
15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Φ. 154 • ΔΕΥΤΕΡΑ  2  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΞΑΝΑΝΑΨΑΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ  ΑΣΩΠΟΥ

■ σελ. 5

Κατά την παρουσία του στο χώρο του εργο-
ταξίου, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από 
την ανάδοχο εταιρεία σχετικά με την πρόοδο 
και τον προγραμματισμό των εργασιών, όπου 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται 
να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες του έργου 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Εκτεταμένες 
παρεμβάσεις και 
βελτιώσεις στο 

οδικό δίκτυο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επίσκεψη Τσιρώνη 
στο Πρακτικό Γεωργικό 

Σχολείο Βέλου
■ σελ. 9

Ένα σημαντικό 
έργο, σύμφωνα 
με το δήμαρχο 
Σικυωνίων Σπύρο 
Σταματόπουλο, για 
την υποστήριξη του 
επιστημονικού έργου 
των ανασκαφών και 
την ανάδειξη της 
περιοχής.

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 7

Εγκαίνια για το Κέντρο 
Μελετών Αρχαίας Σικυώνας

ΘΑΝΑΣΗΣ  ΜΑΝΑΒΗΣ
Καυτά ερωτήματα 
προς το δήμαρχο 

Βέλου-Βόχας 
για νερό και 

ΦΙΛΟΔΗΜΟ
■ σελ. 4

Το εγκώμιο του Χαρ. Κασίμη έπλεξε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 
Πέτρος Τατούλης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο εργοτάξιο

■ σελ. 3

Ολοκληρώθηκε ο δρόμος 
Ταρσινά-Στιμάγκα

Υπογράφεται η προγραμματική για το 
δρόμο της Αγίας Μαρίνας στο Βέλο

Καλοκαίρι 
εκδηλώσεων

και πολιτισμού!
Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις 
"ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2018" και 
"Διαδρομές Πολιτισμού 

Βέλου-Βόχας"
■ σελ. 17-20
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Ν
εοφώτιστος στα 
social media ο δή-
μαρχος Βέλου-Βό-
χας Αννίβας Παπα-
κυριάκος. Εδώ και 
μία περίπου εβδο-

μάδα έχει δημιουργήσει λογαριασμό 
στο Facebook και ήδη έχει ξεπεράσει 
τους 2000 φίλους! Βλέποντας αυτή 
την ανταπόκριση αλλά και τα ερωτη-
ματικά που δημιουργήθηκαν για την 

κίνησή του αυτή, ο 
Αννίβας Παπακυ-
ριάκος έγραψε ένα 
σύντομο σημείωμα 
εξηγώντας τη θέση 
του: 

«Θελω να σας 
ευχαριστήσω για 

την συμμετοχή σας όλη αυτή την 
εβδομαδα στο fb. Ο λόγος που το 
ξεκίνησα ειναι γιατι πολλοί φίλοι το 
ζητούσαν, ενώ ειναι ξεκάθαρο οτι 
λείπει η ενημέρωση για πράγματα που 
γίνονται η δεν γίνονται, για ολα αυτά 
που προετοιμάζονται και γενικά για 
τον σχεδιασμό που υπάρχει απο την 
Δημοτική Αρχη γιατι τιποτα δεν γίνεται 
στην τύχη.

Απο την άλλη ξαφνικά εμφανίστηκε 
πολυ κίτρινο παντού και μάλιστα απο 

ανθρωπους που 
τελευταια φορά που 
ξεκίνησαν να έρθουν 
στον Δημο μας 
κατέληξαν κάπου στα 
Μέγαρα. Να ναι καλα 
οι άνθρωποι, εντολες 
παίρνουν, δουλεια 
κάνουν.

Οι ερωτήσεις σας 
πολλές, τιποτα δεν 
ειναι άγνωστο σην 
δημοτική αρχή, αλλα 
δεν μπορώ να απα-
ντάω σε όλους. Θα 
προσπαθήσω να τις 
ομαδοποίησω και ει-
μαι 100/100 βέβαιος 
οτι θα καταλαβαίνετε 
τι συμβαίνει σε κάθε 
περίπτωση. Απο αυ-
ριο θα τα πουμε σχε-
τικά με τα προβλήμα-
τα της οδοποιίας του 
Δήμου μας. 

Καλό μπάνιο στους τυχερούς που 
θα κατέβουν στις παραλίες μας και 
επειδή καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν 
πάει - γενικά τιποτα δεν πάει χωρίς 
μουσική- επεται και συνέχεια.  Ευχα-
ριστω και πάλι».

Ο Αννίβας 
antes 
Facebook

ο "Κλεισθένης  1"
στη Βουλή την
επόμενη εβδομάδα 

Πανελλήνιες 
Μέσα από το λογαρια-
σμό του στο Facebook ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
απευθύνθηκε στους 
μαθητές που πήραν τις 
βαθμολογίες τους στις 
Πανελλαδικές σημειώ-
νοντας τα εξής: «Πολλα 
συγχαρητήρια σε όλους 
τους μαθητές του Δήμου 
μας που στις εξετάσεις 
πέτυχαν να γράψουν αυτο 
που προσπάθησαν. Καλή 
και καλύτερη συνέχεια 
στην ζωή σας, γεμάτη 
επιτυχίες.
Για όσους δεν τα κατά-
φεραν τόσο καλα δεν αρ-
μόζει στενοχώρια. Η ζωή 
έχει πάντα δυσκολίες, 
έχει προσωρινές απογο-
ητεύσεις. Σηκώνουμε το 
κεφάλι προσπαθούμε και 
στο τέλος πετυχαίνουμε 
αυτο που κυνηγάμε».

Mαθήματα Κολύμβησης στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου

O Ναυτικός Όμιλος 
Κιάτου διοργα-
νώνει και αυτό 

το καλοκαίρι, σεμινάρια κο-
λύμβησης για μικρούς και 
μεγάλους. Στόχος είναι να 
μπορούμε όλοι να χαρούμε 
τη θάλασσα με ασφάλεια.
Τα προγράμματα ξεκίνησαν 
στις 18 Ιουνίου, ο πρώτος 
κύκλος βρίσκεται σε εξέλι-
ξη και οι εγγραφές για τους 
επόμενους κύκλους είναι 
ανοιχτές. Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει: 

• Σεμινάρια κολύμβησης 
για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 
ετών. Τα παιδιά εξοικειώ-
νονται με το νερό και κατα-
κτούν τις βασικές αρχές της 
κολύμβησης.
•  Baby Swimming για παι-
διά ηλικίας κάτω των 4 
ετών. Μέσα στην ασφαλή 
αγκαλιά της μαμάς ή του 
μπαμπά το παιδί μαθαίνει να 
παίζει με το νερό, να κολυ-
μπά και να κάνει βουτιές. 
• Aqua Fitness για εφήβους 
και ενήλικες. Πρόκειται 

για ένα δυναμικό ομαδικό 
πρόγραμμα γυμναστικής 
και έναν εναλλακτικό τρόπο 
άσκησης. 
• Σεμινάρια κολύμβησης για 
ενήλικες.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, μπορείτε να απευθύ-
νεστε στα γραφεία του Ν.Ο. 
Κιάτου (Γ. Γιαννοπούλου 1 
– περιοχή «Σφαγεία» Κιάτο) 
από Δευτέρα έως Πέμπτη 
και ώρες 6.30΄ έως 9.00΄ 
το απόγευμα.
Τηλέφωνο: 27420-26105

Τ ην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στις αρμόδιες 
επιτροπές της Βουλής ο «Κλεισθένης 1», ενώ παράλληλα ανα-
μένεται να ανακοινωθεί η μετάθεση των εκλογών για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για τον Οκτώβριο του 2019, από τον Μάιο που προβλεπό-
ταν. Το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στην 

ΚΕΝΕ και εισήχθη στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους, προβλέπει την 
διεξαγωγή του Α΄ Γύρου των δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών την 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και την 
διεξαγωγή του Β΄ Γύρου την επόμενη 
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα την 
κατάτμηση της Β΄ Περιφέρειας Αθη-
νών σε τρεις μικρότερες εκλογικές 
περιφέρειες, όπως και την κατάτμη-
ση της Περιφέρειας Αττικής σε δυο 
περιφέρειες.
Ο «Κλεισθένης» περιέχει και την 
πρόβλεψη για σύσταση Επιτροπής 
Ειδικών, η οποία και θα εισηγηθεί τον 

τρόπο με τον οποίο θα κατοχυρωθεί το δικαίωμα της ψήφου στους ‘Έλ-
ληνες του εξωτερικού που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους της χώρας.

Φούσκωσε ο Ζαπάντης ...κι άναψε η κουβέντα!

Τ ην Τετάρτη 27 Ιουνίου  η 
έντονη βροχόπτωση είχε 
ως αποτέλεσμα ο χείμαρ-

ρος Ζαπάντης στο δήμο Βέλου-Βό-
χας να φέρει τεράστιες ποσότητες 
νερού, οι οποίες κατέληξαν στη 
θάλασσα. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
την έντονη ανομβρία των τελευταί-
ων μηνών, τη συνολική λειψυδρία 
των τελευταίων ετών και το μεγάλο 
κόστος άρδευσης για τους αγρότες 
έγινε αφορμή να ανάψει έντονη 
κουβέντα στα social media, όπου 

κατατέθηκαν σκέψεις, προτάσεις, 
ιδέες για το νερό που χάνεται, αφού 
καταλήγει στη θάλασσα. 
Ωστόσο, κανείς από τους άμεσα ή 

έμμεσα ενδιαφερόμενους -εκτός 
ελαχιστοτάτων περιπτώσεων- 
δε φάνηκε να ενδιαφέρεται στην 
πράξη για το χαμένο νερό. Διότι 
δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός 
ότι ενώ τα αυλάκια ξεχείλιζαν απο 
νερά, σχεδόν κανείς δεν άνοιξε τη 
γλάστρα του για να ποτίσει.
Εν κατακλείδι, δανείζομαι μια χι-
λιοειπωμένη φράση του Θανάση 
Περαχωρίτη, διότι περιγράφει 
ακριβώς την κατάσταση στην οποία 
βρισκόμαστε: «Νερό έχουμε, μυα-
λό δεν έχουμε»!
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Στο δήμο Βέλου-Βόχας 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 

γενναίο πρόγραμμα παρεμβάσεων, βελτιώ-
σεων και συντηρήσεων στο οδικό δίκτυο:  Ο 
δρόμος Ταρσινά-Στιμάγκα προϋπολογισμού 

1 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε, στη Δημοτι-
κή Κοινότητα Βέλου βρίσκονται σε εξέλιξη 
εργασίες βελτίωσης της δημοτικής οδοποι-
ίας,  η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε 
την πίστωση των 500.000 ευρώ για την ανα-

κατασκευή του δρόμου της Αγίας Μαρίνας, 
ενώ θετικός απέβη ο προσυμβατικός έλεγ-
χος για έργο 2 χλμ οδοποιίας και πεζοδρο-
μίων σε Βραχάτι και Βέλο ύψους 800.000€ 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων!

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Παρεμβάσεις και βελτιώσεις
στο οδικό δίκτυο

Δήμος Βέλου-Βόχας

Έ νας δρόμος στολίδι έγινε η οδός που ενώ-
νει τα Ταρσινά με τη Στιμάγκα. Το έργο το 
οποίο ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες 

αφορούσε εργασίες αποκατάστασης και συντήρη-
σης λόγω σημαντικών φθορών στο οδόστρωμα, οι 
οποίες αύξαναν σημαντικά το δείκτη επικινδυνότη-
τας του δικτύου. Τις βελτιωτικές παρεμβάσεις για 
τα οδικά δίκτυα Βοχαϊκό-Χαλκί & Βέλο-Ταρσινά-

Στιμάγκα ύψους 1 εκατ. ευρώ, 
είχε δημοπρατήσει η περιφέρεια 
Πελοποννήσου και με την υλο-
ποίησή τους προάγεται το αγαθό 
της οδικής ασφάλειας, αλλά και 
εξασφαλίζεται η γρήγορη και 
ασφαλής μεταφορά των αγροτι-
κών προϊόντων. 

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρί-
σκεται το έργο της Δημοτικής 
Οδοποιίας εντός της Δημοτικής 
Κοινότητας Βέλου. Εκτελούνται 
μια σειρά ασφαλτικών εργασιών 
σε σημεία όπου υπάρχουν προ-
βλήματα, ώστε να καλυτερεύ-
σουν οι συνθήκες διέλευσης των 
διερχόμενων οδηγών, ενισχύο-
ντας σε μεγάλο βαθμό την οδική 
ασφάλεια, αλλά και προάγοντας 
την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και τη βελτίωση της κα-
θημερινότητας των δημοτών. Οι 

εργασίες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες κοι-
νότητες του δήμου και θα ολοκληρωθούν μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου στην Δημοτική Κοινότητα 
Ζευγολατιού.

Ευχάριστα νέα
Εξάλλου, πριν λίγες μέρες έφτασε στο δήμο 

Βέλου-Βόχας για ψήφιση από την Περιφέρεια η 
προγραμματική σύμβαση για την ανακατασκευή 

Η μακροχρόνια 
και επίμονη 
προσπάθεια του 
δημάρχου Βέλου-
Βόχας Αννίβα 
Παπακυριάκου 
για τη 
χρηματοδότηση 
έργων βελτίωσης 
του οδικού 
δικτύου απέδωσε 
καρπούς

της οδού της Αγίας Μαρίνας, του κεντρικού δρόμου 
του Βέλου. Ο δήμος Βέλου-Βόχας είχε κάνει τη μελέτη 
και η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε την πίστωση 
ύψους 500.000€, αφού όπως εξηγεί ο δήμαρχος Αννί-
βας Παπακυριάκος, έγινε κατανοητή η αναγκαιότητα.

Παράλληλα, θετικός απέβη ο προσυμβατικός έλεγ-
χος για το έργο στην Παλαιά Εθνική Οδό, συνολικού 
μήκους δύο χιλιομέτρων οδοποιίας και κατασκευής 
πεζοδρομίων στις δημοτικές Κοινότητες Βραχατίου 
και Βέλου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 800.000€ 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Υποδομών, όπου σημαντική ήταν η συμ-
βολή του Γενικού Γραμματέα Γιώργο Δέδε.

Τέλος, όπως ενημέρωσε σε σχόλιο του στο Facebook 
ο δήμαρχος –μετά από σχετική ερώτηση του κ. Πάνου 
Σχοινοχωρίτη- γίνονται ενέργειες για την ανακατα-
σκευή του δρόμου από την έξοδο της Εθνικής οδού 
μέχρι το Γυμνάσιο Ζευγολατιού. Όπως εξήγησε ο Αν-
νίβας Παπακυριάκος ο δρόμος αυτός είναι πολύ σημα-
ντικός για την έδρα του δήμου και έχει κοστολογηθεί 
στα 163.000€. Τόσο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Πέτρος Τατούλης όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας κ. Πελοπίδας Καλλίρης έχουν δεσμευθεί ότι θα 
δημοπρατηθεί σε δεύτερη φάση με χρήματα από τις εκ-
πτώσεις της πρώτης.   Στόχος μάλιστα δικός μου, τονίζει 

ο δήμαρχος, είναι οι βελτιώσεις να γίνουν έως την Παλαιά 
Εθνική οδό και να ενώνει την έξοδο της Νέας Εθνικής 
οδού με το Ζευγολατιό και το Βραχάτι.

Ασφάλεια και βελτίωση της καθημερινότητας
Στόχος της δημοτικής αρχής Βέλου-Βόχας είναι σε 

όλο το οδικό δίκτυο του δήμου η μετακίνηση να γίνε-
ται με ασφάλεια, τόσο για τους οδηγούς και τα οχήμα-
τα, όσο και για τους πεζούς.

Η βελτίωση του οδικού δικτύου εντός των ορίων του 
δήμου μας, αποτελεί για εμένα υψηλή προτεραιότητα, 
τόνισε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αν-
νίβας Παπακυριάκος. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε 
σύγχρονους, ασφαλέστερους και ταχύτερους δρόμους 
στους κατοίκους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες αλλά 
και τους επισκέπτες του δήμου μας, υπογράμμισε. Ταυ-
τόχρονα με παράλληλα έργα προσπαθούμε να εξασφα-
λίσουμε την άνεση και την ασφάλεια των πεζών κατά τις 
μετακινήσεις τους.  Ο δήμος μας είναι μια περιοχή με 
δυνατότητες σε όλους τους τομείς και με τη βελτίωση 
του οδικού δικτύου δημιουργούμε θετικό περιβάλλον 
για την ανάταση της οικονομίας. Αναζητούμε με μεθο-
δικότητα  τις βέλτιστες λύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για τη γενικότερη βελτίωση της καθημερινότητας των 
δημοτών μας, καταλήγει.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ:
Καυτά ερωτήματα προς τη Δημοτική αρχή

 Για την κατάθεση προτάσεων στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ ζητάει εξηγήσεις ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον δήμο Βέ-
λου-Βόχας κ. Θανάσης Μανάβης ενημέρωσε για 
την, από 28 Ιουνίου, κατάθεση δύο επερωτήσε-
ων προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
με τις οποίες ζητάει εξηγήσεις από τον δήμαρχο 
σχετικά με την ύπαρξη μελετών και την κατάθεση 
προτάσεων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.  Ο Θα-
νάσης Μανάβης εστιάζει κυρίως στο πρόβλημα της 
ύδρευσης το οποίο είναι ιδιαίτερα οξύ αυτή την πε-
ρίοδο σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες 
του δήμου. Αναλυτικά τα κείμενα των ερωτήσεων: 

«Κύριε δήμαρχε,
Σας είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Εσωτερικών 

τρέχει το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", που χρημα-
τοδοτεί δράσεις δήμων σε πολλούς τομείς. Συγκε-
κριμένα:

Το "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1" περιλαμβάνει:
– «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρ-

κούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για αν-
θρώπινη κατανάλωση»

– «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφα-
νειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»
Το "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2" περιλαμβάνει:

– «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευ-
τικού εξοπλισμού»

– «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύ-
λειων χώρων και λοιπές δράσεις»

– «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της 
Χώρας»
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ενημερώστε στο αμέσως επόμενο 

συμβούλιο όπως οφείλετε για τα κάτωθι:
1. Έχει ενταχθεί ο δήμος σε κάποια απο αυτές τις 

δράσεις;
2. Υπάρχουν μελέτες που μπορεί να είναι επιλέξι-

μες ιδιαίτερα για τους τομείς ύδρευσης αλλά και 
των αστικών λυμάτων;
Αν υπάρχουν σχετικές μελέτες πότε θα καταθέ-

σετε αιτήσεις για την ένταξη μας στο πρόγραμμα 
αυτό.

Αν δεν υπάρχουν μελέτες για ποιόν λόγο 8 χρό-

νια δεν τις εκπονήσατε γνωρίζοντας τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε;

Δεν νομίζετε ότι αυτή η χαμένη 10ετία για τον 
δήμο μας θα πληρωθεί πολύ ακριβά απο τους συ-
μπολίτες μας;»

Και η δεύτερη επερώτηση αναφέρει τα εξής:
«Κύριε δήμαρχε,
Σας είναι γνωστό ότι ο δήμος μας αντιμετωπίζει 

σοβαρότατα προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης. 
Το πρόβλημα αυτό κάθε χρόνο επιδεινώνεται και 
οδηγούμαστε σε τραγικές καταστάσεις, που δια-
λύουν την ποιότητα ζωής περιοχών του δήμου και 
καταστρέφουν την πρωτογενή παραγωγή.

Διαπιστώνουμε πλήρη ακινησία του δήμου στο 
θέμα του νερού και πρόχειρα ημίμετρα όταν φτάνει 
ο κόμπος στο χτένι.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως στο αμέσως επόμενο συμ-
βούλιο με ενημερώσετε επίσημα όπως έχετε υπο-
χρέωση για τα κάτωθι:
1. Από το 2010 μέχρι και σήμερα ο δήμος έχει ει-

κόνα για το ισοζύγιο νερό της περιοχής και ποιά 
ακριβώς είναι αυτή;

2. Πόσες δημοτικές γεωτρήσεις υπάρχουν σε όλο 
τον δήμο; Που ακριβώς βρίσκονται αυτές και 
ποιες είναι η αντλητικές τους δυνατότητες;

3. Γνωρίστε μας τον ακριβή αριθμό των δεξαμενών 
και πόσες απο αυτές είναι σε χρήση σήμερα.

4. Ποιές κινήσεις έχει κάνει ο δήμος Βέλου-Βόχας 
για να εξασφαλίσει νερό απο γειτονικούς δήμους;

5. Ποιά είναι η θέση της πλειοψηφίας του δημοτι-
κού συμβουλίου για την εμπορία νερού είτε για 
ύδρευση, πολύ περισσσότερο για την άρδευση;

6. Ποιός είναι ο λόγος που μετά απο τόσα χρόνια 
δεν έχει ακόμα συνδεθεί το δίκτυο του Βραχατί-
ου με αυτό του Ζευγολατιού;

Ζευγολατιό 28 Ιουνίου 2018
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, συ-
νοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
Πελοπίδα Καλλίρη, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη 
Άγγελο Παπαγγελόπουλο, τους περιφερειακούς συμ-

βούλους Θανάση Πισιμίση, Γιώργο Πετρίτση, τον Δήμαρχο Νε-
μέας Κώστα Καλαντζή, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δονούσας 
Παναγιώτη Καλαντζή και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, επισκέφτηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 το ερ-
γοτάξιο του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Κορινθίας».

Κατά την παρουσία του στο χώρο του εργοταξίου, ο Περιφερειάρ-
χης ενημερώθηκε από την ανάδοχο εταιρεία σχετικά με την πρόοδο 
και τον προγραμματισμό των εργασιών, όπου σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα, προβλέπεται να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες του 
έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, σε ένα μεγάλο έργο της Κοριν-
θίας, που πέρασε από κρίσιμη φάση και σώθηκε μέσα από προσω-
πικές παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη σε συνεργασία με τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων Χαρ. Κασσίμη.

Μόλις ολοκληρωθεί το έργο, θα αξιοποιήσει το υδάτινο δυναμι-
κό του Ασωπού, για την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
και θα αναδείξει σε βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον 
και τους φυσικούς πόρους.

Στις δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε πώς 
«Παλέψαμε για το Φράγμα του Ασωπού, καταφέραμε να το σώσου-
με ως μεγάλο και σημαντικό έργο και πλέον προχωράει με ικανο-
ποιητικούς ρυθμούς για την αποπεράτωσή του. Ο ανάδοχος μας πα-
ρουσίασε το χρονοδιάγραμμα του έργου, με το οποίο ανέδειξε τους 
γρήγορους ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών και πλέον ένα πολύ 
μεγάλο και σημαντικό έργο για την Κορινθία θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2020».

Δηλώσεις Πισιμίση
Εν τω μεταξύ με ανάρτησή του στα social media ο περιφερειακός 

σύμβουλος Θάνος Πισιμίσης σημείωσε τα εξής:  «Με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στον πολίτη της Κορινθίας θα ήθελα να επικοι-
νωνήσω μαζί σας και να σας ενημερώσω για το πολυπόθητο έργο.

Πολλά συγχαρητήρια στον κ Τατουλη στον κ. Κασίμη και όλων 
των παραγόντων, που μετά το πρόβλημα με την εταιρεία "Ιόνιος" το 
έργο δεν χάθηκε, αλλά με πολλή προσπάθεια συνεχίζεται με ταχείς 
ρυθμούς με την αξιόλογη εταιρεία "Άκτωρ". Με ευθύνη του λόγου 
μου το έργο παρακολουθείται συνέχεια από την Περιφέρεια για να 
είναι έτοιμο στο χρόνο ολοκλήρωσης στο τέλος του 2020. Η επι-
κοινωνία αυτή είναι για την αναγκαιότητα του έργου-πνοή για την 
Κορινθία. Εύκολα κάποιοι θα μας πουν για ψήφους και όλα τα άλλα. 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΜΑΣ!».

Επίσκεψη στο φράγμα Ασωπού 
από τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη

Σώσαμε ένα μεγάλο έργο λέει και πλέκει το εγκώμιο του Χαρ. Κασίμη

Θανάσης Μανάβης: Απών και από το Φράγμα 
του Ασωπού ο δήμος Βέλου-Βόχας...!

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήμου Βέλου-Βόχας, Θανάσης Μανάβης, με δελ-
τίο τύπου του σχετικά με την επίσκεψη Τατούλη στο Φράγμα σημειώνει: «Ο Περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
Πελοπίδα Καλλίρη, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Άγγελο Παπαγγελόπουλο, τους περι-
φερειακούς συμβούλους Θανάση Πισιμίση, Γιώργο Πετρίτση, τον Δήμαρχο Νεμέας Κώστα 
Καλαντζή, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γοννούσας Παναγιώτη Καλαντζή και υπηρεσιακά 
στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισκέφτηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 το ερ-
γοτάξιο του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Κορινθίας» 

Αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου της περιφέρειας και τα επιβεβαιώνει η φωτογραφία...!
Ο δήμος μας δεν προσκλήθηκε καν...και ας έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό!
Οι αγρότες μας εκεί έχουν στρέψει τις ελπίδες τους...
Απίστευτο...απαράδεκτο αλλά αληθινό...!»
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
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διανομή κατ’ οίκον
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Η Πελοπόννησος ενεργειακός κόμβος για την 
τροφοδότηση της Ευρώπης με καθαρή ενέργεια

Στις προσπάθειες που έχουν γίνει 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
για την ΑΟΖ και το θαλάσσιο οικόπε-
δο 11, που αφορά στην Πελοπόννη-
σο αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στη 
διάρκεια του masterclass που πραγ-
ματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρί-
πολης το Σάββατο 23 Ιουνίου. Ο τίτλος 
του masterclass ήταν «Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και νέα δεδομένα της 
ΑΟΖ»  και ο κύριος Τατούλης τόνισε τις 
δυνατότητες που ελάχιστοι είχαν κατα-
νοήσει από την αρχή. Ομιλητές ήταν ο 
κ. Ηλίας Κονοφάγος – χημικός μηχα-
νικός του Ελβετικού Ομόσπονδου Πο-
λυτεχνείου της Λοζάνης και ο κ. Νίκος 
Λυγερός – στρατηγικός σύμβουλος. 
Οι εξελίξεις που υπάρχουν σε διεθνές 
επίπεδο, λόγω των διαπραγματεύσε-
ων και των συμφωνιών που πέτυχε η 
Ελλάδα, δημιουργούν ένα θετικό πεδίο 
δράσης για την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου.

«Όταν πήγαμε στον υπουργό να του 
εξηγήσουμε για το οικόπεδο μας δυτι-
κά της Κρήτης είπε δεν υπάρχει το οι-
κόπεδο είναι στην Κρήτη. Και του εξη-
γήσαμε ότι το δυτικά της Κρήτης είναι 
στην Πελοπόννησο. Όπως καταλαβαί-
νετε μαζί με την εξέλιξη που υπάρχει 
στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώ-
πης πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην 
ιδέα ότι η Κρήτη και η  Πελοπόννησος 
θα είναι ο σημαντικότερος ενεργειακός 
κόμβος για την τροφοδότηση της Ευ-
ρώπης από καθαρή ενέργεια. 

Επικρατεί η άποψη ότι οι Ευρωπαίοι 
θέλουν καθαρή ενέργεια και συζητάνε 
την περίπτωση η παραγωγή ενέργειας 
να γίνεται στον τόπο παραγωγής της 
πρώτης ύλης και να μεταφέρεται αυτό 
με καλώδια προς την ΕΕ ώστε να πε-
ριοριστεί το οικονομικό έλλειμμα στο 
ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακος 
έτσι όπως υπολογίζεται με το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου», τόνισε ο 

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Και 
συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι «το θερ-
μοκήπιο είναι ένα καινούργιο χρηματι-
στήριο όπου γίνονται πλειστηριασμοί 
και ανάλογα με την παραγωγή γίνεται 
και η αντίστοιχη χρέωση στη χώρα που 
τροφοδοτεί το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου αλόγιστα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

Έχουμε κάνει το δικό μας σχεδιασμό 
γιατί θα υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη 
και από το καλώδιο που θα περνά από 
την Πελοπόννησο. Δεν θέλω να σταθώ 
στα οικονομικά οφέλη μόνο που θα 
προκύψουν ανάλογα με το φαινόμενο 
των επενδύσεων αλλά κυρίως στο ότι 
ό,τι και να γίνει εξασφαλίζει μία άλλη 
προοπτική στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου». 

Οικονομική αυτονομία
Ο κύριος Τατούλης υποστήριξε ότι 

το ενεργειακό αυτό οικόπεδο και οι 
προοπτικές του αποτελούν ένα είδος 
αναπτυξιακού καμβά για την εμφάνιση 
σοβαρής βιομηχανίας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου καθώς και για την κα-
ταπολέμηση της ανεργίας με τη δημι-
ουργία θέσεων που θα δημιουργήσει. 
«Και αντιλαμβάνεστε ότι η Περιφέρεια 
στο σύνολο της θα έχει αυτονομία οι-
κονομική ώστε να αναπτυχθεί με δια-
φορετικούς ρυθμούς.

Περιμένουμε αποτελέσματα ώστε να 
προσαρμόσουμε την επαγγελματική 
πραγματικότητα των ανθρώπων της 
Πελοποννήσου στα καινούργια δεδο-
μένα. Θα πρέπει από τώρα να εξασφα-
λίζουμε καινούργιες ειδικότητες ώστε 
οι άνθρωποι μας να εξειδικευτούν σε 
αυτούς τους νέους τομείς». 

Και κατέληξε λέγοντας ότι «η Πελο-
πόννησος πρέπει να είναι έτοιμη. Είναι 
πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν οι κα-
τάλληλες συνθήκες για δύο παράλληλα 

κοντινά οικόπεδα και αυτό μας βάζει 
σε άλλους συλλογισμούς. Θα υπάρξει 
συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει 
και ρύθμιση ΑΟΖ στις γενικότερες γε-
ωπολιτικές εξελίξεις που θα είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό για τη χώρα μας». 

Ο κ. Λυγερός, επικεντρώθηκε στα 
οφέλη και σε  ένα στρατηγικό business 
plan που να ενσωματώνει τα νέα δεδο-
μένα. «Η Ελλάδα θα αποφασίσει ποιο 
θα είναι το πλαίσιο του συμβολαίου και 
πώς μπορεί η Περιφέρεια να ενσωμα-
τώσει αυτά τα στοιχεία στις αλλαγές και 
στα νέα δεδομένα που θα έρθουν». 

Ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, ανέ-
φερε ο κ. Κονοφάγος, είναι έτοιμος 
να διεκδικήσει κάθε νόμιμο δικαίω-
μα προς όφελος των πολιτών, από τις 
έρευνες στο νέο οικόπεδο της ΑΟΖ. 

Ο κ. Τατούλης 
υποστήριξε ότι 
το ενεργειακό 
αυτό οικόπεδο 
και οι προοπτικές 
του αποτελούν 
ένα είδος 
αναπτυξιακού 
καμβά για 
την εμφάνιση 
σοβαρής 
βιομηχανίας 
στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου
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Τα εγκαίνια του "Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας" προ-
γραμματίζει για τις 8.00 το απόγευμα της Παρασκευής 6 
Ιουλίου ο δήμος Σικυωνίων. Το "Κέντρο Μελετών" στεγάζε-

ται σε κτήριο που παραχωρήθηκε με δω-
ρεά απο την οικογένεια Λεονάρδου, εντά-

χθηκε στο πρόγραμμα Leader plus Βορείας Πελοποννήσου, 
ανακαινίστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε πολυχώρο άσκη-
σης πολιτιστικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηρι-
οτήτων, που αφορούν στην αξιοποίηση των αρχαιολογικών 
εργασιών της Αρχαίας Σικυώνας. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Εγκαίνια για το 
Κέντρο Μελετών 

Αρχαίας Σικυώνας
Τ ο κτήριο στο οποίο στεγάζεται 

το «Κέντρο Μελετών Αρχαί-
ας Σικυώνας» αποτελεί ένα 

παραδοσιακό οίκημα του Βασιλικού, 
το οποίο παραχωρήθηκε στο δήμο 
Σικυωνίων από τους Άρη και Τατιάνα 
Αναστ. Λεονάρδου  στη μνήμη των 
παππούδων τους Γιάννου και Σοφού-
λας Λεονάρδου. Ο δήμος Σικυωνίων 
αναγνωρίζοντας την ευκαιρία δημι-
ουργίας ενός χώρου που θα εξυπηρε-

τεί το επιστημονικό 
έργο των ανασκα-
φών και της ανά-
δειξης της Αρχαίας 
Σικυώνας, προχώ-
ρησε στην ανακαί-
νισή του εντάσσο-
ντας το έργο στο 
πρόγραμμα Leader 
Plus Βορείας Πε-
λοποννήσου. Η 
τεχνική υπηρεσία 
του δήμου εκπόνη-
σε τις απαραίτητες 
μελέτες και το έργο 
χρηματοδοτήθηκε 
με 100.000€ από 
το πρόγραμμα και 
35.000€ από το 
δήμο Σικυωνίων.

Με το πέρας των 
εργασιών το κτή-
ριο διαμορφώθηκε 
σε έναν πολυχώρο 
άσκησης πολιτιστι-
κών, μελετητικών 

και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
που αφορούν στην αξιοποίηση των 
αρχαιολογικών εργασιών της Αρχαίας 
Σικυώνας και στην ως εκ τούτου ανά-
δειξη της παράδοσης, της ιστορίας και 
του πολιτισμού της περιοχής, αλλά και 
των ανασκαφικών αποτελεσμάτων 
στην αρχαία αγορά, το Στάδιο και το 
Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος.  

Στον ενιαίο χώρο του ισογείου του 
κτηρίου στεγάστηκε βιβλιοθήκη, ανα-
γνωστήριο και σχεδιαστήρια με δυνα-
τότητα υποδειγματικής εκπαιδευτικής 
παρουσίασης του μελετημένου αρ-
χαίου υλικού στους συμμετέχοντες 
σπουδαστές ή μελετητές (μέχρι σήμε-

ρα οι εν λόγω δραστηριότητες λάμβα-
ναν χώρα αποσπασματικά σε αλλότρι-
ους χώρους). 

Στον Α’ όροφο διαμορφώθηκαν 
διακριτοί χώροι μελέτης, δύο τύπου 
γραφείο και ένας τύπου αρχείο. Συ-
νολικά το κτήριο παρέχει τη δυνατό-
τητα εγκατάστασης του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού των αρχαιολόγων και με-
λετητών καθώς και την ασφαλή απο-
θήκευση ευρημάτων στο πλαίσιο της 
επιστημονικής έρευνάς τους και των 
μελετών τους. 

Τα πολλαπλά οφέλη
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

και συμπερασμάτων των εν λόγω 
μελετών αναμένεται να προσελκύσει 
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδια-
φέρον σε διεθνές επίπεδο, με απώ-
τερο στόχο την ενίσχυση της συλλο-
γικής τοπικής αυτοπεποίθησης, την 
ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και 
τη δημιουργία συνθηκών προσέλκυ-
σης τουρισμού, ωφέλιμες για την το-
πική κοινωνία και  την οικονομία της.  

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της Αρχ. Σικυώνας αποτε-
λούσε πάντα για το δήμαρχο Σικυωνί-
ων Σπύρο Σταματόπουλο έναν στόχο, 
τον οποίο υπηρετεί από την αρχή της 
θητείας του με αφοσίωση.  Σύμφωνα 
με τις κατά καιρούς δηλώσεις του, η 
Αρχαία Σικυώνα μπορεί πρέπει να 
αναδειχθεί σε ένα πολύτιμο μνημείο 
του αρχαίου κάλλους αλλά και πόλο 
τουριστικής έλξης αξιοποιώντας τη 
μοναδική ιστορία της αλλά την εξαι-
ρετικής ομορφιάς τοπογεωγραφία 
της. 

Εισηγήσεις
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες 
στους δωρητές και θα πραγματοποι-
ηθούν εισηγήσεις τόσο από τον κ. 
Γιάννη Λώλο, Επίκουρο Καθηγητή 
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας και επικεφαλής των ανασκαφών 
στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Σικυώνας, όσο και από την κ. Γιώτα 
Κασίμη, προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Ο δήμαρχος 
Σικυωνίων 
Σπύρος 
Σταματόπουλος 
από την αρχή 
της θητείας 
του υπήρξε 
μαχητικός 
υποστηρικτής 
της ανάδειξης 
και αξιοποίησης 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
της Αρχαίας 
Σικυώνας
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Ποιο είναι το πραγματικό χρέος μας;   
Να τιμήσουμε την ιστορία της Ορεινής Κορινθίας 

 και να θωρακίσουμε το μέλλον της 
Γράφει ο Δημήτρης Παπαγεωργίου 
Δικηγόρος* 

Σ τα χρόνια του Καλλικράτη οι 
περιοχές του Φενεού και της 
Στυμφαλίας ενοποιήθηκαν ως 

γνωστόν με την πόλη και τα χωριά 
του Κιάτου. Αναφέρω ενδεικτικά ότι 
υπάρχουν διάφορα χωριά του Κιάτου, 
τα οποία πληθυσμιακά είναι ισάριθμα με 
ολόκληρους του πρώην Δήμους μας. Θα 
περίμενε εύλογα κανείς λοιπόν αφενός ο 
ορεινός όγκος να μην αποτελεί το πολιτι-
κό επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, 
αφετέρου να μην λάβει την προσοχή που 
έπρεπε σε σχέση με την πεδινή και πο-
λυπληθή περιοχή μας. Ωστόσο, από το 
2010 ο ενιαίος Δήμος έχει καταγόμενο εξ 
ορεινών Δήμαρχο και κατά πως φαίνε-
ται η πολιτική αντιπαράθεση και το 2019 
θα κορυφωθεί στον τόπο μας λόγω δύο  
«ορεινών» υποψηφιοτήτων.

Εδώ λοιπόν ξεκινούν τα αμείλικτα 
ερωτήματα προς την παρούσα –και ελπί-
ζω απερχόμενη- Δημοτική Αρχή. Διαπι-
στώσατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια κάποια 
ιδιαίτερη προσοχή στα ορεινά μας; Διαπι-
στώσατε φροντίδα κόντρα στην αριθμη-
τική εκλογική λογική βασισμένη στο συ-
ναίσθημα της καταγωγής; Διαπιστώσατε 
κάποια ενίσχυση του ορεινού όγκου σε 
κατασκευαστικό επίπεδο, σε περιβαλλο-
ντική ευαισθησία, σε τουριστική ανάδειξη, 
διαφήμιση και αξιοποίηση, σε βελτίωση 
των παροχών υγείας και ιδίως παιδείας;  
Πέρασαν ήδη οκτώ χρόνια και πλέον βα-
δίζουμε στον τελευταίο εκλογικό χρόνο, 
που οι πασπάλες τσιμέντου στις κακοτεχνί-
ες των δρόμων δεν μπορούν να κρύψουν 
την απόλυτη αδιαφορία, τον προεκλογικό 
εμπαιγμό, την ακατάσχετη παροχολογία 
«όλα σε όλους» και κυρίως την απουσία 
ολοκληρωμένου και υπεύθυνου προ-
γράμματος, όπου το καθετί θα έχει σχε-
διαστεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό.  
Η σημερινή Δημοτική Αρχή κουράστηκε 
και κούρασε. Παρακολουθούμε εμβρό-
ντητοι ένα παιχνίδι τυφλοπόντικα με την 
ύδρευση του Κιάτου από τη Στυμφαλία 
χωρίς μελέτες, με σπάσιμο κονδυλίων 
δήθεν για αντικατάσταση σωλήνων άρ-
δευσης της Στυμφαλίας που μετά θα ζη-
τήσουν να μετατραπούν σε υδρευτικές 
και έτσι να πάει νερό στο Κιάτο, χωρίς κα-
μία εγγύηση μονιμότητας του Εδώ λοιπόν 
ξεκινούν τα αμείλικτα ερωτήματα προς 

την παρούσα -και ελπίζω απερχόμενη- 
Δημοτική Αρχή. Διαπιστώσατε εσείς όλα 
αυτα τα χρόνια κάποια ιδιαίτερη προσοχή 
στα ορεινά μας; Διαπιστώσατε φροντίδα 
κόντρα στην αριθμητική εκλογική λογι-
κή βασισμένη στο συναίσθημα της κατα-
γωγής; Διαπιστώσατε κάποια ενίσχυση 
του ορεινού όγκου σε κατασκευαστικό 
επίπεδο, σε περιβαλλοντική ευαισθησία, 
σε τουριστική ανάδειξη, διαφήμιση και 
αξιοποίηση, σε βελτίωση των παροχών 
υγείας και ιδίως παιδείας;

Πέρασαν ήδη οκτώ χρόνια και πλέ-
ον βαδίζουμε στον τελευταίο εκλογικό 
χρόνο, που οι πασπάλες τσιμέντου στις 
κακοτεχνίες των δρόμων δεν μπορούν 
να κρύψουν την απόλυτη αδιαφορία, τον 
προεκλογικό εμπαιγμό, την ακατάσχετη 
παροχολογία «όλα σε όλους» και κυρίως 
την απουσία ολοκληρωμένου και υπεύ-
θυνου προγράμματος, όπου το καθετί θα 
έχει σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο 
σκοπό.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή κου-
ράστηκε και κούρασε. Παρα-
κολουθούμε εμβρόντητοι ένα 

παιχνίδι τυφλοπόντικα με την ύδρευση 
του Κιάτου από τη Στυμφαλία χωρίς με-
λέτες, με σπάσιμο κονδυλίων δήθεν για 
αντικατάσταση σωλήνων άρδευσης της 
Στυμφαλίας που μετά θα ζητήσουν να 
μετατραπούν σε υδρευτικές και έτσι να 
πάει νερό στο Κιάτο, χωρίς καμία εγγύη-
ση μονιμότητας του έργου, απόδοσής του 
και κυρίως εξασφάλισης της υγείας των 
δημοτών. Παρακολουθούμε επίσης ένα 
παιχνίδι αισχρού λαϊκισμού με κακόγου-
στες εκφράσεις, χείριστο επίπεδο δημόσι-
ου λόγου, ύβρεις στους πολιτικούς ακόμα 
και εν δυνάμει αντιπάλους, ταξίματα προ-
σωπικού χαρακτήρα, εμπορία πολιτικών 
αξιωμάτων σε «φίλους και πρώην αντιπά-
λους». Ακόμα βλέπουμε την πλήρη περι-
θωριοποίηση του Δήμου μας από όλους 
τους άλλους θεσμικούς παράγοντες του 
τόπου. Καμία σχέση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με εχθρικές σχέσεις με 
πολλούς περιφερειακούς συμβούλους 
ακόμα και της περιοχής μας και δη πρώην 
Δημάρχους που έπρεπε πάντοτε να εκμε-
ταλλευόμαστε την εμπειρία και τις επα-
φές τους, με κάκιστες σχέσεις με σχεδόν 
όλους τους Δημάρχους της Κορινθίας.

Και αναρωτιέμαι στο σημείο αυτό αν 
αυτή είναι η εικόνα που αξίζει σε έναν 

τόπο υπερήφανο, ιστορικό, με κορυφαίες 
προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου 
και από τους δύο πολιτικούς χώρους, με 
ιστορικές φυσιογνωμίες, με διπλωμάτες, 
στρατιωτικούς, διακεκριμένους ακαδη-
μαϊκούς. Θα δεχθούμε ως «ορεινοί» να 
υπάρξει «αιώνια απαίτηση του κόσμου» 
στο Κιάτο, που είναι οι δικοί μας συγγε-
νείς που κάποτε έφυγαν από τα ορεινά, 
που είναι οι δικοί μας φίλοι, συμπατριώ-
τες, συνάδελφοι κτλ ότι δεν αξίζουμε να 
έχουμε την ευθύνη όλης της ιστορικής 
και δυναμικής μας περιοχής, ότι δή-
θεν δεν μπορούμε να αντέξουμε και να 
ανταπεξέλθουμε στη σοβαρότητα και την 
υπευθυνότητα που απαιτεί η διοίκηση και 
η εκπροσώπηση σχεδόν 30.000 ανθρώ-
πων, διότι αυτά είναι τα δείγματα και οι 
συμπεριφορές της παρούσας Δημοτικής 
Αρχής;

Ή ρθε η ώρα να σταματήσουμε 
να ανεχόμαστε μία κατάστα-
ση που δεν τιμά το μέσο ήθος 

του μέσου Φενεάτη και Στυμφάλιου. 
Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τις ευθύ-
νες μας και να ξεχωρίσουμε τις χαλαρές 
στιγμές των χωριών μας πχ ενός γλεντιού 
ή μιας καθημερινής καφενειακής συζή-
τησης από τη διοίκηση ενός ολόκληρου 
τόπου. Κλείνει το ένα σπίτι πίσω από το 
άλλο στα μέρη μας. Έκλεισαν σχεδόν 
όλες οι υπηρεσίες. Η ασφάλεια που ήταν 
ένα μόνιμο οχυρό των ορεινών έχει χτυ-
πηθεί δραστικά, όταν δεν υπάρχει καμία 
αστυνόμευση της περιοχής -και τι να 
κάνουν 2-3 άνθρωποι για τόσα χωριά 
και τόσο μεγάλη έκταση. Μειώνεται κάθε 
έτος ηδυναμική των σχολείων μας, διότι 
υπάρχει απόλυτη απουσία έγκαιρου και 
δυναμικού σχεδιασμού, αλλά απλά εκ 
των υστέρων αντίδραση επιπέδου ύβρε-
ων με μοναδικό σκοπό να μπουν κάποιες 
φωτογραφίες σε κάποια προεκλογικά 
φυλλάδια. Απόλυτη αδιαφορία στον το-
μέα της ενίσχυσης -διαφημιστικής και σε 
επίπεδο θεσμικό με ξένες πρεσβείες και 
επιχειρήσεις- των τουριστικών επιχειρή-
σεων αλλά και των τοπικών προϊόντων 
της περιοχής μας. Γιατί αυτό πρέπει να 
είναι ένας μοντέρνος Δήμος: ο κρατικός 
βοηθός, ο συνεργάτης, ο διαφημιστής του 
δημότη που μένει, δουλεύει και προσπα-
θεί να προκόψει στον τόπο του.

Σας καλώ με κάθε σεβασμό στην ιστο-
ρία του τόπου μας και με τη μέγιστη υπευ-

θυνότητα απέναντι στο παρόν και το μέλ-
λον μας στον ένα χρόνο που μένει έως τις 
εκλογές να αναδείξουμε τις υγιείς δυνά-
μεις του τόπου μας, αυτούς που θέλουν 
να προσφέρουν και όχι απλά να μην πη-
γαίνουν στις υπηρεσίες τους, αυτούς που 
θέλουν να δώσουν και δεν έχουν ανάγκη 
να πάρουν τίποτα άλλο πέραν της τιμής 
και της εμπιστοσύνης των συμπατριωτών 
τους, αυτούς που έχουν όραμα για το γε-
νικό- συνολικό καλό και όχι για ατομικές 
διαπραγματεύσεις και παζάρια.

Ο δρόμος θα είναι δύσκολος και ανη-
φορικός. Αλλά τα μέρη μας πάντοτε σε 
τέτοιους δρόμους απέδειξαν την αξία 
τους και έγραψαν της ιστορία μας. Αυτό 
θα κάνουμε και τώρα.

* Ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 
1981. Κατάγεται από τη Λαύκα Κορινθίας. Ει-
σήχθη στη Νομική Σχολή Αθηνών το 1999 από 
την οποία αποφοίτησε το 2003. Ολοκλήρωσε τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές το 2005 στο Αστι-
κό Δίκαιο της Νομικής Σχολής των Αθηνών. 
Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής 
στο Αστικό Δίκαιο. Από το 2005 είναι Δικη-
γόρος Αθηνών. Στο παρελθόν έχει διατελέσει 
Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Νομικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), 
Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης και Νομικός Σύμβουλος του Προέδρου 
της Ο.Π.Α.Π. Υπηρεσιών Α.Ε. Ως ασκούμενος 
δικηγόρος υπηρέτησε στο Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και συγκεκριμένα στον Οργανισμό 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), όπου απέκτησε 
βαθιά γνώση των ασφαλιστικών και κοινωνικών 
ζητημάτων του αγροτικού κόσμου. Το 2002 σε 
ηλικία 21 ετών εκλέγεται Δημοτικός Σύμβου-
λος στο Δήμο Στυμφαλίας. Στις επόμενες δύο 
εκλογικές αναμετρήσεις (2004 και 2006) επανε-
κλέγεται στις πρώτες θέσεις. Το 2005 σε ηλικία 
μόλς 24 ετών εκλέχθηκε από την πλειοψηφία 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, θέση στην 
οποία επανεκλέχθη ομοφώνως το 2007. Στα 
φοιτητικά χρόνια διετέλεσε μέλος Συμβουλίου 
Σχολής της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής και αναπλη-
ρωτής υπεύθυνος το 2002. Απο το 2000 μετεχει 
ως σύνεδρος σε ολα τα συνέδρια της ΟΝΝΕΔ 
και της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει άριστα την 
Αγγλική και πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα. 
Αρθρογραφεί τακτικά σε νομικά περιοδικά και 
στον Κορινθιακό τύπο για ζητήματα πολιτικού, 
κοινωνικού και αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος. 
Είναι παντρεμένος με την κα Ευγενία Λυμπερο-
πούλου, Δικηγόρο Αθηνών.
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Γνώμη Αγροτικά

Επίσκεψη του αν. υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Πρακτικό 

Γεωργικό Σχολείο Βέλου
Tην Κορινθία επισκέφτηκε προ ημε-

ρών ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, 
έπειτα από πρόσκληση της περιφερεια-
κής Παράταξης Πελοποννήσου, «Πελο-
πόννησος Οικολογική» και του Συλλόγου 
Αλιέων Ξυλοκάστρου «ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ».

Ο Γιάννης Τσιρώνης πήγε πρώτα στο 
Ξυλόκαστρο όπου συναντήθηκε με τον 
Δήμαρχο Ξυλοκάστρου, Ηλία Ανδρικό-
πουλο, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς 
του που απασχολούν στην περιοχή. 

Στην συνέχεια ο Γιάννης Τσιρώνης, 
συνοδευόμενος και από τον βουλευτή 
Κορινθίας, Γιώργο Ψυχογιό, τον πρόε-
δρο των Ελληνικών Γεωργικών Αποζη-
μιώσεων, Φάνη Κουρεμπέ και την Πε-
ριφερειακή Σύμβουλο Πελοποννήσου, 
Δήμητρα Λυμπεροπούλου, επισκέφτηκε 
τον Δενδροκομικό σταθμό Ξυλοκάστρου 
και τις εγκαταστάσεις της μητρικής φυ-
τείας εσπεριδοειδών -της μοναδικής σε 
όλη την Ελλάδα- όπου παράγονται και 
διατίθενται πιστοποιημένα σπορόφυτα 
εσπεριδοειδών. Εκεί ενημερώθηκε επί-
σης σχετικά με την έλλειψη προβασικού 
υλικού λεμονιάς αλλά και την ανάγκη 
εξυγίανσης των ελληνικών ποικιλιών 
λεμονιάς.

Σύσκεψη με τους δημάρχους
Τέλος ο Αν. Υπουργός επισκέφτηκε 

το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Βέλου 
(ΑΧΕΠΑ) όπου, αφού ξεναγήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του και ενημερώθηκε για 
τις δραστηριότητες της σχολής, συμμε-
τείχε σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Βέλου 
Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκο, τον Δή-
μαρχο Ξυλοκάστρου, Ηλία Ανδρικόπου-
λο, τον Βουλευτή Κορινθίας, Γεώργιο 
Ψυχογιό και φορείς. 

Στην σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα 
λειτουργίας του γεωργικού σχολείου, 
αλλά  και δυνατότητες αναβάθμισης του 

σε θέματα εκπαίδευσης αγροτών. 
Μετά το τέλος της επίσκεψης, ο Αν. 

Υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και 
Τροφίμων δήλωσε ότι «ο Νομός Κοριν-
θίας έχει όλες τις προϋποθέσεις αλλά και 
προοπτικές ώστε να εξελιχθεί αναπτυξι-
ακά τόσο στον τομέα της γεωργίας και 
αλιείας όσο και στον τομέα του τουρι-
σμού, αλλά οφείλουμε να του δώσουμε 
τις ευκαιρίες που του αξίζουν και που 

δεν δόθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 
τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς από την 
πλευρά μας ως πολιτική ηγεσία αλλά και 
οι αυτοδιοικητικοί μας θα βοηθήσουμε 
προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το 
έχουμε πράξει μέχρι σήμερα και φυσικά 
το Υπουργείο αλλά και το γραφείο μου 
είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση 
που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής».

Προτεραιότητα 
μας το πρόγραμμα 
δακοκτονίας

Π. Τατούλης

Μέσα στις προτεραιότητες 
της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου είναι η υλοποίηση του 
προγράμματος δακοκτονίας. 
Η εκτέλεση των δολωματι-
κών ψεκασμών καθώς και η 
παγιδοθεσία γίνεται από ερ-
γολάβους, οι οποίοι αναδει-
κνύονται μέσω διενέργειας 
διαγωνισμών.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Περιφερικών Ενοτήτων 
ξεκίνησαν έγκαιρα. 
Για να υπάρξει δυνατότητα 
εκτέλεσης προσυμβατικών 
εργασιών δακοκτονίας, όπως 
και τις προηγούμενες περι-
όδους και να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις, έχει ήδη 
υπάρξει από τον προηγού-
μενο Απρίλιο παρέμβαση 
της Περιφερειακής Αρχής 
προς το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου 
να   προωθηθεί η αναγκαία 
νομοθετική ρύθμιση.
Παρά το γεγονός ότι η Περι-
φέρεια Πελοποννήσου δεν 
λαμβάνει τις αναλογούσες 
πιστώσεις από τη σχετική 
απόφαση κατανομής του 
ΥΠΕΣ, σύμφωνα  με την 
έκταση των ελαιώνων  και 
το ύψος της παραγωγής  των 
ελαιοκομικών προϊόντων,  ο 
προϋπολογισμός του έργου 
για το 2018  είναι ο μεγαλύ-
τερος των τελευταίων ετών, 
αξιοποιώντας και τα αδιάθετα 
ποσά της προηγούμενης 
περιόδου. 
Όσον αφορά το εποχικό 
προσωπικό, το Υπουργείο 
Εσωτερικών, έχουν ήδη 
ξεκινήσει από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες οι  διαδικασίες 
πρόσληψης του προσωπικού 
μέσω ΑΣΕΠ.

ηλεκτρονικό τσιγάρο

 3 ατμοποιητές αναλώσιμα

 3 υγρά αναπλήρωσης

 3 μπαταρίες 

 3 αξεσουάρ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818  

E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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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

Προβληματισμός για τις τιμές στο βερίκοκο
Μία ιδιαίτερη χρονιά αναμένεται να 

είναι η φετινή για τους παραγωγούς βε-
ρίκοκου στην Αργολίδα και στην Κοριν-
θία, περιοχές που καλύπτουν σε μόνιμη 
βάση το 50% της συνολικής παραγωγής 
στην Ελλάδα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά δίνουν ένα προβάδισμα στην αγορά, 
όπου, όμως, και φέτος υπάρχουν ζητή-
ματα με τις τιμές που διαμορφώθηκαν, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσάρε-
στων σκέψεων για το τι μέλλει γενέσθαι. 
Απέναντι στα προβλήματα, παρόλα 
αυτά, υπάρχουν οι αριθμοί, που εκπέ-
μπουν αισιοδοξία. Στον τομέα των εξα-
γωγών, η αύξηση μέχρι στιγμής αγγίζει 
το 52,4%, ποσοστό που μεταφράζεται 
σε 10.928 τόνους.

Ξεπέρασε τα 10.000 στρέμματα 
στην Κορινθία

Αυξητικές είναι και οι τάσεις στην 
Κορινθία, όπως μας ενημέρωσαν οι 
αρμόδιοι από τη ΔΑΟΚ, επισημαίνοντας 
ότι φέτος αναμένεται περαιτέρω αύξη-
ση της παραγωγής, ενώ το 2016 και το 

2017 καλλιεργήθηκαν 10.500 στρέμ-
ματα και παρήχθησασν περίπου 9.500 
τόνοι. Η αύξηση της καλλιέργειας εντο-
πίζεται στις ποικιλίες επιτραπέζιου που 
ήδη είναι πολλές.

Από τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμέας, 
ο Κώστας Κωστάκης μας δήλωσε ότι 

«επικρατεί μία απογοήτευση στον κό-
σμο, αφού τα κέρδη του είναι μικρά και 
τις τιμές τις διαμορφώνει ένα καρτέλ. Η 
εξαγωγή κινήθηκε από 35 έως 55 λε-
πτά. Η κομπόστα άρχισε να παρουσιάζει 
προβλήματα για τον παραγωγό αφού 
άρχισε διαλογή, και σε αυτόν τον τομέα, 

ενώ παλιά ήταν σκούπα για όλο το προϊ-
όν. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στα 30 λε-
πτά, ενώ δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η 
τιμή της πούλπας, που κινείται από 17 
έως 15 λεπτά».

Τέλος, ο κ. Κωστάκης αναφέρθηκε 
και στην έλλειψη συντονισμού από το 
κράτος στην καλλιέργεια ενός τόσο εξα-
γώγιμου προϊόντος όπως το βερίκοκο, 
με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών ποι-
κιλιών.

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγί-
ου Βασιλείου, ο Μιχάλης Βαρδάκας μας 
τόνισε ότι «φέτος έχουμε αυξημένη 
παραγωγή κατά 30% και οι τιμές είναι 
στα περσινά επίπεδα σε ό,τι αφορά την 
κομπόστα, ενώ η πούλπα έπεσε πολύ 
χαμηλά, στα 13 λεπτά. Η ποσότητα 
που υπολογίζουμε να κατευθυνθεί για 
πούλπα είναι περίπου 300 τόνοι .Το επι-
τραπέζιο κινήθηκε στα 60 έως 00 λεπτά. 
Γενικότερα, οι τιμές τα τελευταία χρόνια 
παραμένουν σταθερές, με μία ελαφριά 
πτωτική τάση», συμπλήρωσε.

Πηγή: www.ypaithros.gr

Στις Βρυξέλλες ταξίδεψαν τα Πελοποννησιακά ΠΟΠ 
προϊόντα και η Πελοποννησιακή γαστρονομία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε στην 
εκδήλωση ανάδειξης της ΠΟΠ γαστρονομίας και 
των ΠΟΠ προϊόντων της Ελλάδας, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιοτην Τρίτη 26 Ιουνίου 2018. Η εκδή-
λωση διοργανώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου και με την 
συνεργασία του Γραφείου Οικονομικών & Εμπο-
ρικών Υποθέσεων – Πρεσβεία της  Ελλάδος στο 
Βέλγιο, του Γραφείου ΕΟΤ της περιοχής BENELUX 
και τοπικών ελλήνων σεφ και εισαγωγέων. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στο κεντρικό εστι-
ατόριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στήθηκε 
ένα μικρό “χωριό” Ελληνικών γεύσεων, όπου οι 
συμμετέχουσες Περιφέρειεςπαρουσίασαν τα ΠΟΠ 
προϊόντα και την ιδιαίτερη γαστρονομία του κάθε 
τόπου. Στην εκδήλωση παρουσίασης και γευσι-
γνωσίας των ΠΟΠ προϊόντων είχαν προσκληθεί 
και παραβρέθηκαν 600 άτομα μεταξύ των οποίων 
Ευρωβουλευτές, στελέχη και υπάλληλοι του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επαγγελματίες και μέλη 
της Ελληνικής κοινότητας. Οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να γευτούν και να γνωρίσουν τα εξαιρετι-
κής ποιότητας πελοποννησιακά προϊόντα, όπου ο 
καταξιωμένος Πελοποννήσιος σεφ Σταύρος Κου-
στένης παρουσίασε μοναδικές, παραδοσιακές συ-

νταγές της Πελοποννήσου όπως καγιανά με φέτα 
ΠΟΠ Αρκαδίας και άγρια ρίγανη Ταϋγέτου, φάβα 
Φενεού με σύγκλινο Μάνης, μανιάτικα λαλάγγια 
με ελιές Kαλαμών, τηγανιάμε παστά λουκάνικα με 
τσακώκινη μελιτζάνα και ποιοτικά Πελοποννησι-
ακάπροϊόντα όπως σύκα, σφέλα, σταφίδα Κοριν-
θίας, παξιμάδια, χυμούς και ποικιλίες κρασιού της 
Πελοποννήσου. Τέλος, κα. Νικολάκου είχε συνερ-
γασία με τον Ευρωβουλευτή κ. Κούλογλου, τους 
εκπροσώπους της Πρεσβείας και του ΕΟΤ, όπου 
συζήτησαν τη δυνατότηταδιοργάνωσης αντίστοι-
χης εκδήλωσης αποκλειστικά για τα προϊόντα και 
τηγαστρονομία της Πελοποννήσου, πρόταση και 
την οποία αποδέχθηκαν. Η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου συνεχίζει δυναμικά να συμμετέχει σε όλες 
τιςσημαντικές εκδηλώσεις και διεθνή φόρα καθώς 
και να υλοποιεί σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο 
της προβολής των ποιοτικών ΠΟΠ προϊόντων, της 
γαστρονομίας και της τοπικής διατροφής, καθώς 
και ευρύτερα του προορισμού «Πελοπόννησος». 
Βασικήεπιδίωξη αποτελεί η ανάδειξη των ΠΟΠ 
Πελοποννησιακών Προϊόντων και της Πελοπον-
νησιακής Γαστρονομίας σε βασικούς παράγοντες 
οι οποίοι προσθέτουν υπεραξία στο σύνολο της 
Πελοποννησιακής Οικονομίας.

Αγροτικά





ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

GOLDEN SPA ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑ! ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
SPA ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 90’!!! ANTISTRESS 
ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΥΕΞΙΑ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ!!!

ΕΚΠΤΩΣΗ

35%

ΒΙΟΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, 
ΕΝ∆Ο∆ΕΡΜΙΑ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!!! 
6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ, 
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΦΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
–ΜΑΤΙΩΝ-ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΤΕΚΟΛΤΕ!

ΕΚΠΤΩΣΗ

45%
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Στη διάθεση των δήμων 95 εκατ. ευρώ για τον 
εκσυγχρονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών 

Εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, υπέγραψε την Πρόσκλη-
ση προς τους Δήμους και τα Νομικά 
Πρόσωπα αυτών για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο διάθεσης 95 
εκατ. ευρώ, ώστε το σύνολο των λει-
τουργούντων δημοτικών βρεφικών, 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
μών σε ολόκληρη τη χώρα να επιχορη-
γηθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εναρμόνισή τους με τις προδιαγραφές 
του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδό-
τησης (Π.Δ. 99/2017). 

Με αυτή την πρόσκληση:
• Διατίθενται 95 εκατ. ευρώ στους 

325 Δήμους για το σύνολο των 1.700 
λειτουργούντων δημοτικών σταθμών 
τους

• Προβλέπεται κατανομή της χρη-
ματοδότησης ανά σταθμό με ανώτατο 
ύψος τις 50.000 ευρώ

• Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 
31η Δεκεμβρίου 2018

• Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τη 

31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα 
παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολο-
γημένων αιτημάτων των Δήμων 

Βασικό μέλημα της Κυβέρνησης και 
του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η 
εδραίωση ενός ολοένα και πιο ασφα-
λούς περιβάλλοντος φιλοξενίας για τα 
βρέφη και τα παιδιά. Στη βάση αυτής 
της επιδίωξης, το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, ανταποκρινόμενο στην απαίτηση 
για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και ιδιαί-
τερα προς τα μικρά παιδιά και τους γο-
νείς τους,  σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξέδωσε 
το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017, με το 
οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
αδειοδότησης και λειτουργίας των δη-
μοτικών βρεφικών, παιδικών και βρε-
φονηπιακών σταθμών. 

Με πλήρη επίγνωση των δυσκολι-
ών που αντιμετωπίζει η χώρα και της 
επίδρασής τους στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπεται 

πενταετές χρονικό περιθώριο για τους 
Δήμους προκειμένου να προσαρμο-
στούν πλήρως στα όσα ορίζει το Π.Δ. 
99/2017, με προτεραιότητα στα ζητή-
ματα ασφάλειας. Παράλληλα, εξασφα-
λίστηκε το ποσό των 95 εκατ. ευρώ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογική 
προσπάθεια διαμόρφωσης καλύτερων 
όρων για τα βρέφη και τα παιδιά, παρά 

τις οικονομικά αντίξοες συνθήκες. 
Πρόκειται για μία ακόμη συγκε-

κριμένη πρωτοβουλία ενίσχυσης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, 
από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, η οποία εντάσσεται στις 
συνεχόμενες προσπάθειες εναρμόνι-
σης των κοινωνικών υποδομών με τις 
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση κοινού 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου, η εκδήλωση 
που διοργάνωσε η εφημερίδα Η ΑΥΓΗ στην αίθουσα 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΕΣ. Στην εκδήλωση – συζήτηση που συντόνι-
σε ο δημοσιογράφος της Αυγής Δημήτρης Χρήστου, 
ο Ακαδημαϊκός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας 
Δουζίνας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη 
Μεσόγειο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου Σωτήρης Ρούσσος ανέπτυ-
ξαν μια σειρά θεμάτων όπως:

• Το νέο πολυπολικό διεθνές σύστημα ισχύος όπως 
διαμορφώνεται στον 21ο αιώνα και η θέση της Ελλά-
δας

• Ανάλυση της συμφωνίας Ελλάδας – πΓΔΜ 
• Η πρόσληψη της εξωτερικής πολιτικής από την 

ελληνική κοινωνία
• Η στρατηγική της Τουρκίας ως  περιφερειακής 

αναθεωρητικής δύναμης 
• Η στρατηγική συμμαχιών της Ελλάδας και ο ρόλος 

της ως δύναμη σταθερότητας, ειρήνης και συνεργα-
σίας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Τις εισηγήσεις των ομιλητών ακολούθησε σειρά 
ερωτήσεων και τοποθετήσεων του κοινού. 

Πιστεύουμε ότι σε μία εποχή που χρειάζεται όσο 
ποτέ σοβαρή, τεκμηριωμένη προσέγγιση  των θεμά-
των εξωτερικής πολιτικής η δημόσια συζήτηση  πρέ-

πει να γίνεται με ψυχραιμία, γνώση της Ιστορίας και 
των Διεθνών Σχέσεων και όχι με άναρθρες κραυγές 
σοβινιστικού εθνικισμού και μικροκομματικές σκοπι-
μότητες. Σε αυτό το πλαίσιο εκδηλώσεις σαν τη χθεσι-
νή προάγουν το δημόσιο διάλογο και την κατανόηση 
καίριων θεμάτων, κάτι που η κοινωνία μας πραγματι-
κά χρειάζεται.
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1937: Ο βασιλιάς Γεώργιος Β¨
στα χωριά της Βόχας

Φωτογραφίες και ιστορίες...

Τον Απρίλιο του 1937 κι ενώ 
στην εξουσία βρίσκεται ο 
Ιωάννης Μεταξάς, μετά την 

επιβολή του πραξικοπήματος της 
4ης Αυγούστου, ο τότε βασιλιάς της 
Ελλάδας Γεώργιος Β΄ πραγματοποι-
εί περιοδεία στην Πελοπόννησο με 
το τρένο. Κατά το τέλος της περιο-
δείας του, στις 16 Απριλίου 1937 η 
αμαξοστοιχία του περνά από τα χω-
ριά της Κορινθίας και σταθμεύει δι-
αδοχικά στα χωριά της Βόχας: Βέλο, 
Κοκκώνι, Βραχάτι και Περιγιάλι 
πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής 
για την Αθήνα. 

Ο τύπος της εποχής παρακολου-
θεί την περιοδεία με εκτενή ρεπορ-
τάζ που στέλνουν οι ανταποκριτές 
του από κάθε σταθμό. Έτσι λοιπόν, 
όπως μας πληροφορεί η εφημερί-
δα Ακρόπολις της 17ης Απριλίου 
1937: «…ο Βασιλεύς ραινόμενος με 
άνθη, επεβιβάσθη της αμαξοστοιχί-
ας, άναχωρησάσης διά Βέλλον, όπου 
νέα συγκέντρωσις αποτελουμένη 
από τούς κατοίκους των Κοινοτήτων 
Βέλλου, Νεράντζης, Νεοχωρίου(;), 
Κρήνων καί Ταρσινών, ανέμενεν 
ανυπομόνως την άφιξιν του Άνακτος 
(…) Μετά προσφώνησιν του αντιπρο-
έδρου της Κοινότητος Βέλλου κ. Κα-
ρακατσάνη, (…)  προσεφέρθη εις τον 
Άνακτα εγχώριος οίνος ίνα γευθή το 
προϊόν της περιοχής». Όπως διασώ-
ζει το περιστατικό ο ανταποκριτής 
της εφημερίδας Ελληνικό Μέλλον, 
τη στιγμή που ο βασιλιάς έφερε το 
ποτήρι στα χείλη του ο λαός ανέκρα-
ξε: «Στην υγειά σου Γιώργη»! ενώ 
γηραιός φουστανελοφόρος ήπιε την 
ίδια στιγμή κρασί από μεγάλο ασκό 
και ο βασιλιάς αστειευόμενος του 
είπε: «Μην το πιείς όλο»!

Όταν η αμαξοστοιχία ξεκίνησε 
από το Βέλο και μέχρι να φτάσει στο 
Κοκκώνι, όπως περιγράφει ο αντα-
ποκριτής της εφημερίδας Ακρόπο-
λις, ο βαλκανιονίκης Κυριακίδης την 
ακολούθησε τρέχοντας προς τιμήν 
του βασιλιά(!) και μάλιστα έφτασε 
ταυτόχρονα με το τρένο στο σταθ-
μό του Κοκκωνίου. Εκεί προσέφερε 
ανθοδέσμη στον Γεώργιο και του 
δήλωσε την πλήρη αγάπη και αφο-
σίωση του αθλητικού συλλόγου της 
περιοχής. Στη συνέχεια λόγο εκ-
φώνησε ο πρόεδρος του Κοκκωνί-
ου κ. Γεώργας δηλώνοντας μεταξύ 
άλλων: «…Σου διαδηλώνουμε την 
αφοσίωσι και την πίστι μας προς Σε 
τον Γυιό του ενδόξου και αθανάτου 
Στρατηλάτου μας Κωνσταντίνου (…) 
Γι’ αυτό αφήσαμε σήμερα τις αγρο-
τικές μας δουλειές και ήλθαμε να Σέ 
δούμε καί νά σου πούμε με όλην τήν 
δύναμι της ψυχής μας τα καλώς ώρι-
σες στό χωριό μας». 

Μετά και αυτή τη δήλωση πίστης 
και υποταγής η αμαξοστοιχία του 
μονάρχη έφτασε στο Βραχάτι όπου 
είχε στηθεί εξέδρα (βλέπε φωτό). 
Στην εξέδρα υπήρχαν δεσποινίδες 
με τοπικές παραδοσιακές ενδυμασί-
ες (φωτό) τις οποίες ο βασιλιάς χαι-
ρέτισε. Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
κ. Διαμαντόπουλος  δεν μπορούσε 
παρά να προσφωνήσει κι αυτός τον 

Άνακτα λέγοντας μεταξύ άλλων «Ως εύ 
παρέστης λατρευτέ μας Βασιληά. Σε υπο-
δεχόμεθα σήμερον με ανέκφραστον χαράν 
και ψυχικόν ένθουσιασμόν ως το σύμβο-
λον της εθνικής ενότητος των Ελλήνων 
και τον προάγγελον μιας καλλιτέρας αύρι-
ον. Ως ευ παρέστης Γυιέ του Στρατηλάτου 
Κωνσταντίνου, όστις δια της αποφασιστι-
κής Σας χειρονομίας της 4ης Αύγούστου 
εθέσατε τέρμα οριστικόν εις τον φθορο-
ποιόν διχασμόν του παρελθόντος και εσώ-
σατε την σπαρασσομένην Ελλάδα μας από 
βεβαίαν καταστροφήν (...)».

Επίσης, όπως μας πληροφορεί ο 
ανταποκριτής της εφημερίδας Ελληνικό 
Μέλλον «ο πρόεδρος επέδωσεν επί πα-
πύρου ψήφισμα του κοινοτικού συμβου-
λίου υπό χθεσινήν ημερομηνίαν δια του 
οποίου η κεντρική οδός από ΒραχατΙου 
πρός Βοχαϊκόν ονομάζεται οδός Γεωργί-
ου Β'»!

Στη συνέχεια το ρεπορτάζ μάς πλη-
ροφορεί ότι δεν πρόλαβε να ξεκινήσει η 
αμαξοστοιχία από το Βραχάτι, σταμάτη-
σε μετά από λίγα λεπτά στον Άσσο, όπου 
άλλες ενθουσιώδεις εκδηλώσεις περί-
μεναν τον Άνακτα! Εκεί τον υποδέχτηκε 
«επί μικράς εξέδρας νεάνις ενδεδυμένη 
λευκό, με χρυσούν δάφνινον στέφανον 
επί της κεφαλής και κρατούσα εις την δε-
ξιάν σημαία και εις την αριστεράν ξίφος» 
παριστάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη 
Δόξα. Γύρω της βρίσκονταν νέοι με το-
πικές ενδυμασίες φέροντες επίσης ξίφη, 
εικονίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη Νίκη. 
Τον βασιλιά προσεφώνησε ο πρόεδρος 
κ. Σοφιανίδης ο οποίος σύμφωνα πάντα 
με τον ανταποκριτή της εφημερίδας «δι-
ατρανώσας τα αισθήματα αφοσιώσεως 
των κατοίκων εις τον Βασιλέα και τον 
Εθνικόν Κυβερνήτην» ενώ μια μαθήτρια 
πρόσφερε άνθη. 

Τέλος, η αμαξοστοιχία έκανε ακόμη 
μία στάση στο Περιγιάλι αυτή τη φορά, 
όπου υπό το άγρυπνο βλέμμα του δικτά-
τορα Ιωάννη Μεταξά όπως βλέπουμε 
στη μεγάλη φωτογραφία, έγινε εγκάρδια 

υποδοχή του Γεωργίου και μία ακόμη 
προσφώνησή του από τον πρόεδρο τη 
Κοινότητας κ. Κατσίκα.

Έρευνα-Επιμέλεια: 
Γιώτα Αθανασούλη
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Από τη λίμνη Στυμφαλία
στις κορυφές της Ζήρειας

ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ιστορία των 
παλαιών σχολείων

Το Ίδρυμα Κορινθιακών Με-
λετών, ο Δήμος Σικυωνίων 
και το Δημοτικό σχολείο 
Μουλκίου διοργανώνουν εκ-
δήλωση με θέμα:
«Η ιστορία των παλαιών σχο-
λείων Μουλκίου & Βασιλικού 
(1840-1940)».
Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στο προαύλιο του 
Δημοτ. Σχολείου Μουλκίου 
την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, 
ώρα 8.30 μ.μ.
Ομιλητής θα είναι το μέλος 
του Ιδρ. Κορινθιακών Μελε-
τών κ. Κωνσταντίνος Κελλά-
ρης, ο οποίος θα παρουσιά-
σει την άγνωστη ιστορία των 
δύο σχολείων, με την προ-
βολή παλαιών εγγράφων και 
φωτογραφικού υλικού.

εκδήλωση

Στο φιλόξενο και καλαίσθητο Αμφιθέ-
ατρο του Μουσείου Περιβάλλοντος της 
Στυμφαλίας πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 24 Ιουνίου μια πολύ ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση λογοτεχνικού - λαογραφικού 
περιεχομένου με πρωτοβουλία του Ιδρύ-
ματος Κορινθιακών Μελετών και την συ-
νεργασία του Δήμου Σικυωνίων και του 
Ιδρύματος Πολιτισμού Ομίλου Πειραιώς.

 Σημείο αναφοράς,το ολιγότερο γνω-
στό στους πολλούς κομμάτι του πνευμα-
τικού έργου, του σπουδαίου Βοχαΐτη ποι-
ητή και λογοτέχνη Ντίνου Βλαχογιάννη, 
ο οποίος υμνεί με ξεχωριστό γλωσσικό 
ύφος που θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 
μελέτης κάποτε, τις ομορφιές της φύσης 
και τον καθημερινό βίο των κατοίκων της 
Ορεινής Κορινθίας.

Αυτός, ο χαρισματικός άνθρωπος του 
κάμπου ο κορυφαίος δημιουργός με την 
διεθνή αναγνώριση και την πανελλή-
νια καταξίωση,με περισσή ευχέρεια και 
ευστοχία περιέγραψε και κατέγραψε με 
σμιλευμένο λόγο τοπία εικόνες συνθή-
κες γεγονότα και δράσεις που αφορούν 
ανθρώπινες συμπεριφορές ως να έζησε 
και να ενσωματώθηκε από γεννήσεώς 
του στον γεωγραφικό ιστό της Στυμφαλί-
ας και του Φενεού.

Επιφύλασσε εκπλήξεις, ακόμη και για 
τους συστηματικούς μελετητές του, η 
αποκλειστική και εκτεταμένη θεματολο-
γία με την πλούσια αναφορα στην Ορεινή 
Κορινθία όπως περιέχεται σε σημαντικό 
αριθμό έργων του Βλαχογιάννη.

 Συγκίνηση αλλά και ευθυμία διαχύ-
θηκε στο παριστάμενο ακροατήριο που 
παρακολούθησε με προσήλωση να παίρ-
νουν ζωή όλα όσα με μαστοριά μοναδική 
αποτυπώθηκαν από τον σπουδαίο δημι-
ουργό,στα εύστοχα επιλεγμένα κείμενα 
και ποιήματα του που αναγνώσθηκαν.

 Τα απέδωσαν εξαιρετικά, οι ικανότατοι 
χειριστές του λόγου της Σικυώνιας Σκη-
νής, με επιδεξιότητα χαρακτηριστική.

Ξεχωριστή η στιγμή, όταν ο δεκά-
χρονος Κων/νος Τσαμαδός από το Ψάρι 
της Στυμφαλίας, με την συνοδεία τριών 
γυναικείων φωνών,Λίζα Αναγνωστο-
πούλου - Μαρία Μπούρα - Ελένη Μπό-
κου(καταγωγή- Καλλιάνοι), τραγούδη-
σαν υπέροχα Δημοτικό τραγούδι για τον 
οπλαρχηγό της Καστανιάς Παπανίκα και 
ακούστηκε το συγκλονιστικό ποίημα με 
τίτλο "Μνημόσυνο" από την Φωτεινή Κα-
ρακούση (καταγωγή - Καλλιάνοι), που ο 
Βλαχογιάννης έγραψε για τον περίφημο 
Καστανιώτη επιστήμονα και άνθρωπο, 
γιατρό Στάθη Παπακωνσταντίνου. 

 Οι: Δήμητρα Κομποθανάση - Λευτέ-
ρης Αχμέτης - Γιώτα Ανδρικοπούλου 
- Μάριος Στεφανιδέλης - Αφροδίτη Καλ-
λίρη - Δημήτρης Αθανασίου - Κατερίνα 
Μιχαλοπούλου - Άγγελος Δήμου - Λίζα 
Αναγνωστοπούλου και Μαργαρίτα Δή-

μου συνέθεσαν ένα υπέροχο σύνολο 
αφηγήσεων εμβληματικών διηγημάτων 
("Το Στοιχειό" - "Τα Κουδούνια") από τα 
"Κορινθιακά Χρονικά" του Βλαχογιάννη, 
καθώς και αποδώσεων έξοχων ποιημά-
των του όπως αυτά με τίτλους, "Χαρά" - 
"Ντρίζα" - "Καίσαρι" - "Λίμνη" - "Χαραυγή" 
- κ.α, των οποίων οι υποθέσεις αφορούν 
την Ορεινή Ζώνη αποκλειστικά.

Στο άλλοτε διαυγές και άλλοτε μελαγ-
χολικό βροχερό Κυριακάτικο πρωινό 
πλάι στην Λίμνη, σε διάρκεια μιας πε-
ρίπου ώρας, ξεδιπλώθηκε το πολυδιά-
στατο και πολυσήμαντο έργο του Ντίνου 
Βλαχογιαννη, μέσα από το οποίο, ανα-
δύεται και εξυμνείται η τραχιά ζωή των 
ανθρώπων η ονειρική φύση και το θαυ-
μαστό περιβάλλον αυτού του τόπου. 

Περιγράφεται ιδανικά η ουσιαστική αλ-
ληλεπιδραση και ευεργεσία του Οροπεδί-
ου στην πεδιάδα χωρίς περιττολογίες.

Υπήρξαν ανέκαθεν όπως γράφει, Στυμ-
φαλία και Φενεός, ζωοδώτρες μήτρες για 
την πεδινή Κορινθία σε φυσικό υδατικό 
δυναμικό αλλά και έμψυχο υλικό.

 Ο Διμηνιώτης ποιητής, συγγραφέας 
και δημοσιογράφος Γιάννης Σώκος, επι-
στήθιος φίλος και μαθητής του Βλαχο-
γιάννη και το γειτονόπουλό του στο Βρα-
χάτι,ο νομικός και συγγραφέας Κώστας 
Βασιλείου, ήταν οι πλέον κατάλληλοι 

εισηγητές και είχαν την συγκρότηση και 
γνώση, με τις βιωματικές ομιλίες τους, 
να αναδείξουν τον στοχασμό και την 
έμπνευση του ποιητή όντας εντός του πε-
ριβάλλοντος της χιλιτραγουδισμένης Λί-
μνης, με ορατή δια γυμνού οφθαλμού τη 
Ζήρεια και την συνύπαρξη όλων εκείνων 
των στοιχείων που η θαυματουργή του 
πένα ανάστησε και εξύψωσε πνευματικά.

 Η τεκμηριωμένη αποτίμηση των προ-
τερημάτων της ποιητικής και λογοτεχνι-
κής αξίας ενός μεγάλου πνευματικού για 
την Κορινθία κεφαλαίου,όπως ο Ντίνος 
Βλαχογιάννης, καταγράφηκε με εμπερι-
στατωμένη από τους ομιλητές μέθοδο 
και αρμονική σύνδεση των ατμοσφαιρι-
κων κειμένων που αναγνώσθηκαν, στην 
πολύ θετική και χρήσιμη λογοτεχνική συ-
νάντηση του Μουσείου Περιβάλλοντος. 

 Ενδεχομένως το γεγονός αυτό, θα 
μπορούσε να αποτελέσει αφορμή σοβα-
ρής επεξεργασίας της ιδέας, οι δυνάμενοι 
φορείς όπως το Ίδρυμα Πολιτισμού Πει-
ραιώς και ο Δήμος, να προωθήσουν την 
δημιουργία Βιβλιοθήκης που θα μελετά 
και θα προάγει το έργο του κορυφαίου 
κατά πολλούς Κορινθίου ποιητή, που 
είναι μοναδικής λαογραφικής και λογο-
τεχνικής σπουδαιότητας για τις περιοχές 
Στυμφαλίας - Φενεού.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Στον Προφήτη Ηλία 
στο Βέλο 14/7

συναυλία

Ο Γιάννης Χαρούλης για μια μο-
ναδική συναυλία  στον Προφή-
τη Ηλία, στο Βέλο το Σάββατο 
14 Ιουλίου. Με νέα ανέκδοτα 
τραγούδια, ο Γιάννης Χαρού-
λης ξετυλίγει τις καλοκαιρι-
νές ιστορίες και μας οδηγεί με 
ορμή σε νέα μονοπάτια, που 
οδηγούν κατευθείαν στη ρίζα 
τους αισθήματος.
Ώρα έναρξης: 21:30. Οι πόρτες 
ανοίγουν στις 19:30
Τιμές εισιτηρίων: 
Προπώληση/φοιτητικό/ανέρ-
γων:12€    Ταμείο:14€
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Καλοκαιρινή  που εντυπωσιάζει�
Ένας πανέμορφος χώρος με στοιχεία ρο-
μαντικής και εκλεπτυσμένης ατμόσφαι-
ρας, εκλεκτά εδέσματα ελληνικής κουζί-
νας και φίνο  κρασί σας υποδέχεται για 
φωτεινές μέρες και ρομαντικές νύχτες...
Στην παραλία Άσσου το εστιατόριο ΘΕΑ 
σας καλωσορίζει στο καλαίσθητο περι-
βάλλον του με την ανεμπόδιστη θέα προς 
τον Κορινθιακό κόλπο, που αφήνει άφω-
νο τον επισκέπτη καθώς ξεδιπλώνεται 
μπροστά του ένα ειδυλλιακό σκηνικό!
Το εστιατόριο ΘΕΑ μπορεί να μεταμορ-
φωθεί στο ιδανικό σκηνικό που θα φι-
λοξενήσει οποιαδήποτε εκδήλωσή σας, 
κοινωνική ή εταιρική, την οποία το άρτια 
καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό 
του θα επιμεληθεί έτσι ώστε να κλέψε-
τε τις εντυπώσεις και να δημιουργήσετε 
όμορφες αναμνήσεις για σας και τους 
προσκεκλημένους σας. 
Οι γαστρονομικές προτάσεις του εστια-
τορίου ΘΕΑ θα σας εντυπωσιάσουν τόσο 
σε επίπεδο παρουσίας όσο και σε επί-
πεδο γεύσης! To μενού του προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία εξαιρετικών πιάτων σε 
οικονομικές τιμές αφού το πλήρες γεύμα 
ξεκινάει από 8 ευρώ το άτομο!
Γι' αυτό μην παραλείψετε να το επισκε-
φθείτε ακόμη και για μια απλή οικογενει-
ακή ή φιλική έξοδο και σίγουρα θα σας 
μείνει αξέχαστο!

Παροχές
Το εστιατόριο ΘΕΑ διαθέτει μεγάλο ιδι-
ωτικό πάρκινγκ, παιδότοπο, κούνιες 
για τους μικρούς του φίλους, πρόσβα-
ση Wifi, καθώς και δωρεάν ξαπλώστρες 
στην παραλία για να απολαύσετε το μπά-
νιο σας πίνοντας τον καφέ σας, ή το ποτό 
σας.
Παραλία Άσσου Κορινθίας

τ. 27410 86699
Από την Παρασκευή 6 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή στη ΘΕΑ αρά-
ζουν οι «Μουσικοί Ταξιδιώτες» με ζωντανή μουσική και πολύ κέφι!



Γιορτάζοντας το 
γάλα στο Μεσινό  

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 
2018 στις 8.30 το βράδυ στη 
θέση Σπάρτες (δρόμος Μεσινό 
– Καλύβια/ Αρχ. Φενεός, 
απέναντι από Παπαγιανο-
πουλο) θα πραγματοποιηθεί 
από τον Σύλλογο Γυναικών 
Φενεού εκδήλωση αναβίωσης 
παραδοσιακών κτηνοτροφικών 
εργασιών υπό το γενικό τίτλο 
"Γιορτάζοντας το γάλα".
Σε έναν διαμορφωμένο χώρο 
με  παραδοσιακή καλύβα και 
στρούγκα για τα ζώα θα παρου-
σιαστούν σκηνές από τη ζωή 
και τις εργασίες των κτηνοτρό-
φων, ενώ οι παριστάμενοι θα 
έχουν την ευκαιρία να γευτούν 
τοπικά εδέσματα από το 
πολύτιμο γάλα. Η εκδήλωση θα 
συνεχιστεί  χορευτικά και την 
παραδοσιακή φωνή του Πανα-
γιώτη Λάλεζα που θα ανοίξει το 
γλέντι το οποίο θα συνεχιστεί 
μέχρι αργά το βράδυ.

Φενεός
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Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές, 
θέατρο και πολιτισμό

Ανακοινώθηκαν οι φετινές καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις των δήμων 
Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων. Το πρόγραμμα και για τους δύο δήμους άνοιξε στις 
15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν για μεν το δήμο Σικυωνίων αρχές Σεπτεμβρίου 
για δε το δήμο Βέλου-Βόχας τέλος Αυγούστου. Τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα 
πλούσια και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παιδικές παρα-
στάσεις, χορό, παράδοση, εκθέσεις, κινηματογράφο κ.ά.

Ο πολιτισμός είναι το στοιχείο που προσ-
δίδει σε κάθε τόπο την ιδιαίτερη ταυτότητά 
του, αναφέρει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος στο χαιρετιστή-
ριο μήνυμά του. Πάνω στον καμβά του 
ταξιδεύουν και κεντούν η τοπική ιστορία, 
η λαογραφική παράδοση, η μουσική, το 
θέατρο, ο χορός χαράζοντας με τις δι-
αδρομές τους το ξεχωριστό πολιτιστικό 
αποτύπωμα κάθε περιοχής. Φέτος το κα-
λοκαίρι στο δήμο Βέλου-Βόχας σάς προ-
σκαλούμε να ακολουθήσουμε μαζί αυτές 
τις διαδρομές πολιτισμού που βασίζονται 

στην τοπική καλλιτεχνική και πολιτιστική 
δημιουργία και παράγουν το δικό μας ξε-
χωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα, συνεχί-
ζει για να καταλήξει υπογραμμίζοντας: Ως 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας συγχαίρω όλους 
τους συμμετέχοντες πολιτιστικούς συλλό-
γους και φορείς  για το πλούσιο έργο που 
προσφέρουν σε μας και τα παιδιά μας και 
εύχομαι σε όλους ένα καλό και ευχάριστο 
καλοκαίρι!

Με αίσθημα βαθιάς γνώσης, ευθύνης 
και ικανοποίησης για ό,τι έχουμε καταφέ-

ρει υποδεχόμαστε την καλοκαιρινή περίο-
δο στο Δήμο μας που είναι ταυτισμένη με 
την ψυχαγωγία, τον τουρισμό, τον πολιτι-
σμό, αναφέρει στο δικό του χαιρετιστήριο 
μήνυμα ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος. Οι δομές έχουν πια ωρι-
μάσει, ο πολιτισμός έχει ταυτότητα. Είναι 
το έργο όλων αυτών των ανθρώπων που 
συστρατεύονται όλο το χρόνο μέσα από τις 
ομάδες τους για να προβάλλουν τον τόπο 
τους για να στηρίξουν κάθε καλοκαίρι το 
Θεσμό των Σικυωνίων και μαζί έναν Δήμο 
με μεγάλη δυναμική. Άνθρωποι όλων των 
ηλικιών με ταλέντο, με πάθος, εθελοντές, 
αγνοί ερασιτέχνες με παιδεία, γνώση, αγά-
πη γι' αυτό που κάνουν, κάθε χρόνο κατα-
θέτουν και κάτι διαφορετικό στο χώρο της 
πολιτιστικής δημιουργίας κάθε χρόνο και 
καλύτερο αποτέλεσμα. 

Εύχομαι σε όλους τους συνδημότεςμου 
καλή έμπνευση, δύναμη, αισιοδοξία, δημι-
ουργικότητα! Να χαρείτε, να διασκεδάσετε 
και να έχετε καλό καλοκαίρι, καταλήγει.

Τα προγράμματα των δήμων κυκλοφο-
ρούν σε έντυπη μορφή και μπορείτε να τα 
βρείτε στα αντίστοιχα δημαρχεία. Παράλ-
ληλα σε ηλεκτρονική μορφή με συνεχή 
ενημέρωση και προσθήκη φωτογραφι-
κού υλικού και βίντεο μπορείτε να ενη-
μερώνεστε για το πρόγραμμα των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, στο Facebook. 

Για τις εκδηλώσεις του δήμου Σικυω-
νίων στη σελίδα: ΝΠΔΔ Η Μηκώνη 

Για τις εκδηλώσεις του δήμου Βέλου-
Βόχας αναζητήστε τη σελίδα: Διαδρομές  
Πολιτισμού 2018.
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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

ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Καλοκαιρινή συναυλία ...με Σουγιούλ�
Την Κυριακή 1 Ιουλίου η πλατεία του Μπολατίου γέμισε από 

τις δροσερές νότες και φωνές της Νέας Διάπλασης. Ο δραστή-
ριος και αγαπητός σύλλογος του Μπολατίου παρουσίασε την 
καλοκαιρινή συναυλία του στην κατάμεστη πλατεία του χω-
ριού.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν ο Άρης Σταύρου και τα παι-
διά του Εφηβικού θεατρικού εργαστηρίου οι οποίοι παρουσί-
ασαν αποσπάσματα από την φετινή μεγάλη θεατρική επιτυχία 
τους "Ας ερχόσουν για λίγο" που είναι αφιερωμένη στη ζωή 
του Μιχάλη Σουγιούλ.

H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα 
από τους Διαπασών, το Γιώργο Λυκίδη και τον Τάκη Θεοδώ-
ρου.

Το παρόν έδωσαν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπα-
κυριάκος, η αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη, ο προέδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου Μιχάλης Σδράλης, ο προέδρος  της Τ.Κ. 
Μπολατίου Δημήτρης Μπέζιος, και φυσικά πλήθος κόσμου. 

Τρίαθλο στη Λίμνη Δόξα
Με φόντο ένα τοπίο απα-

ράμιλλης φυσικής ομορ-
φιάς στην Ορεινή Κορινθία, 
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 το-
πικούς φορείς, επιφυλάσσει 
μια συναρπαστική τριαθλητι-
κή συνάντηση!

Αθλητές, οικογένειες με 
παιδιά, παρέες και επισκέ-
πτες θα ενθουσιαστούν απ’ 
τη μαγευτική αύρα της το-
ποθεσίας και θα έχουν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε διάφορες παράλληλες 
δράσεις πλάι στην πανέμορ-
φη λίμνη! Να απολαύσουν τη 
μοναδική ζωντάνια και την 
ιδιαιτερότητα του αγώνα, ο 
οποίος γίνεται μέσα στη δρο-
σιά του απογεύματος. Και να 
γευτούν τα πολλά και διάφο-
ρα τοπικά προϊόντα, μαζί με 
τη γλεντζέδικη ατμόσφαιρα 

στο Φενεό.
Γιατί εκεί θα διασκεδάσου-

με όλοι μαζί μετά τον αγώ-
να σε ένα μοναδικό award 
ceremony στην παραδοσι-
ακή ταβέρνα ‘Τρίκρηνα’ με 
τα απίστευτα κρέατα και τα 
πεντανόστιμα φαγητά. Όσο 
για το σούπερ φινάλε του 
Σαββάτου, το γλέντι θα συ-
νεχιστεί στο παραδοσιακό 
χωριό Γκούρα απ’ τις 11 το 
βράδυ και μετά στο μπαρ του 
Μπρούκλη, σε ένα απόλυτο 
fun πάρτι με τη Μαρία Παπι-

δάκη στα ντεκ της μουσικής.
Εκτός από την τόσο ξεχω-

ριστή αγωνιστική διαδρομή 
μέσα και περιμετρικά της 
λίμνης, ο αγώνας θα διεξα-
χθεί σε φιλικές και απόλυτα 
ασφαλείς συνθήκες! Η από-
σταση θα είναι sprint  (750 μ. 
κολύμπι, 20 χιλ. ποδήλατο, 5 
χιλ. τρέξιμο), το τρέξιμο και 
το ποδήλατο γύρω από τη λί-
μνη σε άσφαλτο και σε φλατ 
έδαφος, ο δε αγώνας θα είναι 
non-draft  και με κριτές ως 
προς το ποδηλατικό σκέλος.
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

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

Νοσοκοµείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

Φαντασμαγορικό διήμερο μουσικής και χορού
Το Σάββατο 30 Ιουνίου και την Κυριακή 1 Ιου-

λίου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος 
Βόχας παρουσίασε το διήμερο των καλοκαιρινών 
εκδηλώσεών του. 

Το βράδυ του Σαββάτου στο κατάμεστο προ-
αύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού 
παρουσιάστηκαν εντυπωσιακές χορογραφίες 
κάτω από το φως του φεγγαριού, ενώ τα υπέροχα 
κοστούμια δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ατμοσφαι-
ρικό σκηνικό και συνδυάστηκαν άψογα με χορο-
γραφίες σε πολλά είδη χορού: παραδοσιακό, hip 
–hop, σύγχρονο, μοντέρνο, οριεντάλ κ.ά. Το κοινό 
καταχειροκρότησε εντυπωσιασμένο τα χορευτι-
κά τμήματα του Συλλόγου – τα οποία ειρήσθω εν 
παρόδω έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις σε 
χορευτικούς διαγωνισμούς στη διάρκεια της χρο-
νιάς. Η εξαιρετική εμφάνιση παιδιών κάθε ηλικίας 
απέσπασε το θαυμασμό όλων για την άψογη ορ-
γάνωση, το συντονισμό και την επαγγελματικό-
τητα με την οποία λειτουργούν τα χορευτικά τμή-
ματα του Συλλόγου, αφού φιλοξενούν περίπου 
100 παιδιά υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας 
χορού κ. Κατερίνας Παπανικολάου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και χορευτικά 
τμήματα από τους συλλόγους Αρχαίας Κορίνθου 
"Βελλερεφών", Άσσου "Η Ρέα" και Βραχατίου "Μέ-
γας Αλέξανδρος" που εντυπωσίασαν με τις εμφα-
νίσεις τους.

Το παρών ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος, η αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καλ-
λίρη, ο πρόεδρος του  ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Ανδρέας 
Σιάχος, o πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού κ. Πα-
ναγιώτης Ζωγράφος, ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης και πλήθος 
κόσμου. 

Την Κυριακή το βράδυ, μπροστά σε σαφώς 
μικρότερο ακροατήριο, οι μαθητές του τμήματος 
ακουστικής κιθάρας του συλλόγου παρουσίασαν 
τη δουλειά τους, σε μια ατμοσφαιρική βραδιά στο 
προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολα-
τιού. Υπό την καθοδήγηση του Κώστα Ρίσκα οι 
μαθητές όλων των ηλικιών ταξίδεψαν μελωδικά 
τους παριστάμενους χαρίζοντάς τους μια όμορφη 
βραδιά.
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Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος 

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

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

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 6932–700065  &  6972–910054

www.drmetaxas.gr

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

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ροκ βραδιά στο Βραχάτι και
παραδοσιακοί χοροί στο Δαφνώνα

Στο "Ναυτικό Όμιλο" στο Βραχάτι διοργάνωσε το βράδυ της Πέμπτης 28 
Ιουνίου το ΝΠΔΔ Ανέλιξη του δήμου Βέλου-Βόχας μια ξεχωριστή βραδιά ροκ 
μουσικής. Και λέμε ξεχωριστή γιατί τη μουσική επένδυση της βραδιάς έκα-
ναν τα τμήματα μουσικής του Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισμού. Τα παιδιά 
με πολύ διάθεση και κέφι πρόσφεραν στους παριστάμενους ένα μουσικό ροκ 
ταξίδι σε υψηλά στανταρτς μουσικής και τραγουδιού. Παρόντες στην εκδήλω-
ση ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι Βέλου-Βόχας Μαρία 
Καλλίρη και Βασίλης Τρωγάδης, ο πρόεδρος της Ανέλιξης Ανδρέας Σιάχος 
που μαζί με το πλήθος του κόσμου που κατέκλυσε το "Ναυτικό Όμιλο" χειρο-
κρότησαν ζεστά την εξαιρετική απόδοση των παιδιών!

Στο Δαφνώνα
Στο ατμοσφαιρικό θεατράκι του Δαφνώνα στην Πουλίτσα παρουσιάστηκαν 

και φέτος από το Σύλλογο Γυναικών Πουλίτσας παραδοσιακοί χοροί σε μια 
μοναδική βραδιά κεφιού και ζωντάνιας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και ο 
Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου, αλλά και ο Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλ-
λογος Άσσου "Η ΡΕΑ". Παρόντες ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυ-
ριάκος, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος της ΑΝΕΛΙ-
ΞΗΣ Ανδρέας Σιάχος και φυσικά πλήθος κόσμου που καταχειροκρότησε τους 
χορευτές, αλλά και τους συντελεστές της εκδήλωσης.
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ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

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

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Έργα υποδομών 
στο Κέντρο Υγείας 
Κιάτου  

Σημαντικά έργα υποδομών 

στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κορινθίας εγκρίθηκαν κατά τη 

διάρκεια του Περιφερειακού 

Συμβουλίου τη Δευτέρα 18 

Ιουνίου παρουσία του Περιφε-

ρειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου 

Τατούλη. Συγκεκριμένα πρόκει-

ται για την έγκριση προγραμ-

ματικής σύμβασης μεταξύ της 

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, 

Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας 

και  της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου για την υλοποίηση του 

έργου «Διαμόρφωση χώρων 

γραφείων στο Κέντρο Υγείας 

Κιάτου». 

εν τάχει
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

Υγιή πόδια και το καλοκαίρι, 
όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιδεινώσουν σημαντικά, τα προβλή-
ματα των ασθενών που πάσχουν από κιρσούς. Επιπλέον, μπορεί να αυξήσουν 
την πιθανότητα μιας θρόμβωσης, λόγω της συνυπάρχουσας αφυδάτωσης, αλλά 
και της εγκατάλειψης των ειδικών προστατευτικών ελαστικών καλτσών, η χρήση 
των οποίων γίνεται αφόρητη με την ζέστη.

Αν και για τους περισσότερους αν-
θρώπους το καλοκαίρι είναι η εποχή της 
χαλάρωσης, οι πάσχοντες από κιρσούς, 
συνήθως, έχουν διαφορετική άποψη. 
Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να 
επιδεινώσει τα υπάρχοντα συμπτώματά 
τους, και έτσι να ταλαιπωρούνται από βα-
ρύτερα πόδια, περισσότερο πρήξιμο και 
μεγαλύτερο πόνο, όσο περνούν το χρόνο 
τους κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Τι μπορείτε να κάνετε
ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ, πάντα, φορώντας κάλ-

τσες διαβαθμισμένης συμπίεσης (δρουν 
προστατευτικά). Η πολύωρη ακινητο-
ποίηση (άνω των 4 ωρών) επιδεινώνει 

τα συμπτώματα των κιρσών και προδια-
θέτει σε εμφάνιση θρόμβωσης. Φορέστε 
άνετα φαρδιά ρούχα και αποφύγετε τα 
στενά παντελόνια που πιέζουν το πόδι και 
τη λεκάνη. Να έχετε πάντα κοντά σας ένα 
μπουκάλι νερό ή χυμό για ενυδάτωση 
του οργανισμού σας. Περιορίστε το αλ-
κοόλ στο ελάχιστο. Επιπλέον, υπάρχουν 
ασκήσεις που αν και είστε καθιστός είναι 
εύκολο να τις εκτελέσετε. Είναι η κίνηση 
του κουντεπιέ μας, πάνω και κάτω δια-
δοχικά (κίνηση γνωστή ως γκάζι-φρένο) 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΕΙΜΑΣΤΕ μέσα στο καλοκαίρι και 
γύρω σας άλλοι άνθρωποι απολαμβά-
νουν σορτς, φούστες και καλοκαιρινά 

φορέματα. Οι αντιαισθητικές διογκωμέ-
νες φλέβες μπορεί να σας αναγκάσουν 
να μην είστε πρόθυμοι να αναδείξετε τα 
πόδια σας όμως πρέπει να αποφύγετε να 
φυλακίζετε τα πόδια σας σε σφιχτά τζιν 
ή στενά ρούχα, που περιορίζουν την κί-
νησή σας και δυσχεραίνουν την κυκλο-
φορία του αίματος. Αντ’ αυτού, μπορείτε 
να φορέσετε μία άνετη βερμούδα ή ένα 
φόρεμα maxi.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ το δέρμα σας από τα 
ηλιακά εγκαύματα. Τίποτα δεν θα σας ενο-
χλήσει περισσότερο πάνω στους κιρσούς 
απ’ ότι ένα ηλιακό έγκαυμα. Προστατευ-
θείτε από τον ήλιο με ένα καλό αντιηλιακό. 
Εφαρμόζετε το αντιηλιακό σας πριν και 
μετά το κολύμπι. Αν και το ηλιακό έγκαυ-
μα από μόνο του δεν μπορεί να προκαλέ-
σει κιρσούς, μπορεί να βλάψει σοβαρά το 
δέρμα σας και να επηρεάσει τα μικροσκο-
πικά αιμοφόρα αγγεία κάτω από την επι-
φάνεια του δέρματος, προκαλώντας την 
εμφάνιση ευρυαγγειών.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ την δίαιτά σας στο 
ζεστό καλοκαίρι με φρούτα και δροσερές 
σαλάτες που χορταίνουν και ενυδατώ-
νουν, ταυτόχρονα, το σώμα. Περιορίσετε 
τις ανθυγιεινές αμαρτίες και εκμεταλλευ-
τείτε όλα τα νόστιμα φρούτα που τώρα 
είναι η εποχή τους (φράουλες, κεράσια, 
βατόμουρα, μπανάνες, καρπούζια και 
πεπόνια, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, 
βιταμίνη C και κάλιο), εξαιρετικές επι-
λογές για την αποφυγή φλεγμονών και 
θρέψης του κυκλοφορικού συστήματος.

Πηγή: www.dr-tsekouras.gr
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Νίκος  Καραµαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  
στην Γκούρα 

43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ 

- ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  
Τηλ.: 

6934194196

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Ευγενία 
Μαυραγάνη ✆ 6985 850178

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

Ο Όμιλος Εταιρειών 
Π. & Δ. Ραψωματιώτη (Rap Group) 

επιθυμεί να προσλάβει  Οδηγό 
Φορτηγού Ε' Κατηγορίας

Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη (Rap 
Group), στo πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων του, ζητά να προσλάβει άτομο για τη 

θέση του οδηγού φορτηγού Ε' κατηγορίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες:
27410 56001

Βιογραφικά στο email: 
info@rapgroup.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
το περίπτερο

στη θέση 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ή ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΦΙΛΎΡΑ 
στο Κιάτο. 

Πληροφορίες 
στο τηλ.: 

6972 897636



Πρωταθλητές 
Κορινθίας τα 
"ΠΡΟΜΙΝΙ" του 
Διαγόρα  

Η κατηγορία αγοριών μπά-
σκετ "ΠΡΟΜΙΝΙ" του Διαγόρα 
Βέλου για 2η συνεχή χρονιά 
κατέκτησε το πρωτάθλημα 
Κορινθίας.
«Πολλά συγχαρητήρια στους 
μικρούς μας αθλητές, στον 
προπονητή τους, στο Δ.Σ του 
Συλλόγου, στους γονείς και 
σε όλους όσους προσφέρουν 
και στηρίζουν ο καθένας με το 
δικό του τρόπο την προσπά-
θεια που γίνεται», αναφέρεται 
σε δελτίο τύπου του δήμου 
Βέλου-Βόχας.

Μπάσκετ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ελπιδοφόρα εμφάνιση στο πανελλήνιο 
της κατηγορίας 7-11 ετών

Λίγες μέρες μετά το τέλος των σχολικών μαθημάτων, η 
ομάδα των «μικρών» του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων 
βρέθηκε στο Γαλαξίδι για τον αγώνα του πανελληνίου κυ-
πέλλου Optimist για παιδιά από 7 μέχρι 11 χρόνων.

Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά 
αγώνας πανελληνίου επιπέδου 
που θα ελάμβαναν μέρος και η 
πρώτη μεγάλη δοκιμασία των 
ικανοτήτων τους. Στον τριήμε-
ρο Πανελλήνιο αγώνα Optimist, 
που διοργάνωσε ο Ναυταθλητι-
κός Όμιλος Γαλαξειδίου, από 18-
20 Ιουνίου, τον Ιστ. Ο. Σ. εκπρο-
σώπησαν ο 10χρονος Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος, οι 9χρονοι 
Ευάγγελος Δανιήλ, Πάνος Νικο-
λακάκης και ο 8χρονος Θάνος 
Θεοδωρόπουλος.

Οι 197 αθλητές, από 70 ομί-
λους από όλη την Ελλάδα, ο 
δύσκολος υγρός στίβος του 

Γαλαξιδίου σε συνδυασμό με 
τις ασταθείς καιρικές συνθήκες 
αλλά και η απειρία σε μεγάλους 
αγώνες ήταν οι κυριότεροι αντί-
παλοί των αθλητών μας στις 
κούρσες για τη διάκριση.  Όμως 
οι «μικροί μας» έδειξαν τσαγα-
νό, πάλεψαν για την διάκριση 
με όλες τους τις δυνάμεις και 
έδωσαν θετικά δείγματα για το 
μέλλον.

Μετά από τις 6 κούρσες που 
έκριναν τα αποτελέσματα, ο 
Γιώργος Θεοδωρόπουλος τερ-
μάτισε στην 34η θέση. Και όμως 
ο Γιώργος είχε 2 πολύ καλές 
κούρσες, μια δεύτερος και μια 

έκτος, ενώ στις υπόλοιπες ήταν 
στην πρώτη τριαντάδα. Πολύ 
σταθερές κούρσες, μεταξύ 27ης 
και 40ης θέσης, είχε και ο Ευ-
άγγελος Δανιήλ που κατέλαβε 
την 70η θέση της γενικής κατά-
ταξης. 

Ο Πάνος Νικολακάκης δεν 
μπόρεσε να ακολουθήσει τον 
σταθερό ρυθμό του Ευάγγε-
λου και έχοντας μια πολύ κακή 
κούρσα, έμεινε αρκετά πίσω 
του, στην 120η θέση. Πάλεψε 
πολύ ο μικρότερος της ομάδας, 
ο 8χρονος Θάνος Θεοδωρό-
πουλος, όμως το πάθος και ο 
ενθουσιασμός του για διάκριση 
δεν ήταν αρκετά να ισοφαρίσουν 
την απειρία του και να του χαρί-
σουν μια καλύτερη θέση από 
την 146η που κατέλαβε τελικά.

Συγχαρητήρια, λοιπόν, στον 
Γιώργο, τον Ευάγγελο, τον 
Πάνο, τον Θάνο για την αγάπη 
τους στην ιστιοπλοΐα και την 
προσπάθεια και το πείσμα τους 
να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. 
Γιατί αυτό είναι αθλητισμός! 
Αλλά πάνω απ’ όλα στον προπο-
νητή που τους εμπνέει, Γιώργο 
Γιαβούρογλου. 

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν 
την προσπάθειά και τη δίψα τους 
για εξέλιξη και κάνουν όλους 
εμάς στον Ιστ.Ο.Σ. να σιγοψιθυ-
ρίζουμε «μα εγώ κρατάω την 
ουσία και ονειρεύομαι».

Ναι, ονειρευόμαστε, ελπίζου-
με και πιστεύουμε ότι σύντομα 
θα τους καλωσορίσουμε στο 
Κιάτο και αυτούς σαν πρωτα-
θλητές.
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Θρίαμβος και για τις παγκορασίδες 
του Παμβοχαϊκού!

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

Αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Πελοποννήσου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Σπάρτης!
Με το καλύτερο τρόπο έκλεισε η αγωνιστι-

κή χρονιά 2017 -2018 για τον συλλογό μας και 
τα αναπτυξιακά τμήματα του Παμβοχαϊκού!

Στο κατάμεστο κλειστό δημοτικό γυμναστή-
ριο της Σπάρτης με ένθερμο κοινό, όπου δι-
εξήχθη το final four του πρωταθλήματος πα-
γκορασίδων της ΕΣΠΕΠ,  οι παγκορασίδες του 
Παμβοχαϊκού, υπό τις οδηγίες του προπονητή 
Αργύρη Μαρινόπουλου και με κατάθεση ψυ-
χής αγωνιζόμενες απέναντι στον Σπαρτιατικό 
Γ.Σ, κατάφεραν και ανέτρεψαν στον τελικό το 
σε βάρος τους αποτέλεσμα 2-0 σετ, ισοφάρι-
σαν και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα 2-2 σετ.

Η ανατροπή είχε ήδη ξεκινήσει από το τρίτο 
σετ και ολοκληρώθηκε στο 5ο σετ, όπου  η 
ομάδα του Παμβοχαϊκού με εκπληκτικό σέρ-
βις αλλά και φοβερή άμυνα αποδιοργάνωσε 
την ομάδα του Σπαρτιατικού, κέρδισε το σετ 
με 11-15 και μαζί και τον αγώνα με 2-3 σετ.

Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου λοιπόν και 
η ομάδα των παγκορασίδων με την αξία της 
και άλλη μια διάκριση προστέθηκε στην πολύ 
καλή αγωνιστική χρονιά για τα αναπτυξιακά 
τμήματα του Παμβοχαϊκού. 

 «Πολλά, πολλά, πολλά συγχαρητήρια στις 
αθλήτριες μας, στον προπονητή της ομάδας κ. 
Μαρινόπουλο Αργύρη, στην ακούραστη έφο-
ρο της ομάδας κα. Κοΐνη Τζένη, στον υπεύ-
θυνο αναπτυξιακών τμημάτων κον Σπυράκο 
Απόστολο και στην έφορο κα Μιχαλοπούλου 
Γιώτα. 

 Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όλους 
όσους ταξίδεψαν στη Σπάρτη και συμπαρα-
στάθηκαν στην ομάδα μας και στις αθλητριές 
μας κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στις 
κερκίδες του γηπέδου. Καλό καλοκαίρι σε 
όλους!», καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκη-
σης του Παμβοχαϊκού. 


