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Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" με επιστολή της εγκαλεί τη δημοτική αρχή για...

«ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ,
ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ;»

Ζητά από το δήμαρχο Βέλου-Βόχας να ασκηθούν πιέσεις προς την "Ολυμπία Οδό Α.Ε."
για τη διεκδίκηση κατασκευής τοπικών έργων και αποκατάστασης κακοτεχνιών.
σελ.

Δ ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Ξεκίνησε η λειτουργία
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
σελ.

Με επιτυχία η "Λευκή
Νύχτα"του Κιάτου

2

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο πρώην δήμαρχος Βόχας
Σπ. Χριστοδούλου απαντάει
στη "Le Monde" για το
δημαρχείο και άλλα έργα
σελ.
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Ξεκίνησε η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ξεκίνησε η λειτουργία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στο ανακαινισμένο κτίριο των αποθηκών ΑΣΟ πίσω από το δημαρχείο. Αρχικά
λειτουργεί μόνο στο ισόγειο και αναμένεται και η λειτουργία του Α’
ορόφου. Αυτή την στιγμή γίνεται ψηφιοποίηση όλου του υλικού,…
ενημερωθείτε για το ωράριο, το δανεισμό, τις εγγραφές νέων μελών
κλπ στο τηλ.:2742022573

Συνεχίζονται και φέτος οι ανασκαφές στην Αρχαία Σικυώνα
Με την επίβλεψη του Διευθυντή ανασκαφών
στην Σικυώνα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής
εταιρίας, Επίκουρου Καθηγητή Γιάννη Λώλου
ομάδες Ελλήνων, Αμερικανών, και Καναδών Αρχαιολόγων σπουδαστών και επιστημόνων ανασκάπτουν την περιοχή της Αρχαίας Σικυώνας.
"Σε πείσμα των καιρών"όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ανασκαφής κ. Γιάννης Λώλος στο sikiona.gr, παρά την οικονομική
δυσπραγία, οι αρχαιολόγοι παραμένουν προσηλωμένοι στο έργο τους όπως το ξεκίνησαν από
το 2013 και έχουν φέρει στο φως αποδείξεις, για
την ύπαρξη κτίσματος της ύστερης περιόδου.
Στόχος τους παραμένει η επέκταση των σκαμάτων που ανοίχθηκαν τις δύο προηγούμενες
χρονιές (ενός στρέμματος περίπου) ώστε να
γνωρίσουν καλύτερα τον αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Σικυώνας.
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Με επιτυχία η διοργάνωση
της Λευκής Νύχτας στο Κιάτο
Μιαν ακόμα λαμπρή ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ έζησε το Κιάτο το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και η φετινή διοργάνωση
του Εμπορικού Συλλόγου στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία.
Ο κόσμος πλημμύρισε την αγορά
της πόλης. Αρκετές χιλιάδες επισκεπτών, τόσο ντόπιων, όσο και από
όλες τις περιοχές της Κορινθίας,
αλλά και πάρα πολλοί παραθεριστές
έκαναν τη βόλτα τους, απόλαυσαν
τις πολλές εκδηλώσεις και κυριότερα επωφελήθηκαν από τις πολύ χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων στα
καταστήματα.
Όντως φέτος τα καταστήματα,
αποκλειστικά γι’ αυτή τη βραδιά,
πρόσφεραν στους πελάτες τους ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Οι εκπτώσεις
κυμάνθηκαν από 40% ως και 80%!
Το καταναλωτικό κοινό, που είναι
ενημερωμένο και εκτιμάει τη σωστή
συμπεριφορά των επιχειρήσεων,
προέβη σε αγορές. Έτσι, και οι καταναλωτές κατάφεραν να αποκτήσουν
προϊόντα σε συμφέρουσες τιμές,
αλλά και οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να
ρευστοποιήσουν τα αποθέματά τους.
Η κίνηση απλώθηκε σε όλη την αγορά και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.

Η γιορταστική ατμόσφαιρα έδωσε
το ρυθμό. Ένα πραγματικό κυνήγι
εκδηλώσεων εξελίχθηκε. Ομάδες
από σχολές χορού και γυμναστήρια
παρουσίασαν όμορφες χορογραφίες. Συγκροτήματα παραδοσιακών
χορών καταχειροκροτήθηκαν από
τους θεατές. Ρομαντικές στιγμές
απόλαυσης πρόσφεραν οι ήχοι της
κλασικής κιθάρας που γέμιζαν τη νύχτα. Σε άλλα σημεία η έντεχνη μουσι-

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

ενδιαφέρον ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ. Έτσι τα γλυκά του κουταλιού,
οι μαρμελάδες, τα λικέρ, τα ζυμαρικά, όλα από ντόπια υλικά και από
τοπικές επιχειρήσεις ήρθαν σ’ επαφή με το καταναλωτικό κοινό, που
έμεινε ενθουσιασμένο και μάλιστα οι
περισσότεροι ζήτησαν πληροφορίες
για να μπορούν να τα προμηθεύονται
συνεχώς.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Μασούρη Φωτεινή

κή με γλυκές φωνές ταξίδεψαν τους
θεατές για πολλές ώρες σε μουσικά
ταξίδια. Ακόμα και τα ζωηρά όργανα
της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής κράτησαν το κέφι σχεδόν μέχρι
τα χαράματα.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν από κοντά και να δοκιμάσουν τις γευστικές δημιουργίες
ντόπιων επιχειρήσεων και φορέων,
οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πολύ

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

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

ΜΗΤΕΡΕΣ

Οικογενειακό εισόδημα:
Έως 27.000,00 € για 2 παιδιά
Έως 30.00,00 € για 3 παιδιά
Έως 33.00,00 € για 4 παιδιά
Έως 36.00,00 € για 5 παιδιά και πάνω



ΑΝΕΡΓΕΣ



ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ



ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ



ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



ΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ‘Η ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ με
επιμέλεια των παιδιών



ΧΗΡΕΙΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΝΔΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΝΔΡΙΚΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ

Τηλ.: 2742 0 28743
Διευθ.: Κλεισθένους 83—Κιάτο
Υπεύθυνη: Πάγκα Αγγελική

Υποβολή Αιτήσεων:
Από 5/8/2015 έως
18/8/2015

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151
www.famous-shoes.gr

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

4 Δήμος Βέλου-Βόχας
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο πρώην δήμαρχος Βόχας Σπ. Χριστοδούλου
Ανοιχτή
επιστολή
προς τους συνδημότες
του και τον νυν δήμαρχο Βέλου-Βόχας
απέστειλε στην εφημερίδα μας ο πρώην
δήμαρχος Βόχας κ.
Σπύρος Χριστοδούλου, επ' αφορμή του
δημοσιεύματος
του
προηγούμενου φύλλου της "Γνώμης" για
τις αναφορές της γαλλικής εφημερίδας "Le Monde"
στην περιοχή μας.
Ο πρώην δήμαρχος που επιχειρεί να βάλει τα
πράγματα στη θέση τους αναφέρει αναλυτικά τα
εξής:
«Αγαπητοί συνδημότες
Σε απάντηση των όσων αναφέρονται στην εφημερίδα 'Γνώμη των πολιτών' σχετικά με την πορεία
και την εγκατάλειψη του Δημοτικού καταστήματος

του Δήμου Βόχας στο Ζευγολατιό, θα ήθελα να
βάλω σε μια σειρά τα γεγονότα και τα οποία έχουν
ελάχιστη σχέση με όσα αναφέρει η εφημερίδα.
Και είναι απορίας άξιον από πού άντλησαν πληροφορίες οι ρεπόρτερς της Γαλλικής εφημερίδας
"Le monde" μήπως χάθηκε η αλήθεια στη μετάφραση.
Η πορεία αυτού του πολυπαθούς έργου και την
οποία έχω παρακολουθήσει αλλά και συμμετέχει
από την αρχή μέχρι τη σημερινή του κατάσταση
από διάφορες θέσεις του Δ.Σ. Βόχας έχει ως εξής:
Την 4ετία 1999-2002 ο τότε Δήμαρχος κ. Γαλάνης κατάφερε με δικαστικές αποφάσεις να αλλάξει
κάποιους όρους χρήσης της δωρεάς του συγκεκριμένου οικοπέδου που βρίσκεται το κτίριο αυτό
σήμερα, ώστε ο Δήμος στη συνέχεια να μπορεί να
κατασκευάσει ένα Δημαρχείο που η μία πτέρυγά
του να είναι αφιερωμένη στον υιό της οικογένειας
Φραγκούλη που έκανε τη δωρεά και που εν τω μεταξύ είχε αποβιώσει.
Στη συνέχεια με τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
ανέθεσε τη μελέτη του έργου στον καθηγητή του

Ε.Μ.Π. κ. Μωραΐτη και την ομάδα του.
Ο κ. Μωραΐτης σχεδίασε και μελέτησε ένα κτίριο
που ήταν διπλάσιο σε όγκο και κόστος από αυτό
που είναι σήμερα. Εδώ να επισημάνω ότι το έργο
αυτό, όπως και κάποια άλλα ,ήταν ενταγμένο στο
πρόγραμμα 'ΘΗΣΕΑΣ', που σημαίνει ότι όλο το κόστος θα αντιμετωπιζόταν από το πρόγραμμα και
χωρίς συμμετοχή του Δήμου. Όταν το 2002 έγιναν
εκλογές και ανέλαβε καινούρια Δημοτική Αρχή,
της οποίας είχα την τιμή να είμαι ο επικεφαλής Δήμαρχος, κρίναμε ότι το έργο αυτό και πολύ μεγάλο
σε επιφάνεια-όγκο ήταν αλλά και είχε ένα κόστος
4.000.000 ευρώ το οποίο ήταν υπέρογκο για τις
δυνατότητες του Δήμου μας.
Καλέσαμε λοιπόν τον μελετητή του έργου και
πετύχαμε σμίκρυνση αυτού κατά το μισό περίπου και αυτόματα το κόστος κατέβηκε κάτω από
2.500.000 ευρώ.
Με πρόταση του τότε αντιδημάρχου και υπευθύνου των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κ.
Κολοκοντέ, κάναμε κατάτμηση του έργου σε 3 φάσεις, ανάλογα με τις εργασίες, αξίας 800.000 ευρώ
περίπου η κάθε μια.
Η πρώτη φάση που αφορούσε τον φέροντα σκελετό (μπετά) δημοπρατήθηκε το 2004 και εκτελέσθηκε μέσα στο διάστημα 2004-2005 από τον
εργολάβο δημοσίων έργων κ. Δαλακλείδη. Είναι
η σημερινή του κατάσταση με εξαίρεση τα τούβλα
και κάποιες εγκαταστασεις που υπάρχουν. Στη
συνέχεια και αρχές του 2006 προχωρήσαμε στη
δημοπράτηση της Β' φάσης που περιελάμβανε
τις παρακάτω εργασίες:[τοιχοποιίες,επιχ.επενδύσεις,επιστρώσεις(δάπεδα), μεταλλουργικά- υαλουργικά (κουφώματ α- τζάμια), χρωματισμούς,
μονώσεις, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, κ.α.].
Το συμφωνητικό με το νέο εργολάβο από την
Αθήνα, υπεγράφη από τη Δημοτική Αρχή που είχε
εκλεγεί τέλος του 2006 υπό τον αείμνηστο Δήμαρχο κ. Λιούντρη, τον Μάρτιο του 2007. Περνούσε
όμως ο καιρός χωρίς να προχωρούν οι εργασίες, και παρ' όλες τις οχλήσεις που κάναμε κατά
τη διάρκεια της 4ετίας 2007-2010, και που ήσαν
αρκετές, για επίσπευση του έργου και την επίλυση
μικροπροβλημάτων που είχε η μελέτη με τη βοήθεια των Τεχνικών υπηρεσιών του νομού μας,
δεν εισακουσθήκαμε με αποτέλεσμα να τελειώσει
η 4ετία με μόνες εργασίες όπως ανέφερα και πιο
πριν κάποια κτισίματα με τούβλα και κάποιες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις συνολικού κόστους
120.000 ευρώ περίπου.
Εδώ να αναφέρω ότι η άρνηση να δεχθεί η τότε
Δημ. Αρχή τις προτροπές μας και τις εκκλήσεις μας
για τη λύση των μικροπροβλημάτων είχε ως αποτέλεσμα να καταγγείλει ο εργολάβος τη σύμβαση
που είχε υπογράψει με το Δήμο και στη συνέχεια
με την αρ.4668/11-5-2009 απόφαση των Τεχνικών
υπηρεσιών κηρύχθηκε ως υπεύθυνος και έκπτωτος ο Δήμος και ο εργολάβος να πάρει ως αποζημίωση κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών, που
άλλες έγιναν και άλλες δεν έγιναν, είναι η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πολύπαθο
αυτό έργο το οποίο θυμίζει το 'γιοφύρι της Αρτας'.
Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι ήδη είχε
αρχίσει από το 2010 η περίοδος της κρίσης, με
αποτέλεσμα να παύσει να χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα το έργο, να χαθούν τα υπόλοιπα χρήματα της Β' φάσης, της Γ' φάσης που ήταν περίπου
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απαντά στο δημοσίευμα της "Le Monde"
σοστό 70%-80% ήταν το χωροταξικό
το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από το
2007 μέχρι σήμερα. Με το χωροταξικό ο Δήμος θα αποκτούσε σχέδιο
για όλες τις δραστηριότητες και θα
έμπαινε μια τάξη στην άναρχη δόμηση και όχι μόνο.

άλλες 800.000 ευρώ, δηλ. συνολικά
1.500.000 ευρώ.
Προσωπική μου και πολιτική μου
άποψη είναι ότι υπήρξε σκόπιμη
καθυστέρηση της ολοκλήρωσης
του έργου από τη Δημ. Αρχή του
2007-2010 και αυτό διότι ένα τέτοιο
Δημαρχείο που θα κατάφερνε να
στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, να εχει αίθουσα συνεδριάσεων,
αίθουσα εκδηλώσεων και θεάτρου,
και άλλους χρήσιμους χώρους, θα
μονιμοποιούσε πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη θέση της έδρας του Δήμου μας, στο Ζευγολατιό και θα ήταν
η καρδιά του Δήμου και ένα πραγματικό στολίδι αυτού και του Ζευγολατιού. Και τελικά η καθυστέρηση έγινε
εδώ 7-8 χρόνια μόνιμη απραξία.
Όλοι μας καταλαβαίνουμε ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν βγάλει από
το μυαλό τους και δεν έχουν συμβιβαστεί με το Θέμα της έδρας του Δήμου μας. Τι' αυτό δεν ήθελαν να τελειώσει , όπως και έγινε. Εδώ όμως
δυστυχώς ,αγαπητοί συγχωριανοί
Ζευγολατιώτες τα λάθη στο παραπάνω θέμα, αλλά και σε άλλα που θα
αναφέρω, πέρασαν πρώτα από εμάς.
Εμείς δώσαμε το δικαίωμα. Εμείς 'με
τα χεράκια μας βγάλαμε τα ματάκια
μας'.
Στις εκλογές του 2006 το Ζευγολατιό με τη συμμετοχή και του δεύτερου συνδυασμού, κατάφερε να χωρισθεί σε 3 ίσα περίπου κομμάτια. Και
έτσι το Βραχάτι και με τη βοήθεια του
42% , φρονίμως ποιούν κατέβηκε
ενωμένο και κέρδισε τις Δημοτικές
Εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα
και φοβάμαι ότι θα συνεχίζονται για
πολύ ακόμα, δηλαδή της πλήρους
απαξίωσης του Ζευγολατιού σε πολλά θέματα.
Εκτός όμως από το Δημαρχείο, η
τετραετία 2007-2010 αλλά και η σημερινή 6ετία του ίδιου Δημάρχου δεν
κατάφερε να ολοκληρώσει το δίκτυο
ύδρευσης προϋπολογισμού 1.140.00
ευρώ το οποίο θα εξυπηρετούσε το
Ζευγολατιό και μέρους του Βραχατίου με την παραλιακή ζώνη και το Σαμούτανι . Έγινε η δεύτερη δεξαμενή
και μεγάλο μέρος του δικτύου αξίας
500.000 ευρώ περίπου, τα οποία
όμως είναι ανενεργά εδώ και χρόνια
αφού το έργο δεν έχει ολοκληρω-

θεί. Επίσης ένα πολύ σοβαρό, ίσως
το σοβαρότερο κατά την κρίση μου
έργο, που παραδόθηκε από μας και
που είχε εκτελεσθεί από μας σε πο-

Κύριε σημερινέ Δήμαρχε
Ο Δήμος μας έχει πάρα πολλά
και μεγάλα προβλήματα που τα ζει
ο κόσμος στο πετσί του. Είστε στην
εξουσία στον 6° χρόνο και δεν έχετε
καλέσει τον κόσμο σε μια ανοικτή συγκέντρωση για να μας ενημερώσετε
και να συζητηθούν τα προβλήματα.

Εκτός εάν θεωρείτε ότι ήταν συγκέντρωση αυτή που έγινε και έτσι όπως
έγινε από 5-6 συμβούλους, εσάς, και
περίπου 15 δημότες από κάτω. Μάλλον έμοιαζε συγκέντρωση συνιστώσας της Φιλικής Εταιρείας στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας. Συμπερασματικά
6 χρόνια εσείς και 4 χρόνια η προηγούμενη δημοτική αρχή κρατάτε στο
σκοτάδι τους κατοίκους του Δήμου
σε θέματα καθημερινότητας και όχι
μόνο. Μια σοβαρή ενημέρωση την
οφείλετε τουλάχιστον στη Νεολαία.
Με τιμή
Σπύρος Χριστοδούλου
πρ. Δήμαρχος δήμου Βόχας

Η διεύθυνση και το προσωπικό της επιχείρησής μας
σας εύχονται καλό Δεκαπενταύγουστο,
με υγεία, χαρά και οικογενειακή ευτυχία!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

6 Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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«Αδυναμία, ανεπάρκεια ή ανικανότητα;»
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" εγκαλεί τη δημοτική αρχή και την παροτρύνει
να διεκδικήσει τοπικά έργα και διόρθωση κακοτεχνιών από την "ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε."
Η γέφυρα που οδηγεί σε Καλέντζι, Σουληνάρι, Νεμέα παρουσιάζει σοβαρές και επικίνδυνες κακοτεχνίες λίγα μόλις χρόνια μετά την κατασκευή της.
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λειτουργία τέτοιων έργων στο δήμο, ώστε να μην
θίγεται η λειτουργία των υποδομών, αλλά και να
συνδράμετε όπου χρειαστεί στην εύρρυθμη εκτέλεσή
τους;
Γνωρίζετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την παραχώρηση
της Εθνικής Οδού μεταξύ του παραχωρησιούχου
Ολυμπία Οδός και του Ελληνικού Δημοσίου;
Ειδικότερα, γνωρίζετε τι προβλέπεται στο άρθρο
3.1.14 για τον βασικό σχεδιασμό, στο άρθρο 3.1.121
για την ευθύνη του παραχωρησιούχου – ΤΕ Τοπικά
έργα, στο άρθρο 4.3.2 για το ποιά ορίζονται ως έργα
του Ε.Π., στο άρθρο 4.3.3 όπου αναφέρονται αναλυτικά
ποιά είναι τα τοπικά έργα τα οποία αναλαμβάνει
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ο παραχωρησιούχος Ολυμπία Οδός; ; ;
Ποιές είναι οι πραγματικές επίσημες ενέργειες
που έχετε κάνει ώστε να παρακολουθείται μια τέτοια
σύμβαση (επίβλεψη), έτσι ώστε να μην θίγεται το
συμφέρον του δήμου;
Εάν το έχετε κάνει, ενημερώστε μας με ποιόν τρόπο
και ποιοί ειδικοί ασχολήθηκαν ή αχολούνται;
Πώς θα αποκατασταθούν οι οδεύσεις κάτω από τις
γέφυρες σε Ζευγολατιό, Βοχαϊκό, Μπολάτι και Βέλο;
Οδεύσεις που εξυπηρετούν το 60 % της παραγωγικής
δραστηριότητας του δήμου;
Αναμένοντας τις απαντήσεις και τις ενέργειες σας.
Για την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος»

Κοντά στον Προαστιακό σταθμό αυτός ο ταμιευτήρας νερού συγκεντρώνει
όλα τα όμβρια της περιοχής χωρίς να έχει προβλεφθεί η αποσυμφόρησή
του με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της πλημμύρας να είναι ορατός.

«ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ– ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ:
Δύο σημαντικότατα έργα υποδομής και ανάπτυξης για τον Τόπο μας.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ (Νόμος υπ. αριθ. 3621 / ΦΕΚ αριθ. 279, τεύχος Α΄, 20 Δεκεμβρίου 2007), ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο Δήμος Βέλου – Βόχας διαθέτει δύο σημαντικά έργα υποδομής. Το πρώτο είναι ο Σταθμός
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, ιδιοκτησίας
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, και το δεύτερο ο νέος αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας – Τσακώνων με παραχωρησιούχο την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σταθμού και
σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία εξυπηρετώντας και καλύπτοντας τις ανάγκες κατοίκων και
παραθεριστών – επισκεπτών. Παρέμειναν όμως
οι δεκάδες κακοτεχνίες, κυρίως στο δευτερεύον

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
Ο νέος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται
αφήνοντας πίσω σε όλα τα περιφερειακά έργα
υποδομής του δήμου καταστροφές, παραλείψεις
και κακοτεχνίες, όπου στο σύνολό τους έχουν
τεράστιες αποθετικές ζημίες έναντι των δημοτών.
Ενδεικτικά και συνοπτικά αναφέρουμε:
• την καταστροφή των οδικών αξόνων που συνδέουν τα ημιορεινά τοπικά διαμερίσματα Καλέντζι, Χαλκί, Σουληνάρι, Στιμάγκα, Ταρσινά,
Ελληνοχώρι, αλλά και όσων αναπτύσσονται
πέριξ του έργου.
• την ανεξέλεγκτη διευθέτηση των χειμάρρων
χωρίς κανέναν έλεγχο.
• την ανεξέλεγκτη παρέμβαση σε οδούς χωρίς
προγραμματισμό και ειδοποίηση.
• την παντελή έλλειψη σήμανσης.
• τη διέλευση βαρέων οχημάτων με συνέπεια
την καταστροφή των οδοστρωμάτων.
• την κατασκευή μονίμων τροποποιημένων δι-

Κύριε Δήμαρχε
Γνωρίζετε τις υποχρεώσεις για το πώς θα
έπρεπε να αντιμετωπίσετε την κατασκευή και

ρ

ελεύσεων χωρίς μελέτη για τη διευκόλυνση
των διερχομένων.
• τις κακοτεχνίες, παραλείψεις και ζημίες στις
γέφυρες όπως στο Ζευγολατιό, Βοχαϊκό κ.α.
Ο κάθε δημότης ή και επισκέπτης αποκομίζει την εικόνα της παντελούς απουσίας του δήμου. Και τί είναι αυτό τελικά που προκαλεί αυτή
την απουσία; Η αδιαφορία; Η ανεπάρκεια; Το
συμφέρον; Η οικονομική κρίση;
Εκείνο που απαιτείται είναι βούληση. Πολιτική βούληση και ευθύνη για σωστό, υπεύθυνο ,
μεθοδευμένο και στοχευμένο σχεδιασμό για την
διεκδίκηση της προβλεπόμενης, βάσει σύμβασης, μελέτης – χρηματοδότησης και κατασκευής
τοπικών έργων με ευθύνη και υποχρέωση του
παραχωρησιούχου.
Για να γίνουν τα τοπικά έργα κάποιος πρέπει
να τα ζητήσει. Να τα διεκδικήσει. Και στη τελική
να τα απαιτήσει. Πάνω σε αυτόν τον συλλογισμό
υπάρχει και ένα ιστορικό προηγούμενο άκρως
διδακτικό. Η πρώτη κατασκευαστική εταιρεία
που προχώρησε στη διάνοιξη και κατασκευή της
ΝΕΟ Κορίνθου – Πατρών ήταν η εταιρεία «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ».
Γνωρίζουμε για την εταιρεία από το γεγονός
ότι ένας από τους εργοδηγούς της ήταν ο αείμνηστος Τσιπάς Ανδρέας, ο οποίος και είχε άμεση προσωπική σχέση με το Ζευγολατιό. Επίσης,
γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία είχε κάνει κοινωφελή
τοπικά έργα προς τη τότε κοινότητα Ζευγολατιού
σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές – κοινοτικές αρχές.
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οδικό δίκτυο, οι σοβαρές παραλείψεις (φωτισμός,
σήμανση, δίκτυα κ.α.), καθώς και η παντελής έλλειψη συντήρησης (π.χ. καθαριότητα κ.α.).
Ολόκληρη η διαδρομή μέχρι την περίφραξη
ανήκει ιδιοκτησιακά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της καθαριότητας
του δήμου μας, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, όπως και κάθε
δημότης ή ιδιοκτήτης ακινήτου, υποχρεώνεται να
μεριμνά για την καθαριότητα του οικοπέδου του
(βλέπε άρθρο 3 – 4 του κανονισμού). Επομένως,
θα μπορούσε ο Δήμος να τροποποιήσει τον κανονισμό αυτόν επεκτείνοντας την υποχρέωση της
καθαριότητας έως και δύο μέτρα πέραν του ορίου της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβάνοντας έτσι και
τμήμα της οδού που εξυπηρετεί την ιδιοκτησία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΪΟΥ 2015
FIRST STEPS

B1

1. Ζιάραγκας Χρήστος Excellent
2. Νταϊγια Ζοζεφίνα Pass
3. Μπάκα Ζωή Merit
4. Βαλασοπούλου Μαρία-Ελπίδα Pass
5. Τζώρτζης Βασίλειος Excellent
6. Κοβάσι Γκριζέλντα Excellent
7. Χόντζα Μαργαρίτα Excellent
8. Μπίσνα Αντρέας Excellent
9. Μπαρµποπούλου Μαρία Excellent

1. Χρύσα Βλαστάρη-Βαγιανά Ket Cambridge
2. Σοφία Πολίτη Ket Cambridge
3. Γιώργος Χελιώτης Ket Cambridge
4. Γιώργος Τσουλούφας Ket Cambridge
5. Νεκταρία Γκαραβέλου Ket Cambridge
6. Χρήστος Καλλάς Ket Cambridge
7. Μαρία Αγγελική Μωϋσιάδη Ket Cambridge
8. ∆ήµητρα Αναγνωστοπούλου Ket Cambridge
9. Γιάννης Τανισχίδης NOCN
10. Θεοφανία Γιάννη NOCN

Pre A1 BEGINNERS
1. Βλαστάρης Βαγιανάς Νικόλαος Excellent
2. Λυµπερόπουλος Γιώργος Merit
3. Βελέντζας Ιωάννης Pass
4. Αναγνωστόπουλος Βασίλειος Merit

Α1 ELEMENTARY

κών
λι

Η επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος της
"ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" Κων/νος
Σχοινοχωρίτης, κατατέθηκε στις 11 Αυγούστου στο δήμο Βέλου
Βόχας με αριθμ. πρωτ.
13357, απευθύνεται στον
δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο και στόχο έχει
να τον ενεργοποιήσει προς την κατεύθυνση της
διεκδίκησης κατασκευής τοπικών έργων από την
"Ολυμπία Οδό Α.Ε.".
Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής είναι:

Ελένη Λιούντρη

1. Καίσαρη Αριστέα Merit
2. Μπαρµπόπουλος Νικόλαος Excellent
3. Σπύρου Γεώργιος Excellent
4. Σπυρόπουλος Αντώνης Merit
5. Θεοχάρη Σταυρούλα Excellent
6. Παπαδάτος Ραφαήλ Pass

B2
1. Γιάννης Γούµενος Cambridge FCE
2. Θάνος Στατήρας Cambridge FCE
3. ∆έσποινα Καγκαρά Cambridge FCE
4. Παναγιώτης Καζάκος Cambridge FCE
5. Μπάµπης Λόντος Cambridge FCE
6. Μαρία Αγγελική Μωϋσιάδη PTE (Edexcel)
7. Μαρία Νεφέλη Μπάρτζη PTE (Edexcel)
8. Μαγδαληνή Τσουλούφα NOCN
9. Νικόλαος Κούτρας NOCN (3 ενότητες)

Α2

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

1. Ιωάννα Ρίσβα Ket Cambridge

Συγχαρητήρια σε όλους!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
www.kenppe.gr

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
www.ecoradio.gr

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

8 Μικρές Ειδήσεις...

Γνώμη
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συνάντηση για τον Προαστιακό

Στις 4 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Πέρκα Θεοπίστη και των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Θελερίτη Μαρία και κ. Ψυχογιού Γεωργίου με θέματα που αφορούν τα προβλήματα του προαστιακού.
Παρίσταντο επίσης ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος και ο Πρόεδρος
του Σωματείου Ένωσης Εργαζομένων Επιβατών κ. Δρόλιας Ευάγγελος.
Τέθηκαν τα ζητήματα της τιμολογιακής πολιτικής και κυρίως η διαφορά του κόστους
του εισητηρίου του αστικού ιστού σε σχέση με τον προαστιακό ιστό.
Επίσης συζητήθηκαν τα προβλήματα του υφιστάμενου δικτύου, όπου και εκφράστηκε η απορία από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, για το πότε θα αποκατασταθεί η
απευθείας σύνδεση Αθήνας - Κιάτου χωρίς την υποχρεωτική αλλαγή συρμού ενδιαμέσως της διαδρομής, καθώς επίσης και το πρόβλημα σύνδεσης του προαστιακού με το
κέντρο της πόλεως της Κορίνθου.
Έγινε αναφορά στο θέμα της ασφάλειας των επιβατών και των εργαζομένων του
Προαστιακού με σκοπό την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης.
Από την πλευρά της η Γ.Γ κ.Πέρκα επεσήμανε πως θα εξετάσει το αίτημα που αφορά
την έκπτωση της τιμής της κάρτας για τους εργαζόμενους επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τον Προαστιακό και τόνισε οτι η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η
προώθηση του ηλεκτρονικού εισητηρίου.

συγκέντρωση

αγαθών

για τους πρόσφυγες
Κάθε απόγευμα 7-9 μ.μ. μέχρι και 14/08, Σίνα 37 στην Κόρινθο η "Σβούρα" συγκεντρώνει αγαθά (τρόφιμα μακράς διαρκείας, ανδρικά ρούχα και
παπούτσια, φαρμακευτικό υλικό) για πρόσφυγες μετανάστες σε Πεδίον του Άρεως, νησιά και στρατόπεδο Κορίνθου. Ενδεικτικά τα είδη που
χρειάζονται είναι: Φρυγανιές, μπισκότα χωρίς γέμιση, ατομικές μερίδες
μαρμελάδες και μέλι, βρεφικές τροφές σε βάζα, πλαστικά πιρούνια και
κουτάλια, σκεύη φαγητού αλουμινίου (με καπάκι) σκηνές, υπνόσακους,
ανδρικά καλοκαιρινά ρούχα, αθλητικά παπούτσια Ν. 37-42, αντικουνουπικά σώματος, οδοντόβουρτσες, Hexalen spray & syrup, Flixotide 125
mg inhaler, Pulvo spray, Milton αποστειρωτικό για μπιμπερό, χειρουργικές μάσκες, σύριγγες 5 & 10 ml, ουροσυλλέκτες, κλπ.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“η μουρια”

• ουζοµεζέδες
• γουρουνοπούλα

ΣΠ. ΚΟΚΩΝΗ, έναντι ΑΜΟΡΕ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
DELIVERY  27410 52246
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ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
«…κι έχουν τη λαμπερή
φωτιά οι λιγόζωοι
τώρα;» ρωτάει ο Χορός τον

Quiz

Γιατί ο Αλέξης
Τσίπρας επέμενε
να κλείσει η
συμφωνία πριν τις
20 Αυγούστου;

Προμηθέα στην τραγωδία
του Αισχύλου "Προμηθέας
Δεσμώτης". Ναι απαντά ο Τιτάνας
και επισημαίνει ότι «πολλές μ'
αυτή θα διδαχτούνε τέχνες».
Η λαμπερή φωτιά στις δάδες της
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
Εθελοντών Αιμοδοτών έρχεται κάθε
χρόνο να υπενθυμίσει και να διδάξει
την τέχνη του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Η φωτογραφία από το Κιάτο και τη
συμμετοχή παιδιών του Ναυτικού
Ομίλου Κιάτου στην Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία Εθελοντών
Αιμοδοτών την Τρίτη 11 Αυγούστου.

Γιατί 20
Αυγούστου ανοίγει
η κυνηγετική
περίοδος!
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Και για το πρώτο δεν είμ
Κωνσταντίνα Νικολάκου: «Κόκκινη γραμμή η επιβολή νέων διοδίων»
Την ανάγκη να επικρατήσει υπευθυνότητα και σοβαρότητα στο θέμα του οδικού
άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, πρόταξε η
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι «σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι Πελοποννήσιοι και Μεσσήνιοι πολίτες να μπουν
σε ατέρμονες παροχολογίες χωρίς πραγματικό αντίκρισμα».
Κόκκινη γραμμή για την Περιφερειακή
αρχή παραμένει η υλοποίηση του έργου
χωρίς την επιβολή νέων διοδίων, συνέχισε η κα Νικολάκου και πρόσθεσε ότι, με
δεδομένο το υψηλό κόστος κατασκευής
και απαλλοτριώσεων για το συγκεκριμένο
οδικό άξονα, που πιθανόν να ξεπεράσει
τα 150 εκατομμύρια ευρώ, η ρεαλιστική
προσέγγιση του θέματος απαιτεί λιγότερα
λόγια και προσεκτική διαχείριση για εξεύρεση λύσης.
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης υπενθύμισε ακόμη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανταποκρίθηκε άμεσα στο πρόβλημα
χρηματοδότησης της γέφυρας Παραδείσια
– Τσακώνα, εντάσσοντάς τη στο πρόγραμμά
της, «με 67 εκατομμύρια ευρώ, διαφορετικά δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί το
έργο αυτό» και τόνισε ότι η Περιφέρεια θεωρεί ότι ο δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος
θα πρέπει να ενταχθεί από την Κυβέρνηση

στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου,
υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης του έργου.
Η κα Νικολάκου επεσήμανε τέλος την
πάγια άποψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη, ότι «σύμφωνα με
την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού
που ανήκει στην Περιφέρεια, τίποτα δεν

μπορεί να γίνει στην Πελοπόννησο χωρίς τη συμμετοχή και τη σύμφωνη γνώμη
της», επισημαίνοντας ότι θα πρέπει επιτέλους να πάψουν οι πολλαπλές «υποσχεσιολογίες παραγόντων που επαναφέρουν
το θέμα στην επικαιρότητα χωρίς ποτέ να
καταθέτουν ρεαλιστική πρόταση υλοποίησής του».

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Τα φώτα
του πολιτισμού...

Δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στον Κόσμο! Εμείς οι Έλληνες!
Ουδεμία αμφισβήτηση τίθεται επ'αυτού. Ακόμη και οι μισέλληνες
όλου του κόσμου να ενωθούν δεν θα μπορέσουν να αντικρούσουν
αυτό το γεγονός. Τα δώσαμε, αλλά ξεχάσαμε να πάρουμε πίσω!
Δηλαδή να κρατήσουμε και κάτι για μας. Και από τότε τα ψάχνουμε απεγνωσμένα!
Σε βραδιές όπερας, κλασικής μουσικής και κουαρτέτων και ας
μην καταλαβαίνουμε γρι από τις νότες που σκίζουν το αέρα και
τρυπάνε με μανία τα δόλια τύμπανα των αυτιών μας μέχρι τελικής
πτώσεως!
Στριφογυρίζοντας στην καρέκλα κάτω από το φως μιας πανσελήνου που έπρεπε να είναι μπλε (αλήθεια πως έγινε έτσι πορτοκαλί;)
μέσα στα αγκάθια και στα ερείπια ενός ναού της μακρινής αρχαιότητας, τότε που οι πρόγονοί μας έφτιαχναν τα φώτα που θα δίναμε
αργότερα σ' όλον τον κόσμο, αναζητούμε απεγνωσμένα στο σύρσιμο του δοξαριού να βαπτιστούμε σε λίγο από αυτόν τον πολιτισμό
που μας χαρακτηρίζει ως λαό. Αυτόν τον ρημάδι τον πολιτισμό που
θα έπρεπε να τον έχουμε στο DNA μας βρ' αδελφέ! Μα έλα που το
τριβόλι που τρύπωσε ανάμεσα στα λουριά του πέδιλου από τη μια
και τα ενοχλητικά κουνούπια που τσιμπούν αδιάκριτα από την άλλη
δεν μας αφήνουν να συγκεντρωθούμε στην εξαίσια μουσική που
πρέπει (πρέπει σου λέω) να μας εμβαπτίσει και πάλι στην κολυμπήθρα της αρχέγονης μυσταγωγίας του πολιτισμού μας.
Αχ, κι αυτός ο ξανθολέλεκας νεο-Βίκινγκς κατακτητής που κουνάει ρυθμικά το κεφάλι του σα να ακολουθεί το δοξάρι, πολύ μας
αποσυντονίζει! Πάει κι αυτή η βραδιά, χάθηκε η μαγεία, τα φώτα
του πολιτισμού δεν πρόλαβαν και πάλι να μας αγγίξουν. Μόνο
εκείνος ο σκληρός προβολέας με το αμείλικτο φως του που μας
κάνει και ιδρώνουμε όταν μας ανακρίνει με οργή και ορμή: "Εσύ
πόσο πολιτισμό έφαγες σήμερα;"
Κι όμως τα φώτα του πολιτισμού έπρεπε να είναι αλλού κι όχι σε
όπερες, παραστάσεις, συναυλίες και κουαρτέτα. Έπρεπε να είναι
σε εκείνη τη διασταύρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στη γέφυρα
του Ζαπάντη, στο Βραχάτι, την ώρα που ο αμέριμνος ποδηλάτης,
πατέρας μικρών παιδιών, προσπαθώντας να κατεβάσει τον πολιτισμό στην καθημερινότητά του, χρησιμοποιούσε το ποδήλατό του
για τη μετακίνησή του. Έπρεπε να 'ναι εκεί, δυνατά και λαμπρά σαν
τον ήλιο και εμποδίσουν το διερχόμενο όχημα να τον χτυπήσει και
να τον στείλει σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο. Έπρεπε
να ναι εκεί...
Μα τι λες; είναι δυνατόν τα φώτα που σκόρπισαν οι προγονοί μας
σε όλη την υφήλιο να έχουν σχέση με ηλεκτροφωτισμό, ανταποδοτικά τέλη, δημοτικές αρχές και ευθύνες; Αδύνατον σου λέω!
Πάμε να κάνουμε μια συναυλία καλύτερα, κάπου θα τα βρούμε τα
φώτα που ψάχνουμε...
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Διαμαρτύρεται ο Χρίστος Δήμας για τις ελλείψεις
στο Νοσοκομείο Κορίνθου
Ερώτηση για τις σοβαρότατες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου κατέθεσε ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.
Πιο συγκεκριμένα, αντιλαμβανόμενος πλήρως την κατάσταση που
επικρατεί στην ελληνική οικονομία
αλλά υπογραμμίζοντας την ανάγκη
να παρέχονται στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας από το Νοσοκομείο
Κορίνθου ο Χρίστος Δήμας ζητάει
από τον Υπουργό Υγείας να στελεχωθεί το Νοσοκομείο Κορίνθου με
επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό ώστε να καλυφθούν τα
κενά που ήδη υπάρχουν (πχ. αναισθησιολόγος, παιδίατρος, νεφρολόγος, καρδιολόγος, ουρολόγος,
νοσηλευτές κλπ). Το Νοσοκομείο
Κορίνθου αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές ελλείψεις ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης
του νομού Κορινθίας, ενώ οι ιατροί,
νοσηλευτές και άλλοι υπηρετούντες
στις εφημερίες εργάζονται σε εξουθενωτικούς ρυθμούς.
Συγκεκριμένα στην ερώτηση
αναφέρεται:
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές
ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το αποτέλεσμα
αυτών των ελλείψεων είναι σε αρκετές περιπτώσεις να αδυνατεί να

ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες
ιατρικής περίθαλψης του νομού Κορινθίας.
Πρέπει να σημειωθεί πως εκτός
από τους πολίτες της Κορινθίας, το
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου εξυπηρετεί πολύ περισσότερους ανθρώπους, διότι βρίσκεται σε κόμβο
της Εθνικής Οδού και επιπλέον το
καλοκαίρι ο πληθυσμός της Κορινθίας πολλαπλασιάζεται.
Μεταξύ των κυριότερων ελλείψεων προσωπικού που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου σήμερα είναι οι εξής:
1. Αναισθησιολόγοι: απαιτείται η
πρόσληψη αναισθησιολόγου ώστε
να μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες του μήνα.
2. Παιδίατροι: υπηρετεί μόνο μία
παιδίατρος με συνέπεια να μην εφημερεύει η παιδιατρική για 20 μέρες
κάθε μήνα. Απαιτείται η πρόσληψη
τριών παιδιάτρων ώστε να μπορεί
να λειτουργεί εύρυθμα.

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

3. Νεφρολόγοι: υπηρετούν δύο
νεφρολόγοι εκ των οποίων ο ένας
βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια με
πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με
συνέπεια μόνο ο ένας ιατρός να
καλύπτει περίπου τρίαντα νεφροπαθείς επί 24ώρου. Απαιτείται η
πρόσληψη δύο νεφρολόγων.
4. Καρδιολόγοι: μετά την απρόσμενη απώλεια ενός καρδιολόγου
απαιτείται η πρόσληψη ενός καρδιολόγου.
5. Ουρολόγοι: υπηρετούν δύο ιατροί (διευθυντής και επικουρικός)
με αποτέλεσμα να είναι πολλές μέρες εφημερίας ακάλυπτες. Απαιτείται η πρόσληψη δύο ουρολόγων.
6. Νοσηλευτές: Η νοσηλευτική
υπηρεσία χρειάζεται τουλάχιστον
ακόμη 10 νοσηλευτές ΤΕ και ΔΕ,
επίσης οι ανάγκες σε ΥΕ βοηθητικό
προσωπικό ανέρχονται στους 3 (2
τραυματιοφορείς και ένας βοηθός
θαλάμου).
Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

ήδη λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό με αποτέλεσμα όχι μόνο να
μη μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας αλλά
και ώρες-ώρες να δυσκολεύεται
το προσωπικό του να ανταπεξέλθει μιας και εργάζεται στα όρια της
επικινδυνότητας. Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζονται και στα
εργαστήρια, όπως το ακτινολογικό,
το μικοροβιολογικό και το αιματολογικό.
Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την
κατάσταση που επικρατεί στην
Ελληνική οικονομία και την δυσκολία να καλυφθούν τα κενά που
υπάρχουν αλλά υπογραμμίζοντας
την ανάγκη να παρέχονται στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας από
το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Με πόσους επιπλέον ιατρούς και
νοσηλευτές θα ενισχύσει άμεσα το
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου;

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΒΟΧΑΣ
Κωνσταντίνος Χαρλαύτης

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296

Ελ. Βενιζέλου 41, Βραχάτι
(πλησίον Δημ. Σχολείου)

Τηλ.: 27410 551 57
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Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: «Επιβράβευση του
σχεδίου μας για τα απορρίμματα η ένταξη του στο
νέο πρόγραμμα Υποδομών και Περιβάλλοντος»
Επιβράβευση του σχεδιασμού της
Περιφερειακής αρχής για τη διαχείριση των απορριμμάτων και από τη νέα
Κυβέρνηση, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου την απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του
νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος
Υποδομών και Περιβάλλοντος, όπου
εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο, σε
συνέντευξη τύπου που παραχώρησε
την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015.
Ο κ. Τατούλης τόνισε ακόμη ότι η
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνει απόλυτα για μία
ακόμη φορά το σχεδιασμό της Περιφέρειας και αποδεικνύει παράλληλα ότι οι περιβαλλοντικοί όροι
που έχουν τεθεί από την Περιφέρεια
υπερβαίνουν κατά πολύ τις προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εξέφρασε την εκτίμηση ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο πλέον
ολοκλήρωσε το φάκελο αξιολόγησης
του έργου, θα συνεδριάσει εντός του
Αυγούστου, οπότε θα εκδώσει την
απόφασή του και αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης από την Περιφέρεια, τον Υπουργό

νείς δεν μπορεί να πειράξει τα έργα
της Περιφέρειας, «όσο και αν ανεπιτυχώς προσπαθούν με ιδιοτέλεια
περιφερόμενοι λαοπλάνοι πολιτικοί
να ενσπείρουν την αμφιβολία».

Η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να
αυθαιρετεί και να αυθαδιάζει

Οικονομίας και την ανάδοχο εταιρεία.
«Ο διαγωνισμός μας συνεχίζει να
αποτελεί πιλότο για τη χώρα» δήλωσε ο κ. Τατούλης και επεσήμανε ότι
«οι άοκνες προσπάθειες όσων δήθεν
ενδιαφέρονταν για το καλό του λαού
έπεσαν στο κενό. Αποτελεί μείζον
ζήτημα για τη χώρα η συμπεριφορά περιφερόμενων πολιτικών και
Υπουργών της Κυβέρνησης, οι οποίο
προσπαθούν να οριοθετήσουν τα
δικά τους ιδιοτελή σχέδια και τις ιδεοληψίες ως πρόβλημα της χώρας».
«Δεν βάζουμε πλάτη σε κανέναν που
κινείται έξω από τα όρια της λογικής»
τόνισε ακόμη ο Περιφερειάρχης και
υπογράμμισε ότι η υπεξαίρεση των
χρημάτων του ΕΣΠΑ από την Κυβέρ-

νηση, δε συνιστά μόνο πολιτικό πρόβλημα, αλλά και ποινικό αδίκημα, για
το οποίο φέρει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το γνώριζε.
Υπάρχει ορατός κίνδυνος να χάσει
η χώρα πολλά δις ευρώ, αν η Κυβέρνηση δεν επανορθώσει άμεσα
πρόσθεσε ο κ. Τατούλης και ενημέρωσε ότι επίκειται συνάντηση με την
Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής
Πολιτικής, όπου θα ζητήσει ενημέρωση και εξηγήσεις.

Απρόσκοπτα συνεχίζονται τα
έργα στην Περιφέρεια
Σε αντίθεση με την πλήρη στασιμότητα που παρατηρείται στην υπόλοιπη χώρα, δεδομένης της όξυνσης της
κρίσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
συνεχίζει απρόσκοπτα τη δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων που
έχει σχεδιάσει, η χρηματοδότηση
των οποίων παραμένει απροβλημάτιστη, συνέχισε ο Περιφερειάρχης
και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι κα-

«Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι με 120 βουλευτές και
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων κομμάτων, δεν αποτελεί την
πλειοψηφία, αλλά τη μειοψηφία στη
Βουλή, συνεπώς δεν θα πρέπει να
αυθαιρετεί και να αυθαδιάζει» δήλωσε ο κ. Τατούλης απαντώντας σε
ερώτηση δημοσιογράφου.
«Περιμένουμε τις απόψεις της
Κυβέρνησης για το αναπτυξιακό μοντέλο που σκοπεύει να εφαρμόσει»
συνέχισε ο Περιφερειάρχης, «γιατί
οποιαδήποτε συμφωνία και αν φέρει
στη χώρα, χωρίς ανασύσταση της
οικονομίας δεν θα είναι βιώσιμη. Η
χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει
μόνο με δανεικά».
Η Κυβέρνηση οφείλει να βελτιώσει την ιδεολογική της προσέγγιση,
σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, ώστε
να προσεγγίσει τα προβλήματα της
πραγματικής οικονομίας. «Ο κρατικισμός δεν μπορεί να υφίσταται σήμερα, αντίθετα χρειάζεται μικρότερο
κράτος, το οποίο σημαίνει αναδιοργάνωση και ανασυγκρότησή του και
όχι περισσότερες απολύσεις».

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
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Αυχενική διαφάνεια
Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
Αµνιοπαρακέντηση
Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύµφωνα µε τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
Οι εξετάσεις γίνονται όλες από τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιµές απόλυτα εναρµονισµένες µε τα σηµεία των καιρών.

Ερµού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148
Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

• θυρεοειδούς τραχήλου

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

μικρεσ αγγελιεσ
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
ηλεκτρολογοσ αδειουχοσ
αναλαμβάνει εγκαταστάσεις, αποκατάσταση βλαβών
και τοποθέτηση κεραιών TV.
Τηλ. 6949 433657
εργασια
Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
598266 κ’ 27410 56496.
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-

θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμματα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα ή
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:
1200 €. Τηλ. 6974-484971

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται σερβιτόρα κατά προτίμηση Ελληνίδα για καινούριο καφενείο στο Χαλκί Κορινθίας.
Τηλ. επικοινωνίας:6972515299 Νίκος.

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]
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ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Ανανεώσεις
και μεταγραφές για
τον Α.Ο. Ζευγολατιού

Μια ακόμα μεταγραφή ανακοίνωσε ο ΑΟ
Ζευγολατιού, καθώς ο Γιάννης Μίχας είναι πλέον
και επίσημα παίκτης των νταμπλούχων, μιας και
αποκτήθηκε από τον ΑΟ Λουτράκι.
Κατά τα άλλα η προετοιμασία του συλλόγου
συνεχίζεται κανονικά, διατηρείται ο βασικός κορμός της ομάδας με τους Κώστα Αυγέρη, Φάνη
Ζάρκο και Γιάννη Γεώργαρη, να τα βρίσκουν με
τη διοίκηση του συλλόγου και να παραμένουν. Το
ίδιο ισχύει και για τους Δημήτρη Βελέντζα, Πάρη
Σπυρόπουλο, Αλέξη Παινέση, Γιώργο Καραϊνδρο
και Μάρκο Μπούκη. Επίσης, κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Ζευγολατιού θα παραμείνει ο
πολύπειρος Μάκης Μητσόπουλος.

Ενισχύονται τα Ταρσινά
Τα Ταρσινά ’97 μετά τον Παναγιώτη Βάσση,
απέκτησαν και τον Δημήτρη Σκλία, ο οποίος
αγωνιζόταν ως τώρα στον Ολυμπιακό Άσσου.
Ο νεαποκτηθείς παίκτης, καλύπτει τη θέση του
κεντρικού αμυντικού.
Επίσης, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή
και ο Γιάννης Γέρου, ο οποίος την περασμένη
σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τον Άρη
Κορίνθου και από τη στιγμή που ικανοποίησε,
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει και
επίσημα παίκτης των Ταρσινών ’97.

Ανανεώνει
ο Ολυμπιακός Άσσου
Μετά τον Αγάπιο Στασινόπουλο, ο Ολυμπιακός
Άσσου ανακοίνωσε την απόκτηση των Ναπολέων
και Βαγγέλη Δανιήλ, οι οποίοι την περασμένη
αγωνιστική περίοδο φόρεσαν τη φανέλα του ΑΟ
Ζευγολατιού. Ο πρώτος, αγωνίζεται στη θέση
του τερματοφύλακα και ο δεύτερος έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Ελλάς Βέλου, Κόρινθο
και Κύψελο και σίγουρα αναμένεται να δώσει και
αυτός λύσεις στους «ερυθρόλευκους».

Νίκος Καραµαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση
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
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

12 Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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6ος Αγιωργίτικος δρόμος Νεμέας
Ο δήμος Νεμέας προκηρύσσει
τον 6ο Αγιωργίτικο δρόμο, μήκους
12.300 μ
Τόπος διεξαγωγής και ώρα εκκίνησης: Η διεξαγωγή του αγώνα
θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου
2015, με σημείο εκκίνησης-τερματισμού το Δημαρχείο Νεμέας και ώρα
έναρξης 6:30 μ.μ.
Ιατρικές εξετάσεις: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος με
δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές
θα φροντίσουν για την παρουσία
ιατρού, ώστε να παρασχεθούν οι
πρώτες βοήθειες κατά την διεξαγωγή του αγώνα, αν αυτό απαιτηθεί.
Περιγραφή διαδρομής: Ο αγώνας χαρακτηρίζεται αντοχής, γι’
αυτό οι αθλητές καλούνται να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Η διαδρομή δεν έχει μεγάλη δυσκολία. Από τα 12.300μ. τα 4000μ
είναι σε χωμάτινο έδαφος ενώ τα
υπόλοιπα σε άσφαλτο με μικρές
υψομετρικές κλίσεις.

Ανάλυση Διαδρομής: Τα πρώτα
1,7 χλμ είναι μέσα στην πόλη της
Νεμέας. Στην αρχή της διαδρομής
υπάρχει ελαφρά ανηφορικό τμήμα
150 μ και συνεχίζουμε σε σχεδόν

επίπεδη διαδρομή.
Στο 3,2 χλμ αφήνουμε την άσφαλτο και μπαίνουμε δεξιά σε αγροτικό
δρόμο για 1,17 χλμ. Στο 3,8 χλμ
μπαίνουμε πάλι σε άσφαλτο για 430

μ και στο προσκυνητάρι στρίβουμε δεξιά ακολουθώντας μια πανέμορφη χωμάτινη διαδρομή για 3,2
χλμ μέσα απο τους αμπελώνες της
Νεμέας. Στο 7ο χλμ αφήνουμε το
χωματόδρομο και επιστέφουμε στη
Νεμέα μέσα απο μια ασφάλτινη αλλά
καταπράσινη διαδρομή.
Χάρτης
Διαδρομής: https://
www.movescount.com/moves/
move68302859
Εγγραφές: Οι εγγραφές των
αθλητών μπορούν να γίνουν συμπληρώνοντας την ακόλουθη Φόρμα Εγγραφής.
Οι διοργανωτές εκφράζουν τη
λύπη τους που στη φετινή διοργάνωση δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν παιδικό αγώνα. Μπορείτε να
ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά
τον αγώνα από το ιστολόγιο http://
nemearunners.blogspot.gr καθως
και στα εξης τηλέφωνα:
Γκόφας Παναγιώτης 6956632105,
Μούσχουρας Κων/νος 6944835840

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη στο Κιάτο
17 Αυγούστου, αποθήκες ΑΣΟ, είσοδος ελεύθερη
Σε συνδιοργάνωση με το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» η
Πειραματική Σκηνή "Πενίας Τέχνες" παρουσιάζει τις
«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη σε μετάφραση
διασκευή Νίκης Τριανταφυλλίδη.
Μια ανατροπή, μια αναίμακτη επανάσταση, οι
γυναίκες παίρνουν την εξουσία με ένα μελετημένο
σχέδιο. Με αρχηγό την Πραξαγόρα, μεταμφιέζονται
σε άντρες και πηγαίνουν στην Εκκλησία του Δήμου
να ψηφίσουν. Ένα έξυπνο κόλπο, που τους δίνει τη
διακυβέρνηση της χώρας.
Η διασκευή της Νίκης Τριανταφυλλίδη τοποθετεί
τις Εκκλησιάζουσες στο παρόν, τη σύγχρονη εποχή
του μνημονίου, σεβόμενη ωστόσο το διαχρονικό
ούτως η άλλως πνεύμα του Αριστοφάνη. Η Πραξαγόρα και γυναίκες της Αθήνας, συμβολίζουν το
νέο αίμα στην πολιτική σκηνή, τους πολιτικούς που
είναι αμόλυντοι από την αρρώστια της εξουσίας και
έρχονται αποφασισμένοι να πάρουν την τύχη της

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

πατρίδας στα χέρια τους, ανατρέποντας το βαθιά διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώς των προηγούμενων
γενιών. Θεσπίζουν ένα δίκαιο πολίτευμα. Ίσα δικαιώματα για όλους, όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους,
ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, εθνικότητας, ένα
κοινό σύστημα διαβίωσης, ένα κοινό δημόσιο ταμείο, δίκαιος καταμερισμός του πλούτου και πάνω
απ όλα πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών,
σε όλα τα αγαθά που είναι απαραίτητα για μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή, τροφή, στέγη, εργασία, εκπαίδευση.
Μετάφραση διασκευή: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
Σκηνοθεσία κινησιολογία: Ζωή Μασούρα.
Μουσική Επιμέλεια: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
Κοστούμια: Μαρία Δρακοπούλου
Ερμηνεύουν: Μαρία Δρακοπούλου, Ζωή Μασούρα, Στάθ. Γεωργόπουλος, Βασ. Κουσουνέλος, Γιώργος Δαρείος.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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5ο Διεθνές Τουρνουά Σκάκι
«Ίσθμια» (18-25/8)
To 5ο Διεθνές Τουρνουά «Ίσθμια» στο Λουτράκι διοργανώνει η Σκακιστική
Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης», από την Τρίτη 18 μέχρι και την Τρίτη 25
Αυγούστου.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στους: κ. Μαρία Πετσετίδη (+30)
6974858312, στο e-mail korinthiachess@gmail.com ή μέσω της ιστοσελίδας
της διοργάνωσης http://isthmia.gr και http://korinthiachess.gr – μέχρι τις
14:30 στις 18 Αυγούστου 2015.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ- ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξενοδοχείο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ POSEIDON RESORT 5*», Λουτράκι
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γιάννης Παπακυριάκος, Προέδρος Αργοναύτη Κορινθίας
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΙΑ Μιχαηλίδης Αναστάσιος
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση σε τρεις ομίλους.
Λεπτομέρειες συμμετοχής στο http://korinthiachess.gr/

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
από το ΚΕΠΑΠ Κορινθίων
Δευτέρα 31 Αυγούστου
• «Παραμύθια από τα μέρη της μεγάλης ζέστης». Παραμύθια από
την Αφρική και το Μεξικό ως την Ινδία και την Αυστραλία για μικρά
και …μεγάλα παιδιά, με την αφηγήτρια Μαρία Παπανικολάου συνοδεία
ζωντανής μουσικής, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου, ώρα 8.30 μ.μ.

Κυριακή 16 Αυγούστου,
9.00 μ.μ.
• «Ο Μάγος του Οζ», θεατρική παράσταση από την παιδική σκηνή του Γιάννη
Χριστόπουλου. Αποθήκες ΑΣΟ. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.

Σάββατο 22 Αυγούστου,
9.30 μ.μ.
• Θεατρική παράσταση "Πριν το χάραμα", των Θανάση Παπαθανασίου και
Μιχάλη Ρέππα. Με τους Σοφία Βόσσου,
Στέλιο Διονυσίου, Ευθύμη Ζησάκη, Κατερίνα Κούκα, Μπέτυ Μαγγίρα, Αλέξανδρο
Μπουρδούμη, Ορέστη Τζιόβα. Αποθήκες
ΑΣΟ. Τιμή Εισιτηρίου: 13 & 18 ευρώ.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας

Ζευγολατιό Κορινθίας

τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

τηλ: 27410 55151

• Ιστιοπλοϊκή συνάντηση και σεμινάριο
σκαφών Laser με συμμετοχή σκαφών
από όλη την Ελλάδα. Διοργάνωση Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων.

Σάββατο 29 Αυγούστου,
9.00 μ.μ.
• Διοργάνωση Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης Διοργάνωση: Ναυτικός Όμιλος
Κιάτου.

Κυριακή 30 Αυγούστου,
11.00 π.μ.
• Αγώνες Κολύμβησης. Διοργάνωση:
Ναυτικός Όμιλος Κιάτου. Λιμάνι Κιάτου

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Αύγουστε καλέ μου μήνα�
Όπως ο Οκταβιανός διαδέχτηκε στην
κεφαλή της αυτοκρατορίας τον Ιούλιο
Καίσαρα, έτσι και ο μήνας Αύγουστος
διαδέχεται τον Ιούλη. Και από το 27 μ.Χ.
έχουμε τον μήνα Αύγουστο που αυτοκρατορικός πλέον απέκτησε 1 ημέρα
ακόμη, για να μην υστερεί από τον μήνα
του Ιούλιου Καίσαρα. Η μέρα αφαιρέθηκε από το Φλεβάρη.

νωστός για το πιο όμορφο φεγγάρι και για τη φημισμένη του
πανσέληνο που έχει κάτι που την
κάνει ξεχωριστή: είναι συνήθως «έγχρωμη». Ειδικά λίγο μετά την ανατολή
της αλλά και προς τη δύση της, όταν
αρχίζει να παίρνει από το χρώμα της
πορφύρας. Το όνομά του ξενικό μα ο
λαός το έκανε δικό του. Ας δούμε την
ιστορία του.
Δεύτερος μήνας του Αττικού ημερολογίου και ονομαζόταν Μεταγειτνίων (Αντιστοιχούσε στο χρονικό
διάστημα από 24 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου). Όπως και σήμερα έτσι και
τότε οι Αθηναίοι άφηναν το ζεστό και
σκονισμένο άστυ και τραβούσαν για
τις εξοχές άμα έπιαναν τα κυνικά κάματα περί τα μέσα Ιούλη (δηλαδή με
τις θερμότερες μέρες του έτους, τα
οποία “Κυνικά καύματα” οι Αρχαίοι τα
απέδιδαν στην επιπλέον αύξηση της
θερμοκρασίας από την υποτιθέμενη
προσθήκη της ακτινοβολίας του Σείριου, στην ακτινοβολία του Ηλίου).
Μπαίνοντας το καλοκαίρι έφευγαν να
λυτρωθούν από τη ζέστη και τη σκόνη. Ήθελαν να πάρουν τον …αέρα
τους. Και εκεί στις εξοχές στήναν τα
τσαντίρια τους. Δημιουργούνταν μικρές γειτονιές. Μετά τις 15 Αυγούστου που οι νύχτες άρχιζαν να μεγαλώνουν και τα λιοπύρια μετριάζονται
οι παραθεριστές Αθηναίοι αρχίζουν
σιγά σιγά να ξαναγυρίζουν στο άστυ.
Άφηναν τις καλοκαιρινές γειτονιές και
ξαναγυρνούσαν στην Αθήνα. Ετσι ο
μήνας πήρε το όνομα Μεταγειτνίων,
αλλαχτής γειτονιάς. Αυτό το μήνα γινόταν και μια γιορτή, τα Μεταγείτνια
προς τιμήν του Απόλλωνα που και αυτός ονομαζόταν Μεταγείτνιος.
Ήταν αφιερωμένος στη θεά Δήμητρα, θεά του σίτου και του θέρους.
Γι’ αυτό ακόμη και σήμερα εικονίζεται
ως ωραία γυναίκα, μεγαλοπρεπούς
αναστήματος που στο κεφάλι της έχει
στεφάνι από στάχυα ή τα κρατά στα
χέρια της.
Στους Ρωμαίους απέκτησε όνομα
…θεϊκό, σεβαστό! Ο sextilis (έκτος
μήνας του ρωμαϊκού ημερολογί-

Πλάι σε αυτό το όνομα που κληρονομήσαμε από τους Ρωμαίους λαός
έβαλε τα δικά του προσωνύμια. Οι
λαϊκές ονομασίες του αναφέρονται
στην αφθονία των καρπών του: Πεντεφάς ή Πενταφάς, Τραπεζοφόρος
και Διπλοχέστης, μετά συγχωρήσεως.
Συκολόγος εξαιτίας των σύκων που
τόσο πολλά έχει από δαύτα ο τόπος
και βρίσκονται σε ακμή αυτό το μήνα.
Λέγεται επίσης Δριμάρης, από τη δεισιδαιμονική αντίληψη ότι οι 6 πρώτες
του ημέρες του είναι επικίνδυνες για
όποιον έρχεται σε επαφή με το νερό.
Στη Μάνη τον έλεγαν Αρδυκολόη από
τα ορτύκια που στο τέλος του μήνα
στο μεγάλο ταξίδι τους από το βορρά
στο νότο κουράζονται και κάνουν στη
Μάνη στάση για αρκετές μέρες για να
ξεκουραστούν. Γέμιζε ο τόπος ορτύκια
και οι Μανιάτες τα κυνηγούσαν. Όχι
μόνο με ντουφέκια μα και με τα δίχτυα
τα έπιαναν πολλά μαζί σαν τα ψάρια.
Ήταν μια τέχνη που μόνο στη Μάνη
την ήξεραν.
ου) μετονομάστηκε σε «σεβαστό»
(augustus). Στους δύο π.Χ. αιώνες
και τον πρώτο μ.Χ. αιώνα έγιναν οι
κατακτητικοί πόλεμοι, με αφάνταστη
αγριότητα, των Ρωμαίων με στόχο την
προμήθεια δούλων, που ερήμωσαν το
μεσογειακό χώρο. Αυτοί οι πόλεμοι
ανέδειξαν βίαιους πολεμικούς αρχηγούς που ήταν πρωταγωνιστές άγριων ταξικών αγώνων που ξέσπασαν.
Ένας από αυτούς είναι και ο Οκταβιανός που εξαφάνισε και τα τελευταία
ίχνη δημοκρατίας, γίνεται παντοδύναμο πρόσωπο και λατρεύεται σαν ημίθεος ή θεός. Πρόσθεσε στην αυτοκρατορία την Ισπανία και την Αίγυπτο και
επέβαλε την …περίφημη pax romana.

Ενας …θεός πρέπει να υμνηθεί για τα
κατορθώματά του, για να τον σεβαστεί
και το πλήθος. Το ρόλο αυτό ανέλαβε η
…διανόηση. Εκών άκων, δεν έχει σημασία (έτσι και) ο Οράτιος με τον «Ύμνο
της Εκατονταετίας» ύμνησε τα κατορθώματα του Αυγούστου (δεν υπήρχαν
τότε τα Νόμπελ να του απονεμηθούν
όπως συνέβη με το μεταγενέστερό του
Ομπάμα). Η δε Σύγκλητος του χάρισε
τον τίτλο «Αύγουστος» που δινόταν
μόνο στους θεούς. Και του αφιέρωσαν
το μήνα για να τον τιμήσουν, επειδή
κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού ο
Οκταβιανός αναγορεύτηκε ύπατος και
σημείωσε εξαιρετικές στρατιωτικές
επιτυχίες.

Τέλος, από τις πρώτες δώδεκα μέρες του Αυγούστου, τα «ημερομήνια»,
ο λαός μαντεύει τι καιρό θα κάνει όλο
το χρόνο. Η 1η Αυγούστου αντιπροσωπεύει τον Αύγουστο, η 2 Αυγούστου το Σεπτέμβρη κ.ο.κ. Ό,τι καιρό
θα κάνει η κάθε μέρα του Αυγούστου
τέτοιον θα κάνει και όλος ο μήνας που
αυτή αντιπροσωπεύει.
Και μην ξεχνιόμαστε, όσο θα προχωρά ο Αύγουστος και θα χρειαζόμαστε κάνα ζακετάκι όλο και θα θυμόμαστε το «Από Αύγουστο χειμώνα κι από
Μάρτη καλοκαίρι». Όμως, ακόμη μπορούμε να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
Ηρακλής Κακαβάνης

λαµπάδες γάµου

δώρα για κάθε περίσταση
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ • τηλ. 2741 0 89555

