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Ταξίδι γνωριμίας 
και αναπτυξιακών 
προοπτικών 
στην Κίνα

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ!

Ιστορική στιγμή για τον δήμο Βέλου-Βόχας

Σε δήμο της Περιφέρειας Σαγκάης 
βρέθηκε πριν λίγο καιρό ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 

■ σελ. 7

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Φ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Συνέντευξη του υποψ. δημάρχου Σικυωνίων

■ σελ. 11

Άρτος και 
θεάματα!

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 
(ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)

Δριμύς κατά της 
δημοτικής αρχής 
Βέλου-Βόχας ο 
αρχηγός της ελασ. 
μειοψηφίας

■ σελ. 6

Η δημοσίευση της σχετική πρόσκλησης του προγράμματος "Φιλόδημος Ι" βρήκε το δήμο Βέλου-Βόχας πανέτοιμο να καταθέσει την πρόταση 
χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του δημαρχείου, προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατ. ευρώ!  Κατάρρευσαν με πάταγο όλες οι φημολογίες  

περί μη ετοιμότητας και έλλειψης αδειών τονίζει ο δήμαρχος ΑΝΝΊΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΊΑΚΟΣ μιλώντας παράλληλα για μια ιστορική στιγμή. ■ σελ. 3-4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 9-10

Ξεκίνησε το Μουσικό 
Εργαστήρι Ζευγολατιού

■ σελ. 17

“Προτεραιότητα 
έχουν οι συνθέσεις 
ικανών ανθρώπων 
που θα πάνε τον 
τόπο μπροστά”

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Ο χορός των 

απευθείας 
αναθέσεων 

συνεχίζεται ...και 
από έργο μηδέν!
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

...με το καλημέρα�

Με τον Αννίβα και ο Τάκης Μαρινάκος�
Με ένα αναλυτικό κείμενο υπό το γενικό τίτλο "Αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο 

Βέλου –Βόχας: Η επιλογή" ο γνωστός Βραχατιώτης δικηγόρος δήλωσε την πρόθεσή του 
να κατέβει υποψήφιος με το συνδυασμό του νυν δήμαρχου Αννίβα Παπακυριάκου!

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρει 
στο κείμενο που έδωσε στη δημοσι-
ότητα ο κ. Τάκης Μαρινάκος: 

«Από τον Καποδίστρια στον Καλλι-
κράτη και μετά στον Κλεισθένη.

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό 
πυλώνα της Δημοκρατίας και θεμελι-
ώνεται πάνω στις αρχές της συμμετο-
χικής δημοκρατίας, της συλλογικότη-
τας και της αλληλεγγύης.

Ο εκλογικός νομοθέτης με το Ν. 
4555/2018 θέσπισε το εκλογικό σύ-
στημα της απλής αναλογικής για την 
διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών 
εκλογών του Μαΐου 2018. 

Η απλή αναλογική σημαίνει ότι το 
επόμενο Δημοτικό και κοινοτικό Συμ-
βούλιο δεν θα είναι απόλυτα πλειοψη-
φικό για τον Δήμαρχο και τον Πρόε-
δρο Κοινότητας στην περίπτωση που 
κανένας συνδυασμός δεν πάρει 50% 
στον πρώτο γύρο. Κατά συνέπεια 
ο Δήμαρχος, προκειμένου να έχει 
πλειοψηφία στο Συμβούλιο, θα πρέ-
πει να αξιοποιεί και Συμβούλους της 
αντιπολίτευσης σε θέσεις ευθύνης. 
Θα υπάρξουν πλέον προγραμματικές 
συγκλίσεις και αξιοποίηση όλων των 
αυτοδιοικητικών δυνάμεων.

Η καθιέρωση της απλής αναλογι-
κής αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας, 
στο οποίο οφείλουμε να τοποθετη-
θούμε στη βάση αρχών και αξιών 
και όχι με βάση μικροϊδιοτελείς ή μι-
κροκομματικές ή μικροπαραταξιακές 
σκοπιμότητες.

Κοντολογίς, οι τοπικές κοινωνίες 
δεν χρειάζονται ούτε «πολίτες-πε-
λάτες» ούτε «Λουδοβίκους». Εχουν 
ανάγκη από υπεύθυνους, δημιουρ-
γικούς και ενεργούς πολίτες, καθώς 
και από έντιμους και ικανούς αυτοδι-
οικητικούς, που υποστηρίζουν ανυ-
ποχώρητα τον δημόσιο και κοινωνικό 
χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, που 
μπορούν να παράγουν έργο ουσίας, 
να ενώνουν και όχι να διχάζουν τις 
τοπικές κοινωνίες, έχοντας πίστη στη 
συλλογικότητα και τη δημοκρατική 
λειτουργία και ισχυρή πολιτική βού-
ληση να συγκρουστούν με ισχυρά 
οικονομικά συμφέροντα και κατεστη-
μένες νοοτροπίες.

Για την ορθή επίτευξη της απλης 
αναλογικής καθοριστικό ρόλο παίζει η 
συλλογική, δημοκρατική και ενωτική 
λειτουργία του δημάρχου και κυρίως 
η ικανότητά του να μπορεί να συνθέ-
τει δημιουργικά και αποτελεσματικά 
διαφορετικές απόψεις, θέσεις και 
προτάσεις, που όμως πρέπει να έχουν 
συνάφεια μεταξύ τους, αφού όλα δεν 
μπορεί να είναι συνθέσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, η απλή αναλογι-
κή μπορεί να ειδωθεί και ως η αφορ-
μή για τη δημιουργία μεγάλων δημο-
τικών παρατάξεων και σχηματισμών. 
Μεγάλες δημοτικές παρατάξεις που 
μπορούν από την πρώτη Κυριακή 
των εκλογών να ξεπεράσουν σε πο-
σοστά το 50%. Δημοτικές παρατάξεις, 
με εσωτερικές διαδικασίες λήψεις 
αποφάσεων, που θα εγγυούνται την 
ομαλή πορεία του Δήμου, αλλά και τη 
δημοκρατία στο εσωτερικό τους.

Υπό αυτό το πρίσμα της λογικής και 
προς αποφυγή του κατακερματισμού 
των εδρών του δημοτικού συμβου-
λίου από τις πολλαπλές ανακοινω-
θείσες υποψηφιότητες, δημοτικές 
υποψηφιότητες που κατά την άποψη 
του γράφοντα «παραχαράσσουν» το 
θεσμό της απλής αναλογικής, οδη-
γώντας σε δημοτική «ακυβερνησία» 
το δήμο μας, δημιουργώντας πολιτι-
κή αστάθεια στο δήμο και την τοπική 
κοινωνία, δημιουργώντας προβλήμα-
τα στην αποτελεσματική διαχείριση 
και λειτουργία των αυτοδιοικητικών 
θεσμών, επιτρέποντας το φαινόμενο 
των αθέμιτων συναλλαγών και «στη-
ρίξεων», δέχτηκα την πρόταση του 
Δημάρχου Βέλου -Βόχας, κ. Αννίβα 
Παπακυριάκου, για εκλογική συνερ-
γασία στις επικείμενες δημοτικές 
εκλογές, προκειμένου να ενώσουμε 
δυνάμεις στη βάση μιας αξιόπιστης 
και με στέρεο υπόβαθρο προγραμμα-
τικής συμφωνίας, ενός κοινού σχε-
δίου ανάπτυξης που θα υπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον χωρίς μικροπα-
ραταξιακές σκοπιμότητες ή προσωπι-
κές επιδιώξεις.

Ο δήμος μας, σ’ αυτή την κρίσιμη 
δημοτική περίοδο έχει ανάγκη από 
ένα διευρυμένο και ανανεωμένο δη-
μοτικό συμβούλιο με ισχυρή πλειο-
ψηφία από την πρώτη Κυριακή και με 
ποσοστά πολύ μεγαλύτερα του 50% 
για την επίτευξη της οποία καθορι-
στικό ρόλο παίζει η συλλογική, δημο-
κρατική και ενωτική λειτουργία του 
δημάρχου και κυρίως η ικανότητά 

του να μπορεί να συνθέτει δημιουργι-
κά και αποτελεσματικά διαφορετικές 
απόψεις, θέσεις και προτάσεις.

Η γνώση, η αποφασιστικότητα-
αποτελεσματικότητα, η εμπειρία 
καθώς και η θέληση για προσφορά 
αυτών που θέλουν να διοικήσουν τα 
επόμενα 4 χρόνια τον Δήμο Βέλου 
-Βόχας καθώς και τις Κοινότητες αυ-
τού, μπορούν να είναι από τα βασικά 
κριτήρια επιλογής τους από τους δη-
μότες.

Για τους λόγους αυτούς, ανταπο-
κρίθηκα στο κάλεσμα του δημάρχου 
Βέλου –Βόχας και αποφάσισα την 
συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της 
Δημοτικής Ενωτικής κίνησης Βέλου –
Βόχας με Δήμαρχο τον Αννίβα Παπα-
κυριάκο, θέλοντας με την συμμετοχή 
μου αυτή να προσφέρω όλες μου τις 
δυνάμεις στην ενίσχυση της εμπιστο-
σύνης του δημότη απέναντι στο δήμο 
του, γιατί μόνο με την ενεργή συμ-
μετοχή του δημότη και την πίστη του 
στους αιρετούς εκπροσώπους του, 
μπορεί ο δήμος να ανταποκριθεί στην 
σύγχρονη οικονομική και θεσμική 
πραγματικότητα.

Με αυτές τις σκέψεις καλώ όλους 
του δημότες του δήμου Βέλου –Βό-
χας σε συστράτευση και συμπόρευ-
ση , επιλέγοντας και τιμώντας με την 
ψήφο τους, τόσο το πρόσωπό μου 
όσο και το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής 
Ενωτικής κίνησης Βέλου –Βόχας με 
Δήμαρχο τον Αννίβα Παπακυριάκο.

Σας Ευχαριστώ....»
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Βέλου-Βόχας

ΑΙΤΗΜΑ
Πριμοδότηση 
υποψηφίων λόγω 
έκτακτης ανάγκης

εν τάχει
Στον "Φιλόδημο"

το δημαρχείο

Επίσκεψη Αστυνομικού Δ/ντή Κορινθίας στον Αννίβα

Με τη διαδικασία του επείγοντος πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας η πρόταση 
ένταξης χρηματοδότησης της αποπεράτωσης του δημαρχείου, ύψους 3 εκατ. ευρώ, περίπου!

Το κτήριο του δημαρχείου στο Ζευγολατιό είναι ένα έργο που παρέμεινε στάσιμο για πολλά έτη

Ένα όνειρο ετών, ένας διακαής πόθος διαδοχικών δημοτικών 
αρχών βλέπει την τελική ευθεία. Το κτήριο του δημαρχείου στο 
Ζευγολατιό, ένα μεγαλεπήβολο έργο που θεμελιώθηκε επί δη-
μαρχείας Γαλάνη και άρχισε να εκτελείται επί δημαρχείας Χριστο-
δούλου, αλλά παρέμενε "παγωμένο" και στάσιμο για πάνω από 
10 έτη επιτέλους δρομολογείται. Ο δήμος Βέλου-Βόχας κατέθεσε 
πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος" ύψους 3 
εκατ. ευρώ για την αποπέρατωσή του! 

Συγκινημένος και συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε στο τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, εισηγούμενος το 
θέμα της χρηματοδότησης του δημαρχείου. Ενημερώνοντας το σώμα είπε 
πως από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύθηκε η πρόσκληση  για την 
υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Την υποβολή αιτήματος προς 
το Υπουργείο Παιδείας για 
την ειδική μοριοδότηση των 
μαθητών της 3ης Λυκείου 
κατά το σχολικό έτος 2018-
2019 λόγω του γεγονότος 
ότι ο Δήμος Βέλου-Βόχας 
έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτατης ανάγκης, ψήφισε 
ομόφωνα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βέλου-Βόχας κατά 
την τελευταία συνεδρίασή 
του. Σύμφωνα με την εισή-
γηση του προέδρου Μιχάλη 
Σδράλη: «Με αφορμή τα προ-
βλήματα που δημιουργήθη-
καν, προτείνω να αιτηθούμε 
την ένταξη των μαθητών της 
τελευταίας τάξης του Λυκείου 
της περιοχής, στις ευεργετικές 
διατάξεις που ισχύουν για 
περιοχές που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές.
Να ζητήσουμε την ιδιαίτερη 
και θετική μεταχείριση των 
μαθητών 3ης Λυκείου μέσω 
μιας ευνοϊκής μοριοδότησης 
ή άλλων ευνοϊκών ρυθμίσε-
ων των υποψηφίων μαθητών 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην προετοιμα-
σία τους για τις εισαγωγικές 
εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
μετά τις πλημμύρες».

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κορινθίας Ταξίαρχος 
κ. Σ. Σκλάβος επισκέφθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμ-
βρίου 2018 το Δήμαρχο Βέλου Βόχας κ. Αννίβα 
Παπακυριάκο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την 
εγκληματικότητα στην περιοχή, τα φαινόμενα πα-
ραβατικότητας που  εμφανίζονται και τους τρόπους 
καταπολέμησής τους. Ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στα 
τελευταία τραγικά γεγονότα, που συνέβησαν σε 
Τοπική Κοινότητα του Δήμου, αλλά και στην άμεση 
επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που κατά-
φεραν να συλλάβουν τους δράστες σε λίγες ώρες.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Ταξίαρχος συμφώ-
νησαν ότι το αστυνομικό τμήμα Βραχατίου χρειά-
ζεται όσο το δυνατόν ενίσχυση, τόσο σε ανθρώπι-
νο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Ο 

Αστυνομικός Διευθυντής κ. Σκλάβος ευχαρίστησε 
θερμά το Δήμαρχο Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυ-
ριάκο για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμε-
ων Βέλου-Βόχας, με την πρόσφατη παραχώρηση 
του οχήματος 4Χ4, η οποία απαντούσε σε παλαιό-
τερο αίτημα που του είχε υποβάλει.

Ο Δήμαρχος με τη σειρά του επεσήμανε ότι είναι 
ανάγκη η περαιτέρω στελέχωση του αστυνομικού 
τμήματος και ζήτησε από τον Ταξίαρχο να συνεχίζει 
την υποβολή αιτημάτων προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο σχετικά με αυτό, ενώ τον ενημέρωσε ότι κατά 
τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το 2019 οι οικονομικές υπηρεσίες προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση αγοράς ενός 
ακόμη οχήματος για το Α.Τ. Βραχατίου.
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στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Απο-
κατάσταση Δημοτικών Κτιρίων».Ενημέρωσε ότι ο 
δήμος Βέλου-Βόχας πρόκειται να υποβάλει πρόταση 
για την χρηματοδότησή του στο ανωτέρω πρόγραμ-
μα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.950.000,00€.

Όπως σημείωσε ο Αννίβας Παπακυριάκος οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του δήμου έχουν επικαιροποιήσει 
την υπάρχουσα μελέτη ολοκλήρωσης του κτιρίου του 
υφιστάμενου Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με 
τους παραπάνω όρους της πρόσκλησης και πιστο-
ποιούν τη μη ύπαρξη άλλης χρηματοδότησης για την 
αποπεράτωση του. 

Η άμεση κατάθεση του φακέλου για χρηματοδό-
τηση στο "Φιλόδημος" δείχνει το βαθμό ετοιμότητας 
των υπηρεσιών του δήμου, αφού είχαν προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές και τεχνικές 
εκείνες διαδικασίες ώστε η πρόταση για την  αποπε-
ράτωση του δημαρχείου να είναι πλήρης. Φυσικά και 
υπάρχουν όλες οι αδειοδοτήσεις, φυσικά και όλες οι 
άδειες είναι σε ισχύ, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε σή-
μερα να μιλάμε για χρηματοδότηση. Επομένως όλες 
οι φήμες  περί του αντιθέτου, κατέρρευσαν, αν μη τι 
άλλο, με πάταγο μπροστά στην αλήθεια! 

Το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ήταν φυσικό αποφά-
σισε ομόφωνα την κατάθεση πρότασης για την χρη-
ματοδότηση του έργου. 

Το ιστορικό
Το κτήριο του δημαρχείου ξεκίνησε να κατασκευ-

άζεται με βάση τη «Μελέτη κατασκευής Δημοτικού 

Καταστήματος» την οποία εκπόνησε η μελετητική 
ομάδα των: Κ. Μωραΐτη-Αικ. Χελιδώνη-Π. Ψυχογιού 
–Χρ. Σπιρτζή το 2004. Η μελέτη πρότεινε την κατα-
σκευή του Δημοτικού Καταστήματος σε 4 Φάσεις.  Η 
κατασκευή ξεκίνησε με την Α΄ φάση η οποία αφο-
ρούσε στις εξής εργασίες: Εκσκαφές – Επιχώσεις, 
Φέρων Οργανισμός κτιρίου, Μονώσεις, Κατεργασία 
Τελ. Επιφάνειας Σκυροδ. Ράμπας, Εργασίες υποδο-
μής Ηλεκτρ. Εγκατάστασης- Δικτύου Αποχέτευσης- 
Η/Μ Εγκατάστασης.  Το έργο χρηματοδοτήθηκε από 
το ΕΠΤΑ και συμβασιοποιήθηκε το 2004. Ανάδοχος 
ήταν η εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. 

Η Β΄φάση αφορούσε στις εξής εργασίες: Τοιχοποι-
ίες, Μονώσεις, Η/Μ/ Εργασίες, Επιχρίσματα-Επεν-
δύσεις, Επιστρώσεις, Μεταλλουργικά-υαλουργικά, 
Χρωματισμούς. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα Θησέας, δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2006 και συμβασιοποιήθηκε το Μάρτη του 2007. 
Ανάδοχος ήταν η εταιρεία ΦΑΙΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. 
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία όμως δεν στάθηκε 
δυνατόν να ολοκληρώσει το έργο με αποτέλεσμα τον 
Νοέμβριο του 2008 να γίνει διακοπή των εργασιών 
και οριστική διάλυση της εργολαβίας τον Μάιο του 
2009 με απόφαση της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας.

Η Β΄ Φάση συνεχίστηκε με νέα μελέτη που συντά-
χθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας στις 9/10/2009 
και ανάδοχος ήταν η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Ε.Π.Ε. Η σύμβαση υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2010, 
όμως και πάλι έγινε διακοπή των εργασιών λόγω μη 
πληρωμής από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τελικά τον 

Νοέμβριο του 2011 οριστική διάλυση εργολαβίας με 
απόφαση της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Κορινθίων. Το έργο πάγωσε σ’ αυτό το σημείο 
και φυσικά οι Γ & Δ φάσεις της μελέτης δεν εκτελέ-
στηκαν ποτέ.

Σταθερός στόχος η αποπεράτωση 
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος 

είχε από την αρχή της θητείας του και σε κάθε ευ-
καιρία επισημάνει την αναγκαιότητα αλλά και την στα-
θερή στόχευση της δημοτικής αρχής για την ολοκλή-
ρωση του δημαρχιακού καταστήματος.  Στο πλαίσιο 
αυτό, λοιπόν, είχε προχωρήσει σε τροποποίηση της 
μελέτης, η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρε-
σία σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς 
κανένα κόστος για το δήμο. 

Ο προϋπολογισμός για την αποπεράτωση, όπως 
είπαμε, ανέρχεται σε 2.950.000 €, σύμφωνα πάντα 
με τα εγκεκριμένα τιμολόγια των δημοσίων έργων 
και αφορά εργασίες οι οποίες είναι: Ολοκλήρωση 
Τοιχοποιίας, Δαπέδων Και Επιχρισμάτων, Ολοκλή-
ρωση Η/Μ Κτιρίου με ενεργειακή αναβάθμιση αυ-
τών, Ολοκλήρωση Κουφωμάτων Και Υαλοστασίων, 
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Διαμόρφωση 
Εσωτερικών διαρρυθμίσεων, Ελαιοχρωματισμοί του 
Κτιρίου όπου απαιτείται.

Η χρηματοδότηση του έργου από το "Φιλόδημος" 
αποτελεί μια εξέλιξη εξαιρετικά θετική αφού το δη-
μαρχείο όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί ένα κτήριο 
στολίδι για το δήμο Βέλου-Βόχας! 

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τον 
περιβάλλοντα χώρο του Κλειστού στο Βραχάτι

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη 
το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης 
χώρων στάθμευσης στον περιβάλλοντα 
χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου "Γ. Τρι-
αντάφυλλος" στο Βραχάτι. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός για το έργο αγγίζει τις 
90.000€, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και 
η προθεσμία για την εκτέλεσή του είναι 
έξι μήνες. Ο διαγωνισμός άνοιξε στις 21 
Νοεμβρίου και τελευταία μέρα κατάθε-
σης προσφορών είναι η 17η Δεκεμβρίου. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
οικονομικά προσφορά (χαμηλότερ τιμή).

Τι προβλέπει το έργο
Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου 

πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί όλος ο πε-
ριβάλλων χώρος, να διαγραμμιστεί και να 
δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ με δια-
χωριστικές νησίδες για την εύκολη και 
ασφαλή προσέλευση αθλητών και φιλά-
θλων. Επίσης προβλέπεται ένα μεγάλος 
χώρος πρασίνου στα βόρεια των εγκα-
ταστάσεων αλλά και η δεντροφύτευση 
πέριξ των γηπέδων τένις με σκοπό τον 
καλλωπισμό του χώρου!

Διανομή τροφίμων στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο δήμος Βέλου-Βόχας στο πλαίσιο της 
Κοινωνικής Πολιτικής συνεχίζει το έργο του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη διανομή 
τροφίμων, σε οικογένειες, που έχουν ανά-
γκη στήριξη και βοήθεια.

Την Τρίτη το πρωί 11 Δεκεμβρίου 2018 οι 
δικαιούχοι θα μπορούν να προσέλθουν στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Βέλο, όπου θα 
προμηθευτούν τρόφιμα. 

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Καλλί-
ρη σε σύντομες δηλώσεις της τόνισε ότι «η 
αίσθηση της προσφοράς είναι η καλύτερη 
ανταμοιβή στις προσπάθειες μας να στηρί-
ζουμε με σεβασμό και εκτίμηση τον καθη-
μερινό αγώνα συνανθρώπων μας για την 
επιβίωση». 

Διαχείριση συναισθημάτων κατά τη νηπιακή ηλικία

Το Νηπιαγωγείο Βέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά 
στα πλαίσια της συνεργασίας του με το επιστημονικό 
προσωπικό του δήμου Βέλου-Βόχας διοργάνωσε την 
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 ημερίδα με θέμα: "Δι-
αχείριση των Συναισθημάτων κατά τη νηπιακή ηλικία". 
Οι γονείς που συμμετείχαν ανταποκρίθηκαν θετικά, μοι-
ράζοντας με τους εισηγητές τις εμπειρίες τους, ή ακόμα 
και τις αγωνίες τους. Αναμένεται να ακολουθήσει μια 

σειρά από ημερίδες πάντα με 
το ενδιαφέρον στραμμένο στο 
νήπιο!

Επισκέπτρια υγείας και 
Κοινωνιολόγος

Σύμφωνα με ενημέρωση 
της αρμόδιας αντιδημάρχου 
Μαρίας Καλλίρη, το προσεχές 
χρονικό διάστημα, θα προσφέ-
ρονται από το δήμο υπηρεσίες 
Κοινωνιολόγου και Επισκέπτριας υγείας, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης. Οι 
επιστήμονες θα προσφέρουν ατομική και ομαδική συμ-
βουλευτική με σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίω-
ση της λειτουργικότητας των ατόμων, αλλά κοινωνική 
εργασία και ατομική παρέμβαση σε οικογενειακό και 
κοινωνικό επίπεδο, μέσω των κοινωνικών δομών του 
Δήμου, ύστερα από αίτημα πολίτη.
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Άρτον και θεάματα� Συνάντηση για το φράγμα του Ασωπού 
Λυμπεροπούλου-Αραχωβίτη

Εδώ και αρκετό καιρό ο Δήμος 
Βέλου- Βόχας δοκιμάζει τις αντοχές 
του. Μια Δημοτική Αρχή με μοναδική 
ασχολία την συγκρότηση ψηφοδελ-
τίου για τις επικείμενες Δημοτικές 
Εκλογές, με αποτέλεσμα να βρισκό-
μαστε σε παρατεταμένη προεκλογική 
περίοδο και εκείνη να αγνοεί τα προ-
βλήματα στην καθημερινότητα των 
Δημοτών μας! Ενώ τα προβλήματα 
είναι άμεσα και επιτακτικά, η Δημο-
τική Αρχή, φτιάχνει ένα ''προφίλ'' , 
των έργων, της προσφοράς, πολλές 
φορές και της αντίστασης στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε. Το απο-
τέλεσμα όμως αυτής της πολιτικής 
του απόφασης, είναι ενώ είχαμε ίσως 
μεγάλες, αν όχι ιστορικές ευκαιρίες 
χρησιμοποιώντας κάποια προγράμ-
ματα να εξασφαλίσουμε έργα υποδο-
μής και ανάπτυξης στο Δήμο, εμείς 
μείναμε στα έργα-βιτρίνας τα οποία 
θα επρέπε να είναι συμπληρωματικά 
των μεγάλων έργων. Για κακή σας 
τύχη όμως, ο κόσμος αντιλαμβάνε-
ται, πως ενώ όλοι οι άλλοι Δήμοι της 

Κορινθίας εκμεταλλέυτηκαν τους 
πόρους που τους δόθηκαν, εμείς σαν 
Δήμος επιλέξαμε ΑΡΤΟΝ ΚΑΊ ΘΕ-
ΑΜΑΤΑ. Καμία βελτίωση της ζωής 
του Δημότη, κανένα έργο υποδομής.

Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε 
το ηνία του Δήμου. Αξίζει ο Δήμος 
μια καλύτερη τύχη απο αυτήν που 
έχει μέχρι στιγμής και να είστε σί-
γουροι οτι θα το πετύχουμε. Οραμα-
τιζόμαστε Δήμους-Πρότυπα ανά την 
Ελλάδα, καινοτόμες, αναπτυξιακές, 
σύγχρονες ,ανταποκρινόμενες στις 
σύγχρονες ανάγκες των εποχών, όχι 
Δήμους- απολιθώματα , όπως είμα-
στε αυτή την στιγμή.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της 
νέας γενιάς που χρειάζεται τον εξυγ-
χρονισμό του Δήμου, προκειμένου 
να μην φύγουν απο τον τόπο τους. 
Ενστερνιζόμαστε τις ανησυχίες των 
αγροτών και να είστε σίγουροι ό,τι θα 
τους βοηθήσουμε σημαντικά. Η πα-
ραλιακή ζώνη μας, η οποία επι χρόνια 
παραμένει αναξιοποιήτη και αβοήθη-
τη απο την Δημοτική Αρχή, θα με-
ταμορφωθεί σε αυτό που της αξίζει, 
σε ένα στολίδι για τον Δήμο μας. Οι 
επιχειρήσεις θα βοηθηθούν, μιας και 
θα δημιουργηθούν όλες οι συνθήκες 
προκειμένου να προσελκύσουμε αρ-
κετά περισσότερους παραθεριστές, 
που θα κοσμήσουν τον Δήμο μας.

Έχουμε την διάθεση, την όρεξη, 
αλλά κυρίως την γνώση για να ανα-
τρέψουμε την υπάρχουσα παρακμή 
του Δήμου μας. Μας αξίζει ένας Δή-
μος που θα είμαστε υπερήφανοι για 
τις υποδομές και τα έργα του, κάτι 
που αυτήν την χρονική περίοδο δεν 
συμβαίνει!

 
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση 
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ο Βαλσαμής Ανδρέας του Ιωάννη και της Χρυσάνθης το γέ-

νος Σολωμού, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι του Δήμου Κεφα-
λονιάς και κατοικεί στον Πόρο Δήμου Κεφαλονιάς και η Κούτου-
λα Αγάθη του Δημητρίου και της Χρυσής το γένος Δούρου, που 
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στον Πόρο Δήμου 
Κεφαλονιάς, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δη-
μοτικό Κατάστημα Δήμου Κεφαλονιάς.

Συνάντηση πραγματοποίησε  αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Πα-
ράταξης «Πελοπόννησος Οικολογική» αποτελούμενη από την Δήμητρα 
Λυμπεροπούλου, επικεφαλής της παράταξης και περιφερειακή Σύμβουλο 
Πελοποννήσου και τον Νίκο Καλαποθαράκο, Δημοσιογράφο και μέλος της 
παράταξης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Σταύρο 
Αραχωβίτη.

Στη συνάντηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, τέθηκαν και συζητή-
θηκαν εκτενώς καίρια θέματα και προβλήματα που απασχολούν την Πε-
λοπόννησο για τα οποία ο Υπουργός έκανε αναλυτική ενημέρωση στους 
εκπροσώπους της παράταξης.

Η κυρία Λυμπεροπούλου δήλωσε στο τέλος της συνάντησης : 
Σε μια χώρα που διαχρονικά δεν είχε αγροτική πολιτική ο Αγροτο-διατρο-

φικός κλάδος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πυλώνα εξόδου της χώρας 
από την οικονομική κρίση. Μένει λοιπόν να δούμε αν πραγματικά θα προ-
χωρήσουμε σε γενναίες αλλά και άλλης κατεύθυνσης αναπτυξιακές πρωτο-
βουλίες για την Πελοπόννησο ή θα μείνουμε για μια ακόμα φορά στα λόγια 
και τα ημίμετρα.
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Ο χορός των απευθείας αναθέσεων 
συνεχίζεται ...και από έργο μηδέν�
Καταπέλτης ο Θανάσης Μανάβης απέναντι στη συνέχιση της πρακτικής 

των απευθείας αναθέσεων από τη δημοτική αρχή Παπακυριάκου

Τ ο απαράδεκτο καθεστώς των απευθεί-
ας αναθέσεων συνεχίζει χωρίς ντροπή 
η δημοτική αρχή Παπακυριάκου παρά 
το γεγονός ότι στο προηγούμενο συμ-

βούλιο, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Θανάσης 
Μανάβης επέστησε την προσοχή στο δήμαρχο 
και τους αντιδημάρχους να σταματήσουν αυτή 
την πρακτική!

Ο Θανάσης Μανάβης στις προ ημερησίας ερω-
τήσεις του προηγούμενου δημοτικού συμβουλί-
ου Βέλου-Βόχας έθιξε το θέμα των απευθείας 
αναθέσεων αφού όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία που βρίσκονται αναρτημένα στο «Διαύγεια» 
μία μόνο εταιρεία έχει πάρει για το έτος 2018 
400.000 ευρώ σε έργα απευθείας αναθέσεων!!!! 
Και η απάντηση που έλαβε από τον Παπακυριά-
κο δεν ήταν άλλη παρά ότι αυτά τα βλέπει όλη η 
Ελλάδα!

Και μεις αυτό λέμε, ότι αυτά τα βλέπει όλη η 
Ελλάδα και μπορεί να είναι νομότυπα, στερού-
νται όμως πάσης ηθικής!!!! 

Ο κ. Μανάβης επέστησε την προσοχή του δη-
μάρχου να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική 
των απευθείας αναθέσεων στις χρηματοδο-
τήσεις που ήρθαν στο δήμο για τις πρόσφατες 
καταστροφές. Του πρότεινε να ακολουθήσει το 
παράδειγμα της Νεμέας και να προχωρήσει στην 
προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ώστε 
να υπάρχει διαφάνεια. 

Αλλά, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, ο Παπακυ-
ριάκος μοίρασε άλλες περίπου 200.000 ευρώ με 
απευθείας αναθέσεις με δικαιολογία την έκτακτη 
ανάγκη για τις πλημμύρες! Στην τελευταία συνε-

δρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Θανάσης 
Μανάβης, ως μέλος της, είδε έκπληκτος να έρ-
χονται οι απευθείας αναθέσεις με το πρόσχημα 
της έκτακτης ανάγκης η μία πίσω από την άλλη! 
Συνολικά, 200.000 ευρώ μοιράστηκαν μέσα σε 
λίγη ώρα,  με συνοπτικές διαδικασίες! Φυσικά 
ο κ. Μανάβης δεν ψήφισε θετικά για καμία από 
αυτές πιστός στις αρχές του!

Θέλουμε να θυμίσουμε στον κ. Παπακυριά-
κος ότι ο νόμος ορίζει σαφώς, ότι οι απευθείας 
αναθέσεις επιτρέπονται σε έκτακτες και απόλυτα 
επείγουσες ανάγκες και όταν η δαπάνη είναι μι-
κρή και όχι 40, 50 και 90 χιλιάδες ευρώ!!!! 

Δυστυχώς η δημοτική αρχή συνεχίζει να δι-
ατηρεί αυτό το καθεστώς της αδιαφάνειας. Η 
πρακτική αυτή αποτελεί βασική αιτία δημιουρ-
γίας του πελατειακού συστήματος και σπατάλης 
δημόσιου χρήματος. Οι δημότες αναρωτιούνται 
γιατί δεν επιλέγονται διάφανες πρακτικές και 
συνεχίζεται η τακτική που τρέφει το πελατειακό 
καθεστώς και την καχυποψία;

Και μήπως μ’ αυτές τις πρακτικές υπάρχει 
παραγωγή έργου; Φτάσαμε στην προεκλογική 
περίοδο για να πέσει ένας κουβάς πίσσα στους 
δρόμους και κλείσει κάποιες λακκούβες! 

Επί 9 χρόνια το μόνιμο άλλοθι της δημοτικής 
αρχής του κ.Παπακυριάκου ήταν ότι βρήκε καμ-
μένη γή και δεν μπόρεσε να κάνει έργα.

Αυτό επικαλείται και σήμερα με προφανή σκο-
πό να ζητήσει μία ακόμα 4ετία για να ολοκληρώ-
σει το έργο του;

Εδώ το πράγμα αλλάζει και γίνεται πολιτικό 
ανέκδοτο.
Ποιό έργο να ολοκληρώσει;
Αυτό που δεν ξεκίνησε ποτέ;
Ποιό μεγάλο έργο είναι σε εξέλιξη;
Ποιά μεγάλη μελέτη μπαίνει σε δημοπράτηση;
Τίποτα απο τα παραπάνω δεν υπάρχει, για να δη-
μιουργήσει ένα νέο αφήγημα.

Αυτός είναι και ο λόγος που καθημερινά ο Μα-
νάβης, κερδίζει ραγδαία έδαφος και προβάλει 
ως το πρώτο φαβορί!

Γιατί για τον συμπαθέστατο κ. Παπακυριά-
κο που δεν έκανε κανένα έργο υποδομής, που 
απέμεινε χωρίς νέο ψηφοθηρικό αφήγημα και 
χωρίς την δυνατότητα ανανέωσης σε άφθαρτα 
πρόσωπα, αναγκαστικά οι εκλογές γίνονται Γολ-
γοθάς, που όμως δεν μπόρεσε να κάνει πράξη 
καμία από τις εξαγγελίες του, σε μία περιοχή που 
φθίνει καθημερινά.!

Δήμος Βέλου-Βόχας
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

«Με της γης τα στολίδια… φυλαχτά και παιχνίδια» στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-

ραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει χριστου-
γεννιάτικο εργαστήρι για όλη την οι-
κογένεια, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 
(ώρα 12:00), στο Μουσείο Περιβάλλο-
ντος Στυμφαλίας.

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας 
τη φαντασία τους θα έχουν την ευκαι-
ρία να δημιουργήσουν ημερολόγια, 

και στολίδια για τις γιορτές με φυσικά 
υλικά που συναντά κανείς στη γη της 
Στυμφαλίας! 

Με την τεχνική του ντεκουπάζ, 
ρόδια, κρεμμύδες, στάχια, κόκκινα 
νήματα και μικρές χορταρένιες σκού-
πες, καλάμια και κούμαρα γίνονται οι 
πρώτες ύλες για τα ημερολόγια και τα 
στολίδια, με τα οποία, θα ευχηθούμε 

φέτος καλή χρονιά!   Η συμμετοχή στο 
εργαστήρι και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και 

δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Μουσείο στο 
τηλέφωνο 27470 22296 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-17:00).
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Στην Κίνα για προσέκλυση τουριστών και 
επενδυτών και το άνοιγμα νέων αγορών

Σε δήμο περιφέρειας της μακρινής Σαγκάης βρέθηκαν πριν λίγο καιρό οι δήμαρχοι Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος και Ξυ-
λοκάστρου Ηλίας Ανδρικόπουλος όπου είχαν σειρά συναντήσεων με τοπικούς επιχειρηματικούς και πολιτικούς παράγοντες

Σκοπός των συναντήσεων και του ταξιδιού ήταν η 
επαφή των δύο πολιτισμών, η σύσφιγξη των σχέσε-
ων και η προσέλκυση επενδυτών από την μεγαλύ-
τερη, αναπτυσσόμενη οικονομία της Ανατολής. 

Οι δύο δήμαρχοι, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου, 
στο ταξίδι τους, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά 
από σχετική πρόσκληση και αποτέλεσε φυσική 
συνέχεια της ιδιαίτερα θερμής συνάντησης με τον 
Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα, είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν και να μυήσουν τοπικούς κινεζικούς 
επιχειρηματικούς, ταξιδιωτικούς και πολιτικούς πα-
ράγοντες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δή-
μων τους. 

Ειδικά για το δήμο Σικυωνίων απώτερος σκοπός 
και στόχος του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου 
ήταν αφ’ ενός την τόνωση του κινεζικού ενδιαφέ-
ροντος για τα κορινθιακά προϊόντα και αφ’ετέρου 
την ανάδειξη του δήμου Σικυωνίων ως τουριστικού 
προορισμού. Ταυτόχρονα ο Σπύρος Σταματόπουλος 
είχε την ευκαιρία να πάρει μια γεύση από την κινε-
ζική οικονομία και κουλτούρα αποκομίζοντας πολύ-
τιμες εμπειρίες για τη διαχείριση του πολιτιστικού, 
τουριστικού και αγροτικού προϊόντος.

Η συνάντηση των δύο πολιτισμών
Ιδιαίτερη σημασία στο ταξίδι του δημάρχου Σικυ-

ωνίων είχε η ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού 
προορισμού υψηλής ιστορικής σημασίας. Οι Κινέζοι 
ομόλογοί του ως συνεχιστές και οι ίδιοι ενός μεγάλου 
πολιτισμού, ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον στην παρουσίαση της ιστορίας και του μεγάλου 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τόσο της Αρχαίας Σι-
κυώνας, όσο και των περιοχών της Στυμφαλίας και 
του Φενεού.Το πλούσιο μυθολογικό και ιστορικό 
υπόβαθρο του δήμου Σικυωνίων αποτελεί το καλύ-
τερο διαβατήριο για την προσέλκυση τουριστών και 
ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος είχε 
την ευκαιρία να το αναπτύξει σε όλο το εύρος του. 

Παράλληλα, αναφορές έγιναν στο ανασκαφικό 
έργο που συντελείται αλλά και στις προσπάθειες 
ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου του δήμου 
Σικυωνίων, ευρύτερα. 

Σε όλα αυτά η ανταπόκριση των Κινέζων αξιωμα-
τούχων και επιχειρηματιών τουρισμού και όχι μόνο 

ήταν ιδιαίτερα θερμή, γεγονός που δίνει βάσιμες ελ-
πίδες για νέες προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού 
στην περιοχή.

Η προώθηση των αγροτικών προϊόντων
Στο ταξίδι του ο κ. Σταματόπουλος είχε την ευ-

καιρία να μιλήσει σε επιχειρηματικούς και οικονομι-
κούς κύκλους της Κίνας για την εξαιρετική ποιότητα 
των αγροτικών προϊόντων στην περιοχή του δήμου 
Σικυωνίων και να αναφερθεί στα προϊόντα ΠΟΠ που 
παράγονται στην περιοχή. Ξεκινώντας λοιπόν από 
το ελαιόλαδο το οποίο σταδιακά κατακτά την μεγά-
λη οικονομία της Ανατολής, ο δήμαρχος Σικυωνίων 
δεν έχασε την ευκαιρία να εξηγήσει πως το προϊόν 
που παράγεται στις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές 
και κλιματικές συνθήκες της περιοχής είναι ανώ-
τερο και εξαιρετικής ποιότητας. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε στην κορινθιακή σταφίδα εξηγώντας τους 
κινεζικούς επιχειρηματικούς κύκλους την τεράστια 
εμπορική σημασία της αλλά και το ασύγκριτο πλεο-
νέκτημα της υψηλής ποιότητας θρεπτικής αξίας της. 

Τέλος, ο δήμαρχος Σικυωνίων είχε την ευκαιρία 
να "συστήσει" στους Κινέζους ομολόγους του και 
οικονομικούς παράγοντες δύο προϊόντα ΠΟΠ που 
παράγονται στη Στυμφαλία και το Φενεό: τη φάβα 

και τα φασόλια βανίλιες Φενεού. 
Συνοψίζοντας ο κ. Σταματόπουλος μίλησε για τις 

πάρα πολλές δυνατότητες παραγωγής υψηλής ποι-
ότητας προϊόντων από την κορινθιακή γη, δυνα-
τότητες οι οποίες σταδιακά πολλαπλασιάζονται με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών στις καλλιέργειες, την 
οποία ο δήμος Σικυωνίων στηρίζει σθεναρά.

Πόλος ανάπτυξης ο λιμένας Κιάτου
Στην παρουσίασή του ο δήμαρχος Σικυωνίων 

έκανε εκτενή αναφορά στο λιμάνι του Κιάτου. Ανέ-
φερε ότι μετά τις τελευταίες ευρωπαϊκές χρημα-
τοδοτήσεις που εξασφάλισε το λιμάνι του Κιάτου 
μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο καταφύγιο τουριστι-
κών σκαφών, χωρίς όμως να χάνει τον εμπορικό 
χαρακτήρα του. Η αναφορά στο λιμάνι κέρδισε το 
ενδιαφέρον των Κινέζων επενδυτών αφού αποτελεί 
σημείο αναφοράς τόσο για την εμπορική όσο και για 
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Το ταξίδι στην Κίνα έκλεισε αναμφισβήτητα με τις 
καλύτερες εντυπώσεις από πλευράς Κινέζων, οι 
οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την γνωριμία τους με 
το δήμο Σικυωνίων, αλλά και με τις καλύτερες προ-
οπτικές για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής.

Παρουσίαση  
του δήμου Σικυωνίων  
σε οικονομικούς  
και επιχειρηματικούς 
κύκλους

Η αυτοδιοίκηση ενώνει!
Ο δήμαρχος Σικυωνίων  
με τοπικούς πολιτικούς 
παράγοντες: Έναν από 
τους βουλευτές και  
την αντιδήμαρχο

Ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος 

Σταματόπουλος 
μεταξύ δημάρχου 

Songping Wu 
και Γενικού 
Γραμματέα 

της τοπικής 
Περιφέρειας 

Shunfa Wang
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Best Friends - Pet Market  Φόρµα Μέλους

Ονοµατεπώνυµο ......................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση ................................................................................................ Πόλη .....................................................

Email ................................................................................... Τηλ. κινητό ..................................................................

Γίνεται µέλος και κερδίστε πόντους µε τις αγορές σας προϊόντα pet 
και εξαργυρώστε τους στις επόµενες αγορές σας

Ελ. Βενιζέλου 15 Κιάτο - Έδρα: Λάκκοι Βασιλικού
τηλ. 2742022153 - 2742026969 email: info@best-friends.gr

Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

eshop: best- friends.gr

Μεγάλες προσφορές
σε αξεσουάρ

Δήμος Σικυωνίων: 
Νέα χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ για 
Ασφαλή και  Αξιοπρεπή 
Πρόσβαση των ΑμΕΑ
 Ο Δήμος Σικυωνίων χρηματοδοτήθηκε με το 
ποσό των 120.000€ για την εγκατάσταση δύο 
ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων από 
ΑμΕΑ θαλάσσιων υποδομών, με στόχο την άρση 
της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού.

Τ ην αυτόνομη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρό-
σβαση των ΑμΕΑ και των εμποδιζόμενων 
γενικά ατόμων σε δύο από τις σημαντικότε-

ρες παραλίες του δήμου Σικυωνίων, εξασφαλίζει 
η πρόσφατη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020») του 
έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για 
ΑμΕΑ στην Δ.Ε. Σικυωνίων». Η ενέρ-
γεια, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο 
της συνολικής κοινωνικής πολιτικής 
του δήμου Σικυωνίων, αφορά την 
παραλία του Κιάτου και του Κάτω 
Διμηνιού, οι οποίες συγκεντρώνουν 
υψηλό τουριστικό πληθυσμό κατά 
την θερινή περίοδο.

 Με δεδομένο ότι η ανεμπόδιστη 
πρόσβαση των ΑμΕΑ σε όλες τις δράσεις 
και δραστηριότητες της κοινωνίας δεν είναι 
προνόμιο αλλά δικαίωμα, ο δήμος Σικυωνίων υπέ-
βαλε σχετική πρόταση, εξασφάλισε τη χρηματοδό-
τηση και προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην υλο-
ποίηση του έργου.  Η θερινή περίοδος του 2019 θα 
βρει τις δυο παραλίες διαμορφωμένες με τον ανά-
λογο εξοπλισμό και το έργο αναμένεται να βελτιώ-
σει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και 

επισκεπτών με αναπηρία, οι οποίοι θα μπορούν να 
χαρούν τη θάλασσα. 

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος 
Σταματόπουλος “Η εγκατάσταση αυτών των υποδο-
μών στις παραλίες μας, θα προσφέρει εύκολη πρό-
σβαση στη θάλασσα σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με 
πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για το δήμο 
μας. Κεντρικός στόχος της προνοιακής μας πολιτικής 

για τα άτομα με αναπηρία είναι να τους προ-
σφέρουμε μια καλύτερη καθημερινότητα 

μέσα από την ισότιμη πρόσβαση και 
συμμετοχή τους σε όλες τις κοινωνι-
κές δραστηριότητες. Αποτελεί πάγια 
πολιτική μας η υποστήριξη των δικαι-
ωμάτων των συνανθρώπων μας με 
κινητικά προβλήματα και στο πλαίσιο 

αυτό προσπαθούμε να τους συνδρά-
μουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε 

να τους διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα 
ζωής”. 

Tι περιλαμβάνει το έργο: Το έργο αφορά την 
προμήθεια και εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων 
τουριστικών προσβάσιμων από ΑμΕΑ θαλάσσιων 
υποδομών στην Δ.Κ. Σικυώνος (Κιάτο) και στην 
Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού. Εκάστη παρέμβαση θα περι-
λαμβάνει: 

• Μία διάταξη αυτόνομης πρόσβασης 
• Μία ντουζιέρα 
• Έναν ξύλινο διάδρομο πρόσβασης 
• Ένα Ξύλινο αποδυτήριο 
• Πέντε χώροι σκίασης – Ομπρέλες 
• Μία χημική τουαλέτα 
• Πέντε πληροφοριακές πινακίδες για την κατάδειξη 

θέσεων και εξοπλισμών
• Ένα σύστημα τηλεμετρίας για την εξ αποστάσεως 

πληροφόρηση των χρηστών για τις συνθήκες πε-
ριβάλλοντος. 
Στο σύνολό τους υποδομές που θα δημιουργη-

θούν θα είναι μη μόνιμες κατασκευές, οι οποίες θα 
διασφαλίζουν την αυτόνομη, ασφαλή και ανεμπόδι-
στη πρόσβαση των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμπο-
διζόμενων ατόμων στις παραλίες και στη θάλασσα, 
ενώ δεν θα αλλοιώνουν το τοπογραφικό ανάγλυφο.

 Η πράξη έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα κα-
θώς στα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση 
του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
μόνιμων κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων, αλλά και 
του μεγάλου αριθμού επισκεπτών κατά την θερινή 
περίοδο. Επιπλέον ως έμμεσο θετικό αποτέλεσμα 
θεωρείται η ύπαρξη προϋποθέσεων για περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής.
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Ο υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων Δημήτρης Φ. Παπαγεωργίου σε 
μία χειμαρρώδη και εκ βαθέων συνέντευξη ανοίγει τα χαρτιά του 
και ξεδιπλώνει τις σκέψεις του, λίγες μόλις μέρες πριν την πρώτη 
επίσημη συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών του. Ο κ. Παπαγε-
ωργίου εξηγεί τους λόγους που τον ώθησαν να διεκδικήσει το δη-
μαρχιακό θώκο Σικυωνίων, μιλά για το όραμά του, τις αρχές του, 
αλλά και για την επόμενη μέρα των εκλογών στο δήμο.

‣ Kύριε Παπαγεωργίου πότε πήρατε 
την απόφαση να θέσετε υποψηφι-
ότητα για τη θέση του Δημάρχου 
Σικυωνίων; 

Πρέπει να σας πω ότι παρά το νεαρό 
της ηλικίας μου η ενασχόλησή μου με 
την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μια 
ιδέα πρόσφατη, μιας και ψηφίστηκε ο 
νόμος της απλής αναλογικής και όπως 
βλέπουμε γεννήθηκε η όρεξη ακό-
μα και σε ανθρώπους που δεν έχουν 
συμμετοχή μέχρι σήμερα ούτε στο 
σύλλογο του χωριού τους. Η ενασχό-
ληση ξεκίνησε το 2002 στα χωριά μου 
ως νεαρότερος τότε δημοτικός σύμ-
βουλος –ίσως της Χώρας σε ηλικία 21 
ετών και λίγων μηνών- συνεχίστηκε 
το 2004 (σε έκτακτες εκλογές) και το 
2006 με συνεχή μάλιστα αύξηση της 
εκλογικής μου επιρροής. Ταυτόχρονα 
διετέλεσα Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Στυμφαλίας δύο 
φορές και δη ομόφωνα εκλεγμένος 
και παρά τις τότε πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις. Εδώ και δύο χρόνια με τους 
φίλους που στηρίζουν αυτή την ιδέα –
ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
και όχι πρόσκαιρους μισθοφόρους- 
έχουμε γυρίσει κάθε γωνιά σχεδόν 
του Δήμου μας, έχουμε ακούσει και 
δει προβλήματα, έχουμε διατυπώσει 
προφορικά αλλά και γραπτά τις θέσεις 
μας, έχουμε αντιπαρατεθεί δημόσια 
με την σημερινή δημοτική Αρχή. Από-
δειξη όλων αυτών είναι το γεγονός 

ότι η πρόθεσή μας αυτή ανακοινώ-
θηκε πριν την απλή αναλογική. Μο-
ναδική μας στόχευση είναι η ανάληψη 
της ευθύνης του Δήμου μας και όχι η 
«παζαροποίηση» στην οποία στοχεύ-
ουν ενδεχομένως άλλες κινήσεις.

‣ Γιατί επικρίνετε τον κ.Δήμαρχο 
στα πλαίσια της θητείας του και αν 
έχετε κάτι να σχολιάσετε για τους 
άλλους υποψηφίους;  

Ο κ.Δήμαρχος κατέχει αυτό το αξίω-
μα από το 2006 και έκτοτε. Είχε δε 
πολιτευτεί ανεπιτυχώς στο Φενεό το 
2002. Ως εκ τούτου επειδή είμαι κα-
τεξοχήν υπέρ της θέσπισης θητειών 
στα δημόσια αξιώματα το πρώτο που 
πιστεύω είναι ότι σε τόσα χρόνια ότι 
είχε να δώσει το έδωσε. Η κοινω-
νία προχωράει, οι εξελίξεις τρέχουν, 

άλλα δεδομένα έχει η κάθε γενιά στον 
τρόπο σκέψης της. Επομένως επειδή 
πιστεύω ότι τα αξιώματα δεν είναι το 
μέσο για να μην πάμε στη δουλειά μας 
αλλά αποκλειστικά μία τιμή των συ-
μπολιτών στα πρόσωπα των εκλεγ-
μένων έχουν και ημερομηνία λήξης 
αν θέλουμε να είμαστε υπερασπιστές 
του δημοσίου συμφέροντος και όχι 
απλώς των ατομικών μας φιλοδοξι-
ών. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς κα-
τέβασε συνειδητά το επίπεδο του δη-
μόσιου λόγου, της συμπεριφοράς των 
αξιωματούχων, της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης όταν το 2010 συκοφαντούσε 
ανθρώπους και μηδένιζε τους πάντες 
και όταν ο ίδιος το 2014 ΔΙΔΑΞΕ ΜΕ 
ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟ-
ΡΟΥΝΤΑΝ ΤΟ 2010 ως αντίπαλοι, 
την προσωπική πολιτική συναλλαγή 
με μοίρασμα δημοτικών αξιωμάτων 
με απίστευτη κυνικότητα. Η πολιτική 
συναλλαγή αυτή ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣ-
ΤΙΚΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΗ 
ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» και όχι οτιδήποτε 
σχετίζεται με το δημόσιο συμφέρον. 
Αυτό ασφαλώς δεν είναι παράνομο, 

ας απαντήσει ο κάθε δημότης όμως 
εάν στην σκέψη του είναι και ηθικό. 
Το τρίτο και τελευταίο –γιατί δεν πρέ-
πει να αναλωθούμε μόνο σε αυτό το 
ερώτημα- είναι ότι γενικά στην πόλη 
υπάρχουν θέματα τεράστιας σημασί-
ας με τα οποία ούτε καν ασχολήθη-
κε: διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός 
και αξιοποίηση παραλίας, παιδικές 
κατασκηνώσεις Κλημεντίου, πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής. σκουπίδια 
και λειτουργία κανονικά παράνομων 
χώρων απόθεσης χωρίς καμία πε-
ριβαλλοντική ευαισθησία, πρόληψη 
φυσικών καταστροφών, απαράδεκτοι 
αθλητικοί χώροι σε όλη την έκταση 
του Δήμου. Ομοίως παρατηρήθη-
κε εγκατάλειψη του ορεινού όγκου, 
αποτυχία στη λίμνη Στυμφαλίας παρά 
τα γραπτά ψέματα στο βιβλίο προπα-
γάνδας  του 2014, διάλυση της οδο-
ποιίας μολονότι τώρα με μπαλώματα 
προσπαθεί να κοροϊδέψει άλλη μία 
φορά τον κόσμο, αναξιοποίητα δη-
μοτικά κτίρια κάτι που αποδεικνύει 
περίτρανα την έλλειψη οράματος για 
το μέλλον.           
Για τους λοιπούς υποψηφίους δεν 
θα πω τίποτα αυτή τη στιγμή, διότι 
δεν πιστεύω ότι όποιος εκδηλώνει 
πρόθεση θα είναι και υποψήφιος τε-
λικά. Το μόνο που με απασχολεί είναι 
ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε μία 
ευγένεια στην πολιτική αντιπαράθε-
ση ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ούτως ή 
άλλως και έναν δημοκρατικό σεβα-
σμό στις επιταγές της συνεννόησης 
που επιβάλλει η απλή αναλογική την 
επόμενη μέρα στο Δήμο, όχι με την 
έννοια του μοιράσματος αξιωμάτων 
αλλά αποκλειστικά με την έννοια της 
συνεννόησης σε βάση αρχών και 
προγραμματικών θέσεων. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ, 
Υποψήφιος Δήμαρχος Σικυωνίων:

“Προτεραιότητα 
έχουν οι συνθέσεις 
ικανών ανθρώπων 
που θα πάνε τον 
τόπο μπροστά”

ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 16

Τους προσωπικούς παζαράκηδες και τους 
πλιατσικολόγους πολιτικών αξιωμάτων ζητήστε 
τους σε άλλον συνδυασμό και όχι στο δικό μας. 

Εάν χάσουμε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΜΙΣΘΟ ΑΞΙΩΜΑ για 
κανέναν σύμβουλό μας ούτε κατ’ ιδέαν. 
Θα υπάρχει αντιπολίτευση στα λάθος και 

συμπολίτευση άνευ ανταλλαγμάτων στα σωστά.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Δήμος Σικυωνίων

‣ Πολλά ακούγονται ότι κάποιοι 
δεν θα είναι υποψήφιοι, ότι κά-
ποιοι δεν έχουν συμβούλους, ότι 
κάποιοι θα λειτουργήσουν υπέρ 
άλλων συνδυασμών. Τι έχετε να 
πείτε γι’ αυτά;

Δεν με απασχολεί τίποτα από όλα 
αυτά. Αυτά είναι παραπολιτικά και όχι 
πολιτική. Εμείς προχωρήσαμε όταν 
το σύστημα ήθελε περίπου 150 υπο-
ψηφίους για να κατέβει κάποιος με 
πλήρη συνδυασμό παντού. Είναι αυ-
τονόητο ότι δεν έχουμε κανένα πρό-
βλημα στην εξεύρεση 36 ανθρώπων, 
που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και 
αρχές με εμάς. Εξάλλου είναι γνω-
στό ότι ήδη μία πληθώρα ανθρώπων 
έχει δημοσίως ταχθεί υπέρ της προ-
σπάθειάς μας και πολλοί εξ αυτών θα 
είναι υποψήφιοι. Τώρα η προσωπική 
μου άποψη είναι σαφώς ότι δεν θα 
υπάρχουν τόσοι συνδυασμοί όσοι 
τώρα ανακοινώνονται. Ωστόσο δεν 
πρόκειται να μπω σε μία λογική να 
συζητώ με ανθρώπους, που δεν εί-
μαι σίγουρος για το τι σκέπτονται για 
το μέλλον του τόπου. Οπότε όποιος 
θέλει να λειτουργήσει υπέρ άλλου 
συνδυασμού ας λειτουργήσει με 
εκείνους που τάζουν, εμείς έχουμε 
άλλη προσέγγιση και σε αυτή θα μεί-
νουμε πιστοί έως τέλους ελπίζοντας 
οι πολίτες να το διαπιστώσουν και να 
το επικροτήσουν ως πολιτική στά-
ση εντιμότητας αλλά και ανθρώπινη 
στάση σοβαρότητας.

‣ Εάν κερδίσετε θα δώσετε αξιώ-
ματα σε πρόσωπα άλλων συνδυ-
ασμών προκειμένου να πετύχετε 
πλειοψηφίες και αντίστοιχα εάν 
χάσετε θα ζητήσετε θέσεις κλει-
διά στο νέο δημοτικό σχήμα;

Μόλις κερδίσουμε – γιατί θα κερδί-
σουμε όλοι μαζί και όχι μόνος μου- 
θα ζητήσω στήριξη από όλους τους 
συνδυασμούς στη βάση προγραμ-
ματικών θέσεων και θα διοικήσω με 
τους ανθρώπους που με τίμησαν με 

την εμπιστοσύνη τους. Σε αυτές τις 
προγραμματικές θέσεις θα εντάξου-
με και όλες τις θετικές προτάσεις που 
θα υπάρχουν στο πρόγραμμα των 
άλλων συνδυασμών. Όλοι έχουμε να 

προσφέρουμε στο γενικό σύνολο την 
επόμενη μέρα. Όμως τους προσωπι-
κούς παζαράκηδες και τους πλιατσι-
κολόγους πολιτικών αξιωμάτων ζη-
τήστε τους σε άλλον συνδυασμό και 

όχι στο δικό μας. Εάν χάναμε ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΜΙΣΘΟ ΑΞΙΩΜΑ για κα-
νέναν σύμβουλο μας ούτε κατ’ ιδέαν. 
Θα υπάρχει ακριβώς το ίδιο που προ-
ανέφερα ως επιθυμία μου για τους 
άλλους συνδυασμούς, αντιπολίτευση 
στα λάθος και συμπολίτευση άνευ 
ανταλλαγμάτων στα σωστά. 
 
‣ Τελευταία ερώτηση: Θα κατέβετε 

ως ανεξάρτητος  υποψήφιος και 
θα ολοκληρώσετε τη θητεία σας 
ή θα διεκδικήσετε σύντομα τη 
βουλευτική έδρα με εφαλτήριο το 
Δήμο ως έχετε κατηγορηθεί; 

Πολύ απλά και ξεκάθαρα στο δεύτε-
ρο σκέλος γιατί έχω κατηγορηθεί για 
πολλά, ένα εξ αυτών και αυτό που 
μόλις είπατε. Επέλεξα το δρόμο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης συνειδητά. 
Θα τον υπηρετήσω λοιπόν και ΘΑ 
ΚΡΙΘΩ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟ-
ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ. Τώρα καμιά δεκαετία 
μετά –εφόσον είμαστε όλοι καλά- θα 
με ξαναρωτήσετε και θα σας απαντή-
σω. 
Στο πρώτο σκέλος. Ουδέποτε έκρυ-
ψα –ούτε θα μπορούσα- τις πολιτικές 
μου καταβολές. Επί όλα όμως αυτά 
τα χρόνια απέδειξα και το αποδει-
κνύουν και πολλοί άνθρωποι από 
άλλους χώρους που με στηρίζουν 
ότι ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΚΟΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΙΑΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ. Εδώ προτε-
ραιότητα έχουν οι συνθέσεις ικανών 
ανθρώπων με όραμα να πάνε έναν 
τόπο, το δικό τους τόπο, μπροστά. 
Τα υπόλοιπα αφορούν εκείνους που 
βρίσκονται στην κυρίως πολιτική. Ως 
εκ τούτου είμαστε ανεξάρτητη δημο-
τική κίνηση και στις εθνικές εκλογές 
ο καθένας υποψήφιος διατηρεί το 
δικαίωμα της προσωπικής του στή-
ριξης στο κόμμα της επιλογής του. 
Ο Δήμος όμως θα μείνει έξω από τέ-
τοιες αντιπαραθέσεις.

Εδώ και δύο χρόνια με άμισθους φίλους
και συνεργάτες έχουμε γυρίσει κάθε γωνιά 
σχεδόν του Δήμου μας, έχουμε ακούσει
και δει προβλήματα, έχουμε διατυπώσει 

τις θέσεις μας και έχουμε αντιπαρατεθεί δημόσια 
με την σημερινή δημοτική Αρχή. 
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Παράταση στην προθεσμία παράδοσης 
της κορινθιακής σταφίδας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
2019 παρατείνεται η προ-
θεσμία παράδοσης της ξη-
ρής κορινθιακής σταφίδας 
εσοδείας 2018 από τους 
παραγωγούς στις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να είναι επι-
λέξιμοι για τη συνδεδεμένη 
ενίσχυση.
Πρόκειται για αίτημα των 
ίδιων των παραγωγών, κα-
θότι η εν λόγω προθεσμία 
λήγει σύμφωνα με την αρ-
χική Υπουργική Απόφαση 
(1571/62616/ 2017) στις  

30 Νοεμβρίου και δεν είχαν αρκετό χρονικό διάστημα για να διαπραγματευτούν το προϊόν 
τους.
Επιπλέον, η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο 
έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα θα πρέπει να γίνει απαρέ-
γκλιτα έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Σταύρος Αραχωβίτης: 
«Με συνεργάτη τις 

διεπαγγελματικές θα 
ανασυγκροτήσουμε 

την αγροτική οικονομία»

«Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι ο συνεργάτης, μαζί με τον 
οποίο θα ανασυγκροτήσουμε την αγροτική οικονομία», δήλωσε 
χαιρετίζοντας τη σημερινή γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης.
Τόνισε δε ότι «ο αμπελοοινικός τομέας είναι στρατηγικής σημασίας 
για την ελληνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τον πολι-
τισμό και την προστασία του περιβάλλοντος».

«Χρειαζόμαστε τη μέγιστη συνέργεια  
με όλους τους εμπλεκόμενους»
Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται για τον κλάδο της οινοποιίας και της αμπελουργίας μετά 
το ορόσημο του Αυγούστου του 2018, που επιτρέπει πλέον την αυ-
τόνομη δημοσιονομική πολιτική της χώρας:
«Ο φόρος στο κρασί, εισήχθη σε μια από τις άσχημες οικονομικές 
συγκυρίες της κρίσης. Οι προσπάθειές μας για την κατάργησή του 
είναι προ των πυλών και σύντομα θα έχουμε ευχάριστες εξελίξεις, 
με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα αναδιάρθρω-
σης αμπελώνων επεκτείνεται έως το 2023, αφού το πρόγραμμα 
αναμπέλωσης 2017-18 ολοκληρώθηκε με την κατανομή των 
8.997.327 ευρώ να αφορά αναδιάρθρωση 6.055,90 στρεμμάτων.
Το Μέτρο «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» ολοκλη-
ρώθηκε φέτος με τη δεύτερη προγραμματική περίοδο (2014-2018).
Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται και δεύτερο Μέτρο που αφορά 
την «Ενημέρωση στα Κράτη-Μέλη» και θα ενεργοποιηθεί από την 
χώρα μας για πρώτη φορά. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν με 
αυτά τα προγράμματα θα διευθετηθούν με το καλύτερο τρόπο και 
στα νέα θα έχουμε ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο. Νοικοκυ-
ρεύουμε τους ελέγχους, που επί δεκαετίες ήταν περιορισμένοι, 
χωρίς σχέδιο και με πολυποίκιλες παρεμβάσεις, οι οποίες τελικά δι-
αιώνισαν την ασυδοσία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Εδώ θέλουμε 
και τη δική σας βοήθεια με τη γνώση και εμπειρία σας.»
«Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε έτσι ώστε το στρατηγικό σχέδιο 
για τον κλάδο να είναι έγκαιρα έτοιμο το συντομότερο δυνατό και 
να αποτελέσει την πυξίδα μας. Κοινή επιδίωξη είναι η πρόοδος και 
η ανάπτυξη του τομέα», είπε ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του 
ο κ. Αραχωβίτης.

Αγροτικά

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

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ
15/12/ 18  ΕΩΣ 20/01/2019!

Η DROSOS SERVICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

µόνο

ΜΕ ΦΠΑ
49€ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

ΛΑ∆ΙΑ  4L  10W40  ή  15W40,
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ, 2 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, 1 ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
           Επίσης περιλαµβάνει και διαγνωστικός έλεγχος
          των παρακάτω σηµείων:
           • Κατάσταση και πίεση ελαστικών
          • Κατάσταση και επίπεδα φόρτισης µπαταρίας
       • Στάθµη και πυκνότητα αντιψυκτικού κινητήρα
    • Στάθµη βαλβολίνης κιβωτίου ταχυτήτων (και οπίσθιου

διαφορικού, όπου προβλέπεται)
• Στάθµη υγρού πλύσης παρµπρίζ/πίσω τζαµιού και έλεγχος

ψεκαστήρων εµπρός/πίσω
• Στάθµη υγρών φρένων, Κατάσταση φθοράς τακακιών φρένων
• Κατάσταση και λειτουργία εξωτερικών φώτων
• Κατάσταση και λειτουργία συστήµατος κλιµατισµού

(ψύξη/θέρµανση/φίλτρο γύρης)
• ∆ιαγνωστικός έλεγχος (µε το Witech Plus ή το Examiner)
• Έλεγχος καυσαερίων
• Έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης
• Έλεγχος αναρτήσεων εµπρός-πίσω
• Έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων κινητήρα



ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
ΨΥΛΛΑΣ

175€

Αλυσοπρίονο Husqvarna 236 Θαμνοκοπτικό Husqvarna 135R

Πάγκος 
ελαιοσυλλογής

Ψεκαστικά

Κοσκίνες

Ζanon Ψαλίδα ΖΤ 40

Θρυμματιστής ΒΙΟ 50

Γεννήτριες

Loncin LC 1600

Loncin LC 3000A

Honda

Master

Kipor KDE 6500E

Θρυμματιστής SH85

Δίχτυα ελαιοσυλλογής 6x12

Kονταροπρίονο βενζίνης

Felco 811 Ψαλίδα

Zanon Χτένι
12V & 33V

125€
1650€

1630€

989€

999€
295€

189€

419€

325€

139€

από 
35€

από 
450€

1879€

12V 550€
33V 979€

389€
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θέματα

Καλό ταξίδι 
Κώστα...
Πηγαία η χαρά της ζωής... πικρός ο ρεαλισμός του 
θανάτου. Κι όμως συνυπάρχουν από τότε... από την 
αρχή...
Κι όταν η απώλεια χτυπά την πόρτα μας, τα λόγια 
φτωχαίνουν...
«Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος 
για κάθε ενδεχόμενο της ζωής, γιατί τίποτα σ' αυτή 
δεν είναι σταθερό», έλεγε ο Αθηναίος Μένανδρος. 
Εσωτερική ανάγκη τούτες οι λίγες γραμμές, ένας σύ-
ντομος αποχαιρετισμός, από καρδιάς, σε έναν καλό 
φίλο, γονέα μαθητών μου και συνοδοιπόρο σε θέματα 
που αφορούσαν στη σχέση σχολείου και οικογένειας.
Οι στιγμές δύσκολες. Αβάσταχτος ο πόνος και η στε-
ναχώρια, για το τελευταίο Αντίο.
Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν δρόμους και γίνο-
νται  μπροστάρηδες. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν 
να διακρίνουν τα ουσιώδη ανάμεσα σε πλήθος από 
ανούσια. Άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό, άνθρωποι που 
μπορούν και βλέπουν μακριά. Υπάρχουν άνθρωποι 
που μοιάζουν ακούραστοι, με ένα χαμόγελο ζωγρα-
φισμένο στα χείλη κι ας είναι ο κάματος πολύς! Όλα 
αυτά τα είχες, Κώστα και μαζί και πάνω από αυτά 
είχες απέραντη καλοσύνη, τρυφερότητα, σπάνια 
ευγένεια, μια μεγάλη αγκαλιά για τους ανθρώπους, 
τους δικούς σου μα κι εμάς τους γνωστούς και τους 
φίλους σου.
Είχες την ευτυχία να δημιουργήσεις μία καλή και άξια 
οικογένεια, διότι ο Θεός σου χάρισε, όπως το άξιζες, 
μια εξαίρετη σύζυγο. Και μαζί της τρία αξιολάτρευτα 
παιδιά, που στάθηκες κολώνα πλάι τους, νουθετώ-
ντας τα και βοηθώντας τα να κατακτήσουν τη ζωή.
Θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες για το μεγαλείο 
της ψυχής σου, την καλοσύνη και τις αρετές σου.
Έφυγες νέος έχοντας δυνατότητες να κάνεις και να 
προσφέρεις πολλά ακόμη, στην κοινωνία και στην οι-
κογένεια σου. Έφυγες νωρίς και άφησες σε όλους ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό. Χάθηκες αναπάντεχα, όμως 
δέν θα ξεχασθείς. «Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν 
τους λησμονάνε!» έλεγε, σε έναν στίχο του, ο Κώστας 
Ουράνης. Πάντα θα σε θυμόμαστε και πάντα θα σε 
αγαπάμε.
Κάλο ταξίδι Κώστα, σε περιμένει μια θέση στην αιώ-
νια Γειτονιά των Αγγέλων.

Δήμητρα Β. Τσεπεντζή
(Για την αναπάντεχη απώλεια  
του Κωνσταντίνου Παλυβού)

«Μικρό οδοιπορικό στη Στυμφαλία»
Εκδήλωση και έκθεση φωτογραφίας στο 

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με θέμα 
τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί με το πέρα-
σμα του χρόνου στο περιβάλλον της περιοχής της 
Στυμφαλίας και της Ορεινής Κορινθίας, οργανώ-
νει, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου (ώρα 12:00), ειδι-
κή προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ μικρού μή-
κους «Μικρό οδοιπορικό στη Στυμφαλία» (1997, 
24’), σε σκηνοθεσία Ντόρας Κουκουλομάτη και 
Δημήτρη Μπαρλαούρα, στο Μουσείο Περιβάλλο-
ντος Στυμφαλίας.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση 
μεταξύ του κοινού και του σκηνοθέτη κ. Μπαρ-
λάουρα την οποία θα συντονίσει ο δημοσιογρά-
φος και ερευνητής κ. Κώστας Παππής.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός Νανά Παπαδάκη, θα 
διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο της Ευγενί-
ας Φακίνου «Εκατό δρόμοι και μία νύχτα», που 
εκδόθηκε την ίδια χρονιά με το ντοκιμαντέρ, και 
του οποίου η πλοκή διαδραματίζεται ανάμεσα σε 
άλλα μέρη και στην Ορεινή Κορινθία.Την εκδή-
λωση πλαισιώνει η φωτογραφική έκθεση «Μικρό 

οδοιπορικό στη Στυμφαλία» με υλικό που προέρ-
χεται από το αρχείο του σκηνοθέτη και του επί 
σειρά ετών συνεργάτη του φωτογράφου, Κώστα 
Σατλάνη. Το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης 
προέρχεται από την έρευνα που είχε πραγματο-
ποιηθεί το 1997, προκειμένου να δημιουργηθεί 
το ομώνυμο ντοκιμαντέρ. Η έκθεση θα παραμεί-
νει ανοιχτή για το κοινό έως τις 28 Δεκεμβρίου 
2018.

Η Ευγενία Φακίνου, ο Δημήτρης Μπαλαούρας, 
η Ντόρα Κουκουλομάτη , ο Κώστας Σατλάνης και 
ο Κώστας Παππής σε διαφορετικές περιόδους 
έχουν ζήσει και εξερευνήσει με το ίδιο πάθος την 
Ορεινή Κορινθία. Ο καθένας μέσα από την δική 
του οπτική γωνία παρουσιάζει το παρελθόν του 
τόπου του δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέ-
χοντες να αναλογιστούν το παρόν και το μέλλον 
του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 
27470 22296, καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-
17:00).
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ΝΕΑ ΑΡΧΗ 

Ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το Μουσικό 
Εργαστήρι Ζευγολατιού 

Υπό την αιγίδα των δύο ιστορικών συλλόγων του 
Ζευγολατιού, της Πνευματικής Στέγης και του Πολιτι-
στικού Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας, ιδρύθηκε και 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το "ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ" 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, το οποίο περιλαμβάνει μουσικές 
δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες. Υπεύθυνη του 
Εργαστηρίου είναι η Γωγώ Χονδρογιωργάκη και τα 
τμήματα που λειτουργούν είναι τα εξής: 

Προγράμματα μουσικοκινητικής αγωγής
(για παιδιά 3,5-5 ετών)
Στα προγράμματα αυτά ενισχύεται η γνωριμία με τη 
μουσική μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, παι-
χνίδια και ποικίλες δραστηριότητες μουσικοκινητικής 
αγωγής, που αφυπνίζουν και καλλιεργούν τη παιδική 
δημιουργικότητα. 
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΊ 12:30-13:30

Παιδική χορωδία (για παιδιά 7-14 ετών)
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δυνατότητες της φωνής 
τους μέσα από ποικίλες ασκήσεις και τραγούδια. Το 
τραγούδι ενισχύει τις μουσικές δεξιότητες του παιδιού, 
καλλιεργώντας το ρυθμό και τη μουσικότητά του.
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 7:30-8:30 

Διδασκαλία μοντέρνου τραγουδιού
για ενήλικες και εφήβους άνω των 14 ετών
Τα τμήματα μοντέρνου τραγουδιού περιλαμβάνουν:  
Μαθήματα φωνητικής τεχνικής, Διδασκαλία και εκμά-
θηση ρεπερτορίου,  Διδασκαλία ερμηνείας.
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 45΄
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ  Η   ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΊ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 6974 091477, 6974 866576, 
                         6937 851531, 6940 263570,
                         6974 583005

δράσεις
 
 

 
 

Το Χωριό με τα Ξωτικά! 
Ελάτε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, στην καρδιά της πόλης, 

 σε ένα χωριό σαν παραμύθι! 
Η Χριστουγεννιάτικη μαγεία επιστρέφει στην καρδιά της πόλης από την Παρασκευή 
14.12.2018 έως την Κυριακή 13.01.2019. Τα ξωτικά και οι βοηθοί του Αϊ Βασίλη 
θα μεταμορφώσουν το Κιάτο σε ένα παραμυθένιο χωριό με δράσεις και εκδηλώσεις 
για μικρούς και μεγάλους, πολλές ζωγραφιές και μοναδικά παιχνίδια! 

Το Χριστουγεννιάτικο πάρκο στην πλατεία Ελευθερίας, σε ένα μαγικό γιορτινό 
σκηνικό με ένα μεγάλο Carousel, Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με λιχουδιές, 
Φιγούρες Pony Rides, Τραμπολίνο και Παιχνίδια δράσης, θα περιμένει 
καθημερινά τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά για διασκέδαση και πολλά δώρα.  

Παράλληλες Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες θα φέρουν τα παιδιά κοντά στο 
νόημα των Χριστουγέννων: 
Θεατρικές παραστάσεις, Αφήγηση Παραμυθιών, Κινηματογράφος, 
Κουκλοθέατρο, Γράμματα στον Αϊ-Βασίλη και Καλλιτεχνικά εργαστήρια  
 
Πρωτότυπα έργα ζωγραφικής θα διακοσμήσουν τις κλειστές βιτρίνες του 
εμπορικού κέντρου, σε μια πρωτοποριακή έκθεση από τους φοιτητές της σχολής 
Καλών Τεχνών. 

Το μουσικό σύνολο Sikyon Brass and Ensamble, ντυμένοι Ξύλινοι Στρατιώτες 
θα μας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο του Καρυοθραύστη, παίζοντας 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στους δρόμους της πόλης. 

Θα ακούσουμε τα κάλαντα από τη Φιλαρμονική του Δήμου και Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από τις χορωδίες του Δήμου, των πολιτιστικών συλλόγων και από παιδιά. 

Ο Δήμος Σικυωνίων, το ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ και ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου 
σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί, μικροί & μεγάλοι, να νιώσουμε το πνεύμα 
των Χριστουγέννων και να ανταλλάξουμε τις πιο θερμές ευχές μας για τον καινούργιο 
χρόνο!  
 
Για τη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις 
καθ᾽ όλη τη διάρκεια 14.12 – 13.01, υπάρχει η συμμετοχή για μικρούς και 
μεγάλους , με το εορταστικό κουπόνι των 5 € που θα το προμηθευτείτε από το 
Χριστουγεννιάτικο Πάρκο στην Πλ. Ελευθερίας.   
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 10 
Δεκεμβρίου σε όλα τα μέσα επικοινωνίας του νομού Κορινθίας και στα social media 
των διοργανωτών. 
Χορηγός επικοινωνίας: Γνώμη Πολιτών  

 

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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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

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	

Εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση για την πρόληψη 
της παιδικής κακοποίησης στο Κιάτο

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση που 
διοργάνωσε η ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σε συνερ-
γασία με το νομικό πρόσωπο η ΜΗΚΩΝΗ του Δήμου 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο κατάμεστο δημοτικό θέατρο Κιάτου. 
Ομιλητές ήταν η κα. Έλενα Ράπτη βουλευτής Α' Θεσ-
σαλονίκης συντονίστρια του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης στην Ελλάδα για το πρόγραμμα 1 στα πέντε κατά 
της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και ο κ. 
Χάρης Καραμπέτσος ψυχίατρος παιδιών και εφήβων 
, διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ,επιστη-
μονικός διευθυντής κέντρου πρόληψης εξαρτήσεων 
και προαγωγής ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΑΡΓΩ".

Από την κυρία Ράπτη παρουσιάστηκαν οι δράσεις 
και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση του φαι-
νομένου και επεξηγήθηκε ο «κανόνας του εσωρού-
χου», μια απλή και ταυτόχρονα κατανοητή μέθοδος 
για να εξηγούν οι γονείς στα παιδιά τους τα σημεία 
του σώματός τους, που δεν πρέπει να αγγίζουν τρί-
τοι. Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για το πώς μπορούν 

οι γονείς να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις 
και με ποιους φορείς μπορούν να έρχονται σε επι-
κοινωνία για να ζητούν πληροφορίες και βοήθεια. 
 
Το πρόγραμμα «Χτίζοντας μια Ευρώπη για και με 
τα παιδιά» έχει σκοπό να προωθήσει τα δικαιώμα-
τά τους αφενός, αφετέρου να προστατέψει τα παι-
διά από τη βία. Πριν μερικά χρόνια το Συμβούλιο 
της Ευρώπης υιοθέτησε μια εκστρατεία κατά της 
σεξουαλικής βίας έναντι των παιδιών, με τον τίτλο 
«One in Five». Σκοπός της εκστρατείας, στην οποία 
συμμετέχει ενεργά η Βουλευτής, είναι να «εφοδια-
στούν» τα παιδιά και οι οικογένειές τους με γνώση 
και ικανότητες, για την πρόληψη και την αντιμετώπι-
ση της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και την ευ-
ρύτερη ευαισθητοποίησή τους γύρω από το θέμα. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να προ-
μηθευτούν: το DVD της ιστορίας κινουμένων σχε-
δίων "To Μυστικό της Νίκης 2" -Η Περιπέτεια του 
Βίκτορα- καθώς και σχετικά έντυπα. Από την πλευ-

ρά του κ. Καραμπέτσου αναλύθηκαν τα αίτια που 
οδηγούν στην σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών 
και έχουν να κάνουν με το περιβάλλον που μεγα-
λώνουν, με τις σχέσεις που έχουν οι γονείς μεταξύ 
τους, με το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Εμείς σαν Δ.Σ. της ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ση-
μειώνει ο πρόεδρος Αναστάσιος Γκιούλης, θέλουμε 

να ευχαριστήσουμε 
την κα. Ράπτη και τον 
κ. Καραμπέτσο για την 
τιμή που μας έκαναν, 
τον κ. Ζάρκο Δημήτριο 
πρόεδρο της ΜΗΚΩ-
ΝΗΣ για την προθυμία 
του να συνδιοργανώ-
σουμε αυτή την εκ-
δήλωση και όλον τον 
κόσμο που γέμισε το 
δημοτικό θέατρο.

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο ψυχίατρος παιδιών και 
εφήβων, διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου, κ. Χάρης Καραμπέτσος, η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονί-
κης της Ν.Δ, Έλενα Ράπτη, ο πρόεδρος Δημ.Τ.Ο. Σικυωνί-
ων κ.Αναστάσιος Γκιούλης και ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Η 
ΜΗΚΩΝΗ" κ. Δημήτρης Ζάρκος. (από ανάρτηση της κ. 
Βιβής Ξένου στο Facebook)

Διακρίνονται: ο πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Γρηγόρης Καρπούζης (αριστερά), ο πρώην 
βουλευτής κ.Κώστας Κόλλιας μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. Σικυωνίων Τάσου Λεονάρ-

δου και του  βουλευτή Χρίστου Δήμα. Δίπλα στον κ. Δήμα ο πρώην Αναπλ. Υπουργός 
Περιβάλλοντος κ.Νίκος Ταγαράς. (από ανάρτηση της κ. Βιβής Ξένου στο Facebook)
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Παρουσίαση του "ΗΡΑΚΛΗ ΑναΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ" του 
Γιάννη Σώκου στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Το βιβλίο του Γιάννη Σώκου "ΗΡΑΚΛΗΣ ΑναΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ" θα παρου-
σιαστεί σε ειδική εκδήλωση τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ. 
στην αίθουσα "Μιχαήλας Αβέρωφ" στα γραφεία της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών.  Το πρωτότυπο, έμμετρο, σατυρικό αφήγμα του Διμηνιώτη 
συγγραφέα είχε παρουσιάσει με ένα εξαιρετικό κείμενο, στην εφημερίδα 
μας, στο φύλλο 159, ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος. Από την τότε παρουσίαση 
αναδημοσιεύουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ευχόμενοι στον Γιάννη 
Σώκο να μας χαρίσει κι άλλα τέτοια ανατρεπτικά και ξεχωριστά έργα!

«Το κείμενο είναι γραμμένο με σατιρική και ευτράπελη διάθεση και 
στυλ, που το καθιστά ευχάριστο και ευκολοδιάβαστο. Αποτελείται από 
2.578 στίχους ομοιοκατάληκτους, αποκτώντας τη μορφή ποιήματος.  Ο 
συγγραφέας-ποιητής συνέχισε με τον τρόπο αυτό την ένδοξη αλλά δύ-
σκολη ‘επική’ παράδοση του Ομήρου ή του Κορνάρου.  Αυτό από μόνο 
του είναι συγγραφικό κατόρθωμα που αναδεικνύει την ικανότητα του 
γράφοντος. 

Πολύ σημαντικό είναι και το γλωσσάρι που συνοδεύει το κείμενοι και 
ερμηνεύει ή πληροφορεί, για τις εκατοντάδες ονομάτων και ‘σπανίων’ 
λέξεων (μέτρησα 374 λήμματα).

 Το βιβλίο θα μπορούσε να διαβαστεί απλά ως ευχάριστο ανάγνωσμα, 
που μας ξαναθυμίζει τον αρχαίο μύθο. Στην πραγματικότητα είναι ένα 
βαθύτατα πολιτικό κείμενο προβληματισμού για τις λύσεις που απαιτεί η 
τραυματική εμπειρία της καθημερινότητάς μας».

Βιβλίο

Παρουσιάζει το 
Ιντερμέδιο ο Ελ. Αχμέτης

Οι εκδόσεις Εκάτη καλούν όλους στην παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής του Ελευθέριου Αχμέτη, «Ιντερμέ-
διο». 
Στην παρουσίαση θα συμμετέχει η Σικυώνια Σκηνή με 
δραματοποίηση των ποιημάτων, την οποία θα πλαισι-
ώσουν οι μουσικοί: Martha Moreleon, Pedro Fabian, 
Alejandro Diaz.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 9 Δε-
κεμβρίου 2018, στις 7:00 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Κιά-
του.
Διεύθυνση: Κροκιδά 34, Κιάτο Τηλέφωνο: 6947 361 269
Email: eleftherios@yahoo.gr
Συντονισμός – Παρουσίαση: Ελευθερία Σοφιανοπούλου

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σας προσκαλεί στην παρουσίαση του 
έμμετρου σατιρικού αφηγήματος «ΗΡΑΚΛΗΣ αναΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ»  
και του λοιπού ποιητικού – πεζογραφικού έργου του Γιάννη Σώκου,  
που θα γίνει τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ.  
στην αίθουσα Μιχαήλας Αβέρωφ (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας, 7ος όροφος) 
Χαιρετίζουν:  Γιώργος Μαρινάκης, γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ. 

Γιάννης Μπάρτζης, πρόεδρος της Εταιρίας Κορινθίων 
Συγγραφέων 

Θα μιλήσουν: Κώστας Καρούσος, πρόεδρος της Ε.Ε.Λ., κριτικός 
λογοτεχνίας, ποιητής 
Κώστας Βασιλείου, δικηγόρος, ποιητής, συγγραφέας 
Ελένη Συκά-Κοντόζογλου, ταμίας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ. 

Θα ακολουθήσουν απαγγελίες και θεατροποιημένο απόσπασμα από το 
έμμετρο σατιρικό αφήγημα από τη Σικυώνια σκηνή του Γιώργου 
Καρβουντζή. 
Θα παρουσιαστεί ανέκδοτο Χριστουγεννιάτικο διήγημα από την 
δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό Αριστέα Κοντόζογλου. 
Στο πιάνο:  Μιχάλης Φράγκος 
Συντονίζει:  Βίβιαν Γιαννούδη-Αυγερινού, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ. 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. 

Κώστας Καρούσος 
Ο Γ.Γ. της Ε.Ε.Λ. 

Γεώργιος Μαρινάκης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σας προσκαλεί στην παρουσίαση του 
έμμετρου σατιρικού αφηγήματος «ΗΡΑΚΛΗΣ αναΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ»  
και του λοιπού ποιητικού – πεζογραφικού έργου του Γιάννη Σώκου,  
που θα γίνει τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ.  
στην αίθουσα Μιχαήλας Αβέρωφ (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας, 7ος όροφος) 
Χαιρετίζουν:  Γιώργος Μαρινάκης, γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ. 

Γιάννης Μπάρτζης, πρόεδρος της Εταιρίας Κορινθίων 
Συγγραφέων 

Θα μιλήσουν: Κώστας Καρούσος, πρόεδρος της Ε.Ε.Λ., κριτικός 
λογοτεχνίας, ποιητής 
Κώστας Βασιλείου, δικηγόρος, ποιητής, συγγραφέας 
Ελένη Συκά-Κοντόζογλου, ταμίας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ. 

Θα ακολουθήσουν απαγγελίες και θεατροποιημένο απόσπασμα από το 
έμμετρο σατιρικό αφήγημα από τη Σικυώνεια σκηνή του Γιώργου 
Καρβουντζή. 
Θα παρουσιαστεί ανέκδοτο Χριστουγεννιάτικο διήγημα από την 
δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό Αριστέα Κοντόζογλου. 
Στο πιάνο:  Μιχάλης Φράγκος 
Συντονίζει:  Βίβιαν Γιαννούδη-Αυγερινού, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ. 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. 

Κώστας Καρούσος 
Ο Γ.Γ. της Ε.Ε.Λ. 

Γεώργιος Μαρινάκης 

Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 10678 Αθήνα
τηλ. 210-3834559 Fax: 210-3820062

e-mail: eel@otenet.gr
website: www.eel.org.gr

Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 10678 Αθήνα
τηλ. 210-3834559 Fax: 210-3820062

e-mail: eel@otenet.gr
website: www.eel.org.gr

mailto:eleftherios@yahoo.gr
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Παναγής Δ. Ζούβας (1910 – 1992)
Ιστορικός - συγγραφέας, λογοτέχνης, επίτιμος δρ Φιλοσοφίας, δημοσιογράφος

ΜΕΡΟΣ  Α΄

Οικογενειακές πληροφορίες–  
βιογραφικά στοιχεία

Η οικογένεια Ζούβα (ή Ζιούβα) υπήρξε μια 
από τις παλαιότερες και σημαντικότερες οι-
κογένειες του Ζευγολατειού Κορινθίας και 

ευρύτερα της περιοχής της Βόχας με ιστορία, φήμη, 
επιρροές και μεγάλη προσφορά προς το κοινωνικό 

σύνολο. 
Ο πατριάρχης της οικογένειας 
Δημήτριος Ζούβας (1872 – 
1936) γεννήθηκε στο Ζευγο-
λατιό. Τα εγκύκλια μαθήματα 
παρακολούθησε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του και συνέχισε τις 
σπουδές του στο Γυμνάσιο της 
Κορίνθου. Εγγράφηκε στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπου και αποφοίτη-
σε σε νεαρά ηλικία. Άσκησε το 
επάγγελμα του Ιατρού. Ειδικό-
τερα, από το έτος 1926 και μέχρι 
το θάνατό του υπήρξε έμμισθος 
κοινοτικός ιατρός του Ζευγολα-

τειού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρείχε τις ιατρι-
κές του υπηρεσίες δωρεάν σε όσους ήταν πτωχοί 
και πολύτεκνοι. 
Στον πολιτικό στίβο αναμείχθηκε κατά το έτος 1920. 
Είχε κατέλθει δύο φορές ως υποψήφιος βουλευτής 
ΑργολιδοΚορινθίας με το Λαϊκό κόμμα του μετέπει-
τα Πρωθυπουργού της Ελλάδος Παναγή Τσαλδά-
ρη. Την πρώτη φορά κατά τις Εθνικές εκλογές1 του 
έτους 1926 έλαβε 926 ψήφους, αλλά δεν κατάφερε 
να εκλεγεί. Λίγα χρόνια αργότερα, κατά τις Εθνικές 
εκλογές του έτους 1933 κατέβηκε εκ νέου ως υπο-
ψήφιος βουλευτής με το Λαϊκό κόμμα και εκλέχθη-
κε βουλευτής ΑργολιδοΚορινθίας. Είχε διατελέσει 
μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Υγι-
εινής και της Παιδείας, συμβάλλοντας στην επίλυση 
πολλών ζητημάτων ζωτικής σημασίας που απασχο-
λούσαν τότε τον ιατρικό κόσμο της χώρας.
Η συμβολή του στην εξέλιξη του Ζευγολατειού 
υπήρξε μεγάλη και καθοριστική σε πλείστα ζητήμα-
τα, όπως ρυμοτομικό σχέδιο, ηλεκτροδότηση κοινό-

1  Από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση είχε προκύψει Οικουμενική 
Κυβέρνηση, αφού κανένας από τους τότε συμμετέχοντες κομματι-
κούς σχηματισμούς δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό 
αυτοδυναμίας.

τητας, ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ζευγολα-
τείου κ.α. Ευεργέτησε πολλαπλώς το Ζευγολατειό 
τόσο ως επιστήμων όσο και ως πολιτικός.

Η σύζυγός του Ευμορφία Νικολάου ήταν θυγατέ-
ρα του Οπλαρχηγού της Κορίνθου κατά την Εθνική 
Επανάσταση του έτους 1821 Σταύρου Νικολάου. 
Είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως δασκάλα στο δη-
μοτικό σχολείο Ζευγολατειού. Μαζί απέκτησαν τρείς 
υιούς, τον Σταύρο, τον Γεώργιο, τον Παναγή και μία 
θυγατέρα την Τατιανή. 

Ο Σταύρος Ζούβας υπήρξε ο μακροβιότερος αι-
ρετός Πρόεδρος της κοινότητας του Ζευγολατείου. 
Είχε διατελέσει Πρόεδρος επί 15 συναπτά έτη και 
συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο 1948 – 1962.

Ο έτερος αδερφός του Παναγή, ο Γεώργιος Ζού-
βας (1906 – 1941) παρακολούθησε τα εγκύκλια 
γράμματα στο Ζευγολατειό, συνέχισε στο Γυμνάσιο 
της Κορίνθου και έπειτα εισήλθε στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή 
του διετέλεσε αρχικά βοηθός στην Πανεπιστημιακή 
Γυναικολογική Κλινική υπό τον Καθηγητή μαιευτι-
κής και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Κωνσταντίνο Ι. Λογοθετόπουλο και εν συνεχεία 
προάχθηκε σε Επιμελητή της ιδίας κλινικής υπό τον 
Καθηγητή μαιευτικής και γυναικολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Κωνσταντίνο Λούρο. Συνεργάστη-
κε και με τον Ιωάννη Κυριάκου, μετέπειτα Ανώτερο 
Στρατιωτικό Γενικό Αρχίατρο και ιδρυτή του ΝΙΜΤΣ 
(Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού).  
Κατά το έτος 1937 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη χρο-
νική περίοδο 1937 – 1940 δημοσίευσε πλήθος αξιό-
λογων εργασιών του σε επιστημονικά περιοδικά για 
θέματα γυναικολογίας, καθώς και γενικής χειρουρ-
γικής. Έγραψε και τα ακόλουθα βιβλία:
- Εχινόκοκκος κύστις κυστεομητρικού χώρου 

(1936).
- Περίπτωσις λεμφαγγειώματος της μήτρας μετά 

κύστεως του δεξιού επωοθηκίου περιστραφείσης 
(1936).

- Αι εχινόκοκκοι κύστεις των γεννητικών οργάνων 
της γυναικός (1937).

- Αι μετεγχειρητικαί ψυχώσεις εις την Γυναικολογί-
αν (1938).

Κατά τον πόλεμο του 1940 υπηρέτησε 
στο Ελληνοιταλικό μέτωπο ως Έφε-

δρος ανθυπίατρος στο 2ο στρατιωτικό νοσοκομείο 
των Ιωαννίνων. Είχε τραγικό τέλος, αφού φονεύθη-
κε την 20η  Απριλίου του έτους 1941 στα Ιωάννινα 
από βόμβα εχθρικού αεροπλάνου. 
Αξίζει να αναφερθεί περί του θανάτου του και η συ-
γκλονιστική μαρτυρία του συντοπίτη του Κωνστα-
ντίνου Μπαλή (πατέρα του Νικήτα Μπαλή) που είχε 
πολεμήσει στο Μέτωπο, ο οποίος το πρωί της 20ης 
Απριλίου του έτους 1941 προσήλθε στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο Ιωαννίνων βαριά τραυματισμένος προς 
ακρωτηριασμό. 
Με ενέργειες όμως του Γεωργίου Ζούβα που τον 
χειρούργησε απέφυγε τον ακρωτηριασμό και στάλ-
θηκε αμέσως στην Αθήνα. Το βράδυ όμως της ίδιας 
ημέρας έγινε ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου από 
τους Γερμανούς, κατά τον οποίο ο ιατρός Γεώργιος 
Ζούβας τραυματίστηκε σοβαρά και ύστερα από λίγες 
ημέρες κατέληξε.

ΠΑΝΑΓΗΣ Δ. ΖΟΥΒΑΣ
Γεννήθηκε στο Ζευγολατιό Κορινθίας την 25η Σε-
πτεμβρίου του έτους 1910. Τα εγκύκλια γράμματα 
παρακολούθησε στο Δημοτικό σχολείο Αρρένων 
που λειτουργούσε τα χρόνια εκείνα στο Ζευγολα-
τειό. Στη συνέχεια φοίτησε στο Γυμνάσιο της Κορίν-
θου. Έπειτα εγγράφηκε και σπούδασε στη Ριζάρειο 
Εκκλησιαστική Σχολή της Αθήνας2, η οποία προορι-
ζόταν κατά βάση για την εκπαίδευση των μελλοντι-
κών κληρικών. Από τη Ριζάρειο Σχολή έλαβε το έτος 
1932 πτυχίον παιδαγωγικής. Στη συνέχεια πραγμα-
τοποίησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σπουδές στις 
νομικές και πολιτικές επιστήμες και μετά το πέρας 
αυτών σπούδασε δημοσιογραφία στο Παρίσι. 
Με βάση τον τίτλο που αναγράφει στο εξώφυλλο 
κάποιων εκ των έργων του, πληροφορούμαστε ότι 
είχε πραγματοποιήσει και σπουδές ιστορίας. Ανα-
γορεύτηκε επίτιμος Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του 
Searchlight College της Νεβάδας των ΗΠΑ. 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

2  Την εποχή εκείνη η Ριζάρειος Σχολή αποτελούσε μαζί με το Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Ευελπίδων και το Αρσάκειο, τα 
μεγαλύτερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια).

Ιστορικό Αφιέρωμα

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος*

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

* Ο κ. Σχοινοχωρίτης  Κωνσταντίνος είναι
Ιστορικός - συγγραφέας, Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος - 

Μουσειολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ
email: korinthios13@yahoo.gr, τηλ. 6945 832094

προσωπικό ιστολόγιο: http://adesmeutiskepsi.blogspot.com



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

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Υγεία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Bazaar 
Αγάπης 

Οι ένοικοι και το προσωπικό 
του ξενώνα «Ακεσώ» του 
Γ.Ν.Κορίνθου  με μεγάλη 
χαρά σας προσκαλούν στο 
εορταστικό παζάρι που θα 
πραγματοποιηθεί Πέμπτη 
και Παρασκευή 13 & 14 
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 
10:30π.μ. - 13:30μ.μ. στο 
ισόγειο του Γ.Ν.Κορίνθου 
(απέναντι από το κυλικείο).

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθε-
ση όλων μας!
Σας περιμένουμε!
Εκ της Διοικήσεως 
& εκ του υπευθύνου του 
ξενώνα «Ακεσώ»

δράση Kαταγγελίες για την ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας

Το ΙΝΚΑ Κορινθίας ενημερώνει τους καταναλωτές
Η ανεξάρτητη Αρχή «Συ-

νήγορος του Καταναλωτή»,, 
στην οποία υπάγεται το ΙΝΚΑ 
Κορινθίας ως πιστοποιημένη 
καταναλωτική οργάνωση, 
ενημερώνει τους κατανα-
λωτές για τους αριθμούς τη-
λεφωνικής εξυπηρέτησης, 
στους οποίους μπορούν στο 
εξής να καλούν, χωρίς χρέ-
ωση, σε περίπτωση βλάβης 
του σταθερού και κινητού 
τους τηλεφώνου. Οι συν-
δρομητές έχουν τη δυνατό-
τητα να καλούν δωρεάν, από 
οποιοδήποτε δίκτυο, με στό-
χο να αποφεύγονται ενδεχό-
μενες υψηλές χρεώσεις.

Η Αρχή, μετά και από την 
έναρξη ισχύος του δεύτερου 
σταδίου των ρυθμίσεων του 
"Κανονισμού Γενικών Αδει-
ών" (ΦΕΚ 4262/Β/2017), κά-
λεσε τους Παρόχους κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας, 
να της γνωστοποιήσουν 
τους σχετικούς τηλεφωνι-
κούς αριθμούς, στους οποί-
ους μπορούν να καλούν οι 
καταναλωτές για δήλωση-
αναγγελία βλάβης σε σταθε-
ρή ή κινητή τηλεφωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμ-
φωνα με το Παράρτημα Β, 
άρθρο 3.1.8., παράγραφο γ, 
του ανωτέρω Κανονισμού 

«Ο Πάροχος Δημόσιων Τη-
λεφωνικών Υπηρεσιών εξυ-
πηρετεί τους καταναλωτές 
μέσω μίας ή περισσότερων 
τηλεφωνικών γραμμών,... 
Ειδικά για θέματα βλαβών, 

η γραμμή εξυπηρέτησης 
λειτουργεί τουλάχιστον 16 
ώρες το 24ωρο χωρίς χρέ-
ωση (τόσο για κλήσεις εντός 
δικτύου όσο και για κλήσεις 
εκτός δικτύου) από Δευτέρα 

έως και Σάββατο. Στις ώρες 
λειτουργίας της εν λόγω 
γραμμής περιλαμβάνονται οι 
εργάσιμες ώρες, ενώ ο χρό-
νος αναμονής δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε (5) 
λεπτά με την επιφύλαξη πε-
ριπτώσεων ανωτέρας βίας 
λόγω εκτεταμένων βλαβών 
στο δίκτυο».

 Οι αριθμοί όπως δηλώθη-
καν στο Συνήγορο του Κατα-
ναλωτή, είναι οι εξής:
‣ Cyta Ελλάς Τηλ/νιακή Α.Ε.: 

13811
‣ FORTHNET Α.Ε.: 13731
‣ WIND Ελλάς Τηλ/νίες 

A.E.B.E.: 13700
‣ OTE A.E.: 13788 (για 

σταθερή τηλεφωνία) 
και 13738 (για κινητή 
τηλεφωνία – Cosmote)

‣ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
A.E.E.T.: 13840
Το ΙΝΚΑ Κορινθίας, δέχε-

ται σχεδόν καθημερινά κα-
ταγγελίες για την ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών όλων 
των παρόχων κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας και 
είναι στην διάθεση των κα-
ταναλωτών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝ.: 
2741 550 411
6945 12 47 26
6996 67 36 01
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

Υγεία

Ενδιαφέροντες προβληματισμοί στην εκδήλωση
για την υπογεννητικότητα και την υπογονιμότητα

Μίλησε ο διακεκριμένος Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Βασίλειος Αθανασίου, 
ως καλεσμένος του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών και του δήμου Σικυωνίων

Την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου 2018 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού 
Θεάτρου Κιάτου, εκδήλωση επιστημονικού περιε-
χομένου με ομιλητή τον Μαιευτήρα - Γυναικολόγο 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Συνεργάτη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Βασίλειο Αθανασίου.

Εκτεταμένη αναφορά έγινε στην υπογονιμότητα, 
η οποία ταλαιπωρεί σημαντικό κομμάτι του πληθυ-
σμού της Ελλάδος και στους τρόπους αντιμετώπι-
σης του προβλήματος που συναποτελεί αιτία σημα-
ντική του γενικότερου κοινωνικού φαινομένου της 
υπογεννητικότητας στη χώρα μας.

Δομημένη και τεκμηριωμένη η ανάπτυξη της πα-
ρουσίασης, σε λιτή καθημερινή γλώσσα,  με την συν-
δρομή προβολής οπτικού υλικού, υπήρξε κατανοητή 
για τους ευαισθητοποιημένουςπολίτες που παραβρέ-
θηκαν και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Τέθηκαν ενδιαφέροντες προβληματισμοί, με 
πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που εμπλουτί-
στηκαν  με  τις  παρεμβάσεις ντόπιων επιστημόνων 
- ιατρών κυρίως - και κατατέθηκαν ανάλογης αξίας 
επιστημονικές απαντήσεις που ενισχύθηκαν από το 
κύρος της γνώσης του ομιλητή που δραστηριοποι-
είται σε διεθνές επίπεδο στην ιατρική έρευνα.

Θετικό προέκυψε το αποτέλεσμα και αυτής της 

επιστημονικής διάλεξης που πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελε-
τών και την αρωγή του Δήμου Σικυωνίων, εκ μέ-
ρους του οποίου ο δήμαρχος κ. Σπύρος Σταματό-
πουλος κατά την σύντομη προσφώνησή του τόνισε 
την αξιόλογη σημασία της παρουσίασής της.

Ο Δρ. Αθανασίου Βασίλης είναι απόφοιτος 
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευθής στη 
Μαιευτική και Γυναικολογία στην Πανεπιστημιακή 
Κλινική του Νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».  Αγο-
ρεύτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στην Ιατρική Σχολή το 1994, όπου εκπόνησε την 
διδακτορική του διατριβή στις νεοπλασίες του τρα-
χήλου της μήτρας.

Έχει μετεκπαιδευθεί στη λαπαροσκοπική και 
υστεροσκοπική χειρουργική στο Hopital Universite 
Cantonal de Fribourg της Ελβετίας, στο Centre 
Europeene Universite de Perigeux της Γαλλίας και 
στο Monash University of Melbourne στην Αυστρα-
λία. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, υψηλή τεχνο-
γνωσία και εξειδίκευση σε θέματα υπογονιμότητας, 
δύναται να αντιμετωπίσει με συνέπεια και ήθος το 
κάθε περιστατικό υπογονιμότητας, εφαρμόζοντας 
όλες τις σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες με-
θόδους.

gnomipoliton@gmail.com
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, 20001

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 
εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας



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

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115
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Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 

Ρυθμική 
Γυμναστική 
για κορίτσια 
από 3 ετών 

Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα 
πολυδιάστατο άθλημα το οποίο 
συνδυάζει την κίνηση-χορό 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...
2741 0 54323
6940 81 31 00

εν τάχει Πεζοπορία στο Κλημεντοκαίσαρι και 
το Κεφαλάρι από τον ΕΟΣ Κορίνθου

Πεζοπορική εξόρμηση την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

Ο Ε.Ο.Σ. Κορίνθου διοργανώνει πεζοπορική εξόρμηση την 
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στην ορεινή Κορινθία. Η πεζοπορία 
έχει αφετηρία το Κλημέντι, ένα από τα παλαιότερα χωριά της 
Κορινθίας, χτισμένο το 1400 σε υψόμετρο 960μ. Από εκεί οι 
πεζοπόροι θα ανηφορίσουν προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, θα 
ακολουθήσουν την κορυφογραμμή Κωνομαύρα πάνω από 
το αναρριχητικό πεδίο της Φρύγανης και θα απολαύσουν τη 
θέα προς τον Ασπρόκαμπο, τη Μικρή Ζήρεια και τον κάμπο 
της Βελίνας. Ύστερα από ένα σύντομο διάλειμμα θα κατηφο-
ρίσουν προς τον τελικό προορισμό τους, το Κεφαλάρι στα 
750μ. για φαγητό ή καφεδάκι. 

Το Κεφαλάρι είναι κτισμένο αμφιθεατρικά, σε πλαγιά ρι-
ζώματος της Ζήρειας ή Κυλλήνης. Στο κέντρο του χωριού 
δεσπόζει μια όμορφη πλατανοσκέπαστη πλατεία που η ηλι-
κία του πλατάνου της (μνημείο της φύσης) ξεπερνάει τα 130 
χρόνια (φυτεύθηκε το 1875 από πλανόδιο πωλητή). Η αρχική 
ονομασία του χωριού ήταν Ντούσια. Η παράδοση λέει πως 
το χωριό ονομάστηκε έτσι από το όνομα ενός οικιστή της 
περιοχής, αρχηγού ίσως γενιάς νομάδων-κτηνοτρόφων που 
διαβιούσε στην ευρύτερη περιοχή. 

Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι βατή, γύρω στα 10 

χιλ., μέσα σε φύση κατάφυτη από έλατα, δρυς και πεύκα.
Β.Δ. Α Υ.Δ. 400μ. Ω.Π. 5 ώρες
Εξοπλισμός: Ορειβατικά μποτάκια, δεύτερες κάλτσες, σα-

κίδιο, μπατόν, γκέτες, fleece, μπουφάν (αντιανεμικό – αδι-
άβροχο), σκούφος, γάντια αδιάβροχα, αντηλιακό, γυαλιά 
ηλίου φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), ατομικό φαρμακείο, 
αναπτήρας, νερό (1 ½ λίτρο), ξηρά τροφή.

Αναχώρηση: Στις 7:30 το πρωί από τα Περιβολάκια.
Κόστος εξόρμησης: 10 €
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στους αρχηγούς 

της εξόρμησης: Καραγεώργος Χριστόφορος 6948002379, 
Γεώργας Χρήστος 6973234718 και στο τηλ. του συλλόγου 
2741029970 (Τετάρτη 20:00-22:00).
• Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις 

απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία 
των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

• Στο πρόγραμμα του συλλόγου συμμετέχουν μόνο τα μέλη 
του. Για να γίνετε μέλος συμπληρώνετε το έντυπο εγγραφής 
στο γραφείο του Ε.Ο.Σ. Κορίνθου με κόστος εγγραφής 10 € 
(εφάπαξ) και 10 € για τη συνδρομή της χρονιάς.
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ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-3

Στην τρίτη θέση ο Παμβό παρά την ήττα� 
Γ ια την 8η αγωνιστική της Volley 

League, o Παμβοχαϊκός έχασε 
με 0-3 από τον Παναθηναϊκό 

εντός έδρας και κατά γενική ομολογία 
δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του 
παιχνιδιού να ανακόψει τη διάθεση και 
τους αυτοματισμούς του Παναθηναϊ-
κού.

Ο Παναθηναϊκός απέχει πλέον μόλις 
έναν βαθμό από τον τρίτο Παμβοχαϊκό 
που έχει 11 βαθμούς. Το σημαντικότε-
ρο όμως για το «τριφύλλι» είναι ότι πέ-
ρασε από μία έδρα που παραδοσιακά 
τον δυσκολεύει ενώ κατάφερε να κά-
νει σημαντική ανατροπή στο τρίτο σετ 
όπου κυνηγούσε διαρκώς τον Παμβο-
χαϊκό μέχρι το 17-16.

Σε εκείνο το σημείο το «πράσινο» 
μπλοκ έκανε τη διαφορά για τους φι-
λοξενούμενους που με Πελεκούδα και 
Πανταλέοντα πήραν το σετ και τη νίκη. 
Μεγάλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό 
έκανε ο Γιορντάνοφ ενώ σκολούθησαν 
Ράπτης και Πελεκούδας με διψήφιο 
αριθμό πόντων. Σημαντικός για τον 
Παμβοχαϊκό ήταν ο Ολιβέιρα που ση-
μείωσε 17 πόντους.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι 
με τακτική να βγάλουν εκτός αγώνα 
την υποδοχή του Παμβοχαϊκού. Με 
άσο το Πελεκούδα η ομάδα του Δη-
μήτρη Ανδρεόπουλου προηγήθηκε 
με 5-8 ενώ με μπλοκ του Ράπτη οι φι-
λοξενούμενοι έφτασαν στο 6-10 ανα-
γκάζοντας τον Κώστα Δεληκώστα να 
καλέσει τάιμ άουτ.

Μετά από λάθος του Ροδρίγο και 
πρώτο χρόνο του Πελεκούδα ο Πανα-
θηναϊκός προηγήθηκε με 8-14 με τον 
Παμβοχαϊκό να αντιδρά και να μειώ-
νει σε 11-15 με μπλοκ του Τουρνάκη. 
Με δύο σερί επιθέσεις του Ροδρίγο η 

ομάδα του Κώστα Δεληκώστα μείωσε 
στους τρεις πόντους (13-16) με τους 
φιλοξενούμενους να φτάνουν στο +5 
(17-22) μετά από χαμένη επίθεση του 
Ολιβέιρα. Η ομάδα της Βόχας με επι-
θέση του Βραζιλιάνου ακραίου έμεινε 
στο σετ αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε το 
πρώτο σετ με 21-25 μετά από χαμένη 
επίθεση του Ροδρίγο.

Με εκπληκτικό σερί του Πανταλέο-
ντα από την γραμμή του σερβίς ο Πα-
ναθηναϊκός έφτασε στο 3-9 στο ξεκί-
νημα του δεύτερου σετ. Στη συνέχεια 
οι κακές υποδοχές των «πρασίνων» 
έδωσαν την ευκαιρία στον Παμβοχα-
ϊκό να ισοφαρίσει σε 10-10 με μπλοκ 
άουτ του Ροδρίγο. Οι φιλοξενούμενοι 
όμως με δύο σερί μπλοκ του αρχηγού 
του έφτασαν στο 10-13 με τον Παμβο-
χαϊκό να μειώνει σε 12-13 μετά από 
χαμένη επίθεση του Γιορντάνοφ.

Με παράβαση του Ολιβέιρα και 
μπλοκ του Πελεκούδα η ομάδα του 
Δημήτρη Ανδρεόπουλου προηγήθηκε 
με 14-19 ενώ με άσο του Γιορντάνοφ 
η διαφορά έφτασε στους έξι πόντους. 
Στη συνέχεια του σετ η εικόνα δεν άλ-
λαξε με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 
0-2 στα σετ με 18-25 μετά από πέρα-
σμα του Πανταλέοντα.

Με επίθεση του Ολιβέιρα ο Παμβο-
χαϊκός προηγήθηκε με 6-2 στο ξεκί-
νημα του τρίτου σετ. Ο Παναθηναϊκός 
ανεβάζοντας την απόδοσή του σε 
μπλοκ και επίθεση πλησίασε στο 8-7 
με τον Γιορντάνοφ δείχνοντας ότι δε 
θα τα παρατήσει τόσο εύκολα. Οι γη-
πεδούχοι προηγήθηκαν με 130-10 με 
τον Κωτσάκη ενώ έφτασαν και στο 16-
12 με επίθεση του Ολιβέιρα. 

Με άσο του Πανταλέοντα και σερί 
επιθέσεις ο Γιορντάνοφ ισοφάρισε σε 

17-17 για τον Παναθηναϊκό που προη-
γήθηκε για πρώτη φορά στο σετ με 18-
17 με μπλοκ του Γιάκομπσεν. Με επί-
θεση του Ροδρίγο η ομάδα του Κώστα 
Δεληκώστα ισοφάρισε σε 18-18 και σε 
εκείνο το σημείο δύο σερί μπλοκ του 
Πελεκούδα και με ένας πρώτος χρό-
νος του Πανταλέοντα τελείωσαν το σετ 
για τον Παναθηναϊκό και την υπόθεση 
νίκη.

ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώ-
στας): Δημητριάδης 1 (1 μπλοκ), Ολι-
βέιρα 16 (16/30 επ., 33% υπ. - 33% 
άριστες), Γκλάντστοουν 5 (5/9 επ.), 
Ρουμελιώτης 4 (4/14 επ.), Τουρνάκης 
1 (1/3 επ.), Ροντρίγκο 11 (11/21 επ., 
69% υπ. - 44% άριστες) / Παπαδημη-
τρίου (λ, 45% υπ. - 30% άριστες), Δη-
μητούλης, Ρούμπο 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), 
Κωτσάκης 1 (1 άσσος, 75% υπ. - 50% 
άριστες).

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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