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ΤΟΥΜΠΑ Ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” 
ΠΡΙΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΣΤΟΝ ECONOMIST O XΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

«Δουλεύουμε να γίνει η 
Ελλάδα κόμβος έρευνας 

και τεχνολογίας»

Μάγεψε ο "Πλούτος" της Νέας 
Διάπλασης στο θέατρο της Πουλίτσας

Πριν καν 
αναλάβει τυπικά 
ο νέος δήμαρχος 
Κορινθίων κρατά 

ουσιαστικά στα 
χέρια του το τιμόνι 

του δήμου και 
παρουσιάζεται 
αεικίνητος και 

δραστήριος για το 
καλό όλων των 

Κορινθίων
■ σελ. 11

Βασ. Νανόπουλος: Αλλάζουν 
όλα από 1η Σεπτέμβρη!

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο διακυβέρνησης των Δήμων και Περιφερειών

■ σελ. 5

■ σελ. 7-8

■ σελ. 13

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε για 
διαβούλευση για την 
κυβερνησιμότητα των 
δήμων 
Αλλαγές σε αρκετά 
σημεία πριν καν 
εφαρμοστεί ο νόμος με 
τον οποίο διεξήχθησαν οι 
αυτοδιοικητικές εκλογές!

■ σελ. 2

Συνεχίζονται τα έργα 
στο δήμο Σικυωνίων

Υπογραφές 
συμβάσεων έργων 
και παραλαβές νέων 
μηχανημάτων στο 
Κιάτο. Δεν πτοεί 
το καλοκαίρι, τον 
δήμαρχο Σικυωνίων 
Σπύρο Σταματόπουλο!

Θερμότατο το φετινό καλοκαίρι αφού δημοσιογραφική 
σελίδα στο FB έχει προβεί σε συνεχή καυτά δημοσιεύματα. 

■ σελ. 3

Πόλεμος Δημοσιευμάτων με 
αναφορές στη νομιμότητα
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Οι αλλαγές στον «Κλεισθένη»
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση για την κυβερνησιμότητα των δήμων 

Αλλαγές σε αρκετά σημεία πριν καν εφαρμοστεί ο νόμος με τον οποίο διεξήχθησαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές!

Τις αλλαγές στον «Κλεισθένη» και άλλες ρυθμίσεις 
που αφορούν την κυβερνησιμότητα των Δήμων και 
των Περιφερειών περιέχει το σχετικό διυπουργικό 
νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και συ-
ζητείται με τη διαδικασία του επείγοντος.

Πέραν του παράδοξου και πρωτοφανούς να αλλάζει 
ένα σύστημα προτού εφαρμοστεί, προτού δοκιμαστεί 
στην πράξη για να διαπιστωθούν οι αδυναμίες και τα 
κακώς κείμενα (διότι θα εφαρμοστεί από την 1η Σε-
πτεμβρίου με την ανάληψη καθηκόντων των νέων 
δημοτικών και περιφερειακών Αρχών), η νομοθετική 
ρύθμιση έχει φέρει μια ισχυρή αντιπαράθεση:

Οι υπέρμαχοι της απλής αναλογικής θεωρούν ότι 
εγείρονται σοβαρά πολιτικά ζητήματα, αφού με τις 
προωθούμενες αλλαγές αλλάζουν άρδην τα δεδομένα 
αφού εκτιμούν ότι ουσιαστικά “διαταράσσεται” η ετυ-
μηγορία των τοπικών κοινωνιών, όπως εκφράστηκε 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Αντίθετα, οι υπέρμαχοι της "κυβερνησιμότητας" των 
δήμων μιλούν για ένα νομοσχέδιο που θα άρει τα αδι-
έξοδα και θα εξαλείψει τον κίνδυνο της ακυβερνησίας 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου
Με το νομοσχέδιο δύο ή περισσότερες δημοτικές ή 

περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, με 
απαραίτητη προϋπόθεση μια από αυτές είναι η παράτα-
ξη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Η νέα παράταξη 
θα λειτουργεί ενιαία και θα θεωρείται ότι είναι η παράτα-
ξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος ή ο περιφερει-
άρχης ώστε να συγκροτηθούν και τα συλλογικά όργανα 
διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλειά τους.

Ακόμη η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα προ-
έρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο 
δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης.

Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις ώστε να εξασφα-
λίζεται ότι από τον συνδυασμό του δημάρχου ή του 
περιφερειάρχη προέρχεται η πλειοψηφία των διοι-
κητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των 

δήμων και των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων 
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης. Ωστόσο, ο νέος νόμος προβλέπει ρητά ότι κατά 
τη συνεδρίαση των επιτροπών μπορεί να παρίσταται 
ένας σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε 
μέλος σ' αυτές. Αποκτούν, λοιπόν, έναν μερικό χαρα-
κτήρα δημοσιότητας οι συνεδριάσεις των επιτροπών.

Η οικονομική επιτροπή, το νέο “υπουργείο 
Οικονομικών” του δήμου

Ειδικά η οικονομική επιτροπή του δήμου επιφορτί-
ζεται με τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά και τον 
έλεγχο της υλοποίησής του αφού είναι υποχρεωμένη 
ανά τρίμηνο να συντάσει έκθεση προς το δημοτικό 
συμβούλιο στην οποία παρουσιάζεται η πορεία των 
εσόδων και των εξόδων.  Η έκθεση αυτή, στην οποία 
υποχρεωτικά καταχωρούνται οι παρατηρήσεις της 
μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσε-
λίδα του δήμου. 

Η οικονομική Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τον 
προέλεγχο και την υλοποίηση του απολογισμού. Όπως 
είναι γνωστό ο δήμαρχος υποχρεούται σε δημόσιο απο-
λογισμό πεπραγμένων σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, κάθε έτος. Η αλήθεια είναι 
βέβαια ότι ελάχιστοι δήμαρχοι τήρησαν κατά τα περα-
σμένα έτη αυτή την υποχρέωσή τους. Σ' αυτή την "αδια-
φορία" φαίνεται ότι βάζει τέλος ο νέος νόμος. 

Επίσης, ο νέος νόμος ορίζει ότι η οικονομική Επι-
τροπή έχει την ευθύνη της κατάρτισης, εισήγησης και 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου κάθε δήμου. 
Όπως είναι γνωστό ο "Καλλικράτης" προέβλεπε την 
κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου από κάθε δήμο, σε 
ορίζοντα 4ετίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα 
του δήμου να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές χρηματοδο-
τήσεις έργων (ΕΣΠΑ) αλλά και σε κρατικές χρηματο-
δοτήσεις (ΠΔΕ,Φιλόδημος Ι, ΙΙ). Μάλιστα, η απουσία 
Επιχειρησιακού Σχεδίου σε πολλές περιπτώσεις λει-
τούργησε ανασταλτικά για την εξασφάλιση χρηματο-
δοτήσεων. 

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή έχει την ευθύνη για 

μια σειρά σημαντικών αποφάσεων όπως: η σύναψη 
συμβάσεων, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακηρύ-
ξεων,  έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής, σύναψης 
δανείων, λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για συμβά-
σεις έργου, μελετών και υπηρεσιών, πλην των απευ-
θείας αναθέσεων που υπάγονται στο δήμαρχο, απο-
φασίζει για διαγραφή χρεών, διευκόλυνση οφειλετών, 
έγκριση προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων και 
Επιχειρήσεων, κ.ά.

Αλλαγές και για αντιδημάρχους και  
αντιπεριφερειάρχες

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος νόμος οι  Χω-
ρικοί Αντιπεριφερειάρχες προέρχονται υποχρεωτικά 
από τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης 
του Περιφερειάρχη, και όχι άλλου συνδυασμού. 

Η θητεία τόσο των αντιδημάρχων όσο και των αντι-
περιφερειαρχών μειώνεται στον έναν (1) χρόνο [πε-
ρισσότεροι "ικανοποιημένοι" σύμβουλοι!!!] αλλά ακόμη 
και στους 6 μήνες, με σχετική αιτιολογημένη έκθεση. 
Πάντως, ο αντιδήμαρχος ή αντιπεριφερειάρχης δεν 
μπορεί να ανακληθεί νωρίτερα από τους 6 μήνες, ενώ 
αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται 
από την παράταξή του εκπίπτει του αξιώματος!

Πρόεδροι Κοινοτήτων
Τέλος και στις εκλογές για πρόεδρο Κοινότητας 

στις περιπτώσεις που κανένας συνδυασμός δεν έχει 
συγκεντρώσει πάνω από 50%. Ο πρώτος σε σταυ-
ρούς του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού είναι ο νέος 
πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος πέραν των άλλων 
αρμοδιοτήτων του εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο 
την κατανομή των ΚΑΠ στην Κοινότητά του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για στην ψήφιση του Τεχνι-
κού προγράμματος του δήμου η αντιπολίτευση μπο-
ρεί να "κατεβάσει" δική της πρόταση. Μάλιστα ο νέος 
νόμος υποχρεώνει τις υπηρεσίες του δήμου να παρά-
σχουν κάθε δυνατή βοήθεια στην αντιπολίτευση για 
την κατάρτιση και τεκμηρίωση της πρότασής της, αλλά 
και να τη συνοδεύσουν με σχετική εισήγηση!!!

Πολιτική

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Παρέμβαση στην 
Επιτροπή Δημόσιας 
Διοίκησης στο 
Νομοσχέδιο για το 
επιτελικό κράτος

«Θα ξεκινήσω με ένα σχό-
λιο γενικότερο, πολιτικό και 
συμβολικό», σημείωσε ο 
βουλευτής Κορινθίας Γιώργος 
Ψυχογιός στην παρέμβασή 
του στην Επιτροπή Δημόσιας 
Διοίκησης. Και εξήγησε: «το 
πρώτο νομοσχέδιο που έφερε 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 
2015, ήταν για την αναχαίτιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης 
και την υπεράσπιση των πιο 
ευάλωτων ομάδων. Το πρώτο 
νομοσχέδιο που καταθέτει η 
κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας είναι ένα νομοσχέδιο, 
το οποίο προχωράει στην 
υπερσυγκέντρωση εξουσιών 
στον πρωθυπουργό, σε περιο-
ρισμό, κατά κοινή ομολογία και 
απαξίωση της δουλειάς των 
υπουργείων και του κοινο-
βουλίου και, βέβαια, σε ένα 
κλειστό σύστημα που επιτρέπει 
αδιαφάνεια και πελατειακές 
λογικές. Ο κόσμος μπορεί να 
συγκρίνει αυτές τις δύο πρω-
τοβουλίες».

πρόσωπα
“Δουλεύουμε για να γίνει η Ελλάδα 
κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας”

Χρίστος Δήμας, υφυπουργός Ανάπτυξης στη Στρογγυλή Τράπεζα του Economist:

Σ την “23η Στρογγυλή Τράπεζα με την Κυβέρνηση της 
Ελλάδας”, που διοργάνωσε ο Economist μίλησε ο Υφυ-

πουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας. Ο κ. 
Δήμας αναφέρθηκε στα δομικά προβλήματα της 
εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τις προ-
θέσεις της ΝΔ να εξαλειφθεί η υπερφορολόγηση 
και τα εμπόδια στην παραγωγή, ενώ υπογράμμι-
σε κατά τη διάρκεια της ενότητας για το νέο πα-
ραγωγικό μοντέλο της χώρας. την πρόθεση του 
να εργαστεί στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου του, 
προκειμένου η Ελλάδα να γίνει κόμβος Έρευνας 
και Τεχνολογίας. Αναλυτικά μερικά από τα σημεία 
της ομιλίας του κ. Δήμα:
– Η Ελλάδα πρέπει να γίνει σημαντικός κόμβος Έρευνας και 

Τεχνολογίας. Δική μας βούληση είναι η αναδιάρθρωση και 
η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου, ώστε σύντομα να κα-
ταστεί σημαντικός πυλώνας για τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας της εθνικής οικονομίας.

– Έχουμε ένα συγκροτημένο πλάνο για το οικοσύστημα των 
start up επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο βασίζεται σε 

ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, στη δημιουργία ενός βιώσιμου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μια δυναμική πρόσβα-
ση σε κεφάλαια, ικανή να επιτρέψει σε νεοφυείς επιχειρή-

σεις μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
– Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να 
αυξήσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας, τόσο 
τη δημόσια, όσο και την ιδιωτική, προκειμένου να 
υπάρχει συνεχής πρόσβαση σε κεφάλαια.
– Παράλληλα, είναι επιτακτική η ανάσχεση του 
Brain Drain. Η ανάκαμψη της χώρας απαιτεί νέ-
ους και καταρτισμένους Έλληνες επιστήμονες 
και στελέχη επιχειρήσεων. Πολλοί από αυτούς τα 
τελευταία χρόνια έφυγαν στο εξωτερικό. Στόχος 

μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και αξιοκρα-
τικό περιβάλλον τη χώρα, που θα τους πείσει να γυρίσουν 
στην Πατρίδα και παράλληλα να δώσουμε κίνητρα σε επι-
χειρήσεις προκειμένου να συμβάλλουν στην κατεύθυνση 
αυτή. Είναι μια φιλόδοξη προτεραιότητα, την οποία έχουμε 
υποχρέωση να υλοποιήσουμε.

Photo credits: ©Stavros Giannoulis

n
“Ένας από τους 
κύριους στόχους 

μας είναι να 
αυξήσουμε τη 

χρηματοδότηση της 
έρευνας”

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
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

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

Μικρά & διάφορα

Με λαμπρότητα εορτάστηκε 
η Αγία Παρασκευή στο Βραχάτι

Με την δέουσα Εκκλησιαστική τάξη και ευπρέπεια 
πανηγύρισε ο Ενοριακός Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής 
Βραχατίου. Συγκεκριμένα την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 
2019, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός κατά 
την διάρκεια του οποίου ο Ιεροκήρυξ της Ι. Μητρο-
πόλεως μας Πανοσ. Αρχιμ. π. Άνθιμος Παπαλεξόπου-
λος, ομίλησε για την εορτάζουσα Άγια Παρασκευή 
αναφέροντας τα βασικά στοιχεία που απορρέουν από 
την σεπτή βιωτή της, όπως η παρθενία και η αγάπη 
της προς τον Σωτήρα Χριστό. Πριν την απόλυση του 
Εσπερινού πραγματοποιήθηκε η Λιτάνευσης της Ι. 
Εικόνος στους δρόμους της πόλεως του Βραχατίου.  

Ανήμερα της Εορτής, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Κεγχρεών κ. Αγάπιος χοροστάτησε στην Ι. Ακολουθία 
του Όρθρου και στην συνέχεια τέλεσε την Πανηγυρι-

κή Θ. Λειτουργία. Στον λόγο του προς τους πιστούς ο 
Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στον βίο και τα μαρτύ-
ρια της Αγίας Παρασκευής τονίζοντας ότι, ούτε ζωή 
ούτε θάνατος μπόρεσαν να εμποδίσουν την αγάπη 
της προς τον Χριστό. Επομένως και οι φιλέορτοι πι-
στοί οφείλουν να μιμηθούν την Αγία τόσο στην πίστη 
της όσο και στην ιεραποστολική της δράση, ώστε ο 
καθένας να κηρύττει με Ιεραποστολικό ζήλο και με 
την παρουσία του «Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυ-
ρωμένον» (Α’ Κορ. β’ 2). Ολοκληρώνοντας, μετέφερε 
τις πατρικές ευλογίες του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. 
Διονυσίου και ευχήθηκε, όπως ακριβώς η Αγία θε-
ραπεύει τους οφθαλμούς του σώματος έτσι να θερα-
πεύσει τους οφθαλμούς της ψυχής και να χαρίσει το 
φως του Χριστού!

Ο Ιατρικός 
Σύλλογος Κορινθίας 
κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για τα 
τροχαία ατυχήματα
Με δελτίο τύπου ο ιατρικός 
σύλλογος Κορινθίας επισημαίνει 
τις ανησυχητικές διαστάσεις 
που έχουν πάρει τα τροχαία 
ατυχήματα σημειώνοντας: 
«Ανησυχητικές διαστάσεις έχει 
πάρει το τελευταίο χρονικό 
διάστημα η κατακόρυφη αύξηση 
της συχνότητας των τροχαίων 
ατυχημάτων στον νομό μας. 
Η σύγκριση με την αντίστοιχη 
καλοκαιρινή περίοδο του 2018 
κρίνεται απογοητευτική, καθώς 
παρατηρείται άνοδος των 
ατυχημάτων κατά περίπου 50%. 
Το πλέον αποθαρρυντικό στοιχείο 
όμως, είναι οι αυξημένοι θάνατοι 
και οι βαριά τραυματίες.
Μεγάλη ταχύτητα, αλκοόλ, 
έλλειψη προσοχής (χρήση 
κινητού) και παραβιάσεις 
κανόνων οδικής αγωγής 
αποτελούν τα συχνότερα αίτια. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των 
περιστατικών λαμβάνει χώρα 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, 
ενώ σημαντική αναφορά 
πρέπει να γίνει για οδηγούς που 
παρασύρουν πεζούς και δεν 
επιστρέφουν να βοηθήσουν τον 
συνάνθρωπό μας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας 
κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου και συνιστά την συνεχή 
χρήση της ζώνης ασφαλείας, 
του κράνους και τον απόλυτο 
σεβασμό στους κανόνες οδικής 
συμπεριφοράς. Χάνουμε 
καθημερινά συνανθρώπους μας 
άδικα…».

Χτυπούν 
«καμπανάκι» τα 
στοιχεία για τους 
πνιγμούς

Μόνο το τελευταίο 
δίμηνο, έχουν καταγραφεί 
περισσότεροι από 115 πνιγμοί 
στις ελληνικές θάλασσες, 
ενώ αρκετοί -κυρίως παιδιά- 
χάνουν τη ζωή τους στις 
πισίνες. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις την ευθύνη 
φέρουν τα ίδια τα θύματα που 
δεν ακολουθούν τους βασικούς 
κανόνες αυτοπροστασίας.

Ενδιαφέρον για 
αγορά ακινήτων σε 
Κιάτο και Βραχάτι
Σύμφωνα με έρευνα της 
Τράπεζας της Ελλάδος η 
αύξηση της ζήτησης και η 
ενίσχυση των τιμών που 
καταγράφεται στην αγορά 
του real estate εστιάζεται 
σε συγκεκριμένες περιοχές 
και κατηγορίες ακινήτων, οι 
οποίες διαθέτουν επενδυτικά 
χαρακτηριστικά και 
προσελκύουν ζήτηση, κυρίως 
από χρήστες και επενδυτές 
από το εξωτερικό.
 Στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και ειδικά στην 
Κορινθία ομογενείς από τις 
ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία 
και Βρετανία αγοράζουν μικρά 
ακίνητα και παλιά κτήρια και 
ξενοδοχεία για ανακαίνιση και 
ενοικίαση για βραχυπρόθεσμο 
χρονικό διάστημα. Ενδιαφέρον 
υπάρχει για το Λουτράκι, το 
Κιάτο και το Βραχάτι. Έντονη 
παρουσία έχουν Γερμανοί και 
Ιταλοί στη Μάνη ενώ ομογενείς 
από τις ΗΠΑ, Αυστραλία και 
Καναδά  με καταγωγή από 
την Αρκαδία  επιδεικνύουν 
έντονο ενδιαφέρον για αγορά 
ακινήτων στη Δημητσάνα και 
το Λεβίδι!

Θα είναι ο Τάσος 
Γκιολής ο νέος 
Αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας;

Ο φέρελπις γιατρός 
πάντα απασχολούσε την 
κορινθιακή κοινή γνώμη. 
Έντονη προσωπικότητα με 
πολύπλευρη δράση, ξεκάθαρη 
πολιτική τοποθέτηση και 
φυσικά πρώτος σε σταυρούς 
περιφερειακός σύμβουλος 
στο συνδυασμό Νίκα! 
Στην πρόσφατη σύσκεψη 
για το Ράλυ Ακρόπολις ο 
Τάσος Γκιολής ήταν αυτός 
που εκπροσώπησε την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
επιβεβαιώνοντας τις φήμες 
που τον θέλουν να έχει το 
προβάδισμα για τη θέση του 
χωρικού αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας! Ίδωμεν...Τα μέλη του συλλόγου “Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου” με παραδοσιακές φορεσιές τίμησαν 

τη μνήμη της Αγίας κουβαλώντας την εικόνα της κατά την λιτάνευση, 
 αλλά και χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού.
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6945 435411
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Αργυρό μετάλλιο στην 30η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Βιολογίας για τον Γιώργο Χριστοδούλου�

Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία για την 
Ελλάδα στην 30η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Βιολογίας ( IBO), που διεξήχθη από 14 
έως 21 Ιουλίου 2019 στο Szeget της 
Ουγγαρίας. Η ελληνική αποστολή επέ-
στρεψε για πρώτη φορά με ένα ασημέ-
νιο μετάλλιο, που κατέκτησε ο Γιώργος 
Χριστοδούλου  από το 1ο ΓΕΛ Κιάτου. Ο 
Γιώργος που άφησε όλους άφωνους με 
την επιτυχία του (19.500 μόρια σε δύο 
διαφορετικά πεδία), στις Πανελλήνιες 
διέπρεψε για μια ακόμη φορά τιμώντας 
την πατρίδα μας, αλλά κυρίως τιμώντας 
το Κιάτο!

Τους μαθητές της Ελληνικής Εθνικής 
Αποστολής υποδέχθηκε η νέα υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία 
τους συνεχάρη θερμά για τις σημαντι-
κές διακρίσεις που πέτυχαν στο διεθνή 
διαγωνισμό. 

Η Υπουργός εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά 
που οι κόποι των παιδιών ανταμείβο-
νται και, κυρίως, που νέοι άνθρωποι 
αγαπούν την επιστήμη, προσπαθούν 
και αριστεύουν στο πεδίο ενδιαφέρο-
ντός τους. Η κ. Κεραμέως απέδωσε 
τιμητικούς επαίνους και δύο αναμνη-
στικά βιβλία στον κάθε μαθητή.

ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΓΓΑΣ
Διαμαρτύρεται για τις 
εισόδους του Κιάτου
"Καραγκιόζ μπερντέ" χαρακτη-
ρίζει τις εισόδους της πόλης 
του Κιάτου ο επικεφαλής (από 
1ης Σεπτεμβρίου) της αντιπολί-
τευσης του δήμου Σικυωνίων 
Μάρκος Λέγγας.  Σε σχετική 
ανάρτησή του σ0το Facebook 
σημειώνει μεταξύ άλλων: 
«Αισθητική στους δρόμους; 
Άγνωστη λέξη μάλλον για το 
Δήμο Σικυωνίων, καθώς κάθε 
χρόνο και χειρότερη καταντάει 
η κατάσταση με τα μπάνερ, τα 
πανό, τις αφίσες και όλα αυτά τα 
"όμορφα" που επιχειρηματίες, 
σύλλογοι και άλλοι τοποθε-
τούν πλέον όπου τους αρέσει, 
δημιουργώντας μια εικόνα χάους 
ενώ η δημοτική αρχή δυστυχώς 
αδιαφορεί για την αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου.
Αυτό που ζούμε δεν μας αξίζει! 
Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει! 
Ας πάρουμε παράδειγμα τους 
γείτονες μας. Η φουτουριστική 
πρόταση της αρχιτεκτονικής 
ομάδας της Ζάχα Χαντίντ για το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης! 
Είναι στην Ελλάδα του 2019, όχι 
κάπου μακρυά μας. Το μουσείο 
αναμένεται να αλλάξει την εικόνα 
της πόλης της Σπάρτης, αλλά και 
ολόκληρης της Πελοποννήσου. 
(...)
Οι συνΔημότες τον Απρίλιο του 
2919 δημοσίευσαν το Αναπτυξι-
ακό Πλάνο του Δήμου Σικυ-
ωνίων που συμπεριλαμβάνει 
παρόμοια πρότζεκτ. 
Ένα από αυτά τα πρόζεκτ είναι 
και η Είσοδος της πόλης του 
Κιάτου, με διεθνή αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό!
Αντιπολίτευση δεν είναι μόνο 
κριτική και έλεγχος (δηλ. τα αυ-
τονόητα), είναι και προτάσεις. Σε 
λιγότερο από μήνα ξεκινάμε!»

αντίλογος

Πυρετωδώς συνεχίζονται τα έργα
Τι κι αν είναι καλοκαίρι; Ο Σπύρος Σταματόπουλος δε σταματά στιγμή να οργανώνει 

και να προωθεί έργα απαραίτητα για τη λειτουργία του δήμου Σικυωνίων

Σ την υπογραφή της σύμβασης 
για την κατασκευή έργων αντι-

πλημμυρικής προστασίας του Κιάτου 
προχώρησε ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος πριν από λί-
γες μέρες. Το έργο είχε ενταχθεί στο 
πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι" μετά από 
σχετική πρόταση που είχε καταθέσει 
ο δήμος Σικυωνίων και είναι ύψους 

πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο 
του έργου είναι η κατασκευή δικτύου 
ομβρίων με τα απαιτούμενα φρεάτια 
και στόμια υδροσυλλογής στην πόλη 
του Κιάτου. 

Ο στόχος του έργου είναι να ελαχι-
στοποιήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα 
στην πόλη του Κιάτου και να προστα-
τέψει αποτελεσματικά τα σπίτια, τις 

επιχειρήσεις, τις περιουσίες αλλά και 
εν τέλει τις ανθρώπινες ζωές. 

Νέο Σάρωθρο για την καθαριότητα
Εν τω μεταξύ ο δήμος Σικυωνίων 

παρέλαβε ένα καινούργιο, αυτοκι-
νούμενο, αναρροφητικό σάρωθρο 
(σκούπα) χρηματοδοτούμενο από το 
Πρόγραμμα "Φιλόδημος II".
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Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

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

Νέες λύσεις αναζητούν 
στον Φενεό για τα όσπρια 
Στην αναζήτηση νέων αγορών και σύγχρονων μεθόδων 

καλλιέργειας βρίσκονται οι παραγωγοί

Πολλοί αποφάσισαν να στραφούν 
στη βιολογική καλλιέργεια, όπως ο 
Παναγιώτης Φιάκας, που καλλιερ-
γεί στην περιοχή βιολογικά όσπρια 
και Βανίλιες Φενεού με ΠΓΕ. «Ήταν 
ανάγκη, αφού τα εισαγόμενα όσπρια 
ήταν σε χαμηλότερες τιμές και απει-
λούσαν τα ελληνικά προϊόντα», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά στην «ΥΧ» και 
προσθέτει: «Ανοίξαμε τον δρόμο για 
τη βιολογική καλλιέργεια, αφού ήδη 
ο Φενεός έχει προϊόντα με ΠΓΕ που 
δεν είναι υβρίδια».
Η στροφή στην καινοτομία για την 
επίτευξη καλύτερης ποιότητας και 
χαμηλότερου κόστους ήταν αναγκαι-
ότητα και ήδη έχει επιλεγεί ως πρώ-
τη κίνηση η επένδυση σε έναν χρω-
ματοδιαλογέα. Μία κίνηση που δεν 
ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. «Η 

προσπάθεια να αποκτήσουμε μέσω 
συνεταιρισμού έναν χρωματοδιαλο-
γέα που θα ελαχιστοποιούσε το οικο-
νομικό κόστος έπεσε στο κενό, καθώς 
αποδείχθηκε ότι ήταν φορολογικά 
ασύμφορο λόγω της ισχύουσας νομο-
θεσίας.
Έτσι, αναγκαστικά κινήθηκα μόνος 
μου μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης 
για να πετύχουμε τον στόχο μας», 
εξηγεί ο Παναγιώτης Φιάκας. Όπως ο 
ίδιος συμπληρώνει, «το προϊόν με τη 
χρήση του χρωματοδιαλογέα θα φεύ-
γει καθαρισμένο και συσκευασμένο 
στην αγορά.
Η συσκευασία θα είναι το επόμενο 
καθοριστικό βήμα για ένα προϊόν που 
έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρει-
άζονται για να κερδίσει την αγορά».

Πηγή: «Υπαιθρος Χώρα»

6η Λευκή Νύχτα 
στο Κιάτο! 

Με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς, την ανάπτυξη και 
προαγωγή των κοινωνικών & οικονομικών συμφερόντων.

Την 6η συνεχόμενη ¨Λευκή Νύχτα¨ 
διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος 
Κιάτου το Σάββατο 10 Αυγούστου. Τα 
καταστήματα της πόλης θα παραμεί-
νουν ανοικτά, από τις 20:00 το βρά-
δυ μέχρι νωρίς το πρωί. Οι κάτοικοι  
αλλά και οι  επισκέπτες θα μπορούν 
να συνδυάσουν με τον καλύτερο τρό-
πο τις αγορές τους και τον περίπατό 
τους στην πόλη. Σκοπό η τόνωση της 
τοπικής αγοράς, η ανάπτυξη και προ-
αγωγή εν γένει των κοινωνικών και 
οικονομικών συμφερόντων.
Μουσικά ακούσματα με το τμήμα 
κρουστών του Λύκειο Ελληνίδων. 
Επιδείξεις χορού και γυμναστικής 
από Σχολές της πόλης μας. Ζωντανή 

μουσική μέσα στην αγορά, θα πλαισι-
ώσουν και θα εμπλουτίσουν αυτή την 
ξεχωριστή βραδιά. Θα περιλαμβάνει 
μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές. 
Σας περιμένουμε όλους σε αυτήν την 
γιορτή.
Οι “Λευκές Νύχτες” γεννήθηκαν ως 
ιδέα στην Αγία Πετρούπολη, όπου 
τους καλοκαιρινούς μήνες ο ήλιος 
δύει πολύ αργά, και με το αχνό λυ-
καυγές φως να κυριαρχεί. 
Σύντομα επεκτάθηκαν ως θεσμός σε 
εκατοντάδες πόλεις σε όλη την Ευρώ-
πη, εδώ και μερικά χρόνια και σε πολ-
λές ελληνικές. Μια από τις πρωτο-
πόρες αγορές στο θεσμό της Λευκής 
Νύχτας  είναι η αγορά του Κιάτου.    
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ΦΟΥΣΚΏΜΕΝΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ακυρώθηκαν από την 
Περιφέρεια και οι 
δύο αποφάσεις για 
μείωση τελών
Έφτασαν πριν λίγες μέρες 
στα σπίτια των δημοτών του 
Βέλου-Βόχας οι λογαριασμοί 
του Β΄ εξαμήνου του 2018. 
Τα τέλη ύδρευσης εμφα-
νίζονται φουσκωμένα στο 
πλείστον των λογαριασμών 
και ο λόγος φυσικά είναι ότι 
μετά την καταστροφή και 
τη "λασποπλημμύρα"  του 
"Ζορμπά" μεγάλες ποσότητες 
νερού ύδρευσης χρησιμο-
ποιήθηκαν στις οικίες για 
να ξεπλυθούν οι τόνοι της 
λάσπης που είχαν κατακλύ-
σει τα πάντα. 
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέλου-Βόχας προσπάθησε 
δύο φορές να μειώσει τα 
τέλη που θα έφθαναν στους 
καταναλωτές. 
Η πρώτη απόφαση προέβλε-
πε ότι οι δημότες ανεξαρ-
τήτως κατανάλωσης, θα 
πλήρωναν μόνο το πάγιο 
τέλος ύδρευσης. 
Η δεύτερη απόφαση προ-
έβλεπε ότι ανεξαρτήτως 
κατανάλωσης και πάλι, οι 
δημότες θα χρεώνονταν 
μόνο την τεκμαρτή κατανά-
λωση των 50 κυβικών. 
Ωστόσο η Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση, για καθαρά 
τυπικούς λόγους, απέρρριψε 
και τις δύο αποφάσεις και 
έτσι στους λογαριασμούς 
χρεώθηκε το σύνολο της κα-
τανάλωσης του Β΄ εξαμήνου 
2018.

Ύδρευση

Πόλεμος δημοσιευμάτων με 
αναφορές στη νομιμότητα

Η σελίδα Corinthos City και ο δημοσιογράφος Γιάννης Λάμπρου έχουν προβεί 
σε σειρά δημοσιευμάτων που δημιουργούν αναστάτωση στο δήμο Βέλου-Βόχας 

Θ ερμότερο και από αυτό της προεκλογικής περιόδου 
μπορεί να χαρακτηριστεί το κλίμα τις τελευταίες μέρες 

στο δήμο Βέλου-Βόχας. Σειρά δημοσιευμάτων και καταγγελι-
ών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δημιουργούν ένα 
εκρηκτικό κλίμα. Συγκεκριμένα, στη σελίδα Corinthos City 
στο Facebook ο δημοσιογράφος Γιάννης Λάμπρου ανεβάζει 
σε καθημερινή σχεδόν βάση δημοσιεύματα τα οποία αφορούν 
την οικονομική, ηλεκτρονική, ή διοικητική λειτουργία του 
δήμου Βέλου-Βόχας και τα οποία υπαινίσσονται ή και κατη-
γορούν ξεκάθαρα σε αρκετές περιπτώσεις τη σημερινή και 
ταυτόχρονα νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή για κακοδιαχείριση, 
τουλάχιστον. 

Μάλιστα καταγγελίες έφτασαν και στο γραφείο του Εισαγ-

γελέα Πρωτοδικών, καταγγελίες που αφορούν ειδικά την πε-
ρίπτωση του προμηθευτή καυσίμων του δήμου και οι οποίες 
κοινοποιήθηκαν ακόμη και στους αρμόδιους υπαλλήλους του 
δήμου Βέλου-Βόχας. 

Επίσημη απάντηση από το δήμο δεν έχει δοθεί, εκτός βέ-
βαια από μία ανακοίνωση που αφορά στη λειτουργία του σάιτ, 
αλλά και μια προσωπική ανακοίνωση του προέδρου του Λι-
μενικού Ταμείου Κώστα Παλυβού. 

Ας δούμε όμως περιληπτικά τι αφορούν όλα αυτά τα δη-
μοσιεύματα: 

Το πρώτο δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν στο πανηγύ-
ρι του Βραχατίου. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο στήθη-
καν περισσότεροι από 100 πάγκους εκ των οποίων κανείς 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Θανάσης Μανάβης: Ιερό το δικαίωμα 
ενημέρωσης των πολιτών

Ο κατακλυσμός των δημοσιευμά-
των που αφορούν στη λειτουργία του 
δήμου Βέλου-Βόχας (βλέπε παρα-
κάτω και επόμενη σελίδα) ανάγκασαν 
τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
Θανάση Μανάβη και τον συνδυασμό 
του Νέα Πνοή να προβούν στην παρα-
κάτω ανακοίνωση: 

«Tις τελευταίες ημέρες πληθώρα δη-
μοσιευμάτων, που αφορούν τον δήμο 
Βέλου-Βόχας, φέρνουν στην επικαιρό-
τητα σοβαρά ζητήματα, τα οποία η «Νέα 
Πνοή», παρακολουθεί με ενδιαφέρον.

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι  ο 
επικεφαλής Θανάσης Μανάβης, η δη-
μοτική ομάδα και το σύνολο της πα-
ράταξης , εκφράζονται δημόσια απο-
κλειστικά και ΜΟΝΟ από την επίσημη 
σελίδα του συνδυασμού ή με δελτία 
τύπου που έχουν την υπογραφή μας.

Στην Δημοκρατία είναι ανεκτές όλες 
οι απόψεις και το δικαίωμα ενημέρω-
σης των πολιτών ιερό.

Δεν υιοθετούμε τίποτα αλλά και δεν 
απορρίπτουμε τίποτα.

Η δημοτική μας ομάδα είναι σε πλή-
ρη εγρήγορση και σχεδιάζει με τρόπο 
πολιτικό και θεσμικό την αντιπολιτευτι-

κή της τακτική, σεβόμενη την επιθυμία 
του 48% των κατοίκων του δήμου Βέ-
λου-Βόχας για δημοκρατικό έλεγχο της 
δημοτικής αρχής και πλήρη διαφάνεια.

Με σεβασμό στους πολίτες θα αντα-
ποκριθούμε πλήρως στα καθήκοντα ως 
αξιωματική αντιπολίτευση και θα εξα-
σκήσουμε πλήρως τα δικαιώματα μας 
για να προχωρήσει μπροστά ο δήμος 
Βέλου-Βόχας.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του 
νέου δημοτικού συμβουλίου, θα δώ-
σουμε στην δημοσιότητα τον σχεδιασμό 
και τις προτάσεις μας για την νέα τετρα-
ετία.

Μέχρι τότε παρακολουθούμε τις εξε-
λίξεις και παρεμβαίνουμε όπου νομί-
ζουμε ότι χρειάζεται.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
«Νέα Πνοή»
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Συναντήσεις με Δήμα και Σούκουλη
Διαδοχικές συναντήσεις με τον νέο 

υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα 
και την νέα βουλευτή του Νομού Μαρι-
λένα Σούκουλη είχε ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος. Όπως 
αναφέρει σε σχετικά δελτία τύπου που 
εξέδωσε ο δήμος Βέλου-Βόχας:  

«Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννί-
βας Παπακυριάκος επισκέφθηκε τον 
Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. 
Χρίστο Δήμα στο γραφείο του την Πέ-
μπτη 18 Ιουλίου 2019 και αφού τον συ-
νεχάρη για την ανάληψη των νέων του 
καθηκόντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
του έθεσε υπόψη αναλυτικά όλα τα ση-
μαντικά προβλήματα καθώς και τη συμ-
μετοχή του Δήμου σε όλα τα εν εξελίξει 
χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στόχος και των δύο είναι η δημιουρ-
γία κοινού πλαισίου αντιμετώπισης και 
λύσης των θεμάτων που τέθηκαν στη 
συζήτηση.

Ο Υφυπουργός τόνισε στον Δήμαρχο 
ότι θα υπάρχει συνεχή επικοινωνία και 
αποτελεσματική συνεργασία για το συμ-

φέρον του Δήμου και δεσμεύτηκε ότι 
σύντομα θα μας επισκεφθεί.»

Και για τη συνάντηση με τη Μαριλέ-
να Σούκουλη:

«H Βουλευτής Κορινθίας κα. Μαριλέ-
να Σούκουλη επισκέφθηκε τον Δήμαρ-
χο Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριά-
κο σήμερα Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στο 
Ζευγολατιό.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος την συνεχάρη για την 
εκλογή της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως 
μέσα από τη νέα της θέση θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην προώθηση σημαντι-
κών ζητημάτων που αφορούν το Δήμο 
γενικότερα.

Ακολούθησε μία εποικοδομητική 
συζήτηση γύρω από τομείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καθώς και θεμάτων που 
απασχολούν το Δήμο Βέλου Βόχας.

Η επικοινωνία τους θα είναι συνεχής 
και άμεση με στόχο πάντα την αποτελε-
σματική συνεργασία για το συμφέρον 
του Δήμου».

δεν είχε άδεια. Επίσης, αμέσως μετά το δημοσίευμα 
κυκλοφόρησε έντονα η φήμη ότι το τμήμα εμπορίου 
κατέφθασε εσπευσμένα και μοίρασε πρόστιμα σε αρ-
κετούς μικροπωλητές. Κανείς δεν μπορεί να πει με 
ασφάλεια τι ακριβώς συνέβη και επίσημη απάντηση 
ή διάψευση από το δήμο δεν υπήρξε.  

Ένα άλλο δημοσίευμα αφορούσε τη ματαίωση της 
συναυλίας της ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης στο 
Βραχάτι. Το δελτίο τύπου του δήμου ανέφερε επί 
λέξει ότι: «η προγραμματισμένη συναυλία-αφιέρωμα 
στον Μίκη Θεοδωράκη για την Δευτέρα 29 Ιουλίου 
2019 στην παραλία Βραχατίου αναβάλλεται. Λόγω των 
αυτοδιοικητικών εκλογών και λόγω του ότι η συγκεκρι-
μένη συναυλία γίνεται με συνδιοργάνωση με την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων, πριν την ανάληψη των καθηκόντων των νέων 
διοικήσεων έχει σταματήσει κάθε είδους χρηματοδό-
τηση. Γίνονται ενέργειες προκειμένου η συναυλία να 
ορισθεί με νέα ημερομηνία».

 Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του δελτίου τύ-
που υπήρξε θύελλα αντιδράσεων και δημοσιευμά-
των και η δικαιολογία των εκλογών που προέβαλε ο 
δήμος αντικρούστηκε από πολλούς με αναφορές στο 
«Σαρακατσανέικο» αντάμωμα το οποίο επίσης χρη-
ματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια και μετά τις εκλο-
γές. Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα έγγραφα 
αποφάσεων της Περιφέρειας για χρηματοδότηση 
ανάλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ημερομηνί-
ες μεταγενέστερες των εκλογών, αποδυναμώνοντας 
μ’ αυτόν τον τρόπο το επιχείρημα που προέβαλε ο 
δήμος... 

Το πιο σοβαρό από τα δημοσιεύματα που είδαν το 
φως της δημοσιότητας είναι αυτό το οποίο αφορά 
στον προμηθευτή καυσίμων του δήμου Βέλου-Βό-
χας. Σύμφωνα με τα έγγραφα και τις αποφάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου που δημοσίευσε ο δημοσιο-
γράφος Γιάννης Λάμπρου έχει κυρηχθεί έκπτωτος. 
Το θέμα το οποίο σύμφωνα με έγγραφα που δημο-
σιεύτηκαν πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα και 
κοινοποιήθηκε τόσο στην Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και στους 
εμπλεκόμενους υπαλλήλους του δήμου, ανέφερε 
ότι παρά το γεγονός ότι ο προμηθευτής κηρύχθηκε 

έκπτωτος δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από 
το νόμο κυρώσεις (αποκλεισμός κλπ) αλλά αντιθέτως 
κατέληξε με 0% έκπτωση να πάρει με απευθείας ανά-
θεση την προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2019-2020 
ύψους 140.000€ περίπου.... 

Και ερχόμαστε στην πραγματικά περίεργη περί-
πτωση του σάιτ του δήμου Βέλου-Βόχας. Η επίση-
μη ιστοσελίδα του δήμου βρίσκεται στη διεύθυνση 
velovocha.gr Όπως ισχυρίζεται στο σχετικό δημο-
σίευμα ο δημοσιογράφος, στην επίσημη ιστοσελίδα, 
στην κεντρική σελίδα, το «κλικ» πάνω στην εικόνα 
της παραλίας του Βραχατίου οδηγεί σε μία άλλη υπο-
σελίδα του αρχικού σάιτ με διεύθυνση velo-vocha.gr. 
Σ’ αυτήν την υποσελίδα στην αρχική σελίδα της φι-
γουράρει πρώτο πρώτο θέμα το οποίο αφορά τη σε-
ξουαλική υγεία των ανδρών. Τα ερωτήματα πολλά. Η 
ανακοίνωση του δήμου επισημαίνει πώς: «η διεύθυν-
ση της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Βέλου Βόχας 
είναι η συγκεκριμένη https://velovocha.gr/.

Όπως είναι γνωστό σε όλους μας στο χώρο του δια-
δικτύου εκμεταλλευόμενοι κάποιοι την ανωνυμία που 
προσφέρει μπορεί να προβούν σε ενέργειες που προ-
σβάλλουν είτε πρόσωπα, είτε θεσμούς, ακόμη και έναν 
ολόκληρο Δήμο.

Θεωρούμε ότι ο Δήμος μας βρίσκεται αρκετά ψηλά 
στη συνείδηση όλων μας ώστε να μην προσβάλλεται 
από διάφορες γελοιότητες».    

Σχετιζόμενο με τη συντήρηση της ιστοσελίδας του 
δήμου ήταν και το δημοσίευμα το οποίο αφορούσε 
στην ανάθεση εργασίας σε εταιρεία με ΑΦΜ διαφο-
ρετικό από αυτό που πληρώθηκε το έργο στο τέλος. 

Φαίνεται λοιπόν ότι το 2018 έγινε απευθείας ανάθεση 
για τη συντήρηση του σάιτ σε εταιρεία η οποία έφερε 
διαφορετικό ΑΦΜ από αυτήν που κόπηκε το ένταλμα 
πληρωμής μετά την ολοκλήρωση του έργου. Τι ακρι-
βώς έχει συμβεί και πώς πληρώθηκε ένα ένταλμα 
που είχε διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό στο οποίο είχε 
γίνει η ανάθεση, παραμένουν ερωτήματα.

Τέλος, τον ασκό του Αιόλου φαίνεται ότι άνοιξε δη-
μοσίευμα σχετικά με τις θέσεις που καταλαμβάνουν 
τα καταστήματα στην παραλία Βραχατίου, αφού 
όπως έγινε γνωστό όσα καταστήματα βρίσκονται δυ-
τικά της παιδικής χαράς, και εμπίπτουν στην αρμοδι-
ότητα του δήμου, της Κτηματικής Υπηρεσίας και του 
Λιμεναρχείου Κιάτου, δεν έχουν καταβάλει αντίτιμο 
για την κάλυψη του αιγιαλού, αφού ο δήμος Βέλου-
Βόχας δεν διηνήργησε την σχετική δημοπρασία. Ο 
προέδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Παλυβός 
ανέλαβε να εξηγήσει την κατάσταση αναφέροντας 
πώς: «Σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Βέλου-
Βόχας, αναγκαζόμαστε να ενημερώσουμε τους πολί-
τες για τους λόγους, που η δημοτική αρχή του Αννίβα 
Παπακυριάκου και προεδρίας Κωνσταντίνου Παλυ-
βού,δεν προεβη στη δημοπράτηση των θέσεων του 
Δήμου στην παραλία.

Οι λόγοι είναι :
-Ζορμπάς : έκτακτα καιρικά φαινόμενα, δεν μπο-

ρούσαμε να κάνουμε μίσθωση χωρίς να έχουν πραγ-
ματοποιηθεί τα απαραίτητα έργα πάνω σε λάσπες, σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

-Εκλογές : Αδυνατούμε να λάβουμε οποιαδήποτε 
απόφαση ένα μήνα πριν από αυτές, καθώς και τρείς 
μήνες αργότερα». Ενώ στο τέλος της ανακοίνω-
σής του σημείωνε δεικτικά πώς: «Η Διοίκηση με την 
Αντιπολίτευση είναι η μέρα με την νύχτα. Κάποιοι θα 
διοικήσουν 13 χρόνια και κάποιοι θα χάσουν. Άλλοι θα 
ασπρίσουν διοικώντας κι άλλοι θα ασπρίζουν αντιπολι-
τευόμενοι».

Στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου απάντησε ο 
δημοσιογράφος Γιάννης Λάμπρου μέσω της σελίδας 
Corinthos City με μακροσκελές κείμενο στο οποίο 
ο κ. Παλυβός εγκαλείται για παράβαση καθήκοντος 
αλλά και μεγάλο αριθμό παρανομιών (κατά την εκτί-
μηση του δημοσιογράφου) που συμβαίνουν στην πα-
ραλία Βραχατίου αλλά και ειδικά στην επιχείρησή του.



ΔΕΥΤΕΡΑ  5  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019 9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Βέλου-Βόχας

Εθελοντισμός, χορηγίες και καλή διάθεση 
άλλαξαν όψη στο Δημ. Σχολείο Βραχατίου

Παράδειγμα προς μίμηση η λειτουργία του Συλλόγου Γονέων  
και Κηδεμόνων του Σχολείου και το έργο που επιτυγχάνει!

Την Κυριακή 21.07.2019 ολοκληρώθηκε η κα-
τασκευή του ακρυλικού αντιολισθηρού δαπέδου 
στο μπάσκετ και το βόλεϊ του Δημοτικού Σχολεί-
ου Βραχατίου. 

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων που υλοποίησε το έργο: «Με τα χρώματα 
άλλαξε η όψη της αυλής και ομόρφυνε το Σχολείο. 
Τα παιδιά δεν θα γλιστρούν παίζοντας και ελπίζου-
με να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον τους για τον 
αθλητισμό. Για το έργο θέλουμε να ευχαριστήσου-
με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή 
κ. Ανδρικόπουλο για την άψογη συνεργασία, τους 
χορηγούς μας που είναι η Μότορ Όϊλ Ελλάς, το ξε-
νοδοχείο Αλκυών, τα Super Market Κρητικός και 
ο εκπρόσωπος τους κ. Λουμάνης Δημήτριος, αλλά 
κυρίως ευχαριστούμε τους γονείς για την στήριξη 
που προσφέρουν στον Σύλλογο».

Πολλά πολλά συγχαρητήρια στο διοικητικό 
συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου για την 
εξαιρετική πρωτοβουλία τους η οποία είναι άξιο 
παράδειγμα μίμησης από όλους τους συλλόγους 
της περιοχής και όχι μόνον. Μπράβο!

Επίσης συγχαρητήρια για την υποστήριξη αξί-
ζουν στους χορηγούς που σε δύσκολους καιρούς 
υποστήριξαν την προσπάθεια του συλλόγου να 
προσφέρει ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον 
στα παιδιά!
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Αντιπλημμυρικά έργα και αποζημιώσεις
Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες η κατα-
σκευή του τοιχίου αντιστήριξης στην τοπική 
κοινότητα Ταρσινών για την αποκατάσταση 
και την διαπλάτυνση τμήματος δημοτικής 
οδού από τις καταστροφικές πλημμύρες 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.
Επιπλέον, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευ-
ής νέου οχετού ομβρίων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στην ίδια κοινότητα με στόχο 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομέ-
νων.

Μοιράζονται οι αποζημιώσεις 
του "Ζορμπά"
Εν τω μεταξύ ξεκίνησε η καταβολή των 
αποζημιώσεων στους δικαιούχους από τις 
πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, 
από την 1η Αυγούστου 2019 σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του δήμου. Στην ανα-
κοίνωση διευκρινίζονται ακόμη τα εξής: 
«Εκτίμηση των υπηρεσιών είναι ότι μέ-
χρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα 
ολοκληρωθεί η πληρωμή στο σύνολο των 
δικαιούχων.
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε ότι:
Α) Τα χρήματα που ενέκρινε το ΥΠΕΣ για 

Τίμησαν τον Πέτρο Τσιούγκο
Μια όμορφη εκδήλωση προς τιμήν του αειθαλούς συγγραφέα του Ελλη-
νοχωρίου Πέτρου Τσιούγκου έλαβε χώρα στην πολιτιστική αίθουσα του 
χωριού. Η Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων οργάνωσε σε συνεργασία με 
το δήμο Βέλου-Βόχας και το ΝΠΔΔ Ανέλιξη εκδήλωση στην οποία τι-
μήθηκε ο 94χρονος Πέτρος Τσιούγκος, ο γηραιότερος ίσως, εν ενεργεία 
συγγραφέας της Κορινθίας. Για τον συγγραφέα μίλησαν ο πρόεδρος του 
Ελληνοχωρίου Χρήστος Μαρούσης ο πρόεδρος και τα μέλη της Εταιρείας 
Κορίνθιων Συγγραφέων κατά σειρά, Γιάννης Μπάρτζης, Σωτήρης Κοκ-
κωνάκης και Ελένη Κυριακοπούλου. 
Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο, όχι μόνο από το Ελληνο-
χώρι, ο οποίος προσήλθε παρά την ζέστη της ημέρας για να τιμήσει τον 
Πέτρο Τσιούγκο και το έργο του. Εντύπωση προκάλεσαν στους παρευρι-
σκόμενους τα γενεολογικά δέντρα του χωριού, τα οποία έχει επιμεληθεί 
ο 94χρονος συγγραφέας τα οποία κοσμούν τον έναν τοίχο της αίθουσας 
εκδηλώσεων και καλύπτουν το σύνολο της ιστορίας του Ελληνοχωρίου.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

την αποζημίωση λόγω πλημμύρας 
είναι χαρακτηρισμένα ως “έκτακτα 
ειδικευμένα” και ως τέτοια, δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για καμία 
άλλη δαπάνη.

Β) Η πληρωμή των ποσών στους δι-
καιούχους αποτελεί το τελευταίο στά-
διο διεκπεραίωσης.
Πριν την πληρωμή των ποσών στους 
δικαιούχους ακολουθήθηκε κάθε δι-

αδικασία που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για το συ-
γκεκριμένο είδος δαπάνης όσο και 
για τον έλεγχο των φακέλων και την 
ενταλματοποίηση τους».



Δυναμικά έχει μπει στο ρόλο του, έστω και 
αν τυπικά δεν έχει αναλάβει 
ακόμη το δημαρχιακό θώκο, 
ο Βασίλης Νανόπουλος. Ο 

νέος δήμαρχος Κορινθίων αφενός πραγμα-
τοποιεί συναντήσεις στα γραφεία της νέας 

κυβέρνησης για θέματα που αφορούν το 
δήμο, αφετέρου αφιερώνει χρόνο να γνω-
ρίσει εκ των έσω τη λειτουργία των υπη-
ρεσιών του δήμου, να εντοπίσει αδυναμίες 
και δυσλειτουργίες με σκοπό όλα αυτά να 
εκλείψουν από την 1η Σεπτεμβρίου. 

Μάλιστα τα εγκαίνια των νέων γραφείων 
της ΔΕΥΑΚ ο νέος δήμαρχος στη σύντομη 
ομιλία του είπε ότι θα αναλάβει ο ίδιος την 
προεδρία της επιχείρησης και ότι θα φροντί-
σει να παρθούν αποφάσεις οι οποίες θα βελ-
τιώσουν την ποιότητα ζωής των Κορινθίων!

ΔΡΑΣΗ!
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Βασ.Νανόπουλος: Από 1η Σεπτεμβρίου 
που αναλαμβάνουμε αλλάζουν πολλά�
Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στα κυβερνητικά γραφεία ο νέος δήμαρχος για Ράλυ Ακρόπολις, 

Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και όποια άλλα θέματα απασχολούν το δήμο Κορινθίων

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

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Επιβεβαιώνοντας την άριστη συ-
νεργασία του με τον νέο υφυ-

πουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα αλλά 
και  την άσβεστη θέλησή του να ερ-
γαστεί ακούραστα για να προσφέρει 
στο δήμο Κορινθίων ο νέος δήμαρ-
χος Βασίλης Νανόπουλος βρίσκεται 
απο τη μία στην άλλη σύσκεψη, έστω 
κι αν τυπικά δεν έχει αναλάβει ακόμη 
το ρόλο του δημάρχου.

Έτσι λοιπόν ο Βασίλης Νανόπουλος 
έδωσε το παρόν στην ευρεία σύσκε-
ψη η οποία έγινε υπό τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη για 
τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το 
Ράλλυ Ακρόπολις συγκεκριμένα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο 
ΓΓ Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο 
υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Χρήστος Δήμας, ο νέος περιφερειάρ-
χης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, 
ο εκπρόσωπος εκ Κορινθίας του νέου 
περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Τάσος 
Γκιολής και ο αντιδήμαρχος Λουτρακί-
ου, Τάσος Σακελλαρίου. 

Προσδιορίστηκαν, έπειτα από την 
ενημέρωση του προέδρου της ΟΜΑΕ, 
Δημήτρη Μιχελακάκη, για τις αγωνι-
στικές και οικονομικές προϋποθέσεις, 
εκείνες οι πρώτες ενέργειες που απαι-

τούνται, ώστε η άνοιξη του 2019 να εί-
ναι η πρώτη και η τελευταία φορά που 
το Ράλλυ Ακρόπολις δεν διεξήχθη.

Επισημάνθηκαν, επιπλέον, τα ισχυρά 
οικονομικά και τουριστικά οφέλη που 
προκύπτουν, αλλά και η σημαντική ευ-
καιρία για να συνδεθεί, αυτός ο σπου-
δαίος διεθνής αγώνας, με τα απαραίτη-
τα κοινωνικά μηνύματα για την «οδική 
ασφάλεια και συμπεριφορά» στη χώρα.

Συνάντηση με 
Δήμα και Βεσυρόπουλο

Συνεχίζοντας το μαραθώνιο των συ-
ναντήσεων και συσκέψεων ο Βασίλης 
Νανόπουλος συναντήθηκε με τον νέο 
Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-

λο Βεσυρόπουλο και τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα με θέμα το 
Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και 
την περιφερειακή αγορά Λεχαίου. Με 
έκδηλες τις προθέσεις του να μην αφή-
σει ούτε μια ώρα να πάει χαμένη για το 
δήμο Κορινθίων ο νέος δήμαρχος είχε 
μια μακρά και ειλικρινή συνεργασία για 
δύο από τα σημαντικότερα θέματα που 
απασχολούν το δήμο. Παρούσα στη 
συνάντηση ήταν και η κ. Μαρία Μέξια 
Διευθύντρια του Λαογραφικού Μου-
σείου Κορίνθου.

Τέλος, ο Βασίλης Νανόπουλος έδω-
σε το παρόν και στο Λουτράκι όπου 
παρακολούθησε εκδήλωση για την Βι-
ώσιμη Αστική Κινητικότητα τονίζοντας 

ότι θα επιδιώξει ως δήμαρχος ο δήμος 
Κορινθίων να ακολουθήσει ανάλογο 
πρόγραμμα το οποίο θα έχει πολλαπλά 
οφέλη. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε 
με σιγουριά ότι ο Βασίλης Νανόπουλος, 
πριν καν κάτσει επίσημα στην καρέκλα 
του δημάρχου Κορινθίων, έχει κάνει 
τόσες συναντήσεις ουσίας και τόσες 
ενέργειες υπέρ του δήμου του, όσες 
δεν έχουν κάνει άλλοι δήμαρχοι που 
είναι χρόνια στο δημαρχιακό θώκο. 

Του ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχί-
ζει με την ίδια ζέση να εκπληρώνει το 
ρόλο του με την υψηλή αίσθηση καθή-
κοντος και είμαστε σίγουροι ότι θα φέ-
ρει το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους!
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Αποκατάσταση και ανάδειξη της Ενετικής 
Υδατογέφυρας στον Άσσο Κορινθίας

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 κρίσιμα έργα 
πολιτισμικής, πολιτιστικής και επενδυτικής σημασίας 
για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία 
προστίθενται στα πολύ σημαντικά έργα στον τομέα 
του Πολιτισμού που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 
είτε εκτελούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩ-
ΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ),  στον άξονα  προτεραιότητας: 3 
«Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οι-
κονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εντάχθηκαν τα έργα: 
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ-
ΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 420.000,00 
€

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ 3.010.300,00 €

• ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣH ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓ-
ΧΡΕΩΝ 719.800,00 €.

Η Ενετική Υδατογέφυρα του Άσσου
Η γέφυρα - υδραγωγείο γεφυρώνει το χείμαρρο 

Ράχιανι ή Λογγοπόταμο, ο οποίος διασχίζει την κοι-
λάδα των Κλεωνών και εκβάλλει στον Κορινθιακό 
κόλπο. Βρίσκεται κοντά στο χωρίο Άσσος, 12 χλμ. 
περίπου δυτικά της πόλης της Κορίνθου, πάνω στην 
παλαιά εθνική οδό Κορίνθου- Πατρών.

Η κατασκευή της γέφυρας είναι εξαιρετικά επιμε-
λημένη και η ακρίβεια των χαράξεων δείχνει υψηλό 
επίπεδο τεχνικών γνώσεων. Αντίστοιχα κτίσματα 
στη μορφή και τη χρήση συναντάμε μόνο στην ενε-
τοκρατούμενη Κρήτη. Κατά συνέπεια και η γέφυρα 
–υδραγωγείο του Λογγοποτάμου θα πρέπει να κα-
τασκευάστηκε κατά την Β΄ Ενετοκρατία (1687-1715) 
στο πλαίσιο του εντονότατου ρυθμού οικοδομικής 
δραστηριότητας του επικράτησε σε ολόκληρη την 
Πελοπόννησο.

Πρόκειται μια λίθινη, πολύτοξη, γέφυρα υδραγω-
γείου, μεγάλων διαστάσεων, που αναπτύσσεται σε 

δύο διαζώματα. Η κατασκευή της χαρακτηρίζεται από 
καλή ποιότητα. Έχει ύψος 8,50 περίπου μέτρα, μήκος 
27,00 μέτρα και πλάτος υδραύλακα 2,00 περίπου μέ-
τρα. Στο πρώτο διάζωμα η υδατογέφυρα αποτελείται 
από ένα μεγάλων διαστάσεων τόξο που βαίνει σε δύο 
ακρόβαθρα.

Το τόξο του πρώτου διαζώματος χαρακτηρίζεται 
από την τέλεια ημικυκλική του χάραξη και έχει άνοιγ-
μα 8,70 περίπου μέτρων. Εδράζεται στα ακρόβαθρα 
και αποτελείται μόνο από τη στεφάνη του τόξου που 
είναι κατασκευασμένη από ίσων διατάσεων, θολίτες, 
με πολύ καλή μεταξύ τους συναρμογή.

Τα ακρόβαθρα τοποθετούνται σε απόσταση από την 
όχθη και μέσα στην κοίτη του χειμάρρου. Έχουν τρί-
πλευρη κάτοψη και πρισματικό όγκο. Αποτελούνται 
από ένα μεγάλων διαστάσεων πεσσό και δύο τοίχους 
που αποτελούν επεκτάσεις εν είδει πλαγίων τοίχων, 
των πτερυγοτοίχων, σχηματίζοντας με τον κύριο άξο-
να της γέφυρας γωνία 120ο περίπου μοιρών.

Το δεύτερο διάζωμα αποτελείται από μία τοξωτή 
πεσσοστοιχία και από ένα τόξο στα δυτικά. Αρχικά 
υπήρχαν δύο τόξα που πλαισίωναν την πεσσοστοιχία. 
Το σωζόμενο στα δυτικά τόξο ανήκει σε μία δεύτερη 
οικοδομική φάση ενώ το ανατολικό έχει πρόσφατα 
καταστραφεί μετά από ανθρώπινη παρέμβαση και 
στη θέση του έχει κατασκευαστεί σήμερα υδραύλα-

κας από οπλισμένο σκυρόδεμα που στηρίζεται στη 
γέφυρα.

Στόχοι της επεμβάσεως
• Η αντιμετώπιση των δομικών και των οικοδομικών 

προβλημάτων του μνημείου. 
• Η αισθητική αναβάθμιση του μνημείου και του αμέ-

σου περιβάλλοντός χώρου στα πλαίσια της κατά το 
δυνατόν αποκαταστάσεώς του.

• Η ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρ-
χαιολογικής αξίας του μνημείου.

• Η λειτουργική αξιοποίηση του μνημείου.
Η ένταξη του έργου "Αποκατάσταση και ανάδειξη 

της Ενετικής Υδατογέφυρας στον Άσσο Κορινθίας", 
είναι μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, που ολοκληρώ-
νει τις πολλές και αδιάκοπες προσπάθειες που είχε 
κάνει και ως Υπουργός Πολιτισμού για τα έργα Πολι-
τισμού. Ειδικότερα τα έργα αυτά στην Πελοπόννησο 
ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέ-
ρουν την υπογραφή του κ. Πέτρου Τατούλη.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικος Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.
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ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 

«Μουσικοί 
αντικατοπτρισμοί» 
στην Πανσέληνο 
του Αυγούστου 

Το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας παρουσιάζει 
την παράσταση «Μουσικοί 
αντικατοπτρισμοί», μια 
δράση για την πανσέληνο 
του Αυγούστου.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.) και 
το Ιστορικό Λαογραφικό 
Μουσείο Κορίνθου (ΙΛΜΚ), 
πραγματοποιούν την όγδοη 
δράση τους, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Γέφυρες με 
θέμα για φέτος «Γέφυρες: 
Ανοιχτά Μουσεία 2019».
Με αφορμή την πανσέληνο 
του Αυγούστου, διοργα-
νώνουν την Παρασκευή 16 
Αυγούστου, μουσική βραδιά 
με τίτλο «Μουσικοί αντικα-
τοπτρισμοί», στον υπαίθριο 
χώρο του Μουσείου Περι-
βάλλοντος Στυμφαλίας.
Ο Γιάννης Παπαχριστο-
δούλου και η Γιολάντα 
Λασκαρίδη παρουσιάζουν 
ένα πλούσιο πρόγραμμα για 
«πιάνο-φωνή», αφιερω-
μένο στην αυγουστιάτικη 
νύχτα και στον τόπο που 
μεγάλωσαν.
Η είσοδος είναι ελεύθερηγια 
το κοινό.

εκδήλωση Γιόρτασε τα 20 χρόνια του 
και μάγεψε ο “Μέγας 

Αλέξανδρος” στο Βραχάτι�
 “Πάντα ν΄ ανταμώνουμε…” η ευχή του προέδρου του Συλλόγου Άρη Σταύρου 

στο κλείσιμο της εκδήλωσης!

Την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, ο Πολιτιστικός & Αθλητι-
κός Σύλλογος Βραχατίου Κορινθίας “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” 
γιόρτασε τα 20 χρόνια από την ίδρυση των τμημάτων Παρα-
δοσιακού Χορού, με μια θαυμάσια εκδήλωση, στην Παραλία 
Βραχατίου. Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του την 
εκδήλωση εκφράζοντας μ' αυτό τον τρόπο την αγάπη και την 
υποστήριξή του στο δραστήριο σύλλογο του Βραχατίου. 

Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε ο Καραγκιοζοπαίχτης 
Άθως Δανέλλης ζωντανεύοντας μέσα από τον μπερντέ του τις 

φιγούρες και τις ιστορίες του Θεάτρου Σκιών. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανάμεσα στα χορευτι-

κά  προβαλλόταν βίντεο στο οποίο άτομα που έχουν διατελέ-
σει Πρόεδροι του Συλλόγου, Μέλη του Συλλόγου, Χορευτές, 
ο Χοροδιδάσκαλος και o Πρόεδρος του Συλλόγου μίλησαν 
για τον Σύλλογο και την σημασία του χορού και ευχήθηκαν 
τα καλύτερα για το μέλλον του αγαπημένου τους "Μεγάλου 
Αλεξάνδρου Βραχατίου".

Η ορχήστρα, που αποτελούταν από τον Ανδρέα Παππά, στα 

Ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη από τη Νέα Διάπλαση Μπολατίου 
έλαμψε στο θεατράκι του Δαφνώνα στην Πουλίτσα

Στο φιλόξενο θεατράκι του Δαφνώνα στην Πουλίτσα το Σάββατο 3 
και την Κυριακή 4 Αυγούστου, στις 9.00 μμ το εφηβικό θεατρικό 
τμήμα της Νέας Διάπλασης Μπολατίου παρουσίασε με μεγάλη επι-
τυχία  τον "ΠΛΟΥΤΟ" του Αριστοφάνη σε θεατρική διασκευή Βασίλη 
Πανόπουλου και Ζοζεφίνας Τζoνάκα. Η σκηνοθεσία ήταν του πολυ-
τάλαντου Άρη Σταύρου και η μουσική του Βασίλη Πανόπουλου.
Τα παιδιά ξεδίπλωσαν με ιδιαίτερη χάρη το ταλέντο τους χαρίζοντας 
στους θεατές μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Είναι αξιοθαύμα-
στη η προσπάθεια που γίνεται και εξαιρετικό το αποτέλεσμα που 
παράγεται μέσα στους κόλπους της "Νέας Διάπλασης". Ο Σύλλογος 
του Μπολατίου έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχυ της ποιότητας 
στις θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάζει και δικαίως μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως πρωτοπόρος και ηγέτης στο χώρο του ερασιτε-
χνικού θεάτρου στην Κορινθία (και ίσως όχι μόνο!). 
Όλα αυτά βέβαια να μην ξεχνάμε ότι πραγματοποιούνται και υλο-
ποιούνται χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του συλλόγου 
και κυρίως του προέδρου κ. Μπάμπη Ανδρικόπουλου.
Η παράσταση ανέβηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου – Βόχας 
και την φιλοξενία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πουλίτσας «Ο Άγιος 
Σπυρίδωνας».

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

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

Εκδηλώσεις

κρουστά, τον Ηλία Μαυρίκη στο λαού-
το, τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη στο 
ακορντεόν, τον Μανώλη Παπαδομαρ-
κετάκη στην κρητική λύρα, τον Γιάν-
νη Μπόσγα στο κλαρίνο, τον Σωτήρη 
Μαργώνη στο βιολί, τον Αλέξανδρο 
Μιμίδη στην τσαμπούνα και τον Πα-
ναγιώτη Λάλεζα στο τραγούδι, μάγεψε 
με τις όμορφες ερμηνείες παραδοσι-
ακών τραγουδιών που συνόδεψαν με 
χάρη  τους χορευτές του Συλλόγου. Ο 
χοροδιδάσκαλός τους Αθανάσιος Μπό-
σγας, αλλά και ο πρόεδρος του συλλό-
γου Άρης Σταύρου δεν έλειψαν από 
το χορό και απέδωσαν μαζί με τους 

υπόλοιπους χορευτές χορούς από τον 
Μοριά, την Ρούμελη, την Μακεδονία, 
την Θράκη, την Θεσσαλία, την Ήπειρο, 
την Κρήτη και άλλα νησιά με τέχνη και 
επιδειξιότητα.   

Στο τέλος της εκδήλωσης μέλη του 
παρόντος Δ.Σ. απένειμαν τιμητικές 
πλακέτες σε παλαιότερα μέλη και στον 
Χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου, με 
πολλές ευχαριστίες για την προσφορά 
όλων!

Ο Πρόεδρος Άρης Σταύρου κλεί-
νοντας την εκδήλωση, ευχαρίστησε 
συμμετέχοντες και θεατές, με την ευχή 
“Πάντα ν΄ ανταμώνουμε…”!

Εκδήλωση μνήμης και τιμής 
για τον Πετιμεζά στο Κιάτο

Το Ίδρυμα Κορινθιακών Με-
λετών και ο Δήμος Σικυωνίων 
συνδιοργανώνουν εκδήλωση 
μνήμης και τιμής για την ηρωϊκή 
θυσία του Αναγνώστη Πετιμεζά, 
του υιού του Σωτηράκη και των 
Ελλήνων αγωνιστών που έπεσαν 
μαχώμενοι κατά τμημάτων της 
στρατιάς του Δράμαλη στην Μάχη 
παρά τα Βασιλικά [θέση Αρκούδα] 
στις 12/8/1822.

Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 11 Αυγούστου, 
ώρα 11:00 το πρωί, μπροστά στο 

άγαλμα του Πετιμεζά, στην Πλα-
τεία Ελευθερίας στο Κιάτο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης θα τελεστεί επιμνημόσυνη 
δέηση, θα αναγνωσθεί το χρονι-
κό της μάχης και θα ακολουθήσει 
σύντομο πρόγραμμα παραδοσια-
κών χορών.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 
το Εργατικό Κέντρο Κιάτου, το 
Λύκειο Ελληνίδων-παράρτημα 
Κιάτου και η Βυζαντινή χορωδία 
του συλλόγου Ιεροψαλτών Κο-
ρινθίας "Κυριακός ο Υμνωδός". 
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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)

ZIRIA Festival 2019
Μια τριήμερη μαραθώνια μουσική 

γιορτή στο θεϊκό οροπέδιο της Ζήρειας
Έρχεται η ώρα για να  ανηφορίσουμε και 

πάλι στην πανέμορφη διαδρομή από το Ξυ-
λόκαστρο προς τα μαγευτικά Τρίκαλα και το 
θεϊκό οροπέδιο της Ζήρειας, για το 11o Ziria 
Music Festival, το πιο high και ανοιχτό πάρτυ 
του καλοκαιριού!

Ελεύθερο και συμμετοχικό, πιστό και φέ-
τος στην παράδοση που το θέλει κάθε χρόνο 
πιο πλούσιο και σημαντικό από το προηγού-
μενο!  Μια τριήμερη μαραθώνια μουσική (και 
όχι μόνο) γιορτή σε φανταστικό περιβάλλον, 
με δύο σκηνές και με εναλλακτικές δραστηρι-
ότητες που απλά δεν ..υπάρχουν.  Για όλες τις 
ηλικίες, για οικογένειες, παιδιά και …σκυλιά!  
Είσοδος, κατασκήνωση, δραστηριότητες, όλα 
ελεύθερα! Ο χώρος, το Σαλέ και οι υποδομές 
θα είναι έτοιμες και θα υποδέχονται κατα-
σκηνωτές και επισκέπτες από την Τετάρτη 28 
Αυγούστου.

Το μουσικό πρόγραμμα
32 acts από κορυφαία σχήματα dj’s και πα-

ραγωγούς συνθέτουν το φετινό μουσικό μας 
πρόγραμμα, που υπόσχεται πολλά γούστα, 
για όλα τα γούστα! 

Ένα μεγάλο ταξίδι στην ανεξάρτητη σκηνή 
μας, μέσα από ένα τολμηρό κοκτέιλ με μεγά-
λες δόσεις ροκ, χιπ χοπ, ηλεκτρονικής, φολκ, 
παραδοσιακής, ρέγγε αλλά και ατμοσφαιρι-
κής και ινστρουμένταλ μουσικής, μια εμπει-
ρία χωρίς παρωπίδες, με συνεχείς ευκαιρίες 
για ξεφάντωμα και χορό, που θα μας μείνει 
αξέχαστη! 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
14:00 | Σβήνουμε κεράκια. 10 χρόνια Ziria 
Festival!
17:00 | Συνάντηση των εθελοντών μας
18:30 | Damirah
19:30 | Dury Dava
20:30 | Κακό συναπάντημα

21:45 | Anser x Eversor
22:45 | Στίχοιμα
00:00 | The Burger project
After party
01:30  | Lip Forensics
          | Djane Freedu
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
14:00 | Venus Volcanism
15:00 | Σείριος Σαββαΐδης
17:00 | Θεατρική παράσταση «Κομποστοπία»
18:15 | Made by grey
19:15 | Empty frame
20:15 | Λάμδα 
21:15 | Balothizer 
22:15 | The Last Drive
23:30 | Nightstalker
After party
01:30 | Strawberry Pills
         | Anatolian Weapons
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
11:00 | dj Panos D.  “Face lift” dj set 
14:00 | Atomic Love
15:00 | Δημήτρης Φραγκούλης
16:00 | Third Eye Bizarre
18:30 | Supersoul 
19:30 | The screaming fly 
20:30 | Babo Koro 
21:45 | Θραξ Πανκς
22:45 | Planet of Zeus 
00:00 | Kooba Tercu 

After party
01:00 | Cleopatra Fyntanidou 
         | Mikele
         | Nikolas Gale

Εναλλακτικές δραστηριότητες
Πολλές φανταστικές δραστηριότητες φυ-

σιολατρικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και 
παιδικές πλαισιώνουν την εμπειρία του Ziria 
Music Festival!

Ιδιαίτερα φέτος,  με την ευγενική χορη-
γία συλλόγων, ιδιωτών και εταιριών και τη 
συνεργασία με το γνωστό φεστιβάλ τέχνης 
“Festivart”, διοργανώνουμε πολλές νέες δρα-
στηριότητες που απλά δεν υπάρχουν! Δείτε 
και διαλέξτε: 
• Εικαστικά installations από το «Festivart», 

το μεγάλο φεστιβάλ τέχνης, με έδρα το 
Λουτράκι, μέσα από μια μεγάλη συνεργα-
σία που εγκαινιάσαμε φέτος, που φιλοδο-
ξεί να δώσει μια νέα διάσταση στο φεστιβάλ 
μας!

• Διαγωνισμός φωτογραφίας κατά τη δι-
άρκεια του φεστιβάλ, σε συνεργασία με 
το monopoli.gr, με μεγάλα δώρα από την 
CANON Greece

• Σεμινάριο αστροφωτογραφίας τοπίου από 
τον Άγγελο Μακρή

• Αστροπαρατήρηση, με τη βοήθεια του 
Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων 

Φθιώτιδας, της ομάδας αστρονομίας της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, του 
Συλλόγου φίλων ερασιτεχνικής αστρονο-
μίας Ευρυτανίας και άλλων συλλόγων και 
ερασιτεχνών αστρονόμων

• Αφήγηση μύθων: «Των αστεριών οι μύ-
θοι» και «Τα Έρμαια» με την Ακριβή Καλ-
δίρη και τον Γιάννη Ρασούλη

• Ανάβαση στην κορυφή της Ζήρειας, στα 
2.375 μ., με τον ΕΟΣ Κορίνθου

• Οργανωμένη κατάβαση στο Σπήλαιο του 
Ερμή με τον ΣΠΕΛΕΟ - SPELEO.

• Πεζοπορία στο Δάσος της Φλαμπουρίτσας, 
με τον ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ ΑΔΩΝΙΣ και τον ΕΟΣ 
Κορίνθου 

• Μάθημα και επίδειξη Wudang Tai Chi / 
Wudang  Kung Fu από τη Σχολή παραδο-
σιακών κινέζικων τεχνών «Γερανία»

• Μάθημα γιόγκα με τον Κωνσταντίνο Ανα-
στασόπουλο Yoga Healing Center

• “Sounbath”: Ηχοθεραπεία με τον Νίκο Νι-
κολακόπουλο

• Βιωματικό εργαστήρι με την Ζίνα Αγγελο-
πούλου

Υποστηρικτές και εθελοντές
Όπως πάντα, η διοργάνωση είναι συμμε-

τοχική. Πραγματοποιείται με την στήριξη του 
Χιονοδρομικού κέντρου Ζήρειας, πολλών 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ξενοδό-
χων και εστιατόρων των Τρικάλων, φίλων και 
εθελοντών.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις μπάντες κι 

έναν-έναν μουσικό για την αφιλοκερδή / φι-
λική συμμετοχή του.
Διοργάνωση: Πολιτιστικός σύλλογος Σύθας
Σε συνεργασία με το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Ζήρειας και τις, εκ των ων ουκ άνευ, βοήθει-
ες χορηγών και εθελοντών.
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-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ
Τιμήθηκε και φέτος η 
ανάμνηση της θρυλικής μάχης

Όπως κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου τιμήθηκε 
η Μάχη στα Δερβενάκια, στη θέση Άγιος 
Σώστης και στον Ανδριάντα του Κολο-
κοτρώνη, όπου 3.000 περίπου Έλληνες 
επαναστάτες ξεκλήρισαν τμήμα 14.000 της 
Τουρκικής στρατιάς, οι περισσότεροι ιππείς 
και αξιωθήκανε νίκης περιφανούς, χάρις στις 
κεραυνοβόλες ενέργειες του ανδρειωμένου 
στρατηλάτη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. 
Καμιά προσωπικότητα του ελληνικού κόσμου 
δεν ταυτίστηκε τόσο στενά με την Πελο-
πόννησο, όσο ο Θεόδωρος ή Θεοδωράκης 
Κολοκοτρώνης, που πέρασε στην ιστορία με 
την προσωνυμία «Γέρος του Μοριά». Αλλά 
ο Κολοκοτρώνης, λόγω της παγκόσμιας 
αναγνώρισης του ελληνικού επαναστατικού 
αγώνος του έπους του '21, δεν τιμάται μόνο 
στην Πελοπόννησο. Τιμάται σε όλο τον ελλη-
νικό χώρο και σε όλη την υφήλιο, όπου είναι 
διάσπαρτος ο Ελληνισμός. 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την αγνή φι-
λοπατρία του, τη σύνεση και την ανδρεία του, 
με το ψυχικό του μεγαλείο και τη μέχρι θυσίαν 
αγάπη του για την ελευθερία και την προκοπή 
του λαού είναι το φωτεινό παράδειγμα που 
διδάσκει του σύγχρονους πνευματικούς, 
πολιτικούς ηγέτες, τους νέους και ολόκληρη 
την κοινωνία.
Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

επέτειος

Εκδηλώσεις

Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΑΜΑΛΙΑ  
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786180210439
Αριθμός σελίδων: 528

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Δεν ξέρω αν πίσω από τα φαινόμενα 
ζει και σαλεύει μια μυστική, ανώτερή 
μου ουσία.
Κι ούτε ρωτώ, δε με νοιάζει».
Νίκος Καζαντζάκης

ΣHΜΕΡΑ:
Ένας serial killer εκτελεί τελετουρ-

γικά τα θύματά του, όλα ανήλικα κο-
ρίτσια, αφήνοντας ως υπογραφή μια 
κάρτα ταρό που απεικονίζει τον Πε-
ντάκτινο Ιππότη.

Ο αστυνόμος Αριστείδης Καππαρός, 
αντιμέτωπος με τη δυσκολότερη υπό-
θεση της καριέρας του, κυνηγά τον 
δολοφόνο ισορροπώντας στα όρια του 
χρόνου.

Καθώς η κλεψύδρα αδειάζει, ζωές 
κρέμονται από μια λεπτή κλωστή…

35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΑ:

Μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 
γιαγιάς της, η Αμαλία έρχεται αντιμέ-
τωπη με μια ιδιότυπη κληρονομιά.

Ωστόσο, ούτε η ίδια γνωρίζει αν 
πρόκειται για ευχή ή κατάρα.

Το δάσος, που ως τότε ήταν το κα-
ταφύγιό της, πλέον δεν μπορεί να την 
κρύψει.

Τώρα τρέχει. Για να σωθεί…
«Ιδιαίτεροι» άνθρωποι εξουσιάζουν 

τους αδύναμους.
Μπορούν να ορίσουν το Καλό και το 

Κακό;
Ο συγγραφέας παρασύρει τους ανα-

γνώστες σε ένα μυ-
στηριακό μονοπάτι 
σωστών επιλογών 
και πλάνης.

Άραγε ένα αχνό 
φως, σαν την καύ-
τρα του τσιγάρου, 
είναι ικανό να 
φωτίσει αρκετά το 
σκοτάδι;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΜΑΣ

Ο συγγραφέας αυτή τη φορά κατα-
πιάστηκε με θεματολογία στη οποία 
δεν μας έχει συνηθίσει. Το τόλμημά 
του όμως μας ικανοποίησε απόλυτα.

Πρόκειται για ένα αστυνομικό, κοι-
νωνικό μυθιστόρημα με μεταφυσικά 
στοιχεία και διαδραματίζεται μέσα σε 
μια ατμόσφαιρα μυστηριακή.

Ο σατανισμός, η μαγεία και η πάλη 
Καλού και Κακού υπήρξαν και παρα-
μένουν πάντα επίκαιρα θέματα.

Άτομα που μεγάλωσαν σε ένα άρ-
ρωστο οικογενειακό περιβάλλον και 
έφτιαξαν ο καθένας μια άρρωστη προ-
σωπική ζωή. Χωρίς ιδανικά, χωρίς 
ηθική, φραγμούς, ανεξέλεγκτοι στις 
πράξεις τους, άτομα χωρίς συνείδηση. 
Κανείς δεν είναι αθώος σε αυτό το βι-
βλίο, μα κανείς δεν είναι και απόλυτα 
ένοχος. Όλα έχουν να κάνουν με την 
θεωρία του χάους. Όλα είναι αλυσι-
δωτές αντιδράσεις που στο τέλος οι 
ήρωες παίρνουν αυτό που τους αξίζει 
αλλά και ο αναγνώστης παίρνει την 
κάθαρση που του χρειάζεται και έχει 
ανάγκη. Στον αντίποδα δε, μια έφηβη 
που νομίζει πως κάνει την επανάστασή 
της διασχίζοντας εν αγνοία της πολύ 
σκοτεινούς δρόμους, τιμωρώντας έτσι 
τη μητέρα της θεωρώντας την υπεύ-
θυνη για την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται. Και μέσα σε όλα, ένας σε 
απόλυτα ανθρώπινες διαστάσεις αστυ-

νόμος που προσπαθεί να 
βγάλει άκρη.

Μια εξαιρετική αφή-
γηση γεμάτη ένταση, 
όπως μας έχει μάθει σε 
προηγούμενα μυθιστο-
ρήματά του ο κύριος 
Πετρουλάκης κι εδώ εί-
ναι σε αυξημένο βαθμό. 
Καταφέρνει και κρατάει 
τον αναγνώστη από τις 
πρώτες κιόλας λέξης της 
ιστορίας μέχρι το τέλος. 

Οι χρονικές εναλλαγές είναι απόλυτα 
ισορροπημένες και δεν δημιουργούν 
σε καμία περίπτωση σύγχυση.  Οι δε 
χαρακτήρες παρουσιάζονται επιβλη-
τικοί και με ένταση. Η ιστορία ρέει με 
απόλυτη αρμονία. Σε αυτό το βιβλίο 
τολμάει και θίγει θέματα ταμπού, όπως 
η παιδική κακοποίηση, η αιμομιξία, η 
χαρτομαντεία, ο σατανισμός.

Ένα εντελώς διαφορετικό βιβλίο 
από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο 
κύριος Πετρουλάκης, αλλά μας εκ-
πλήσσει ευχάριστα, γεμάτο ένταση και 
μια λυτρωτική κορύφωση στο τέλος 
που θα δικαιώσει όλους. Μπορεί να 
αριθμεί 520 σελίδες, αλλά η ευχάριστη 
επίγευση που αφήνει ακολουθεί τον 
αναγνώστη για αρκετό καιρό.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε 

στην Αθήνα και έζησε στο Ρέθυμνο και στα 
Χανιά από όπου και κατάγεται. Είναι συν-
θέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει 
σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες 
σε όλη την Ελλάδα. Έχει διατελέσει διευ-
θυντής στο διαφημιστικό τμήμα και ραδι-
οφωνικός παραγωγός στο Δίκτυο fm 91,5 
στα Χανιά. Ασχολείται επαγγελματικά με 
τη φωτογραφία, είναι αφηγητής παραμυ-
θιών, προπονητής και Πανελληνιονίκης 
στο άθλημα του Taekwondo και έχει ως 
χόμπι την αναρρίχηση και τις καταδύσεις.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



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
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Αλιευτικός τουρισμός 
στον Κορινθιακό Κόλπο

Γράφει ο Τάσος Δροσόπουλος*

Ο ι αλιείς τη στιγμή αυτή  στον Κορινθιακό Κόλπο 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης  

δεδομένης της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων και της 
ταυτόχρονης πολυετούς οικονομικής κρίσης που βι-
ώνει η χώρα μας. Ο Αλιευτικός τουρισμός είναι, όπως 
έχουν δείξει τα στοιχεία, ένα ισχυρό Αγροτικό προϊόν 
και από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή 
αγορά. Τα βήματά μας θα πρέπει να είναι γρήγορα και 
σωστά. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά με την προσέλκυ-
ση επιπλέον τουριστών. Ανοίγονται νέες θέσεις εργασί-
ας με την παραμονή των νέων στο επάγγελμα του ψαρά 
και ενισχύονται τα εισοδήματα τους. 

Ας ξεκαθαρίσω ότι ο Αλιευτικός τουρισμός, είναι 
διαφορετικό προϊόν από το θαλάσσιο τουρισμό και τα 
σκάφη αναψυχής. Αναφέρομαι σε επαγγελματικά Αλι-
ευτικά σκάφη κατάλληλα διαμορφωμένα, ούτως ώστε 
να μεταφέρουν τουρίστες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια 
επιζητούν να ζήσουν από κοντά αυτό το είδος τουρι-
σμού και να γευθούν επάνω στο σκάφος τα αλιεύματα, 
που οι ίδιοι αλίευσαν ή που το σκάφος αλίευσε και τους 
τα προσφέρει ως γεύμα. Οι ίδιοι συμμετέχουν στην όλη 
διαδικασία της αλίευσης μιας κι αυτό είναι που έχουν 
πληρώσει για να δουν και να απολαύσουν.

Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση μέσα από ημερίδες 
σε τοπικό και δημοτικό επίπεδο ώστε να ενημερω-
θούν όλοι (ψαράδες, τουριστικοί  πράκτορες, πολιτικοί 
,ΜΜΕ) για το αγροτικό προϊόν που διαθέτουμε και λέ-
γεται Αλιευτικός τουρισμός. Θα πρέπει να εισαχθεί στα 
είδη του θεματικού τουρισμού που προσφέρουν οι τα-
ξιδιωτικοί πράκτορες 

 Η Ευρωπαϊκή ένωση επιδοτεί προγράμματα για την 
προώθηση του Αλιευτικού τουρισμού ( Interregional 
Mediterranean project: Fishing Tourism for sustainable 
development in the Mediterranean area-είναι για 6 χώ-
ρες μαζί με την Ελλάδα.) διευκολύνοντας τους ψαρά-
δες, να κάνουν Αλιευτικό τουρισμό και να συμμετέχουν 

και στα Ευρωπαϊκά όργανα στην Αλιεία.
Για τον Κορινθιακό θα πρέπει αρχικά σε κάθε λιμάνι 

να υπάρχει ένα αλιευτικό σκάφος, με άδεια Αλιευτικού 
τουρισμού. Αυτό θα πρέπει να το προβάλλουμε εσω-
τερικά αλλά κυρίως στο Εξωτερικό. Ο Κορινθιακός 
αποτελεί πλέον θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και 
συγκαταλέγεται στις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000. 
Με υπουργική απόφαση έχει δημιουργηθεί  Φορέας  
Διαχείρισης στις αρμοδιότητες του οποίου, συμπερι-
λαμβάνεται η προβολή όλων των ιδιαίτερων χαρακτη-
ριστικών που τον καθιστά μοναδικό, συμμετέχοντας 
σε εκθέσεις σχετικές με τον θαλάσσιο τουρισμό στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Πανελλαδικά υπάρχουν σκάφη τα οποία ήδη έχουν 
άδεια για Αλιευτικό τουρισμό και η εμπειρία που έχουν 
μέχρι τώρα αποκτήσει μπορεί να βοηθήσει και τους 
ψαράδες μας εδώ στον Κορινθιακό. Υπάρχει ηλεκτρο-
νική πανελλαδική πλατφόρμα   ( www.fishingtrips.gr) 
στην οποία υπάρχουν όλες οι πληροφορίες  και η επι-
κοινωνία  μαζί τους θα είναι πολύτιμη.

 Μέσα από την συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης  
με τον Σ.Π.Ο.Α.Κ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ορ-
θολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου  «Ο 
ΑΡΙΩΝ») που είναι ο σύνδεσμος των 14 Δήμων του 
Κορινθιακού, των 4 Περιφερειών και των αντίστοιχων 
συλλόγων επαγγελματιών Αλιέων, έχουμε την βάση 

για άμεση ενημέρωση όλων των ψαράδων μέσα από 
τις διευθύνσεις Αλιείας και την κατάρτιση ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου που θα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Α. Κάλεσμα σε κάθε Νομό και ενημέρωση των Συλ-
λόγων Αλιέων, των επαγγελματιών του τουρισμού και 
όλων των εμπλεκομένων φορέων  με ομιλητές ειδι-
κούς πάνω στο θέμα του Αλιευτικού τουρισμού και φυ-
σικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Β. Εξασφάλιση ενδιαφερομένων Αλιέων όσο το δυ-
νατό περισσότερων για μετατροπή των σκαφών, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε Τουριστικά Αλιευ-
τικά και εξασφάλιση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 
ένωση που θα τα διαθέτει για αυτό το σκοπό.  

Γ. Συμμετοχή του Αλιευτικού τουρισμού στον Κο-
ρινθιακό Κόλπο ως αναπτυσσόμενο είδος θεματικού 
τουρισμού, σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα και σε 
σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό με την βοήθεια τουρι-
στικών πρακτορείων που ήδη το προβάλλουν.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Κορινθιακού Κόλ-
που αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη όλης 
της περιοχής γύρω από αυτόν και φυσικά έχουν να κά-
νουν με την τουριστική προβολή μέσα από την οποία 
θα ωφεληθούν όλοι οι Δήμοι.         Η προσέλκυση του-
ριστών, μέσα από την ορθολογική ανάπτυξη του τουρι-
στικού μας προϊόντος, και η αύξηση του εισοδήματος 
των επαγγελματιών Αλιέων και των επαγγελματιών 
του τουρισμού  θα πρέπει να μας οδηγήσει σταδιακά 
στην διαπίστωση ότι έχουμε το ¨θησαυρό¨  που λέγε-
ται Κορινθιακός. Ας τον προστατεύσουμε λοιπόν όπως 
έχουμε καθήκον και ας προβάλλουμε σε όλους την μο-
ναδικότητά του, που είναι αδιαμφισβήτητη και ας ωφε-
ληθούμε πολλαπλά.

                                                                                   
* Ο κ. Τάσος Δροσόπουλος είναι Φυσικός-

Εκπαιδευτής Αυτόνομης Κατάδυσης, Αντιπρόεδρος του 
Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου
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Την κατάργηση υποχρεωτικότητας 
χρήσης των POS ζητά η Π.Ο.Ε.Ε.

Οικονομία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, 
οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Καθρέπτης 2 μέτρα σαλονιού, Καναπές τριθέσιος 

που γίνεται κρεβάτι, Κρεβάτι σιδερένιο 
με στρώμα, Τραπέζι κουζίνας με 4 καρέκλες,  
Τραπέζι τηλεόρασης, 2 τραπέζια στρογγυλά 

σαλονιού, ένας καθρέπτης δωματίου, ένα πλυντήριο 
ρούχων Morris 2 ετών. Τηλ. 69 89 56 40 24

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

Η Πελοποννησιακή Ομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με 
δελτίο τύπου το οποίο υπογράφει ο 
πρόεδρος της κ. Βασίλης Παγώνης ζητά 
την κατάργηση της υποχρεωτικότητας 
χρήσης των POS στις συναλλαγές. Το 
σκεπτικό της ομοσπονδίας αναλύεται 
ως εξής:

«Σαφής είναι η αντίληψη μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης της οικονομικής 
πολιτικής, ότι αποτελεί σπουδαίο εργα-
λείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, 
η επιβολή των ηλεκτρονικών μεθόδων 
πληρωμών.

 Έγκυρες πληροφορίες λένε ότι σχεδιά-
ζεται μια ακόμη μείωση του ορίου χρήσης 
μετρητών στις πληρωμές. Το όριο αυτή 
τη στιγμή είναι στα 500 ευρώ, το οποίο 
ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανά κλάδο, 
ανάλογα με τον κίνδυνο για φοροδιαφυ-
γή. Παρότι το υφιστάμενο όριο είναι ήδη 
χαμηλό σε σχέση με τα ισχύοντα τόσο 
στην Ε.Ε. όσο και στις ανεπτυγμένες χώ-
ρες διεθνώς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είχε στα σχέδιά της την επιβολή CPLs 
(Cash Payments Limits –Όριο χρήσης 
μετρητών στις πληρωμές). Έπειτα όμως 
από μελέτη που κράτησε περισσότερο 
από ένα χρόνο εγκατέλειψε την ιδέα αυτή 
τον Ιούνιο του 2018. Η σχετική αναφορά 
της Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι «η επιβολή ορίων στις πληρωμές τοις 
μετρητοίς είναι ευαίσθητο θέμα για τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί 
από τους οποίους θεωρούν τη δυνατό-
τητα πληρωμής σε μετρητά θεμελιώδη 
ελευθερία, η οποία δεν πρέπει να περιο-
ριστεί δυσανάλογα». Ακόμα η μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπέρανε ότι τα 

CPLs στη νομοθεσία των κρατών- μελών 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και εντεί-
νουν την άνιση μεταχείριση των επιχειρή-
σεων. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι περι-
ορισμοί ταλαιπωρούν τις συνεπείς επι-
χειρήσεις και τους πελάτες τους, χωρίς 
να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα 

στους φοροδιαφεύγοντες, οι οποίοι προ-
φανώς δεν καταγράφουν στα βιβλία τους 
εισπράξεις όταν δεν έχουν εκδώσει παρα-
στατικό. Αυτές οι αμφιβόλου αποτελεσμα-
τικότητας ρυθμίσεις (CPLs, υποχρεωτική 
χρήση POS) ενδέχεται να περιορίζουν τα 
δημόσια έσοδα περιστέλλοντας την οικο-
νομική δραστηριότητα. Παράλληλα και 
κυρίως απειλούν ιδιαίτερα τον περιορι-
σμό της ελευθερίας και των δικαιωμάτων 
των Ελλήνων πολιτών, που καθίστανται 
τελικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε 
σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους.

Η Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπο-
ρίου και Επιχειρηματικότητας ζητά να 
πάψει αυτή η εσφαλμένη αντίληψη της 
χρησιμότητας υποχρεωτικής επιβολής 
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρω-
μών. Η δογματική αυτή άποψη είτε εκ-
φράζεται από ανικανότητα να βρεθούν 
λύσεις στο ουσιαστικό πρόβλημα της 
φοροδιαφυγής, ή χρησιμοποιείται ως 
υπεκφυγή για να μη γίνει παραδεκτό ότι ο 
κυριότερος λόγος ύπαρξης εκτεταμένης 
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι η υπερ-
φορολόγηση ή τέλος, ακόμα χειρότερα, 
πρόθυμα προσφέρει δικαιολογίες στο 
καρτέλ των Τραπεζών να κερδοσκοπεί 
στις πλάτες των μικρομεσαίων, φορτώ-
νοντάς τους υποχρεωτικές λειτουργικές 
δαπάνες».

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ως Νοσοκόμος - Νοσηλευτής για 

ηλικιωμένους  Τηλ. 6989 564 024

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η πρώτη θεματική ημερίδα που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα από την ΕΣΕΕ με θέμα: «120 δόσεις στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία και στην Εφορία. Ευκαιρίες και προβλήματα»

 Οι δύο εισηγητές, καταξιωμένοι εμπειρογνώμονες, ο καθένας στο αντι-
κείμενό του κύριοι Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος και Αντώνης Μου-
ζάκης φοροτεχνικός, ανέλυσαν διεξοδικά τις ευκαιρίες που δίνονται στους 
οφειλέτες του Δημοσίου των χρόνων της κρίσης. Ταυτόχρονα επεσήμα-
ναν και τα προβλήματα που έχουν οι νέες ρυθμίσεις και την προσοχή που 
χρειάζεται να δοθεί για να αξιοποιήσει ο κάθε οφειλέτης τη δυνατότητα 
που του δίνεται να απεμπλακεί από τον βραχνά των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών του.  Η ημερίδα μεταδόθηκε μέσω livestreaming από το κανάλι της 
ΕΣΕΕ στο Youtube, απ’ όπου την παρακολούθησε πλήθος ενδιαφερομέ-
νων από όλη την Ελλάδα.



ΔΕΥΤΕΡΑ  5  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2019 19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ, 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ. 

& 5:00-9:00 μ.μ.

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

Οικονομία

Συνάντηση είχε το μεσημέρι της Τρίτης 23 
Ιουλίου 2019, ο Υφυπουργός Έρευνας & Τε-
χνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας με τον Πρόε-
δρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Πανα-
γιώτη Πιτσάκη και τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Ευθύμιο Τάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανα-
πτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν στους 
επιχειρηματίες – μέλη του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας και άπτονται άμεσα των θεμάτων 
του τομέα που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός. 
Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη απα-

σχολούν έντονα τον σύγχρονο επιχειρημα-
τία που αποζητά νέες λύσεις στις σημερινές  
προκλήσεις.

Επίσης, τοποθετήθηκαν από κοινού στην 
ανάγκη για συνεργασία μεταξύ του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας, ώστε να δίνονται 
άμεσες και στοχευμένες λύσεις στην αντιμε-
τώπιση ζητημάτων που αφορούν την επιμε-
λητηριακή κοινότητα.

Η συνάντηση έκλεισε σε ευχάριστο και 
αισιόδοξο κλίμα.

Συνάντηση Πιτσάκη - Δήμα για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 

στις κορινθιακές επιχειρήσεις

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΧΑΪΚΟ
Μονοκατοικία 253 τ.μ.,  

εντός οικοπέδου 4,2 στρεμμάτων
Αποτελείται από 2 σαλόνια, 2 τραπεζαρίες,  

2 κουζίνες, 4 κρεββατοκάμαρες και 3 λουτρά. 
Διαθέτει καλοριφέρ και τζάκι. 

Περιλαμβάνει οικοσκευή αποτελούμενη από:  
2 ψυγεία, πλυντήριο ρούχων και πιάτων,  

2 ηλεκτρικές κουζίνες.
Στο κτήμα υπάρχουν 60 ελαιόδεντρα, 

πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές, κληματαριά 
και άλλα πολλά δέντρα. Επίσης, 1,5 στρέμμα 

γκαζόν. Πρόσθετα 2 γεωτρήσεις  
και σύστημα συναγερμού.

Διατίθεται εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μετά των επίπλων.

Πληροφορίες: Ε. Μάργαρης, 
τηλ. 210-6521035, κιν.: 6977 321 444

Ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας σχετικά με τα τέλη του Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί να εξοφλήσετε τα τέλη ΓΕΜΗ που οφείλετε  
έως  30 Σεπτεμβρίου 2019, διότι βάσει του Νόμου  1197/28-5-2019(αριθμός ΦΕΚ 
1911 ΤΕΥΧΟΣ Β 2019) η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος θα  τα βεβαιώσει 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές σας, μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με την Διευθύντρια της Υπηρεσίας, κα Ελισάβετ Τσαμαντά στο τηλέφωνο 
2741024464 (εσωτ. 911) ή στο email: info@korinthiacc.gr



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

 agathouspa.gr                       info@agathouspa.gr

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προσφορές
Αυγούστου

Summer hydro
body therapy 30’
(ενυδάτωση και θρέψη για λαμπερή επιδερ-
μίδα, ανάπλαση από ηλιακά εγκαύματα, θε-
ραπεία που βοηθά να κάνουμε καλύτερο μαύ-
ρισμα και να το διατηρήσουμε περισσότερο 
καιρό) 

-30% happy hour
15:00–19:00 καθημερινές 

& 11:00–16:00 Σάββατο

Summer hydro face 
therapy  30’  -30% 
(ενυδάτωση και θρέψη για την ταλαιπωρημέ-
νη από τη θάλασσα και τη ζέστη επιδερμίδα 
του προσώπου, για τους λάτρεις του ήλιου 
και του solarium)


