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Εντυπωσιακή η πρώτη συγκέντρωση
του Δημήτρη Παπαγεωργίου στο Κιάτο

■ σελ. 12

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ο δήμος ΒέλουΒόχας δικαιούται
ένα καλύτερο
μέλλον με όραμα
και ανάπτυξη�
■ σελ.

5

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΥΠΈΡ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ακόμη

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για έργα
στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κιάτου

■ σελ. 9-10

ακόμη

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς
τα έργα οδοποιίας και οι αναπλάσεις

■ σελ. 2-4

Χρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα
με υγεία αγάπη,
γαλήνη και χαρά!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Ο αν. συντονιστής
Τ.Ο. Βέλου-Βόχας του
"Κινήματος Αλλαγής" σε
μια εκ βαθέων συνέντευξη
για την τοπική και κεντρική
πολιτική σκηνή
■ σελ. 13
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Ραψωματιώτης Δημήτρης: Ένας χρόνος
από τις εκλογές στο Επιμελητήριο
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τις εκλογές του
Επιμελητηρίου, θέλω να ενημερώσω
τα μέλη του, ότι σε έναν φορέα που
έχω υπηρετήσει για 25 σχεδόν χρόνια,
βασική μου αρχή είναι, ότι, μία “όχι
καλή” ή και μια “λάθος διοίκηση”
είναι καλύτερη από “τη μη διοίκηση”.
Έτσι δεν ήταν δυνατόν,
να μην προφυλάξω την
λειτουργία του Επιμελητηρίου για κανέναν
λόγο και έτσι αιτιολογούνται οι κινήσεις μου
όσο αφορά στη συγκρότηση
της Διοικητικής Επιτροπής.
Άλλωστε, κάποιοι έπρεπε να πάρουν και ένα μάθημα και να καταλάβουν, ότι οι συμπεριφορές, η μη
εκτίμηση, η διπλοπροσωπία και η
«ψεύτικη φιλία», πληρώνονται.
Είναι φορές που και ο τελευταίος
ή και ο ένας, μπορεί να καθορίσει τις
εξελίξεις.
Τώρα, πώς γίνεται κάποιοι να μπορούν να κυκλοφορούν καμαρωτοί,
όταν εκμεταλλεύτηκαν, κορόιδεψαν,

φέρθηκαν διπρόσωπα, υφάρπαξαν
ψήφους και συμπάθεια και μετά πούλησαν….;
Είναι δική τους αδυναμία και πρόβλημα και η ζωή μας ανταποδίδει ό,τι
δίνουμε.
Εμείς, στον συνδυασμό “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ”
που
αγωνιστήκαμε
αγνά, επαγγελματικά
και “επιμελητηριακά”,
νοιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί δεν κατάφερε
κανείς να μας αλλοιώσει.
Σε αυτούς και μόνο τους
ανθρώπους του συνδυασμού
μας, που πιστεύουμε ότι στα κοινά
μπαίνεις να προσφέρεις και όχι για να
πάρεις, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αυτούς σέβομαι και εκτιμώ και
θα είμαι πάντα δίπλα τους.
Όλοι μαζί βέβαια οφείλουμε ευχαριστώ και στους ανθρώπους από όλη
την Κορινθία, που μας στήριξαν με την
εμπιστοσύνη και την ψήφο τους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η φανέρωση της Αγάπης του Θεού «εν Σαρκί»
στους ανθρώπους και στον καθένα προσωπικά
ας μας
χαρίσει νόημα και πληρότητα στη ζωή μας
ας μας
μεταγγίσει τη δύναμη αγάπης
ας μας
καλύψει την έρημο της μοναξιάς μας
ας μας
αναπλάσει τη ζωή μας
ας μας
καταστήσει δεκτικούς της Θεότητος
κι εμείς ας Του
προσφέρουμε τη φάτνη της ψυχής μας.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Δημιουργικό και ευλογημένο το νέο έτος 2019.
Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

Ραψωματιώτης Δημήτρης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Άλλη μία ηχηρή προσχώρηση στο ψηφοδέλτιο του Αννίβα
Ο συνδυασμός του Δημάρχου Βέλου Βόχας
ενισχύεται καθημερινά και εμφανίζεται παντοδύναμος. Η εκδήλωση βράβευσης του πανελλήνιου
λογοτεχνικού διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στο ΑΛΚΥΟΝ στην παραλία Βραχατίου την
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για το συνδυασμό του Αννίβα Παπακυριάκου. Η εκπαιδευτικός και Πρόεδρος του
Σωματείου ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ανακοίνωσε ότι θα είναι
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον Αννίβα.
Η κα. Τσεπεντζή είναι η τρίτη κατά σειρά υποψηφιότητα μετά τους Δημήτρη Γκατζογιάννη και
Τάκη Μαρινάκο που ενισχύει την ανανέωση του
συνδυασμού, ο οποίος πλέον εκτός από τα παλιά
και έμπειρα στελέχη του στελεχώνεται και με μία

εν τάχει
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Προχωρούν οι
μελέτες για τις
παιδικές χαρές

πλειάδα νέων ανθρώπων που φέρνουν τον αέρα
της ανανέωσης.
Βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εκτός
από την ανανέωση, οι νέες υποψηφιότητες είναι
άνθρωποι έμπειροι, πολυπράγμονες, με διαρκή
κοινωνική δράση και έντονη εθελοντική προσφορά στον τόπο μας.
Άνθρωποι με βαθιά σκέψη και κρίση που εμπιστεύτηκαν το έργο, το όραμα και τις ιδέες του Δημάρχου μας Αννίβα Παπακυριάκου.
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και αυτές που αναμένονται, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
ο συνδυασμός του Αννίβα είναι παντοδύναμος
και κινείται προς μία ευρεία νίκη στις εκλογές του
Μαϊου.

Άλλη μια πρωτιά για
τον δήμο Βέλου-Βόχας
Αφορά στη χρηματοδότηση για την Ίδρυση του Βρεφικού Τμήματος

Σε συνέχεια της έγκρισης της
πρότασης του δήμου ΒέλουΒόχας και της χρηματοδότησής του για την κατασκευή
παιδικών χαρών, ήρθαν
στο δημοτικό συμβούλιο οι
αποφάσεις για την αξιολόγηση των χώρων όπου θα
κατασκευαστούν.
Έτσι, στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο ψηφίστηκαν οι
αξιολογήσεις για τα χωριά
Βέλο, Κοκκώνι, Καλέντζι και
Ταρσινά ενώ στο προσεχές
θα έχουμε τις αξιολογήσεις
για Πουλίτσα, Σουληνάρι και
Χαλκί.
Οι προδιαγραφίες κατασκευής των παιδικών χαρών είναι
πολύ αυστηρές και τηρούνται
υψηλά στάνταρς ποιότητας
και ασφάλειας.

Μετά την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ίδρυση
Βρεφικού Τμήματος και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες το ΝΠΔΔ
"Ανέλιξη" του δήμου Βέλου-Βόχας είναι μεταξύ των πέντε δήμων, πανελλαδικά, που θα λάβουν άμεσα το 80% των χρημάτων!
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου Εργασίας το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη"
δήμου Βέλου-Βόχας αφού προχώρησε
έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
χρηματοδοτείται άμεσα με το 80% περίπου
της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος «Χρηματοδότηση των Δήμων και των
Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση
νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας».
Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση
καλύπτει τη δαπάνη για:

Εργασίες ανακαίνισης-επισκευής και
διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και
ελεύθερων κτιριακών χώρων οι οποίοι
ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και
νομή, στους δήμους ή νομικά τους πρόσωπα ή είναι παραχωρημένοι σε αυτούς
κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς.
Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των
νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και
νηπίων, πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών
μελετών και υπηρεσιών. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου τμήμα-

τος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη
τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το
π.δ. 99/2017 (Α΄141).
Η χρηματοδότηση των δήμων γίνεται σταδιακά. Η α΄ δόση με την υποβολή της πρότασης και η β΄δόση μετά την
υποβολή στην ΕΕΤΑΑ της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας της δομής ή της
άδειας λειτουργίας νέας δομής. Η γ΄ και
τελευταία δόση μετά την βεβαίωση της
οικείας επιτροπής παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης.
Ο πρόεδρος της Ανέλιξης Ανδρέας Σιάχος ο οποίος έτρεξε το πρόγραμμα με
γρήγορους ρυθμούς δήλωσε απόλυτα
ικανοποιημένος και τόνισε ότι «Στόχος
μας παραμένει η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των
δημοτών μας».
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνεχίζονται με εντατικούς
ρυθμούς τα έργα οδοποιίας
στο δήμο Βέλου-Βόχας
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα
έργα οδοποιίας στις τοπικές και δημοτικές
κοινότητες του δήμου Βέλου-Βόχας. Υπό
την αυστηρή επίβλεψη του δημάρχου Αννίβα
Παπακυριάκου, αλλά και του αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Μπεκιάρη γίνονται ασφαλτοστρώσεις σε Βοχαϊκό, Βέλο,
Βραχάτι και Ζευγολατιό. Παράλληλα στο Βοχαϊκό ξηλώθηκε το οδόστρωμα στην πλατεία
και τοποθετήθηκαν κυβόλιθοι.

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Πρόταση στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ
Παράλληλα ο δήμος Βέλου-Βόχας κατέθεσε πρόταση για την ένταξή του στη πρά-

ΒΕΛΟ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΒΕΛΟ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

ξη «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής
οδοποιίας» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00
ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο μας εφόσον η βελτίωση της
πρόσβαση των πολιτών μας στις γεωργικές
καλλιέργειες τους και στις κτηνοτροφικές
μονάδες τους συντελεί στη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη
και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών
προϊόντων.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο δήμος Βέλου-Βόχας δικαιούται ένα
καλύτερο μέλλον με όραμα και ανάπτυξη
Αντιαναπτυξιακό και χωρίς όραμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου μας

Σ

το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο η δημοτική αρχή Παπακυριάκου κατέθεσε προς ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου. Ένα Τεχνικό πρόγραμμα για την πιο ευλογημένη περιοχή
της Κορινθίας, το οποίο θα έπρεπε να είναι αναπτυξιακό, δυστυχώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απαρίθμηση έργων με μικρούς
προϋπολογισμούς, τέλειο έδαφος για σωρεία απευθείας αναθέσεων.
Με δεδομένο ότι διανύουμε ήδη προεκλογική περίοδο θα περιμέναμε
από τη δημοτική αρχή να «παίξει τα ρέστα της» σε ένα τεχνικό πρόγραμμα
που θα τα έδινε όλα, ώστε να κερδίσει τουλάχιστον τις εντυπώσεις. Ωστόσο, οι κύριοι που διοικούν το δήμο μας φαίνεται ότι έχουν χάσει κάθε
μέτρο λογικής και συμπόρευσης με το λαϊκό αίσθημα και την κοινωνία
και απαξιώνουν ακόμη περισσότερο τους πολίτες.
Τραγικά φτωχό με σωρεία μικρο-έργων (παιδικές χαρές, επούλωση
λάκων και καθαρισμός φρεατίων τα αγαπημένα έργα του Παπακυριάκου)
το τεχνικό πρόγραμμα αφήνει αναπάντητα πάρα πολλά καθημερινά αιτήματα των συνδημοτών μας που έχουν την ανάγκη να δουν έργα πνοής να
δρομολογούνται στον τόπο μας.
Προκαλούμε τον οποιονδήποτε να μας δείξει ένα μεγάλο έργο που
συνελήφθη, δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια
που στο τιμόνι του δήμου βρίσκεται ο Παπακυριάκος. Προκαλούμε να
μας δείξουν ένα έργο που έδωσε αέρα ανάπτυξης στην περιοχή. Δυστυχώς, για όλους μας, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έργο.
Γι’ αυτό αγαπητοί συνδημότες ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε την αλήθεια
κατάματα, να βάλουμε το χέρι στην καρδιά και να αναρωτηθούμε: Αυτό
το μέλλον θέλουμε για τα παιδιά μας; Θέλουμε επικεφαλής ανθρώπους
που έχουν βουτηχτεί στην απάθεια και στην παρακμή; Αυτούς θέλουμε
να φτιάξουμε τον τόπο μας; Από αυτούς περιμένουμε να δημιουργήσουν
υποδομές και καλύτερες συνθήκες ζωής που θα εξασφαλίσουν σε όλους
μας ένα ποιοτικότερο μέλλον;
Ήρθε η ώρα αγαπητοί συμπολίτες να αναρωτηθούμε γιατί προστρέχουν σε φιέστες και βαρύγδουπες ανακοινώσεις προσχωρήσεων. Μήπως γιατί η σκόνη που σηκώνουν μ’ αυτές τις κινήσεις, καλύπτει
τα μάτια μας και δεν βλέπουμε την αλήθεια; Μήπως γιατί η φασαρία που
κάνουν οι τρανταχτές δηλώσεις και τα ηχηρά ονόματα σκεπάζουν τις φω-

νές της αλήθειας που λένε ότι αυτός ο δήμος δεν μπορεί να διοικείται
άλλο με τέτοιες μεθόδους; Δεν αξίζουμε αυτό το μέλλον!
Αγαπητοί συνδημότες, οι γιορτινές μέρες που πλησιάζουν, είναι οπωσδήποτε μέρες χαράς και οικογενειακής γαλήνης. Μα εκεί μέσα στη θαλπωρή του σπιτιού μας πρέπει να σκεφτούμε όλοι το μέλλον μας. Το μέλλον του
δήμου μας, το μέλλον του τόπου μας. Τι θέλουμε για τα παιδιά μας.
Θέλουμε ανάπτυξη, όραμα, ελπίδα και όρεξη για δουλειά. Και αυτά
μόνο ένας αυτοδημιούργητος, άνθρωπος της δουλειάς και του μεροκάματου μπορεί να τα εγγυηθεί. Ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, ο Θανάσης Μανάβης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος.
Η νέα χρονιά που θα έρθει ευχόμαστε από καρδιάς να φέρει σε
όλους υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Μα εκτός από αυτό πρέπει να
φέρει και περίσκεψη. Αυτή τη χρονιά έχουμε την ευκαιρία να παραδώσουμε το τιμόνι του δήμου σε χέρια στιβαρά, που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια σε ένα ελπιδοφόρο και καλύτερο μέλλον. Αυτή την
ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε! Το οφείλουμε στα παιδιά μας!

Εύχομαι ολόψυχα οι άγιες μέρες που έρχονται να
φέρουν την ευτυχία στα σπίτια σας και ο καινούργιος
χρόνος ας είναι γεμάτος με όμορφες στιγμές
και πολλά χαμόγελα!
Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισµένο το 2019!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφ. Αντιπολίτευσης δήμου Βέλου-Βόχας
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Εθιμοτυπική συνάντηση
του Μάρκου Λέγγα με τους
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

την αρχή για μια
καλύτερη ζωή γεμάτη
αλήθεια και φως.
Τις καλύτερες ευχές
μου για τη νέα χρονιά!
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
(ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)
Επικεφ. Ελασ. Μειοψηφίας
δήμου Βέλου-Βόχας

Εξυγίανση του Μητρώου Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Στην εξυγίανση του Εθνικού Μητρώου
Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών οργανώσεων και στην προώθηση του
συνεταιριστικού χώρου ως πυλώνα ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας προχωρά το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός,
Σταύρος Αραχωβίτης τροποποιείται η με αρ.
2062/132509/2016 (Β΄ 3938) απόφαση. Στόχος της τροποποίησης είναι η ανασυγκρότηση και η διάσωση συνεταιρισμών, οι οποίοι
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ του
νόμου 4386/2016 έπρεπε (κατά περίπτωση)
να εμφανίζουν τουλάχιστον 30.000 ή 10.000
ευρώ κύκλο εργασιών κατά μέσο όρο τριετίας.
Τα όρια αυτά κρίθηκαν αναποτελεσματικά
στη συνέχιση της δραστηριότητας συνεταιρισμών, οι οποίοι παρουσιάζουν προοπτικές
ανάπτυξης και βασίζονται στις συνεταιριστικές αξίες, αποκλείοντάς τους επίσης από τα
προνόμια που έχουν νομοθετηθεί.
Με την τροποποιητική απόφαση, παρα-

τείνονται τα χρονικά όρια που είχαν τεθεί ως
προς το διάστημα (τρεις έως έξι μήνες), που
έχει κάθε συνεταιρισμός να υποβάλλει τα
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις του
Μητρώου, μετά την έγγραφη ειδοποίηση της
αρμόδιας αρχής. Επίσης, διαχωρίζεται το ύψος
του κύκλου εργασιών από την παραγωγική
δραστηριότητα.

Εθιμοτυπική συνάντηση με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Μαρία
Θελερίτη, Γιώργο Ψυχογιό και Γιώργο Τσόγκα είχε την Δευτέρα στο καφενείο
της Βουλής ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας, στο πλαίσιο των
επαφών του με την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία της Κορινθίας.
Οι τρεις βουλευτές ενημέρωσαν τον κ. Λέγγα για τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη και έχουν σχέση:
• Με τον νόμο 4555/2018 για την Αυτοδιοίκηση, οι οποίες αφορούν
τον αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που θα
περιλαμβάνει κάθε συνδυασμός
• Τις προθέσεις της κυβέρνησης γύρω από την αναθεώρηση του
Συντάγματος, οι οποίες έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο κ. Λέγγας περιέγραψε το ολοκληρωμένο, κοστολογημένο και
αναπτυξιακό πλάνο που θα καταθέσει προς διαβούλευση στους δημότες
του δήμου Σικυωνίων και το οποίο είναι αποτέλεσμα πολύμηνων
ερευνών και μελετών. Σε αυτό το πλάνο οι βασικοί άξονες είναι η
εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας, η διασύνδεση του τουρισμού
με την αγροδιατροφή, η αξιοποίηση των πολιτιστικών θησαυρών του
Δήμου και η πρόνοια για την τρίτη ηλικία.
Παράλληλα έκανε αναφορά στην ανάγκη να διατηρηθούν οι θετικοί
ρυθμοί με τους οποίους «τρέχουν» οι εργασίες για την ολοκλήρωση του
φράγματος του Ασωπού. Στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα
για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω της ίδρυσης
νέου φορέα.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό ο κ. Λέγγας είχε συναντηθεί και με
τον βουλευτή της ΝΔ Χρίστο Δήμα.

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

διανομή κατ’ οίκον

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο Δήµος Σικυωνίων έχει θέσει
επίκεντρο της πολιτικής
ΠΡΟΝΟΙΑ την κοινωνική πρόνοια,
αλληλεγγύη και την προαγωγή
υγείας των δηµοτών του.

στο
του
την
της

Στο πλαίσιο αυτό το πλεόνασµα που
παράγεται κάθε χρόνο, από την περικοπή δαπανών και την ορθολογική
χρήση του προϋπολογισµού, µε απόφαση του δηµάρχου Σπύρου Σταµα-

τόπουλου διοχετεύεται κυρίως στην
αποτελεσµατικότερη επίλυση των
προβληµάτων και των αναγκών των
ευπαθών κοινωνικά οµάδων του
δήµου.

Υπέρ των ευπαθών ομάδων και το 2018
το οικονομικό πλεόνασμα του δήμου
Ο δήµος Σικυωνίων διαθέτει ένα µεγάλο πλέγµα
κοινωνικών δοµών, υποστηρικτικών ως προς τις
κοινωνικές οµάδες που δοκιµάζονται από την σκληρή οικονοµική κρίση η οποία µαστίζει τα τελευταία
χρόνια την πατρίδα µας. Το ισχυρό αυτό δίκτυο δεν θα
μπορούσε να υπάρχει χωρίς την εθελοντική εργασία
και προσφορά δηµοτών και κατοίκων της περιοχής,
ενώ αντλεί το µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του
από το πλεόνασµα του δήµου.
Το 2018 λοιπόν υλοποιήθηκαν από το Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
του Δήμου, το ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» και το ΝΠΙΔ
«ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» ένας μεγάλος αριθμός κοινωνικών
δράσεων οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
1 Κοινωνικό Παντοπωλείο, διαρκής ενίσχυση
άπορων οικογενειών
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου Σικυωνίων ήταν το πρώτο που δηµιουργήθηκε στο νοµό
Κορινθίας και ακόµη και σήµερα αποτελεί σηµείο
αναφοράς και πολύτιµο οδηγό λειτουργίας για
κάθε κοινωνικό παντοπωλείο που συγκροτείται στα όρια του νοµού. Δικαιούχοι είναι µόνιµοι
κάτοικοι του δήµου µας µε χαµηλό οικογενειακό
εισόδηµα. Στους δικαιούχους προσφέρονται δωρεάν τρόφιµα αλλά και είδη ένδυσης, υπόδησης
κ.λπ. που προέρχονται από δωρεές δηµοτών και
φορέων.
2 Διανομή Τροφίμων σε άπορους δημότες στο
πλαίσιο του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. (Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους)
Ο δήµος Σικυωνίων από την πρώτη στιγµή που
ανακοινώθηκαν προγράµµατα στήριξης των ευπαθών οµάδων προέβη σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να παρέχει στους δηµότες του
τη µέγιστη δυνατή κάλυψη. Έτσι από το 2012
όταν υλοποιήθηκαν σχετικά προγράµµατα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και τον ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι και σήµερα που είναι σε
εξέλιξη το πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» προβαίνει
συστηµατικά στη δωρεάν διανοµή τροφίµων και
ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες του

ζουν και στις τρεις δηµοτικές ενότητές του.
3 Υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) με διαρκή ενημέρωση των δημοτών και στήριξη στην υποβολή
των αιτήσεών τους.
4 Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες
μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέσα στον όλεθρο της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, ο δήµος Σικυωνίων, δεν θα µπορούσε να σταθεί απαθής απέναντι στις χειµαζόµενες
κοινωνικές οµάδες. Έτσι άπλωσε διακριτικά, αλλά
ουσιαστικά, χέρι βοηθείας στους άπορους και
ενδεείς συνδηµότες, βοηθώντας κατά το µέτρο
του δυνατού µε οικονοµικές ενισχύσεις, ώστε να
ανακουφίσει τη διαβίωσή τους µέσα στα όρια της
ανθρωπιάς και της αξιοπρέπειας
5 Μείωση δημοτικών τελών, ΔΕΥΑΣ για αναξιοπαθούντες δημότες
Μειώθηκαν τα δηµοτικά τέλη µέχρι και 50% ή
απαλλάγηκαν πλήρως από αυτά τρίτεκνοι, πολύτεκνοι δηµότες Σικυωνίων.
6 Υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο
σπίτι»
7 Υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
(ΕΣΠΑ) στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
8 Πρώτη χρονιά λειτουργίας του Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού με δύο τμήματα
9 Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) το 2018 και
άμεσα θα ξεκινήσει η λειτουργία του
10 Κοινωνικό Φαρμακείο, συγκέντρωση φαρμάκων και διάθεσή τους
Το 2013 λόγω της συνεχιζόµενης οικο-νοµικής και
ανθρωπιστικής κρίσης και της µεγάλης αύξησης
των ανασφάλιστων πολιτών, ο δήµος Σικυωνίων
προχώρησε στην ίδρυση Κοινωνικού Φαρµακείου σε συνεργασία µε το Σύλλογο Φαρµακοποιών
και τον Ιατρικό Σύλλογο Νοµού Κορινθίας. Στόχος
αυτής της δοµής είναι να προσφέρει στους ανασφάλιστους, άπορους, άνεργους και γενικά άτοµα
που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας τη δυ-

νατότητα να έχουν ιατροφαρµακευτική κάλυψη
κυρίως όσοι αντιµετωπίζουν παθολογικά προβλήµατα υγείας.
11 Αιμοδοσία, διοργανώθηκαν δύο αιμοδοσίες,
με τη συμμετοχή των εθελοντών αιμοδοτών
στόχος είναι κάλυψη των αναγκών των δημοτών
σε αίμα
12 Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τους δημότες
σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
(17-05-2018)
13 Διοργάνωση ενημερωτικών ιατρικών ομιλιών σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας. Στις 31/10/2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτικής ημερίδα με θέμα την Ορθή Χρήση των
Αντιβιοτικών και των εμβολίων
14 Υλοποίηση και αυτή τη χρονιά του Προγράμματος «Άθληση για όλους» σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρόγραμμα
«Άθληση και παιδί» και «Άθληση και Γυναίκα».
Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε
προγράμματα άθλησης με πολύ χαμηλό αντίτιμο
15 Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
ΑΜΕΑ
16 Υλοποίηση προγράμματος Τηλεϊατρικής για
τους δημότες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων
17 Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τα όνειρα των παιδιών είναι το ασφαλέστερο
διαβατήριο για ένα καλύτερο αύριο. Δεν µπορούν, λοιπόν, τα όνειρά τους να ψαλιδίζονται για
οικονοµικούς λόγους. Σ’ αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε από το 2014, µε τη συµπαράσταση
εθελοντών καθηγητών µέσης εκπαίδευσης (συνταξιούχων ή αδιόριστων), Κοινωνικό Φροντιστήριο. Η λειτουργία του έχει ως αποκλειστικό
στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας και την εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών που προέρχονται
από οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο στεγάζεται στο 1ο Λύκειο
Κιάτου και λειτουργεί χάρη στη βοήθεια και υποστήριξη των εθελοντών καθηγητών, εθελοντών
του δήµου και γονέων που στηρίζουν το θεσµό.
18 Πρόγραμμα στειρώσεων για αδέσποτα ζώα
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Νέα χρηματοδότηση για έργα
στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κιάτου
Το έργο αφορά στην Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Συγκεκριμένα αφορά στις κάτωθι
εργασίες: Αποκατάσταση Οδοστρώματος: α) στο τμήμα της οδού Καλογεροπούλου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ιπποκράτους και β)
σε τμήμα του λιμένα. Αποκατάσταση
πεζοδρομίων: κατά μήκος της νότιας
πλευράς της οδού Καλογεροπούλου
από την οδό Παπαναστασίου έως την
οδό Ιπποκράτους. Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού: σε τμήμα
του λιμενοβραχίονα του αλιευτικού
καταφυγίου.
Τόσο ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Σικυωνίων κ. Παναγιώτης
Καραχάλιος όσο και ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος διαπιστώνοντας ότι η παρούσα εικόνα των
οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων
είναι κακή και επικίνδυνη για τους
πολίτες έθεσαν ως απόλυτη προτεραιότητα τη χρηματοδότηση και υλο-

ποίηση του έργου. Έτσι το έργο μελετήθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του
δήμου και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Οι εργασίες που θα πραγματοποι-

ηθούν εκτός του ότι θα αποκαταστήσουν τα πεζοδρόμια τα οποία έχουν
υποστεί πολλαπλές φθορές λόγω
χρόνο και παλαιότητας των υλικών,
επιπλέον θα εξασφαλίσουν πρόσβαση
και ασφαλή διέλευση για ΑΜΕΑ και

άτομα με κινητικές δυσκολίες, αφού
θα κατασκευαστούν οδεύσεις τυφλών
και κεκλιμένες ράμπες στις απολήξεις
αυτών.
Τέλος το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού,
θα αντικατασταθεί με φωτιστικά σώματα νέας τεχνοτροπίας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και επαρκούς
μεγέθους ώστε να υπάρχει επαρκής
και ομοιόμορφος φωτισμός, σε όλο το
μήκος του λιμενοβραχίονα. Συνολικά,
πρόκειται για ουσιαστικές παρεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Κιάτου με την εξασφάλιση
πρόσβασης και ασφαλούς διέλευσης
και τον επαρκή φωτισμό.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος δήλωσε απόλυτα
ικανοποιημένος που άλλο ένα έργο
σημαντικό για το λιμάνι του Κιάτου
χρηματοδοτήθηκε και υλοποιείται!

Δωρεάν διανομή προϊόντων Τ.Ε.Β.Α. στο Δήμο Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων(FEAD/TEBA), πρόκειται να πραγματοποιήσει νέα διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ. Ωφελούμενοι του
προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο
ΤΕΒΑ. Οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και την αίτηση
ένταξής τους στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης». Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος

αδυνατεί να προσέλθει τη μέρα διανομής, τα
τρόφιμα μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας
του, με την αίτηση του και την ταυτότητα του. Σε

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο), απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου. Η διανομή θα
πραγματοποιηθεί στο Κιάτο τo πρωί της Πέμπτης
20 Δεκεμβρίου 2018, στο τέρμα της οδού Κανελλοπούλου. Προς αποφυγή συνωστισμού, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσέρχονται κατά τις
ώρες που αναφέρονται στο γραπτό μήνυμα που
έχουν λάβει ατομικά στο κινητό τους τηλέφωνο. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Σικυωνίων, τηλ.: 27423 60117 (κα Γκαβάγια).

12 Δημοτικά Νέα
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Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Δημήτρη
Παπαγεωργίου στο Κιάτο
Ο υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων στην κατάμεστη αίθουσα "Μάλλιου" έθεσε τις βασικές αρχές της υποψηφιότητάς του

Ά

λλοτε χρησιμοποιώντας σκληρή
γλώσσα και άλλοτε εξηγώντας με
υπομονή ο υποψήφιος δήμαρχος
Σικυωνίων Δημήτρης Παπαγεωργίου στην
κατάμεστη αίθουσα «Μάλλιου» στο Κιάτο
ανέπτυξε τις βασικές θέσεις της υποψηφιότητάς του. Μιας υποψηφιότητας ανεξάρτητης και υπερκομματικής όπως τόνισε
από την αρχή της ομιλίας του. Ο καθένας,
είπε χαρακτηριστικά, έχει τις πολιτικές του
απόψεις, όμως, ο συνδυασμός έχει στόχευση αποκλειστικά και μόνο στα τοπικά
ζητήματα. Κανένας δεν θα πανηγυρίσει με
κομματικές σημαίες το βράδυ των εκλογών, τόνισε.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στους διαχωρισμούς και στα στρατόπεδα που επιχειρούν να δημιουργήσουν κάποιοι είπε ότι
οι δημότες δεν χωρίζονται σε ορεινούς και
πεδινούς, σε βόρειους και νότιους. Είμαστε
όλοι μαζί συνδεδεμένοι σε ένα κοινό παρόν
και σε ένα καλύτερο αύριο, υπογράμμισε.
Και συνέχισε λέγοντας ότι επίκεντρο διαχρονικά είναι ο άνθρωπος. Προτεραιότητα
μας, είπε, είναι η ανάδειξη του πολιτισμού
μας. Σ’ αυτό το σημείο ο Δημήτρης Παπαγεωργίου αναφέρθηκε διεξοδικά στον
αρχαιολογικό και ιστορικό και πολιτιστικό
πλούτο της περιοχής, δηλαδή μίλησε για
την αρχαία Σικυώνα, την αρχαία Τιτάνη, το
αστεροσκοπείο Κρυονερίου, κτίριο Τσίλερ
το οποίο παραμένει αναξιοποίητο.
Στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στη
μέριμνα που πρέπει να δοθεί σε θέματα
που αφορούν τα παιδιά. Μίλησε για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο από
την σημερινή εγκατάλειψη, μπορεί γίνεται
μοχλός σωστής εκπαίδευσης των παιδιών
σε συνεργασία με σχολεία και γονείς. Αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Κλημεντίου, από το
αμέσως επόμενο καλοκαίρι για όλα τα παιδιά των σχολείων του δήμου Σικυωνίων,
ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων
των γονέων τους.

Σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου αναφερό-

μενος στη νυν δημοτική αρχή μίλησε με
ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Άσκησε δριμεία κριτική στα "δωράκια", αφού τρεις
επιχειρήσεις έλαβαν σε 5 έτη 1.800.000€
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. Και όπως
χαρακτηριστικά τόνισε: «την ίδια ώρα ο
αρχηγός της μειοψηφίας την Παρασκευή,
γινόταν μετακλητός υπάλληλος του αντιπάλου του τη Δευτέρα. Δεν έχει υπάρξει
κυνικότερη και χυδαιότερη πολιτική συναλλαγή στην ιστορία του τόπου», ανέφερε
χαρακτηριστικά..
Επίσης σκληρή κριτική έκανε και για τη
διαχείριση του ζητήματος της περιουσίας
του Ιδρύματος Μαυρούλια, αλλά και γενικότερα των δημοτικών υποδομών, αναφερόμενος σε χαρακτηριστικά παραδείγματα,
όπως η αδιαφορία για τη λίμνη Στυμφαλίας, γενικά για το δημοτικό οδικό δίκτυο,
για την απαξίωση του αμαξοστασίου και
του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής αλλά
και για την εγκατάλειψη των 50 στρεμμάτων για αθλητικό κέντρο στο Κιάτο.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο ζήτημα της
υδροδότησης του Κιάτου από τις πηγές
της Στυμφαλίας. Τάχθηκε ρητώς υπέρ της
υδροδότησης, ωστόσο ζήτησε να διασφαλιστεί το περιβάλλον της Στυμφαλίας και
η δυνατότητα των δημοτών να ζουν και
να εργάζονται εκεί χωρίς προβλήματα.
Εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για μεθόδους
"αρουραίου", όπως χαρακτηριστικά είπε,

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

στη διαδικασία πραγματοποίησης του έργου, με υπογραφές από αναρμόδιους, με
εκτέλεση εργασιών πριν την υπογραφή της
σύμβασης, οι οποίες, αν μη τι άλλο, συνδέονται απευθείας με το χρόνο των εκλογών.
Επίσης αναφέρθηκε στις απευθείας αναθέσεις -με συνεχείς κατατμήσεις του έργουαγοράς σωλήνων άρδευσης που θα μετατραπούν σε σωλήνες ύδρευσης.

χέρια του. «Δεν παίζω», τόνισε χαρακτηριστικά, «με το δημόσιο χρήμα. Μακάρι αυτά
που ακούγονται να είναι επιχειρηματικά
σφάλματα. Αλλά δεν πρόκειται να ανεχτώ
το παραμικρό και δεν πρόκειται να φοβηθώ τη σύγκρουση με κανέναν. Λογοδοτώ
μόνο στον απλό, καθημερινό, αξιοπρεπή
συμπατριώτη μου και σε κανέναν άλλον»,
κατέληξε.

Δεσμεύσεις

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ήταν στο
τέλος της ομιλίας του Δημήτρη Παπαγεωργίου, η στιγμή κατά την οποία ευχαρίστησε
τους συνεργάτες και τους υποψήφιους,
αλλά και τους γονείς του και τη σύζυγό του
για την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη
τους. Μοναδικός χρηματοδότης δήλωσε,
εξαιρετικά συγκινημένος, είναι «Οι αυστηρές οικονομίες της οικογένειάς μου.
Οι επιχειρηματίες γνωρίζω ότι θέλουν να
κερδίσουν γιατί ο ίδιος είμαι δικηγόρος 14
έτη στην ηλικία των 37!!!Θα κερδίσουν με
σοβαρό Δήμαρχο, με διαφανείς διαδικασίες, αλλά δεν θα διανοηθούν, ούτε για ένα
δευτερόλεπτο, ότι στο Δημαρχείο κατοικεί
ένας πολιτικός υπηρέτης τους, που τον κάνουν ό,τι θέλουν».
Μέσα σε θερμό χειροκρότημα και κλίμα
συγκίνησης η ομιλία έκλεισε με την υπόσχεση ότι τέλη Φεβρουαρίου με αρχές
Μαρτίου θα γίνει η παρουσίαση προγράμματος και συνδυασμού.

Πρωτοφανές για προεκλογική συγκέντρωση ήταν ότι δόθηκε γραπτώς και
ρητώς σε όλους τους παρευρισκόμενους
η απόλυτη θέση του Δημήτρη Παπαγεωργίου: «Σε περίπτωση νίκης ζητάω στήριξη
και συνεργασία ιδεών από τη μειοψηφία,
ΑΛΛΑ δεν δίνω αξιώματα και δεν κάνω
συναλλαγές. Θα κυβερνήσω με αυτούς
που είναι δίπλα μου και με αυτούς θα με
κρίνουν οι δημότες σε 4 χρόνια. Σε περίπτωση ήττας θα στηρίξω ότι κρίνουμε
θετικό, αλλά ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ
ΕΜΑΣ ΕΜΜΙΣΘΟ ΑΞΙΩΜΑ. Η ενασχόληση
με τα κοινά είναι για να προσφέρουμε στο
σύνολο και όχι στον εαυτό μας. Αν κάποιος
δεν συμφωνεί με αυτό δεν έχει χώρο σε
αυτήν την αίθουσα», κατέληξε με ένταση.
Ξεκάθαρη ήταν επίσης η δέσμευσή του
ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του -εφόσον
τον τιμήσουν οι συμπατριώτες του- μόνο
εάν λάβει έκθεση Ορκωτών λογιστών στα
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ,
Αν. Συντονιστής Τ.Ο. Βέλου-Βόχας
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:

“Η χώρα έχει
ανάγκη από ένα
κυβερνητικό πρόγραμμα
προοδευτικών αλλαγών”
Μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη για την τοπική & κεντρική πολιτική σκηνή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: κ.Δαληβίγκα πείτε μας μερικά πρώτα λόγια,να σας μάθει ο κόσμος,
όσοι δεν σας ξέρουν.Ποιος είναι ο Δαληβίγκας Παναγιώτης; Με τι ασχολείστε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ: Ο Παναγιώτης Δαληβίγκας είναι ένας νέος (και
ηλικακά)Ελ. Επαγγελματίας του Βραχατίου. Διαθέτω Πρακτορείο ΟΠΑΠ
δίνοντας Ελπίδα και χαρά στον κόσμο.
Επίσης ασχολούμαι με το μπουζούκι
και αγαπώ πολύ το Βόλεϊ καθώς έπαιζα
και στην εφηβική μου ηλικία στην ομάδα του ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ.
ΕΡ: κ. Δαληβίγκα, είστε αρκετά νέος.
Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με
την πολιτική;
Π.Δ.: Από μικρός μου άρεσε η πολιτική. Διάβαζα, έβλεπα, άκουγα. Πλέον
στα 20 μου, πιστεύω πως μπορώ να
βοηθήσω και να συνδράμω σε αυτήν.
Ο κόσμος θέλει πλέον Νέα άτομα στην
πολιτική του ζωή και με πιέσεις από
τον κύκλο μου, αποφάσισα να γίνω πιο
ενεργός στην πολιτική.
ΕΡ: ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ. Δίνετε το παρών στις εκλογές για το Ιδρυτικό Συνέδριο καθώς και για τις Τ. Ο . Εκλέγεστε
1ος Πανελλαδικά, ένα μεγάλο επίτευγμα
για εσάς αλλά και για τον Δήμο μας. Που
το αποδίδετε αυτό;
Π.Δ.: Για το Συνέδριο ήταν προσωπική
μου επιλογή να βρίσκομαι εκεί για αυτή
την προσπάθεια της ενδυνάμωσης της
κεντροαριστεράς. Τώρα για την Τ. Ο έπειτα από την πίεση του κόσμου και την
πρόσκληση της Ν. Ε Κορινθίας αποφάσισα να είμαι Υποψήφιος για την Σ. Ε . Όσο
για το που το αποδίδω είναι προφανές ότι
ο κόσμος θέλει Νέα παιδιά στην ενεργό
δράση. Κούρασαν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
ΕΡ: Αυτοδιοικητικές Εκλογές. Ακούγεται
έντονα το όνομά σας τις τελευταίες ημέρες. Θα είστε υποψήφιος για το Τοπικό ή
για το Δημοτικό Συμβούλιο;

Π.Δ.: Κοιτάξτε, μου έχουν γίνει κάποιες
προτάσεις αλλά πιστεύω πως δεν είναι
ώρα ακόμη να εμπλακώ στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές. Δεν αποκλείω μελλοντική μου συμμετοχή αλλά όχι τώρα.
Αυτή την στιγμή είμαι Αν. Συντονιστής
στην Τ. Ο Βέλου Βόχας του Κινήματος
Αλλαγής. Για αυτό με ψήφισε ο κόσμος
και θα το υπηρετήσω έως τις επόμενες
εκλογές της.
ΕΡ: Ένα άλλο αναπάντητο ερώτημα
πάνω στις Δημοτικές εκλογές είναι τα
Χρίσματα και η στήριξη. Τι θα κάνετε ως
Τ. Ο; Θα δώσετε σε κάποιον υποψήφιο
Δήμαρχο του Δήμου στήριξη;
Π.Δ.: Αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί μεταξύ της Τ. Ο και της Ν. Ε
Κορινθίας. Την όποια απόφαση, θα την
μάθετε από την ανακοίνωση της Νομαρχιακής!
ΕΡ: Πως το βλέπετε το Πολιτικό παρασκήνιο με όλες αυτές τις Εξελίξεις;
Συντάξεις, Συμφωνία των Πρεσπών,
Αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι λέει το
Κίνημα Αλλαγής για όλα αυτά;
Π.Δ.: Για τις Συντάξεις, η Κυβέρνηση
κορόιδευε τον λαό εδώ και πολύ καιρό.
«Καυχιέται» για την μη περικοπή τους.
Αυτήν που η ίδια η Κυβέρνηση, ψήφισε
δύο φορές το 15' και τι 17' για την περικοπή τους. Πρώτοι εμείς είχαμε καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή για την μη
περικοπή των συντάξεων όπου ακόμη
μέχρι και σήμερα δεν είχε απαντηθεί
από την Κυβέρνηση και τον κ. Τσίπρα.
Άρα τι έκανε; Ψήφισε το νομοσχέδιο
του Κινήματος Αλλαγής. Έπειτα από μεγάλη πίεση ήρθε στην Βουλή όπου όλα
τα κόμματα το υπερψήφισαν. Αλλά δεν
είναι μόνο οι συντάξεις το θέμα. Μπορεί
να μην περικόπηκαν αλλά να υπάρχουν
άλλα μέτρα λιτότητας και φόρων. Εγώ
είμαι επιφυλακτικός ακόμα.
Τώρα για την Συμφωνία των Πρεσπών
είμαστε κάθετοι σε μερικές ανισότητες

που έχει. Δώσαμε τον όρο «Μακεδονία» ένα τεχνητό κρατίδιο που δεν έχει
καμία απολύτως σχέση με την ιστορία
της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας.
Στα Σκόπια κατοικούν Σλάβοι, Βούλγα-

ροι και Αλβανοί. Πώς και γιατί θέλουν
να λέγονται Μακεδόνες; Δίνουμε Μακεδονική γλώσσα. Σε ποιούς; Τα ΣΚΟΠΙΑ μόνο ΒουλγαροΣερβική γλώσσα
μπορούν να έχουν.
ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 14
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Πειράματα
Φυσικής: Ο καβγάς
των στολιδιών
Eύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές
και ευτυχισμένο το νέο έτος.
Tο 2019 να αποδειχθεί
πιο αισιόδοξο για όλους μας
και κυρίως για την πατρίδα μας.
Xρόνια πολλά και καλά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓIΟΥ
ΔΙΚΗΓOΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ.
ΥΠΟΨHΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ειρηνικό 2019

Όσα παιδάκια θέλουν μπορούν να
πειραματιστούν ως μικροί επιστήμονες κατασκευάζοντας στολίδια με
χριστουγεννιάτικα πειράματα και πειράγματα. Η δράση πραγματοποιείται
στο κέντρο Happy Learning στην Κόρινθο την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-13:00, το Σάββατο 29
Δεκεμβρίου, ώρα 16:00-18:00, στη
διεύθυνση Κολιάτσου 34. Δηλώσεις
συμμετοχής στο τηλ. 2741024988
μέχρι 26 Δεκεμβρίου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Παν. Δαληβίγκας, Αν. Συντονιστής Τ.Ο. Βέλου-Βόχας ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 13

Και εμείς θα την ονομάσουμε Μακεδονική. Πως παραδίδουμε μία γλώσσα που ποτέ δεν τους άνηκε;
Δεν υπάρχει στην τελική. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα «foul» της συμφωνίας. Ένα άλλο θέμα εκτός της
γλώσσας είναι και η Ιθαγένεια. Θα έχουμε μια χώρα
που θα αποκαλείται «Βόρεια Μακεδονία», οι πολίτες
θα είναι Μακεδόνες πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας
και η γλώσσα θα είναι «Μακεδονική», νοτιοσλαβικής
προέλευσης. Οπότε εδώ κάναμε υποχώρηση για να
πετύχουμε το «erga omnes» και τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Όσο για την Αναθεώρηση του Συντάγματος τοποθετήθηκα και στο προηγούμενο άρθρο μου. Το Κίνημα Αλλαγής είναι υπέρ στην Αναθεώρηση. Τι προτείνουμε;
• Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα

μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για πρόωρες εκλογές, όπως έγινε τον Δεκέμβριο του 2014.
• Η Κυβέρνηση δεν θα μπορεί να διαλύει την Βουλή,
επικαλούμενη με τρόπο προσχηματικό και καταχρηστικό «εθνικό θέμα».
• Υπουργοί και Βουλευτές θα ελέγχονται για τις πράξεις τους και θα δίνουν λόγο στα δικαστήρια ενώ δεν
θα παραγράφονται τα αδικήματά τους ούτε θα καλύπτονται από την «ασυλία».
Είναι μερικές πραγματικά αναγκαίες αλλαγές-διορθώσεις που πρέπει να ψηφιστούν από όλα τα κόμματα.
ΕΡ: Όταν γίνουν οι Εθνικές εκλογές, με ποιον θα συμπορευτεί το Κίνημα Αλλαγής; Με ποιο κόμμα είστε πιο
κοντά;

Π.Δ.: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Με κανέναν
δεν είμαστε πιο κοντά, με κανέναν δεν είμαστε πιο
μακριά. Πάμε αυτόνομοι. Η χώρα έχει ανάγκη από
ένα κυβερνητικό πρόγραμμα προοδευτικών αλλαγών
και αυτό παρουσιάζουμε στους πολίτες με το «Σχέδιο
Ελλάδα». Θα τους ζητήσουμε να μας δώσουν ισχυρή
εντολή στις εκλογές».
ΕΡ: κ. Δαληβίγκα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή την συνέντευξη και την συνάντησή μας.
Θα θέλατε να ευχηθείτε κάτι στον κόσμο;
Δαληβίγκας: Εγώ Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα
ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει Υγεία, Αγάπη και πολλή Τύχη!!!
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Μεγάλες προσφορές
σε αξεσουάρ
eshop: best- friends.gr
Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

Best Friends - Pet Market
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∆ιεύθυνση ................................................................................................ Πόλη .....................................................
Email ................................................................................... Τηλ. κινητό ..................................................................

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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Συμμετοχή του Γενικού Λυκείου Βραχατίου
στη δράση Athens EU Model Junior
To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) υπό την καθοδήγηση της Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ κας Εμμανουέλας Δούση διοργάνωσε μια διήμερη προσομοίωση δύο οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων με θέμα την προσφυγική κρίση. Η προσομοίωση διεξήχθη από 29/11 έως και 1/12 στην Αθήνα.
100 μαθητές από 25 λύκεια από όλη την Ελλάδα
υποδύθηκαν διάφορους ρόλους, έγιναν Επίτροποι,
Υπουργοί των Εξωτερικών, εκπρόσωποι ΜΚΟ κ.ά. για
να δουν πως λειτουργεί η ΕΕ στην πράξη, πως διαχειρίζεται και ρυθμίζει καταστάσεις που αφορούν την
καθημερινή μας ζωή και επηρεάζουν το μέλλον μας.
Ανάμεσα σε αυτά τα λύκεια ήταν και το ΓΕΛ Βραχατίου που επιλέχτηκε μεταξύ 25 σχολείων από όλη
την Ελλάδα σε σύνολο 200 υποψηφιοτήτων και συμμετείχε με 4 μαθητές. Δύο μαθητές από την Α Λυκείου την Καρυώτη Γεωργία και τον Δελή Κωνσταντίνο
και δύο μαθητές από την Β Λυκείου την Μπάκουλη
Μαρία και την Τζεμανάκη Χριστίνα. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό και χαρά.
Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν η κ. Ζιούβα Ευσταθία
και η κ. Θελερίτη Σοφία, που ανέλαβαν και τη προετοιμασία των μαθητών προκειμένου να ανταπεξέλθουν
στους απαιτητικούς ρόλους που τους ανατέθηκαν.

Οι ρόλοι των παιδιών μας ήταν:
• Καρυώτη Γεωργία : Υπουργός Εξωτερικών Βελγίου
• Δελής Κωνσταντίνος: Σύμβουλος του Υπουργού
Εξωτερικών Ισπανίας
• Μπάκουλη Μαρία : Υπουργός Εξωτερικών Ελλάδος
• Τζεμανάκη Χριστίνα: Επίτροπος Ρουμανίας για Περιφερειακή Πολιτική

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μαράσλειο και στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΠΑ.
Τα παιδιά μας διάβασαν, πληροφορήθηκαν και
ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στους ρόλους τους. Συζήτησαν για ώρες, άκουσαν τις γνώμες των άλλων,
διατύπωσαν επιχειρήματα υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα που εκπροσωπούσαν και είδαν πως γίνεται
η διαπραγμάτευση, πως λαμβάνονται ή μπλοκάρονται οι αποφάσεις.
Οι προτάσεις τους για την επίλυση της κρίσης και
την προώθηση μιας κοινής δράσης αποτυπώθηκαν
σε δύο κείμενα, μια ανακοίνωση της Επιτροπής και
μία απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών.
Η βιωματική αυτή εμπειρία θα αποτελέσει το έναυσμα για τους μαθητές μας να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές και να βοηθήσουν στις υπόλοιπες
μαθητικές διαδικασίες να διεξάγονται σωστά με διάλογο, επιχειρήματα και σεβασμό στην άποψη του
άλλου.
Επίσης θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν ότι «στο
συμβιβασμό δεν χάνει κάποιος αλλά κερδίζουν όλοι».
Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ κα Εμμανουέλα Δούση καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ
όμορφη εμπειρία ,την άριστη διοργάνωση και την καταπληκτική φιλοξενία.
Επίσης αναμένουμε ανάλογες δράσεις στο μέλλον .
Με Εκτίμηση
ΓΕΛ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Μάγεψε η χορωδία των ΚΑΠΗ Βέλου-Βόχας στο Κιάτο
Μοναδική και μαγική ήταν η εμφάνιση της Χορωδίας ΚΑΠΗ του δήμου Βέλου-Βόχας στο 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών ΚΑΠΗ που διοργάνωσε ο Δήμος Σικυωνίων. Οι φωνές των χορωδών άψογα συνδυασμένες υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Γκρέκας Πετούμενου προσέφεραν μια μοναδική ακουστική
πανδαισία η οποία καθήλωσε τους παρευρισκόμενους. Το θερμό χειροκρότημα και τα θετικά σχόλια ήταν φυσικό επακόλουθο της άριστης αυτής εμφάνισης. Η αλήθεια είναι ότι όταν πριν από δύο περίπου χρόνια με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του προέδρου του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του δήμου
Βέλου-Βόχας Ανδρέα Σιάχου, συστήθηκε και ξεκίνησε τις πρόβες η χορωδία
του ΚΑΠΗ δήμου Βέλου-Βόχας κανείς δεν πίστευε ότι σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα θα αποκτούσε τόσο υψηλό επίπεδο. Η βράβευση πριν λίγους μήνες
στον 27ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Χορωδιών αλλά και οι, επανειλημμένα, εκπληκτικές εμφανίσεις φανερώνουν να μη τι άλλο την ποιότητα και το υψηλό
επίπεδο της δουλειάς που γίνεται! Εμείς με τη σειρά μας δεν έχουμε παρά να
πούμε πολλά-πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως
στην κ. Πετούμενου για την εκπληκτική δουλειά που έχει κάνει με τα ΚΑΠΗ!
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Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ενεργοποιηθεί
στο 85% της Δημόσιας Δαπάνης, φτάνοντας τα 4,8 δισ. €

Την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 χαιρέτισε με ομιλία του σήμερα ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, στην Αθήνα. Μίλησε με ικανοποίηση για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ, τονίζοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 85% της δημόσιας δαπάνης του,
«με τις νέες προσκλήσεις (33 νέες προσκλήσεις ύψους
3,226 δισ. ευρώ) και τα συνεχιζόμενα έργα (1,571 δισ.
ευρώ) να ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ».
Ο κ. Αραχωβίτης απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής προς όλους τους ενδιαφερόμενους: «Κατά την
αναπτυξιακή διαδικασία, η χώρα μας, μας χρειάζεται
όλους, ενώ αποτελεί πρόκληση να καθόμαστε όλοι στο
ίδιο τραπέζι και να συνομιλούμε, όλοι οι παραγωγικοί
συντελεστές μαζί που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο
συμμετέχουν και συμβάλλουν στην πρόοδο του πρωτογενή μας τομέα και στην ανάπτυξη των αγροτικών
μας περιοχών.»
«Το αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας και
της συνεισφοράς όλων αποτυπώνεται στην πρόοδο
της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης», πρόσθεσε, «όχι μόνο με δείκτες απορρόφησης

αλλά και ουσιαστικής συμβολής στην ανάταξη και ανασυγκρότηση της χώρας μας που σήμερα μπορούμε να
πούμε και να αισθανθούμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε στη μεταμνημονιακή εποχή. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε
κάθε πρόσκληση.»
Οι πληρωμές του ΠΑΑ κυμαίνονται σε αντίστοιχα
υψηλά επίπεδα, «καθώς μέχρι σήμερα ανέρχονται
στα 1,7 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη», σύμφωνα με τον
Υπουργό, «ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ.
ευρώ στο τέλος του 2018. Για το έτος 2019 οι πληρωμές εκτιμούμε ότι θα κυμανθούν περίπου στα 700
εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.»
Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι «η απορρόφηση της
κοινοτικής συνδρομής στο ΠΑΑ με τις μέχρι σήμερα
πληρωμές, έχει ξεπεράσει το 37%, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα
προγράμματα των λοιπών κρατών μελών. Με το πέρας
του 2018 αναμένεται η απορρόφηση να ξεπεράσει το
40%. Για το 2019 με βάση τις προβλέψεις αναμένεται
να φτάσει το 48%.»
Δύο νέες προκηρύξεις μέχρι το τέλος του έτους
Από το βήμα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι «μέχρι το

τέλος του έτους, αναμένεται να εκδοθούν:
• η πρόσκληση για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»
• και η πρόσκληση για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Στη συνέχεια, λίγο πριν κλείσει την ομιλία του, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου, όπως:
• «Η ενίσχυση αγροτικού εισοδήματος με στοχευμένα
χρηματοδοτικά εργαλεία και παράλληλα μείωση του
κόστους παραγωγής
• Η ενθάρρυνση αγροτών στην ίδρυση νέων συνεταιρισμών και στη συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα
• Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συμβουλευτικού συστήματος προς τους αγρότες, με τη χρήση
νέων τεχνολογιών
• Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
• Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των αγροτικών περιοχών της χώρας
• Την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ενεργοποίησης, αξιολόγησης, ένταξης και πληρωμών
• Η έγκαιρη προετοιμασία του ελληνικού Στρατηγικού
Σχεδίου για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πέτρος Τατούλης: «Μέσα από καινοτομία και επαγγελματισμό θα κατακτήσουμε
την υπεραξία του εξαιρετικού ελαιολάδου της Πελοποννήσου»
Την ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων και επαγγελματικών προσεγγίσεων στην αγροτική οικονομία πρόταξε
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης
κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Η Ελιά και το Ελαιόλαδο στην τοπική μας γαστρονομία και κουζίνα – τρόποι στήριξης» που διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο
Τρίπολης η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου και το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου, την
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018.
Αφού τόνισε ότι η περιφέρεια της χώρας και οι εξαιρετικοί άνθρωποί της ήταν διαχρονικά οι παράγοντες που
έβγαζαν τη χώρα από τις κρίσεις που αντιμετώπιζε, ο κ.
Τατούλης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή πολιτικών με έμφαση στην αγροτική οικονομία έχει κομβική σημασία για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης της
υπαίθρου που αποτελεί σε συνδυασμό με το δημογραφικό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας.
Τα μεταπτυχιακά, που ουσιαστικά επαγγελματοποιούν
την γνώση, ανοίγουν καινούργιους δρόμους και κάνουν
ευφυή την αγροτική μας οικονομία, γεμίζοντάς μας ελπίδα και προσδοκία, σημείωσε ακόμη ο κ. Τατούλης και
συμφώνησε με την άποψη του ΤΕΙ για την δημιουργία
του παρατηρητηρίου για το ελαιόλαδο, «για το ΠΟΠ
Καλαμάτας, προκειμένου να χαρτογραφηθεί όλη η περιοχή, αλλά και να διαφυλαχτούν τα πλεονεκτήματα που
δίνει ο χαρακτηρισμός αυτός».
«Γνωρίζετε ωστόσο πολύ καλά πώς δεν είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μόνο και μόνο από το να λέμε
πώς ένα προϊόν είναι ΠΟΠ ή γεωγραφικής ένδειξης»
δήλωσε ακόμη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και
υπογράμμισε ότι «θα πρέπει όλοι και ιδιαίτερα ο επιστημονικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, οι τυποποιητές, οι
μεταποιητές στο εμπόριο να εξασφαλίσουν και να διαφυλάξουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δίνει
ένας τέτοιος χαρακτηρισμός, κάτι που δυστυχώς δεν
συμβαίνει».

Ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια θα βοηθήσει και οικονομικά την ανάπτυξη αυτών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και όχι μόνο των συγκεκριμένων. Ιδιαίτερα δε αυτά που έχουν να κάνουν με
το σύζευξη της παραγωγής, της τυποποίησης και της
μεταποίησης.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικά γιατί συνδέουν την γνώση με την επιχειρηματικότητα, κάτι που έχει ανάγκη η
χώρα μας, αλλά την έχουν και οι φοιτητές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τις σπουδές μας σε μία μονοσήμαντη
φάση, ότι τελειώνουμε τις σπουδές μας και από κει και
πέρα μπαίνουμε σε μία ανελέητη αγορά εργασίας. Θα
πρέπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός να αποτελεί
την πεμπτουσία της λειτουργίας ενός πανεπιστημιακού
ιδρύματος» δήλωσε επίσης ο κ. Τατούλης.
Έκκληση σε όσους ασχολούνται με την ελιά και το
ελαιόλαδο απηύθυνε ο κ. Τατούλης να υιοθετήσουν συμπράξεις ώστε να κατακτηθεί η απαιτούμενη υπεραξία
ενός εξαιρετικού προϊόντος.
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο
παράδειγμα των οινοποιητικών επιχειρηματικών δομών

λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει μία αντίστοιχη δομή των οινοποιητικών
επιχειρηματικών δομών, όπου είναι εξαιρετικά επιτυχημένο. Θα πρέπει αυτό το παράδειγμα πολύ γρήγορα να
συνεπάρει όλους όσους ασχολούνται με το λάδι και την
ελιά σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να βρεθεί ο δρόμος
τους. Σήμερα, το Πελοποννησιακό κρασί μεταφέρεται σε
90 αγορές με σημαντικά βραβεία, με σημαντική προώθηση και αυτό νομίζω πώς είναι ένα καλό παράδειγμα
που χρειάζεται ο χώρος της ελιάς και του ελαιολάδου»
Ο Περιφερειάρχης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του
αναφερόμενος στην προσπάθεια που γίνεται για να δοθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά «ώστε στο brand name
Mythical Peloponnese, σιγά-σιγά να κερδίσουμε το
brand name Πελοποννησιακή κουζίνα. Είναι αυτό που
απαιτείται προκειμένου οι σμίξεις των προϊόντων με την
παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα με την παροχή δυνατοτήτων για καλύτερη ευεξία και καλύτερη υγεία να δώσει
υπεραξία στην οικονομία μας και να ανοίξει καινούργιους δρόμους εργασίας σε όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το πρόγραμμα».
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Πολιτισμός
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δράσεις
ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Ξεκίνησε τη λειτουργία
του το Μουσικό
Εργαστήρι Ζευγολατιού

Κυκλοφόρησε το συλλεκτικό ημερολόγιο του
"Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας"

Υπό την αιγίδα των δύο ιστορικών συλλόγων του
Ζευγολατιού, της Πνευματικής Στέγης και του Πολιτιστικού 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, παιχνίδια και ποικίλες δραστηριότητες μουσικοκινητικής
αγωγής, που αφυπνίζουν και καλλιεργούν τη παιδική
δημιουργικότητα.
ΚΆΘΕ ΣΆΒΒΑΤΟ 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.
ΚΆΘΕ ΤΕΤΆΡΤΗ ΑΠΌΓΕΥΜΑ 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 εκμάθηση ρεπερτορίου, Διδασκαλία ερμηνείας.
ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 45΄
ΚΆΘΕ ΤΕΤΆΡΤΗ ΑΠΌΓΕΥΜΑ Ή ΣΆΒΒΑΤΟ ΠΡΩΊ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974 091477, 6974 866576,

6937 851531, 6940 263570,
6974 583005

Ο Πολιτιστικος και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας
για πρώτη φορά φέτος προχώρησε στην έκδοση
ημερολογίου με θέμα παλιές φωτογραφίες και ιστορίες από τη Βόχα. Στις σελίδες του, μπορεί κανείς
να βρει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ανέκδοτες
μαρτυρίες, μοναδικά ντοκουμέντα από την ιστορία
του τόπου μας. Οι αγροτικές εργασίες, η σταφίδα, τα
μεταφορικά μέσα, ο γάμος και η βάφτιση, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, η διασκέδαση, οι εκδρομές, ο αθλητισμός και τόσα άλλα, όσα μπορούν να
χωρέσουν από την πλούσια παράδοση της Βόχας,
στις σελίδες ενός ημερολογίου.
Η έρευνα και συλλογή του υλικού, η συγγραφή
των κειμένων και γραφιστική επιμέλεια έγινε από
τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Λαογραφικού
Συλλόγου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και το υλικό
που συγκεντρώθηκε πολύ σημαντικό!
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά στο εισαγωγι-

κό σημείωμα: «Το ημερολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας με παλιές φωτογραφίες και ιστορίες από τη
Βόχα, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά μας
να διασώσουμε σπαράγματα της τοπικής ιστορίας
και του λαϊκού πολιτισμού μας».
Ξεφυλλίζοντας βρίσκουμε πληροφορίες και ιστορικές αναφορές για το όνομα της Βόχας, για τις
ιστορικές αναφορές από την επανάσταση του 1821,
για τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων, τις προλήψεις
ή τις δεισιδαιμονίες. Φωτογραφίες από γάμους, από
εκδρομές, από τα σχολικά συγκροτήματα αλλά και
ιστορικές φωτογραφίες από γεγονότα που σημάδεψαν την πατρίδα μας και όχι μόνο την περιοχή μας.
Τιμή πώλησης: 5,00 ευρώ
Μπορείτε να το προμηθευτείτε επικοινωνώντας στα
τηλέφωνα 6974 583 005, 6974 866 576, 6948 501
656, 6976 279 372
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Μια μεγάλη ζεστή γιορτή αφιερωμένη
στο Λόγο και την Τέχνη
Σε μια μεγάλη ζεστή γιορτή, αφιερωμένη στον Λόγο και στην Τέχνη της μουσικής, κατά
κοινή ομολογία, εξελίχθηκε η απονομή των διακρίσεων του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού, Διηγήματος και Παραμυθιού, που είχε προκηρύξει το Σωματείο Λόγου και
Τέχνης "ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ" για το 2018, στην κατάμεστη, από κόσμο, αίθουσα του ξενοδοχείου
"ΑΛΚΥΩΝ", στο Βραχάτι Κορινθίας, την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018.

Ο

ι διακριθέντες, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, αλλά και Κορίνθιοι, συναντήθηκαν εδώ,
μεταφέροντας το μήνυμα πως η λογοτεχνία
αποτελεί σημαντικό στήριγμα κι ελπίδα των χαλεπών καιρών, που ζούμε.
Η Πρόεδρος, στην εισήγησή της, αναφέρθηκε σε
ένα σύντομο ιστορικό του Σωματείου και ενδεικτικά
σε κάποιες εκ των δράσεων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η διετής θητεία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2019, λέγοντας: “Στο πλήθος των δράσεων του Σωματείου, στην πορεία όλων
αυτών των χρόνων, την τελευταία διετία, το παρόν
διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τις κυρίες Δήμητρα Μαρινού και Αγγελική Βλάσση και τους
κυρίους Αντώνη Παρασύρη και Σπύρο Βουδούρη και
την υποφαινόμενη στον ρόλο της Προέδρου, πρόσθεσε τις δικές του, που ήταν πολλές, αλλά ενδεικτικά
σας αναφέρω: δυο πανελλήνιους διαγωνισμούς στην
ποίηση και στην λογοτεχνία, με μεγάλη απήχηση και
συμμετοχή, αφιερώματα όπως στον πατέρα και στην
γυναίκα με συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων και
λογοτεχνών, παραμυθοβραδιές, ποιητικές βραδιές,
εκδρομές σε καταπληκτικές θεατρικές παραστάσεις,
συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα σε δράσεις με
φιλανθρωπικό περιεχόμενο, το 3ο Λογοτεχνικό Απάνθισμα Λογοτεχνίας σε δύο Δήμους, σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Ηπειρωτών Κορινθίας “Η Πίνδος”, Έκθεση Αγιογραφίας, Φωτογραφίας, Ζωγραφικής και
άλλων εικαστικών τεχνών ενταγμένη στις εκδηλώσεις
“Παύλεια” της Ιεράς Μητροπόλεως Κορινθίας, μια
άκρως επιτυχημένη χοροεσπερίδα με την συμμετοχή
πολλών μελών και φίλων.”
Στη συνέχεια αναφέρθηκε, με σύντομα βιογραφικά σημειώματα, στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, που την αποτελούσαν οι κυρίες Ευαγγελία
Ρουμελιώτη -Δαρσινού και Ιφιγένεια Τέκου, συγγραφείς και ο κ. Κώστας Καρούσος, συγγραφέας,
Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και
την εκπροσωπούσε, στην εκδήλωση, η κα Ευαγγελία Ρουμελιώτη -Δαρσινού η οποία στον σύντομο
χαιρετισμό της τόνισε την υψηλή ποιότητα των δια-

Ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Τσόγκας
με μία από τις βραβευθείσες κυρίες.

γωνιζόμενων κειμένων στο διήγημα και στο παραμύθι.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, στον χαιρετισμό του τόνισε πως ο Δήμος στέκει
πάντοτε αρωγός σε κάθε πολιτιστική προσπάθεια
και πως τέτοιες εκδηλώσεις είναι αναγκαίες γιατί
βοηθούν στην πνευματική ανάταση της κοινωνίας.
Όλοι οι διακριθέντες, αλλά κι όσοι κλήθηκαν να
επιδώσουν τα βραβεία, τους επαίνους και τις εύφημες μνείες, προκάλεσαν, στο κοινό, ρίγη συγκινήσεως, με τις εκ βάθους καρδίας δηλώσεις τους.

Η κ. Δήμητρα Τσεπεντζή πρόεδρος των "Αλκυονίδων" και ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας,
σε εθιμοτυπική φωτογραφία μετά από μια ακόμη βράβευση

Ποιοι βραβεύτηκαν
Οι διακριθέντες στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, Διηγήματος και Παραμυθιού, για
το 2018, ο οποίος αριθμεί 160 συμμετοχές, από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά και από Έλληνες
της Κύπρου και του εξωτερικού, είναι οι εξής:
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
“ΔΑΚΡΥΑ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ”
1ο βραβείο
2 ΚΟΥΡΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
“Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΑΠ' ΟΛΕΣ”
1ο βραβείο
3 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
“ΑΧ! ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ...”
2ο βραβείο
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
“Ο ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ ΣΩΖΕΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”
2ο βραβείο
5 ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
“ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ”
3ο βραβείο
6 ΑΘΩΣ ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ
“ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΑΣ”
1ος έπαινος
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
“ΣΑΛΑΜ”
1ος έπαινος
8 ΕΛΕΝΗ ΨΕΥΤΕΛΛΗ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ
“ΤΟ ΑΛΕΠΟΥΔΕΛΙ”
2ος έπαινος
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
“ΑΧ, ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΑ”
2ος έπαινος
10		 ΔΙΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ
“ΜΙΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕ απο-ΓΝΩΣΗ”
3ος έπαινος
11		 ΚΟΛΟΛΟΒΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ “Η ΔΡΑΚΑΙΝΑ, ΤΟ ΔΡΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ” 3ος έπαινος
12		 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΑ
“Η ΖΟΥΓΚΛΑ”
3ος έπαινος
13		 ΜΠΑΡΜΑΖΗ ΟΛΓΑ
“ΝΕΡΑΪΑΔΑ”
Εύφημος μνεία
14		 ΜΠΑΚΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
“Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ” Εύφημος μνεία
15		 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΡΗΣ
“Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΟΥ”
Εύφημος μνεία
16		 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
“ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ”
Εύφημος μνεία
17		 ΣΤΡΑΓΓΑ ΕΛΕΝΗ
“ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ”
Εύφημος μνεία
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
1 ΓΕΡΟΝΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
“ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ”
2 ΚΟΨΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
“ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ”
3 ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
“Η ΜΑΡΙ-ΠΙΕΡ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ”
4 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ
“ΠΝΙΓΜΕΝΗ ΓΟΡΓΟΝΑ”
5 ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
“Η ΜΑΝΑ”
6 ΜΟΣΚΙΟΥ ΛΙΤΣΑ
“ΠΥΡΣΟΣ”
7 ΤΑΜΑΡΑ ΓΚΕΚΤΣΙΑΝ
“ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΦΑΚΟ”
8 ΕΛΕΝΑ ΚΟΣΜΑ
“ΛΙΒΕΛΟΥΛΕΣ”
9 ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ “Η ΘΑΝΑΣΩ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ”
10		 ΑΛΚΥΟΝΗ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗ
“ΤΡΙΚΑΝΤΟΣ”
11		 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
“ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ”
12		 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
“ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΞΟΥΡΙΟΥ”
13		 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
“ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ”
14		 ΜΑΙΡΗ ΜΠΡΙΛΗ
“ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ”

1ο βραβείο
1ο βραβείο
2ο βραβείο
3ο βραβείο
3ο βραβείο
1ος έπαινος
2ος έπαινος
2ος έπαινος
3ος έπαινος
3ος έπαινος
Εύφημος μνεία
Εύφημος μνεία
Εύφημος μνεία
Εύφημος μνεία

Γνώμη
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Αριστερά: Η χορωδία των ΚΑΠΗ του δήμου Βέλου-Βόχας υπό την διεύθυνση της κ. Γκρέκας Πετούμενου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Δεξιά: Ο Άρης Κατσαβριάς που απέσπασε "Εύφημο Μνεία" στην κατηγορία "Παραμύθι" με την πρόεδρο των "Αλκυονίδων" Δήμητρα Τσεπεντζή.

Από αριστερά στις φωτογραφίες: Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, επικεφ. της ελασ. μειοψηφίας, ο Ανδρέας Σιάχος πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη", ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας Αννίβας Παπακυριάκος και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βέλου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη κατά τη βράβευση των διακριθέντων.

Οι νότες από τις χορδές της κιθάρας του μουσικού
Ηλία Δόσκορη, αλλά και οι φωνές της καταπληκτικής χορωδίας του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΕΛΙΞΗ” του Δήμου
Βέλου Βόχας, υπό την καθοδήγηση της μουσικού
Γκρέκας Πετούμενου και τη συνοδεία, στο πιάνο,
της μουσικού Έλενας Κουτσιάφτη, έντυσαν υπέροχα τις στιγμές.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πατέρας Τσαμπίκος Πετρόπουλος, εφημέριος της Περαχώρας

Κορινθίας, συγγραφέας, ο Βουλευτής Κορινθίας κ.
Γεώργιος Τσόγκας, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα
Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, ο Δήμαρχος Βέλου
Βόχας, κ. Αννίβας Παπακυριάκος, ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΕΛΙΞΗ”, κ. Ανδρέας Σιάχος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας του ίδιου Δήμου,
κα Μαρία Καλλίρη, ο επικεφαλής της Ελάσσονος
Μειοψηφίας του Δήμου Βέλου Βόχας, κ. Λεωνίδας
Στεργιόπουλος, οι πολιτευτές κα Σοφία Αναγνω-

σταρά και κ. Αναστάσιος Δαρσινός, ο Πρόεδρος
της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, κ. Γιάννης
Μπάρτζης, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων
Κορινθίας, κα Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αριστείδης Δουλαβέρας, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου κα Ευδοξία Κουβακλή -Νάνου
και κ. Ιωάννης Β. Καραπανάγος, πολλοί συγγραφείς
και λογοτέχνες, φίλοι και μέλη του Σωματείου.

Η καλή Νεράιδα και ο Χιονάνθρωπος στο Βραχάτι
Η Καλή Νεράιδα και ο Χιονάνθρωπος βρέθηκαν στο Βραχάτι την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, προσκεκλημένοι της Ομάδας Εθελοντισμού και
Κοινωνικής Δράσης του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Εκεί υποδέχτηκαν τα
παιδιά, στη μεγάλη γιορτή που τους
είχαν ετοιμάσει και τους χάρισαν
όμορφες Χριστουγεννιάτικες στιγμές.
Παράλληλα οι γονείς των παιδιών
και πολλοί φίλοι της ομάδας, τίμησαν
τα χειροτεχνήματα που κατασκευαστήκαν από τα μέλη της Ομάδας Εθελοντισμού και προσφέρθηκαν ευγενικά για την εορταστική αγορά που
στήθηκε στην αίθουσα του "Μεγάλου
Αλεξάνδρου", απολαμβάνοντας και
τη ζεστή φιλοξενία των μελών του
συλλόγου.
Οι ανιματέρ ήταν μια ευγενική χορηγία του δήμου Βέλου-Βόχας και τα
έσοδα της εορταγοράς διατέθηκαν
σε συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη!
Συγχαρητήρια σε όλους για την
πολύ ωραία οργάνωση, καλές γιορτές και του χρόνου με υγεία!

Οι κυρίες της Ομάδας Εθελοντισμού
και Κοινωνικής
Δράσης του "Μεγάλου Αλεξάνδρου"
αξιέπαινες για άλλη
μια φορά για την
προσφορά τους στην
κοινωνία μας!
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Αριθμός σελίδων: 108

Ο συγγραφέας Κώστας Λιάκος με το
8ο βιβλίο του «Το καθάριο σύννεφο της
φυγής», μάς εκπλήσσει για άλλη μία
φορά ευχάριστα. Με το πηγαίο ταλέντο
του, την όμορφη, στρωτή γραφή του
και την άμεση ανάλυση του ψυχοσυναισθηματικού κόσμου των ηρώων του, ο
συγγραφέας μας δίνει μια σειρά 14 δι-

ηγημάτων δεμένων μεταξύ τους με τις
αέρινες κλωστές του σύννεφου.
Η μοναδική χρήση της γλώσσας, η
χρήση του πολυτονικού, η χάρη με την
οποία οι λέξεις σχηματίζουν εικόνες, παραστάσεις, ανθρώπους, ψυχές, σκέψεις

και κόσμους, είναι μόνο μερικά από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κώστα
Λιάκου, του οποίου η πένα είναι, τουλάχιστον, απολαυστική.
Με μοναδική εκφραστική δεινότητα
ο συγγραφέας στο νέο του βιβλίου, «το
καθάριο σύννεφο της φυγής» μεταφέρει
με ευκολία το συναισθηματικό
κόσμο των ηρώων του, ανθρώπων καθημερινών που
διεκδικούν το μερίδιο τους
στο όνειρο.
Ο κ. Κώστας Λιάκος είναι
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων
Λογοτεχνών και κείμενά του
είναι δημοσιευμένα σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες, ανθολογίες,
ιστοσελίδες, καθώς και στη
Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Χάρη Πάτση. Από το
1996 μέχρι και το 2016 έχει
εκδώσει επτά βιβλία, με την
παρούσα συλλογή διηγημάτων να είναι το όγδοο κατά
σειρά.
Στα έργα του μπορεί ο
αναγνώστης να αναγνωρίσει με ευκολία την άριστη
χρήση της γλώσσας, που
συνοδεύεται με σωστή στίξη και σφριγηλή δομή χαρακτηριστικά που χαρίζουν απόλαυση
στον αναγνώστη!
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τον
συγγραφέα, για το «καθάριο σύννεφο
της φυγής» και περιμένουμε με ανυπομονησία τα νέα έργα του!

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Με επιτυχία διοργανώθηκε από
την Τοπική Διοίκηση Κορινθίας της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
(I.P.A.), ημερίδα με θέμα «Ασφαλής
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο»
Η Τ.Δ. Κορινθίας αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες προκλήσεις της
ηλεκτρονικής εποχής που ζούμε και
τους κινδύνους που εγκυμονούν
από την χρήση του διαδικτύου, σε
συνεργασία με το Λύκειο Βέλου και
τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.
Κορινθίας, διοργάνωσε την ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:45΄, στην

αίθουσα της βιβλιοθήκης Γυμνασίου
Βέλου.
Η ημερίδα απευθυνόταν κυρίως
στους μαθητές του Λυκείου, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση για τα
φαινόμενα διαδικτυακής βίας, τους
κινδύνους που ελλοχεύουν στις
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
και γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με
ομιλητές έμπειρους Αξιωματικούς
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Τα τρία χριστουγεννιάτικα δώρα στο Θέατρο Περιγιαλίου
Είναι Χριστούγεννα και ένας φτωχός γέρος με τη γριούλα του δεν
έχουν ούτε ένα ξεροκόμματο. Μόνο
ένα φασόλι τους έχει απομείνει. Το
φυτεύουν και να το θαύμα των Άγιων
τούτων ημερών!
Η νεράιδα των Χριστουγέννων εμφανίζεται και τους χαρίζει 3 δώρα!!! Η
συμφεροντολόγια και πανούργα βασίλισσα της χώρας τα θέλει δικά της και
όποιος δεν υπακούει στη θέλησή της
χάνει το κεφάλι του!

Τιμητική εκδήλωση για τους
επιτυχόντες των Πανελληνίων
Ο Δήμος
Βέλου Βόχας διοργανώνει
τιμητική
εκδήλωση
απονομής
επαίνου για
τους επιτυχόντες μαθητές των
πανελληνίων
εξετάσεων
σχολικού
έτους 20172018. Η απονομή
των
επαίνων τους
θα πραγματοποιηθεί στις
27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 7.00μ.μ.
στο
Alkyon
Resort Hotel &
Spa στο Βραχάτι. Μαζί με
τον έπαινο θα δοθεί και αναμνηστικό δώρο σε όλους τους επιτυχόντες. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει κέρασμα
στους παρευρισκομένους. Στην εκδήλωση μπορούν να παρευρεθούν συγγενείς και φίλοι των επιτυχόντων.

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Ο Άγιος Βασίλης εμφανίζεται και
βοηθά το γεράκο και τη γιαγιά να μοιράσουν δώρα στους φτωχούς ενώ οι
καλικάντζαροι υπηρετούν την εγωιστρια βασίλισσα και κλέβουν το... Τι θα
γίνει στο τέλος; Ποιος θα δικαιωθεί;
Αυτό θα το δείτε από κοντά!
Στο Θέατρο Περιγιαλίου απο την Παιδική Σκηνή την Παρασκευή 21 (19:00),
το Σάββατο 22 (18:30), την Τετάρτη
26 (18:00), την Παρασκευή 28 έως το
Σάββατο 29 Δεκεμβρίου (18:00).

ΠΑΙΖΟΥΝ: Αφηγήτρια: Πολυξένη
Ορκοπούλου-Ξανθάκη, Γέρος: Χρήστος Πετρόπουλος, Γριά: Χριστίνα
Σακελλαράκη, Νεράιδα: Ευαγγελία
Βλάχου, Βασίλισσα: Ελένη Μακράκη,
Στρατηγός: Νεκτάριος Νταλιάρδος.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία: Γωγώ
Ξανθάκη, Διασκευή-μουσική επιμέλεια: Χριστίνα Σακελλαράκη, Κοστούμια: Ελένη Χαζάπη, Σκηνικά Μπάμπης
Ορκόπουλος, Γιάννης Καντούνης, Ζωγραφική σκηνικών: Όλγα Μπαρμάζη.

26 Εκδηλώσεις
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι στο Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου διοργανώνει το
Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018,
χριστουγεννιάτικη δράση στο
χώρο του, την οποία θα παρουσιάσει η εικαστικός Ρωξάνη Γιάννου.
Το Μουσείο καλεί μικρούς και

μεγάλους να δημιουργήσουν
μαζί το στολίδι της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και να γεμίσουν με ευχές το σπιτικό τους
για ένα έτος καλοτάξιδο χωρίς
φουρτούνες.
Το πήλινο καραβάκι που θα
κατασκευάσουν οι συμμετέχο-

ντες θα είναι η αφορμή να γνωρίσουν την ιδιαίτερη παράδοση
του στολισμού του καραβιού
στις παραθαλάσσιες περιοχές
της Ελλάδας, καθώς και τα έιθμα
και τους συμβολισμούς των Χριστουγέννων.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί

ως εξής: 10:00-11:30: Παιδιά
4 έως 7 ετών με τη συνοδεία
ενήλικα. 12:00-13:30: Παιδιά 8
ετών και άνω. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο
27410-25352, ώρες 8:30 έως
14:00 Τρίτη έως Παρασκευή. Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαιευτήρ Χειρουργός
Γυναικολόγος
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F 210 95 79 888
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΙΑΤΟΥ

Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.: 27420 20950

FAX.: 27420 20951

KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com
∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η
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ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΣΤΑΧΤΗ
Εκδόσεις: ΔΊΟΠΤΡΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789606055263
Αριθμός σελίδων: 504

Περιγραφή
Ένα βιβλίο γεμάτο ανατροπές για την
αυτοθυσία, την προδοσία, τον έρωτα
και την παράνοια του πολέμου όπου οι
πρωταγωνιστές διαλύονται σαν τη σκόνη
μέσα στη δίνη της εποχής ή αναγεννιούνται απ’ τη στάχτη τους.
Παρίσι, 1940. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν πάνω από τη Γαλλία την
εποχή που η Ροζαλία Σεφεριάδη αναζητά τον αγαπημένο της Ανατόλ Κοβάλσκι
που έχει εξαφανιστεί. Σύντομα θα μάθει
πως πίσω από την εικόνα του διάσημου
μαέστρου κρύβεται ένας άνθρωπος που
προσπαθεί να επουλώσει τις κρυφές
πληγές του παρελθόντος.
Παλεύοντας να επιβιώσει σε μια αφιλόξενη για ανύπαντρες μητέρες εποχή, η
Ροζαλία δέχεται να γίνει η Χάννα Λαρούζ,
σύζυγος του Γαλλοεβραίου ζωγράφου
Ζαν Πιερ. Αυτή η απόφαση, σαν το πρώτο
πλακάκι ενός ντόμινο, θα την οδηγήσει
πρώτα στο κρεβάτι του Γερμανού ταγματάρχη Μαξ Μάισνερ κι έπειτα στο πορνείο
και στην ορχήστρα γυναικών στο στρατόπεδο του Άουσβιτς.
Καθώς η αυτοθυσία εναλλάσσεται με
την προδοσία, η αλήθεια με το ψέμα και η
εξιλέωση με την ταπείνωση, τα όρια του
μυαλού και του κορμιού της δοκιμάζονται και η διπλή απώλεια που θα υποστεί
θα τη στοιχειώσει για πάντα.
Η μοίρα εξαντλεί τη σκληρότητά της,
αρπάζοντας όσα της είχε χαρίσει.
Το δεύτερο βιβλίο μιας συγκλονιστικής
ιστορίας για τον ρατσισμό και τον έρωτα,
την τέχνη και την τόλμη της ζωής, την

προκατάληψη και την ελευθερία μέσα
στις στάχτες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

Η κριτική μας
Είναι το δεύτερο μέρος μιας αριστουργηματικής πραγματικά τριλογίας. Μετά το
«Θεοί από στάχτη», το «Άνθρωποι από

στάχτη» συνεχίζει τη καθηλωτική πορεία
της Οδύσσειας της ηρωίδας μας. Δεν
υπάρχουν επαναλήψεις και η αφήγηση
συνεχίζει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε το πρώτο βιβλίο.
Η συγγραφέας με την δυνατή πένα της,
μας χώνει ακόμα πιο βαθιά μέσα στην
αφήγησή της. Δεν συμπάσχουμε απλά με
όσα συμβαίνουν, αλλά μας χώνει στη κυριολεξία μέσα στο μυθιστόρημα έτσι ώστε
να συμμετέχουν απόλυτα η καρδιά και η
ψυχή μας. Κι αυτό νομίζω πως οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στο ρέοντα λογοτεχνικό ύφος της συγγραφέως. Ακόμα και
όταν έχει διαβάσει κανείς και τις τελευταίες λέξεις του βιβλίου, είναι δύσκολο
να απαγκιστρωθεί από την ιστορία αυτή.
Μια γραφή απίστευτη, μεστή, δυνατή,
ένα βιβλίο πυκνογραμμένο, σε κερδίζει
από την πρώτη κιόλας σελίδα του, με
εξαιρετική πλοκή, αγωνία, είναι γεμάτο
από συναισθήματα, εκπλήξεις και ανατροπές, και παρ’ όλη τη φρίκη και την
τραγικότητά του πολέμου, υπάρχει η
ελπίδα.
Τα ιστορικά γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και οι λεπτομέρειες των
στρατοπέδων συγκέντρωσης προέρχονται από εκτενή ιστορική έρευνα, κι
έτσι καταφέρνει η κυρία Τραυλού να τα

παρουσιάσει στη πραγματική τους διάσταση, χωρίς ωραιοποιήσεις. Αρκετά
πρόσωπα του μυθιστορήματος υπήρξαν
πραγματικά, αλλά και αυτά που είναι προϊόν μυθοπλασίας διόλου δεν διαφέρουν
από τα υπόλοιπα και δένουν απόλυτα με
την όλη αφήγηση.
Μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα βλέπουμε να παίρνουν σάρκα και οστά οι πάσης
φύσεως ρατσιστικές διακρίσεις που είχαν
αναφερθεί πρωταρχικά στο πρώτο βιβλίο
και η συγγραφέας ζωγραφίζει με τα μελανότερα χρώματα, καταφέρνοντας έτσι να
δείξει, το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού.
«Άνθρωποι από στάχτη,
θεοί από στάχτη,
όλα στάχτη»…. αναμένουμε εναγωνίως τη συνέχεια….

Η συγγραφέας
Η Πασχαλία Τραυλού γεννήθηκε στην
Τρίπολη Αρκαδίας. Τα παιδικά της χρόνια άλλαζε συχνά τόπο διαμονής, λόγω
των μεταθέσεων του στρατιωτικού πατέρα της. Από νωρίς ασχολήθηκε με τη
ζωγραφική, τη μουσική και τον γραπτό
λόγο. Το 1988 εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην Αθήνα, όπου σπούδασε ελληνική κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών. Τότε έκανε τις πρώτες
συγγραφικές της απόπειρες με μικρά
διηγήματα που δημοσιεύονταν σε τοπική εφημερίδα της Βέροιας. Αργότερα,
παρακολούθησε διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών για τη λατινική ποίηση
Ορατίου και Βιργιλίου, ενώ προσφάτως
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές
της στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο "Φύλο και νέα εργασιακά
και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στην κοινωνία της Πληροφορίας", με ειδικότητα
σε ζητήματα ενδυμασίας και εργασιακού
χώρου. Είναι μέλος της Eταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Κείμενά της έχουν
δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά,
ενώ διηγήματά της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογές. Ανήκει στη συντακτική ομάδα του λογοτεχνικού περιοδικού
"diavasame.gr"

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΑΔΕΝΑΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΩΟΘΗΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931 - Κιν.: 6973 262807
email: katerinapapaendo@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Παναγής Δ. Ζούβας (1910 – 1992)
Ιστορικός - συγγραφέας, λογοτέχνης, επίτιμος δρ Φιλοσοφίας, δημοσιογράφος
ΜΕΡΟΣ Β΄

Ε

ίχε ασχοληθεί και με
την ποίηση γράφοντας
διάφορες συλλογές από
τραγούδια, ποιήματα αλλά και
διηγήματα.
Χαρακτηριστικό
είναι το έργο του «Η Κορινθία
στην ποίηση του Α. ΜιχοπούΓράφει ο
λου – Κορινθιανού».
Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος* Κατά το χρονικό διάστημα της
στρατιωτικής του υπηρεσίας διετέλεσε Καθηγητής της Σχολής
των Εφέδρων Αξιωματικών,
ενώ είχε λάβει μέρος ως Έφεδρος Αξιωματικός
στον Ελληνοιταλικό Πόλεμο του έτους 1940 και τον
Ελληνογερμανικό του έτους 1941, την Εθνική Αντίσταση και τον Συμμοριτοπόλεμο (Εμφύλιος). Κατά τη
χρονική περίοδο 1946 – 1952 διετέλεσε ιδιαίτερος
γραμματέας στο Πρωθυπουργικό γραφείο του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη.
Υπήρξε τακτικό μέλος διαφόρων ελληνικών και
ξένων Επιστημονικών Εταιρειών και Ιδρυμάτων.
Παράλληλα, είχε μυηθεί στον Ιπποτικό Τεκτονισμό,
αφού είχε χρισθεί Ιππότης του Τάγματος Ιπποτών
του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, Ιππότης του Τάγματος των Ναϊτών, αλλά και άλλων ταγμάτων. Από
επιστολή του ιδιοκτήτη – υπευθύνου της πολιτικής
και κοινωνικής εφημερίδος «Νέα Πορεία» των Αθηνών κ. Αλεξ. Ανδρούτσου την 6η Μαρτίου του έτους
1975 πληροφορούμαστε ότι είχε διατελέσει Γενικός
Γραμματέας της Ενώσεως των Ελλήνων Λογοτεχνών. Για την ενασχόλησή του με θέματα Χιλιανής
ποίησης είχε γίνει και επίτιμος πρόξενος της Χιλής
στην Ελλάδα.
Εργάστηκε επί σειρά ετών στην Ανώνυμο Ελληνική
Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η Εθνική» 1 ως προϊστάμενος του τμήματος της βιβλιοθήκης της, από
όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Για ένα χρονικό διάστημα εκτέλεσε και χρέη υπευθύνου του Ιστορικού
Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης. Αργότερα, τοποθετήθηκε διοικητής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κορίνθου. Πέθανε στην Αθήνα, στο Νέο
Ψυχικό την 11η Ιανουαρίου του έτους 1992.

Τιμητικές διακρίσεις – βραβεία – παράσημα
– μετάλλια – διαμνημονεύσεις
Από τη συνολική του δράση, καθώς και για το πλούσιο επιστημονικό, κοινωνικό και πνευματικό του
έργο έτυχε πολλών υψηλών εγχώριων και διεθνών
αναγνωρίσεων, τιμητικών διακρίσεων, παρασήμων,
μεταλλίων, βραβείων και διαμνημονεύσεων. Αυτά
ήταν τα ακόλουθα:
1 Κύριος μέτοχός της υπήρξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

- Ελληνικό Μετάλλιο «Η Φανέλλα του Στρατιώτου»2
(1938).
- Πολεμικός Σταυρός Ανδρείας (1940).
- Ελληνικό Μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης Α΄ Τύπος
(1941 – 1945).
- Αναμνηστικό Μετάλλιο ΕλληνοΙταλικού Πολέμου
(1940 – 1941).
- Μετάλλιο Ανδραγαθίας Βασιλικής Χωροφυλακής
(1946).
- Μετάλλιο εξαίρετων πολεμικών πράξεων τύπου
1950.
- Χρυσό Μετάλλιο / Διάσημο της Ελληνικής Βασιλικής Δυναστείας για την συμπλήρωση 100 χρόνων
(1963) από την ίδρυσή της.
- Πολεμικός Σταυρός Ανδρείας έτους 1974.
- Χρυσός Σταυρός Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος (Β΄ τύπος) ως τιμητική επιβράβευση για το
έργο του προς την Πατρίδα.
- Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος ως
τιμητική επιβράβευση για εξαίρετες πράξεις στη
δημόσια σφαίρα που αυξάνουν το διεθνές γόητρο
της Ελλάδος.
- Αστέρας Μεγαλόσταυρου3 Ιππότη του Τάγματος
των Ιπποτών του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου.
- Ταξιάρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (εκκλησιαστικό παράσημο για
τον εορτασμό της Χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους).
2

Η «Φανέλλα του Στρατιώτου» ήταν ένα πανελλήνιο ίδρυμα που
ιδρύθηκε το έτος 1938 και τελούσε υπό την αιγίδα της Βασίλισσας.
Μαζί με το μετάλλιο απονεμόταν και αργυρός ή χάλκινος σταυρός
για την κοινωνική και πατριωτική προσφορά.
3 Είναι το ανώτατο παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου.

- Ταξιάρχης Αγίου Μάρκου 4 , επισκόπου Εφέσου,
Α΄ τάξεως, του Πατριαρχείου Μόσχας (εκκλησιαστικό παράσημο).
- Ταξιάρχης και Μεγαλόσταυρος 5 του Τάγματος των
Ορθόδοξων Χριστιανών Σταυροφόρων Ιπποτών
του Παναγίου Τάφου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (εκκλησιαστικό παράσημο).
- Χρυσός Σταυρός6 Ανώτερου Ταξιάρχη του Βασιλικού Τάγματος Αριστείας του Γεωργίου Α΄ μετά
των ξιφών Γεωργίου και Φοίνικα (σπάνιος τύπος).
- Ταξιάρχης του στρατιωτικού και νοσοκομειακού Τάγματος Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήμ (Λαζαρίτες).
- Ιππότης του Χρυσού Σταυρού7 του Τάγματος της
Τιμής.
- Ιππότης του Παγκοσμίου Τάγματος του Ναού των
Ιεροσολύμων (μασονικός αστέρας και σταυρός
της αξίας).
- Ιππότης του Διεθνούς Χριστιανικού Τάγματος των
Αγ. Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Αγίας Ελένης
(κόκκινος σταυρός της τιμής β΄ τάξεως).
Το έτος 1971 τιμήθηκε με το βραβείο του δήμου Κορίνθου για το έργο του «Ιωάννης Γ. Παπαδιαμαντόπουλος, θυσίαι και αγώνες του κατά την Ελληνικήν
Επανάστασιν του 1821». Για την ενασχόλησή του με
την ιστορία του Τάγματος 8 των Ιπποτών του Αγίου
Διονυσίου Ζακύνθου και τις υπηρεσίες του προς
αυτό του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη.
(Συνεχίζεται)
4 Πρόκειται για τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου της Μόσχας που
απονέμεται από το Τμήμα Εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων.
5 Είναι τιμητική διάκριση που δίνεται από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων ως αναγνώριση για την προσφορά για την πρόοδο της
εκκλησιαστικής ζωής και της επιστήμης της θεολογίας της Καινής
Διαθήκης. Οι σταυροί που απονέμονται στα μέλη του Τάγματος είχαν τη μορφή λειψανοθήκης, στο κέντρο της οποίας υπήρχε ρανίδα
Τίμιου ξύλου.
6 Παράσημο της Ελλάδος που καθιερώθηκε στη μνήμη του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ την 16η Ιανουαρίου 1915 από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο Α΄. Καταργήθηκε το έτος 1975, όταν ιδρύθηκαν τα Τάγματα
της Τιμής. Απονεμήθηκε σε πολίτες που διακρίθηκαν με τις πράξεις
τους υπέρ της Πατρίδας.
7 Απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ως
ηθική αμοιβή για το έργο προς την Πατρίδα και λόγω του ότι ο Παναγής Ζούβας υπήρξε μία από τις διαπρεπείς προσωπικότητες των
τεχνών και των γραμμάτων της εποχής του.
8 Το Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου ιδρύθηκε
από Ζακύνθιους, οι οποίοι μετοίκησαν στις ΗΠΑ μετά την σεισμοπυρκαγιά του έτους 1953 που ισοπέδωσε το νησί της Ζακύνθου.
Φαίνεται ότι ο Παναγής Ζούβας στο διάστημα της παραμονής του
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχε γίνει ενεργό μέλος του
ιστορικού αυτού τάγματος.

* 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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μόνιμος θεσμός του Κοινωνικού Κράτους
το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016
σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και
άλλες διατάξεις».
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, στην
ομιλία του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Για την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων και
τη δέσμη μέτρων που αίρουν πολλές από τις αδικίες
των μνημονίων
- Η Κυβέρνηση κάνει πράξη μία ακόμη δέσμευσή της
και ακυρώνει και τυπικά με νόμο την περικοπή της
προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, όταν κάποιοι
άλλοι όχι απλώς προεξοφλούσαν την περικοπή των
συντάξεων, αλλά δεν μπορούσαν να κρύψουν και τη
χαρά τους μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
- Αυτές τις μέρες έρχεται στη βουλή ένας μεγάλος
αριθμός θετικών μέτρων που αίρουν πολλές από τις
αδικίες των μνημονίων και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
- Μέτρα όπως το κοινωνικό μέρισμα ύψους 710 εκατ.
ευρώ που καταβάλλεται αυτές τις μέρες σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πλειοψηφία των πολιτών,
η μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 1% τον χρόνο, κάθε χρόνο για τα
επόμενα χρόνια, η στοχευμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ακολουθεί ο πρώτος προϋπολογισμός ύστερα από δέκα χρόνια που όχι μόνο δεν
περιέχει περικοπές αλλά αντίθετα, είναι κοινωνικά
και αναπτυξιακά επεκτατικός.
- Όλα αυτά είναι το δικό μας μνημόνιο με τον ελληνικό

λαό. Ένα μνημόνιο ανάπτυξης για όλους και όχι ύφεσης και λιτότητας για τους πολλούς και υπερκέρδη
για τους λίγους.

Για το Κοινωνικό Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι»
- Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που για περισσότερο από μία δεκαετία προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε ευάλωτους πολίτες σε όλη τη χώρα, γίνεται
μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους. Λήγει
το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής ομηρίας για
χιλιάδες συμβασιούχους και διασφαλίζεται η χρηματοδότησή του από πόρους του τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού.
- Με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα θεσπίζεται διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη
περισσότερων από 3.200 μόνιμων θέσεων προσωπικού στους δήμους που είναι ήδη ενταγμένοι στο
πρόγραμμα – με προοπτική επέκτασης των υπηρεσιών αυτών και σε άλλους δήμους στο μέλλον.
- Προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας
λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η σωρευμέ-

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:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 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

νη εμπειρία για τις ευαίσθητες αυτές υπηρεσίες.
- Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
που εργάζονται ήδη στο πρόγραμμα μεταφέρονται
σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια ειδικότητα και
στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των δήμων.
- Οι εργαζόμενοι που καταλαμβάνουν τις νέες θέσεις
απασχολούνται για μια, τουλάχιστον, δεκαετία στις
υπηρεσίες του προγράμματος και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
- Τόσο με την τροπολογία αυτή, όσο και με τις χιλιάδες άλλες προσλήψεις μόνιμου και σταθερού προσωπικού στους ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο
διάστημα, βάζουμε τέλος στην ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων και την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
- Για πρώτη φορά μετά από χρόνια καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό και διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων
στην Αυτοδιοίκηση.

30 Υγεία

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη καθαριστριών στο Νοσοκομείο Κορίνθου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου την οποία υπογράφει η Διοικήτρια
κ. Δήμητρα Καλομοίρη, «το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, με απόφασή του, της 17ης/12/2018 ανακάλεσε αναστολή εκτέλεσης απόφασης της Διοίκησης
του Νοσοκομείου Κορίνθου, που αφορούσε την
πρόσληψη είκοσι έξι (26) καθαριστριών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εξέλιξη
αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε
άμεσα – μέχρι τέλους του έτους- στην πρόσληψη
αυτού του προσωπικού, του οποίου η σύμβαση εργασίας θα είναι διετής.
Μετά και από αυτό το γεγονός, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε, ότι καμία ιδιωτική
εταιρεία, δεν προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες της
στο Νοσοκομείο μας.
Συγκεκριμένα, όπως είχαμε κάνει γνωστό και με
δελτία τύπου, που κατά διαστήματα είχαμε αποστείλει στα ΜΜΕ, πλέον στο νοσοκομείο, μετά και τις τελευταίες προσλήψεις, θα υπηρετούν από 1-1-2019
με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι προσωπικού φύλαξης,
έναντι (8) οκτώ που υπηρετούσαν μέσω ιδιωτικής
εταιρείας.
Δώδεκα (12) υπάλληλοι προσωπικού εστίασης
έναντι (10) δέκα μέσω ιδιωτικής εταιρείας.
Είκοσι έξι (26) υπάλληλοι ειδικότητας καθαριστών-καθαριστριών έναντι (21) είκοσι ενός μέσω
ιδιωτικής εταιρείας.
Τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας πλυντών-πλυντριών.
Δηλαδή σύνολο πενήντα έξι (56) υπαλλήλων,
που αντικατέστησαν τα ιδιωτικά συνεργεία παροχής

υπηρεσιών.
Θα πρέπει να επισημάνουμε και πάλι, ότι οι
προσλήψεις αυτές, πέραν του ότι επιφέρουν δημοσιονομικό όφελος, αφού με λιγότερο κόστος,
επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση του αριθμού του
προσωπικού, επιπλέον εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους αποδοχές, δικαιώματα και συνθήκες
εργασίας, αντίστοιχες των μονίμων υπαλλήλων της
κατηγορίας τους.
Όσοι αυτά τα δυόμισι χρόνια παρακολούθησαν,
ενημερώθηκαν και ενημέρωσαν, για την πορεία του
Νοσοκομείου Κορίνθου και τα πεπραγμένα του, θα
γνωρίζουν, ότι στα πλαίσια της κεντρικής πολιτικής
κατεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και της 6ης
Υγειονομικής Περιφέρειας, δόθηκε από τη σημερινή Διοίκηση, ένας μεγάλος αγώνας, για να υπάρξει

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

το τελικό αποτέλεσμα της εξόδου των ιδιωτικών
εταιρειών παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο
χώρο της υγείας, κόντρα σε συμφέροντα, αντιλήψεις και πρακτικές, που υποστήριζαν και μάχονταν,
για τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος.
Όντας από θέση και πεποίθηση, υπέρμαχοι της
διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας
στη χώρα μας, καλωσορίζουμε το νέο προσωπικό
καθαριότητας, που εντάσσεται στο δυναμικό του
νοσοκομείου και ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους, που με τη δουλειά τους συνέβαλαν στην
ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας ανατροπής
του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ιδιωτικοποίησης
της υγείας και μάλιστα σε δημόσια δομή, που περιθάλπει τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις της
κοινωνίας μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας.
Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους
Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005] εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
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Πολλές ευχές για καλές γιορτές
με αγάπη και υγεία
και μια νέα χρονιά
γεμάτη δύναμη και ελπίδα!
Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά!
Η ∆ιοίκηση, το προπονητικό team
και οι παίκτες του Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Διαμαρτύρεται για τη διαιτησία
στο Λουτράκι ο Α.Ο. Ζευγολατιού
Ανακοίνωση-Διαμαρτυρία για αλλοίωση αποτελέσματος
Ο Α.Ο. Ζευγολατιού στην προσπάθεια του να βοηθήσει το Κορινθιακό ποδόσφαιρο, έχει επιλέξει να
μην τοποθετείται για την διαιτησία, παρ’ ότι κάποιες
φορές έχει αδικηθεί.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι οι διαιτητές ορίζονται
για να τηρούν την ισονομία μεταξύ των ομάδων.
Υπήρξαν όμως προκλητικά διαιτητικά «λάθη» στον
αγώνα της ομάδας μας με τον ΑΟ Λουτρακίου τα
οποια μας εξόργισαν. Τα λάθη της διαιτησίας φάνηκαν δια γυμνών και τηλεοπτικών οφθαλμών και δυστυχώς για αυτούς το video μας δικαιώνει απόλυτα.

Μπορούν άραγε οι διαιτητές Κέκερης, Καρσιώτης
και Γκότσης να μας υποδείξουν έστω ένα διαιτητικό
λάθος υπέρ του Α.Ο. Ζευγολατιού; Ασφαλώς όχι.
Κανονικό τέρμα της ομάδας μας στο 91' το οποίο
εάν δεν μετρούσε έπρεπε να μετατραπεί σε πέναλτι,
ακυρώθηκε κατά περίεργο τρόπο,εκτός και αν αγνοούν τον κανονισμό. Η ζημιά στην ομάδα μας είναι
βαθμολογική και αγωνιστική, γιατί οι αποφάσεις των
διαιτητών προκάλεσαν εκνευρισμό σε παίκτες, προπονητές, παράγοντες και φιλάθλους. Η μέχρι τώρα
ήρεμη στάση μας και η στάση των φιλάθλων μας έχει

Νίκος Καραμαλίκης

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

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

αποδείξει το ήθος μας. Αυτό δυστυχώς εκλαμβάνεται
ως αδυναμία.
Καλούμε τους διαιτητές να δημιουργήσουν μια
αξιόπιστη Κορινθιακή διαιτησίακαι να μην την διασύρουν.
Ελπίζουμε ότι είναι η τελευταία φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια διαιτησία.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Υ.Γ.: Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας.

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
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