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Μπροστά στις κάμερες και με τη παρουσία των προέδρων των χωριών υπέγραψε την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, τη σύμβαση για την υδροδότηση του Κιάτου και
χωριών της Δ.Ε Σικυωνίων. Στην συνέντευξη τύπου
που παραχωρήθηκε αμέσως μετά ο δήμαρχος μίλησε
για μια ιστορική υπογραφή, σε ένα έργο που αφορά
στην πόλη του Κιάτου, το Κάτω Διμηνιό, το Πάσιο, το
Μούλκι και το Βασιλικό.
■ σελ. 7

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Έντονες αντιδράσεις και διαξιφισμοί στο δημοτικό συμβούλιο για το επίμαχο έργο της αγοράς Ζευγολατιού

Θ. ΜΑΝΆΒΗΣ:
Ταφόπλακα
στην αγορά.
Πρωτοφανής
η αλαζονική
συμπεριφορά
του δημάρχου

Αννίβας: Αυτή είναι
η αλήθεια για το έργο!
ΑΚΟΜΑ:
Αποκλειστικές δηλώσεις:

«Στο δήμο μας δεν έχει
χαθεί ούτε ένα ευρώ
από χρηματοδοτήσεις»!

■ σελ. 5

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Αδιαφορία
ή απάθεια;
Ο επικεφαλής της
ελασ. αντιπολίτευσης
καταθέτει τις σκέψεις
του για τη δημοτική
αρχή Βέλου-Βόχας

■ σελ. 4

■ σελ. 2-3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αστρονομικό
πάρκο
στο
Κρυονέρι
■ σελ. 9

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Πετάει το
γάντι για
την επόμενη
μέρα στο
δήμαρχο
Σικυωνίωνσελ. 8
■
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Μεγάλη
κουβέντα
έγινε στο τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο για το θέμα των έργων στην αγορά Ζευγολατιού. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ
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κος υπεραμύνθηκε του έργου τονίζοντας
τόσο την αναγκαιότητά του όσο και την
αισθητική αναβάθμιση που επιχειρείται.
Ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του νέου οδοστρώματος το οποίο θα
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αποτελείται από κυβόλιθους, οι οποίοι
αφενός προσφέρουν στην καλαισθησία,
αφ' ετέρου εμποδίζουν τους οδηγούς να
εισέρχονται με ταχύτητα στο χώρο της
αγοράς...

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ:

Αυτή είναι η αλήθεια για το έργο
στην αγορά Ζευγολατιού�

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο προβλέπει
την αποξήλωση του
υπάρχοντος ασφαλτικού
τάπητα και την
αντικατάστασή του με
κυβόλιθους, ενώ θα
αντικατασταθούν σχάρες
και καλύμματα φρεατίων
όπου χρειάζεται.

Με αφορμή την ανάπλαση της οδοποιίας στο κέντρο του Ζευγολατιού θα
ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Είναι ο κόσμος όμορφος και
αγγελικά πλασμένος; Δε νομίζω. Πιστεύω ότι ούτε εσείς το νομίζετε. Και
επειδή αυτό φαίνεται αρκετά γενικό, πάμε λίγο στα πιο ειδικά θέματα.

Τ

ο συγκεκριμένο έργο λοιπόν
αφορά το ξήλωμα της πίσσας,
που είναι σε άθλια κατάσταση και
αντικατάστασή της με κυβόλιθους. Γιατί
; Γιατί οι κυβόλιθοι είναι καλύτερο υλικό, πολύ πιο όμορφο, δίνουν άλλη μορφή στο κέντρο μιας πόλης, αποτρέπουν
την ανάπτυξη ταχύτητας, χαρακτηρίζουν δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και
πολλά άλλα. Καθόλου τυχαίο δεν είναι,
ότι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και
όχι μόνο, κυβόλιθοι, πέτρες και ανάλογα υλικά κοσμούν τα κέντρα τους.
Εξάλλου είναι έργο που έχει ψηφιστεί
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017,
δημοπρατήθηκε πριν σχεδόν ένα χρόνο, αποτελώντας μικρό τμήμα συνολικής δημοτικής οδοποιίας ύψους
270.000,00€, που αφορά δημοτικούς

δρόμους σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Αυτό σημαίνει, ότι
αν μη τι άλλο μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση θα το γνώριζε εδώ
και ένα χρόνο και θα είχε εκφράσει τις
αντιρρήσεις της. Αυτά όμως σε άλλους
Δήμους. Εδώ όχι. Εδώ ο αρχηγός της
μείζονος αντιπολίτευσης μόλις χθες
αντιλήφθηκε, ότι ο κακός Δήμαρχος
αποφάσισε να καταστρέψει το κέντρο
του Ζευγολατιού. Θρήνος και οδυρμός…. Ξεσηκωμός…
Και άμεση ενημέρωση βέβαια στα Λαμπρά…. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
για επίθεση. Τα οποία αυτή τη φορά-με
τη γνωστή σοβαρότητα που τα διακρίνει- δεν ανέβασαν τα ευχολόγια του
Δεσπότη της Χαλκιδικής; νομίζω, αλλά
μύδρους και κατάρες!!! Ευτυχώς όχι

του ίδιου του Δέσποτα!!! Σώθηκα τουλάχιστον από την κόλαση. Αυτή του
Δάντη Αλιγκέρι. Πρώτη είδηση λοιπόν
στα αξιόπιστα, αμερόληπτα και φυσικά
ουδόλως κατευθυνόμενα κορινθιακά
μπλοκ.
Καταστροφή στο Ζευγολατιό!!! Ταφόπλακα!! Κάτι σαν το 2012-ανατρέξτε
στην ταινία-. Τι ότι ξηλώνουμε το προηγούμενο έργο των σταμπωτών που
χρυσοπληρώσαμε, τι ότι κλείνει η κυκλοφορία, τι ότι μονοδρομούμε, τι ότι
πεζοδρομούμε, τι ότι θες. Αν ζούσαμε
στο όμορφο χωριό του Αστερίξ, ο γαλατικός ουρανός θα είχε ήδη πέσει στα
κεφάλια μας.
Τόσα και τόσα γράφουν και λένε λοιπόν.
Όλα μα όλα. Τα πάντα. Όλα τα γράφουν
εκτός από ένα. Εκτός από την αλήθεια!!!! Που η ρημάδα είναι τόσο απλή!!!
Δεν είμαι χθεσινός, ούτε ξύπνησα σήμερα. Ξέρω να πω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα και κριτικές κίτρινες. Υπάρχουν και κακές. Υπάρχουν και ψεύτικες
και λαϊκίστικες. Και άγνοιας υπάρχουν.

Και λάθος και κατευθυνόμενες. Υπάρχουν όμως και οι άλλες, οι ακόμα πιο
όμορφες. Αυτές που τα έχουν όλα αυτά
μαζεμένα. Και τις βλέπουμε πολύ συχνά
στο Δήμο μας τελευταία. Τις βλέπουμε,
γιατί δυστυχώς, κάποιοι έχοντας προσωπική αδυναμία παραγωγής λόγου,
σκέψης και του οτιδήποτε, φρόντισαν
να κάνουν έμμισθη εισαγωγή γελοιότητας στην πόλη μας. Για να αναβαθμίσουν το πολιτικό τους προφίλ, το οποίο
στην πραγματικότητα ισορροπεί κάπου
μεταξύ του τίποτα και του κενού.
Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το χειρότερο που κάνουν. Η ενασχόλησή τους
με κάτι που δεν κατανοούν ή το τελευταίο.
Και δυστυχώς έχουμε οκτώ μήνες
ακόμη μπροστά μας!!! Τα κωμικοτραγικά επεισόδια στα οποία θα γινόμαστε
καθημερινά μάρτυρες ατελείωτα.
Τι να πω!!!
Καλή δύναμη στην σοβαρότητα ίσως!!!
Αννίβας Παπακυριάκος
Δήμαρχος Βέλου Βόχας
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Στο δήμο Βέλου-Βόχας δεν έχει χαθεί
ούτε ένα ευρώ από χρηματοδοτήσεις

Κ

ατηγορηματικός
προς
πάσα κατεύθυνση ήταν ο
δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος
στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο
όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις
και την κατάθεση προτάσεων από
το δήμο για την απορρόφηση κονδυλίων.
«Αν μου βρει κάποιος ότι έχουμε
χάσει ένα ευρώ, ας έρθει να μου
πει», τόνισε και εξήγησε πώς ειδικά στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι από
τους πρώτους δήμους που προχωράει και ψηφίζονται οι προτάσεις
που καταθέτει. Χαρακτηριστικά ο
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
τόνισε ότι «Είμαστε πανέτοιμοι να
καταθέσουμε τις προτάσεις μας για
κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης
που μπορεί να μας αφορά»!
Εξάλλου όλες οι προτάσεις που
έχουν κατατεθεί στις τελευταίες

προσκλήσεις του «Φιλόδημου»
έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν
χρηματοδοτηθεί. Έτσι έχουν ήδη
εξασφαλιστεί πάνω από 200.000€
για όλες τις παιδικές χαρές του δήμου, 88.000 για την κυκλοφοριακή
μελέτη που προβλέπει σηματοδοτήσεις, διαβάσεις και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως στους
δρόμους μπροστά από τα σχολεία,

αλλά και 135.000€ για μηχανήματα
έργου, το οποίο αποτελεί και την
τελευταία χρηματοδότηση.
Εξάλλου σε δηλώσεις του στην
εφημερίδα μας, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος
υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε αναμονή και άλλες προσκλήσεις από
το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για τις
οποίες ο δήμος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις οποίες οι μελέτες είναι έτοιμες για να κατατεθούν, ενώ
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα
τύχουν έγκρισης χρηματοδότησης.

Ο δήμαρχος τονίζει στην εφημερίδα
μας ότι στις υπηρεσίες του δήμου
και υπό την εποπτεία του γίνεται
προσεκτική δουλειά και υπάρχει ετοιμότητα ώστε να μην χαθεί
ούτε ένα ευρώ που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη
του δήμου και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Είναι σταθερή αρχή και στόχος μας,
τονίζει ο Αννίβας Παπακυριάκος,
η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
γιατί ο δήμος μας έχει ένα σημαντικό αριθμό ζητημάτων που πρέπει
να λυθούν οριστικά.
Ο Αννίβας Παπακυριάκος υπογραμμίζει την άριστη συνεργασία
του τόσο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσο και με
τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
Εσωτερικών οι όποιοι παρέχουν
τεχνογνωσία και υποστήριξη για
την κατάθεση και χρηματοδότηση
των προτάσεων του δήμου ΒέλουΒόχας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, 4.00-7.00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας και το Ν.Π.Δ.Δ “ΑΝΕΛΙΞΗ” θα
πραγματοποιήσει διανομή Τ.Ε.Β.Α. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Βέλου, σε είδη παντοπωλείου και νωπού κρέατος. Η διανομή θα γίνει τις ημέρες Δευτέρα
24 και Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, τις ώρες 09:30 π.μ.
ως 15:00 μ.μ
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ τηλ. 2742360335
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Αδιαφορία ή απάθεια;

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός
απο την φωτιά, που έλαβε έκταση στην χωματερή του Βέλου. Μια
φωτιά με ανεκτίμητο κόστος στην
Δημόσια Υγεία, αλλά και στο φυσικό
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής
του Βέλου. Αν αναλογιστούμε πόσες
μέρες ήταν υπο ύφεση η πυρκαγιά,
αλλά και τις επικίνδυνες ουσίες, που
εκλύονται απο μια τέτοια φωτιά, μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα.
Δεν έχει περάσει πάλι πολύς καιρός,
απο τα Δημοτικά Συμβούλια που σας
επισημαίναμε πως η υπάρχουσα κατάσταση βλάπτει τον Δήμο, ενώ το
επιχείρημά σας ήταν και είναι πως η
αντιπολίτευση δεν προτείνει λύσεις,
αλλά μόνο κατηγορεί. H πρόταση μας
είναι συγκεκριμένα τα σκουπίδια να
πηγαίνουν στην Μονάδα Διαχείρισης
Απορριμάτων, που βρίσκεται στο
Μπολάτι. Αύτο έχει δοκιμαστεί πρίν 2
καλοκαίρια και υπήρχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα
Άλλωστε μιλάμε για μια μονάδα, η
οποία είναι ενεργή και προκειμένου
να παράξει κέρδος, εισάγει σκουπίδια απο όλη την Επικράτεια της Πελοποννήσου. Απορρίματα σαφώς
υποβαθμισμένα, έχοντας περάσει

αρκετές μέρες στους κάδους, ζημιώνοντας όλη την ευρύτερη περιοχή.
Σε ερώτησή μας πόσο θα κοστίζει,
μας ανέφερε μια ενδεικτική τιμή των
50-60 ευρώ τον τόνο.
Για κακή σας τύχη όμως τα γραπτά
μένουν. Έχοντας προσωπικά αφιερώσει αρκετό χρόνο στα Δημοτικά
Συμβούλια αλλά και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καταγγέλοντας
αυτήν την υποβάθμιση και απάθεια,
που βιώνει ο τόπος μας, περιμέναμε
μια ουσιαστική απάντηση. Κύριε Δήμαρχε τον τελευταίο καιρό φαίνεστε
ιδιαίτερα ενεργός και στις εφημερίδες
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που
παρουσιάζετε τα απαρίθμητα έργα,
που κάνετε στο Δήμο μας.
Αλήθεια γιατί δεν κάνατε μια αναφορά για φωτιά στην χωματερή;
Γιατί δεν εξηγείτε τα αίτια της;
Γιατί έστω δεν απαντάτε στις καταγγελίες μας ή καλύτερα γιατί δεν
απαντάτε στα ερωτήματα των κατοίκων της γύρω περιοχής;
Απο την στιγμή που κάνετε κάτι
παράνομο, είστε έτοιμος να αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν;
Αν στον Δήμο επιβληθούν πρόστιμα, για τις παραβάσεις απόρριψης σκουπιδιών σε ανενεργές χωματερές, ποιος θα τα πληρώσει; Ο
Δημότης;
Με την σειρά μας, ευχόμαστε έστω
και τώρα, που είναι ήδη πολύ αργά,
να σταθείτε στο ύψος σας, όχι αναλαμβάνοντας καμία ευθύνη, καθώς
δεν τρέφουμε αυταπάτες, αλλά να
κάνετε τα αυτονόητα!

ΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Μαζί για μια
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ
Σε ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο
Λεωνίδας Στεργιόπουλος τα μέλη και
τους φίλους της παράταξής μας, για να
εξετάσουμε από κοινού την κάθοδό
μας / τη συμμετοχή μας στις επόμενες
δημοτικές εκλογές.
Στη σύσκεψη, που παραβρέθηκαν
πολλά από τα παλαιά αλλά και νέα
μέλη, έγινε απολογισμός της μέχρι
σήμερα δράσης μας, εντοπίστηκαν
αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά και τα ισχυρά στοιχεία του
συνδυασμού μας, που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους συνυποψήφιους.
Υπήρξε πλούσια ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση πολλών προτάσεων.
Τελική απόφαση, της πολύ επιτυχημένης σύσκεψης, ήταν η πρόθεση
όλων μας να δουλέψουμε με ενθουσιασμό, για μια νικηφόρα πορεία στις
δημοτικές εκλογές, με στόχο να κερδίσουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Το επόμενο διάστημα θα αναπτύξουμε το νέο πρόγραμμά μας, ενσωματώνοντας την εμπειρία που έχου-

με αποκτήσει και τις προτάσεις που
έχουμε συλλέξει.
Κοινή είναι η άποψη ότι ο δήμος
μας χρειάζεται ριζική ανανέωση της
ηγεσίας του, για να ξεκολλήσει από το
τέλμα στο οποίο έχει περιπέσει εδώ
και χρόνια.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες
μας που νοιάζονται, όλες τις υγιείς και
ζωντανές δυνάμεις, σε συστράτευση
για να δημιουργήσουμε μαζί μια ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ!!!

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

ηλεκτρονικό τσιγάρο
3
3
3
3

ατµοποιητές αναλώσιµα
υγρά αναπλήρωσης
µπαταρίες
αξεσουάρ

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

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΤΑΦΌΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΎ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΑΠΑΚΥΡΙΆΚΟΥ

Γ

Πρωτοφανής αλαζονική συμπεριφορά
στο δημοτικό συμβούλιο

ια άλλη μια φορά στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου, ο
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, απέδειξε το μόνιμο διαζύγιο που έχει πάρει
η δημοτική αρχή του από την κοινωνία του δήμου
μας.
Ο Αννίβας Παπακυριάκος ο οποίος δεν πρόλαβε
την προηγούμενη τετραετία να ολοκληρώσει την
καταστροφή της ιστορικής πλατείας και αγοράς
του Ζευγολατιού και αποφάσισε να ολοκληρώσει
το καταστροφικό του έργο σήμερα, βρήκε το θράσος στο δημοτικό συμβούλιο να καταλογίσει την
ευθύνη στην αντιπολίτευση! Ξεπερνώντας μάλιστα κάθε όριο πολιτικού αμοραλισμού κατηγόρησε τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν κατά την κατάρτιση του τεχνικού
προγράμματος και γι’ αυτό προχώρησε το έργο!!!
Πρωτοφανής λογική, αλλά και κοντή μνήμη,
αφού ξεχνάει όλες τις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Θανάση
Μανάβη για το συγκεκριμένο έργο!
Πριν 5 χρόνια η πρώτη παρέμβαση Παπακυριάκου στην αγορά του Ζευγολατιού κυριολεκτικά
τρέλανε την πόλη και διέλυσε την αγορά της, αφού
όπως πάντα έγινε χωρίς τις απαραίτητες μελέτες
και σχεδιασμό. Στα πεζοδρόμια που κατασκευάστηκαν μέχρι σήμερα έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα και η αντίθετη από τη λογική, κατεύθυνση
ροής των οχημάτων έχει δημιουργήσει σύγχυση
και αναστάτωση στους μόνιμους κατοίκους αλλά
και τους επισκέπτες.
Το αποτέλεσμα το ζουν οι κάτοικοι που καθημερινά δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο
κέντρο του Ζευγολατιού αλλά και τα μαγαζιά που
έχασαν μεγάλο κομμάτι πελατείας και πλέον φυτοζωούν. Αν η πρώτη παρέμβαση Παπακυριάκου
στην πλατεία έκανε την κίνηση στην πόλη…λαβύρινθο η νέα παρέμβαση βάζει την ταφόπλακα στην

αγορά της ιστορικής πρωτεύουσας της Βόχας…!
Η εγκατάσταση κυβόλιθων σ’ ένα δρόμο που δεν
έχουν περαστεί πρώτα δίκτυα υποδομών αποδεικνύει περίτρανα ότι το έργο είναι του ποδαριού και
γίνεται ενόψει εκλογών και μόνο! Μετά από τέσσερα χρόνια που η δημοτική αρχή Παπακυριάκου
δεν έχει κουνήσει φύλλο μέσα στο Ζευγολατιό,
ήρθε να κάνει ένα έργο το οποίο θα επιφέρει νέα
δεινά στην καθημερινότητα των κατοίκων!
Το έργο στην αγορά του Ζευγολατιού είναι ενδεικτικό της λογικής που επικρατεί στο στρατόπεδο Παπακυριάκου. Εκτιμώντας τους κατοίκους
του δήμου ως ιθαγενείς που θα εντυπωσιαστούν
με καθρεπτάκια και μεταξωτές κορδέλες, ενόψει
εκλογών, «πετάει» έργα τα οποία βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα δημιουργούν προβλήματα
και αστοχίες.
Προκαλούμε το δήμαρχο Βέλου-Βόχας που το
γραφείο του απέχει μόλις λίγα μέτρα από την αγορά του Ζευγολατιού, να κάνει μια μέρα τον κόπο
και να μας συνοδεύσει σε μια βόλτα μέσα στην
αγορά. Αλλά τα λίγα αυτά μέτρα που τον χωρίζουν από το κέντρο του Ζευγολατιού, είναι δυστυχώς «χιλιάδες μέτρα» που τον χωρίζουν από την
πραγματικότητα… Στην απομόνωση του γραφείου
του, ελπίζει ότι οι ξεπερασμένες λογικές των ταξιμάτων και των κατ’ εξακολούθηση απευθείας
αναθέσεων, θα τον σώσουν και θα του δώσουν τη
νίκη στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Του διαφεύγει προφανώς πώς στο πρόσωπο
του Θανάση Μανάβη συγκεντρώνονται και ενώνονται οι υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου και η ΝΕΑ
ΠΝΟΗ που θα φυσήξει στο δήμο Βέλου-Βόχας θα
εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας!
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση
της Εθνικής Θλίψης

α οικτρά αποτελέσματα της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η διαρκής προεκλογική
παροχολογία, οι κούφιες υποσχέσεις,
το ειρωνικό ύφος της «αριστεράς» είναι
αυτά που ταλανίζουν την χώρα.
Η Κυβέρνηση κυβίστησης, η οποία
αντί να απευθυνθεί στο Λαό, προχώρησε στους Δυνάστες του.
Ο πρόσφατος ανασχηματισμός είναι ένας ετερόκλητος όχλος όπου δικαίως ανακύπτουν μια σειρά
ερωτημάτων που αξιώνουν απάντηση:
• "ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ" όταν Υπουργοποιείται η Παπακώστα, η Ξενογιαννακοπούλου ή
με την επάνοδο του Μπόλαρη;
• Αντιπροσωπεύει το «νέο» η μετάθεση του Κουβέλη
σε ένα Υπουργείο με το οποίο δεν έχει καμία γνώση;
• Εγγυάται την πολιτική προστασία του «νέου» η κ.Γεροβασίλη;
• Εκφράζει το «νέο» στη Δικαιοσύνη ο κ.Καλογήρου, ο συντάκτης του αντισυνταγματικού εκτρώματος των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη : ΟΧΙ
Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες της Κυβέρνησης του κ.Τσίπρα, το ανέκδοτο των διαπραγματεύσεων είχε μόνο μία επιτυχία. Εκχώρηση της περιουσίας του Ελ.Δημοσίου
στους δανειστές, αυτούς που απειλούσε με νταούλια στήνοντας ανέξοδα δημοψηφίσματα. Είναι το τρίτο μνημόνιο, τα νέα επώδυνα μέτρα. Μείωση συντάξεων και
αφορολογήτου, συρρίκνωση της Μικρομεσαίας Επιχείρησης άρα και του εργατικού
δυναμικού!
Υπάρχει σχέδιο μιας Εθνικής ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής;
Υπέρογκη φορολογία, ελάχιστη ρευστότητα, καθημερινά λουκέτα σε οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ευαγγελίζεται πλεόνασμα "μαμούθ", φοροελαφρύνσεις υπό μορφή φιλοδωρήματος. (δίνει 50 ευρώ…)
Τα Ελληνικά ομόλογα καταρρέουν. Το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο ήταν κάτω
από το 4% στις αρχές του Αυγούστου και κοντά στο 4,2% την 20η Αυγούστου είναι
άκρως επικίνδυνο.
Μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα Μνημόνια συνεχίσει να μην μπορεί να δανείζεται από τις αγορές, θα αναγκαστεί να προσφύγει στο «μαξιλαράκι»των 25δις με
αποτέλεσμα μα μην μπορεί να κάνει μονομερείς ενέργειες, π.χ για τις συντάξεις, 13Ο
μισθό.
Από την άλλη βλέπουμε ξαφνικά τον κ. Μητσοτάκη να στηρίζει τους αγρότες, τους
Ελ.Επαγγλματίες λέγοντάς τους πως θα μειώσει τις ασφ.εισφορές τους κ.α. Είναι ο
κύριος που απέλυε το μισό Δημόσιο επί ΝΔ το 2012.
Στο Κίνημα Αλλαγής έχουμε παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα το οποίο διαρκώς επικαιροποιείται. Δημόσια η Πρόεδρος κ.Γεννηματά έχει παρουσιάσει κάποια μετρα που
θα πάρει άμεσα:
• Άμεση Μείωση των φορών για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 20%
• Μείωση φορών στην παραγωγή και ελάφρυνση των νοικοκυριών.
• Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου με νέο σωστά δομημένο και αποδοτικό
Ασφαλιστικό
• Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους με γνώμονα την αξιοποίηση των πόρων.
Έχουμε αποδείξει σε βάθος χρόνου πως μονό το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι στηριχτής του Πολίτη.
Έτσι με γνώμονα τις αξίες του ΠΑΣΟΚ πορευόμαστε και με το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.
Είμαστε η Εγγύηση για ένα Λειτουργικό και Δίκαιο Κράτος!
Παναγιώτης Λ. Δαληβίγκας
Αν.Συντονιστής Τ.Ο Βέλου-Βόχας
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ενίσχυση του δήμου Σικυωνίων
για την αντιμετώπιση των ζημιών
από την κακοκαιρία
Επιχορηγήσεις ύψους 1,54 εκατ. Ευρώ εγκρίθηκαν με υπογραφή
του υπουργούΕσωτερικών Αλέξη Χαρίτση για έργα αποκατάστασης
ζημιών από τα έντονα καιρικάφαινόμενα που έπληξαν δήμους της χώρας. Οι εγκρίσεις γίνονται κατόπιναιτημάτων που υπέβαλαν οι δήμοι στο
υπουργείο Εσωτερικών για τηναντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών
που προκλήθηκαν στις υποδομές τους απότην κακοκαιρία, με χρέωση
του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμαπρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απόθεομηνίες
στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης ο Δήμος Σικυωνίων ενισχύεται με τοποσό των 200.000 ευρώ.

Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη
η δεύτερη κατανομή για
τους παιδικούς σταθμούς
Σε ανάρτησή της στον προσωπικό
λογαριασμό της η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ
Κορινθίας κ. Μαρία Θελερίτη αναφέρει
ότι μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη η δεύτερη
κατανομή των vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς» σε όλους τους
γονείς που σε βρεφονηπιακούς θα βρουν
θέση στους παιδικούς σταθμούς. Αριθμός 125.000-126.000 vouchers, δηλαδή
6,5% περισσότερα σε σχέση με πέρυσι,
μετά τη δεύτερη κατανομή εκτιμάται ότι
θα δοθούν στους γονείς για θέσεις στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς.Το σύνολο
των οικογενειών των πυροπαθών δήμων
έλαβαν voucher, που αφορούν συνολικά 1.686 θέσεις (πρώτη και δεύτερη κατανομή), στους δημοτικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΑμέΑ. Ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών εκτίμησε ότι για σχολικό έτος 20182019 αναμένεται να δοθούν από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους συνολικά 235
εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα, ενώ το έτος 2013-2014 το ποσό αυτό έφθανε τα
173 εκατ. ευρώ. Την τελευταία εξαετία μάλιστα, αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό
συμμετοχής των εθνικών πόρων στη χρηματοδότηση του προγράμματος και από
12 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013-2014, φέτος ανέρχεται στα 167 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση για τη δημιουργία παιδικών σταθμών
Εκτός απο το πρόγραμμα χρηματοδότησης, ύψους 15 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία νέων δομών και για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των παιδικών σταθμών, ύψους 95 εκατ. ευρώ, για τη συμμόρφωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές
του π.δ. 99/2017, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας τους, Οι Δήμοι μπορούν να ενταξουν στο επενδυτικό πρόγραμμα
«ΦιλόΔημος» όλες οι ώριμες μελέτες που υπάρχουν στους δήμους, ώστε να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέων παιδικών σταθμών, οπως δήλωσε ο υπουργός
Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης,στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μπροστά στις κάμερες και
με τη παρουσία των προέδρων των χωριών υπέγραψε την Τετάρτη
12 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Σικυωνίων,

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σπύρος Σταματόπουλος, τη σύμβαση για
την υδροδότηση του Κιάτου και χωριών
της Δ.Ε Σικυωνίων. Στην συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε αμέσως μετά ο

δήμαρχος μίλησε για μια ιστορική υπογραφή, σε ένα έργο που αφορά στην πόλη
του Κιάτου, το Κάτω Διμηνιό, το Πάσιο, το
Μούλκι και το Βασιλικό.

Ιστορική στιγμή για το δήμο Σικυωνίων
Έργα ύψους 14 εκατ. ευρώ φέρνουν καθαρό
πόσιμο νερό και κοινωνικό πλεόνασμα!
Με απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ απαλλάσσονται από τέλη ύδρευσης τα χωριά
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΡΙ, ΚΑΙΣΑΡΙ, ΚΛΗΜΕΝΤΙ, ΒΕΛΙΝΑ και ΤΑΡΣΟΣ

Ο

προϋπολογισμός του υπερβαίνει τα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ έχει
ήδη εκτελεστεί έργο ύψους 2,5
εκατ. ευρώ το οποίο αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης του Κιάτου. Παράλληλα,
σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό βρίσκεται
το έργο, προϋπολογισμού πάνω από 2
εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση του
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του
δήμου Σικυωνίων, από τη Χούνη έως
το Κιάτο.
Η είδηση βέβαια της ημέρας αφορούσε τη χρηματοδότηση ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος» του έργου υδροδότησης
με πόσιμο νερό 10 επιπλέον κοινοτήτων της Δ.Ε. Σικυωνίων.
Το έργο αφορά στα χωριά Λαλιώτη,
Διμηνιό, Μικρός και Μεγάλος Βάλτος,
Σούλι, Κρυονέρι, Παραδείσι, Τιτάνη
και Γοννούσα. Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι ήδη εκτελούνται έργα αυτοματισμού και ελέγχου ύψους 1,5 εκατ.
ευρω.
Η χρηματοδότηση και η υλοποίηση αυτών των έργων, των οποίων ο
συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα
14 εκατ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα μεγάλων προσπαθειών που εδώ και αρκετά χρόνια έγιναν με σταθερή στοχοποίηση την παροχή πόσιμου νερού και
κατ’ επέκτασιν καλύτερης ποιότητας
ζωής για τους κατοίκους του δήμου
Σικυωνίων.

Με την παροχή
πόσιμου νερού
αναμένονται πολλαπλά οφέλη:
Καταρχήν αδιαμφισβήτητη είναι μεγάλη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων τόσο για τη ΔΕΥΑΣ όσο και για τα
νοικοκυριά. Η Δημοτική Επιχείρηση
θα περιορίσει αφ’ενός την αγορά νερού αφ’ετέρου την κατανάλωση ενέργειας (ΔΕΗ) για τα αντλιοστάσια, ενώ
τα νοικοκυριά θα εξοικονομήσουν το
κόστος αγοράς εμφιαλωμένου νερού
που αποτελεί ένα σημαντικό, καθημερινό και ανελαστικό έξοδο, το οποίο
έχει υπολογιστεί συνολικά τουλάχιστον σε 1 εκατ. ευρώ ετησίως!
Επιπλέον, σημαντική θα είναι και η
μείωση της περιβαλλοντικής επιβά-

Νέα μείωση αναμένεται στο τιμολόγιο ύδρευσης της τάξης του 20-30%

Τουλάχιστον
1 εκατ. ευρώ
εκτιμάται το
κοινωνικό
πλεόνασμα από
την υδροδότηση
με πόσιμο νερό
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ

Με μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε η ΛΑΪΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στο ΚΕΦΑΛΑΡΙ
όπου αποφασίστηκαν...
η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ και
ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ρυνσης, αφού θα περιοριστεί σημαντικά η χρήση πλαστικών μπουκαλιών
εμφιαλωμένου νερού. Όλα αυτά οδηγούν αδιαμφισβήτητα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
κάτι το οποίο αποτελεί ζητούμενο για
τη δημοτική αρχή Σικυωνίων.
Παράλληλα, ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος, στη συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε την απόφασή του για μείωση των δημοτικών
τελών.
Εκτός της ήδη ειλημμένης απόφασης για τα χωριά από τα οποία γίνονται
οι υδροληψίες (Τ.Κ. Στυμφαλίας, Κλη-

μεντίου, Βελίνας) στην ίδια κατηγορία
μηδενικών τελών ύδρευσης εντάσσονται το Καίσαρι και το Κεφαλάρι. Ο κ.
Σταματόπουλος ανακοίνωσε την απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης για
συνολικές επιπλέον μειώσεις στα τέλη
ύδρευσης από 20-30%, δεδομένου ότι
εδώ και ένα χρόνο έχει ήδη μειωθεί το
τιμολόγιο ύδρευσης περίπου 30%.
Τέλος, ο δήμαρχος ευχαρίστησε
όλους τους αιρετούς και τις υπηρεσίες
του δήμου, αλλά και όλο το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ για την άψογη συνεργασία που είχαν και τη διεκπεραίωση
των σημαντικών αυτών έργων.

8 Δήμος Σικυωνίων

Πετάει το γάντι στο δήμαρχο
ο Δημήτρης Παπαγεωργίου
ÇΤον προκαλώ δημόσια να δηλώσει ότι αν χάσει
δεν θα παζαρέψει θέση για τον εαυτό τουÈ,
τονίζει σε ανάρτησή του

Ο υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων Δημήτρης Παπαγεωργίου
πριν λίγες μέρες με ανάρτησή του
στον προσωπικό λογαριασμό του
στο Facebook πέταξε το γάντι στο
δήμαρχο Σικυωνίων, για την μετά
εκλογών εποχή. Συγκεκριμένα
αναφέρει:
«Το μεσημέρι ο κ.Δήμαρχος
ενώπιον πλήθους υπαλλήλων της
ΔΕΥΑΣ διατυμπάνισε ξεκάθαρα οτι
αν χάσει στις εκλογές -επειδή η
απλή αναλογική προσφέρεται όπως
είπε- θα απαιτήσει τη θέση του
Προέδρου της ΔΕΥΑΣ που κατέχει
και σήμερα.
Χαίρομαι που αντιλαμβάνεται το
νέο του ρόλο.Πάντα αναγνώριζα το
καλό πολιτικό του αισθητήριο.
Περαν ομως αυτού ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΩ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ οτι σήμερα
ΔΕΝ είμαι φαβορί των εκλογών
ΔΗΛΩΝΩ ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΑΝ ΧΑΣΩ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ
ΚΑΜΙΑ ΕΜΜΙΣΘΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.
ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΖΩ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ πιστός στο ρόλο που

θα μου τάξουν οι Σικυώνιοι.
ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ να δηλώσει από σήμερα οτι αν χάσει ΔΕΝ
ΘΑ ΠΑΖΑΡΕΨΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ και θα μείνει δημοτικός σύμβουλος κάνοντας την όποια
δουλειά του. ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΚΑΛΩ
ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
Κάποιοι θέλουμε να υπηρετήσουμε....Να δούμε ΕΜΠΡΑΚΤΑ
ποιοι είναι αυτοί και ποιοι κάνουν
παζάρια θέσεων!!!!!»

Το γήπεδο Καισαρίου
Σε άλλη ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαγεωργίου επισυνάπτει
μια φωτογραφία από το εγκαταλελειμμένο γήπεδο στο Καίσαρι και
αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αυτό
είναι το παλιό γήπεδο Καισαρίου
επί του δρόμου Κιάτου-Στυμφαλίας. Δεν σχολιάζω την αθλιότητα της
βρωμιάς. Μιλάω για το ΜΕΛΛΟΝ.
Με ελάχιστα χρήματα και κατόπιν
ενημέρωσης και ψηφοφορίας από
τα παιδιά και τις μητέρες τους που
φοιτούν στα σχολεία της Στυμφαλίας
θα μετατραπεί μέσα στους πρώτους
3 μήνες σε νέο πολυαθλητικό χώρο!!!!!Είτε μικρός στίβος, είτε συνδυασμός χωμάτινων γηπέδων βόλευ
και τένις είτε οτι ζητήσουν.Και θα
εξασφαλιστεί με δημοτική δαπάνη
η μεταφορά των μαθητών εκεί δύο
φορές την εβδομάδα για εκπαίδευση από ειδικους καθηγητές φυσικής
αγωγής. Το ίδιο θα γίνει σε χώρο που
θα βρεθεί στο Φενεό. Τα παιδιά αυτά
ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΖΗΛΕΨΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ από εκείνα στις μεγαλύτερες
πόλεις!!!Οριστικά και αμετάκλητα»!

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Καυτά ερωτήματα
από το Νίκο Ζαχαρόπουλο
για την ύδρευση στο δήμο Σικυωνίων
Γράφει ο

ΝΙΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος
Δήμαρχος Σικυωνίων

-Ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής του
Δήμου Σικυωνίων, σε κλειστές όπως συνηθίζει συνεντεύξεις, μακριά από τους πολίτες, μίλησε, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις για την ύδρευση της περιοχής, «για
ιστορικές στιγμές» .
-Να είναι βέβαιος ότι οι πολίτες θα ζήσουν
ιστορικές στιγμές όταν θα απομακρύνουν
τη χειρότερη Δημοτική αρχή από γενέσεως του Δήμου Σικυωνίων, και τους εξωθεσμικούς παράγοντες που συγκυβερνούν, από την εξουσία του Δήμου
Οι πολίτες του Δήμου μας γνωρίζουν καλά
ότι η Δημοτική αρχή παρέλαβε Δήμο,
πρωτεύουσα και εμπορικό κέντρο της δυτικής Κορινθίας, και τον κατάντησε Κοινότητα σε όλα τα επίπεδα. [Υποδομές-ΝΕΡΟ
βρόμικο- απορρίμματα–καθαριότητα, μόλυνση του περιβάλλοντος, της θάλασσας
και του υδροφόρου ορίζοντα, κυκλοφοριακό, απομάκρυνση Υπηρεσιών κ.λ.π.
-Να ενημερώσουμε τους πολίτες και Δημότες μας για τα σοβαρά ζητήματα του
ΝΕΡΟΥ στον Δήμο Σικυωνίων, μιας και
ο ίδιος αποφεύγει να τους αντιμετωπίσει
[Αλήθεια πόσες λαϊκές συνελεύσεις έκανε
στα [8] χρόνια, όπως ορίζουν οι Νόμοι και
ο Κ.Δ .& Κ. για ενημέρωση των πολιτών. [
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ]
Εξαπάτησε τους πολίτες το 2010 με ψεύτικες υποσχέσεις «για καθαρό νερό σε 2
μήνες» στη πόλη του Κιάτου και τις Τ.Κ.
Πέρασαν 48 δίμηνα και έπεται συνέχεια.
Ο Δήμος Κορίνθου υδρεύεται από το 2007
από τις πηγές Στυμφαλίας με 1.5 εκ κυβικά
νερού τον χρόνο. Από τις αρχές του 2018
πήρε άδεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και
υδρεύεται με [5] εκ κυβικά στο σύνολό του
ο Δήμος Κορίνθου, η πόλη της Κορίνθου
και όλες οι Κοινότητες, από το Λέχαιο μέχρι το Σοφικό.
‘Όσον αφορά τον Δήμο Σικυωνίων, εξαντλήθηκαν και οι δύο [4] ετίες της Δημοτικής αρχής,[2010-2018] και φθάνουμε
στον 9ο χρόνο, στο μπόνους του επιπλέον
χρόνου, και ακόμα νερό δεν είδαμε.
Δυστυχώς η ανικανότητα και η ανεπάρκεια του επικεφαλής και συνολικά της Δημοτικής αρχής έφεραν αυτό το αρνητικό
αποτέλεσμα.
Ο Δήμος Σικυωνίων πήρε την υπ΄αρ.
47886/1838 από 14-4-2014 άδεια μεταφοράς νερού από τις πηγές Στυμφαλίας,
από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας
με προθεσμία εκτέλεσης του έργου [12]
μήνες, χωρίς να γίνει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ.
Ακολούθησε η υπ αριθ. 86265/92239/4467
από 5-7-2016 άδεια μεταφοράς νερού,
που έληξε την 5-5-2018, χωρίς πάλι να
γίνει ΤΙΠΟΤΑ.
Ακολούθησε η υπ αριθ.86374/ 4-5-2018
απόφαση-άδεια-τρίτη στη σειρά- και οι
πολίτες του Δήμου Σικυωνίων ελπίζουν
κάποια στιγμή να υπάρξει αποτέλεσμα.
Ευτυχώς για τον Δήμο Σικυωνίων και τους
πολίτες η Περιφέρεια Πελοποννήσου και
τα αρμόδια Υπουργεία, παρέκαμψαν την
ανικανότητα και ανεπάρκεια του επικεφαλής και της Δημ. αρχής και χρηματοδότησαν το έργο για να ολοκληρωθεί.
Τι αλήθεια έκανε η Δημοτική αρχή για τον

εκσυχρονισμό των υποδομών για το νερό
σε όλη την έκταση του Δήμου, πέρα από
αυτά που άφησαν οι προηγούμενες Δημοτικές αρχές. [ δίκτυα- δεξαμενές κ.λ.π.]
απολύτως ΤΙΠΟΤΑ.
Προς ενημέρωση των πολιτών το κεντρικό δίκτυο της ύδρευσης της πόλης του
Κιάτου αντικαταστάθηκε από τη Δημοτική
αρχή των ετών [2003-2006] και συμπληρώθηκε από την επόμενη Δημοτική αρχή
[2006-2010].
Τι αλήθεια έκανε η Δημοτική αρχή, πέρα
από τους βερμαλισμούς και τα «νταηλίκια»
όσον αφορά τις πηγές και τη Λίμνη της
Στυμφαλίας, για να υλοποιηθούν οι Μ.Π.Ε.
και οι Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που όριζαν τα
εξής:
1.-Υδροδότηση όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων της Στυμφαλίας. Ακόμα πολλές
Τ. Κοινότητες δεν έχουν νερό ή το αγοράζουν [Ψάρι , Ασπρόκαμπος κ.λ.π.]
2.-Σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα στη περιοχή Στυμφαλίας. Έγιναν, πλήν ΒΑ Λεκάνης
[Κεφαλάρι κ.λ.π.]
3.Διαχείριση υδατικού δυναμικού στο
Υδατικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου. Δεν
έγινε ΤΙΠΟΤΑ.
4.-Αποχετευτικά δίκτυα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Δεν έγινε ΤΙΠΟΤΑ.
4.-Προστασία οικοσυστήματος στη Λίμνη
–NATURA [ καθαρισμός –περιποίηση-εκβάθυνση-εμπλουτισμός της λίμνης -κόψιμο καλαμιών-καθαρισμός Χειμάρρων
κ.λ.π.] Δεν έγινε σχεδόν ΤΙΠΟΤΑ.
Τι έγινε με τη χρηματοδότηση, με το ποσό
των 3.500.000 ευρώ από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος το 2015 , για ύδρευση της
ευρύτερης περιοχής Φενεού. ΤΙΠΟΤΑ. Τι
έγινε με τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης –άρδευσης στον Φενεό, με το ποσό
των 1.200.000 ευρώ; ΤΙΠΟΤΑ. Η δεξαμενή
στον Ταρσό έγινε «περιστεριώνας»
Από το 2010,και όχι μόνο, οι Δημότες της
πόλης του Κιάτου και πολλών Κοινοτήτων
[Μούλκι-Πάσιο -Αρχαία Σικυώνα- Κ.Διμηνιό κ.λ.π. αφενός καταναλώνουν πολλές
φορές βρόμικο και ακατάλληλο για πόση
νερό από τα πηγάδια και αφετέρου στερούνται ακόμα και αυτού του νερού τους
θερινούς μήνες.
Επίσης, στον ίδιο παρανομαστή είναι και
πολλές Κοινότητες στη Στυμφαλία και
τον Φενεό. [Ψάρι -Ασπρόκαμπος- Στενό
κ.λ.π.]
Να υπογραμμίσω το γεγονός ότι όλη η διατροφική αλυσίδα των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος καταναλώνουν
πολλές φορές ακατάλληλο για πόση και
βρόμικο νερό από πηγάδια με φυτοφάρμακα και αμμωνία.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ.
α.19.500.000 εκ ευρώ περίπου πλήρωσαν
οι Δημότες μας για το νερό από το 2010.
Β. 2.800.000 εκ ευρώ περίπου πληρώσαμε, για το βρόμικο νερό από τα πηγάδια.
γ.6.000.000 εκ ευρώ περίπου πληρώσαμε,
το 80% επί των τιμολογίων, για προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων. Μήπως
τα είδατε;
δ.25.000.000 έως 30.000.000 εκ. ευρώ
περίπου πληρώσαμε, τα τελευταία [8] χρόνια, για αγορά καθαρού νερού από εταιρείες. Θα είχαμε φτιάξει [5] φορές τα δίκτυα
και θα είχαμε φέρει το νερό.
Με λίγα λόγια τόσα χρόνια θα είχε έρθει το
νερό «μόνο του» χωρίς παρεμβάσεις.
Υ.Γ. Έπεται συνέχεια για το νερό και για
όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο
Σικυωνίων, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημότες και πολίτες μας για την
πραγματική εικόνα του Δήμου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια
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Αστρονομικό πάρκο στο Κρυονέρι
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
κ. Πέτρου Τατούλη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο τη Δευτέρα 10
Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου με τον Πρόεδρο του
Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Μανώλη
Πλειώνη για τη δημιουργία του πρώτου αστρονομικού πάρκου στο Κρυονέρι Κορινθίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο επικεφαλής
της μελετητικής ομάδας και καθηγητής του ΕΜΠ κ. Βασίλης Γκανιάτσας
και οι επιστημονικοί συνεργάτες των
δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης συμφωνήθηκε ο οδικός
χάρτης της συνεργασίας των δύο μερών και η δημιουργία κοινού φορέα
διαχείρισης της σημαντικής αυτήςπρωτοβουλίας.
Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πίστη τους στη δυναμική του εγχειρήματος και την τεράστια συμβολή του
στην έρευνα και την καινοτομία, στο
επιστημονικό και μαθητικό επίπεδο,
αλλά και της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Η επένδυση θα καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 100
στρεμμάτων, όπου θα κατασκευαστεί
πλανητάριο, εργαστήριο προσομοίωσης σεισμού και μετεωρολογικός
σταθμός και θα αναβαθμιστούν συνολικά οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

τηλ.: 6947 024902
email: takiskalianiotis@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πέτρος Τατούλης «Δημιουργούμε τη νέα
εποχή της προοπτικής για την Κορινθία»
«Η εξαιρετική και αγαστή συνεργασία μας έχει ως αποτέλεσμα
την εξασφάλιση μεγάλων έργων
για την Κορινθία, που υπακούουν
σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και
χρονοδιάγραμμα» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης από το βήμα του
Περιφερειακού Συμβουλίου στην
Κόρινθο, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, αναλύοντας το πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο πολιτικό πρόγραμμα της περιφερειακής
αρχής, το οποίο υλοποιείται σε
όλη την Περιφερειακή Ενότητα
και σε όλους τους τομείς, σε απόλυτη συνέπεια με τις προεκλογικές δεσμεύσεις.
Ο κ. Πέτρος Τατούλης εξέφρασε ακόμα
μια φορά την εδραία πεποίθησή του ότι
μόνη απάντηση και ουσιαστική λύση
στην κρίση της χώρας είναι η πίστη στις
δυνάμεις των πολιτών και η σκληρή
δουλειά. «Ανακοινώνουμε σήμερα από
την Κόρινθο το σχεδιασμό μας, όχι συγκυριακά, αλλά γιατί προετοιμάσαμε
μια σειρά πολύ σημαντικών έργων, με
σαφή προγραμματισμό, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, και προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»,
τόνισε ο κ. Τατούλης.

Ενισχύουμε την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα με
την πρώτη Περιφερειακή
Τράπεζα Πελοποννήσου
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
αναφέρθηκε αρχικά στη δημιουργία
της πρώτης Περιφερειακής Τράπεζας,
η οποία θα έχει βασική στόχευση την
ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με παροχή ρευστότητας, και
τόνισε ότι «στην προσπάθειά μας αυτή

έχουμε πολύτιμο σύμμαχο το Επιμελητήριο Κορίνθου, με το οποίο έχουμε
άριστη συνεργασία». Η περιφερειακή
αρχή, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εξωστρέφεια της οικονομίας της, ούτως
ώστε να δώσει προοπτικές στην ανάπτυξή της.

Με 15 εκατ. ευρώ
χρηματοδοτούμε το σύνολο των
έργων ύδρευσης στην Κορινθία
«Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα
ύψους 15 και πλέον εκατομμυρίων
ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» ανέφερε ο κ. Τατούλης και
ανακοίνωσε ότι έχουν ενταχθεί και
πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα
της Περιφέρειας 2 έργα ύδρευσης στο
Δήμο Σικυωνίων, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο ύδρευσης στα Αθίκια,
και η ύδρευση της Περαχώρας. Αυτή τη
στιγμή η Κορινθία σε υδρεύσεις έχει το
μεγάλο μερίδιο από το πρόγραμμα της
Περιφέρειας, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, το οποίο φτάνει σε ποσοστό 70%
του συνολικού προϋπολογισμού της
πρόσκλησης.

Δημιουργούμε την πρώτη
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Κορινθίας με 12 εκατ. ευρώ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία
της πρώτης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Κορινθίας, η οποία
προετοιμάστηκε με σκληρή δουλειά και
θα έχει προϋπολογισμό 12 και πλέον
εκατομμύρια ευρώ. «Στοχεύουμε στην
ισόρροπη ανάπτυξη της Κορινθίας και
την έχουμε προσδιορίσει ως πολιτιστική
και περιβαλλοντική» τόνισε ο κ. Τατούλης και σημείωσε ότι «θα ενοποιήσουμε
τους αρχαιολογικούς χώρους δημιουρ-

γώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
προβολής του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της Κορινθίας».

Επενδύουμε 11 εκατομμύρια
ευρώ για τη βελτίωση της
εισόδου της Κορίνθου
Το Νοέμβριο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας το έργο της βελτίωσης της εισόδου της Κορίνθου με
προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ,
ανακοίνωσε ακόμα ο Περιφερειάρχης,
και σημείωσε ότι «υλοποιούμε με συνέπεια τη δέσμευσή μας προς τους Κορίνθιους πολίτες».

Στο πρόγραμμα της Περιφέρειας
το σύνολο των έργων σχολικής
στέγης της Κορινθίας
Σε ότι αφορά τα έργα σχολικής στέγης,
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε ότι το πολυδύναμο Δημοτικό σχολείο Κορίνθου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, όπως επίσης
το σχολείο των Αγίων Θεοδώρων, ενώ
ολοκληρώνεται το Λύκειο Λουτρακίου.
Προς ένταξη βρίσκεται το Δημοτικό
σχολείο Αρχαίας Κορίνθου, το οποίο θα
αποτελέσει το πρώτο σχολείο και μαζί
ανοιχτό μουσείο, δεδομένου του αρχαιολογικού χώρου στον οποίο βρίσκεται.

Αναβάθμιση των δομών υγείας και
έργα στην Παλιά Εθνική Οδό
Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε επίσης στις
εντάξεις των έργων των Κέντρων Υγείας Καλλιάνων, Λουτρακίου και Νεμέας,
και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
του νοσοκομείου Κορίνθου, καθώς επίσης και της πρώτης συστηματικής προσπάθειας αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού, που
έχει εκπονήσει με ευθύνη της η περιφερειακή αρχή. «Οι μελέτες που έχουν

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια 11

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρέμβαση Τατούλη για το
αγροτικό τιμολόγιο υδροληψίας

εξαγγελθεί εδώ και χρόνια, όχι με ευθύνη της περιφερειακής αρχής, ακόμα δεν
έχουν βρει το δρόμο τους» υπογράμμισε ο κ. Τατούλης και αναφέρθηκε στο έργο
που ήδη έχει εκτελέσει η Περιφέρεια στο Δερβένι και στην παλαιά εθνική οδό,
ανακοινώνοντας επίσης ότι έχει εξασφαλίσει ακόμα 12 εκατομμύρια ευρώ για την
βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού από τα όρια του Δήμου Κορίνθου μέχρι το
Δήμο Βέλου - Βόχας.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ενημέρωσε το σώμα ακόμη ότι υπάρχει πλέον
ανάδοχος για την αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος στον οδικό άξονα
Σχίνος – Αλεποχώρι, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αποτελεί τη
μόνη εναλλακτική δίοδο του Ισθμού της Κορίνθου για την επικοινωνία της Πελοποννήσου με την υπόλοιπη χώρα.

Στόχος μας η δημιουργία σύγχρονου διοικητηρίου της Π.Ε. Κορινθίας
και αιθουσών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο παλαιό
στρατόπεδο Κορίνθου
«Για την αξιοποίηση του στρατοπέδου της Κορίνθου εξαρχής κάναμε μια συντονισμένη προσπάθεια για την παραχώρηση 40 στρεμμάτων του χώρου του, στην
περιοχή της παλιάς πύλης, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και να εξασφαλίσουμε σύγχρονες αίθουσες για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» ανέφερε ακολούθως ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι ήδη έχει συνεννοηθεί με τη Μητρόπολη Κορίνθου
για τη δημιουργία campus μακροχρόνιας φιλοξενίας ΑΜΕΑ στο παλαιό εκκλησιαστικό Λύκειο Λουτρακίου.

Το πρώτο αστρονομικό πάρκο στην Κορινθία
Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η δημιουργία του πρώτου αστρονομικού
πάρκου, σε συνεργασία με το Αστεροσκοπίο, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, ο οποίος ενημέρωσε ότι η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε τελική φάση και θα ενταχθεί
με 2,2 εκατομμύρια στο πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Στον τομέα του πολιτισμού ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε ότι στο πρόγραμμα της περιφέρειας θα ενταχθεί η ανάδειξη του Δίολκου, με προϋπολογισμό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, με 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα ενταχθεί η επέκταση του λαογραφικού
μουσείου, με 1,6 εκατομμύρια η Ζάχολη και με 800.000 ευρώ το λιμάνι των Κεγχρεών, ενώ μέσω της ΟΧΕ θα δοθεί ειδική μέριμνα για την ανάδειξη της ιστορίας
της Ακροκορίνθου.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο έργο της βελτίωσης του δρόμου Ισθμός – Επίδαυρος, σημειώνοντας
«εξασφαλίσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ούτως ώστε σε έναν από τους πιο τουριστικούς δρόμους της Πελοποννήσου να
βελτιώσουμε τόσο την ασφάλεια, όσο και την άνεση, με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και στο φωτισμό του».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Μετά τη διαπίστωση της απαίτησης
εκ μέρους της ΔΕΗ, πρόσθετων
στοιχείων που δεν προβλέπονται από
τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διατήρηση ή απόκτηση
αγροτικού τιμολογίου υδροληψίας,
γεγονός το οποίο προκαλεί μεγάλη
ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους αγρότες, άμεση ήταν η
παρέμβαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Υγείας και τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, ο κ.
Πέτρος Τατούλης ζήτησε:
Την άμεση ενημέρωση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων ως προς τον
περιορισμό των απαιτήσεών τους
σχετικά με την κτήση ή διατήρηση
δικαιώματος χρήσης αγροτικού τιμολογίου στις προβλεπόμενες από την
ανωτέρω Κ.Υ.Α. το σαφή διαχωρισμό
των απαιτήσεων για την κτήση ή διατήρηση δικαιώματος χρήσης αγροτικού τιμολογίου από άλλες που τυχόν
τίθενται από άλλες διατάξεις και το
σαφή προσδιορισμό των απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, με αναφορά
των διατάξεων που τις προβλέπουν.
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«Βουνό» τα σκουπίδια και
τα εμπόδια στην Πελοπόννησο

ίναι το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης
απορριμμάτων
που θα γίνει στη χώρα μας.
Ταυτόχρονα είναι και ένα από
τα πιο «περιπετειώδη», καθώς συνάντησε εξαρχής σειρά αντιδράσεων με
αποτέλεσμα κάθε βήμα της διαδικασίας να διαρκεί από μήνες έως χρόνια.
Η σύμπραξη που υπέγραψε τον Ιούνιο
η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την
ανάθεση σε ιδιώτη της διαχείρισης των
απορριμμάτων σε πέντε νομούς περιπλέκεται τώρα για ακόμη μια φορά, με
την πολιτεία να καταφεύγει σε έναν νομικό «ελιγμό» για να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Το μόνο σίγουρο είναι πως
το μέγεθος του έργου, ανάλογο του
προβλήματος που καλείται να λύσει,
προϋποθέτει τη δημιουργία μιας πολύ
ισχυρής ομάδας παρακολούθησης από
πλευράς Περιφέρειας και δήμων, καθώς οι όροι της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα αυστηροί.
Η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου και την «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου» (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία,
Μεσσηνία και Λακωνία υπεγράφη στις
14 Ιουνίου. Προηγήθηκαν αρκετά χρόνια «μαχών» ανάμεσα στους δημάρχους των πέντε νομών και την Περιφέρεια για τους όρους της σύμβασης, με

τη σημερινή κυβέρνηση να παρεμβαίνει αρχικά κατά και στη συνέχεια υπέρ
της υλοποίησης του έργου. Βασικό
ρόλο άλλωστε έπαιξε η απουσία εναλλακτικής: όλοι οι δήμοι –πλην ενός–
της Περιφέρειας εξακολουθούσαν
μέχρι πριν από λίγα χρόνια να θάβουν
τα πάντα σε χωματερές, ενώ ακόμα και
σήμερα διαθέτουν περιορισμένες «μεταβατικές» εγκαταστάσεις.
Το πρόβλημα που ανέκυψε από τις
αρχές του καλοκαιριού αφορά τη γη.
Βάσει των όρων του διαγωνισμού, ο

ιδιώτης έπρεπε να βρει και να αγοράσει την απαραίτητη γη (για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης και τους ΧΥΤΥ) και
κατά την υπογραφή της σύμβασης να
την παραδώσει στην Περιφέρεια απολύτως καθαρή από κάθε είδους βάρη
ή διεκδικήσεις. Έτσι, η Περιφέρεια
απέφευγε «να βγάλει το φίδι από την
τρύπα», καθώς οι χωροθετήσεις πάντα εγείρουν τοπικές αντιδράσεις. Το
μεγαλύτερο μέρος του κόστους (έως
2 εκατ. ευρώ) της αγοράς καλύπτεται
από την Περιφέρεια και το υπόλοιπο (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ) από την
ΤΕΡΝΑ.
Μόνο που για μία από τις τρεις θέσεις
που επελέγησαν, την Παλαιοχούνη
Αρκαδίας, έχουν ήδη ασκηθεί πέντε δικαστικές προσφυγές από πολίτες που
διεκδικούν την ιδιοκτησία μέρους της
έκτασης. Με δεδομένο ότι η μία προσφυγή ασκήθηκε πριν από την υπογραφή της σύμβασης, θα μπορούσε να
υπάρξει νομικό πρόβλημα για την ισχύ
της σύμβασης. Η λύση που επελέγη
είναι να προχωρήσει η Περιφέρεια σε
απαλλοτρίωση της έκτασης (υπάρχει
σχετική δυνατότητα στη σύμβαση) και
μάλιστα προ ημερών ελήφθη απόφαση
της Επιτροπής Μεγάλων Έργων ώστε
να ενεργοποιηθεί η νέα νομοθεσία για
τις απαλλοτριώσεις. Μόλις το ΥΠΕΝ
κηρύξει την περιοχή υπό απαλλοτρίωση, η γη θα μπορεί να επιταχθεί. Η
παράδοση της γης είναι κρίσιμης σημασίας καθώς αυτή ενεργοποιεί το
χρονοδιάγραμμα του έργου.

H παρακολούθηση
Διαβάζοντας τις 280 σελίδες της σύμβασης και τα 10 παραρτήματά της,
αυτό που με βεβαιότητα προκύπτει
είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου
και ο ΦΟΣΔΑ (ο συλλογικός φορέας
των δήμων για τα απορρίμματα) οφείλουν να οργανώσουν έναν υψηλού
επιπέδου μηχανισμό για την αυστηρή παρακολούθηση της σύμβασης,

ειδάλλως κινδυνεύουν η πληρωμή
ρητρών και αποζημιώσεων... να κοστίσει περισσότερο από τη διαχείριση
των απορριμμάτων. Επίσης, οι δήμοι
οφείλουν να εργαστούν ταχύτατα στην
κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της
κομποστοποίησης, προκειμένου να
μειώσουν τον όγκο των σύμμεικτων
απορριμμάτων που θα στέλνουν στις
μονάδες προς διαχείριση (άρα θα πληρώνουν).
Όσο για το οικονομικό σκέλος, για το
οποίο γινόταν τόσα χρόνια η συζήτηση:
μέχρι τους 150.000 τόνους ετησίως,
ο ιδιώτης χρεώνει τη διαχείριση προς
80,5 ευρώ/τόνο (συν ΦΠΑ). Για τις
υπόλοιπες ποσότητες (από τις 150.000
έως τις 200.000 τόνους) η τιμή πέφτει
στα 35 ευρώ/τόνο (συν ΦΠΑ). Αν οι
ποσότητες ξεπεράσουν τους 200.000
τόνους, τότε η Περιφέρεια και ο ΦΟΣΔΑ οφείλουν να συζητήσουν με τον
ιδιώτη αν και με ποιους όρους μπορεί να δεχθεί τις επιπλέον ποσότητες.
Αν ο ιδιώτης δεν μπορεί ή Περιφέρεια
και ΦΟΣΔΑ δεν συμφωνούν με τους
όρους, τότε πρέπει να αναζητηθεί άλλη
λύση στην οποία όμως να συναινεί ο
ιδιώτης. Ο ιδιώτης μπορεί να δεχθεί
αστικά απορρίμματα και από άλλες
περιοχές, αλλά και βιοτεχνικά, μη επικίνδυνα απόβλητα, πάντα όμως με τη
συναίνεση του Δημοσίου.

Οι σταθμοί
Από τη στιγμή που θα παραδοθεί η γη
στην Περιφέρεια, θα καθοριστεί μια
ημερομηνία «εκκίνησης» του χρονοδιαγράμματος. Δέκα μήνες αργότερα,
ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει κατασκευάσει τους ΧΥΤΥ και κάποιες βασικές
εγκαταστάσεις διαλογής ώστε να είναι
σε θέση να υποδεχθεί «μεταβατικά» το
σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων (δηλαδή σε κάθε περίπτωση μέσα
στο 2019). Μετά 14 μήνες θα ξεκινήσει
η κανονική λειτουργία των μονάδων
(που περιλαμβάνει και την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο). Οι δήμοι
οφείλουν να παραδίδουν το σύνολο
των σύμμεικτων απορριμμάτων τους,
ενώ απαγορεύεται στην Περιφέρεια
να χρηματοδοτήσει εναλλακτικές μονάδες (για τα σύμμεικτα), ειδάλλως θα
πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στον
ιδιώτη. Αντίθετα οι δήμοι είναι ελεύθεροι να μειώσουν τα σύμμεικτα (λ.χ.
μέσω ανακύκλωσης) με όποιον τρόπο
μπορούν. Οι έγκαιρες πληρωμές είναι
κρίσιμης σημασίας: για παράδειγμα, ο
ιδιώτης μπορεί να ζητήσει τη διάλυση
της σύμβασης εις βάρος της Περιφέρειας αν αυτή καθυστερήσει περισσότερο από έναν μήνα οποιοδήποτε
ποσό υπερβαίνει τη μηνιαία χρέωση ή
οποιοδήποτε ποσό της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου στο έργο.
Πηγή: Καθημερινή, έντυπη έκδοση
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θέμα
Το Ελληνικό
Ελαιόλαδο στην
1η Διεθνή Έκθεση
Εισαγωγών στη
Κίνα από το
Enterprise Greece
και τον ΣΕΒΙΤΕΛ
Ιδιαίτερη προβολή του Ελληνικού Ελαιολάδου στην αγορά
της Κίνας έχει εξασφαλίσει ο
εθνικός φορέας υποστήριξης
εξαγωγών Enterprise Greece,
προκειμένου να προβάλλει την
ποιοτική υπεροχή, την διατροφική αξία και την διαφορετικότητα ποικιλιών και γεύσεων του
εθνικού μας προϊόντος.
Ειδικότερα, στην 1η Διεθνή
Έκθεση Εισαγωγών στην
Κίνα, Σαγκάη 5-10/11/2018,
στο περίπτερο των ελληνικών
προϊόντων θα λειτουργήσει με
την επιμέλεια και την υποστήριξη του ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος
Ελληνικών Βιομηχανιών
Τυποποίησης Ελαιολάδου)
OLIVE BAR, όπου θα παρουσιασθούν επώνυμα, τυποποιημένα
ελαιόλαδα των ελληνικών
επιχειρήσεων και θα δοθεί
η δυνατότητα στους επισκέπτες (εισαγωγείς, αγοραστές
αλυσίδων, δημοσιογράφους
κλπ) να τα δοκιμάσουν και να
ενημερωθούν αναλυτικά για
τους συνδυασμούς γεύσεων,
αρωμάτων & γαστρονομικών
επιλογών.
Ο ΣΕΒΙΤΕΛ, ως συντονιστής της
παρουσίας των ελληνικών ελαιολάδων στην έκθεση, είναι στη
διάθεση όλων των εξαγωγικών
επιχειρήσεων που έχουν ήδη, ή
διεκδικούν να αποκτήσουν, παρουσία και διανομή στην αγορά
της Κίνας, για πληροφορίες και
συνεργασία. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Σύνδεσμο (, τηλ. 210
3238856, e-mail info@sevitel.
gr) εφόσον επιθυμούν να προβληθούν τα προϊόντα τους στο
OLIVE BAR.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ.

Φρένο στο χύμα ελαιόλαδο
Φρένο στη διακίνηση «χύμα» ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών,
επιχειρεί να βάλει το ελληνικό σήμα στην ελιά και στο ελαιόλαδο, το οποίο εξασφάλισαν επτά ελληνικές επιχειρήσεις για 35
προϊόντα, στο πλαίσιο τελετής απονομής που έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στην 83η ΔΕΘ, η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα.
Στο χαιρετισμό του στη σημερινή εσπερίδα, ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, υπογραμμίζοντας ότι για χρόνια ο τομέας της παραγωγής ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών πλήττεται από την κυκλοφορία
«χύμα» προϊόντος, αγνώστου ταυτότητας, ποιότητας και περιεκτικότητας, επισήμανε ότι "μεταξύ της πρακτικής του να
«δώσω ένα τενεκέ λάδι στο συγγενή μου", κυκλοφορούν τεράστιες ποσότητες οι οποίες αποτελούν την επιτομή της κακοδαιμονίας για την ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελιάς».
Όπως είπε, στο σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από
τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, ο
μόνος ασφαλής δρόμος για μια πορεία βιώσιμης και αξιοπρεπούς ανάπτυξης των ελληνικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, «είναι η υιοθέτηση μιας ξεκάθαρα αναγνωρίσιμης ταυτότητας» και πρόσθεσε «αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται
μέσα από την δυνατότητα απονομής του Ελληνικού Σήματος
στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, το Παρθένο ελαιόλαδο και
τις Επιτραπέζιες Ελιές».

Συγχαίροντας τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Καταναλωτών, για την προσπάθειά τους, ο κ.
Κόκκαλης, συνεχάρη και τις επιχειρήσεις που έλαβαν το ελληνικό σήμα, αλλά και εκείνες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
για να το αποκτήσουν. "Τους αξίζουν συγχαρητήρια διότι κινήσεις όπως αυτές σηματοδοτούν την αφομοίωση από μέρους
των δημοσίων υπηρεσιών και του επιχειρηματικού κόσμου,
του νέου μοντέλου σύγχρονης αγροτικής επιχειρηματικότητας που οραματίζεται η σημερινή κυβέρνηση", υπογράμμισε.
Επισήμανε ότι μέσα στο Φθινόπωρο ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε
συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που
θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους, «θα ξεκινήσει να παρέχει
για πρώτη φορά πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ελιάς
στους Έλληνες φυτωριούχους».
«Η στροφή στα τυποποιημένα και αυστηρώς ελεγμένα προϊόντα, οδηγεί στη μείωση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων,
ένα φαινόμενο που οδηγεί σε εξαπάτηση του καταναλωτή και
σε δυσφήμηση των προϊόντων της ελληνικής γης. Η σωστά
οργανωμένη εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και
να προστατεύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εισόδημα του
παραγωγού και τη βιωσιμότητα της αγροτικής επιχείρησης»,
επισήμανε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οµήρου 4, Κρήνες Κορινθίας, Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198 Κιν. 6972 509 307
E-mail: ss.bsi17@gmail.com
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Χαμηλότερη εκκίνηση φέτος για το λεμόνι,
με τιμή παραγωγού στα 80 λεπτά
Μειωμένες ποσότητες και προβληματισμός για εισαγωγές από Τουρκία
λονίκης με τιμή παραγωγού στα 80 λεπτά, τη στιγμή
που είχαν μπει τουρκικά με 80 λεπτά, παραδοτέα.
Αυτό σημαίνει ότι στην Τουρκία έκοβαν λεμόνι με
τιμή παραγωγού στα 25-30 λεπτά».

Mε μειωμένες ποσότητες και τιμές σε σχέση με
την περσινή ιδιαίτερα θετική χρονιά, έχει ξεκινήσει η σεζόν στα πρώιμα λεμόνια, ξεκινώντας από
τα Intertonado. Για ακόμα μια χρονιά παραμένει το
πρόβλημα της πίεσης των τιμών λόγω των εισαγωγών από Τουρκία, με την απειλή να φαντάζει μεγαλύτερη λόγω της διαρκούς υποτίμησης της λίρας.

Εφικτός ο υπερδιπλασιασμός
της παραγωγής τα επόμενα χρόνια

Πιο κάτω το φετινό ξεκίνημα,
μικρή μείωση στις ποσότητες
Κατώτερο της περσινής εξαιρετικής χρονιάς, από
πλευράς τιμών παραγωγού, είναι το φετινό ξεκίνημα στα λεμόνια. Όπως ανέφερε στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου-Τραγάνας, Χρήστος Γεώργας, «η χρονιά δεν ξεκίνησε το
ίδιο καλά, καθώς η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται
στα 80 λεπτά, όταν πέρσι το ίδιο διάστημα έφτανε
τα 95 λεπτά/κιλό. Επιπλέον, έχουμε και μειωμένες
ποσότητες σε σχέση με πέρσι. Ίσως να είναι γύρω
στο 10%, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να πούμε με
βεβαιότητα».
Με την τουρκική λίρα να βρίσκεται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περσινή σεζόν,
η ανησυχία για τις επιπτώσεις από τις εισαγωγές
λεμονιών από τη γειτονική χώρα εντείνεται, όπως

τόνισε στην «ΥΧ» ο Δημήτριος Δουβής, συσκευαστής και εξαγωγέας λεμονιών από το Ξυλόκαστρο
Κορινθίας: «Παρά το γεγονός ότι η περσινή ήταν μια
καλή χρονιά, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα πρωτίστως στις λαχαναγορές με τα τουρκικά λεμόνια. Την
προηγούμενη εβδομάδα (σ.σ. από 27-31/8), τα δικά
μας λεμόνια ξεκίνησαν στη λαχαναγορά της Θεσσα-

Τόσο ο κ. Δουβής από την Κορινθία όσο και ο πρόεδρος της AΣ Πήγασος «7 Grapes», Μάρκος Λέγγας,
επιβεβαιώνουν τη διαρκή αύξηση των στρεμμάτων
λεμονιάς στην Πελοπόννησο, με εφικτό τον στόχο
για σημαντική αύξηση της παραγωγής: «Στην περιοχή του Άργους και στο Κιάτο έχουμε πολλές νέες
φυτεύσεις λεμονιών.
Σε ορίζοντα 5-7 ετών, θεωρούμε ότι η παραγωγή λεμονιού θα ανέβει έως και 120.000 τόνους,
τη στιγμή που πανελλαδικά βρισκόμαστε αυτή την
περίοδο στους 30.000 με 40.000 τόνους. Από την
πλευρά του, ο κ. Δουβής σχολίασε: «Έχουν φυτευτεί
πολλά δέντρα και σε αυτό συντελεί και η στασιμότητα του πορτοκαλιού. Το μεγάλο πρόβλημα έγκειται
στην ποιότητα του νερού, που δεν συμβάλλει στην
αναβάθμιση του προϊόντος».
Πηγή: ypaithros.gr

Ερώτηση βουλευτών του ΚΙΝΑΛ για τις μεγάλες
καταστροφές στις αμπελοκαλλιέργειες της Κορινθίας
Σε συνέχεια της προχθεσινής επίσκεψης κλιμακίου
του Κινήματος Αλλαγής στην
Κορινθία, κάνοντας πράξη
την δέσμευση του να στηρίξει
το δίκαιο αίτημα των αγροτών της Κορινθίας για έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών και
γρήγορη πληρωμή των αποζημιώσεων στις περιοχές που
έχουν πληγεί, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης κατέθεσε χθες
σχετική ερώτηση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχω-

βίτη.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα προβλήματα και
ερωτάται ο υπουργός για το
χρονοδιάγραμμα εκτίμησης
των ζημιών και πληρωμής
των αποζημιώσεων από τον
ΕΛΓΑ και για το αν προτίθεται
η κυβέρνηση να λάβει μέτρα
ανακούφισης των αγροτών
και επιχειρήσεων που εξαιτίας
των ζημιών αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα.
Αναλυτικά η ερώτηση:
Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κ. Σταύρο Αραχωβίτη
ΘΕΜΑ: Μεγάλες ζημιές στην
αμπελοκαλλιέργεια της Κορινθίας – Μέτρα ανακούφισης
των πληγέντων
Η αμπελοκαλλιέργεια πολλών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας έχει
υποστεί μεγάλες ζημιές από τις
άκαιρες, επαναλαμβανόμενες
και υπερβολικές βροχοπτώσεις του φετινού καλοκαιριού.
Η μεγάλη μείωση της παρα-

γωγής, η ποιοτική υποβάθμιση των σταφυλιών και η αύξηση του κόστους παραγωγής,
λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών φροντίδων, είναι
φυσικές συνέπειες αυτών
των πολύ δυσμενών καιρικών
συνθηκών.
Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και οι εγκαταστάσεις αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης
προστασίας.
Οι αγρότες της Κορινθίας
βρίσκονται σε απόγνωση και
αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις λόγω των ζημιών
αλλά και των φορολογικών
επιβαρύνσεων, των υψηλών
ασφαλιστικών εισφορών, του
υψηλού κόστους παραγωγής
και του απαράδεκτου οινοκτόνου φόρου που η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέβαλλε στο
κρασί.
Το αίτημα των αγροτών και
των εκπροσώπων των συνεταιρισμών και της Αυτοδιοίκησης για έγκαιρη εκτίμηση
των ζημιών και για γρήγορη
πληρωμή των αποζημιώσεων
από τον ΕΛΓΑ είναι απολύτως
λογικό και δίκαιο.
Η μείωση της παραγωγής

θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις οινοποιητικές
επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις εξαγωγής σταφυλιών
με φυσική συνέπεια τη μείωση
της απασχόλησης.
Είναι φανερό από όλα τα
παραπάνω ότι οι ζημιές στην
αμπελοκαλλιέργεια
αποτελούν μεγάλο πλήγμα για την
οικονομία της Κορινθίας και
για αυτό απαιτείται η λήψη μέτρων ανακούφισης των πληγέντων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτίμησης των ζημιών
και πληρωμής των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους
πληγέντες αγρότες;
2. Προτίθεται η κυβέρνηση
να λάβει μέτρα ανακούφισης
των αγροτών και επιχειρήσεων που λόγω των ζημιών
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Βασίλης Κεγκέρογλου
Γιάννης Κουτσούκος
Μιχάλης Τζελέπης

Γνώμη
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Γ. Δαρδάνης: «Η παραγωγή
και αυτήν τη χρονιά δεν
ήταν η αναμενόμενη»

Σημαντικές είναι οι ζημιές που έχουν γίνει και
αυτήν τη χρονιά στην παραγωγή του επιτραπέζιου σταφυλιού. Το 2017, η συνολική παραγωγή
έφτασε τους 136.000 τόνους, ενώ αυτήν τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά
ποια θα είναι η τελική απογραφή. Ο πρόεδρος του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Στιμάγκας Κορινθίας,
Γιώργος Δαρδάνης, σημειώνει ότι «η παραγωγή
και αυτήν τη χρονιά δεν ήταν η αναμενόμενη,
αφού οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου.
Συνολικά, αναμένεται να πάμε στους 12.00013.000 τόνους και η τιμή ξεκίνησε από 0,50 ευρώ/
κιλό ενώ τις τελευταίες μέρες άρχισε να ανεβαίνει

και αναμένεται να ξεπεράσει το ένα ευρώ».
Το ευχάριστο σε αυτήν τη δύσκολη πορεία είναι
ότι, όπως όλα δείχνουν, τα προβλήματα με την
άρδευση που ταλαιπώρησαν για δεκαετίες τους
παραγωγούς θα βρουν πλέον λύση, αφού σύμφωνα με όσα έχουν δεσμευθεί οι αρμόδιοι, το
φράγμα του Ασωπού θα ολοκληρωθεί το 2020.
Στην Κορινθία, πάντως, δείχνουν να κρατάνε
τις προσβάσεις στις αγορές του εξωτερικού. Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Δαρδάνης αναφέρει ότι
«η εξαγωγική μας δύναμη παραμένει σταθερή,
παρά τα προβλήματα, και το 60% των παραγομένων σταφυλιών πάει για εξαγωγή».
Πηγή: www.thessaliatv.gr

ΨΥΛΛΑΣ

Παράταση μέχρι
9 Οκτωβρίου για
οριστικοποιήσεις αιτήσεων
στα αντιχαλαζικά μέσω ΠΑΑ
Παρατείνεται έως τις 09/10/2018 η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου
5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων,
δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών
συμβάντων».
Η αναφερόμενη παράταση δίνεται σε ανταπόκριση
αιτημάτων φορέων, παραγωγών και μελετητικών
γραφείων καθώς υπάρχει, αναλογικά, μεγάλος αριθμός αιτημάτων στήριξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ που δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Επισημαίνεται, ότι το περιορισμένο χρονικό διάστημα της παράτασης, οφείλεται στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, καθώς
σχεδιάζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εντός του 2019.
Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον
ΕΛ.Γ.Α. και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράταση που
είχε δοθεί, έληγε στις 18/09/2018.

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
τηλ. 27420 35333

Στο

υποδεχόµαστε

τη νέα γενιά laser

• Πραγµατικά ανώδυνη χωρίς αναλγητικά ή
άλλες προετοιµασίες.
• Γρήγορη – Η θεραπεία στις περισσότερες
περιπτώσεις διαρκεί λιγότερο από µια ώρα.
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας, έτσι ώστε να
µπορείτε να επιστρέψετε στις καθηµερινές σας
δραστηριότητες αµέσως.
• Αποτελεσµατική σε όλους τους τύπους
δέρµατος συµπεριλαµβανοµένου του
µαυρισµένου από τον ήλιο δέρµατος, καθώς
επίσης και σε διαφορετικούς τύπους τρίχας.
• Απολύτως κατάλληλη για οποιαδήποτε
περιοχή του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένου
και των ευαίσθητων περιοχών όπως το
πρόσωπο, ο λαιµός και η περιοχή του µπικίνι.

είναι
Τα αποτελέσµατα του
κλινικά αποδεδειγµένα και έχουν εγκριθεί
από το µεγαλύτερο Οργανισµό Τροφίµων
και Φαρµάκων της Αµερικής (F.D.A.).
που χρησιµοποιεί
Το
το Αγάθου Beauty & Spa έχει βραβευτεί
ως το καλύτερο laser αποτρίχωσης
για δύο συνεχόµενες χρονιές!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
agathouspa.gr
https://agathouspa.gr/?post_type=product
info@agathouspa.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Δημοτικό Σχολείο
Ζευγολατιού

176 χρόνια
ιστορίας�
σελ. 18-19

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Daddy's cool συνέχεια�
τέχνη
ΕΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

«Άλφα εις την
Ν, αν, Όταν η
ψυχή συναντάει
το Σύμπαν», στη
Dépôt Art Gallery

Εγκαίνια την Τετάρτη 19
Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ
για την εμπνευσμένη από το
ομότιτλο θεατρικό έργο της
συγγραφέως Κωνσταντίνας
Γιαμπουράνη, νέα ομαδική έκθεση της Dépôt Αrt gallery στο
Κολωνάκι, η οποία αρθρώνει
λόγο μέσα σε μία κοινωνία που
λιμοκτονεί πνευματικά και ηθικά, συμπυκνώνοντας οράματα,
αξίες και ιδέες σε έργα.
σελ. 20

Σούσουρο όλο το καλοκαίρι.... Στα πήγαινε, έλα, στις γιορτές, στις παραλίες, στα πανηγύρια, στα μπάρμπεκιου, στις
πλατείες... Όλοι το περιμένουν, όλοι το συζητάνε... Ο νεκρός
μπαίνει πάλι στο φέρετρο και " απαιτεί " παραστάσεις.... Ιδού οι
παραστάσεις του Σεπτεμβρίου λοιπόν !!!! Τετάρτη 19, Σάββατο
22, Κυριακή 23 και Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, στις 9.00μ.μ.
Η παράσταση «Ντάντι Κουλ (Daddy Cool)» είναι 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 «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!
«Daddy cool» από τη Νέα σκηνή του θεάτρου Περιγιαλίου!!!!
Σπεύσατε να κλείσετε θέσεις στα 27410 86330, 6989
189368, 6984 697844.

18 Αφιέρωμα
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Γνώμη
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Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού

176 χρόνια ιστορίας�
Το Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού,
1ο δημοτικό Σχολείο σήμερα, είναι ένα
από τα παλαιότερα σχολεία της Κορινθίας. Το Ζευγολατιό το 1834, έδρα του
δήμου Αιγιαλείας, αποτελούσε το κέντρο της εύφορης Βόχας, στην οποία
σταδιακά συνωστιζόταν όλο και περισσότερο κόσμος. Η ίδρυση Σχολείου
ήταν άκρως αναγκαία:
«Στις 20.1.1842 ιδρύθηκε το Β’ Δημοτικό Σχολείο στο Δήμο Κορίνθου με
έδρα το Τρανό Ζευγολατειό και Διδάσκαλο τον Αναστάσιο Αργυρόπουλο.
Υπηρέτησαν και οι Στάμου Ιωάννης,
Παππαδάκης Εμμανουήλ, Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Θεοδοσιάδης Γεώργιος και άλλοι». Αυτό διαβάζουμε στο
βιβλίο του αειμνήστου Αδάμ Γ. Αθουσάκη με τίτλο «Η Εκπαίδευση στην Αργολίδα, Κορινθία και Μεγαρίδα».
Ονομάστηκε Δημοτικό Σχολείο γιατί σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου
της 6/18 Φεβρουαρίου 1834 «ο κάθε
δήμος είχε υποχρέωση να ιδρύει και να
συντηρεί με δικά του έξοδα Δημοτικά
Σχολεία για τη μόρφωση του λαού»!
Το 1918 στο Ζευγολατιό λειτουργεί
Δημοτικό Σχολείο Αρρένων υπό τον
Διευθυντή Γρηγόριο Μούργελα και τον
Δημοδιδάσκαλο Β. Πούλλο και Δημοτικό Σχολείο Θηλέων υπό τη Δημοδιδασκάλισσα Ελένη Καλογεροπούλου.
Αυτό προκύπτει από την αλληλογραφία
των δύο σχολείων με τον Επόπτη εκπαιδεύσεως Κορινθίας σχετικά με τις
εντυπώσεις τους από τα αναγνωστικά
της Α΄ και Β΄ τάξης και τους ξενόφωνους (αρβανιτόφωνους) μαθητές.

Πάνω: Σχολ. έτος 192223 Δημοτικό Σχολείο
Ζευγολατιού. Δάσκαλος
ο Γρηγόρης Μούργελας
και δασκάλα ίσως η
Ελένη Καλογεροπούλου.
(Φωτογραφικό Αρχείο
1ου Δημοτικού Σχολείου
Ζευγολατιού).
Αριστερά: Υπογραφή του
Δ/ντή (Γρ. Μούργελα) και
σφραγίδα του Σχολείου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α

ΚΙΑΤΟ, 20200

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΑΔΕΝΑΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΩΟΘΗΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πάνω: Το παλιό σχολείο στην Κόκκινη
Πλατεία. Με τον φοίνικα και το Ηρώο
να στέκουν αγέρωχα μπροστά του.
Δεξιά: Παρέλαση προσκόπων
το 1972. Πίσω από τους προσκόπους διακρίνεται το παλιό σχολείο εγκαταλελειμένο και ερειπωμένο. Το ηρώο έχει ήδη μεταφερθεί και έχει τοποθετηθεί
μπροστά στην εκκλησία.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1936-37

Ορισμένα ονόματα: Παλυβός Νίκος, Παπαλέκας Οδυσσέας, Μακρόπουλος
Γιάννης, Βαλασόπουλος Γιώργος, Σιώρης Αθανάσιος, Μπαλάσκας Σπήλιος,
Πάτσαρη Μαρία, Βουδούρη Πόπη, Μασούρη Τασία, Μπούλια Κούλα, Τσακανίκας Γιάννης, Πιτσούνη Μαρία, Παπαγιαννοπούλου Τούλα, Ανδριανού Μαρία,
Ψυχογιού Ρούλα, Μιχαλέση Τούλα, Δαριώτη Μαρία, Πιτσούνη Νούλα, Μπάρτζη
Σοφία, Παπαλέκας Δημήτρης, Παγκούλης, Σχοινοχωρίτης Γιάννης, Μασούρης Παντελής, Χριστοδούλου Βασίλης, Αμπατζής Γιάννης, Κόλλιας Σπύρος,
Μπούλια Λούλα, Πιτσούνη Νίτσα, Σαρρή Κούλα, Μασούρης Κων/νος, Μαρινάκης Πέτρος, Δοσαράς Νίκος, Πάτσαρης Νίκος, Παππής Βασίλης, Πηγαδιώτης
Σταύρος, Παπαλέκας Ντίνος.
Δάσκαλοι: Ρίσκας Χρήστος (διευθυντής), Κεχρής Χρήστος, Εμμαμωνίδου
Ευαγγελία, Δήος.
(Φωτογραφικό Αρχείο Ιωάν. Βαλασόπουλου)

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΠΡΩΙ

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

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

20 Τέχνη
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

«Άλφα εις την Ν, αν, Όταν η ψυχή συναντάει
το Σύμπαν», στη Dépôt Art Gallery
μέχρι τις εικόνες του μικρόκοσμου
και του μακρόκοσμου, ανάλογα με
την ερμηνεία, τις πεποιθήσεις και την
προσωπική αντίληψη του καθενός για
τον κόσμο.
Η διαφορετική υπόσταση του εικαστικού έργου, εγκαθιστά την μοναδικότητα του και επιβεβαιώνει την
αυθεντικότητα της έκφρασης με το
προσωπικό ύφος και την καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από την καταγραφή βιωμάτων. Η ποικιλία των
έργων και των εικαστικών αναζητήσεων αποσκοπεί στην διευρυμένη

Εγκαίνια την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ για την εμπνευσμένη από το ομότιτλο θεατρικό
έργο της συγγραφέως Κωνσταντίνας
Γιαμπουράνη, νέα ομαδική έκθεση
της Dépôt Αrt gallery στο Κολωνάκι,
η οποία αρθρώνει λόγο μέσα σε μία
κοινωνία που λιμοκτονεί πνευματικά
και ηθικά, συμπυκνώνοντας οράματα,
αξίες και ιδέες σε έργα.
Καμβάδες και γλυπτά εννέα καλλιτεχνών, που με διαφορετικές τεχνοτροπίες προβάλλουν μία άλλη πραγματικότητα, συνδέουν την επιστήμη
με την τέχνη και μπαίνουν κάτω από
την ομπρέλα ενός τίτλου εμπνευσμένου από την θετική και αρνητική
ενέργεια που μεταφέρουν τα φορτία

αντίληψη και στο πνεύμα ανανέωσης.
H ιδιαιτερότητα της έκθεσης είναι
η προβολή του Videomapping, χαρτογραφημένη προβολή επαυξημένης
πραγματικότητας.
Οι καλλιτέχνες: Άγγελος Αντωνόπουλος, Frédéric Bootz, Όλγα
Γουλανδρή, Δημοσθένης Δαββέτας,
Απόστολος Κιλεσσόπουλος, Ηλίας
Παπανικολάου, Άγγελος Σκούρτης,
Βαγγέλης Τζερμιάς, Αριστομένης Τσολάκης.
Ιδέα, Επιμέλεια & Κείμενο έκθεσης:
Αννίτα Πατσουράκη

στη φυσική.
Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες βρίσκονται συναυτουργοί με συλλογική
έκφραση, σε ένα ιδιότυπο εικαστικό
επιχείρημα, εκφράζοντας μέσα από τη
διαφορετικότητα της εικαστικής τους
διαδρομής και εμπειρίας, καθώς και
την ποικιλία των τεχνικών μέσων, μια
παρακαταθήκη αξιών και κοινών οραμάτων.
Το σύμπαν γίνεται πηγή έμπνευσης
και θέμα κοινής αντίληψης για τον
εκάστοτε καλλιτέχνη, όπου μέσα από
τη δική του ξεχωριστή εικαστική διαδρομή και αξιοπρόσεκτη συμβολή,
συνυπάρχει με αποδοχή και σεβασμό
στην κάθε εκφραστική ιδιαιτερότητα.
Από την αφηρημένη αναπαράσταση

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Γενναία χορηγία από τη Motor Oil
στο Νοσοκομείο Κορίνθου

ΙΝΚΑ Κορινθίας
Καταγγελία
για τη ΔΕΥΑ Κορινθίων
Μετά από επιστολή 73 δημοτών της
Δημοτικής ενότητας Λεχαίου προς το
δήμαρχο κορινθίων και το διευθυντή της ΔΕΥΑΚ, το ΙΝΚΑ Κορινθίας
παρενέβει άμεσα διότι οι λογαριασμοί
κατανάλωσης ύδατος που εκδίδει
η ΔΕΥΑΚ στην περιοχή Λεχαίου,
εκδίδονται συγκεντρωτικά σε χρονικό
διάστημα ενός έτους (συνήθως στο
τέλος κάθε χρόνου), με αποτέλεσμα να
υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση των
Καταναλωτών, ιδίως σε περίπτωση
αφανούς διαρροής, καθόσον έχουν
καταγραφεί πολύ μεγάλα ποσά. Η πρακτική αυτή της ΔΕΥΑΚ δεν είναι νόμιμη
κατά τις διατάξεις του ν. 3587/2007 περί
προστασίας Καταναλωτών.
Ζητήσαμε από το Δήμαρχο Κορινθίων
(ως Πρόεδρο) και τον διευθυντή της
ΔΕΥΑΚ να σταματήσει άμεσα αυτή η
πρακτική και να εκδίδονται ανά τρίμηνο
οι λογαριασμοί κατανάλωσης ύδατος
στη δημοτική ενότητα Λεχαίου αλλά και
στο σύνολο των υπολοίπων δημοτικών
ενοτήτων και δημοτικών διαμερισμάτων που υδροδοτεί η ΔΕΥΑΚ.
Επιπλέον διαπιστώθηκε μεγάλη
απόκλιση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ
για τη δημοτική ενότητα Λεχαίου και
ζητήθηκε να υπάρξει εκλογίκευση του
τιμολογίου.
Επίσης, νόμιμα ζητήθηκε να πρέπει να
υπάρξει τροφοδότηση της περιοχής με
πόσιμο νερό, αφού άλλωστε ο δήμαρχος Κορινθίων μονίμως επικαλείται
πολύ μεγάλου ύψους αποθεματικά Στα
ταμεία του δήμου, τα οποία θα πρέπει
να αξιοποιηθούν για βελτίωση της
καθημερινότητας των δημοτών και όχι
να λιμνάζουν στα ταμεία τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κορίνθου στην υπ’αριθμ. 31η / 2908-2018 Συνεδρίασή του έκανε αποδοχή
της δωρεάς δύο (2) φορητών υπερηχοτομογράφων τύπου LOGIQV2 για χρήση στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο
Μαιευτικό-Γυναικολογικό εκ μέρους της
εταιρίας MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ).
Από το έτος 2016 μέχρι σήμερα, η εταιρία MOTOR OIL στηρίζει έμπρακτα το έργο
της Διοίκησης και στα πλαίσια της δράσης
της «Υπευθυνότητα για την κοινωνία» στον
τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
συγκεκριμένα της Υγείας, ενίσχυσε σε επίπεδο νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,
το Νοσοκομείο Κορίνθου, εκτός των δύο
υπερηχοτομογράφων και με ένα πλήρες
σύστημα αναισθησίας (αναισθησιολογικό
μηχάνημα) τύπου Primus DRAEGER καθώς επίσης και με λοιπά επιμέρους είδη
(καρδιογράφους, αναπηρικά αμαξίδια, χολεριθριόμετρο κ.λ.π.).
Εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας
στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στον
Δ/ντή Διοικητικού των Διυλιστηρίων κ. Δ.
Κανελλόπουλο καθώς και στον συνεργάτη
του ιατρό κ. Κ. Λάμπρου, δηλώνοντας ότι
καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες ώστε
το Νοσοκομείο να παρέχει ποιοτικές και
σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας σε όλους τους
κατοίκους της περιοχής, θέτοντας καθημερινά όλες τις δομές του στη διάθεσή τους.
Για το Δ.Σ.
Η Διοικήτρια
Δημ. Καλομοίρη

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ∆ΥΣΕΠΙΛΥΤΩΝ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

∆ρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΚΝΙΑ
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΣ
ΑΠΝΟΙΑ & ΡΟΧΑΛΗΤΟ
ΛΑΡΥΓΓΙΤΙ∆Α
ΒΗΧΑΣ & ΦΩΝΗ
ΟΖΙ∆ΙΑ ΦΩΝ. ΧΟΡ∆ΩΝ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ SJOGERN
ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ:
ΤΗΛ.:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΩΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ & ΙΛΙΓΓΟΣ
ΕΜΒΟΕΣ ΑΥΤΙΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙ∆ΩΝ

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
ΡΙΝΙΤΙ∆ΕΣ
ΙΓΜΟΡΙΤΙ∆Α
ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ
ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α
ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Κλεισθένους 70, Κιάτο

2742 400 969

ΚΙΝ.:

6944 60 98 08
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η υγεία του σκύλου σου, είναι στο χέρι σου�
του χρειάζεται. Ένα κουτάβι κοιμάται 14
ώρες τη μέρα, ενώ ένας μεγαλύτερος σκύλος αγγίζει τις 12 ώρες. Όσο και αν φαίνεται
υπερβολικό στον άνθρωπο ο κάθε σκύλος
έχει την ανάγκη για ξεκούραση και αυτό
πρέπει να είναι σεβαστό από τον κάθε ιδιοκτήτη.

Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων, έχουν στο
μυαλό τους ένα πράγμα! Πώς να κρατήσουν
το αγαπημένο τους κατοικίδιο στην ζωή για
όσο περισσότερο γίνεται και να είναι μέχρι τα
γεράματα υγιή. Σίγουρα αν κάτσει κάποιος
και σκεφτεί δεν είναι δύσκολο και δεν θέλει
τίποτα ιδιαίτερο για να βοηθήσει τον τετράποδο φίλο του να είναι μείνει υγιής και ζωηρός. Οι τρόποι είναι απλοί και ο καθένας
μας μπορεί να τους πραγματοποιήσει αν
αφιερώσει λίγο από τον χρόνο του.

Βόλτες

Κτηνιατρικός Έλεγχος
Το πρώτο και πιο σημαντικό που πρέπει
να κάνει ο ιδιοκτήτης σκύλου είναι να επισκέπτεται τακτικά τον κτηνίατρο για τους
τυπικούς ελέγχους που πρέπει να κάνει το
ζώο στην διάρκεια της ζωής του. Ότι ισχύει
για τον άνθρωπο, ισχύει και για τα ζώα. Η
πρόληψη σώζει ζωές.

Διατροφή
Η σωστή διατροφή του σκύλου είναι
από τα σημαντικότερα κριτήρια για υγεία
και μακροζωία. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να εί-

ναι ενήμερος για τις τροφές που πρέπει να
καταναλώνει ο σκύλος του, αλλά και για τις
απαγορευμένες που πρέπει να τον κρατάει
μακριά (σοκολάτες, κρεμμύδια). Ακόμα πιο
σημαντικό είναι ο σκύλος να μην τρέφεται
από τα αποφάγια που μένουν στο τραπέζι
του ιδιοκτήτη.

Ύπνος
Άφησε τον σκύλο σου να κοιμάται όσο

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

O κάθε σκύλος ανεξαρτήτου μεγέθους,
πρέπει να έχει τις καθημερινές του βόλτες
οι οποίες τον βοηθούν στη σωστή άσκηση αλλά και στην κοινωνικοποίηση του με
άλλα σκυλιά αλλά και με άλλους ιδιοκτήτες
ζώων. Όπως ο άνθρωπος χρειάζεται καθη-

μερινή γυμναστική και άσκηση τόσο και ο
σκύλος χρειάζεται έναν καθημερινό περίπατο.

Καλλωπισμός
Ο καλλωπισμός είναι κάτι που χρειάζεται ο κάθε σκύλος. Με την έννοια καλλωπισμός δεν εννοούνται φυσικά τα περίεργα
χτενίσματα, τα κοτσιδάκια και οι φιόγκοι.
Υπάρχουν ράτσες που το τρίχωμα τους θέλει καθημερινή περιποίηση, χτένισμα και ειδικά προϊόντα για να διατηρείτε καθαρό και
λαμπερό. Τα αυτιά και τα δόντια είναι επίσης
σημεία που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να τα παραμελεί ο κάθε ιδιοκτήτης.

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI
A4 1600 cc,
μοντέλο 2004,
181.000χλμ
σε άριστη
κατάσταση.
Τιμή 6000€. Τηλ.
6942846414

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
στο Ζευγολατιό
λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ. 2741051011

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

ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
για βοήθεια σε
ηλικιωμένους
ή παιδιά.
τηλ.
6994139747

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

[Χρήστος Βαλασόπουλος]

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925

) gnomipoliton@gmail.com

e-mail: errisof@hotmail.com

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
ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Ρυθμική Γυμναστική

Η ρυθμική γυμναστική είναι
ένα πολυδιάστατο άθλημα το
οποίο συνδυάζει την κίνησηχορό με τον χειρισμό οργάνων (μπάλα, κορδέλα κ.λπ.).
Μέσα από αυτό το άθλημα
τα παιδιά γυμνάζονται με
ασκήσεις προσαρμοσμένες
στην ηλικία και τις ανάγκες
τους με στόχο την σωστή
ανάπτυξη. Θα γνωρίσουν τις
βασικές αρχές του μοντέρνου
χορού, του μπαλέτου και της
ενόργανης γυμναστικής, καθώς όλ’ αυτά μαζί συνθέτουν
το άθλημα της ρυθμικής.
οι εγγραφές συνεχίζονται...
Ρυθμική Γυμναστική για
κορίτσια από 3 ετών...
«Η ανάπτυξη του συντονισμού και της ισορροπίας, η
βελτίωση της ευελιξίας και οι
εντυπωσιακές χορογραφίες
είναι μερικά μόνο από εκείνα
που έχουν κάνει το άθλημα
της ρυθμικής ένα από τα πιο
δημοφιλή!
Μπάλες, στεφάνια, κορίνες
και κορδέλες έχουν ήδη
“πάρει τη θέση τους” στην
αίθουσα και «περιμένουν»
παλιές και νέες αθλήτριες να
μας εκπλήξουν για μια ακόμη
χρονιά!
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατίου
2741054323
6940813100

Αθλητικά
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ΟΜΊΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΊΡΙΣΗΣ ΚΟΡΊΝΘΟΥ "ΠΗΓΑΣΟΣ"

Βόλτα στο Βραχάτι για τον «ζωντανό
θρύλο» Χαβιέ Σοτομαγιόρ
Ο Χαβιέ Σοτομαγιόρ βρέθηκε στην
Ελλάδα προσκεκλημένος του Ομίλου
Αντισφαίρισης Κορίνθου Πήγασος,
μετά από προσωπικές ενέργειες του
προέδρου του Ντίνου Νικολάου και
του Μιχάλη Τριανταφύλλου, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην
Κούβα και τυγχάνει μέλος του Ομίλου.
Ο κουβανός αθλητής, ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού, κατέχει μέχρι και σήμερα το παγκόσμιο
ρεκόρ 2,45 μέτρα στο άλμα εις ύψος
το οποίο πέτυχε πριν 24 χρόνια.
Στην Κορινθία ο Χαβιέ Σοτομαγιόρ κατέλυσε σε γνωστό ξενοδοχείο του Λουτρακίου και περιηγήθηκε στην ευρύτερη
περιοχή, ενώ στο πλαίσιο των επισκέψεών του βρέθηκε και στο Βραχάτι. Εκεί τον
υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος και ο πρόεδρος
του ΝΠΔΔ Ανέλιξη Ανδρέας Σιάχος ενώ
προς τιμήν παρατέθηκε γεύμα σε γνωστό
εστιατόριο της περιοχής. Ο Σοτομαγιώρ
εντυπωσίασε όλους τους παριστάμενους
με την απλότητα, το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκρινε.
Ο Κουβανός αθλητής και σήμερα Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της χώρας
του δήλωσε φανατικός θαυμαστής της
Ελλάδας και υποσχέθηκε πως σύντομα
θα επισκεφτεί και πάλι τη χώρα μας!

Ντίνος Νικολάου: «Μας εντυπωσίασε η σεμνότητα του Σοτομαγιώρ»
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αντισφαίρισης Βετεράνων ΠΗΓΑΣΟΣ μάς μίλησε για
τις δραστηριότητες του συλλόγου και τις
βραβεύσεις που γίνονται στα ετήσια τουρνουά.
«Στο φετινό 7ο τουρνουά είχαμε την
ευκαιρία και την τιμή να φιλοξενήσουμε

τον Παγκόσμιο ρέκορντμαν στο ύψος
Χαβιέ Σοτομαγιόρ, χάρη στις ενέργειες
του Μιχάλη Τριανταφύλλου ο οποίος είναι
κοινός φίλος μας. Ήταν μια πολύ ωραία
εκδήλωση με αποκορύφωμα τη συνάντηση του Σοτομαγιώρ με τον πρώην Έλληνα πρωταθλητή Λάμπρο Παπακώστα.
Κατά τη διαμονή του πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση στο γνωστό μαγαζί Sea and
Sand του κ. Μουρίκη – ο οποίος έβαλε τα

εισιτήρια για να έρθει ο Σοτομαγιώρ στην
πατρίδα μας – και η έκπληξη της βραδιάς
ήταν η βράβευση του παγκόσμιου πρωταθλητή εφήβων, Αντώνη Μέρλου, από
τον ίδιο τον Κουβανό Παγκόσμιο ρέκορντμαν.
Όσον αφορά στην προσωπικότητα του
Σοτομαγιώρ εντυπωσιαστήκαμε όλοι με
τη σεμνότητά του, τη φιλικότητα και το
χαμόγελό του που δεν μας έλειψε ποτέ!»

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

Ξεκινάει με ρεπό ο Παμβοχαϊκός

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του
πρωταθλήματος της Volleyleague για
την αγωνιστική περίοδο 2018-2019. Το
παρόν πέραν των εκπροσώπων των
ομάδων έδωσαν ο Υφυπουργός αθλητισμού Γεώργιος Βασιλειάδης, ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γεώργιος Καραμπέτσος
και ο Πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής
Τορνατόρος.
Στην εκδήλωση την ομάδα του Βραχατίου εκπροσώπησαν τα μέλη του
Τ.Α.Α Ιωάννης Σταμπεδάκης, Κωνσταντίνος Γκουμότσιος και Βασίλης
Πρεδάρης, ο προπονητής μας Κώστας
Δεληκώστας και τέλος τους αθλητές εκπροσώπησε ο Μανώλης Δημητριάδης.
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την διαμόρφωση των αγωνιστι-

κών η ομάδα μας ξεκάνει με ρεπό στην
πρώτη αγωνιστική και την δεύτερη
αγωνιστική που ουσιαστικά είναι η πρεμιέρα υποδέχεται τον Φοίνικα Σύρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα
του Παμβοχαϊκού:
• (13/10/18) 1η αγωνιστική
12η (12/1/19)
Ρεπό
• (20/10/18) 2η αγωνιστική
13η (19/1/19)
Παμβοχαϊκός-Φοίνικας Σύρου
• (27/10/18) 3η αγωνιστική
14η (2/2/19)
Εθνικός Αλ.-Παμβοχαϊκός
• (3/11/18) 4η αγωνιστική
15η (9/2/19)

Παμβοχαϊκός-ΑΟΠ Κηφισιάς
• (10/11/18) 5η αγωνιστική
16η (16/2/19)
Π.A.O.K.-Παμβοχαϊκός
• (17/11/18) 6η αγωνιστική
17η (23/2/19)
Παμβοχαϊκός-Ολυμπιακός
• (24/11/18) 7η αγωνιστική
18η (2/3/19)
Α.Ε.Κ.-Παμβοχαϊκός
• (1/12/18) 8η αγωνιστική
19η (9/3/19)
Παμβοχαϊκός-Παναθηναϊκός
• (8/12/18) 9η αγωνιστική
20η (16/3/19)
ΑΕ Κομοτηνής-Παμβοχαϊκός
• (15/12/18) 10η αγωνιστική
21η (23/3/19)
Παμβοχαϊκός-Ηρακλής Πετ. 2015
• (22/12/18) 11η αγωνιστική
22η (30/3/19)
Ηρακλής Χαλκίδας-Παμβοχαϊκός

Κώστας Δεληκώστας: Η φιλοσοφία της ομάδας παραμένει η ίδια
Ο Τεχνικός της ομάδας κύριος Κώστας Δεληκώστας στις πρώτες δηλώσεις του μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος της volleyleague όπου και
παραβρέθηκε ανέφερε τα εξής:
«Η διαφορά της νέας ομάδας σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν είναι
πως πέρυσι είχα καλούς και έμπειρους
αθλητές που δεν γνώριζαν την φιλοσοφία μου, ενώ εφέτος υπάρχουν στο
ρόστερ αθλητές που ξέρουν πολύ καλά
τι ζητάω και είναι έμπειροι. Αναφέρομαι
στον Δημητριάδη, στον Παπαδημητρίου
στον Παλέντζα και στον Γκλαντσόουν.
Έχουμε πάρει και τρεις νεαρούς Βρα-

ζιλιάνους και το ελληνοβραζιλιανικο
προφίλ δημιουργεί μία ομοιογένεια. Η
φιλοσοφία της ομάδας παραμένει η ίδια.
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν αλλά όλοι οι άλλοι
θα πρέπει να τους δούμε στο γήπεδο
για βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Η συμμετοχή 11 ομάδων στο πρωτάθλημα δυσκολεύει πιο πολύ τα πράγματα για την παραμονή. Αυτό όμως
δεν είναι θέμα προπονητή αλλά θέμα
των παραγόντων. Προσωπικά έχω τις
ενστάσεις μου για τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα και για τις
προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάθε
ομάδα για να αγωνιστεί.
Γιατί δηλαδή να πάμε στις 10 ομάδες
και να μην έχουμε 14 ομάδες αλλά πιο
αυστηρούς κανονισμούς συμμετοχής;
Είναι μεγάλη κουβέντα που δεν είναι η
ώρα να ανοιχτεί από εμένα. Η δουλειά
μου είναι να δουλεύω στο γήπεδο και
σκοπός μου να ετοιμαστεί η ομάδα όσο
το δυνατόν καλύτερα».

Έναρξη γυναικείου τμήματος
Ξεκίνησε η προετοιμασία του γυναικείου τμήματος της ομάδας μας υπό της
οδηγίες του νέου προπονητή Κύριου
Σακελαρίου Αναστάσιου.
Το παρόν έδωσαν παλιές και νέες
αθλήτριες που θα πλαισιώσουν το φετινό ρόστερ.
Παρών στην πρώτη προπόνηση
έδωσε και ο Πρόεδρος της ομάδας
κύριος Μπάρτζης Ευάγγελος δηλώνει
αισιόδοξος για την νέα αγωνιστική περίοδο και ευελπιστεί σε μια ακόμα καλύτερη πορεία του τμήματος την φετινή
χρονιά.

