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Παπακυριάκος-μανάβης 
διασταυρώνουν τα ξίφη τους 

μέσα από ανακοινώσεις

Χωρίς τον υπουργό κ. τσιρώνη 
η εκδήλωση στο Κιάτο

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας πριν από λίγες 
μέρες εξέδωσε ανακοίνωση-ενημέρωση 

προς τους δημότες, στην οποία ο αρχηγός 
της αντιπολίτευσης απάντησε αμέσως!

Παρόντες οι τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, φορείς 
και αρκετός κόσμος που παρακολούθησαν μια γόνιμη συζήτηση. Ψήφισμα των 

αυτοδιοικητικών φορέων που οργάνωσαν την εκδήλωση.
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ΓνώμηΤα εν Δήμω...

O Αννίβας Παπακυριάκος  ενημερώνει τους δημότες 
για την κατάσταση του δήμου Βέλου-Βόχας

Διανομή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνημα 
στο χώρο σας!

Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Μελέτσης Αθανάσιος
Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ.:27410 53058
6973 302716

«Συνεχώς γίνομαι δέκτης είτε από 
δημότες είτε από δημοσιογράφους 
του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ενη-
μέρωση για διάφορα στοιχεία που 
αφορούν το Δήμο μας. Είτε οικονο-
μικά, είτε τεχνικά, είτε γενικότερα για 
τα πάντα. Αν και έχω ενημερώσει για 
όλα μέσω εφημερίδων, τηλεοράσεων 
και συνελεύσεων, θεωρώ ότι πρέπει 
να επανέλθω, γιατί όχι μόνο δεν θέλω 
να υπάρχει άγνοια, αλλά πιστεύω ότι 
ο δημότης, ειδικά σήμερα, πρέπει να 
γνωρίζει και να κρίνει τα πάντα σε 
βαθμό μεγαλύτερο από ποτέ. Ίσως 
έτσι μάλιστα να μην επιτρέψει ξανά 
να φτάσουμε σε σημεία που μας προ-
σβάλλουν και σαν χώρα ακόμα.

 Οικονομικά λοιπόν 1.1.2011 ο Δή-
μος Βέλου- Βόχας είχε σύνολο βρα-
χυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
οφειλών πλέον των 14.000.000€. 
Το ποσό έχει να κάνει με οφειλές σε 
προμηθευτές/ εργολάβους, δάνεια 
οφειλές και ζημιές των κατασκευ-
αστικών (ειδικά του πρώην Δήμου 
Βέλου), δικαστικές κατασχέσεις που 
συνεχώς εμφανίζονται από 5 και 10 
χρόνια πριν, πρόστιμα από Δ.Ο.Υ., που 
δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει να 
έρχονται  απόρροια της παλιότερης δι-
αχείρισης. Η αναλογία των χρεών ανά 
Δήμο ήταν περίπου 10.000.000€  από 
πρώην Δήμο Βέλου και 4.000.000€  
από πρώην Δήμο Βόχας. Τα ταμεια-
κά διαθέσιμα ήταν 73.000€ από Δήμο 
Βέλου και 850.000€ από Δήμο Βόχας, 
τα οποία όμως ήταν δεσμευμένα για 
πληρωμές και έτσι τα ελεύθερα τα-
μειακά διαθέσιμα ήταν λιγότερα από 
100.000€. Ταυτόχρονα με την έναρξη 

του Καλλικράτη είχε ήδη ξεκινήσει η 
τεράστια οικονομική κρίση, η οποία 
έφερε άμεσα περικοπές πόσων στους 
Δήμους περίπου  65%. Μόνο οι χρη-
ματοδοτήσεις για έργα (ΣΑΤΑ) έχουν 
περικοπεί κατά 90%. Για να καταλά-
βουμε γιατί μιλάμε ,ο Δήμος μας με 
τεράστια αυξημένες υποχρεώσεις σε 
σχέση με τους Καποδιστριακούς Δή-
μους , έχει συνολικά ετήσια έσοδα ανά 
έτος σχεδόν τα μισά του χρέους του.

  Να δούμε που βρισκόμαστε σήμε-
ρα?

Μέχρι 30.04.2015 έχουμε πληρώσει 
παλιές οφειλές 4.340.710,95€ (80%  
αυτών προ 2011), Δανειακές υπο-
χρεώσεις 2.908.271,08€, Δικαστικές 
Κατασχέσεις  750.117,71€. Συνολικά 
8.000.000€. Το υπόλοιπο χρονικό δι-
άστημα έως και σήμερα έχουν επίσης 
πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του 
Δήμου μειώνοντας το συνολικό χρέος 
κατά περίπου 300.000€. Τα ταμειακά 

διαθέσιμα του δήμου μας 31.10.2015 
ήταν 2.700.000€.

 Σήμερα δεν υπάρχουν παλιές 
οφειλές, οι μακρο- υποχρεώσεις του 
Δήμου είναι περίπου 4.000.000€, 
ρυθμισμένα πλέον δάνεια σε ΤΠΚΔ 
και Τράπεζα Πειραιώς και οφειλές πε-
ρίπου 1.000.000€ σε ιδιώτες από την 
πρώην κατασκευαστική Επιχείρηση 
του Βέλου, που δημιούργησε και δη-
μιουργεί τεράστιο πρόβλημα τις οποί-
ες σταδιακά πληρώνουμε.

  Έχουμε ξεφύγει όπως καταλαβαί-
νει ο καθένας από την τραγική κατά-
σταση του 2011, κερδίσαμε  το στοίχη-
μα της επιβίωσης και ενώ ξεκινήσαμε 
σαν κατακόκκινος Δήμος, πατήσαμε 
στα πόδια μας και κοιτάμε το επόμενο 
βήμα. Την ώρα που όλοι γνωρίζουμε 
την κατάσταση στην χώρα και την ώρα 
που Δήμοι  χρεοκοπούν  ο ένας μετά 
τον άλλον.

Πώς έγινε αυτό? Όχι από θαύμα. 
Με πολλή δουλειά, με πολλή λογική 
και προπάντων με αλλαγή πολιτικής 
γραμμής και ευθύνης. Με τεράστια 
προσπάθεια, έστω και μέσα στην 
κρίση αύξησης εσόδων. Με τεράστιο 
έλεγχο και μείωση εξόδων. Βλέπο-
ντας το ταμείο του Δήμου όχι σαν ερ-
γαλείο προπαγάνδας της Δημοτικής 
Αρχής, αλλά σαν χρήματα που ανή-
κουν στο Δημότη και πρέπει εύστοχα 
να επιστρέψουν σε αυτόν. Αντέχοντας 
σε ειρωνείες και λέγοντας αλήθεια 
στον κόσμο. Και επειδή πολλά δεν λέ-
γονται στα …Καφενεία, υλοποιώντας 
και τεχνικό πρόγραμμα το 2011-2014 
ύψους 2.183.279,85€ και 843.650€ το 
2015. Τεχνικό Πρόγραμμα που πλη-
ρώθηκε και πληρώνεται σήμερα και 
δεν θα το πληρώσουν Δημοτικές Αρ-
χές το 2030.

  Το γήπεδο του Ζευγολατιού, Η 
Ανάπλαση του Κέντρου Ζευγολατιού, 
Το Δημοπρατημένο γήπεδο της Πουλί-
τσας, Τα Έργα στο γήπεδο του Βέλου, 
Η Ανάπλαση στην παραλία Κοκκωνί-
ου, 400.000€ Δημοτικές Οδοποιίες και 
σειρά μικρών παρεμβάσεων σε κάθε 
Τοπική Κοινότητα. Δημοπρατούνται 
160.000€ δημοτική Οδοποιία/ πεζο-
δρόμια στο Βέλου, πλατείες Μπολατί-
ου και Χαλκείου. Έργα μικρά ή μεγάλα 
που σε αναλογία με τις οικονομικές 
μας δυνατότητες δείχνουν πολλά.

  Έχουν εκπονηθεί μελέτες για να εί-
μαστε πανέτοιμοι με το άνοιγμα προ-
γραμμάτων (ΣΕΣ.ΔΗΜ.ΕΠ., ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΠ)

Το δημαρχείο της έδρας στο Ζευ-
γολατιό, η ανάπλαση της εισόδου του 
Δήμου μας (διπλοί κόμβοι στην ΠΕΟ), 
εγκιβωτισμός Ζαπάντη, αλλαγή δικτύ-
ου αμιαντοσωλήνων, αποχετευτικό 
Κοκκωνίου/Νεράντζας, αποχετευτικό 
Βραχατίου/ Ζευγολατιού, Πεζοδρόμια 
στις εισόδους του Δήμου (Βέλο- Βρα-
χάτι επί της ΠΕΟ). Ετοιμάζουμε μελέτη 

ανάπλασης στο χώρο έξω από το λι-
μάνι που κατασκευάζεται στο Βραχάτι 
(από τα λίγα έργα που δεν απεντάχθη-
καν από το ΕΣΠΑ).

 Ήδη έγινε δέσμευση πίστωσης 
2.500.000€ από το πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων για το Αντιπλημμυ-
ρικό Έργο στον Περιστερώνα, έργο 
που θα σώσει μετά από 10 χρόνια από 
πλημμύρες Κοκκώνι, Βραχάτι, Κρή-
νες, Πουλιτσα, Ευαγγελίστρια.

Για κάθε ένα από αυτά αλλά και για 
όλα και για άλλα πολλά μαζί θα μιλή-
σουμε αναλυτικά. Απλά κάνω μικρή 
αναφορά για ενημέρωση του κόσμου.

  Και στον κόσμο πρέπει να μιλή-
σουμε για τα προβλήματα της καθη-
μερινότητας. Γιατί η καθημερινότητα 
είναι χειρότερη από παλιά?

 Γιατί οι πόροι είναι 65% μειωμένοι. 
Γιατί το προσωπικό του Δήμου μας 
είναι κατά 20 άτομα μειωμένο από το 
2011 γιατί δεν αναπληρώνονται αυτοί 
που φεύγουν, καθώς έχουν σταμα-
τήσει οι προσλήψεις. Γιατί μπορούμε 
μέσω προγραμμάτων (8-μηνα) να 
πάρουμε λιγότερα άτομα από παλιά. 
Γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες 
μορφές εργασίας. Γιατί οι εργολάβοι/ 
προμηθευτές δεν δουλεύουν με το 
στόμα, αλλά αφού πληρωθούν λόγω 
κρίσης. Γιατί διοικητικά η γραφειο-
κρατία έχει γίνει 2,5 περιπλοκότερη 
από πριν το 2011. Γιατί τα μηχανικά 
μέσα που διαθέτουμε είναι ελάχιστα 
και σε κάκιστη κατάσταση ( αν δεν εί-
χαμε πάρει 4 αυτοκίνητα δωρεάν μετά 
από μεγάλη προσπάθεια από την ΤΕΟ 
δεν θα είχαμε απορριμματοφόρα). Για-
τί τέλος και βασικότερο : Όταν έπρεπε 
να είχαν φτιαχτεί σοβαρές υποδομές 
(διαχείριση απορριμμάτων/ ύδρευση) 
εδώ και 30 χρόνια δεν έγινε τίποτα. 
Σχεδόν όλη η Πελοπόννησος σήμερα 
δεν έχει νόμιμο χώρο διάθεσης απορ-
ριμμάτων, όταν έχουν τελειώσει όλες 
οι προθεσμίες από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τελεσιδίκησαν τα πρόστιμα.

Για όλα αυτά αναλυτικά υπάρχουν 
στοιχεία και θα υπάρχει διαρκής ενη-
μέρωση. Αρκεί αυτοί που θέλουν να 
μάθουν, να θέλουν να μάθουν πραγ-
ματικά. Γιατί καλό είναι κάποτε στον 
τόπο μας η πληροφόρηση να μην γί-
νεται παραπληροφόρηση, γιατί αυτό 
πληρώνουμε τόσα χρόνια εμείς και 
δυστυχώς και τα παιδιά μας. Κάποτε 
πρέπει η αλήθεια, η σοβαρότητα και 
η γνώση να υπερισχύουν του προσω-
πικού συμφέροντος. Προσωπικά εγώ 
είμαι και ανοικτός σε όλους τους πολί-
τες που θέλουν να βοηθήσουν.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ»
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μεγάλες εκπτώσεις

Δήμος Βέλου-Βόχας

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Κorinthian News, με 
άρθρο της από τις 22 Ιανουαρίου στηλιτεύει τις 
απευθείας αναθέσεις για προμήθεια υλικών και 
εργασίες σε δημοτικούς συμβούλους και αντιδη-
μάρχους του δήμου Βέλου-Βόχας. Συγκεκριμένα 
το δημοσίευμα αναφέρεται σε δύο αναρτήσεις στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούσαν τους Λάμπη Τανισχίδη 
και Ανδρέα Σιάχο. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αν-
νίβας Παπακυριάκος σε μια δριμεία επικοινωνι-
ακή αντεπίθεση απάντησε άμεσα με ένα  άκρως 
καυστικό κείμενο στο οποίο αναφέρει:
«Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

Συμβαίνει τώρα …..
Γέμισε λαμόγια ο Δήμος Βέλου- Βόχας. Ναι φί-

λοι μου. Πράγματι έτσι είναι. Βρίθει ο τόπος. Ποιος 
το ανακάλυψε; Ποιος το ξεσκέπασε; Ο δαιμόνιος 
Ηρακλή Πουαρό της δημοσιογραφίας. Ο ικανός 
και άοκνος εργάτης της ενημέρωσης. Αυτός που 
χρόνια τώρα παρακολουθεί όλα τα τεκταινόμενα 
στην περιοχή, εκ του μακρώθεν βέβαια!!

Και να!!! Δημοτικοί Σύμβουλοι τ’ αρπάζουν, επι-
χειρηματικοί κύκλοι μεγάλων συμφερόντων δρουν 
ανενόχλητοι στο σκιερό παραπέτασμα, Αντιδήμαρ-
χοι και Πρόεδροι είναι μπλεγμένοι σε σκοτεινά 
κυκλώματα παράνομων και ανήθικων προμηθει-
ών… Και φυσικά επειδή κάθε παραμύθι  έχει και 
το Δράκο του, όλα αυτά γίνονται υπό την μαεστρική 
καθοδήγηση, την επιμελημένη ενορχήστρωση του 
μεγάλου μάγιστρου  της διαπλοκής… του Δημάρχου 
Αννίβα. Ναι φίλοι μου. Αυτός είναι πίσω από όλα. 
Με την καμπαρντίνα του, το καπέλο του και το τσι-
γάρο στο στόμα, τα ελέγχει όλα αυτά πίσω από την 
θολή άχλη, που σκεπάζει τις σκοτεινές και κρύες 
γωνιές του Δημαρχείου του….

Και τι δεν έκανε ο Δήμαρχος Αννίβας….
Αρνήθηκε να τιμωρήσει με τον αγαπημένο 

τρόπο του Βλαντ του Γ΄ της Μολδοβλαχίας (πα-
λούκωμα) πολιτικούς συνεργάτες του που αποφά-
σισαν να ανοίξουν επιχειρήσεις στο Δήμο. Αίσχος, 
Ντροπή και Όνειδος!!!

Και να΄ ταν αυτό και μόνο φίλοι μου; Όχι Αφού 
κάλυψε όλο το βρώμικο κύκλωμα της νύχτας 
ευνουχίζοντας τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και 
σπέρνοντας τρόμο και πανικό στους ένστολους 
φίλους μας, προχώρησε παρακάτω. Ναι!! Μίζες 

φίλοι μου. Μίζες. Μίζες από μαγαζιά, μίζες από 
παραλία, μίζες από σουβλατζίδικα.

Για το τελευταίο μάλιστα υπάρχει και φωτο-
γραφικό αποδεικτικό υλικό. Ο Δήμαρχος Αννίβας 
εθεάθη ένα Αυγουστιάτικο Βράδυ να τρώει πιτό-
γυρο (συνέβη τότε..) έξω από περιέργων συμφε-
ρόντων σουβλατζίδικο.

Και τώρα το τελειωτικό χτύπημα. Δεν έφτα-
ναν αυτά. Δεν αρκούσαν. Είναι λίγα αυτά για το 
Δήμαρχο Αννίβα. Έκανε το βήμα παραπάνω. Αυτό 
το μετέωρο του πελαργού. Προμήθειες από τις 
επιχειρήσεις των συνεργατών του!!!! Και ποιος το 
ανακάλυψε και αυτό ;;;

Ποιος άλλος φίλοι μου; Ο Δαιμόνιος, ο ικανός, 
ο ένας. Ο Άρχοντας της αυτοαποκαλούμενης δη-
μοσιογραφίας. Μετά από αγώνα σκληρό, ιδρώτα, 
δάκρυα και αίμα, μάχη με τα συμφέροντα τι έκα-
νε λέτε; Καθισμένος και ιδρωμένος στον καναπέ 
του, άφησε το φραπόγαλο και τι πάτησε;; Τι λέτε; 
Πάτησε φίλοι μου με το δείκτη του χεριού του 
(άλλες πληροφορίες λένε με τον παράμεσο) το 
Enter στη διαύγεια του P.C. του . Ναι. Ναι.  Και 
τι είδε; Κάτι που μόνο αυτός και άλλα 11.000.000 
Έλληνες θα μπορούσαν να ξεσκεπάσουν. Το βρώ-
μικο κύκλωμα διαφθοράς βγήκε στην επιφάνεια. 
Αμέσως το επιφώνημα. 

Ουδόλως απασχόλησαν την δημοσιογραφική 
πένα το ότι οι προμήθειες αυτές που γίνονται εδώ 
και 20 χρόνια, είναι γνωστές σε όλους, γίνονται 
πλέον με τιμές κόστους, ούτε ότι γίνονται με δε-
κάμηνες και πλέον πιστώσεις, μόνο για να εξυ-
πηρετούνται ανάγκες του Δήμου, των σχολείων, 
των Συλλόγων άμεσα και με την οικονομικότερη 
προσφορά. Ούτε ότι οι προμηθευτές/ συνεργάτες 
παρακαλάνε να αποχωρήσουν για να μην μπαί-
νουν και μέσα..Όχι… Η υπεύθυνη δημοσιογραφι-
κή σκαπάνη έχει βρει, και αφού βρήκε, αυτοσυγ-
χαίρεται, αλαλάζει και κάνει το καθήκον της όπως 
μόνο αυτή ξέρει. Υπεύθυνα και σοβαρά.

Και φυσικά η σοβαρή δημοσιογραφική δι-
αίσθηση δεν θα ασχοληθεί με άλλα. Ουδόλως 
ανερωτήθη πως ο σκοτεινός Δήμος Βέλου- Βό-
χας με 14.000.000€ χρέη  από το 2010, μηδενικά 
ταμειακά αποθεματικά και 65% περικοπών λόγω 
της κρίσης, έχει πληρώσει 8.500.000€ ξεχρεώ-

νοντας, έχει υλοποιήσει ταπεινό τεχνικό πρό-
γραμμα (2.200.000€ το 2011/2014 και 850.000€ 
το 2015), έχει ταμειακό υπόλοιπο2.700.000€ και 
σειρές μελετών- που μηδενικά ή ελάχιστα πλή-
ρωσε- να περιμένουν το άνοιγμα των χρηματο-
δοτικών εργαλείων.  Όχι!!!! Αυτά την ώρα που 
Δήμοι χρεοκοπούν και η οικονομική κατάσταση 
της χώρας επιτάσσει όλο και περισσότερες πε-
ρικοπές. Όχι…

Όχι…. Πως έγινε αυτό, την ώρα που ο Δήμαρ-
χος Αννίβας έκανε σωρεία προμηθειών/ εργολα-
βιών που έβλαπταν το Δήμο, που δεν έλεγχε κάθε 
μέρα έσοδα/ έξοδα για να πετύχει το καλύτερο 
αποτέλεσμα και να βγει ο Δήμος από την τραγι-
κή οικονομική κατάσταση που ήταν το 2010!! Όχι 
φίλοι και φίλες…. Δεν ενδιαφέρει τον σοβαρό 
αναλυτή αυτό.

Δεν απασχολούν αυτά την σοβαρή και υπεύ-
θυνη δημοσιογραφική μύτη που σαν το φιλότιμο 
και πεινασμένο αγριογούρουνο ψάχνει να βρει 
την ακριβή τρούφα. Έχει άλλη δουλειά να κάνει. 
Κοπιαστική και επίπονη. Αυτή που αγαπά να κάνει 
η συμπαθής συνομοταξία, στην οποία ανήκουν 
όλα τα ολογράμματα του τίποτα. Να ανακατεύουν 
χώμα και νερό για να δημιουργούν το αγαπημέ-
νο τους προϊόν υποκουλτούρας. Είναι εκείνα τα 
παιδιά που αρνούνται πεισματικά να κατανοήσουν 
μεγαλώνοντας ότι κατά την βασική γενετήσια 
πράξη του HOMO SAPIENS είναι χρήσιμο και 

ομορφότερο να συμμετέχουν δύο άτομα. Πόσο  
ευχάριστα θα εκπλαγούν κάποτε…. Ίσως τότε να 
ανατείλει και η ελπίδα σ’ αυτήν την χώρα, που 
όπως λέμε ο καθένας είναι ότι δηλώνει…

Κάπου πάντως έχει δίκαιο η συμπαθέστατη δη-
μοσιογραφική φιγούρα, η οποία τόσο έχει ασχο-
ληθεί με το Δήμο μας, που ούτε στην φάτσα δεν 
την ξέρουμε. Ότι οι Δήμαρχοι κρίνονται από τους 
δημότες τους και λογοδοτούν σε αυτούς. Και να 
υπενθυμίσω στον έγκριτο δημοσιογράφο ότι στις 
πρόσφατες κρίσεις που έγιναν, το αποτέλεσμα 
ήταν τέτοιο που μάλλον δεν δικαίωσε τα αγνά, ει-
λικρινή, ταπεινά και αλτρουιστικά του αισθήματα. 
Τουναντίον δικαίωσε αυτούς που δίνουν καθημε-
ρινά από την μέρα που γεννήθηκαν τα διαπιστευ-
τήρια τους στην μικρή κλειστή μας κοινωνία.

ΥΣ. Όλα αυτά τα πιθανώς χρήσιμα/ άχρηστα κα-
θόλου δεν έχουν σκοπό να αποτρέψουν τον ικανό, 
σοβαρό και πανάξιο δημοσιογράφο να ασχολείται 
καθημερινά με τα του Δήμου μας. Κάθε άλλο. Να 
τον πεισμώσουν θέλουμε, ώστε να συνεχίζει να 
εξασκεί τους μιμητικούς προσωπικούς μας μύες, 
που είναι υπεύθυνοι για την σύσπαση που προκα-
λεί το γέλιο. Δεν θέλουμε να μας λείψει. Ούτως ή 
άλλως όταν έγραφε ο Καβάφης τους παρακάτω 
στίχους, κάποιους τέτοιους τύπους θα είχε στο νου 
του…. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τους Βάρβα-
ρους…. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση.

Αννίβας Παπακυριάκος»

Ο δήμαρχος Βέλου Βόχας απαντάει σε δημοσίευμα σχετικά με απευθείας αναθέσεις  
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4 πολιτών
ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Η ενημέρωση του δημάρχου Βέλου-
Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, προς 
τους δημότες του, δημοσιεύτηκε σε 
ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ εδώ και 
λίγες μέρες και προκάλεσε αντιδράσεις. 
Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης 
κ. Θανάσης Μανάβης απαντά  μέσα από 
την εφημερίδα μας σε όσα ο δήμαρχος 
ισχυρίζεται ότι έγιναν, ότι έφταιξαν ή ότι 
έπραξε στο δήμο.

«Ως δημοτικός σύμβουλος και αρ-
χηγός της μείζονος αντιπολίτευσης στο 
Δήμο Βέλου –Βόχας αλλά και ως νέος 
άνθρωπος και επιχειρηματίας που δρα-
στηριοποιείται στο δήμο», λέει ο Θανά-
σης Μανάβης, «διάβασα με ενδιαφέρον 
αλλά δυστυχώς με απογοήτευση τις δη-
λώσεις του δημάρχου για αυτά τα 5 έτη 
που βρίσκεται στο τιμόνι του δήμου. 

Η ίδια δικαιολογία
Ξεκινώντας την αναφορά μου από τα 

οικονομικά, δυστυχώς, απογοητεύτη-
κα για άλλη μία φορά, αφού βλέπω ότι 
επαναλαμβάνει τη γνωστή δικαιολογία, 
ότι δηλαδή από τους δύο πρώην δήμους 
Βέλου και Βόχας παρέλαβε «καμένη γη». 
Για άλλη μία φορά διαβάσαμε το δήμαρ-
χο να λέει ότι το μόνο που παρέλαβε ήταν 
χρέη ύψους 14 εκ. ευρώ, 10 εκ. ευρώ 
του πρώην Δήμου Βέλου και 4 εκατομ-
μύρια ευρώ του πρώην Δήμου Βόχας, 
χρέη από δάνεια, κατασχέσεις πρόστιμα, 
ζημίες των κατασκευαστικών εταιρειών 
των 2 Δήμων (ΔΑΕΒ και ΔΑΚΕΒ) κλπ.

Πρώτα από όλα  έχει ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον να δει κανείς ποίες δημοτικές 
αρχές κατηγορεί για την κατάσταση που 
παρέλαβε ο δήμαρχος: αφ’ ενός τη δη-
μοτική αρχή του πρώην δήμου Βέλου, 
στο δημοτικό συμβούλιο της οποίας 
συμμετείχε ως σύμβουλος της αντιπολί-
τευσης και αφ’ ετέρου τη δημοτική αρχή 
του πρώην δήμου Βόχας, του αείμνη-

στου Γ. Λιούντρη, τους συνεργάτες του 
οποίου όμως, σήμερα τους έχει μαζί 
του και τους εμπιστεύεται νευραλγικά 
πόστα!!! Ο κ. Τανισχίδης αντιδήμαρχος, 
σήμερα, τεχνικών υπηρεσιών ήταν 
πρόεδρος της κατασκευαστικής εταιρεί-
ας του πρώην δήμου Βόχας, την εποχή 
στην οποία αναφέρεται ο δήμαρχος κ. 
Παπακυριάκος και αποδίδει ευθύνες κα-
κοδιαχείρισης με οφειλές, δάνεια, χρέη, 
πρόστιμα, δικαστικές αποφάσεις κλπ.!!! 
Είναι στ’ αλήθεια πρωτοφανές!!!

 Στη συνέχεια θέλω να σημειώσω 
πως εδώ και πέντε χρόνια περιμένου-
με την εκκαθάριση της ΔΑΕΒ, η οποία 
κωλυσιεργεί κι έτσι αυτή τη στιγμή ο 
δημότης δεν γνωρίζει την πραγματική 
κατάσταση του δήμου και που πηγαίνουν 
τα χρήματα που πληρώνει. Το ίδιο ισχύει 
και για τον πρώην Δήμο Βόχας. Μας δη-
λώνει ότι έχει πληρώσει με χρήματα των 
δημοτών 8 εκατομμύρια χρέη αλλά δεν 
μας είπε όμως ποιο από αυτό το ποσό 
είναι νόμιμο και πρέπει να πληρωθεί και 
ποιο είναι παράνομο και δεν πρέπει να το 
πληρώσει ο δημότης. 

Να ξέρουμε τι πληρώνουμε
Ο νοικοκύρης δημότης του δήμου, 

που πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς 
το δήμο ζώντας μια απαράδεκτη καθη-
μερινότητα πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο 

πρέπει να πληρώνει μαζί με τα νόμιμα 
και τα παράνομα χρέη, ποια είναι αυτά 
και σε ποιο ύψος. Ρωτώ ευθέως: Έχει 
τελειώσει η εκκαθάριση των δύο δήμων 
για τα ποσά που αναφέρει ο δήμαρχος; 
Έχουν αποδοθεί ευθύνες στις προηγού-
μενες δημοτικές αρχές; Σ’αυτό το σημείο 
πρέπει να πω ότι ακόμη περιμένουμε να 
μάθουμε αν ο κ. Τρωγάδης κατέθεσε τη 
μήνυση κατά των υπευθύνων της κα-
κοδιαχείρισης στον πρώην δήμο Βέλου 
όπως δήλωνε στην εφημερίδα σας από 
τον Φεβρουάριο του 2014!!! Μάλιστα 
στις δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών έλεγε ότι ο δήμος θα καταθέσει 
μήνυση άλλως, αν δεν γίνει έτσι, ο ίδιος 
θα παραιτηθεί. Αναρωτιέται εύλογα και 
ο πλέον καλόπιστος δημότης αν έγιναν 
όλα αυτά. Αποδόθηκαν οι ευθύνες; Εί-
ναι υποχρεωμένος ο κ. Τρωγάδης, τον 
οποίο δημόσια προσκαλώ, να καταθέσει 
στο δημοτικό συμβούλιο την μήνυση 
κατά των υπευθύνων για την κακοδια-
χείριση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, 
άλλως να καταθέσει την παραίτησή του. 
Ας διαλέξει ο ίδιος. Πρέπει κάποια στιγ-
μή, όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας 
για τα λόγια και τις πράξεις μας. 

Όσον αφορά στα αποθεματικά του δή-
μου θέλω να ρωτήσω και περιμένω μια 
σοβαρή απάντηση σ’ αυτό γιατί αυτά τα 
χρήματα δεν ξαναγυρίζουν στο δημότη; 
Δεν είναι ανταποδοτικά; Αφού όπως δη-
λώνει έχει 2,5 εκ. ευρώ διαθέσιμα γιατί 
ο δήμος μας έχει αυτά τα χάλια; 

Πως θα πειστεί ο δημότης ότι υπάρχει 
χρηστή διοίκηση στο δήμο όταν, για πα-
ράδειγμα, οι απευθείας αναθέσεις, αντί 
να χρησιμοποιούνται με φειδώ έχουν 
γίνει καθημερινότητα, ξεπερνώντας 
κάθε όριο! Πώς θα πειστεί ο δημότης να 
πληρώσει τις υποχρεώσεις του όταν δεν 
έχει καμία παροχή από το Δήμο; Όταν τα 
σκουπίδια μάς κατακλύζουν, κλαριά και 
χορτάρια μένουν μήνες στους δρόμους, 
το νερό στις βρύσες του δήμου μας είναι 
ακατάλληλο, ακόμα και τη λάμπα στην 
γειτονιά μας πρέπει να την αγοράσουμε 
οι ίδιοι για να αλλαχθεί. 

Η διαχείριση 
των απορριμμάτων

Ειδικά όσον αφορά στο θέμα της δια-
χείρισης των απορριμμάτων, τον τελευ-
ταίο καιρό η κατάσταση είναι δραματική 
και όχι χωρίς ευθύνη της δημοτικής αρ-
χής. Γιατί ανεξάρτητα από την προσφιλή 
μέθοδο  του δημάρχου που αρέσκεται 
να αποδίδει σε άλλους την αιτία για τη 
δική του ανεπάρκεια, ανεξάρτητα, λοι-
πόν, από τη λύση που θα προκριθεί για 
τη συνολική διαχείριση σε επίπεδο περι-
φέρειας, εδώ και πέντε χρόνια η δημο-
τική αρχή Παπακυριάκου δεν έχει κάνει 
τίποτα για να προωθήσει λύσεις που θα 
μείωναν τον όγκο των απορριμμάτων 

και θα έκαναν καλύτερη την καθημερι-
νότητα των πολιτών. Αναφέρομαι φυσι-
κά στην προώθηση της ανακύκλωσης, 
της κομποστοποίησης, στην ενημέρωση 
των δημοτών, στην αγορά κατάλληλων 
κάδων και στην αυστηρή εφαρμογή του 
κανονισμού καθαριότητας. 

Το ημιτελές δημαρχείο
Επίσης θέλω να θυμίσω στο δήμαρ-

χο τα ωραία και μεγάλα λόγια για την 
ολοκλήρωση του δημαρχείου στο Ζευ-
γολατιό, το οποίο παραμένει κτίριο φά-
ντασμα. Θέλω να θυμίσω τις αναφορές 
του στο δημοτικό συμβούλιο για δωρεές 
μελετών και υποσχέσεις από πλευράς 
περιφέρειας ότι το έργο της ανέγερσης 
του δημαρχείου θα ήταν το πρώτο που 
θα υπογραφόταν. Τι γίνεται άραγε με όλα 
αυτά; Που χάθηκαν οι υπογραφές και 
υποσχέσεις; Έχει νομίζω υποχρέωση να 
μας εξηγήσει. 

Οι λακούβες στους δρόμους
Τέλος, τον καλώ να κάνουμε μαζί μια 

βόλτα στους δρόμους του δήμου και να 
μετρήσουμε τις λακούβες που καθημε-
ρινά ταλαιπωρούν οδηγούς και οχήματα. 
Στο Βέλο και το Ζευγολατιό η κατάσταση 
είναι οδυνηρή, υπάρχουν δρόμοι στους 
οποίους δεν έχει πέσει ούτε χαλικάκι 
εδώ και πέντε χρόνια. 

Σε όλα τα παραπάνω βλέπω ότι ο Δή-
μαρχος προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες 
στις προηγούμενες δημοτικές αρχές των 
δύο δήμων, στο κράτος, στην οικονομι-
κή κρίση, στην γραφειοκρατία και οπου-
δήποτε αλλού εκτός από τον ίδιο. Όμως, 
ο δήμαρχος πρέπει όχι μόνο να θέλει 
αλλά και να μπορεί. Η περίοδος χάριτος 
για την δημοτική αρχή τελείωσε. 

Έλεγχος και κριτική
Αναλαμβάνω πλήρως το θεσμικό 

ρόλο μου ως αντιπολίτευση, στον οποίο 
με τίμησε ο δημότης του Δήμου Βέλου 
–Βόχας, ασκώντας έλεγχο και κριτική 
στην δημοτική αρχή.  

Απαιτώ πλήρη διαφάνεια και λογοδο-
σία για την εκκαθάριση των δύο δήμων 
καθώς και απόδοση ευθυνών. Απαιτώ 
δουλειά και πρόοδο κόντρα στη στασιμό-
τητα και την ανεπάρκεια της δημοτικής 
αρχής, σχεδιασμό και αποτελεσματικό-
τητα κόντρα στην αναβλητικότητα και τη 
ραστώνη, αξιοκρατία και ανοικτές πόρ-
τες κόντρα στα απροσπέλαστα γραφεία.  

Θα είμαι συνεχώς παρών στο Δήμο 
μας, παρεμβαίνοντας και ασκώντας 
έλεγχο και κριτική με την αντιπολιτευτι-
κή μου θέση στην δημοτική αρχή, δίπλα 
στον δημότη και στις επιχειρήσεις του 
δήμου μας, που αγωνίζονται καθημερι-
νά με αντίξοες οικονομικές συνθήκες για 
την επιβίωσή τους και για ένα καλύτερο 
μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας».    

Θανάσης Μανάβης, αρχηγός μείζ. αντιπολίτευσης δήμου Βέλου-Βόχας

«Η περίοδος χάριτος τελείωσε�»
Ένα προς ένα αναλύει τα κύρια σημεία της ενημέρωσης προς τους δημότες του δημάρχου Βέλου-

Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο. 
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5πολιτών
Γνώμη Διαχείριση απορριμμάτων

Εκδήλωση στο Κιάτο για τη διαχείριση
των απορριμμάτων

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 23 
Ιανουαρίου στην αίθουσα θεάτρου του δημαρχεί-
ου Σικυωνίων η εκδήλωση για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων που είχαν προγραμματίσει οι αυτο-
διοικητικές παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία. 
Στην εκδήλωση αναμενόταν η παρουσία του 
Υπουργού κ. Τσιρώνη, η οποία όμως δεν κατέστη 
δυνατή. Απόντος έτσι του σημαντικότερου ομιλητή 
η εκδήλωση κινήθηκε σε ήπιους τόνους. 
Οι δύο άλλοι ομιλητές η κ.Σπανούδη και ο κ. Κεφα-
λάς μίλησαν για την ανακύκλωση, για το κόστος δι-
αχείρισης των απορριμμάτων επιβεβαίωσαν το όχι 
σε «φαραωνικά» έργα, μεγάλο εργοστάσιο Τατού-
λη-Τέρνα.  Το λόγο πήραν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ του 
νομού αλλά και ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, όπως επίσης και αρκετοί πολίτες. 

Δηλώσεις Λεονάρδου
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνί-
ων, κ. Τάσος Λεονάρδος αναφερόμενος στην εκ-
δήλωση, δήλωσε ήταν επιτυχής αφού έγινε με την 
παρουσία πολλών πολιτών και μελών της Τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ευαισθητοποιημένων περιβαλ-
λοντικά τοπικών συλλόγων οι οποίοι επαναβεβαί-
ωσαν και σύγκλιναν στην άποψη που έχει και ο δή-
μος Σικυωνίων για αύξηση της ανακύκλωσης και 
διαλογή στην πηγή. 
Ο κ. Λεονάρδος επεσήμανε πώς σε αυτή τη λογική 
θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα Δημο-
τικά συμβούλια του νομού, αλλά ιδιαίτερα των όμο-
ρων δήμων, για τους οποίους τόνισε ότι ευελπιστεί 
πώς θα συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Υπογράμμισε πώς όλη αυτή η προσπάθεια θα χρει-
αστεί την ανάλογη οικονομική υποστήριξη από την 
πολιτεία, αλλά και την αλλαγή θεσμικών πλαισίων. 
Κατέληξε λέγοντας πώς σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει οι δήμοι να οδηγηθούν στην λύση της Πε-
ριφέρειας η οποία θα σήμαινε τον πενταπλασιασμό 
του κόστους αποκομιδής και παράλληλη αύξηση 
δημοτικών τελών, το οποίο τόνισε πως θεωρεί δυ-
σβάσταχτο και απαράδεκτο.

Ψήφισμα
Τέλος, οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις που προκά-
λεσαν την εκδήλωση εξέδωσαν ψήφισμα, κάνο-
ντας έναν μικρό απολογισμό και αναφέροντας τα 
εξής: «Σήμερα, Σάββατο 23/01/2016, στο Δημαρχείο 
Κιάτου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-συζήτηση με 
θέμα « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – Η ώρα των 
αποφάσεων» με πρωτοβουλία των αυτοδιοικητικών 
παρατάξεων της Κορινθίας 

• Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων Πολιτών 
του δήμου Σικυώνας-Στυμφαλίας-Φενεού

• Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δήμου Βέλου-
Βόχας 

• Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κο-
ρινθίων 

• Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λουτρακίου- Πε-
ραχώρας– Αγ. Θεοδώρων

• Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης
Η συζήτηση στην οποία κλήθηκαν και συμμετείχαν, 
εκτός των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, Δήμαρχοι, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, 
βουλευτές, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και 
πολίτες της Κορινθίας, κατέληξε με συντριπτική πλει-
οψηφία στα παρακάτω 
1. Η προωθούμενη σύμβαση ΣΔΙΤ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με την ΤΕΡΝΑ είναι απαράδεκτη 
και επιζήμια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλ-
λοντικά για τις τοπικές κοινωνίες, αντίθετη με τον 
νέο ΕΣΔΑ και για τούτο οι πολίτες και Δημοτικές 
Αρχές της Κορινθίας ζητούν να μην υπογραφεί. 

2. Η μόνη αποδεκτή περιβαλλοντικά και κοινωνι-
κά ορθή λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα των 
σύγχρονων κοινωνιών είναι η τοπική κοινωνική 
διαχείριση με έμφαση στη μείωση παραγωγής 
απορριμμάτων και την πρόληψη, στην ανάκτηση, 
την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, η 
οποία πρέπει να γίνει απόφαση των Δημοτικών 
Συμβουλίων των πέντε Καλλικρατικών δήμων της 
Κορινθίας 

3. Στα πλαίσια του πρόσφατα εγκεκριμένου Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), να 
προχωρήσει γρήγορα ο ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου 
στην αναθεώρηση του νέου  Περιφερειακού Σχε-

διασμού  Πελοποννήσου (ΠΕΣΔΑ) και οι Δήμοι 
στην ολοκλήρωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρι-
σης 

4. Οι Δήμοι του νομού Κορινθίας, μπορούν να δια-
χειριστούν τα απορρίμματά τους  σε επίπεδο δύο 
δημοτικών συμπράξεων ανά τρεις δήμους (Ανατο-
λικής και Δυτικής Κορινθίας) 

5. Η πολιτεία δια των οργάνων της να προχωρήσει 
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες (χρηματοδότη-
ση, αλλαγή όπου χρειάζεται του θεσμικού πλαισίου 
για αδειοδοτήσεις και προσλήψεις) ώστε να βοη-
θηθούν οι Δήμοι και οι φορείς τους για την υλοποί-
ηση της εναλλακτικής μας πρότασης (διαλογή στην 
πηγή, ανακύκλωση, ανάκτηση, κομποστοποίηση, 
κατασκευή αποκεντρωμένων μονάδων διαχείρι-
σης και χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων 
– ΧΥΤΥ) .

6. Για την προώθηση και επίτευξη όλων των παρα-
πάνω, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια  και πίεση 
προς κάθε κατεύθυνση (κυβερνητική, αυτοδιοικη-
τική)». 

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

λαμπάδες γάμου
δώρα γ ια  κάθε  περ ί σ ταση

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνε-
δριάζει  την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016 
και ώρα 19:00μ.μ στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου  με θέμα:  «Κατάθεση προ-
σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων».
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ΓνώμηΘέματα

Γράφει ο 
παναγιωτης κολλιας 
Πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου 
Κιάτου

Οι προτάσεις της κυβέρ-
νησης προς τους δανειστές 
δεν είναι μια ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση όπως αυτή 
ισχυρίζεται για να σώσει την 
κοινωνική ασφάλιση είναι η 
τήρηση των μνημονιακών 
δεσμεύσεων του τρίτου μνη-
μονίου για μείωση των συ-
νταξιοδοτικών δαπανών κατά 
1,8 δις ευρώ το 2016 προκει-
μένου να τα δώσει στους δα-
νειστές για την αποπληρωμή 
του επαχθούς, παράνομου 
και άδικου δημόσιου χρέους 
της χώρας. Οι δανειστές στις 
κατά ευφημισμό διαπραγμα-
τεύσεις με τακτισμό, βλέπε 
τι είπαν (περιμέναμε αγελάδα 
και μας έφεραν γάτα) μαζί με 
την σημερινή συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλα τα 
υπόλοιπα μνημονιακά κόμ-
ματα που έχουν συμφωνήσει 
μαζί τους στο 3ο μνημόνιο θα 
μετατρέψουν όλες τις συντά-
ξεις σε επιδόματα φτώχειας 
και εξαθλίωσης. 

Μια αναδρομή στο τι έγινε 
κατά καιρούς και πως έφτα-
σαν εδώ σήμερα λεηλατη-
μένα και καταληστευμένα τα 
ταμεία επιβάλλεται.

Από το 1950 αρχίζει το 
πρόβλημα των αποθεματι-
κών των ταμείων. Από το 
1950 και ως τα μέσα περί-
που της δεκαετίας του 1980 
τα αποθεματικά των ταμεί-
ων ήταν κατατεθειμένα σε 

άτοκους λογαριασμούς της 
Τ.τ.Ε. με τα χρήματα αυτά 
χρηματοδοτούνται τον Νιάρ-
χο, τον Ανδρεάδη και άλλους 
(επιχειρηματίες) για να έρθει 
η οικονομική ανάπτυξη που 
αφορούσε όπως πάντα τους 
λίγους. Η απώλεια από τους 
τόκους την περίοδο αυτή, 
ήταν περίπου 70 δις ευρώ ή 
σε δραχμές 25 τρις. 

Η πρώτη κυβέρνηση που 
έδωσε (για την εποχή αυτή) 
λύση κάπως ορθολογική και 
βιώσιμη ήταν η κυβέρνηση 
του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι 
έκανε; Τα κεφάλαια των τα-
μείων έως τότε ήταν δεσμευ-
μένα στην Τ.τ.Ε. άτοκα και για 
πρώτη φορά αυτή η κυβέρ-
νηση τα τοκίζει με επιτόκιο 
14% ( τα επιτόκια καταθέ-
σεων ήταν τότε βέβαια κατά 
μέσο όρο πάνω από 20%). 
Στην συνέχεια οι κυβερνήσεις 
Μητσοτάκη και Σημίτη έφτα-
σαν στο σημείο να τα βάζουν 
με τους εργαζόμενους που 
δίκαια ζητούσαν τις συντάξεις 
τους μετά από την καταβολή 
τόσων ετών ασφαλιστικών 
εισφορών. Άρχισαν να επικα-
λούνται (δημογραφικό πρό-
βλημα) και την αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής. 

Για πρώτη φορά η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη θεσμοθετεί 
το 1992 την τοποθέτηση του 
20% των αποθεματικών των 
ταμείων σε μετοχές και σε 
τραπεζικά προϊόντα υψηλού 

ρίσκου. Το 1995 η κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ (με την συμφωνία της 
Νέας Δημοκρατίας) επιτρέπει 
πλέον την πρόσληψη από τις 
διοικήσεις των ασφαλιστικών 
ταμείων. Τραπεζών και άλ-
λων χρηματοπιστωτικών ορ-
γανισμών σε ρόλο συμβού-
λου. Το 1999 η κυβέρνηση 
Σημίτη (και πάλι με συμφωνία 
της Νέας Δημοκρατίας) ανε-
βάζει το ποσοστό των απο-
θεματικών που παίζονται στο 
χρηματιστήριο στο 23%, την 
ίδια περίοδο μεταβιβάζεται ο 
έλεγχος του τραπεζικού συ-
στήματος στον ιδιωτικό τομέα 
και γίνεται πια τεράστιο το ιδι-
ωτικό κεφάλαιο. Στα δύο δις 
οι οφειλές του κράτους προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία. από 
την μη καταβολή στην τριμε-
ρή χρηματοδότηση.

Από το 1990 έως το 2002 
τα ταμεία έχασαν 3,5 δις 
ευρώ. Ακολουθούν οι επεν-
δύσεις των αποθεματικών 
σε χρηματικά παράγωγα και 
άλλα χρηματιστηριακά προ-
ϊόντα πολύ μεγάλου ρίσκου 
που δεν είναι τίποτα άλλο 
από αέρα κοπανιστό. Ακο-
λουθούν οι επενδύσεις των 
αποθεματικών στα δομημένα 
ομόλογα με αγορά του 77% 
σε επενδύσεις υψηλού ρί-
σκου των κεφαλαίων και όχι 
του 23% που ίσχυε έως τότε.

Αυτή την φορά τα ασφαλι-
στικά ταμεία χρηματοδοτούν 
τις τράπεζες σε κίνδυνο απώ-

λειας των κεφαλαίων τους. 
Άλλη μεγάλη ληστεία έγινε με 
το κούρεμα των ομολόγων 
τους που μείωσε τα απο-
θεματικά τους κατά 13 δις 
ευρώ.

Ένα δε άλλο ατόπημα εί-
ναι η διαρκής εγκληματική 
διαχείριση της ακίνητης πε-
ριουσίας των ταμείων βλέ-
πε (δωρεά Α.Τ.Ε στον κύριο 
Σάλλα και τόσα άλλα), η μετα-
νάστευση και ο ασφαλιστικός 
χειρισμός της, οι εθελούσιες 
έξοδοι, το psi επέφερε πάνω 
από 12,5 δις ευρώ χάσιμο στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 

Οι ασφαλισμένοι των τα-
μείων θα πρέπει να ενω-
θούν και με μόνο γνώμονα 
την αλήθεια ποιος έφταιξε 
για την σημερινή κατάληξη 
των ασφαλιστικών ταμείων, 
να αποδώσουν τις ευθύνες 
στο πολιτικό σύστημα και να 
ζητήσουν την δέσμευση των 
περιουσιών υπέρ των ταμεί-
ων όσων είχαν εμπλοκή στην 
λεηλασία των ταμείων ως 
σήμερα. 

Δεν υπάρχει καμία ηθική 
παραγραφή των ενόχων όσες 
και αν έχουν ψηφίσει για το 
διαρκές έγκλημα που έχουν 
διαπράξει. Ο λαός θα πρέπει 
να σταματήσει πια να τους 
χαρίζεται, το έκανε στο δημο-
ψήφισμα με 61,3% στο όχι, ο 
λαός δεν πρέπει να ακούει τις 
εγκάθετες σειρήνες των μνη-
μονιακών δεσμεύσεων που 

σιγοντάρει η μία την άλλη. 
(βλέπε τον Νάσο Αθανασίου) 
που ζητάει συγνώμη από τον 
Σημίτη και τον Γιαννίτση.

Ναι αλλά υπάρχει λύση βι-
ώσιμη σήμερα για το ασφαλι-
στικό;

Σίγουρα, αλλά προϋποθέ-
τει :
1. Ακύρωση των μνημονίων. 
2. Σταθερό φορολογικό σύ-

στημα, ανάπτυξη, παραγω-
γική ανασυγκρότηση που 
θα αντιμετωπίσει έτσι την 
ανεργία.

3. Παύση πληρωμών του 
χρέους.

4. Το τέλος της εισφοροδια-
φυγής και της ανασφάλι-
στης και αδήλωτης εργασί-
ας.

5. Την αποκατάσταση των 
συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας και την αύξηση 
των μισθών. 

6. Την εφαρμογή χωρίς μειώ-
σεις της κρατικής συμμετο-
χής στην τριμερή χρηματο-
δότηση της ασφάλιση.

7. Επιστροφή με όλων των 
κλεμμένων με διάφορους 
τρόπους των αποθεματι-
κών των ταμείων.
Η μάχη του ασφαλιστικού 

πρέπει να οργανωθεί από όλα 
τα κοινωνικά στρώματα που 
θίγει, είναι ευθύνη (ως μητέ-
ρα των μαχών) και να μην δο-
θεί για την (τιμή των όπλων) 
αλλά ως μία μάχη που θα 
είναι σημείο αναφοράς, ανα-
σύστασης και αντεπίθεσης 
μόνο με την πολίτικη ανατρο-
πή των μνημονίων για να μην 
συνεχιστεί η γενοκτονία και ο 
θάνατος του Ελληνικού λαού.

το ασφαλ(η*)στικό σήμερα

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή
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7πολιτών
Γνώμη Αγροτικά

Η Οργανική Ουσία και οι Ευεργετικές 
ιδιότητες που Προσδίδει στο Έδαφος

Η οργανική ουσία είναι 
ένα από τα στέρεα συ-
στατικά του εδάφους. 

Αποτελείται από αποδομη-
μένα φυτικά και ζωικά υπο-
λείμματα, καθώς και μικρο-
οργανισμούς του εδάφους οι 
οποίοι χρησιμοποιούν τα πα-
ραπάνω αποδομημένα υλικά 
ως πρώτες ύλες για να δη-
μιουργήσουν νέες ενώσεις  
(χουμικά, φουλβικά, χουμίνη 
κ.α.), που θα προσδώσουν 
τις ευεργετικές ιδιότητες για 
τα φυτά στο έδαφος. Είναι 
τόσο σημαντική που χωρίς 
την παρουσία της, το έδαφος 
θα ήταν ένα σχεδόν αδρα-
νές υπόστρωμα, που λίγα 
πράγματα θα μπορούσε να 
προσφέρει στα φυτά. Χωρίς 
την οργανική ουσία δεν θα 
εκδηλωνόταν καμία βιολο-
γική δραστηριότητα, από 
αυτές που είναι απαραίτητες 
για την ανάπτυξη των φυτών, 
όπως η αποσύνθεση των 
οργανικών υλικών και τη 
δημιουργία συνθηκών ζωής 
στο έδαφος. Η χρησιμοποίη-
ση της οργανικής ουσίας με 
σκοπό την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας του εδάφους 
ήταν γνωστή από αρχαιοτά-
των χρόνων και αποτελούσε 
το μόνο τρόπο βελτίωσης 
της γονιμότητας των χωρα-
φιών. Η εμφάνιση όμως των 
ανόργανων χημικών λιπα-
σμάτων περιόρισε σε μεγάλο 
βαθμό την χρήση της οργανι-
κής ουσίας. Παρά το γεγονός 
αυτό, τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζεται αυξημένο το 
ενδιαφέρον για χρησιμοποί-
ηση της οργανικής ουσίας, 
της παραγωγής βιολογικών 
γεωργικών προϊόντων και 
της ανάγκης για προστασία 
του περιβάλλοντος.

Πέρα από τα άμεσα οφέλη 
της οργανικής ουσίας, όπως 
η προσφορά αζώτου και 
πολλών ιχνοστοιχείων που 
είναι απαραίτητα για τα καλ-
λιεργούμενα φυτά, σημα-
ντική είναι και η προσφορά 
της με έμμεσο τρόπο. Με την 
παρουσία οργανικής ουσίας 
στο έδαφος επηρεάζονται 
εμμέσως:
1ον  οι φυσικές 
(Μηχανικές) ιδιότητες:
• Βελτιώνει τη δομή στο 

έδαφος, κάνει πιο ελα-
φριά τα βαριά αργιλώδη 
εδάφη και αντίθετα αυξά-
νει τη συνεκτικότητα των 
αμμωδών εδαφών. Βελ-

τιώνει το πορώδες του 
εδάφους συνεπώς, κάνει 
πιο υδατοπερατά τα βαριά 
αργιλώδη εδάφη και αντί-
θετα αυξάνει την υδατο-
χωρητικότητα στα ελαφρά 
αμμώδη εδάφη, βελτιώνει 
τις συνθήκες αερισμού, 
αποτρέποντας έτσι συνθή-
κες ασφυξίας ή έλλειψης 
νερού,  προάγει την άριστη 
ανάπτυξη του ριζικού συ-
στήματος. 

• Αποτρέπει το σχηματισμό 
επιφανειακής κρούστας 
στα εδάφη. 

• Προσδίδει στα εδάφη 
σκούρο χρωματισμό που 
ευνοεί τη μεγαλύτερη 
απορρόφηση της ηλιακής 
ακτινοβολίας (προσδίδει 
εμμέσως πρωιμότητα).

• Ελαττώνει τις επιφανεια-
κές απορροές από ραγδαί-
ες βροχοπτώσεις (απορ-
ροφάει πιο γρήγορα το 
νερό).

2ον οι χημικές και 
βιολογικές ιδιότητες:
• Επηρεάζει ρυθμιστικά το 

pH του εδάφους, αυξά-
νοντας την διαθεσιμότητα 
των περισσότερων θρε-
πτικών στοιχείων, εξαιτίας 
της παραγωγής διαφόρων 
οργανικών και ανόργανων 
οξέων κατά την αποσύν-
θεση των οργανικών ου-
σιών. 

• Βελτιώνει τη γονιμότητα 
των εδαφών αυξάνοντας 
την ικανότητα ανταλλα-
γής κατιόντων. Το έδαφος 
μπορεί να συγκρατήσει 
πιο πολλά θρεπτικά στοι-
χεία και να τα διαθέσει στα 
φυτά. Είναι πολύ σημαντι-
κό στα ελαφρά και άγονα 
εδάφη.

• Περιέχει όλα τα στοιχεία 
τα οποία είναι απαραίτη-

τα για την ανάπτυξη των 
καλλιεργειών, τα διατηρεί 
με την μορφή οργανικών 
ενώσεων, αποτρέποντας 
έτσι την έκπλυσή τους, 
και τα αποδίδει κατά την 
διάσπασή της και την δια-
λυτοποίηση των ορυκτών 
συστατικών της. Έτσι επι-
τυγχάνεται όχι μόνον η 
καλή γονιμότητα αλλά και 
η διατήρησή της.

• Δεσμεύει μέσω των ορ-
γανισμών, του γένους 
Rhizobium, το ατμοσφαι-
ρικό άζωτο αποδίδοντάς 
το στα φυτά κατά την απο-
δόμησή της. 

• Δημιουργεί τις καταλλη-
λότερες συνθήκες για την 
δράση των μικροοργανι-
σμών του εδάφους παρέ-
χοντάς τους άφθονο υπό-
στρωμα τροφής για την 
ανάπτυξη τους. 

• Συντελεί στην ανάπτυξη 
υγιούς ριζικούς συστήμα-
τος κυρίως με την δράση 
των γαιοσκωλήκων και 
των εντόμων του εδά-

φους, που ανοίγουν στοές, 
βελτιώνοντας έτσι το πο-
ρώδες.
Τα εδάφη της Κορινθίας 

μπορούμε να τα χωρίσουμε 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
Στις Μεσογειακές Ερυθρο-
γαίες (κοκκινιές) με επαρκή 
ποσότητα ασβεστίου (10 έως 
30%) και σε αργιλοπηλώ-
δη βαθειά εδάφη με καλή 
δομή και μεγάλες ποσότητες 
ασβεστίου (έως 70%). Το pH 
και των δύο κυμαίνεται από 
7-8,5. Από άποψη περιεκτι-
κότητας σε οργανική ουσία 
τα εδάφη της περιοχής θα 
μπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν φτωχά, δεδομένου ότι 
σπάνια ξεπερνούν το 1,5%.

 Το χαμηλό ποσοστό οργα-
νικής ουσίας που συναντά-
με στην Κορινθία οφείλεται 
στις εδαφοκλιματολογικές 
συνθήκες της περιοχής, που 
χαρακτηρίζονται από τις μα-
κρές περιόδους ψηλών θερ-
μοκρασιών, τη χαμηλή βρο-
χόπτωση το υψηλό εδαφικό 
pH και το μεγάλο ποσοστό 
ανθρακικού ασβεστίου στο 
έδαφος, οι οποίες συντελούν 
στο να καταστρέφονται τα 
οργανικά υπολείμματα (οξει-
δωτική αποσύνθεση) και 
να παράγεται διοξείδιο του 
άνθρακα και νερό, αντί να 
αυξάνει το ποσοστό της ορ-
γανικής ουσίας στο έδαφος.

Βάση όλων των παραπάνω 
κρίνεται απαραίτητη η προ-
σθήκη οργανικής ουσίας στα 
εδάφη για να πετύχουμε τα 
βέλτιστα αποτελέσματα από 
άποψη ποσότητας και ποιό-
τητας παράγωγης. Η αύξηση 
της οργανικής ουσίας γίνεται 
με τους εξής τρόπους: 

Προσθήκη έτοιμων σκευ-
ασμάτων οργανικής ουσί-
ας που προέρχονται από 
άνθρακες σε συνδυασμό 
με φυτικά υπολείμματα τα 
οποία προσφέρουν το βέλτι-
στο αποτέλεσμα χωρίς κανέ-
να μειονέκτημα που έχουν οι 
άλλες μέθοδοι (σπόροι ζιζα-
νίων, επιβλαβείς μικροοργα-
νισμοί, ψύλλοι κ.α.)

προσθήκη ζωικών κο-
πριών: Η περιεκτικότητα 
τους σε θρεπτικά στοιχεία 
διαφέρει ανάλογα με το είδος 
του ζώου, την τροφή του και 
την συντήρηση που δέχεται.

Χλωρή λίπανση: Με τον 
όρο χλωρή λίπανση εννοού-
με την καλλιέργεια διάφoρων 
φυτών, κυρίως ψυχανθών 
και την ενσωμάτωση τους 
στο έδαφος. Το καλύτερο 
στάδιο της παράχωσής τους 
είναι όταν βρίσκονται στο 
στάδιο της πλήρης άνθησης 
γιατί τότε έχουν αποκτήσει 
περίπου 80-90% της φυτο-
μάζας και της περιεκτικότη-
τας τους σε άζωτο.

Φυτικά υπολείμματα: 
Στην κατηγορία αυτή κατα-
τάσσονται όλα τα είδη των 
φυτικών υπολειμμάτων που 
συνήθως είναι ξυλοποιημέ-
να. Αυτά προσφέρουν στο 
έδαφος μικρές ποσότητες 
θρεπτικών στοιχείων, αυ-
ξάνουν όμως την οργανική 
ουσία.

 Ντάνος Γεώργιος   
Γεωπόνος Τ.Ε

Καραθανάσης Κλεομένης  
Γεωπόνος

Υπεύθυνοι γεωπόνοι  
στην εταιρία Π .Β 
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Α.Ε
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Ο Άρχοντας Κεραυνός�
Γράφει ο νικος Μπιωτακης
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός

Πάνω από τέσσερα δισεκατομ-
μύρια χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχε 
ίχνος ζωής στον πλανήτη μας, εμφα-
νίστηκαν οι πρώτες αστραπές στον 
ουρανό. Οι κεραυνοί, ένα φαινόμενο 
εξαιρετικής ομορφιάς αλλά και βιαιό-
τητας, αποτελούν την εμφανή παρου-
σία του ηλεκτρισμού στην φύση.

Φανταστείτε την έκπληξη των 
πρώτων ανθρώπων, όταν από χτύ-
πημα κεραυνού ανακάλυπταν τη φω-
τιά και τις ιδιότητές της.

Κεραυνό κρατούσε στο χέρι του 
και ο Δίας, ο ισχυρότερος των Θεών, 
ως σύμβολο της απόλυτης δύναμης. 

Πολύ αργότερα, ο Βενιαμίν Φρα-
γκλίνος πειραματιζόμενος με ένα 
χαρταετό, απέδειξε ότι ο κεραυνός 
είναι ηλεκτρισμός και άνοιξε νέους 
δρόμους έρευνας. 

Ο ηλεκτρισμός άλλαξε την ζωή, 
τις συνήθειες και τις συνθήκες δια-
βίωσης των ανθρώπων και αποτελεί 
σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας. 

Ο κεραυνός σήμερα αποτελεί διε-
θνές σύμβολο του ηλεκτρισμού. Σύμ-
βολο που μας ενημερώνει για την πα-
ρουσία του και προειδοποιεί για τους 

κινδύνους που εμπεριέχει.
Ένας κίνδυνος είναι η πρόκληση 

πυρκαγιάς, ακόμα και έκρηξης. Ο 
σοβαρότερος όμως κίνδυνος είναι η 
ηλεκτροπληξία, η διέλευση δηλαδή 
ηλεκτρικού ρεύματος από το ανθρώ-
πινο σώμα. Αποτελέσματά της είναι 
εγκαύματα, διαταραχή της λειτουρ-
γιάς του αναπνευστικού συστήματος, 
μυϊκοί σπασμοί, ανακοπή καρδιάς.

Η πολιτεία προειδοποιεί για τους 
κινδύνους του ηλεκτρισμού και επι-
βάλει επανελέγχους σε κάθε είδους 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δυστυ-
χώς ο πολύς κόσμος αυτό το βλέπει 
σαν μια γραφειοκρατική και κερδο-
σκοπική διαδικασία. Έτσι στην εποχή 
μας, τα πλήρως ηλεκτρονικά εξοπλι-
σμένα σπίτια μας μπορεί να έχουν 
ανεπαρκή, ακόμα και ανύπαρκτη γεί-
ωση και από τον ηλεκτρικό μας πίνα-
κα να απουσιάζει το ρελέ προστασίας.

Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα. Υπάρ-
χουν αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, που 
υπεύθυνα μπορούν να ελέγξουν την 
ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων.

Μέσα στα σπίτια μας υπάρχουν 
κεραυνοί. Ζούμε μαζί τους. Εκμεταλ-
λευόμαστε την ενέργειά τους. Μας 
μαγεύει η ομορφιά τους. Υπεύθυνα 
και με σεβασμό στη δύναμη τους.

Οι αγρότες της Κορινθίας στα μπλόκα
Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποι-

ήσεις στα μπλόκα της Πελοποννήσου, 
αφού η νέα εθνική Αθηνών – Κορίνθου 
στον Ισθμό προβλέπεται να παραμείνει 
κλειστή και τις επόμενες ημέρες. 

Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα 
μπλόκα στην Πελοπόννησο, με σημείο 
αιχμής το μπλόκο στα διόδια του Ισθμού, 
ενώ ανοιγοκλείνουν και την παλαιά εθνι-
κή οδό κατά τις ώρες 11.00 με 11.30, 
16.00 με 16.30 και 20.00 με 20.30.

Παράλληλα στον Ισθμό οι αγρότες ελέγ-
χουν όλα τα αγροτικά και φορτηγά αυτοκί-
νητα που ανεβαίνουν στην Αττική και δεν 
επιτρέπουν να περάσουν αγροτικά προϊό-
ντα, ούτε έμποροι λαϊκών αγορών.

Εν τω μεταξύ το μπλόκο έχει ενισχυθεί 
από αγρότες της Αρκαδίας από το μπλό-
κο της Νεστάνης και από το δήμο Ευρώ-
τα Λακωνίας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Κορινθίας  Παναγιώτης Φιακάς 
δήλωσε ότι αν δεν βρεθεί πλαίσιο συνεν-
νόησης με την κυβέρνηση θα σκληρύνουν 
την στάση τους τις επόμενες ημέρες.

Εκείνο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις 
κινητοποιήσεις των αγροτών και τις δι-
αφοροποιεί από κάθε άλλη φορά, εκτός 
της πρωτοφανούς μαζικής συμμετοχής, 
είναι η συμπαράσταση που βρίσκουν σε 
όλες τις κοινωνικές και παραγωγικές 
ομάδες: Στο μπλόκο του Ισθμού βρέ-
θηκαν οι δικηγόροι, φορτηγατζήδες, 
εμπορικοί σύλλογοι ακόμη και ο Μητρο-
πολίτης Κορινθίας εκφράζοντας την υπο-
στήριξή τους στον αγώνα τους!

Στο αγροτικό μπλόκο του 
Ισθμού ο Μανώλης Γλέζος

Το παρών στο μπλόκο του Ισθμού της 
Κορίνθου έδωσε ο Μανώλης Γλέζος, 
δηλώνοντας την συμπαράστασή του 
στους αγρότες. Μιλώντας με τη συντο-
νιστική επιτροπή των διαδηλωτών, πα-
ρομοίασε τους αγρότες με «σύγχρονους 
Σπαρτιάτες που αρνούνται να δώσουν 
Γη και Ύδωρ». Δηλώνοντας στη συνέ-
χεια ότι στηρίζει τους αγώνες των αγρο-
τών τόνισε ότι «συζητάμε μαζί με τους 
αγρότες τα προβλήματά τους και πώς θα 
λυθούν ουσιαστικά και όχι πρόσκαιρα» 
ενώ απαντώντας σε ερώτημα για το αν 
θα κάνει πίσω ο πρώην σύντροφός του 
(σ.σ.: ο Αλέξης Τσίπρας), σχολίασε: «Ζη-
τάω από τον ελληνικό λαό για πολλοστή 
φορά συγγνώμη γιατί εμπιστεύτηκα 
ανθρώπους που δεν είδαν τίποτε άλλο 
παρά μόνο την εξουσία»!

Συνάντηση με 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Εν τω μεταξύ την Τρίτη 19/1/2016 
στο Κιάτο είχε πραγματοποιηθεί συ-
νάντηση των αγροτών με τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ, Φάνη Κουρεμπέ. Σύμφωνα 
με την κ. Λίτσα Κοντογιάννη, γραμμα-
τέα του Αγροτικού Συλλόγου, στη συ-
νάντηση παραβρέθηκαν μέλη του Συλ-
λόγου και πλήθος αγροτών του νομού 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
ΔΩΡΕΑΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
50 ΣΗΜΕΙΩΝ

∆ωρεάν τεστ σε:
•Αμορτισερόμετρο
•Συγκλησιόμετρο
•Τζογόμετρο
•Φρενόμετρο
•Αναλυτή καυσαερίων
•Διαγνωστικό μηχάνημα

πλήρωση Φρέον: 25 ευρώ

κάρτα καυσαερίων: 10 ευρώ

γενικό σέρβις από 80 ευρώ

 Μπολάτι κορινθίας     
τηλ.: 27410 51913

 Εmail: dimkaravas@yahoo.gr ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ
προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου Δηµοτικό Σχολείο 

Βραχατίου

πρ
ος

 Βο
χα

ϊκό

προς Μεσόγεια

προς Μπολάτι

απ
ό Β

οχα
ϊκό

Οι αγρότες της Κορινθίας στα μπλόκα

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

μας ενώ ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ συνοδευόταν από τους 
Γιώργο Κεχαγιά, Προϊστάμενο και Ιωάννη Βώσο Διευ-
θυντή του Τμήματος Ασφάλισης του Υπ/τος Πάτρας και 
την επόπτρια Κορινθίας Μαρίνα Δελλή.

Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσαν 
τους παραγωγούς  για θέματα που αφορούν τον ΕΛ.Γ.Α., 
τις ζημιές που συνέβησαν στο Νομό από καλυπτόμενα 
αίτια, καθώς και το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης των 

πορισμάτων και του ύψους των αποζημιώσεων. Στη 
συνέχεια άκουσαν όλα τα χρόνια προβλήματα, τις πα-
ρατηρήσεις, τις ενστάσεις και τις προτάσεις των αγρο-
τών και δεσμεύτηκαν για ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό 
σύστημα αποζημιώσεων. Επίσης τόνισαν ότι εντός του 
2016 θα ξεκινήσουν πιλοτικά αλλαγές που θα απλοποι-
ήσουν και θα συντομεύσουν την παροχή υπηρεσιών 
προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας.
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Μετανάστες ή έποικοι;

Εδώ και είκοσι χρόνια περίπου η Ελ-
λάδα έχει μετατραπεί σε χώρα υπο-
δοχής μεταναστών, με αποκορύφωμα 
το τελευταίο χρονικό διάστημα όπου 
Σύριοι πρόσφυγες καταφθάνουν μα-
ζικά και εγκαθίστανται είτε στα νησιά 
του Αιγαίου είτε μετακινούνται προς τα 
ενδότερα αναζητώντας ασφαλή περά-
σματα πρός άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Όλο αυτό το σκηνικό αποτελεί το δεύ-
τερο κύμα μετανάστευσης, το οποίο 
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια κυρίως 
εξαιτίας της εφαρμογής των κανόνων 
της Νέας Τάξης Πραγμάτων και της 
καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης με 
τους πολέμους που την συνοδεύουν 
(βλέπε την περίπτωση των Ιράκ, Αφ-
γανιστάν, Πακιστάν, Σομαλία, Λιβύη, 
Αίγυπτος, Συρία). Να σημειωθεί ότι 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
είχε προηγηθεί ένα πρώτο κύμα με-
τανάστευσης, το οποίο προκλήθηκε 
με την κατάρρευση και τη διάλυση 
των οικονομιών των ανατολικοευρω-
παϊκών χωρών, της πρώην ΕΣΣΔ και 
των κομμουνιστικών καθεστώτων 
των βαλκανικών χώρων (Χότζα, Τίτο, 
Τσαουσέσκου).
Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχει μια 
ποικιλία μεταναστών από διάφο-
ρες χώρες. Υπάρχουν οικονομικοί 
μετανάστες που αποτελούν και την 
συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι 
έχουν άδεια εργασίας – παραμονής. 
Παράλληλα, υπάρχει και μια μικρή 
κατηγορία, αυτή των πολιτικών προ-
σφύγων στους οποίους έχει χορηγη-
θεί πολιτικό άσυλο. Υπάρχουν όμως 

και παράνομοι μετανάστες, λαθρο-
μετανάστες, ο αριθμός των οποίων 
αυξάνεται καθημερινά με γεωμετρική 
πρόοδο και αμφιβάλλω εάν αυτός 
μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια 
(άμεση καταγραφή καταγραφής).
Είναι γεγονός ότι η χώρα μας αντι-
μετωπίζει από το 2010 τις συνέπειες 
της διεθνούς οικονομικής κρίσης, 
όπως είναι το τεράστιο επαχθές επο-
νείδιστο και δυσβάσταχτο δημόσιο 
χρέος, τα μεγάλα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα, η υψηλή ανεργία, το ασφα-
λιστικό – συνταξιοδοτικό, η έκρηξη 
της φτώχειας και της εξαθλίωσης, οι 
αυτοκτονίες κ.α.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλες οι 
ελληνικές κυβερνήσεις από το 2010 
που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα 
και έπειτα, είναι σταθερά προσανα-
τολισμένες πρός τη κατεύθυνση της 
ένταξης και της ενσωμάτωσης των 
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 
Δεν σταματούν όμως εκεί. Επιδιώ-
κουν παράλληλα και την αποκατάστα-
ση των δικαιωμάτων τους, παρέχο-
ντας σε κάθε ευκαιρία μια διάσταση 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Με άλλα 
λόγια, βλέπουμε ότι το ζήτημα 
των μεταναστών από ανθρωπι-
στικό που είναι, η Κυβέρνηση 
αλλά και συνολικά η Ευρώπη το 
έχουν μετατρέψει σε εθνικό.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι πάσης 
φύσεως μετανάστες είναι άνθρωποι 
φτωχοί, ταλαιπωρημένοι και δυστυ-
χισμένοι, οι οποίοι έφυγαν από τις 
πατρίδες τους πρός αναζήτηση ενός 
καλύτερου παρόντος αλλά και μέλ-
λοντος. Δεν ήταν ή δεν είναι ακόμη 
και σήμερα λίγες οι φορές όπου οι 
άνθρωποι αυτοί έγιναν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης και αδικίας. Μπορεί 
να ήρθαν στην Ελλάδα για να δου-
λέψουν, να μαζέψουν χρήματα και 
κάποια στιγμή να επιστρέψουν στη 
χώρα τους, όμως δεν ήρθαν για να 
εποικίσουν την χώρα.
Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ μια έρημη 
ή αραιοκατοικημένη χώρα ούτε βε-
βαίως έχει τις άφθονες πλουτοπα-
ραγωγικές πηγές και τους πόρους 

για τη συντήρηση ενός αυξανόμενου 
πληθυσμού. Τρανή απόδειξη είναι 
ότι 3.000.000 τουλάχιστον Έλληνες 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο όριο 
της φτώχειας ή έχουν πέσει κάτω 
από αυτό, χωρίς να μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τα αναγκαία πρός το ζήν, 
χωρίς να μπορούν να ζήσουν με αξι-
οπρέπεια.
Η Ελλάδα δεν είναι Η.Π.Α ούτε Αυ-
στραλία ούτε όμως και θα γίνει ποτέ. 
Δηλαδή, χώρες που αφού εξοντώ-
θηκαν οι ιθαγενείς πληθυσμοί τους, 
δημιουργήθηκαν στη συνέχεια από 
αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών. 
Επιπλέον, ο πληθυσμός των Η.Π.Α 
και της Αυστραλίας είναι λαός και 
όχι έθνος. Αντίθετα, η πατρίδα μας, 
με εξαίρεση τη μουσουλμανική (και 
όχι τουρκική) μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης, είναι ένα κράτος – έθνος 
(εθνικό κράτος και όχι πολυεθνικό). 
Μία εθνότητα, μία γλώσσα, μία θρη-
σκεία, ένας πολιτισμός.
Επομένως, δεν μπορούν να εφαρμο-
στούν στη χώρα μας μεταναστευτικές 
πολιτικές τύπου Η.Π.Α και Αυστραλί-
ας, διότι εάν ποτέ εφαρμοστούν τότε 
η χώρα μας δυστυχώς θα μετατραπεί 
σε μια πολυφυλετική, πολυγλωσσική, 
πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμι-
κή χώρα. Θα χάσει την εθνική της 
ταυτότητα.
Όσον αφορά το σκεπτικό ή την  πο-
λιτική βούληση των εκάστοτε κυβερ-
νώντων περί διαδικασιών αφομοίω-
σης – ένταξης – ενσωμάτωσης των 
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, 
αυτό είναι το λιγότερο ουτοπικό και 
επικίνδυνα παραπλανητικό. Και αυτό 
γιατί όταν υπάρχει μια εθνική, θρη-
σκευτική και πολιτιστική ταυτότητα 
σε ατομικό ή συλλογικό – ομαδικό 
επίπεδο, τότε η διαδικασία της αφο-
μοίωσης, της ένταξης ή της ενσωμά-
τωσης είναι όνειρο θερινής νυκτός. 
Και το όνειρο αυτό μπορεί να γίνει και 
εφιάλτης, όταν στα σύνορα μιας φι-
λόξενης χώρας όπως είναι η Ελλάδα, 
υπάρχει και μια μητέρα – πατρίδα.
Να μην μας διαφεύγει όμως ότι το 
μεταναστευτικό ζήτημα έχει για την 

Ελλάδα και σημαντικές εθνικές προ-
εκτάσεις, πράγμα που ίσως να μην 
ισχύει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Είμαστε μια χώρα με σημαντικά εθνι-
κά προβλήματα, τα οποία πηγάζουν 
από την Τουρκία, όπως είναι η πα-
ράνομη κατοχή της Κύπρου, το περί-
φημο casus belli εάν επιχειρήσουμε 
την επέκταση των εθνικών χωρικών 
μας υδάτων απο τα έξι ναυτικά μίλια 
στα δώδεκα,η μή αναγνώριση της 
ελληνικής κυριαρχίας επί των νήσων 
του Αιγαίου (κατοικημένων και μη), 
η αναγνώριση της μουσουλμανικής 
μειονότητας της Δυτ. Θράκης σε 
τουρκική κ.α.
Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνει η 
Ελληνική πολιτεία είναι να καθορίσει 
πόσους μετανάστες χρειάζεται η οι-
κονομία (εάν χρειάζεται) και αντέχει 
η αγορά εργασίας (ποσόστωση) πριν 
είναι πολύ αργά. Έπειτα να ενισχυθεί 
η φύλαξη των συνόρων μας και πάνω 
απο όλα να ενεργοποιηθεί η θέση της 
χώρας μας στους διεθνείς οργανι-
σμούς που συμμετέχει όπως ΟΗΕ, 
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αναδει-
κνύοντας το θέμα σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο και διεκδικώντας 
βοήθειες και λύσεις.
Άλλωστε είναι γνωστή, εδώ και 
χρόνια, η προσπάθεια διάλυσης των 
εθνικών κρατών και η μετατροπή 
τους σε πολυφυλετικές – πολυπο-
λιτισμικές κοινωνίες. Στόχος είναι η 
μετατροπή των εθνών –κρατών σε 
μια πανσπερμία φυλών, θρησκειών, 
πολιτισμών χωρίς εθνική μνήμη, συ-
νείδηση και στόχους.
Κατά την ταπεινή και προσωπική μου 
άποψη, η πρώτη φορά κυβέρνηση της 
Αριστεράς διαπράττει ένα τεράστιο 
στρατηγικό λάθος με το να υποστη-
ρίζει πολιτικές ενσωμάτωσης των 
μεταναστών, όπως π.χ η δημιουρ-
γία κέντρων φιλοξενίας, οι οποίες 
εκπορεύονται από τη θέληση και τη 
φιλοδοξία των διεθνών ελίτ της πα-
γκοσμιοποίησης να ικανοποιήσουν 
τις γεωπολιτικές – οικονομικές και 
ηγεμονικές τους βλέψεις. Εκτιμώ 
ότι η όποια ενσωμάτωση των με-
ταναστών γίνει, θα αποσκοπεί στη 
χειραγώγηση της κοινωνίας που τους 
υποδέχεται, με απώτερο και τελικό 
στόχο την αποσταθεροποίηση και τη 
διάλυσή της.
Δεν λησμονώ ότι οι ίδιοι πολιτικοί 
που υποστηρίζουν σήμερα την παρα-
μονή και την ενσωμάτωση των μετα-
ναστών με την παροχή στρατοπέδων, 
κτιρίων, σταδίων και αύριο ίσως τα 
κατεσχεμένα από τις Τράπεζες σπίτια 
των Ελλήνων, είναι οι ίδιοι πολιτικοί 
που υποστηρίζουν τη χορήγηση της 
ελληνικής ιθαγένειας στους μετανά-
στες, οι ίδιοι που υποστήριξαν το Σχέ-
διο Ανάν, οι ίδιοι που υποστήριξαν το 
βιβλίο Ιστορίας της κας Ρεπούση που 
ήταν μια προσπάθεια αποδόμησης 
της ελληνικής ιστορίας, οι ίδιοι που 
ναύλωναν πλοία από την Κρήτη και 

μετέφεραν μετανάστες στην Αθήνα.
Δεν μπορώ όμως να λησμονήσω 
και κάποιες «περίεργες» δηλώσεις 
εκτός ελληνικών συνόρων που δεί-
χνουν το παιχνίδι που έχει στηθεί 
τα τελευταία χρόνια γύρω από τους 
μετανάστες, αποκαλύπτοντας τους 
πραγματικούς στόχους, τα κίνητρα 
και τις προθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 
2008 η ανεξάρτητη εμπειρογνώμο-
νας του ΟΗΕ Γκέι Μακντάγκαλ, αφού 
περιόδευσε στη δυτ. Θράκη και τη 
φλώρινα, είχε δηλώσει ότι «...οι μει-
ονότητες είναι ιδρυτικές ομάδες της 
ελληνικής κοινωνίας, όχι ένα ξένο 
στοιχείο...». Δύο χρόνια νωρίτερα, 
το 2006, ο Έλληνας καθηγητής στο 
πανεπιστήμιο του Harvard Γ. Σταύρου 
δήλωνε ότι «...εμείς εδώ στην Ουά-
σιγκτον, αντιλαμβανόμαστε τον χώρο 
των Βαλκανίων ως έναν χώρο πρό-
σφορο για τη δημιουργία μουσουλμα-
νικών κρατιδίων...».
Και ενώ αυτά ισχύουν σήμερα για την 
Ελλάδα ή ενδεχομένως θα ισχύσουν 
στην Ελλάδα του αύριο, κλείνω τον 
συλλογισμό μου εξετάζοντας αυτά 
που ίσχυαν και τηρούνταν νομοθετικά 
στην Ελλάδα των αρχαίων χρόνων. 
Στην αρχαία Σπάρτη, η Λυκούργειος 
νομοθεσία εφάρμοζε την «ξενηλα-
σία», η οποία υποδήλωνε την απα-
γόρευση αφίξεων ή την εκδίωξη των 
ξένων από έναν τόπο. Η παραμονή 
των ξένων στη Σπάρτη εγκυμο-
νούσε τον κίνδυνο της αλλοιώ-
σεως των πολιτικών και κοινω-
νικών ηθών. Ο Αθηναίος φιλόσοφος 
Πλάτων στο έργο του «Πρωταγόρας» 
έδωσε μάλιστα και παιδαγωγική 
ερμηνεία στο θεσμό αυτό της ξενη-
λασίας. 
Από την άλλη, στην αρχαία Αθήνα 
υπήρχαν οι μέτοικοι (ή έποικοι ή 
σύνοικοι ή πάροικοι), οι οποίοι ήταν 
οι ξένοι ελληνικής ή βαρβαρικής 
καταγωγής που μετοίκησαν από την 
πατρίδα τους σε κάποια άλλη ελληνι-
κή πόλη για διάφορους λόγους. Γύρω 
στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ, όταν η 
αύξηση των μετοίκων έφθασε σε τέ-
τοιο βαθμό ώστε να απειλείται πλέον 
η γνησιότητα των Αθηναίων πολιτών 
και σχεδόν να αμφισβητείται, ο Πε-
ρικλής με το Νόμο του 451/450 π.Χ 
εμπόδισε τη περαιτέρω διείσδυση 
των μετοίκων. Γενικά, στην Ελλάδα 
των αρχαίων χρόνων απαγόρευ-
αν την παραμονή των ξένων ή 
ακόμα και την άφιξή τους, διότι 
θεωρούσαν ότι αυτοί θα αποτε-
λούσαν αιτία ερίδων και εμφυλί-
ων πολέμων.
Έχοντας στα υπόψιν μας όλα αυτά, 
γίνεται κατανοητό ότι το ζήτημα των 
μεταναστών δεν είναι σε καμία περί-
πτωση απλό. Απαιτεί πολιτική βούλη-
ση και δραστικά μέτρα πρίν γίνουμε 
ξένοι στην ίδια μας την χώρα. Πριν 
μετατραπούμε οριστικά απο χώρα σε 
αποθήκη απελπισμένων ψυχών. Διότι 
ενός κακού μύρια έπονται.

Απόψεις

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
Διδάκτωρ

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
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Η «Γκουέρνικα» του Αιγαίου. Ο Jovcho Savov «τοποθέτησε» το διασημότερο 
έργο του Πάμπλο Πικάσο, την Γκουέρνικα, σε μια βάρκα, στο Αιγαίο. Ο Βούλγαρος 

διάσημος σκιτσογράφος δεν έκλεψε, φυσικά, τον πίνακα από το Εθνικό Μουσείο 
Τέχνης «Βασίλισσα Σοφία», στη Μαδρίτη, αλλά «υιοθέτησε», ουσιαστικά, τον πίνακα, 

αποτυπώνοντας τη φρίκη του προσφυγικού δράματος στον υγρό τάφο του Αιγαίου.

Το τέρας του φασισμού αναδεύεται και πάλιΗ  κατ' επίφαση "Ευρωπαϊκή 
Ένωση", αδυνατεί να λάβει μια 
απόφαση για τους πρόσφυγες 
που χτυπούν την πόρτα της. 
Μέσα από την αδυναμία της 
ακροδεξιές και νεοσυντηρητι-
κές "φωνές" βάζουν βόμβες στο 
ενιαίο οικοδόμημα, καταστρα-
τηγώντας συνεχώς το τελευταίο 
διάστημα, τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και τις διεθνείς συμβάσεις. 

Όλα αυτά, την ώρα που κα-
θημερινά τα ελληνικά νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου δέχονται 
μισοπνιγμένους, καταριμαγμέ-
νους ανθρώπους, ψυχές βα-
σανισμένες, ενώ στον Έλληνα 
υπουργό στις Βρυξέλλες δίνεται 
μια απάνθρωπη συμβουλή από 
το Βέλγο ομόλογό του: "Πνίξτε 
τους"!!!.

Η δανέζικη κυβέρνηση υπερ-
ψηφίζει αμφιλεγόμενο σχέδιο 
νόμου που προβλέπει την κα-
τάσχεση ατομικών ειδών αξίας 
των προσφύγων και των μετα-
ναστών, οι οποίοι φθάνουν στη 
χώρα, ώστε "να καλύπτεται το 
κόστος της φιλοξενίας τους". 
Ευτυχώς εξαιρούνται τα αντικεί-
μενα συναισθηματικής αξίας!

Μέσα στη σκοτοδίνη της απα-
ξίωσης του ίδιου του ανθρώ-
πινου ιδεώδους το τέρας του 
φασισμού αναδεύεται και πάλι, 
στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, 
στις πόλεις, στις γειτονιές, στους 

δρόμους και τις αυλές μας. Ο 
ελληνικός λαός εξαθλιωμένος 
συναισθηματικά, ψυχολογικά και 
ηθικά καταφέρεται εναντίον του 
ίδιου του εαυτού και μέσα στον 
ορυμαγδό ο λύκος χαίρεται.

«Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, 
ο ρατσισμός», έλεγε ο Μάνος 
Χατζιδάκις, «είναι η μεγεθυμένη 
έκφραση-εκδήλωση του κτήνους 
που περιέχουμε μέσα μας χωρίς 
εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν 
κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες 
συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν 
τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη 
παρουσία του.(...) Το Κακό ελλο-
χεύει χωρίς προφύλαξη, χωρίς 
ντροπή. Ο νεοναζισμός δεν είναι 
θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι 
μια παράσταση. Εσείς κι εμείς. Και 
πρωταγωνιστεί ο Θάνατος». 

Το νου μας, λοιπόν. Δεν είναι 
καιρός για ανοχές και εκπτώσεις!

Γιώτα Αθανασούλη

Σκίτσο του Dave Brown για τον Ιndependent. Κάτω από την παρα-
μορφωμένη Μικρή Γοργόνα της Κοπεγχάγης μια επιγραφή: «Δώστε 
μου τους κουρασμένους σας, τους φτωχούς σας, τις άμορφες μάζες σας που 
λαχταράνε να αναπνέουν ελεύθερα, τα άθλια απορρίμματα που βρίθουν στις 
ακτές σας. Στείλτε μου τους άστεγους, τους θαλασσοδαρμένους. Σηκώνω τον 
πυρσό μου δίπλα στη χρυσή πύλη». Είναι οι στίχοι από το σονέτο της 
εβραϊκής καταγωγής Emma Lazarus που απαντά κανείς στο βάθρο 
τους Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Στο τέλος όμως 
υπάρχουν δύο ακόμη «στίχοι» που δεν είναι φυσικά δικοί της: «Θα 
τους αρπάξω τα πορτοφόλια, τα κοσμήματα, τα χρυσά δόντια και άλλα ακόμη».
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Διεκδικεί και πάλι το κύπελλο Κορινθίας ο ΑΟΖ ΑΦΟΎ επι-
βλήθηκε με 2-0 της Θύελλας Πετρίου και εξασφάλισε την 

πρόκρισή του, στον τελικό. Οι γηπεδούχοι 
«καθάρισαν» νωρίς το ματς, καθώς προη-

γήθηκαν στο 10’ με τον Μυργιώτη, ενώ έφτασαν στο 2-0 με τον 
Ξύδη (25’), ουσιαστικά τελειώνοντας την υπόθεση πρόκριση.

Η ομάδα του Ζευγολατιού είχε ευκαιρίες με τους Χουσελά Π., 
Ξύδη, Μυργιώτη και Χρυσαφίδη για να πετύχουν περισσότερα 
τέρματα, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν όσο μπορούσαν, δεν κα-
τάφεραν όμως να βρουν δίχτυα, αν και ζητούν ένα πέναλτι σε 
ανατροπή του Μπασιώτη λίγο πριν το τέλος του αγώνα.

κΥπΕλλο

Ποδόσφαιρο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β

1. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ  14  12  0  2  36  

2. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.  14  7  4  3  25 

3. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ  14  7  4  3  25 

4. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ  14  6  2  6  20 

5. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ  14  7  2  5  19 

6. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ  14  6  1  7  19 

7. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ  14  4  5  5  17 

8. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ  14  5  2  7  17 

9. ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  14  4  4  6  16 

10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  14  4  4  6  14 

11. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ  14  3  4  7  13  

12. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ  14  2  2  10  6  

Επόμενη αγωνιστική
6/2/16 ώρα 3.00 το απόγευμα 

ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ- ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
7/2/16 ώρα 11.00 το πρωί

ΑΠΕΣΣΑΣ- ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
7/2/16 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ- ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2 - 1

ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ -  ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 - 2  

ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. 3 - 0

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ -  ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 7 - 0 

ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ -  Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ 0 - 3

Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ -  ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 0 - 1

Γ2 ΚΑτΗΓΟριΑ ΚΟρινΘιΑσ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 17 13 3 1 42
2. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 17 11 4 2 37
3. ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ 17 10 2 5 32
4. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 17 9 4 4 31
5. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 17 9 4 4 31
6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. 17 9 4 4 29
7. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 6 4 7 22
8. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 17 5 5 7 20
9. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘ. 17 4 5 8 17
10. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 17 4 5 8 17
11. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 17 5 2 7 17
12. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 17 3 7 7 16
13. ΤΑΡΣΙΝΑ '97 17 3 1 13 10
14. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 17 2 2 13 8

Επόμενη αγωνιστική
7/2/16 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ -ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 

ΤΑΡΣΙΝΑ '97 -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 2-1

ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 1-0

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ.-ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1-1

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 1-1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. - ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ 1-1

ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΤΑΡΣΙΝΑ 2-1

ΚΛΕΝΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2-1

Β ΚΑτΗΓΟριΑ ΚΟρινΘιΑσ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 18 16 1 1 49
2. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 18 16 1 1 49
3. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 18 13 0 5 39 
4. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 18 9 4 5 31 
5. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 18 8 5 5 29 
6. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18 7 6 5 27 
7. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 18 8 2 8 26 
8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 18 7 2 9 23 
9. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 18 6 4 8 22
10. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 18 6 4 8 22 
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ.  18 6 4 8 22 
12. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 18 6 4 8 22
13. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 18 6 3 9 21 
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 18 3 4 11 13
15. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 18 2 1 15 7 
16. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 18 0 5 13 5 

Επόμενη αγωνιστική
6/2/16 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
Ν.ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ- ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ- ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ

ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ- ΤΕΝΕΑΤΗΣ
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ- ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ- ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ  2-1
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006  0-2
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ  2-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ  2-1
ΚΥΨΕΛΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ  0-0
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ  0-3
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ  1-5
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ  4-2

Α ΚΑτΗΓΟριΑ ΚΟρινΘιΑσ
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Γνώμη

η  φροντίδα των ποδιών δεν είναι πολυτέλεια, 
αλλά υποχρεωσή μας προκειμένου να διατη-

ρήσουμε την καλή μας υγεία ειδικά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες που τα πόδια μας  ταλαιπωρούνται  
επιπλέον.

   Τα περισσότερα προβλήματα των  ποδιών σχε-
τίζονται με τις φθορές που παρουσιάζονται με το 
πέρασμα του χρόνου, καθώς επίσης και με την 
αμέλεια της φροντίδας τους.  Ακολουθώντας τις 
παρακάτω  συμβουλές  θα διατηρήσετε την καλή 
τους υγεία, αποτρέποντας  τα χειρότερα που ίσως 
σας δυσκολέψουν στην καθημερινότητα  και μει-
ώσουν την ποιότητα ζωής σας: 

 Να φοράτε παπούτσια με μεσαίο ύψος τακου-
νιού, όχι πολύ ψηλά ούτε τελείως ίσια. 

Τα ρούχα να μην είναι στενά ώστε να μην μπλο-
κάρεται η φλεβική κυκλοφορία επιστροφής του 
αίματος και να μη συμπιέζονται οι φλέβες.

 Να κάνετε συχνό μασάζ στις γάμπες ακολου-
θώντας την κατεύθυνση της επιστροφής του αίμα-
τος (από τον αστράγαλο προς το γόνατο).

 Να κάνετε συχνά δροσερά ντους, φροντίζοντας 
το νερό να μην τρέχει με πολύ πίεση. Να κατευ-
θύνετε το νερό από την περιοχή του αστραγάλου 
και με αργές κινήσεις να ανεβαίνει το νερό κατά 
μήκος της γάμπας, μετά στο γόνατο και μέχρι τη 
βουβωνική χώρα. Οι κινήσεις αυτές να επανα-
λαμβάνονται  από την εξωτερική πλευρά του πο-
διού και από την εσωτερική.

 Να κοιμάστε με τα πόδια ελαφρά ανυψωμένα .
Ο ήλιος πρέπει να αποφεύγεται. Σε πιθανή όμως 

έκθεση, να χρησιμοποιείτε αντηλιακό με υψηλό 
δείκτη προστασίας και να βρέχετε συχνά τα πόδια 
στο νερό, ώστε να διατηρούνται δροσερά.

Πλένετε τα πόδια σας. Η καθαριότητα των πο-
διών πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση με 
ζεστό, αλλά όχι καυτό νερό. Ιδιαίτερη προσοχή να 
δινεται στο στέγνωμα, ειδικά στην περιοχή ανάμε-
σα στα δάκτυλα, απομακρύνοντας έτσι τις πιθανό-

τητες ανάπτυξης μυκητίασης.
 Εξετάστε τα πόδια σας. Παρατηρήστε τυχών 

ύπαρξη πληγών, σκασιμάτων ή ραγάδων του δέρ-
ματος. Ελέγξτε την εικόνα των νυχιών για οποια-
δήποτε αλλαγή χρώματος, εμφάνιση ανωμαλιών, 
παχύνσεων ή σπασιμάτων. Επιπλέων, η παρουσία 
κοκκινισμάτων, εξογκώσεων, πόνου ή παραμορ-
φώσεων δεν είναι φυσιολογική. Εαν δυσκολεύε-
στε να σκύψετε  χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη  
ώστε να δείτε το κάτω μέρος των πελμάτων σας. 
Αν εντοπίσετε κάποιες από τις παραπάνω αλλα-
γές, απευθυνθείτε  στον ποδολόγο σας .

 Φροντίστε τα νύχια σας. Η περιποίηση των νυ-
χιών αποτελεί και αυτή μέρος της φροντίδας και 
της διατήρησης της υγιεινής των ποδιών μας. Τα 
νύχια δεν πρέπει  να κόβονται  βαθιά και οι άκρες 
να λειαίνονται με λίμα. Η παρέμβαση στις γωνιές  ή 
στα πλάγια των νυχιών πρέπει να αποφεύγεται! Τα 
άτομα με διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις ( 
κακή κυκλοφορία αίματος στα πόδια), είναι καλύ-
τερο να μην κόβουν μόνοι  τα νύχια τους, αλλά να 
ζητούν βοήθεια από κάποιον άλλο ή  να απευθύ-
νονται στον ποδολόγο τους.

 Προσέξτε τα παπούτσια που φοράτε. Βεβαιω-
θείτε ότι τα παπούτσια  εφαρμόζουν καλά στα πό-
δια σας. Αντικαταστείστε αυτά που είναι φθαρμένα  
με καινούργια. Όταν  αγοράζετε  παπούτσια, προτι-
μήστε να το κάνετε προς το τέλος της ημέρας όταν 
τα πόδια σας  έχουν πιθανών πρηστεί.  Επιλέξτε 
τα κατάλληλα παπούτσια για κάθε δραστηριότητα 

που κάνετε. Αποφεύγετε να περπατάτε ξυπόλυτοι 
καθώς έτσι θα μειώσετε τις πιθανότητες τραυμα-
τισμών ή πληγών του δέρματος.

 Εαν έχετε κάλους, σκληρό δέρμα ή νύχια που 
μπαίνουν στο δέρμα, επισκεφτείτε τον ποδολόγο 
σας. Μην δοκιμάσετε να διορθώσετε μόνοι σας 
αυτές τις καταστάσεις.

 Προστατεύσετε το δέρμα σας από τις ακραίες 
θερμοκρασίες. Μην περπατάτε ξυπόλυτοι στην 
παραλία ή στα καυτά πεζοδρόμια. Διατηρήστε τη 
θερμοκρασία του νερού στο μπάνιο μεταξύ 30-
32⁰C.  Επιπλέον, αποφεύγετε να κάθεστε κοντά σε 
πηγές που εκπέμπουν θερμότητα.

 Κρατήστε το δέρμα σας ενυδατωμένο. Χρηση-
μοποιείται την ενυδατική κρέμα των ποδιών σας 
σε καθημερινή βάση. Εφαρμόστε την στα πόδια και 
στις φτέρνες, αλλά αποφύγετε την περιοχή μεταξύ 
των δακτύλων σας καθώς εκεί μένει η υγρασία και 
κάνει το δέρμα πιο ευαίσθητο στις λοιμώξεις και 
στις μυκητιάσεις. 

 Διατηρήστε την ροή της κυκλοφορίας του αί-
ματος στα πόδια σας. Όταν κάθεστε, αποφεύγετε 
το σταύρωμα των ποδιών σας, αλλά προτιμήστε 
να τα βάζετε ψηλά. Μπορείτε να βελτιώσετε την 
κυκλοφορία κουνώντας τα δάκτυλα σας και κινώ-
ντας τους αστραγάλους σας πάνω – κάτω για 5 λε-
πτά, 2 με 3 φορές την ημέρα.  Εάν είστε καπνιστές 
καλύτερα να σταματήσετε το κάπνισμα.

 Αρχίστε να γυμνάζεστε. Συζητήστε με τον για-
τρό σας σχετικά με το ποιό πρόγραμμα άσκησης 
είναι κατάλληλο για εσάς.  Η τακτική άσκηση βελ-
τιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα άκρα. 
Βάλτε ως  στόχο 30 λεπτά  άσκησης την ημέρα. Η 
άσκηση και η σωματική δραστηριότητα είναι ένας 
καλός τρόπος για να αισθάνεστε καλύτερα και να 
κερδίσετε πολλά οφέλη για την υγεία σας.

 Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ 
βασικό να ασκείτε προληπτική φροντίδα, ακολου-
θώντας τις πιο πάνω συμβουλές, κάθε μέρα. Μην 
διστάσετε να αποταθείτε άμεσα στον ποδολόγο 
σας αν παρατηρήσετε κάτι που δεν είναι φυσιολο-
γικό.  Και να θυμάστε: η πρόληψη είναι η καλύτερη 
θεραπεία!

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

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

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

G
R
A

P
H

IC
 D

ES
IG

N
 S

TU
D

IO

Ενηλίκων και Παίδων

Η ΦρΟντιΔΑ τΩν ΠΟΔιΩν 
Υγεία

Γράφει η
ΠεΝΝΥ ΦωτΟΠΟΥλΟΥ
Ποδολόγος
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14 πολιτών
ΓνώμηΥγεία-Μικρές Αγγελίες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια  
Υπεύθυνη σύμφωνα 
με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-
Βαλασοπούλου 
[τηλ. 6974 583005]

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

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

ζητειται neoσ με μηχανακι

για διανομη φυλλαδιων  

Τηλ. 6986 800529
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
   ΟΠΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
   LASER (ΜΥΩΠΙΑΣ-

             ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ-ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ)
   PRK-LASIK
   ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ (O.C.T.-HRT)
   ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Αθηνών 40, ΚΙΑΤΟ, 20200
τηλ. 2742 0 22236
κιν. 6977 199666

e-mail: giorgoskolovinos@gmail.com

βιβλιοπαρουσιαση
Γράφει η  λιτςα κοντογιαννη

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ
η γΥναικα τοΥ ΦαΡοΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Κατηγορία : Λογοτεχνία
Θεματική κατηγορία : Μεταφυσικό
Σειρά : Ελληνική λογοτεχνία
Σελίδες : 528

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Μόνο ο Άρης Μαυροειδής μπό-

ρεσε να καταλάβει ποια ήταν πραγ-
ματικά η γυναίκα του φάρου... 
Εκείνος αναγνώρισε στο πρόσω-
πο της άλαλης Αυγής το πρόσωπο 
της σκιάς που είχε στοιχειώσει το 
νου του. Και μόνο εκείνος έμαθε 
ότι το κορίτσι που απαρνήθηκε τη 
γλώσσα των ανθρώπων, προτιμώ-
ντας να αφουγκράζεται τη γλώσσα 
των πουλιών, ήταν το ίδιο κορίτσι 
που τριγυρνούσε στο Μοναστήρι 
της Παναγίας της Φολεγάνδρου το 
1978 και στο φάρο της Ασπρόπου-
ντας το 1715, περιμένοντας αιώνες 
την αγάπη να επιστρέψει... Από το 
μυστικό μιας φωτογραφίας στο μυ-
στικό ενός κελαριού κι έπειτα στο 
μυστήριο της Χρυσοσπηλιάς, από 
το παρόν στο παρελθόν και από την 
προδοσία στην προσμονή, η γυναί-
κα του φάρου ψάχνει μια απάντηση 
στο ερώτημα της μετά θάνατον ζωής 
μέσα από ιστορίες στις οποίες εναλ-
λάσσονται οι εποχές, όχι όμως και οι 
πρωταγωνιστές, που παραμένουν 
ίδιοι, παραβιάζοντας τα σύνορα του 
χρόνου στο όνομα της αγάπης...

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ένα βιβλίο που στην αρχή μπορεί 

να κουράσει με τις πολλές λεπτο-
μέρειές του, η συνέχεια όμως θα 
σας αποζημιώσει, θα το αγαπήσετε 
πραγματικά, θα το λατρέψετε, θα το 
βρείτε ευφυές και πρωτότυπο.

Με λίγα λόγια:  Ένα βιβλίο ιδιαίτε-
ρο αλλά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Σε όλο το κείμενο κυριαρχούν 
ατμοσφαιρικές εικόνες με ωραία 
μεταφορά στον χωροχρόνο. Το πέ-
ρασμα από την μια εποχή στην άλλη 
είναι εξαιρετική και ευφυής και οι 

ήρωες δεν παύουν να μας συγκι-
νούν και να τους αγαπάμε.

Η συγγραφέας καταπιάνεται πολύ 
υπεύθυνα και πετυχημένα με τη με-
ταφυσική, δίνοντάς μας ένα βιβλίο 
δυνατό, σαγηνευτικό και συναρπα-
στικό. Η γραφή της παραμένει εκ-
πληκτικά ποιοτική.

Διαβάστε το……
Πρόκειται για ένα βιβλίο που υμνεί 

τη δύναμη της αγάπης, το ταξίδι του 
θα μαγεύσει και θα συγκινήσει τον 
αναγνώστη, με ενδιαφέρουσα πλοκή 
που σε κρατάει σε εγρήγορση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ γεννήθη-

κε στην Τρίπολη Αρκαδίας. Από νωρίς 
ασχολήθηκε με τις τέχνες  και τον γρα-
πτό λόγο. Το 1988 εγκαταστάθηκε μόνι-
μα στην Αθήνα, όπου σπούδασε ελληνι-
κή κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών. Τότε έκανε τις πρώτες 
συγγραφικές της απόπειρες με μικρά 
διηγήματα που δημοσιεύονταν σε τοπι-
κή εφημερίδα της Βέροιας. Αργότερα, 
παρακολούθησε διετή κύκλο μεταπτυ-
χιακών σπουδών για τη λατινική ποίηση 
Ορατίου και Βιργιλίου, ενώ προσφάτως 
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπου-
δές της στο πρόγραμμα του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου με τίτλο «Φύλο και νέα 
εργασιακά και εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα στην κοινωνία της Πληροφορίας», 
με ειδικότητα σε ζητήματα ενδυμασίας 
και εργασιακού χώρου. Είναι μέλος της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και ερ-
γάζεται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων. Κείμενά της έχουν 
δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, 
ενώ διηγήματά της έχουν συμπεριλη-
φθεί σε συλλογές.

Ο  Δήμος Βέλου Βόχας και φέτος 
στον ρυθμό του καρναβαλιού

     
Δήλωσε κι εσύ συμμετοχή, στην πιο κεφάτη 

καρναβαλική παρέλαση
Ο Δήμος Βέλου – Βόχας για 3η συνεχή χρονιά ξεκινάει την 

προετοιμασία για την πραγματοποίηση του καρναβαλιού στην 
παραλία Βραχατίου το ςάββατο 12 Μαρτίου 2016 και ώρα 
16.00

Κόντρα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε ο Δήμος Βέλου 
Βόχας σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή, με διάθεση και χιού-
μορ, για την πιο ξέφρενη αποκριάτικη παρέλαση.

Θέλετε να συμμετάσχετε στην προετοιμασία; 
Έχετε μία καλή ιδέα που θέλετε να πραγματοποιηθεί; 
Θέλετε να γίνετε ένας από τους καρναβαλιστές; 
Αν ναι, σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά για να ακούσουμε 

τις προτάσεις σας…
Είμαστε βέβαιοι ότι και οι φετινές Απόκριες θα αποτελέσουν 

σημείο αναφοράς για όλους και ο Δήμος μας θα γίνει τόπος 
συνάντησης χαράς και ξεφαντώματος για όλους τους δημότες 
αλλά και τους επισκέπτες.

Καλούμε σχολεία, πολιτιστικούς & αθλητικούς συλλόγους, 
φορείς, ομάδες  και όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν να 
μας το δηλώσουν  μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 
στα τηλέφωνα του Δήμου: 2741 3 60522 (Μασούρη Αικατερίνη) 
καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 2741 3 60507 & 2741 3 60526 
& 6983097843 Καλλίρη Μαρία, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού), στο 
fax 2741 0 52303 και στο email: masouri@vochas.gov.gr

Με τη δική σου συμμετοχή δίνεις ρυθμό στην τοπική κοινωνία…
 
H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ             ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄       

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ                 ΑΝΝΙΒΑΣ
                  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Ξενάγηση στην Αρχαία Κόρινθο
Το Σωματείο «Φίλοι του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» 

σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07-
02-2016 στις 11.00 π.μ. στην Αρχαία Κόρινθο και θα περιλαμβάνει:  
• Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου, από την αρ-

χαιολόγο της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής, κ. Ιουλία Τζώνου-
Herbst.

• Κοπή πίτας για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς.
Συμμετοχή : 4 ευρώ

(Αναχώρηση από Άγ. Νικόλαο στις 10.30 π.μ., επιστροφή στις 14.00 μ.μ.)
Δηλώσεις συμμετοχής: 27410 25352 (08.30-14.00)



Λέχαιο Κορινθίας, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (αριθµ. 592, µετά το ∆ηµοτικό Σχολείο), 

τηλ. 27410-87.637

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Με τον ορυµαγδό των τηλεοπτικών εκποµπών γύρω από την µαγειρική είναι λίγοι αυτοί που εκπλήσσονται 
σήµερα για το ενδιαφέρον των ανθρώπων για το καλό φαγητό. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι 
αναζητούν γαστρονοµικές εµπειρίες, αναδεικνύουν την ποιότητα ως ζητούµενο στην διατροφή τους και 
στρέφονται στην επιλογή προϊόντων υψηλής αξίας για το καθηµερινό τους πιάτο. Έτσι, µετατρέπουν µια 
καθηµερινή, ανθρώπινη δραστηριότητα σε τέχνη. 

Η   εδώ και 30 χρόνια δηµιουργεί κτηνοτροφικά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτά 
τα ζητούµενα της εποχής και αναβιώνουν ξεχασµένες συνταγές ποιότητας. Υιοθετώντας την αντίληψη 
ότι οφείλεις να υλοποιείς συµµαχικά σχέδια µε τη φύση και µε πίστη στην φυσική, ήπια ανατροφή και 

διαβίωση των ζώων η   στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της γράφει νέα κεφάλαια στο 
αγροτο-κτηνοτροφικό επιχειρείν. Γι αυτό, εδώ και χρόνια, την εµπιστεύονται µερικές από τις µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις πώλησης κρεάτων στην Ελλάδα, αλλά και ορισµένα από τα κορυφαία και πλέον απαιτητικά 
γκουρµέ νοικοκυριά και εστιατόρια, τα οποία προµηθεύει µε φρεσκότατα κρεατικά και αλλαντικά.

Σήµερα, η   επιχειρεί ένα νέο άλµα, προσεγγίζοντας απ ευθείας το καταναλωτικό κοινό 

και διαθέτοντας τα προϊόντα της σε ένα νέο κατάστηµα. Εκεί θα βρείτε εκλεκτά, ποιοτικά κρέατα 
και αλλαντικά δικής της παραγωγής, αλλά και από προσεκτικά επιλεγµένους παραγωγούς, µε πολλές 
προσφορές κάθε βδοµάδα, που ανταποκρίνονται στα επίπεδα της ποιοτικής αγοράς. Ακόµα, θα βρείτε 

µεγάλη ποικιλία από ξεχωριστά γαλακτοκοµικά και τυριά από εκλεκτούς παραγωγούς, που δεν θα βρείτε 
αλλού. 

Ελάτε, λοιπόν, να ενδώσετε στους πειρασµούς: για τα εκλεκτά rib eye, τις τραγανές πανσέτες, τις 

τρυφερές µπριζόλες γάλακτος, το βουτυράτο ψαρονέφρι, τις τεράστιες σταβλίσιες, τις ζουµερές 

χοιρινές, το εγγυηµένο µοσχαρίσιο συκώτι, τα τρυφερά λουκάνικα µε τις ατελείωτες ποικιλίες. Ακόµα 

µοναδικές γεύσεις από προϊόντα ωρίµανσης: όχι µόνο αλλαντικά, αλλά και τεµάχια χοιρινού κρέατος 

Σας περιµένουµε στο στυλάτο, πεντακάθαρο κρεοπωλείο της   στο Λέχαιο λίγο µετά το 
δηµοτικό σχολείο, πάνω στην παλαιά Εθνική Οδό. Αξίζει να κάνει ο καθένας σας µια πρώτη ΪεκπαιδευτικήΜ 

επίσκεψη για να πάρει ένα διαβατήριο ποιότητας και νέας αντίληψης για το καθηµερινό του φαγητό. 


