύτερο πρόβλημά της και ανοίγουμε μια νέα
οικονομία που έχει ανταποδοτικότητα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία» τόνισε ακολούθως ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
και σημείωσε ότι «αποδείξαμε την
εμπιστοσύνη μας στις ελληνικές
τεχνικές εταιρείες, οι οποίες αποτελούν τον κύριο φορέα αυτής
της προσπάθειας και οι οποίες
βελτίωσαν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή
αγορά».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ευχαρίστησε επίσης για το
σπουδαίο αυτό αποτέλεσμα τον
Υφυπουργό κ. Πιτσιόρλα, γιατί
εξαρχής πίστεψε το έργο, όλες τις
Κυβερνήσεις που το διαχειρίστηκαν, τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου από το 2011 μέχρι
σήμερα, τους Δήμους, την ανάδοχο εταιρεία και τους πολίτες.
Ο κ. Τατούλης εξήρε ιδιαίτερα
για την καθοριστική τους συμβολή στο έργο τον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα κ. Νικόλαο
Μαντζιούφα, ο οποίος λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων
απουσίαζε στο εξωτερικό και τον
Επαμεινώνδα Τολέρη, στέλεχος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον εν
ζωή και υπήρξε μεγάλη απώλεια
για τη χώρα.

«Επιβάλλεται η συνεννόηση
και η συνεργασία των
διαφορετικών κόσμων»
Ο κ. Τατούλης στο κλείσιμο
της τοποθέτησής του τόνισε ότι
το έργο των απορριμμάτων στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου απέδειξε στην πράξη ότι «μπορεί να
είμαστε από δύο διαφορετικούς
κόσμους, επιβάλλεται ωστόσο
για το συμφέρον των πολιτών να
επιτύχουμε τη συνεννόηση, τις
συνεργασίες και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας».
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλας από την
πλευρά του χαρακτήρισε ιδιαίτερα
σημαντική τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης και τιμή για τον
ίδιο να εκπροσωπεί την Ελληνική
Κυβέρνηση.

«Νέα αντίληψη
για τη χώρα οι ΣΔΙΤ»
«Η απόφαση είναι σωστή και είμαι πεπεισμένος ότι η υλοποίηση
του έργου θα δικαιώσει τις προσδοκίες» τόνισε ο κ. Πιτσιόρλας και
σημείωσε ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν
νέα αντίληψη που θα εμπεδωθεί,
γιατί η μέχρι τώρα εμπειρία έδειξε
ότι τα έργα γίνονται χωρίς υπερβάσεις σε χρόνο και προϋπολογισμό και είναι πλήρως λειτουργικά
και σύγχρονα.
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης δήλωσε ακόμη ότι το
έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων θα βελτιώσει τη θέση
της Πελοποννήσου στη χώρα και
θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία την οποία ακολουθεί.

«Είμαστε από ένα κόσμο
και επιβάλλεται να
συνεργαστούμε»
Απαντώντας στον κ. Τατούλη
ο κ. Πιτσιόρλας εξέφρασε την
άποψη ότι «δεν είμαστε από δύο
κόσμους. Είμαστε από ένα κόσμο
και επιβάλλεται να συνεργαστούμε. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια
συνεννόησης και αν πρυτανεύσει
ο κοινός νους θα επιτύχουμε θαύματα».
Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κ. Σταύρος Αργειτάκος
εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την υπογραφή του μεγάλου
αυτού έργου, το οποίο δίνει λύση
στο σημαντικότερο πρόβλημα της
Πελοποννήσου. Ζήτησε ακόμη
την επίσπευση της υλοποίησης
του έργου ώστε να ανακουφιστούν οι Δήμοι από το πρόβλημα
της προσωρινής διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
αναδόχου εταιρείας, ΤΕΡΝΑ, κ.

Μανώλης Μαραγκουδάκης από
την πλευρά του χαρακτήρισε το
έργο της Πελοποννήσου εμβληματικό, τόσο για την εταιρεία, όσο
και για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων στη
χώρα. «Χρησιμοποιούμε την αιχ-

μή της τεχνολογίας και πιστεύουμε πάρα πολύ στην εξέλιξη
του έργου» δήλωσε τέλος ο κ.
Μαραγκουδάκης και ανέφερε ότι
η εταιρεία είναι και θα παραμείνει
παρούσα στην Πελοπόννησο και
σε άλλα μεγάλα έργα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Πλήρης παραίτηση από
τα ζητήματα του δήμου

Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ξεκινήσει την συγκρότηση
και καταγραφή σοβαρών προβλημάτων και ελλείψεων που
παρατηρούνται τα τελευταία
χρόνια στον Δήμο Βέλου-Βόχας. Παρατηρούμε πως ενώ τα
προβλήματα θα Πρέπει να μειώνονται λόγω της ανάδειξης
τους,αλλά και επειδή πραγματικά η ζωή των δημοτών πλήττεται σοβαρά απο τους χειρισμούς
σας,αυτά αυξάνονται ραγδαία!
Καθημερινά και μετά απο
καταγγελίες πολλών δημοτών
μας,προκύπτουν ζήτηματα τα
οποία χρίζουν άμεσης επίλυσης
και σε καμία των περιπτώσεων
η δημοτική Αρχή δεν δρα έγκαιρα,διογκώνοντας τις περισσότερες φορές το πρόβλημα!
Δυστυχώς που εμείς ενώ
έχουμε και την βούληση και την

όρεξη, αλλά κυρίως την γνώση μιας και διαθέτουμε αρκετά
καταρτισμένους και έμπειρους
συνεργάτες,δεν έχουμε τους
συσχετισμούς στα Δημοτικό
Συμβούλιο,ώστε να τα κάνουμε!
Σε αυτό το σημείο κάνουμε
ένα κάλεσμα στους Δημότες
που θέλουν να συνεισφέρουν
στην προσπάθεια που κάνουμε,
ώστε να αναδειχθούν περισσότερο τα ζητήματα του Δήμου,να
προταθούν καινούργιες ιδέες
αλλά και προτάσεις!
Σε αυτήν την μάχη που έρχεται θέλουμε πολίτες οι οποίοι
ενδιαφέρονται και αφουγκράζονται καθημερινά τους ίδιους
προβληματισμούς.
Γιατί το στοίχημα της επόμενης τετραετίας δεν είναι ο άρτος
και το θέαμα,εκεί η παρούσα
Δημοτική Αρχή μια χαρά τα καταφέρνει,όπως και προεκλογικά
όπου ξαφνικά θυμάται τα προβλήματα των Δημοτών.
Το πραγματικό στοίχημα είναι
ένας Δήμος αναπτυξιακός,σύγχρονος που να δίνει προοπτική
και όραμα στους νέους και θα
τους δώσει το κίνητρο να μείνουν στον Δήμο μας!
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΊΝΗΣΗ
ΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Με επιτυχία το σεμινάριο
για τα Social Media

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο «Socialize your Business:
Τα Social Media και το Διαδίκτυο στην υπηρεσία της μικρομεσαίας επιχείρησης και
του επαγγελματία» τη Δευτέρα 11 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εμπορικού
Συλλόγου Κιάτου και του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» και η ανταπόκριση που σημειώθηκε ήταν μεγάλη.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να προβάλλουν
τις επιχειρήσεις τους και να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο
δυνατό κόστος.
Η θεματολογία των σεμιναρίων ήταν
σχετική με το:
• Πώς χρησιμοποιείται το Internet
Marketing στην ελληνική επιχείρηση το
2018, πώς να κινηθείτε στα Social Media
(Facebook, Youtube).
• Τι περιεχόμενο να ανεβάσετε στο
Facebook.
• Πώς να μετράτε την αποτελεσματικότητά
του, καμπάνιες Facebook Ads και έξυπνη προώθηση των υπηρεσιών και των
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Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
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προϊόντων σας στο διαδίκτυο με χαμηλό
κόστος.
• Γιατί τα social media είναι οι νέοι πρωταγωνιστές στην εταιρική επικοινωνία.
• Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
Instagram και το Twitter προς όφελος
του επαγγελματία και της μικρομεσαίας
επιχείρησης.
Σε μία εποχή, όπου το διαδίκτυο έχει
αναχθεί σε καθημερινή ανάγκη, ως ένα
χρήσιμο εργαλείο χαμηλού κόστους η
iDialogue συνεχίζει την προσπάθεια για
επιμόρφωση.
Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν οι εξής:
• Δημήτρης Κονταράκης: Internet
Marketing Consultant, Ιδρυτής της
εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet
Marketing
• Hλίας Τσαλδάρης: Data Analyst, SEM –
SEO Consultant, Ιδρυτής της εταιρείας
InnovationGroup και
• Κυριάκος Τσίγκρος: Senior Account
Manager, εταιρεία ContactPigeon.
Αξίζει να σημειωθεί πως η παρακολούθηση των σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες ήταν δωρεάν.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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4.620.000€ για έργα στο δήμο Σικυωνίων
ανακοίνωσαν Καλλίρης - Σταματόπουλος

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν
μερικές μέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, μεταξύ του δημάρχου
Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου
και του αντιπεριφερειάρχη Πελοπίδα
Καλλίρη, παρουσία του περιφερειακού
συμβούλου κ. Λέγγα, του αντιδημάρχου
Σικυωνίων κ. Μυττά και των Τεχνικών
Διευθύνσεων της Π.Ε. Κορινθίας και του
Δήμου Σικυωνίων.
Συζήτησαν για τα έργα που έχουν
προγραμματιστεί από την Περιφερειακή
Ενότητα Κορινθίας και ανακοινώθηκε
το χρονοδιάγραμμα των έργων, που
συνολικά σε πρώτη φάση για το Δήμο
Σικυωνίων είναι 4.620.000€ που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Τα έργα αφορούν:
• την οδόστρωση του δρόμου Κιάτο –
Σούλι προγραμματισμού 2.300.000€.
• την ολοκλήρωση της μελέτης από το
Δήμο Σικυωνίων και της προγραμματικής σύμβασης για να χρηματοδοτηθεί άμεσα από την Περιφέρεια ο

O δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, με τον αντιπεριφερειάρχη
Πελοπίδα Καλλίρη και τον Περιφερειακό σύμβουλο Κώστα Λέγγα.

δρόμος Χούνι – Κλημέντι – Καίσαρι
προϋπολογισμού 400.000,00€.
• Την τροποποίηση της μελέτης από
το Δήμο Σικυωνίων για τα τοιχία

Ανταποκρινόμενος
ο δήμος Σικυωνίων
στις σχετικές προσκλήσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», που αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

αντιστήριξης στις περιοχές Καστανιά,
Κρυονέρι, Μεσινό, Μεγάλος Βάλτος,
Άνω Διμηνιό για την προκήρυξη του
έργου από την Π.Ε. Κορινθίας ύψους

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, αλλά και την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτηρίων κατέθεσε προτάσεις και χρηματοδοτήθηκε
με 200.000€ και 114.000€ αντίστοιχα.

270.000,00€.
Παράλληλα η Περιφερειακή Ενότητα
Κορινθίας ολοκλήρωσε τις μελέτες για
τον αναδασμό του Φενεού και προκηρύσσει το έργο ύψους 240.000,00€.
Εγγειοβελτιωτικά
έργα
ύψους
1.400.000,00€ στο δήμο Σικυωνίων για
τις περιοχές (Καστανιά, Θροφαρί, Πάσιο,
Λαλιώτη, Βελίνα, Μούλκι, Κρυονέρι,
Στυμφαλία, Λαύκα), που έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες από την Περιφερειακή
Ενότητα Κορινθίας, θα δημοπρατηθούν
άμεσα.
Έγινε ευρεία συζήτηση και αποτύπωση με τεχνικά σχέδια για την χάραξη του
δρόμου Κιάτο – Νεμέα. Ένα σημαντικό
έργο που είναι στο αρχικό στάδιο που θα
συζητηθεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις τεχνικές Υπηρεσίες και τον
Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας και
ο Δήμαρχος Σικυωνίων συμφώνησαν
να υπάρξει και νέος προγραμματισμός
έργων από τις εκπτώσεις των εκτελεσθέντων έργων.

Τα έργα και οι παρεμβάσεις αφορούν 17
παιδικές χαρές και 22 σχολικά κτήρια
και αναμένεται να βελτιώσουν την εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα των δημοσίων αυτών χώρων.

Εξασφαλίστηκαν 315.000€ για παιδικές
χαρές και σχολικά κτήρια

Τ

ην αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 114.600,00€
για την υλοποίηση του έργου "Επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις" από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου
Εσωτερικών αποφάσισε ομόφωνα το
δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων.
Ο δήμος Σικυωνίων υπέβαλε πρόταση για την επισκευή και συντήρηση
των κάτωθι σχολικών κτιρίων:
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
• 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Σόλωνος )
• 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ (Τραγάνα )
• 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Παπαφλέσσα)
• 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Σοφοκλέους)
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

• 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Σικυώνος)
• 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Παπαφλέσσα)
• 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Παπανικολή)
• 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ (Μαγούλα)
• 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός
Σοφοκλέους)
• 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ
(Κανελλοπούλου )
• 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ (οδός 25η
ΜΑΡΤΙΟΥ )
• 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
• 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχει και ο
Δήμος Σικυωνίων με ιδίους πόρους
ύψους 91.508,60€.

Παιδικές χαρές
Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης
ο Δήμος Σικυωνίων υπέβαλλε αίτημα
χρηματοδότησης για την υλοποίηση
«Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
του Δ. Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 218.023,19 € συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις:
1. Παρεμβάσεις σε 15 παιδικές χαρές του Δήμου Σικυωνίων εμβαδού
μικρότερου των 400 τ.μ., όσον αφορά
στον εξοπλισμό και στο δάπεδό τους.

2. Παρεμβάσεις σε 2 παιδικές χαρές
του Δήμου Σικυωνίων εμβαδού μεγαλύτερου των 400τ.μ., όσον αφορά
στον εξοπλισμό και στο δάπεδό τους.
Και σε αυτό το έργο ο δήμος Σικυωνίων θα συμμετέχει με χρηματοδότηση
από ιδίους πόρους ύψους 17.023,19€.
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Συνάντηση Σκουρλέτη με ΕΝΠΕ
Στην τελική ευθεία ο "Κλεισθένης 1"
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε, την Παρασκευή 8
Ιουνίου 2018, με αντιπροσωπεία της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Κωνσταντίνο Αγοραστό. Σκοπός
της συνάντησης, στην οποία
συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας
Πουλάκης και ο Διευθυντής
του Γραφείου Υπουργού,
Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, ήταν η κατάθεση των
παρατηρήσεων και των προτάσεων της ΕΝΠΕ επί του
σχεδίου νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».
Μετά τη συνάντηση, ο
Υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε τα εξής στους δημοσιογράφους:
«Στόχος μας είναι μία ισχυρή
αυτοδιοίκηση, με περισσότερους πόρους, με περισσότερες
αρμοδιότητες. Σήμερα κάνουμε τα πρώτα βήματα και γνωρίζουμε ότι πολλά πρέπει να
βελτιωθούν, για να γίνει αυτός
ο στόχος πραγματικότητα.
Ξεκαθαρίσαμε στη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο
με τους εκπροσώπους των
Περιφερειών ότι οι προτάσεις
που λαμβάνουν ως βάση συζήτησης το ήδη κατατεθειμένο
νομοσχέδιο, θα αξιοποιηθούν,
μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Προφανώς, όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτές προτάσεις οι οποίες κινούνται σε
μία διαφορετική λογική.
Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε
επιλέξει παράλληλα με αυτά
τα βήματα που θα ενισχύσουν
την τοπική αυτοδιοίκηση και
τον ρόλο της, να κάνουμε μία
βαθιά δημοκρατική τομή, να
δώσουμε μία νέα ώθηση στην
υπόθεση της Δημοκρατίας στο
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της προώθησης
της απλής αναλογικής. Πάνω
σε αυτή τη βάση δεχόμαστε
οτιδήποτε μπορεί να είναι πιο
λειτουργικό.
Δεν κατάλαβα ειλικρινά, κά-

ποιες από τις προτάσεις, ποιον
ακριβώς σκοπό υπηρετούν.
Επαναλαμβάνω ότι μέχρι και
την τελευταία στιγμή θα δεχτούμε ό,τι μπορεί να είναι
χρήσιμο για την υπόθεση της
αυτοδιοίκησης, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι ισχύουν αυτά που
σας είπα πριν.
Τις επερχόμενες αλλαγές στο
νομοσχέδιο θα τις δείτε, είναι
αρκετά τα σημεία που συζητήσαμε. Κάτι που ανακοίνωσα και
τις προηγούμενες ημέρες είναι
ότι δεν θα υπάρξει, τελικά, η
δυνατότητα της ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή να βάζει
κάποιος πολίτης έναν σταυρό

και σε υποψήφιο άλλης περιφερειακής ενότητας. Υπάρχουν
αρκετές αλλαγές, τις οποίες θα
δείτε τις επόμενες ημέρες.
Το ποσοστό των υποψηφίων στις εκλογές -ήδη έχουμε
δεχθεί και από την ΚΕΔΕ αντίστοιχα αιτήματα- θα αυξηθεί
από αυτό που τέθηκε αρχικά
στο νομοσχέδιό μας, δηλαδή
το +10%. Κρίνεται ως μέτρο
το οποίο θα διευκολύνει στην
ανανέωση συνδυασμών και θα
δώσει περισσότερες ευκαιρίες
σε διάφορα πρόσωπα.
Δεν συζητάμε για έναν γύρο
εκλογών και μάλιστα σε μία λογική ότι ο πρώτος υποψήφιος
που θα «κόψει το νήμα», αυτομάτως να είναι ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος. Αντίθετα,
οι δύο γύροι ουσιαστικά δίνουν
τη δυνατότητα μεταξύ πρώτου
και δεύτερου γύρου να υπάρξουν οι αναγκαίες συνθέσεις
σε μία γνήσια προγραμματική
βάση και ταυτόχρονα ο ίδιος
ο λαός να επισφραγίσει ποιον
θεωρεί καλύτερο Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο αντίστοιχα,
στη βάση των συμμαχιών και
των συνθέσεων που θα γίνουν,
από τη στιγμή, βέβαια, που δεν
κατορθώνει κάποιος να πάρει
το 50%+1 στον πρώτο γύρο».

Χωρίς πλαφόν
η απλή αναλογική
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σκουρλέτης παρά τις
επίμονες πιέσεις αιρετών δεν
πρόκειται να προχωρήσει σε
καμία αλλαγή αναφορικά με
την απλή αναλογική. Δηλαδή,
δεν πρόκειται, όπως ζητούν
κάποιοι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει πλαφόν 3 ή 5%.
Συνοπτικά οι αλλαγές που

φαίνεται ότι παγιώνονται συνοψίζονται ως εξής:
-Αύξηση του αριθμού των
υποψηφίων δημοτικών και
περιφερειακών συμβούλων
από το + 10% του αριθμού
των δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων που προβλέπει ο «Κλεισθένης 1» στο
+30%.
-Σε ενδεχόμενη σύμπραξη
παρατάξεων στα Περιφερειακά Συμβούλια, οι αντιπεριφερειάρχες που θα οριστούν
από τη μικρότερη ή μικρότερες παρατάξεις θα πρέπει
να έχουν και την σύμφωνη
γνώμη του συνδυασμού με
τον οποίο εκλέχθηκαν.
-Οι ψηφοφόροι θα έχουν
τη δυνατότητα να ψηφίζουν
υποψηφίους μόνο από την
Περιφερειακή Ενότητα, στην
οποία υπάγονται και δεν θα
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να δίνουν σταυρό
σε υποψήφιους άλλη Περιφερειακής ενότητας.
-Δεν θα ενταχθούν στις
ανταποδοτικού χαρακτήρα
υπηρεσίες οι υπηρεσίες πρασίνου καθώς κρίνεται ότι παρουσιάζουν πολλά λειτουργικά προβλήματα.
Στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου
το νομοσχέδιο αναμένεται
να κατατεθεί για επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές
της Βουλής. Η ψήφισή του
εκτιμάται ότι θα γίνει αρχές
Ιουλίου ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες, μέχρι και την
κατάθεσή του στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται
να υπάρξουν εναλλακτικές
προτάσεις σε διατάξεις του!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
εκπαίδευση
«Εκπαιδεύσεις
Μελισσοκόμων 2018»

Σας ενημερώνουμε ότι οι
ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις
μελισσοκομίας, σύμφωνα
με την εγκύκλιο 22295/165-2018 της Γενικής Δ/νσης
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, θα
υλοποιηθεί σε αίθουσα
του Πρακτικού Γεωργικού
Σχολείου Βέλου κατά τις
ημερομηνίες
13-14-15 Ιουνίου
και
18-19-20 Ιουνίου
Εισηγητές θα είναι οι Ορφανός Πέτρος, Μπίστη Μαρία
και Αδάμος Παναγιώτης και η
θεματολογία
- Αρχές οργάνωσης και
λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.
- Εχθροί και ασθένειες των
μελισσών τρόποι πρόληψης
και αντιμετώπισης
- Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του.
- Μελισσοκομικοί χειρισμοί
- Εθνική και Κοινοτική
νομοθεσία
- Πρόγραμμα βελτίωσης
παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων μελισσοκομίας.
- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ,ΠΓΕ)
- Τυποποίηση εμπορία προώθηση σήμανση των μελισσοκομικών προιόντων
Οι εγγραφές θα γίνονται στο
ΠΓΣ Βέλου κάθε μέρα ή
μπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλέφωνο 2742032205
κατά τις εργάσιμες ώρες για
την παραλαβή της αίτησης
συμμετοχής υποψηφίου εκπαιδευόμενου μελισσοκόμου.
Η Υπεύθυνη Κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Αγροτικά
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Κεντρική διώρυγα Α.Ο.Σ.Α.Κ.
στο ύψος του Ζευγολατιού.
(φωτ.: Θανάσης Περαχωρίτης)

Αλλάζει η λειτουργία του ΑΟΣΑΚ
Ψηφίστηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ, περί
θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις» τροπολογία που εκσυγχρονίζει το
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΑΟΣΑΚ
και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και επιχειρεί να καταστήσει εύρυθμη
και βιώσιμη τη λειτουργία τους.
Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται
ο ιδρυτικός νόμος (3704/1957) του
Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας
– Ασωπού (ΑΟΣΑΚ), και ενσωματώνονται οι νέες αρμοδιότητες που έχει
επιφέρει ο Καλλικρατικός νόμος (Ν.
3852/2010) στις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και οι αλλαγές στην
ονομασία των Δήμων στους οποίους
ανήκουν οι αρδευόμενες περιοχές.
Συγκεκριμένα ο νέος νόμος ορίζει
ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ αποτελείται από εννέα (9) μέλη με
τους αναπληρωτές τους και η σύνθεσή του καθορίζεται ως εξής:
α) δύο (2) υπάλληλοι του Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων
Νομού Κορινθίας, της Διεύθυνσης
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, οι οποίοι προτείνονται
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) ένας (1) υπάλληλος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ο οποίος προτείνεται από τον Περιφερειάρχη,
γ) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου,
δ) πέντε (5) αιρετά μέλη, ως εκπρόσωποι των καλλιεργητών της περιοχής δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ, από
τους οποίους δύο (2) από την περιοχή
Βόχας (Δήμου Βέλου Βόχας) και από
ένας (1) από τις περιοχές Κιάτου (Δήμου Σικυωνίων), Κορίνθου (Δήμος
Κορίνθου) και Στυμφαλίας Νεμέας
(Δήμου Νεμέας και Δ.Ε. Αλέας του
Δήμου Άργους).
Του Συμβουλίου προεδρεύει ο κατά
βαθμόν ανώτερος υπάλληλος και μεταξύ ισόβαθμων ο αρχαιότερος. Τα
μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους
αναπληρωτές.
Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. του
ΑΟΣΑΚ γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Τα αιρετά μέλη του Δ.Σ.,
κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, διατηρούν τη θέση
τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Στις ΔΟΥ οι οφειλές
Σύμφωνα με το νέο νόμο οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών υπέρ των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), του Αρδευτικού
Οργανισμού Στυμφαλίας-Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), των Προσωρινών
Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) και
των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων
(TEA), υποχρεούνται να υποβάλλουν
στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή
δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται
τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά
έργα, δήλωση των στοιχείων επικοι-

νωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.), μέσα σε
δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας διάταξης. Αν η
χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον
ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και
έχει συμφωνηθεί η καταβολή των
οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο
αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που
υπογράφεται και από τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας
τους και τους Α.Φ.Μ. τους.
Με βάση τις ετήσιες οφειλές οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλών,
που δημοσιεύεται με ανάρτηση στα
γραφεία τους και στον οικείο τόπο δημοσίευσης του Δήμου ή της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου έχουν
την έδρα τους.
Οι υπόχρεοι καταβάλουν τις οφειλές
τους στους οικείους Οργανισμούς της
παραγράφου 1 μέσα σε ένα (1) μήνα
από την οριστικοποίηση του πίνακα.
4. Μετά την παρέλευση τριών (3)
μηνών από την οριστικοποίηση του
πίνακα και το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, οι Οργανισμοί
καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των
υπερήμερων οφειλετών με τις αντίστοιχες ετήσιες οφειλές τους και τον
αποστέλλουν στις οικείες Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για είσπραξη, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως των δημοσίων
εσόδων. Οι ΔΟΥ προβαίνουν στην είσπραξη των οφειλών και αποδίδουν
στους δικαιούχους Οργανισμούς τα
εισπραττόμενα ποσά.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Λύση ανάγκης οι 36 δόσεις για τη ρύθμιση
των οφειλών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ
Σε 36 δόσεις θα μπορούν οι ΤΟΕΒ
να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προκειμένου να αποφύγουν το «κατέβασμα του διακόπτη» από τη ΔΕΗ,
με καταστροφικές συνέπειες για την
αγροτική παραγωγή, μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας βουλευτών
της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Άγνωστο, πάντως, παραμένει εάν
οι ΤΟΕΒ είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί είναι υπέρογκες και οι δόσεις
φαντάζουν λίγες για να μπορέσουν να
διασφαλίσουν την ομαλή εξόφλησή
τους.
Περισσότερο, φαντάζει ως μια πρόσκαιρη λύση ανάγκης προκειμένου οι
αγρότες να μπορέσουν να αρδεύσουν
τα χωράφια τους την κρίσιμη περίοδο
του καλοκαιρού.
Σύμφωνα με την τροπολογία που
αποτελεί πλέον νόμο του κράτους,

«Οι Οργανισμοί μπορούν, με απόφαση του ΔΣ μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση των
ΤΟΕΒ, και με απόφαση του ΔΣ των
ΓΟΕΒ ή του ΑΟΣΑΚ, να ρυθμίζουν
την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών

σε δόσεις, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις για όλα τα μέλη
Σύμφωνα με την τροπολογία, «η
διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι
(36) μήνες και ο χρόνος καταβολής

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον χρόνο παραγραφής
των οφειλών κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Τα μέλη
τα οποία δεν τηρούν τους όρους της
ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για διάστημα μεγαλύτερο
των δύο (2) μηνών απεντάσσονται
από τη διαδικασία ρύθμισης. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμα μήνες
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με
απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού
και έγκριση από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αίτημα του μέλους.
Οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με
το σύνολο των οφειλών των οφειλετών που έχουν απενταχθεί από τη
διαδικασία ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις
οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα
με την παρ. 4».

Πρωίμισε η σουλτανίνα της Κορινθίας
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έχει εξελιχθεί η
καλλιέργεια στην Κορινθία, ωστόσο οι παραγωγοί εμφανίζονται εύλογα επιφυλακτικοί να κάνουν
εκτιμήσεις, δεδομένου ότι η περιοχή απέχει ακόμα
περίπου δύο μήνες από τη συγκομιδή της σουλτανίνας. Το βασικό ζητούμενο αυτής της περιόδου είναι το νερό. Όπως επισημαίνει επ’ αυτού ο Μάρκος
Λέγγας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Pegasus Αγροδιατροφή «7 grapes», «τα αμπέλια
βρίσκονται στο καλλιεργητικό στάδιο που χρειάζονται νερά και οι βροχοπτώσεις του προηγούμενου
διαστήματος δεν γέμισαν τις λεκάνες. Οι γεωτρήσεις, εάν αρχίσουν να δίνουν άρδευση, θα μείνουν
πολύ σύντομα, άρα δεν επαρκούν τα νερά, χρειαζόμαστε βροχές που, εάν δεν δούμε, θα υπάρξουν
μειώσεις στις αποδόσεις». Σε ό,τι αφορά το εμπορικό κομμάτι, η Pegasus περιμένει και φέτος αύξηση
των εξαγωγών της στις αγορές όπου ήδη βρίσκεται
στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, ανοίγεται και σε νέους προορισμούς, όπως στην Αμερική –όπου ήδη έχει «συστηθεί» με το λεμόνι του ο
συνεταιρισμός– και στις χώρες του Κόλπου.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο κ. Λέγγας εκτιμά ότι
για το ελληνικό σταφύλι η χρονιά δεν προοιωνίζε-

ται εκπλήξεις. Αναφέρει, επίσης, ότι στον βαθμό
που οι ανταγωνίστριες χώρες, Ισπανία και Ιταλία,
δεν έχουν απώλειες, η ζήτηση θα ξεκινήσει υποτονικά –γιατί ήδη μπαίνοντας στην παραγωγή θα

καλύπτεται από το σταφύλι της Ισπανίας–, ενώ
η χώρα μας ως επί το πλείστον θα διατηρήσει τη
θέση της, κυρίως καλύπτοντας κενά. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι παραγωγοί έχουν κάθε λόγο να
ελπίζουν σε έναν καλό Σεπτέμβρη, σε ό,τι αφορά
τις εξαγωγές.
Η πρωίμηση, που είναι χαρακτηριστικό της φετινής σεζόν, θα φέρει τη σουλτανίνα στην Κορινθία
νωρίτερα, γύρω στις 6 Αυγούστου. Αυτό θα συσσωρεύσει ποσότητες για ένα δεκαήμερο, δεδομένου ότι η ζήτηση από το εξωτερικό ξεκινάει μετά
τις 15 Αυγούστου. Ημερησίως θα συσσωρευτούν
3.000-4.000 τόνοι, κάτι το οποίο «ευελπιστούμε
ότι θα αντισταθμιστεί από τη ζήτηση της εσωτερικής αγοράς, που από πέρσι, λόγω της αύξησης του
τουρισμού, δείχνει να απορροφά ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες από το σύνηθες». Ωστόσο, σημειώνει ότι η εγχώρια αγορά έχει συγκεκριμένο ταβάνι
στην τιμή. «Η κύρια διακίνηση γίνεται από την κεντρική λαχαναγορά, η οποία είναι και κανάλι διάθεσης για τη Horeca, τα μανάβικα και τα νησιά και
περιμένει το καλοκαίρι να αιμοδοτηθεί στις πλάτες
των παραγωγών», τονίζει ο Μάρκος Λέγγας.
Πηγή: www.ypaithros.gr

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οµήρου 4, Κρήνες Κορινθίας, Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198 Κιν. 6972 509 307
E-mail: ss.bsi17@gmail.com

ΑΠΑΛΛΑΧΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΤΡΙΧΟΦΥΙΑ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
LASER
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ.

6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΑΣΧΑΛΕΣ
& ΜΠΙΚΙΝΙ

ΜΟΝΟ

300€
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ
ΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ή ΤΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ
ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝ∆Ο∆ΕΡΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ!
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

15 EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

25%

ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ!

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατοµικευµένο
πρόγραµµα
και για εκπτώσεις

27410

55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr

https://agathouspa.gr/?post_type=product

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
εκδήλωση

Πολιτισμός
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Νέα Σκηνή Θεάτρου Περιγιαλίου: "Nτάντι Κουλ (Daddy Cool)"

ΟΜΑΔΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μάθε και Δράσε
για το περιβάλλον

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση
για την προστασία
του περιβάλλοντος
σελ. 20

δράσεις
ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Στο Κέντρο Ιστορίας
και Επιστήμης
«Γραμμή του Χρόνου»

Η «Γραμμή του χρόνου» προτείνει για το φετινό καλοκαίρι το πρόγραμμα «Μικροί
επιστήμονες. Vol.1». Πρόκειται για ένα διαφορετικό
πρόγραμμα στην καρδιά του
καλοκαιριού, διάρκειας πέντε ημερών στο πλαίσιο του
οποίου τα παιδιά θα παίξουν,
θα ανακαλύψουν και θα συμμετέχουν σε ξεχωριστές δραστηριότητες ποικίλης θεματολογίας. Μια μικρή απόδραση
στην καρδιά της Ποσειδωνίας,
με προορισμό την Αρχαία Κόρινθο, γεμάτη από μυθολογία,
πειράματα, αρχαιολογία και
παιχνίδι! Παραμύθια, εικόνες,
μουσική και κατασκευές θα
συνοδεύουν το μαγικό αυτό
ταξίδι. Το πρόγραμμα ξεκινάει μετά το κλείσιμο των σχολείων, απευθύνεται σε παιδιά
Δημοτικού και έχει σχεδιαστεί
από τους εμψυχωτές του κέντρου και με πολύτιμη συνεργασία εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών.

Μια σπαρταριστή μαύρη κωμωδία
με συνεχείς ανατροπές�
Μια καταπληκτική παράσταση με γρήγορες εναλλαγές και
έντονη πλοκή παρακολουθήσαμε στο Θέατρο Περιγιαλίου.
Το έργο «Ντάντι Κουλ (Daddy
Cool)» αποτελεί μια μαύρη
κωμωδία, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Ξανθάκη, με
συνεχείς ανατροπές και γρήγορους ρυθμούς που σε κρατάνε
σε εγρήγορση πάνω από δύο
ώρες, όση δηλαδή είναι και η
συνολική διάρκεια του έργου.
Οι ηθοποιοί ερασιτέχνες στην
κυριολεξία του όρου: «Εραστές
της Τέχνης», αποδίδουν καταπληκτικά τους ρόλους τους,
τόσο ξεχωριστοί μεταξύ τους,
τόσο αρμονικοί και καλά δεμένοι ως αποτέλεσμα επιτυχημένο και ξεκαρδιστικό. Όλα αυτά
βέβαια οφείλονται στην σκηνοθετική μαεστρία του Αλέκου
Ξανθάκη, ο οποίος καθοδήγησε
τις ερμηνείες στις ιδιαιτερότητες
του κάθε ρόλου με τον ξεχωριστό, δημιουργικό και σπιρτόζικο τρόπο του.
Αλλά τι να πρωτοπεί κανείς
για τους ίδιους τους ηθοποιούς:
Από τον Μπάμπη Τσόγκα στο
ρόλο του «νεκρού» πατέρα που
μας έκανε να ξεκαρδιστούμε
στα γέλια από την πρώτη-πρώτη σκηνή! Το Νίκο Καψοκέφαλο, απολαυστικό στο ρόλο του
παραγιού …που δεν είναι και
τόσο αφελής όσο φαίνεται, αλλά
και την Ελένη Χαζάπη που ερμήνευσε την επαρχιώτισσα οικονόμο του σπιτιού με φοβερή
πειστικότητα! Τον απολαυστικό

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία, σχεδιασμός φωτισμού: Αλέκος Ξανθάκης
Φιλοτέχνιση πέτρας σκηνικού: Βασίλης Φίλης
Κατασκευή σκηνικών: Γιάννης Καντούνης (Μπρίζας)
Κοστούμια: Πολυξένη Ορκοπούλου, Ελένη Χαζάπη
Μουσική επιμέλεια: Αλ. Ξανθάκης, Νικολέττα Παρασκευοπούλου
Χειριστές φωτισμού, ήχου: Μιχάλης Κίννας, Σελάν Σίνγκ
Επιμέλεια προγράμματος: Νικολέττα Παρασκευοπούλου
Επιμέλεια αφίσας: Της ομάδας
Φωτογραφίες, Βίντεο: Νίκος Καψοκέφαλος, Λεων Στεργιόπουλος
Το άγαλμα λάξευσε ο κτηνοτρόφος Γιάννης Ελένης
Την περούκα του Κούρου έφτιαξε η Χριστίνα Σακκελαράκη.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης
Μπάμπης Τσόγκας, Νίκος Καψοκέφαλος, Ελένη Χαζάπη
Άρης Κατσαβριάς, Νικολέττα Παρασκευοπούλου
Μαρία Γεωργίου-Tegey, Παναγιώτης Πανόπουλος
Φωτεινή Νιαβή, Γιάννης Κανελλόπουλος, Άννα Πατσαρίκα

«ξάδελφο» Άρη Κατσαβριά που
μαζί με τις «αδελφές» Νικολέττα
Παρασκευοπούλου (Γιάννα) και
Μαρία Γεωργίου – Tegey (Ελένη) χάρισαν μοναδικές στιγμές
ευθυμίας, υπηρετώντας με σεβασμό και αφοσίωση το ρόλο
τους, τρέχοντας και ιδροκοπώντας επί σκηνής, παράγοντας
στο κοινό ξεκαρδιστικά κύματα
γέλιου! Επίσης, τον «αρχαιολόγο» Παναγιώτη Πανόπουλο ο
οποίος ερμήνευσε με μοναδική
ευχέρεια τον ιδιαίτερο διπλό
ρόλο του. Και ερχόμαστε στο
άλλο αχτύπητο δίδυμο: Τη «δημοσιογράφο» Φωτεινή Νιαβή
και τον «κάμεραμαν» Γιάννη
Κανελλόπουλο, οι οποίοι προκαλούσαν τρανταχτά γέλια στο
κοινό και εξαιρετικές εντυπώσεις σε όλους! Αφήσαμε για το
τέλος τη «Δέσποινα Μαντούβαλου» τη μοιρολογίστρα Άννα
Πατσαρίκα, η οποία με τον αβανταδόρικο ρόλο της έκλεψε την
παράσταση σε πολλά σημεία!
Ένα από τα μεγαλύτερα συν
της παράστασης ήταν το εξαιρετικό σκηνικό, το οποίο κατασκεύασε ο Γιάννης Καντούνης
και την πέτρα φιλοτέχνησε ο
Βασίλης Φίλης. Ο Αλέκος Ξανθάκης το χειρίστηκε με τέτοιο
τρόπο ώστε ανέδειξε στο έπακρο όλα τα δυνατά σημεία του
έργου. Στα συν τα εφέ και οι
πυροβολισμοί που χάρισαν
πόντους στο συνολικό αποτέλεσμα.
Πολλά-πολλά συγχαρητήρια
σε όλους τους συντελεστές!
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τέσσερις γυναίκες διαφορετικής
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης συναντιούνται σε τμήμα ομαδικής
ψυχοθεραπείας. Αρχικά ο ψυχολόγος
είναι ο μοναδικός συνδετικός τους
κρίκος, αλλά στη συνέχεια τα μέλη της
ομάδας ενώνονται με
στενή φιλία. Στην πορεία των συνεδριών
αποκαλύπτονται μυστικά, και όλες αναθεωρούν τις απόψεις
τους για τη ζωή και
τον έρωτα. Οι ρόλοι
θεραπευτή και θεραπευόμενου χάνουν
σταδιακά τη σημασία τους, καθώς ποι
πέντε τους λειτουργούν ως ισότιμα μέλη, με
στόχο να γίνει η ζωή τους πιο όμορφη
και πιο γεμάτη.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Επάγγελμα Γραμματέας ή καλύτερα
…. Επάγγελμα Γυναίκα, μέσα από τους
πολλαπλούς ρόλους που εκτελεί καθημερινά;
4 γυναίκες, 4 διαφορετικές ιστορίες, απλές καθημερινές, γλυκόπικρες,
ίσως και καθημερινής τρέλας θα μπορούσε να πει κανείς σε ορισμένα σημεία. Πραγματικές καταστάσεις που
έχουν να κάνουν με τη ζωή και τον
έρωτα. Ένα βιβλίο που σε ορισμένα
σημεία του, δίνει τροφή για προβληματισμό.

Δεν είναι μια απλή ιστορία γυναικών
που έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα. Είναι ένα μυθιστόρημα που πατάει γερά
στο σήμερα, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, της κρίσης αξιών, και
τον αντίκτυπο που έχει σε όλους μας.
Και σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται κότσια να μπορεί να στήσει κανείς
τον εαυτό του απέναντι, τη θέση του
ψυχαναλυτή, και να αντιμετωπίσει με
θάρρος και επί της ουσίας τα προβλήματα του, έτσι ώστε
να μη προβεί εις βάρος του ψυχολογικά,
με μοναδικό στόχο
την διεκδίκηση της
ισορροπίας και της
ευτυχίας.
Αυτό που με εξέπληξε ευχάριστα είναι πως η υπόθεση
διαδραματίζεται στη
Κορινθία. Πείτε με τοπικίστρια αλλά αυτό
πραγματικά με χαροποίησε πολύ. Αυτό
όμως το γεγονός δεν έχει καμία απολύτως σημασία γιατί θα μπορούσε να
είναι οποιαδήποτε άλλη περιοχή της
Ελλάδας.
Μια γραφή πολύ όμορφη, δροσερή,
ένα βιβλίο πολύ καλογραμμένο και αισιόδοξο, λουσμένο στο φως, που διαβάζεται στη κυριολεξία απνευστί.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Νάντια Παπαθανασοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο.
Ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με
τη λογοτεχνία ως αναγνώστρια και ως
συγγραφέας. Το "Επάγγελμα Γραμματέας" είναι το πρώτο βιβλίο που αποφάσισε να μοιραστεί μ' ένα ευρύτερο κοινό
και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Η

ποίηση είναι και θα
είναι για πάντα ο μεγάλος οραματιστής της
ανθρωπότητας γιατί
εάν πεθάνει το όραμα,
θα ηεθάνει και η εξέλιξη του εσωτερικού ανθρώπου.
«Δεν είμαστε παρά περαστικές μορφές
σε έναν απέραντο γαλαξία. Η ζωή είναι
ένα θαύμα μέσα στο Σύμπαν. Τα θαύματα μόνο τα υμνούν..».
Κάπως έτσι μαςπροσκαλεί η Γεωργία
Γιαμπουράνη στον κόσμο της ποίησης
και όλη η προσπάθεια του λογοτεχνικού της έργου επικεντρώνεται στο να
έρθει ο άνθρωπος πιο κοντό στην ποίηση, να συλλάθει την μεγάλη αξία που
έχει για την ζωή του και να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα
χρήσιμο εργαλείο στην σκέψη του. στην
εσωτερική του καλλιέργεια και στην
προσωπική του εξέλιξη. Έτσι θα θιώσει
την ζωή του με μια άλλη ποιότητα, που
όχι μόνο θα την κάνει καλύτερη αλλά θα
της δώσει νόημα και ολοκλήρωση.

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΓΗ
Ρώτησαν τον ήλιο: Γιατί κάθε μέρα κοιτάς τη Γη;
Και απάντησε: Δίνει νόημα στην ύπαρξή
μου. Οι αχτίνες μου την φιλούν τρυφερά.
Στοργικά σμίγουμε και γεννάμε την πιο
όμορφη κόρη του σύμπαντος, τη ΖΩΗ!
Αυτήν την πανέμορφη Κόρη του Σύμπαντος όμως ξεχάσαμε να την υμνούμε! Όπως λέει και η ίδια η ηοιήτρια «χτίσαμε μια ζωή παράλογη και αφύσικη,

μέσα από την ποίηση

στηριζόμενη μονάχα στην υλική ευημερία, απομακρυσμένοι παντελώς από
την πνευματική διάσταση των πραγμάτων».

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
Κι ήρθε από τη λάμψη την αστραφτερή
του φεγγαριού να μας πεί:
« Κάθε πανσέληνο απελπίζομαι. Δεν
βλέπω εξέλιξη στη γη.
Στασιμότητα. Μια περιστρεφόμενη στασιμότητα».
Δεν ξεχνάμε μονάχα ότι υπάρχει το
φεγγάρι, ο ήλιος, τα άστρα, τα λουλούδια, η φύση, ξεχνάμε ακόμα και ότι
υπάρχουμε!!!

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Είχα ξεχάσει πως υπάρχει, μα σήμερα
το είδα.
Είχα ξεχάσει το φεγγάρι, τον ήλιο, την
πλάση και την ύπαρξη μου ακόμα.
Σήμερα όμως είδα το Φεγγάρι!
Μέσα από αυτήν την ενθύμηση, ας
έρθουμε πιο κοντά στη φύση που μας
δημιούργησε και ας συνδεθούμε με ό,τι

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ενός καλύτερου κόσμου
της Γεωργίας Γιαμπουράνη

μας περιβάλλει, για να ξεκινήσουμε μια αναζήτηση που
θα μας πάρει από την επιφάνεια των πραγμάτων και θα
μας πάει λίγο βαθύτερα έτσι ώστε να αντιληφθούμε το
αληθινό νόημα της ύπαρξής μας πάνω στη Γη.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΕΡΑ
Από τον αχό της θάλασσας μήνυμα στέλνει ο Αγέρας:
«Ζήσε σαν τα πουλιά ελευθέρα και πέτα πάνω από των
ανθρώπων τις μικρότητες».
Με περιστέρι του απαντώ:
«Σε ευχαριστώ Αγέρα με βοήθησες να καταλάβω την
ύπαρξή μου».
0 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός με την διάκριση που
της απένειμε για την πρώτη της ποιητική συλλογή, είχε
χαρακτηρίσει την ποίησή της γνωμική σε έκταση και περιεχόμενο, που υποβάλλει τον αναγνώστη στην ανάγκη
να στοχαστεί,. Η ποίησή της είναι υπαρξιακή και οικουμενική με επίκεντρο τον άνθρωπο, που μας ωθεί να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε για τα θεμελιώδη ερωτήματα,
να κάνουμε ένα βιωματικό άλμα, τολμώντας την αυτογνωσία μας, με απώτερο σκοπό να αναδυθεί από μέσα
μας το όμορφο κομμάτι της ύπαρξή μας.
Για την Γεωργία Γιαμπουράνη η μόνη λύτρωση και η μοναδική ελπίδα να αντικρύσουμε έναν καλύτερο κόσμο,
στον αφόρητο παραλογισμό που ζούμε και στην θλίψη
που διέπει ολάκερη τη Γη, είναι η εσωτερική καλλιέργεια
του ανθρώπου που θα αλλάξει ριζικά την οπτική που θα
βλέπει τη ζωή.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Στην άλλη άκρη της γης βρήκα την Αλήθεια που έψαχνα
αιώνες.
«Ζήσε στη διάχυτη ομορφιά του Σύμπαντος, μέχρι να διαλυθείς μέσα της», είπε.
«Πως θα το κάνω αυτό Αλήθεια;» τη ρώτησα.
« Κοίτα τις πεταλούδες!... »
Η ποίηση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα αυτογνωσιακό εργαλείο, ανοίγοντας τους ορίζοντες του ανθρώπινου
νου προς άλλες διαστάσεις και μέσα από μια βαθιά κατάδυση που θα τολμήσουμε στον εαυτό μας, θα αγγίξουμε
το μυστήριο Άνθρωπος και θα συλλάβουμε την αόρατη
και άυλη μορφή των πραγμάτων. Γιατί η ποίηση έχει την
υπερβατική δύναμη μέσω της έμπνευσης, να συλλαμβάνει το αόρατο και να αποκαλύπτει την προαιώνια ουσία
των πάντων, αυτήν που δίνει υπόσταση και πνοή σε κάθε
μορφή μέσα στο Σύμπαν. Μέσα από τα ποιήματά της με-

ταγγίζει τις μεγάλες και αιώνιες αλήθειες φωτίζοντας τον
δρόμο προς την αυτογνωσία.
Μια ουσία όλους μας διέπει, όμως κανένας δεν την βλέπει
Μονάχα οι Μύστες και οι Σοφοί τη λένε «Αυτογνωσία της
ψυχής»

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Αγάπησα τους ανθρώπους γιατί ο άνθρωπος είναι μέσα
μου.
Αγάπησα τη φύση γιατί η φύση είναι μέσα μου.
Τον Δημιουργό γιατί είναι μέσα μου.
Τα πάντα, την Οικουμένη γιατί είμαι ένα κομμάτι της Οικουμένης!
0 άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος των πάντων αλλά μέρος
μιας συμπαντικής ενότητας όπου όλα συνδέονται μεταξύ
τους και έχουν έναν εσωτερικό πυρήνα με την ίδια ουσία.
Μιας ενότητας που θα γίνει αντιληπτή μονάχα μέσα από
το άνοιγμα της καρδιάς μας και την δύναμη της Αγάπης.
Ξεχάσαμε να ποτίσουμε τον παράδεισο και τα λουλούδια
μαράθηκαν.
Η ψυχή ξεχάστηκε και είναι αργά ...όμως, εσύ Ποίηση,
μου την θυμίζεις,
όπως σήμερα ... σήκωσες το πέπλο και ένιωσα τον Αγέρα
να πνέει. «Είναι διαφορετικός» μου είπες, «Έρχεται από
μακριά και φέρνει Αγάπη Δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι
αργά. Η ψυχή δεν έχει χρόνο.
Αφέσου στον Αγέρα, αφέσου στην πνοή του. σμίξε με την
Αγάπη και αγάπα χωρίς δισταγμό, δίχως φόβο... Αγάπα,
δεν υπάρχει άλλη ελπίδα».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Γεωργία Γιαμπουράνη γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας. Απόφοιτος της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων, ζει
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και ασκεί το επάγγελμα της
ασφαλιστικής συμβούλου από τα χρόνια των σπουδών
της. Έχει συνεργαστεί με την ασφαλιστική εταιρεία Met
Life (πρώην Alico), την εταιρεία Eurobrokers ΑΕ Μεσίτες
Ασφαλίσεων και τα τελευταία ΙΑ χρόνια έως και σήμερα
με την εταιρεία ΠΕΝΚΟ ΑΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων.
Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας
«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ* ομάδας που εκφράζεται μέσα από
ποικίλες δημιουργικές μορφές τέχνης και δραστηριότητες.
Ποιήματα της έχουν βραβευτεί σε διάφορους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς ποίησης και έχουν δημοσιευθεί
σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά καθώς και στον ηλε-

κτρονικό τύπο.
Το 2001 η πρώτη της ποιητική συλλογή, «Ψίθυροι Δημιουργίας», διακρίθηκε με έπαινο στον ΙΣΤ' Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»
και εκδίδεται από τις εκδόσεις Δωδώνη | Βερενίκη το
2003.
Το 2013 εκδίδεται η δεύτερη ποιητική της συλλογή, «Σηκώνοντας το Πέπλο... » από τις εκδόσεις Ηριδανός Η
συλλογή βραβεύεται στον 30ό Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Ποίησης - Πεζογραφίας - Εικαστικών Σικελιανά 201Α
του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισμού «Καφενείο των
Ιδεών». Στις 9 Νοεμβρίου 2013 με αφορμή την παρουσίαση του δεύτερου Βιβλίου της. πραγματοποιήθηκε «μια
βραδιά μύησης στην ποίηση για το όραμα ενός καλύτερου κόσμου» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η παρουσίαση
σηματοδότησε έναν εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης της
ποίησης στο ευρύ κοινό.
Στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, στο πλαίσιο καθιερωμένου
διαγωνισμού ποίησης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Ποίησης με θέμα το «παιδί», επιλέγει απόσπασμα
από ποίημα της Γεωργίας Γιαμπουράνη για τους μαθητές
του Γυμνασίου.
Στις 23 Ιουνίου 2016 η Γεωργία Γιαμπουράνη παρουσιάζει τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη (1859-1951) στα εγκαίνια
μετά την αναστύλωση του Πύργου των Γουβών στην Β.
Εύβοια του Γεωργίου Δροσίνη. Η ομιλία της έχει συμπεριληφθεί στα Χρονικά Τόμος Γ- 2016, έκδοση του συλλόγου
Οι φίλοι του μουσείου Γ Δροσίνη. σειρά αυτοτελών εκδόσεων. Αριθμ. 33 (σελ. 76- 8Α). Αντίτυπο της έκδοσης έχει
αποσταλεί σε Α30 Βιβλιοθήκες δημοτικές και δημόσιες
στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό, με σημαντικότερη την Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
Στις 26 Νοεμβρίου 2017 της αηονέμεται έπαινος από τον
Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών για
την συμμετοχή της στον 6ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ποίησης 2017.
Η Γεωργία Γιαμπουράνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της
και εμμένοντας στο όραμα και την πεποίθηση ενός καλύτερου κόσμου είναι μέλος και ομιλήτρια της Ελληνικής
Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής.
*Η ηλεκτρονική διεύθυνση για το Βίντεο από την βραδιά μύησης της ποίησης ΌΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ" είναι: https:// www.youtube.com/
watch7vs9nwJ992yNdM και συνδέεται με το βίντεο
"ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.youtube.com/
watch7vs3uj1i2SxjRQ
Αναδημοσίευση από το περιοδικό "Πένα Athens News",
τεύχος Μαΐου 2018
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τελετή Βράβευσης Επιτυχόντων Μαθητών
των Γενικών Λυκείων Ν. Κορινθίας στον 3ο Παγκορινθιακό Διαγωνισμό
Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών και Ιστορικού Δοκιμίου
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ η τελετή
βράβευσης των μαθητών των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ που έλαβαν μέρος στον 3ο Παγκορινθιακό Διαγωνισμό Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών
και Ιστορικού Δοκιμίου, που συνδιοργανώνουμε για
τρίτη συνεχή χρονιά με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας και τον Διευθυντή
μας κ. Γιάννη Φειδά και με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων και τη Σχολική Σύμβουλό μας κυρία Μαρία
Κεκροπούλου.
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας είναι επιστημονικό σωματείο, παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και δραστηριοποιείται στον Νομό μας
διανύοντας φέτος το 31ο έτος του επιτελώντας σπουδαίο μορφωτικό και κοινωνικό έργο. Ο Σύνδεσμος
Φιλολόγων είναι διάφανος, αρωγός στον συνάδελφο
φιλόλογο και στηρίζει ανιδιοτελώς και τις περισσότερες φορές με ίδια έξοδα και προσωπικό κόστος κάθε
προσπάθεια που έχει κατεύθυνση την ανάδειξη του
κλάδου των Φιλολόγων στον Νομό, την εκπαίδευση,
τη διάχυση του ήθους στους μαθητές μας και τα Σχολεία μας, καθώς και την προώθηση του πολιτισμού
εν γένει. Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους
μας που μας στηρίζουν γνήσια και κρυστάλλινα και
βρίσκονται πάντα στο πλάι μας. Ευχαριστούμε τους
μαθητές μας που ανταποκρίνονται επάξια σε όλες μας
τις δράσεις. Ευχαριστούμε τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε τις αρχές του
τόπου, τα πολιτιστικά σωματεία και τους φορείς, καθώς και όλες τις φίλες και τους φίλους για τη γνήσια
αγάπη και στήριξη.
Η τεράστια συμμετοχή των παιδιών μας (περίπου
700 συμμετοχές) στον διαγωνισμό μάς γεμίζει ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία. Αποδεικνύει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με ήθος, με αξίες, με πάθος, έμπνευση και δημιουργικότητα. Ταυτόχρονα φανερώνει τη
δουλειά, τη δύναμη και το πάθος των συναδέλφων
μας που στέκονται δίπλα στους μαθητές, γνήσιοι συ-

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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μπαραστάτες και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ που ανιδιοτελώς, με μεράκι
και πυξίδα την αγάπη τους για το έργο
μας και τα παιδιά μας συνέταξαν, διόρθωσαν και αξιολόγησαν τα γραπτά των
μαθητών μας:
Επιτροπή Αρχαίων Ελληνικών
1. Παναγιώτης Αθανασούλης Γυμνάσιο-ΛΤ Λεχαίου
2. Μαριλένα Ρουμπέκα 4ο ΓΕΛ Κορίνθου
3. Ειρήνη Φίλη ΓΕΛ Βραχατίου
4. Φλώρου Αικατερίνη ΓΕΛ Νεμέας
5. Παναγιώτης Γαμβρούλης 3ο ΓΕΛ
Κορίνθου
6. Σοφία Σκάζα 2ο ΓΕΛ Κορίνθου
7. Παρασκευή Καπερνέκα 1ο ΓΕΛ Κορίνθου

Επιτροπή Λατινικών
1. Ελένη Βλάχου 1ο ΓΕΛ Κορίνθου
2. Ζαφειροπούλου Ελένη ΓΕΛ Ξυλοκάστρου
3. Θεώνη Γιαμά ΓΕΛ Ζευγολατιού
4. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος 2ο ΓΕΛ
Κιάτου
5. Μπέκου Φωτεινή Γυμνάσιο ΛΤ ΠΑναριτίου
6. Ελένη Καρβελά 2ο ΓΕΛ Κιάτου
7. Σταυρούλα Μαρινού 2ο ΓΕΛ Κορίνθου
Επιτροπή Ιστορικού Δοκιμίου
1. Μαίρη Βεκιάρη Γυμνάσιο ΛΤ Λεχαίου
2. Ιωάννα Δρυ ΓΕΛ Ξυλοκάστρου
3. Θεοφανή Δόσχορη ΓΕΛ Λουτρακίου
4. Αντιγόνη Βογιατζή 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
5. Καλογεράκη Ιωάννα ΓΕΛ Λουτρακίου

6. Χρυσοβαλάντης Μπούτσικος ΓΕΛ
Χιλιομοδίου
7. Φράγκου Αναστασία ΓΕΛ Νεμέας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και τον Διευθυντή μας
αξιότιμο κ. Γιάννη Φειδά που βρίσκεται
πάντα στο πλευρό μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΨΥΧΑ το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων και την
Σχολική μας Σύμβουλο κυρία Μαρία
Κεκροπούλου που είναι η ψυχή αυτού
του Διαγωνισμού και η έκφραση της
ψυχής των Φιλολόγων του Νομού μας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ την
Α΄ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ που χορήγησε
την εκδήλωσή μας και την Γραμματέα
αξιότιμη συνάδελφό μας κυρία Σοφία
Κανέλλου για τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται δίπλα μας αρωγός και συμπα-

ραστάτης
Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή
της παρουσίας τους και τη στήριξη στο
έργο μας και τα παιδιά μας τους αξιότιμους κ.κ.:
τον Βουλευτή του Νομού μας κ.
Γιώργο Τσόγκα που μας τιμά σε κάθε
μας εκδήλωση και αποδεικνύει στην
πράξη την αγάπη και το ενδιαφέρον
του για την Εκπαίδευση
τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό που αμέσως σηκώνει
το τηλέφωνό του και ανταποκρίνεται
σε κάθε μας αίτημα με αληθινό ενδιαφέρον και στήριξη στην εκπαίδευση
του Νομού
τον Αντιδήμαρχο Κορινθίων κ. Κώστα Παρτσινέβελο για τη μεγάλη τιμή
να βρίσκεται πάντα, σε όλες μας τις
ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 18

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Δευτέρα - Παρασκευή πρωί: 8:15 - 13:00
απόγευμα: 17:15 - 20:30
Σάββατο: 9:00-12:00
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εκδηλώσεις, στο πλευρό μας, συμπαραστάτης, αρωγός και φίλος
τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων κ. Γιώργο Μουρούτσο για την
μεγάλη τιμή και χαρά να τον έχουμε
μαζί μας και για τη στήριξη στο έργο
μας
τον τέως Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων και
υποψήφιο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νίκο
Σταυρέλη για τη μεγάλη τιμή και χαρά
της παρουσίας του στην εκδήλωσή μας
και τη στήριξη στο έργο μας
την Αντιδήμαρχο Βέλου- Βόχας
κυρία Μαρία Καλλίρη για τη συνεχή
στήριξη, παρουσία και συμπαράσταση
στον αγώνα των εκπαιδευτικών και
μαθητών του Νομού μας
την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορινθίας κυρία Πέννυ Επιβατινού για τη διαρκή συμπαράσταση και
στήριξη στο έργο μας και για την τιμή
της παρουσίας της στην εκδήλωσή μας
τον διακεκριμένο Δικηγόρο Κορίνθου, Εργατολόγο, νομικό Σύμβουλο
αμισθί του σωματείου Φάσμα κ. Μαρίνο Κονδύλη για την μεγάλη τιμή της
παρουσίας του στην εκδήλωσή μας,
για την έμπρακτη αγάπη και στήριξη
στο έργο των εκπαιδευτικών και των
μαθητών, αλλά και τη γενικότερη κοινωνική του δράση στον Νομό μας
τον διακεκριμένο Ψυχίατρο Παιδιών
και Εφήβων Δρ. Χάρη Καραμπέτσο για
την τιμή της παρουσίας του, τη στήριξη στον αγώνα μας και την προσφορά
των εξαιρετικών μελετών του για το
παιδί, την οικογένεια, το σχολείο, την
κοινωνία και τη ζωή σε όλους τους
παρευρισκόμενους, γονείς, μαθητές,
Καθηγητές και όλο το κοινό που μας
παρακολούθησε
το Σωματείο Λόγου και Τέχνης «Αλκυονίδες Κόρινθος» και την αξιότιμη
και δραστήρια Πρόεδρό του, άξια συνάδελφό μας κυρία Δήμητρα Τσεπεντζή για τη μεγάλη τιμή να μας στηρίζει
σε κάθε μας εκδήλωση
τον Σύνδεσμο Γυναικών Ηπείρου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ν. Κορινθίας και την αξιότιμη, πολυπράγμονα, δραστήρια και άξια Πρόεδρο κυρία Σταυρούλα Σκαρμούτζου,
συνάδελφο Καθηγήτρια, πρώην Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ν. Κορινθίας και πρώην
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σικυωνίων για την τιμή να την
έχουμε κοντά μας και τη χαρά να μας
στηρίζει σε κάθε μας βήμα
το Παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων του Δήμου Σικυωνίων και την
Ειδική Γραμματέα, άξια συνάδελφο Φιλόλογο, κυρία Αγγελική Τζιμοτόλη για
τη μεγάλη τιμή και στήριξη σε κάθε μας
εκδήλωση
Ευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή
της παρουσίας τους τους επισήμους
προσκεκλημένους από τον χώρο της
εκπαίδευσης κ.κ.:
τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο
Φιλολόγων Κορινθίας, διατελέσαντα
πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων
Κορινθίας κ. Αριστείδη Δουλαβέρα,
που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας
μέντορας και στυλοβάτης στο έργο μας
τον Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Ν. Κορινθίας κ. Κώστα Τσατσάνη που βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον
Σύνδεσμό μας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καρδιάς όλων των Φιλολόγων του Νομού μας
τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων, Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Λακωνίας, κ. Μανώλη
Στεργιούλη, που ήρθε για μας αποκλειστικά στην Κόρινθο και στηρίζει
με σπάνια δύναμη και γνήσια αγάπη
έμπρακτα κάθε φορά το έργο μας
τον επίτιμο προσκεκλημένο μας που
ήρθε στην Κόρινθο από την ηρωική
Άρτα αξιότιμο κ. Δημήτρη Βλαχοπάνο,
διακεκριμένο λογοτέχνη, συγγραφέα,
ποιητή, συνάδελφο Φιλόλογο, συνδικαλιστή και αγωνιστή.
Ευχαριστούμε τον κ. Βλαχοπάνο για
την ανιδιοτελή από καρδιάς προσφορά
των εξαιρετικών έργων του στα παιδιά

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

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

μας και στον Σύνδεσμό μας
την αξιότιμη συγγραφέα, συνάδελφο, διατελέσασα επί σειρά ετών
Πρόεδρο του Σωματείου Λόγου και Τέχνη «Αλκυονίδες» κυρία Εύη
Κουβακλή για την τιμή να βρίσκεται σε κάθε μας εκδήλωση δίπλα μας
και να αναδεικνύει την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στην ευλογημένη
Κορινθιακή γη. Την ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά του
τελευταίου εξαιρετικού πονήματός της, στολίδι για την Κορινθία μας, με
θέμα « Περιδιάβαση στο χώρο και το χρόνο» στα παιδιά μας
την αξιότιμη Κορίνθια συγγραφέα, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων συγγραφέων βραβευθείσα πολλές φορές, και από την UNESCO, κυρία Μαίρη Σουρλή για την τιμή να είναι κοντά μας, να μας στηρίζει αλλά και να
προσφέρει από καρδιάς τα εξαιρετικά έργα της στα παιδιά μας
τον Πρόεδρο της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων αξιότιμο συνάδελφο κ. Γιάννη Μπάρτζη για τη διαρκή στήριξη και ουσιαστική συμβολή
στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας και την προσφορά βιβλίων στα
παιδιά μας σε κάθε μας διαγωνισμό
τον αξιότιμο συγγραφέα συνάδελφο κ. Σωτήρη Κοκκωνάκη για την
τιμή της προσφοράς των έργων του κάθε χρόνο στα παιδιά μας και τη
στήριξη στον Σύνδεσμό μας
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον αξιότιμο συνάδελφο κ. Δημήτρη Θ. Νικολάου, μέλος του μουσικού συγκροτήματος «Γόρδιος Δεσμός» και το
μουσικό σύνολο του 4ου ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που γέμισαν ήχους και χρώματα την εκδήλωσή μας με μελοποιημένη ποίηση εξαιρετικού επιπέδου
Ευχαριστούμε τους κ.κ. αξιότιμους συναδέλφους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων Ν. Κορινθίας που βρέθηκαν κοντά μας,
κοντά στους μαθητές μας, προώθησαν και στήριξαν το Διαγωνισμό μας
και αποδεικνύουν καθημερινά στην πράξη την αγάπη τους για το εκπαιδευτικό έργο
Ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική χορηγία:
Την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
Την Α΄ ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Την Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων
Το βιβλιοπωλείο Κορίνθου Κιβωτός
Το βιβλιοπωλείο Κορίνθου Κουκίδα
Ευχαριστούμε από καρδιάς τα έγκριτα και εξαιρετικής ποιότητας τοπικά ΜΜΕ για τη στήριξη στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
την ΗΛΕΚΤΡΑ ΤV
το ekorinthos και τον Θύμιο Τσαρμπό
την Γνώμη Πολιτών, εφημερίδα Βόχας- Σικυωνίων
το Ραδιόφωνο ΗΛΕΚΤΡΑ 98.8 και τη Μαίρη Νικολοπούλου
την Νάνσυ Γιαννιδάκη με τη sfedona της
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό μας, όποιο κι αν ήταν το τελικό
αποτέλεσμα, και τους εύχεται υγεία, πρόοδο και πάντα επιτυχίες.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα όλους αγαπημένοι μας!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ!
Με τιμή
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας
Αντιγόνη Γ. Βογιατζή

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:

ΠΡΩΙ
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∆ΕΥΤΕΡΑ 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

Μαθητικό Πανηγύρι
στο δημαρχείο Κιάτου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Μαθητικό Πανηγύρι
2018» που διοργάνωσε η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας στο Δημαρχείο Κιάτου. Συμμετείχαν
4 σχολεία που παρουσίασαν ισάριθμα
προγράμματα: Το Νηπιαγωγείο Πασίου
(Εκπαιδευτικοί: Καραπάνου Αναστασία,
Παπάζογλου Μαλαματή, Σταματοπούλου Πηνελόπη) παρουσίασε την εργασία «Μικροί Αρχαιολόγοι … Μεγάλοι
Έλληνες». Η Στ΄ τάξη του Αριστοτέλειου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου (Εκπαιδευτικοί: Καραναστάση Αικατερίνη,
Κουρμπέτη Δήμητρα) «Ο μπαμπάς μου
… ο ήρωας μου». Η Ε΄ Τάξη του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού (Εκπαιδευτικοί: Μαρκέλλου Πηνελόπη,
Μαρίνης Παναγιώτης, Χανιώτης Ανδρέας) «eTwinning Project “Robozoo”». Η
Στ΄ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Κιάτου (Εκπαιδευτικοί: Γερολύμου Μαρία, Μπακλώρη Παναγιώτα) “Σχολική
Χορωδία”.

eTwinning «Robozoo»
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού σε συνεργασία με το Szkoła
Podstawowa w Żegiestowie από την
Πολωνία, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρι-

λησσίων και το Directorate of Digital
Literacy and Transversal Skills από τη
Μάλτα υλοποιεί το Έργο eTwinning με
τίτλο «Robozoo». Το έργο ακολουθεί
την εκπαιδευτική προσέγγιση STEM
που συνδυάζει στοιχεία Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών
με τα Lego Education WeDo και τη μελισσούλα Beebot.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε μια σειρά από εργασίες που στόχο είχαν να διευρύνουν τις
γνώσεις μας για τα ζώα. Μέσω ποικιλίας δραστηριοτήτων όπως κατασκευή
ρομποτικών μοντέλων και προγραμματισμού τους με το Scratch, δημιουργία
ιστοριών, κόμικς, βίντεο, χειροτεχνιών,
κλπ. τα παιδιά έμαθαν για τα ζώα που
ζουν στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο,
τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειές
τους, τα επαπειλούμενα είδη και πως να
τα προστατέψουμε, κλπ.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν με μαθητές από την Ελλάδα και την Πολωνία,
υλοποιήσαν κοινές ασκήσεις και δράσεις, εξάσκησαν τις δεξιότητές μας στις
ΤΠΕ και τις γνώσεις μας στην αγγλική
γλώσσα, μα πάνω από όλα διασκέδασαν!

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Καθηµερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00
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ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μάθε και δράσε
για το περιβάλλον�
Μια εξαιρετική εκδήλωση για το
περιβάλλον έλαβε χώρα στην παραλία
Βραχατίου στον Πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου την Τετάρτη 6
Ιουνίου το απόγευμα. Ο τίτλος της εκδήλωσης "Μάθε και Δράσε" περιγράφει
με σαφήνεια το σκοπό της: Την όσο το
δυνατόν καλύτερη γνώση των ενεργειών και των δράσεων που μπορούμε να
αναλάβουμε ο καθένας στην προσωπική του ζωή ώστε να προστατεύουμε
αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον.
Ομιλίες πραγματοποίησαν η Συντονίστρια της Ομάδας κ. Κική Σαλκιτζόγλου,
ο κ. Χρήστος Μιχαλόπουλος, Ph.D.,
M.Sc., Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,
εκπρόσωπος του Ομίλου εταιρειών Π.
& Δ. Ραψωματιώτη Ι.Κ.Ε. - RAP GROUP
PC και ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος,
δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου
Βέλου-Βόχας.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού
κ. Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος του συλλόγου "Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου"
κ. Άρης Σταύρου, οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων Δημοτικών Σχολείων
Βραχατίου και Ζευγολατιού, κ. Πολίτης
και κ. Μπεκιάρη-Βορινιώτη αντίστοιχα,
αλλά και ένα πλήθος κόσμου που παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα λεχθέντα από τους ομιλητές.
Ο δήμαρχος κ. Παπακυριάκος εξήρε
στην ομιλία του την προσπάθεια της
Ομάδας, δήλωσε την υποστήριξή του
στις δράσεις που γίνονται και έχουν ως
αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενημέρωσε για τη

συμμετοχή του δήμου στο "Σύμφωνο
των δημάρχων", μια πανευρωπαϊκή
κίνηση με πάνω από 5.000 δήμους και
περιφέρειες που δεσμεύτηκαν εθελοντικά να μειώσουν τις εκπομπές C02
κατά 20% μέχρι το 2020.
Τα διαστήματα μεταξύ των ομιλίων
διανθίστηκαν με ποιήματα τα οποία
απήγγειλε με ξεχωριστή ευαισθησία η
κ. Πολυξένη Ορκοπούλου, από το Θέατρο Περιγιαλίου.
Στο χώρο της εκδήλωσης είχαν
από νωρίς εκτεθεί έργα μαθητών των
δημοτικών σχολείων Βραχατίου και
Ζευγολατιού, με θέμα το περιβάλλον.
Στο τέλος της εκδήλωσης κληρώθηκαν
10 βραβεία για τους αντίστοιχους μαθητές, προσφερθέντα από τον χορηγό
της εκδήλωσης, τον Όμιλο Εταιρειών
Ραψωματιώτη. Η εκδήλωση έκλεισε
με προσφορά φρούτων και χυμών και
μουσική παρέμβαση, από τον πάντα
πρόθυμο Άρη Σταύρου στο τραγούδι
και τον Κώστα Πανουργιά στην κιθάρα.
Η Ομάδα Εθελοντισμού & Κοινωνικής Δράσης με δελτίο τύπου ευχαρίστησε τους χορηγούς:
• ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
• ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
• ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ
• ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΒΟΧΑΣ
• ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΝΤΣΙΔΗΣ
• ΚΑΒΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
• ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΕΧΑΓΙΑ
• ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ
• ECO RAP ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ
• ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΝΙΚΟΣ ΡΙΣΒΑΣ
• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
για την προσφορά τους στην επιτυχία
της εκδήλωσης.

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

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος,
η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Καλλίρη
πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
Λεων. Στεργιόπουλος,
Χρήστος Μιχαλόπουλος,
Σούλα Μπιτσάκου, Κική
Σαλκιτζόγλου στο πάνελ
των ομιλητών

Ο Άρης Σταύρου και ο
Κώστας Πανουργιάς στο
τέλος της εκδήλωσης

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιβάλλον

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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εν τάχει

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΊΟ ΣΤΥΜΦΑΛΊΑΣ

Ιχνηλατώντας πολιτιστικά
αποτυπώματα στην Κορινθία

Φωτοβολταϊκό
πάρκο 100 kW
στην Κορινθία

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου (ΙΛΜΚ) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου (ΕΦΑΚΟΡ) συνδιοργάνωσαν,
την Τρίτη 5 Ιουνίου, στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ιχνηλατώντας πολιτιστικά αποτυπώματα στην Κορινθία» στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Η εταιρία MESSARITIS Ανανεώσιμες ολοκλήρωσε την
κατασκευή ενός από τα πρώτα
φωτοβολταϊκά πάρκα της νέας
εποχής φωτοβολταϊκών έργων
στην Ελλάδα, που επιλέγονται
μέσα από ανταγωνιστικές
διαδικασίες. Το έργο ανήκει
στην εταιρία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» είναι
ισχύος 100kW και βρίσκεται
στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Ο εκπρόσωπος της εταιρίας,
κύριος Λόντος, δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα
που συνεχίζουμε δυναμικά τις
επενδύσεις μας στην ελληνική
αγορά, με την υλοποίηση ενός
ακόμη έργου. Τέτοιου είδους
έργα εκτός από επιχειρηματικά
οφέλη, προσφέρουν συνολικά στο περιβάλλον και στην
κοινωνία. Παρ’ όλη τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία, καταφέραμε επιτυχώς να χρηματοδοτήσουμε το συγκεκριμένο έργο και
πιστεύουμε ότι αποτελεί προπομπό για την νέα εποχή ΑΠΕ
που διαμορφώνεται με τις νέες
ανταγωνιστικές διαδικασίες».

Ο περιφερειακός σύμβουλος
Απόστολος Παπαφωτίου

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
κατά την τοποθέτησή του

Η δράση, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την έναρξη
λειτουργίας του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΓέφυρεςΙχνηλατώντας πολιτιστικά αποτυπώματα
στην Κορινθία». Ήταν μια συνέργεια του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, όπου συμμετείχαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Σικυωνίων και η ομάδα Experience Corinthia.

Ομιλίες και παρουσιάσεις πραγματοποίησαν οι:
Δημόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, με θέμα το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Κωδικοποίηση,
καταγραφή και χαρτογραφική αποτύπωση των πολιτιστικών τοπίων στις
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000»
Παναγιώτα Κασσίμη, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας
Μαρία Μέξια, Διευθύντρια Ιστορικού

Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου
Δημήτρης Δημόπουλος, Διευθυντής
Μονάδας Περιβάλλοντος Τράπεζας
Πειραιώς, επικεφαλής προγράμματος
LIFE-Stymfalia
Σταύρος Κεφάλας, Συν-ιδρυτής ομάδας
Experience Corinthia
Χρίστος Ρίγγας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
Τέλος, έγινε παρουσίαση πολιτιστικών
και περιβαλλοντικών συνεργειών στην
Κορινθία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος αλλά και ο περιφερειακός σύμβουλος Απόστολος Παπαφωτίου.

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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Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Νίκος Καραµαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας.
Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους
Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
το περίπτερο
στη θέση
ΠΛΆΤΑΝΟΣ
ή ΠΛΑΤΕΊΑ
ΦΙΛΎΡΑ
στο Κιάτο.
Πληροφορίες
στο τηλ.:
6972 897636

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ
σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

στην Γκούρα

43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ
- ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
Τηλ.:

6934194196

•
•
•
•

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

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

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

Αθλητικά
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Βόλεϊ
Μεγάλη εμφάνιση
από τα κορίτσια του
Παμβοχαϊκού!
Από τη Σπάρτη και το Final
Four Παγκορασίδων 20172018 έρχονται τα καλά νέα!
Οι Παγκορασίδες του Παμβοχαϊκού στο σημερινό ημιτελικό απέκλεισαν με 3-2 σετ την
ομάδα "Ν.Ο.Κ. Ποσειδών" και
πήραν το διαβατήριο για τον
τελικό.

ZHΡΕΙΑ RACE TO THE SKY 2018

Αποτελέσματα, ευχαριστίες
και βραβεύσεις
Η 9η Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας ή Ziria Race To The
Sky πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις της, με την πολύτιμη βοήθεια ακόμα μια χρονιά των φίλων που την στήριξαν.
Μεγάλος νικητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Αθανάσιος Παγουνάδης με 4:08:38 της North Face στους άνδρες και η
Dragana Cejovic με 5:53:22 στις γυναίκες.

Οι ευχές όλων μας είναι μαζί
τους για τον αυριανό τελικό
όπου ελπίζουμε να κατακτήσουν την πρώτη θέση και
το χρυσό μετάλλιο και να
επιστρέψουν θριαμβεύτριες
στη Βόχα!!!

Η 9η Αγωνιστική Διάσχιση
Ζήρειας ή Ziria Race To The
Sky πέρασε με επιτυχία τις
εξετάσεις της, με την πολύτιμη βοήθεια ακόμα μια χρονιά
των φίλων που την στήριξαν.
Μεγάλος νικητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Αθανάσιος
Παγουνάδης με 4:08:38 της
North Face στους άνδρες
και η Dragana Cejovic με
5:53:22 στις γυναίκες. Οι διοργανωτές με δελτίο τύπου
ευχαριστούν: «για άλλη μια
φορά τον Δήμο Σικυωνίων,
τον Δήμαρχο Κ.Σταματόπουλο,
τον Αντιδήμαρχο Κ.Κουτρέτση
για την στήριξη τους από την
πρώτη χρονιά του αγώνα και
τους κατοίκους της Γκούρας
και του Φενεού.
Τον Σύλλογο Εφέδρων Πελ/
σου για την βοήθεια τους στον

1ο και 7ο σταθμό του αγώνα,
την εταιρεία camelback, τo κατάστημα Macron Store Athens
North και τον Βασίλη Πρεδάρη
μεγάλο χορηγό του αγώνα και
υποστηρικτή του. Την εταιρεία
Φρεσκούλη για την δροσερή
και φρέσκια χορηγία του σε
φρουτοσαλάτες προς όλους
τους αθλητές.
Τους φίλους και φωτογράφους από το foto-trexoume
που πραγματικά «έτρεξαν» τον
αγώνα σε ιδιαίτερα σημεία του.
Τον Γιάννη Παπαθανασίου από
τα «Χνάρια του Δευκαλίωνα»
για την βοήθεια του στον 4ο και
κεντρικό σταθμό του αγώνα.
Το Ξενοδοχείο Όλβιος για την
«φιλοξενία» της τεχνική ενημέρωσης και του Pasta Party.
Το Αρχοντικό Πρεδάρη για την
«φιλοξενία» της γραμματείας

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος εν μέσω
των νικητριών του αγώνα και της "ψυχής" της διοργάνωσης
Ασημίνας Συλαίου.

και τον Κ. Βασίλη από τον ξενοδοχείο «Efharis Filoxenon»
για πολύτιμη βοήθεια του την
ημέρα του αγώνα. Τέλος ένα
μεγάλο ευχαριστώ προς όλους

τους φίλους εθελοντές, παλιούς και νέους για την προσπάθεια και την βοήθεια τους
πριν, κατά την διάρκεια αλλά
και μετά το πέρας του αγώνα».

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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Πρωταθλητής Νέων Ανδρών
ο Λευτέρης Δημητριάδης
Πρωταθλητής Ελλάδος Wado Karate
Νέων Ανδρών μετά από εκρηκτική εμφάνιση στον τελικό των -68κιλων αναδείχτηκε ο Πόντιος πρωταθλητής Λευτέρης
Δημητριάδης από το Βέλο Κορινθίας. Πανευτυχης ο προπονητής του Νίκος Γιδακος
δήλωσε την αισιοδοξία του για τον νεαρό
πρωταθλητή.
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Wado
Karate πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Ιουνίου στο Ολυμπιακό στάδιο βαρέων αθλημάτων στα Νέα Λιόσια και ήταν ένα δυνατό
τέστ προ των Ολυμπιακών αγώνων νέων
στο Μπουένος Άιρες 2018.

SPRINT TRIATHLON
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ


Εκεί που η έννοια του
outdoor sport εκτοξεύεται�

Με φόντο ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και για 6η συνεχή χρονιά, η Τransition Sports
by Pharmacy295 με την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου και σε συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων και λοιπούς τοπικούς
φορείς, διοργανώνει μια συναρπαστική τριαθλητική
συνάντηση, σε υψόμετρο 900μ., μέσα στα έλατα,
στη Λίμνη Δόξα!
Εκτός από την τόσο ξεχωριστή αγωνιστική διαδρομή μέσα και περιμετρικά της λίμνης, ο αγώνας
θα διεξαχθεί σε φιλικές και απόλυτα ασφαλείς συνθήκες! Η απόσταση θα είναι sprint (750 μ. κολύμπι,
20 χιλ. ποδήλατο, 5 χιλ. τρέξιμο), το τρέξιμο και το
ποδήλατο γύρω από τη λίμνη σε άσφαλτο και σε
φλατ έδαφος, ο δε αγώνας θα είναι non-draft και με
κριτές ως προς το ποδηλατικό σκέλος.
*Ως προς το τρέξιμο, αυτό έχει γύρω στα 100 με
200 μέτρα χώμα βγαίνοντας από τη ζώνη αλλαγής μέχρι την άσφαλτο.
Οι εγγραφές για τον αγώνα είναι ήδη ανοιχτές.
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΏΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΆΛΛΗΛΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
Σάββατο:
12:00 – 16:30 Γραμματεία
17:45 Race Briefing
18:00: Εκκίνηση
21:00: Απονομές στα ‘Τρίκρηνα’
11:00 Πάρτυ με Μαρία Παπιδάκη
Κυριακή:
9:30-12:00 Recovery swim
Yoga SUP
Kids’ kayak
Επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

θερινό πρόγραμμα
2ο18
μουσικοκινητικά
ομαδικά παιχνίδια
επιτραπέζια παιχνίδια
δημιουργικό εργαστήρι
κατασκευές
Κεραμική-πηλός
θεατρικό παιχνίδι
παραμυθοταξίδια
Αθλοπαιδιές
οντίζετε
Εσείς φρ τιανό
κα
για το δε ι εμείς
ύ
ιο κα
του παιδ
ιπα!
α υπόλο
τ
α
λ
ό
ια
γ

40 €
την εβδομάδα

18 IOYNIOY έως 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
και 9 έως 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Για παιδιά 4-12 ετών

∆ευτέρα - Παρασκευή 8:00-14:00
ώρα προσέλευσης: 8:00 - 9:00 π.μ.
ώρα αποχώρησης: 1:00 - 2:00 μ.μ.

Ελ. Βενιζέλου 41, Βραχάτι

(πλησίον ∆ημοτικού Σχολείου)

6981 106 214
2741 30 5428

