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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

Ξεπάγωμα προσλήψεων στις
υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα, ειδικό επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας για
τους εργαζομένους στην
καθαριότητα αλλά και αυτή
ακόμα τη μεταφορά της
αρμοδιότητας διαχείρισης
απορριμμάτων από την
Περιφέρεια στους δήμους
περιλαμβάνει στα άρθρα
του το πολυσυζητημένο
σελ. 7
νομοσχέδιο!

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Σκληρές ανακοινώσεις,
σχόλια και διαξιφισμοί
στα social media

Εγκρίθηκε πίστωση για την αντιπλημμυρική
προστασία του ρέματος Περιστερώνα

Σκληρή γλώσσα Στεργιόπουλου κατά δημοτικής αρχής και
μειζ. αντιπολίτευσης για τη μη έκδοση ψηφίσματος για
τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ακολούθησε έντονη
αντιπαράθεση με τον Θανάση Μανάβη στα social media.
Λακωνικός σχολιασμός από τον Βασίλη Τρωγάδη
σελ. 3,4

σελ.

3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π. Τατούλης: «Πρώτη φορά κυβέρνηση
διαπραγματεύεται με εταιρεία»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης και των δημάρχων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
"Τους κούνησαν ευρώπουλα", λέει για τους δημάρχους ...ενώ από την Τρίπολη οι
αιρετοί διακηρρύττουν ότι θέλουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
σελ. 5,9
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2,5 εκ. € για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
στο ρέμα του Περιστερώνα

Τη δέσμευση πίστωση ποσού 2,5
εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα
Περιστερώνα πέτυχε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας μας η δέσμευση
της πίστωσης από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε αρχές του έτους και πλέον δρομολογούνται όλες οι σχετικές ενέργειες
για τη δημοπράτησή του.
Οι επαναλαμβανόμενες πιέσεις που
άσκησε ο δήμαρχος το περασμένο

φθινόπωρο έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα και την ανακούφιση στους
κατοίκους της περιοχής που έχουν
δεινοπαθήσει από τις συνεχόμενες
πλημμύρες του ρέματος τους περασμένους χειμώνες. Το έργο αφορά
στην προστασία των παρόχθιων κοινοτήτων Ευαγγελίστριας, Πουλίτσας,
Κοκκωνίου αλλά και Κρηνών, Μπολατίου και Βοχαϊκού.
Το συνολικό μήκος του έργου που
έχει το χαρακτήρα του επείγοντος θα
είναι 6728 μέτρα θα αποτελείται από
τρία τμήματα και στόχοι του θα είναι: Να διοχετεύονται ασφαλώς στη
θάλασσα οι πλημμυρικές παροχές
περιόδου επαναφοράς (50 ετών). Να
περιοριστεί στο ελάχιστο το εύρος
μόνιμης και προσωρινής κατάληψης
προς αποφυγή απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών. Η προτεινόμενη λύση να
προκαλεί τις ασθενέστερες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Η κατασκευή του προτεινόμενου
έργου θα προστατεύει τις περιουσίες
των δημοτών οι οποίες πλήττονται
όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα.
Η δημοπράτουσα αρχή, η προϊσταμένη αρχή και η διευθύνουσα αρχή θα
οριστεί από το δήμο Βέλου-Βόχας και
η δημοπράτηση θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης.

Ανάπλαση πλατείας Στιμάγκας
Ολοκληρώθηκε το έργο της ανάπλασης της πλατείας Στιμάγκας. Η πλατεία
στρώθηκε με σταμπωτό δάπεδο και πλέον παρουσιάζει μια εικόνα καλαίσθητης πλατείας ημιορεινού χωριού. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τον περίβολο
της εκκλησίας και το χώρο μπροστά από το ηρώο.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος
Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ.:27410 53058
6973 302716

Διανομή
κατ’ οίκον

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

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

Με ένα τηλεφώνημα
στο χώρο σας!
Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

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]

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
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Σκληρή γλώσσα Στεργιόπουλου κατά
δημοτικής αρχής και μειζ. αντιπολίτευσης
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο η παράταξη του Λεωνίδα Στεργιόπουλου έφερε ψήφισμα το οποίο
ανέγνωσε και ζήτησε να ψηφιστεί
από το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με τη διαχείριση
των απορριμμάτων στο δήμο μας.
Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος υποστήριξε ότι με αυτή την κίνηση, η
δημοτική αρχή θα ξεκαθάριζε τη
θέση της σχετικά με το φλέγον θέμα
των σκουπιδιών.
Η δημοτική αρχή και η μείζονα
αντιπολίτευση απέρριψαν την πρόταση. Με δεδομένο ότι η παράταξη
του κ. Βουδούρη-Τσίτουρα έλειπε,
η πρόταση του ψηφίσματος στηρίχθηκε μόνο από τους τρεις συμβούλους της Εν. Ριζοσπαστικής Παράταξης.
Λίγες μέρες μετά το συμβούλιο ο
Λεωνίδας Στεργιόπουλος εξέδωσε
δελτίο τύπου, το οποίο θα διαβάσετε παρακάτω και το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τη μείζονα αντιπολίτευση, όπως θα δείτε
στην επόμενη σελίδα.
Το δελτίο τύπου έγραφε:
«Το τελευταίο διάστημα οι δήμαρχοι της χώρας διακήρυξαν ότι η
‘Διαχείριση των Απορριμμάτων’ είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική
τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο
πανελλαδικό συνέδριο της Αλεξανδρούπολης και στο τοπικό της Πελοποννήσου.
Όταν όμως φτάνει η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
πιάσουν την καυτή πατάτα, μερικοί
κάνουν πίσω ‘τρομαγμένοι’.
Αυτό συνέβη στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας
την Παρασκευή 28/Ιαν/2016.
Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα
γεγονότα,
• Η περιφέρεια Πελοποννήσου
(Τατούλης) στηριζόμενη στην
ανοχή και ενοχή των δημάρχων
της περιοχής, ανέλαβε να δώσει
λύση στο χρόνιο πρόβλημα των
απορριμμάτων συνολικά για την
Πελοπόννησο.
• Σε συνεργασία με την εταιρία
ΤΕΡΝΑ σχεδίασαν και ετοιμάστηκαν να υλοποιήσουν το σχέδιο
που συμφώνησαν και όπου θα
έπρεπε να ενταχθούν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της περιφέρειας.
• Το σχέδιο θα είχε ήδη προχωρήσει σε εκτέλεση αν η σημερινή
κυβέρνηση δεν έβαζε φρένο στα
σχέδιά τους.
• Ο λόγος είναι απλός, το σχέδιο είναι εξωπραγματικό και πρακτικά
ανεφάρμοστο.
• Έχουν γραφεί πολλά τα οποία δεν
θα επαναλάβουμε. Θα σταθούμε

μόνο σε δύο βασικά ζητήματα.
o Κόστος (*) : σύμφωνα με πρόχειρο υπολογισμό ο δήμος μας θα
πρέπει να ξοδέψει τετραπλάσια
ή και πενταπλάσια χρήματα σε
σχέση με όσα ξοδεύει σήμερα. Το
κόστος αυτό θα είναι σταθερό και
αναγκαστικό για τα επόμενα 28
τουλάχιστον χρόνια και φυσικά θα
πρέπει να ξεχάσουμε διαδικασίες
ανακύκλωσης, κομποστοποίησης
και ότι απαιτείται για να μειώσουμε τον όγκο των αποβλήτων.
Αντίστοιχο πρόβλημα θα έχουν
όλοι οι δήμοι της περιφέρειας.
o Συμμετοχή : Η σημαντική αυτή
επιβάρυνση ουδέποτε πήρε νομιμοποίηση και έγκριση από τους
δήμους γιατί ποτέ δε δόθηκε για
διαβούλευση.
Η απόφαση για το συγκεκριμένο
έργο είναι απόφαση του κ. Τατούλη και ολίγων στενών συνεργατών
τους.
Το ερώτημα προκύπτει αυτονόητα, είναι δυνατόν για ένα τόσο
σοβαρό θέμα που θα βαρύνει τους
δήμους και τους δημότες, για τις
επόμενες δεκαετίες, να μην έχει
άποψη το Δημοτικό μας συμβούλιο;
Με αυτή τη σκέψη η παράταξή
μας κατέθεσε πρόταση στο Δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής
ώστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι
να πάρουμε θέση και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
Δυστυχώς, εκτός από τους συμβούλους της παράταξής μας, όλοι οι
υπόλοιποι παρόντες αρνήθηκαν να
εκτεθούν και να αποφασίσουν.
Κύριο επιχείρημα ότι δεν είχαν
διαβάσει τη σύμβαση του κ.Τατούλη.
Κύριοι συνάδελφοι κάποιος είχε
πει κάποτε ότι δε συμμετείχε στα
γεγονότα της εποχής του γιατί διάβαζε, εσείς ούτε συμμετέχετε ούτε
διαβάζετε, τελικά.
Επειδή νομίζω ότι οι συνδημότες
μας μας ψήφισαν για να αντιμετωπίζουμε και τα εύκολα και τα δύσκολα προβλήματα του δήμου μας, το

να περιμένουμε να μας λύσουν τα
προβλήματα κάποιοι άλλοι δεν τιμά
κανένα μας.
Στους αγαπητούς μας συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στον κ. Δήμαρχο ειδικότερα, αφιερώνω τους παρακάτω στίχους του
ποιητή,
«δειλοί, μοιραῖοι
κι ἄβουλοι ἀντάμα!
προσμένουμε, ἴσως,
κάποιο θάμα!»
Στους συνδημότες μας εύχομαι
καλό κουράγιο. Αν αυξηθούν τα
δημοτικά τέλη, τώρα ξέρετε.
(*) σύμφωνα με στοιχεία της ΤΕΡΝΑ
ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων της περιφέρειας είναι περίπου 217.000τόνους. Από αυτά
ζητά υποχρεωτικά τους 150.000

τόνους, άρα τα 2/3 περίπου. Ο δήμος μας παράγει 12.000 τόνους,
άρα θα αποδίδει περίπου τους
8.000 τ. Το κόστος είναι 80,5€ +
ΦΠΑ 23% + μεταφορικά για τον
τόπο συλλογής. Υπολογίζεται περίπου 120€/τόνο. Σήμερα πληρώνουμε 25€, με συνολικό κόστος
200.000€/έτος. Η διαφορά είναι
περίπου 100€/τόνο, πρόσθετο κόστος.
8.000 τα * 100 € =800.000€ επιπλέον κάθε χρόνο για τα επόμενα
28 χρόνια.
Για την Παράταξη
Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
επικεφαλής
Ενωτικής Ριζοσπαστικής
Παράταξης Βέλου-Βόχας»

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΠΑΙ∆ΙΚΟΑΝ∆ΡΙΚΟ

μεγάλες εκπτώσεις
ΡΟΥΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

Ο,ΤΙ ΣΕ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΙΝΑΙ

ΡΟΥΧΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151
www.famous-shoes.gr
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Διαξιφισμοί στα social media
Θανάσης Μανάβης και Λεωνίδας Στεργιόπουλος συγκρούστηκαν μέσω ανακοινώσεων
στο Facebook. "Λακωνική" απάντηση Τρωγάδη στον Μανάβη μέσω Twitter.
To δελτίο τύπου της παράταξης του
Λεωνίδα Στεργιόπουλου προκάλεσε την
αντίδραση του αρχηγού της αντιπολίτευσης, ο οποίος μίλησε με σκληρή γλώσσα
για πολιτικά παιχνίδια. Στην ανακοίνωσή
του μεταξύ άλλων έγραφε:
«Με έκπληξη διάβασα πρόσφατο δελτίο τύπου της παράταξης του κ. Λεωνίδα
Στεργιόπουλου, με το οποίο κατηγορεί
τους δημοτικούς συμβούλους που δεν
συμφώνησαν με ψήφισμά του για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ως δειλούς
και άβουλους και άμοιρους!
Σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά
αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους
της παράταξής μου θέλω να διευκρινίσω
τα εξής:
(...) Οι λόγοι για τους οποίους δεν
δεχτήκαμε να συνηγορήσουμε σ’ αυτή
τη λογική είναι απλοί: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων εδώ και
κάποια χρόνια, αφού της παραχωρήθηκε από την κεντρική εξουσία η ανάλογη
αρμοδιότητα. Μετά από διεθνή διαγωνισμό η εταιρεία με την οποία θα γίνει η
διαχείριση είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Αυτή τη στιγμή αφού η σύμβαση έχει
περάσει από όλους τους πιθανούς νομικούς ελέγχους (συμβούλιο επικρατείας,
ελεγκτικό συνέδριο) είναι έτοιμη προς
υπογραφή. Καθυστερεί γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει –δικαίωςακόμη καλύτερους όρους.
Εμείς από τη θέση που βρισκόμαστε
στο δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας,
ως δημοτικοί σύμβουλοι που πρέπει
ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ να σκεφτούμε το καλό
του τόπου μας, οφείλουμε να είμαστε
έτοιμοι για κάθε πιθανή λύση, που θα
προκύψει. Από τη μια αν εφαρμοστεί η
λύση του εργοστασίου της ΤΕΡΝΑ να
έχουμε προωθήσει τόσο την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση ώστε στην
περιφέρεια να πηγαίνει μόνον η ελάχιστη
απαιτούμενη ποσότητα. Σύμφωνα με τις

εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή η ποσότητα θα είναι το 50% των απορριμμάτων
που παράγουμε σήμερα. Αν καταφέρουμε να κάνουμε το άλλο 50% ανακυκλώσιμα θα είμαστε πολλαπλά κερδισμένοι.
Από την άλλη αν τελικά επικρατήσει η
λύση του υπουργείου και γίνει τοπικό
σχέδιο διαχείρισης με τους δήμους Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου τότε και πάλι
κερδισμένοι θα είμαστε αν έχουμε καταφέρει το 50% των απορριμμάτων μας να
προωθείται στην ανακύκλωση.
(...) Με πλήρη υπευθυνότητα και συναίσθηση των λεπτών χειρισμών που
θέλει η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, εξηγήσαμε τα παραπάνω
στο δημοτικό συμβούλιο, τεκμηριώνοντας την αντίθεσή μας στο ψήφισμα.
Επίσης, εξηγήσαμε ότι δεν συμφωνούμε
με κάτι που θα μας έφερνε σε ευθεία
αντίθεση με την Περιφέρεια, χωρίς λόγο.
Καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Στεργιόπουλος
αγωνιά στην προσπάθειά του να στηρίξει
την κυβέρνηση αφού υπάρχουν δεσμοί
ιδεολογικοί και κομματικοί, όμως εμείς
δεν είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Άλλος είναι ο ρόλος μας και καλά θα κάνει ο κ. Στεργιόπουλος να φρεσκάρει τη μνήμη του για
το ρόλο που καλείται και ο ίδιος να παίξει
στο δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας».

Απάντηση Στεργιόπουλου
Άμεση ήταν η απάντηση του Λ. Στεργιόπουλου ο οποίος με σχόλιο του στο
Facebook έγραφε μεταξύ άλλων:
«Αν κατάλαβα καλά από την απάντηση
σου η άρνηση του συνδυασμού σας, να
πάρουμε θέση στο πρόβλημα είναι για να
μην τα χαλάσουμε με τον Τατούλη.
(...) Αλήθεια αν τελικά περάσει το σχέδιο Τατούλη πως θα εξηγήσετε στους
ψηφοφόρους σας την αύξηση των δημοτικών τελών και τη δική σας ‘ευγενική’
στάση;
Εξήγησέ μου επίσης που βρίσκεται το
‘πολιτικό παιχνίδι’ όταν εμείς υπερασπιζόμαστε το πρόγραμμα με το οποίο κατεβήκαμε στις εκλογές, ενώ κάποιοι άλλοι
δεν έκαναν καν τον κόπο να ‘διαβάσουν’
τη σύμβαση Τατούλη-ΤΕΡΝΑ και να τοποθετηθούν.
Όσο για τους ‘ιδεολογικούς και κομματικούς’ μου δεσμούς, ‘Ναι’ αυτοί είναι
που με αναγκάζουν να υπερασπιστώ τα
οικονομικά των συμπολιτών μου, οι δικοί σου ‘δεσμοί’ ποιοι είναι που σε καθιστούν άβουλο και άφωνο;
Καλό δε είναι να ‘φρεσκάρεις’ και συ
τα μαθηματικά σου(πρόσθεση και αφαίρεση αρκούν) για να κατανοήσεις ποιος
χάνει και ποιος κερδίζει από τη σύμβαση,
που εμπλέκεται η κυβέρνηση και ποιος
αγωνιά να υπερασπιστεί τι (...)».

Σήκωσε το γάντι
Ο Θανάσης Μανάβης σήκωσε το γάντι και συνεχίζοντας την... σχολιο-μαχία
έγραψε μεταξύ άλλων: «αν άφηνες για
λίγο τα κομματικά γυαλιά που φοράς, θα
έβλεπες ότι υπάρχει και η άλλη άποψη
από την δική σου. Σε προσκαλώ να διαβάσεις και πάλι την άποψη και πρόταση
του συνδυασμού μας για το θέμα των
απορριμμάτων του Δήμου μας, βγάζοντας τις κομματικές σου «παρωπίδες»
και ιδεοληψίες. Είναι σίγουρο ότι μια
δεύτερη ανάγνωση, θα σε έπειθε για
την εφικτή εφαρμογή της πρότασή μας
δεδομένου της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση των συνδημοτών μας και
χωρίς μεγαλόπνοα σχέδια που μένουν
πάντα στα «χαρτιά».
Πράγματι Λεωνίδα, οι δημότες μας
ψήφισαν για να παρεμβαίνουμε στα προβλήματα του Δήμου μας, εκπροσωπώ-

ντας και μεταφέροντας την γνώμη τους
στο δημοτικό συμβούλιο και όχι την κομματική γραμμή της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας που στήριξε στις εκλογές
για να βγάλουμε την υποχρέωση.
Καλύτερα θα ήταν να εξηγήσεις στους
δημότες μας γιατί ο προσκεκλημένος
σου, αναπληρωτής υπουργός κ. Τσιρώνης δεν εμφανίσθηκε να μιλήσει στο Κιάτο στην εκδήλωση που εσύ διοργάνωνες
για το θέμα των απορριμμάτων στην
Πελοπόννησο και σε άφησε εκτεθειμένο
να προσπαθείς με δελτία τύπου και «χαριτωμένες» απαντήσεις και ευφυολογήματα –ως ο φωτεινός παντογνώστης
έχοντας άποψη επί παντός επιστητού
– να προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα
αδικαιολόγητα.
Τέλος, σε ότι αφορά το φρεσκάρισμα
των μαθηματικών μου στην πρόσθεση
και αφαίρεση, σε ενημερώνω ότι η μαθηματική επιστήμη διαθέτει επίσης τον
πολλαπλασιασμό και την διαίρεση αφού
όπως γνωρίζεις ο δημότης του Δήμου
Βέλου –Βόχας τίμησε το πρόσωπό μου
και το πρόγραμμα του συνδυασμού μου
με το διπλάσιο ποσοστό ψήφων από το
δικό σου, κατατάσσοντας σε στην τέταρτη και τελευταία εκλογική θέση του
Δήμου μας».
Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος ανταπάντησε για τελευταία φορά, γράφοντας
στο Facebook τα εξής: «Το θέμα που
έθεσα στο ΔΣ ήταν να πάρουμε θέση για
το πρόβλημα των απορριμμάτων και να
μην περιμένουμε να αποφασίσουν άλλοι
για μας και ανεξάρτητα τι πιστεύω προσωπικά για το συγκεκριμένο θέμα.
(...) Λυπάμαι που δεν το καταλάβατε
και είδατε μόνο πολιτικά παιχνίδια και
πολιτικούς προϊσταμένους.
Από την απάντησή σας θα κρατήσω
μόνο ότι πήρατε διπλάσιους ψήφους από
μένα (γεγονός είναι και μπράβο σας), άρα
έχετε δυο φορές περισσότερο δίκιο. Λογικά και ο δήμαρχος που πήρε όσο όλοι
εμείς οι υπόλοιποι, έχει ακόμη περισσότερο δίκιο. Μπράβο και σ’ αυτόν.
Όσο για την άποψή σας ότι το να αναγκαστούμε να αυξήσουμε τα δημοτικά
τέλη υπέρμετρα και για 28 συνεχή χρόνια, δεν είναι σοβαρός λόγος να τα χαλάσουμε με την περιφέρεια, ούτε με την
ΤΕΡΝΑ άλλωστε, το αφήνω στην κρίση
όσων κάνουν τον κόπο να μας παρακολουθούν».

Λακωνική δήλωση
Τέλος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Βασίλης Τρωγάδης στο Twitter σχολίασε
λακωνικά και μάλλον συβιλλικά τις δηλώσεις του Θ. Μανάβη στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας, σύμφωνα με
τις οποίες η περίοδος χάριτος για τη δημοτική αρχή τελείωσε. Έγραψε λοιπόν ο
κ. Τρωγάδης: «H περίοδος χάριτος για τα
ατοπήματα του κ.Μαναβη -από τη μεριά
μου- συνεχίζεται επ αόριστο»!!!
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Δήμαρχοι Πελοποννήσου:Να μας
δοθεί η διαχείριση απορριμάτων

■■ "Μπλοκαρισμένοι" στα διόδια
της Νεστάνης, από τους
αγρότες βρέθηκαν οι
δήμαρχοι της Κορινθίας κατά
την επιστροφή τους από τη
συνάντηση της Τρίπολης

Την απόφασή τους να διαχειριστούν τα σκουπίδια που
παράγουν οι δήμοι τους, ακολουθώντας το σχεδιασμό
του υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως έχει πολλάκις
διατυπωθεί από τον υπουργό Γιάννη Τσιρώνη κι όχι το
ΣΔΙΤ που προωθεί η Περιφερειακή αρχή Τατούλη, αποφάσισαν οι δήμαρχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε
σύσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, παρουσία
πολλών βουλευτών της Πελοποννήσου.
Η συνάντηση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης με πρόσκληση του προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου και του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου,
με σκοπό την ενημέρωση για τα σοβαρά ζητήματα που
έχουν προκύψει σχετικά με την λειτουργία των Δήμων,
πρωτίστως όμως για το ζήτημα της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ είχε προηγηθεί τη
Δευτέρα άτυπη συνάντηση δημάρχων, των μεγαλύτερων
δήμων της Πελοποννήσου, στο 'Αργος με αντικείμενο
την διαχείριση των απορριμμάτων.
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι περισσότεροι από
τους δημάρχους της Περιφέρειας, ενώ στην πρόσκληση
ανταποκρίθηκαν και οι βουλευτές, Γιώργος Παπαηλίου,
Μαρία Θελερίτη, Γιάννης Γκιόλας, Γιώργος Ψυχογιός και
Γιώργος Τσόγκας από το ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές Θανάσης
Δαβάκης, Γιάννης Ανδριανός, Χρήστος Δήμας και Κώστας Βλάσης από τη ΝΔ , καθώς και ο βουλευτής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης.
Οι δήμαρχοι στο σύνολό τους κατά την τοποθέτησή
τους ζήτησαν να τους δοθεί η αρμοδιότητα να διαχειριστούν μόνοι τους τα σκουπίδια που παράγει ο Δήμος
τους μέσα από μικρές μονάδες διαχείρισης με διαλογή
στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση και σημείωσαν πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να περάσει το
ΣΔΙΤ και να πληρώνουν οι πολίτες για σκουπίδια που δεν
παράγουν, σύμφωνα με την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που προβλέπει το εν αναμονή ΣΔΙΤ της Περιφέρειας.
Ενδεικτικά, οι δήμαρχοι τόνισαν, με πρώτο το δήμαρχο Τρίπολης, πως δεν μπορεί να τους επιβάλλονται πρόστιμα από την Περιφέρεια, ενώ η αρμοδιότητα ανήκει σ'
αυτή. Ο δήμαρχος της Καλαμάτας προέταξε, όπως και

πολλοί άλλοι, την ανάγκη συνεννόησης και είπε ότι ζητά
από την περιφέρεια μηχανήματα που είναι σε αποθήκες
και δεν του τα δίνουν.
Ο δήμαρχος Κορινθίων σημείωσε πως με το μαχαίρι
στο λαιμό παραιτήθηκαν της αρμοδιότητας για να δοθεί
στην Περιφέρεια, ενώ ο δήμαρχος Σπάρτης τόνισε πως
δεν δέχεται κανείς να κουνά το δάκτυλο στους δημάρχους
κι εν τέλει ζήτησαν από τους βουλευτές να παρέμβουν και
να δοθεί η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους και ταυτόχρονα να συντομευτούν οι
χρόνοι και οι διαδικασίες για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
Επί της ουσίας μετά από μια μακρά και πολύωρη συζήτηση, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα κατέληξαν σε
κοινό ψήφισμα το οποίο αναφέρει: «Η κοινή σύσκεψη
δημάρχων, βουλευτών και φορέων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου που έγινε στην Τρίπολη σήμερα, Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, κατέληξε στα παρακάτω
συμπεράσματα. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και επομένως επιβάλλεται να υπάρξουν από την
κυβέρνηση οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις και κανονιστικές αποφάσεις για την υλοποίηση αυτής της θέσης. Οι
δήμαρχοι αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση ανταπόκρισης σε κάθε ζήτημα που συνδέεται με την διαχείριση
των απορριμμάτων στους δήμους τους. Ο νέος εθνικός
σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων ΕΣΔΑ κινείται στην σωστή κατεύθυνση, απαιτούνται όμως άμεσες
δράσεις θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα υποστήριξης των δήμων, ώστε η εφαρμογή του ΕΣΔΑ να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Συναντήσεις με στόχο
την συνεννόηση, την ενημέρωση και την συναίνεση σε
μείζονα ζητήματα θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε, να επιλύονται προβλήματα και να
προωθούνται αναπτυξιακές δράσεις στην Πελοπόννησο.
Ιδιαίτερα δε, τα άλλα μεγάλα ζητήματα όπως η δραματική
μείωση των φόρων, κοινωνικά θέματα δημοσίας περιουσίας, θα συνεχιστούν με στόχο την ουσιαστική στήριξη
των δήμων».

Ανοιχτή επιστολή προς
το δήμαρχο Σικυωνίων
Σίγουρα ένας Δήμαρχος, σήμερα έχει ζόρια
όσο ποτέ άλλοτε. Με τέτοιο κράτος με τέτοια
κόμματα, και κοινωνία γιατί όχι ; μια οικονομία λιώμα – ανύπαρκτη.
Δες εκείνα τα απορρίμματα που τάχουνε
ξεσκίσει, το νερό που έμεινε στις πηγές με
αυτές τις μελέτες και τους καταπληκτικούς
χάρτες, καλά τώρα πολεοδομικά και υποδομές τι ζητάς τώρα, φρικιά για δεκαετίες.
Πάμε Δήμαρχε και παρακοιμώμενοι στην
καθημερινότητα, και τι δεν έκανα, και πως δε
«λειτούργησα» με ευγένεια και κοινό μυαλό,
εθελοντικά με ένα σωρό τσουβάλια τσιμέντο,
γαρμπίλι, καρότσα ! αλλά να μια τρυπάρα στο
κέντρο του δρόμου μέσα στο παλιό σχέδιο.
Κίνδυνος θάνατος όχι μόνο για όλους τους
δημότες (παιδιά γέροι ντελιβεράδες) αλλά και
τους ίδιους υπεύθυνους του δήμου. Και φυσικά με έγγραφα επιστολές, φωνή βοώντος
….. και να περνά κάθε μέρα επιθεώρηση με
εκείνο το «πυροσβεστικό». Τέτοια περιφρόνηση τέτοια αδιαφορία δεν ξανάγινε !
Έπεσα της άλλης μπροστά στο ισχυρό άντρα
της σημερινής αντιπολίτευσης και διαμαρτυρόμενος έντονα, μου αποκρίθηκε : είναι δύσκολα σήμερα νάσαι δήμαρχος. Ρίχτου όμως
δυο τρία μπινελίκια εσύ ξέρεις. Η αγανάκτηση πηγάζει από όσα βάραγες τους παλιούς
προεκλογικά. Γιατί βρε Δήμαρχε, έχεις δείξει
τουλάχιστον ξέρεις τι σου γίνεται, έχεις λίγο
μαγκιά και ότι έτσι γνωρίζεις καλά ότι όλες οι
τρύπες δεν είναι ίδιες.
Υπάρχουν και κάποιες θανατηφόρες.
Και με πληρωμένη την αποχέτευση ΔΕΥΑΣ
διπλά και τριπλά στην περίπτωση αυτή.
Υ.Γ. Αν δεν μπορείς, να μπαλώσεις πέντε δέκα τρύπες δεν είναι παραπάνω αυτές,
υπεύθυνα στο λέω, μετρημένες με πρώην
συνεργάτες σου, με προσωπική ευθύνη για
απευθείας ανάθεση λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, τότε παράτατα πριν την πενταετία,
και γύρνα πίσω άμεσα πάνω στα βουνά ξανά
αφήνοντας τους πεδινούς όπως τους βρήκες.
Γιάννης Κορδής, Κιάτο

λαμπάδες γάμου

δώρα για κάθε περίσταση
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ • τηλ. 2741 0 89555
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Γράφει ο
ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγρότης
Υπάρχει το μπλόκο του
ισθμού το πολυπληθέστερο,
το πιο μαχητικό, με 20 μέρες μόνιμης κατάληψης της
εθνικής οδού, καταξιωμένο
στην κοινωνία της Κορινθίας
, σημείο αναφοράς στην μεγάλη απεργία της 4\2\16 που
όλοι αυτοι που διαδήλωναν
ενώθηκαν με τους αγρότες
μακριά από την πόλη στον
ισθμό.
Για πρώτη φορά στην ιστορία όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το επάγγελμα,
ενώθηκαν σε μια γροθιά, με
μαζικότητα που κάποιος φίλος την περιέγραψε ( μόνο
όταν ενώνονται οι επιτάφιοι βλέπεις τόσο κόσμο) και
έστειλε ένα μήνυμα ότι όλοι
ενωμένοι μπορούμε.
Καταφέραμε να ενώσουμε
όλους τους αγρότες, δεξιούς, αριστερούς, χριστιανούς άθεους, με το πρόταγμα ΑΓΡΟΤΗΣ.
Ενώσαμε όλη την Πελοπόννησο από Αίγιο μέχρι
Μάνη, από Αργος μέχρι
Πύργο και Καλαμάτα, και
στρατευτήκαμε στον αγώνα
τον καλό.
Τον αγώνα και την αγωνία
να σώσουμε την ζωή μας,
την ταυτότητά μας, το μέλλον των παιδιών μας την περηφάνια μας από την απειλή
των μνημονίων, του ξεπουλήματος της πατρίδας μας
από επιλήσμονες που ξέχασαν αυτά που έλεγαν το κα-

Σκόρπιες Σκέψεις

λοκαίρι και έγιναν χειρότεροι
νενέκοι και οσφυοκάμπτες
στις επιταγές της Γερμανίας.
Της Γερμανίας που τρέχουν τα σάλια της για την
παραγωγή μας αλλά θέλει
κιόλας την μοναδική ποιότητα των προϊόντων της
ελληνικής γης σε ξένα χέρια με τον αγρότη δούλο
στην ΠΡΩΗΝ περιουσία
του να δουλεύει για μισθό
Μολδαβίας στα χωράφια
των παππούδων του και
των γονιών του να παράγει φτηνά και την υπεραξία
της παραγωγής του να την
έχουν αυτοί.
Όλα φτιαγμένα στα μέτρα τραπεζιτών ,φάουντ-_τι
άσχημη λέξη, θυμίζει φαταούλα-_και μιας ομάδας που

έχει πολλά μηδενικά σε ένα
κομπιούτερ -άυλο χρήμα_
λέει –και ενώ δεν έχει μυρίσει ποτέ βρεγμένο χώμα
,ενώ δεν έχει καμαρώσει
ποτέ τον καρπό που έφτιαξες
με τον ιδρώτα σου βάζει τιμή
, σου καθορίζει αγορές, σε
στραγγαλίζει λίγο λίγο για να
σε φέρει στο σημείο να χρωστάς τα μαλλιά της κεφαλής
σου σε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές ,και τράπεζες,
με μοναδικό σκοπό να πεις
τα παρατάω.
Ε ΟΧΙ ρε δεν τα παρατάω
δεν φεύγω από τον ισθμό
όσα χημικά και να μου ρίξεις
πρώην αριστερέ που φώναζες να καταργηθούν τα ΜΑΤ
πριν λίγο καιρό, όσο κι αν
μου πετούν λάσπη οι πρώην

σύντροφοι μου -και μέχρι να
πέσουν στο κρέας της εξουσίας ομοτράπεζοι μου-που
με βάφτισαν ακροδεξιό, γιατί
εκτός από μένα υπάρχει και
το ΠΑΙΔΙ, το μέλλον.
Το παιδί που σπούδασες
στην Ελλάδα, με κόπο και
αίμα να μην πάει μετανάστης
να παράγει για ξένους που
δεν πλήρωσαν για την εκπαίδευση του λαού τους αλλά να
μείνει εδώ και με τις παραπάνω γνώσεις του να κάνει
αυτόν το τόπο να ανθίσει, να
ξανακαρπίσει , να ταΐσει τους
κατοίκους αυτής της χώρας
με αξιοπρέπεια .
Γι αυτό είμαι στο μπλόκο
του ισθμού γι’ αυτό πρέπει
όλοι να είναι γιατί ο μόνος
δρόμος είναι ο αγώνας.

Ώρα κρίσιμων
αποφάσεων
για τις
αγροτικές
κινητοποιήσεις
Σε πυρετό διαβουλεύσεων
βρίσκονται οι άνθρωποι του
πρωτογενούς τομέα στα μπλόκα
που έχουν στήσει σε όλη τη χώρα
και το σημερινό "μενού", πέραν
κάποιων κινητοποιήσεων, περιλαμβάνει γενικές συνελεύσεις και
"ζυμώσεις".
Με κοινή την παραδοχή ότι το
Πανελλήνιο Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα ήταν μια
πετυχημένη κινητοποίηση "αν και
ακόμα ορισμένοι θεωρούν ότι θα
έπρεπε να λάβει χώρα διαφορετική ημέρα", οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχοντας επιστρέψει στα μπλόκα τους χαράσσουν
τη στρατηγική για την επόμενή
τους κίνηση. Όπως προκύπτει
από το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
διάλογος με τον πρωθυπουργό,
Αλέξη Τσίπρα, είναι για αμφότερες
τις πλευρές επιθυμητός, με τη βασική προϋπόθεση που θέτουν όλοι
"να είναι επί των προτάσεων που
έχουν στείλει".
Οι επόμενες ώρες κρίνονται
κρίσιμες, αφού το μπλόκο των
Τεμπών περιμένει το "επίσημο
τηλεφώνημα" για να προσέλθει
σε διάλογο με τον πρωθυπουργό
όπως και η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και
Κτηνοτρόφων, που επίσημα αποστέλλει αύριο τις προτάσεις της
στην κυβέρνηση και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, αν
και "αυτές είναι γνωστές από τον
Νοέμβριο και έχουν αναρτηθεί και
στα κοινωνικά δίκτυα".

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

✉ fotini.masouri@gmail.com
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Τι αλλάζει στους δήμους με την ψήφιση
του παράλληλου προγράμματος
Ξεπάγωμα προσλήψεων στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ειδικό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για
τους εργαζομένους στην καθαριότητα αλλά και αυτή ακόμα τη μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης απορριμμάτων από την Περιφέρεια στους δήμους περιλαμβάνει στα άρθρα του το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο!
Την Τετάρτη 17/2 πρόκειται να έρθει προς ψήφιση στη
Βουλή το νομοσχέδιο «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις», το οποίο έχει ήδη
περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές. Πρόκειται για το λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα» το οποίο είχε σταματήσει
στο τέλος του 2015, μετά από
έντονες αντιδράσεις των δανειστών.

Τι περιλαμβάνει
για τους δήμους

-Αλλαγές στην Κοινωφελή
Εργασία. Αποδίδεται στους
ωφελούμενους το δικαίωμα
να απουσιάζουν για συγκεκριμένο αριθμό ημερών και
για συγκεκριμένους λόγους,
χωρίς να περικόπτονται οι
αμοιβές τους και χωρίς να
υποχρεούνται να επεκτείνουν
τον χρόνο εργασίας τους. Κατά
τη διάρκεια του προγράμματος
οι ωφελούμενοι δικαιούνται να
απουσιάζουν δύο εργάσιμες
ημέρες μηνιαίως. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας, δικαιούνται να
απουσιάζουν δεκατρείς (13)
εργάσιμες ημέρες. Επίσης,
κάθε γονέας παιδιού ηλικίας
4 έως 18 ετών δικαιούται να
απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε
ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε
φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Τις
παραπάνω ημέρες απουσίας
θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και
της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα.
Στο εξής προβλέπεται η
αμοιβή και κατά τη βραδινή
εργασία του προαναφερόμενου προσωπικού, οριζόμενη
σε 24,76 Ευρώ ημερησίως και
όχι υψηλότερη από 619 Ευρώ
μηνιαίως για ωφελούμενους
ηλικίας 25 ετών και άνω και σε
21,59 Ευρώ ημερησίως και όχι
υψηλότερη από 539,75 Ευρώ
μηνιαίως για ωφελουμένους
κάτω των 25 ετών.
Για πρώτη φορά, δίνεται η
δυνατότητα στους συναρμόδιους υπουργούς της επιβολής
κυρώσεων στις περιπτώσεις
που οι επιβλέποντες φορείς
της Κοινωφελούς Εργασίας
παραβιάζουν τους όρους του

προγράμματος και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.
-Tην μείωση ή απαλλαγή από
δημοτικά τέλη και φόρους
των άπορων, των ΑΜΕΑ, των
πολύτεκνων, των τρίτεκνων,
των μογονεϊκών οικογενειών και τον μακροχρόνια
ανέργων μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, που λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθμού των μελών του,
είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το
πενήντα τοις εκατό (50%), ή η
απαλλαγή από αυτούς για τους
απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως
η ιδιότητά τους οριοθετείται
αντίστοιχα από την κείμενη
νομοθεσία) μπορούν να πληρώνουν ειδικό τιμολόγιο με
μειωμένα ή και μηδενικά τέλη
ύδρευσης και αποχέτευσης.
-Ξεπάγωμα
προσλήψεων
στους δήμους: Συγκεκριμένα, μπαίνει «τέλος» στον πάγο
για ορισμένες κατηγορίες, αν
και γενικά οι προσλήψεις και
οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών
Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων
των ειδικοτήτων των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΙΔ
αυτών αναστέλλονται έως
31/12/2016, πλην των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις», τονίζεται
ότι εξαιρούνται της αναστολής
προσλήψεων και διορισμών
και επιτρέπονται οι διορισμοί
τακτικού προσωπικού των
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων
των κλάδων καθώς και των
κλάδων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων σε υπηρεσίες
χαρακτήρα
ανταποδοτικού
των ΟΤΑ. Επίσης, εξαιρείται
από την αναστολή και τους περιορισμούς των προσλήψεων
και διορισμών όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε
νησιωτικούς ΟΤΑ Α’ βαθμού.
-Με το άρθρο 14 επιτρέπεται η αύξηση του ωραρίου σε
συμβασιούχους με ανάλογη

αύξηση των αποδοχών τους,
ενώ μειώνεται το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους
στους παιδικούς σταθμούς.
Συγκεκριμένα μειώνεται στις
30 ώρες εβδομαδιαίως (αντί
40 που ισχύει) το ωράριο εργασίας του προσωπικού των
κλάδων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και συναφών
κλάδων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών.

Επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας και
αποτεφρωτήρια

-Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ που ασχολούνται με τα
απορρίμματα.
Συγκεκριμένα το επίδομα χορηγείται σε
υπαλλήλους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και ΝΠΔΔ που έχουν
ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων εφόσον πληρούνται οι
οριζόμενες προϋποθέσεις. Το

ποσό του επιδόματος ορίζεται
σε 150 ευρώ μηνιαίως.
-Δίνεται η δυνατότητα στους
δήμους να λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών όχι μόνο
σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους,
αλλά και σε εκτάσεις που τους
έχουν παραχωρηθεί, ενώ κέντρα αποτέφρωσης μπορεί να
λειτουργεί και ο ΕΔΣΝΑ. Επίσης, κάθε πρόσωπο θα μπορεί
με δήλωσή του σε συμβολαιογράφο να ορίσει τον τόπο και
τη μέθοδο ταφής του.
-Με το άρθρο 30 εντάσσονται
και οι τρίτεκνες οικογένειες
στις ευεγερτικές διατάξεις
του ν 2643/88 για την πρόσληψη στο Δημόσιο
– Με τα άρθρα 17-18 παρατείνεται για άλλα 8 χρόνια η
προθεσμία που έχουν άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι
δημότες να ανεγείρουν κατοικία σε δημοτικά οικόπεδα που
τους παραχωρήθηκαν με τον
νόμο 3463/2006.
– Με το άρθρο 39 συστήνονται στο υπουργείο Εσωτερι-

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδική επιτροπή
που θα προτείνει τη ριζική
αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης (“Καλλικράτη”)
καθώς και πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης ληξιαρχείων – δημοτολογίων, γεγονός
που εκτιμάται ότι θα πατάξει
τη γραφειοκρατία και τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των
πολιτών.

Η αρμοδιότητα
στον ΦΟΔΣΑ

-Με το άρθρο 37 καταργείται η διάταξη προηγούμενων
νόμων σύμφωνα με την οποία
η Περιφέρεια κρίνοντας ακατάλληλο το ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων,
έπαιρνε η ίδια την ανάλογη
αρμοδιότητα. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι η διαχείριση των
απορριμμάτων
επιστρέφει
στους δήμους και λύνεται ο
γόρδιος δεσμός της σχετικής
αρμοδιότητας.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την μέχρι
σήμερα ισχύουσα νομοθεσία,
οι δήμοι είναι μεν νομικά και
ουσιαστικά υπεύθυνοι για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι τελικές και
καθοριστικές αρμοδιότητες,
καθώς και οι αδειοδοτήσεις
ανήκουν στην Περιφέρεια.
Αυτό το νομικό αδιέξοδο είναι εν πολλοίς υπεύθυνο για
το σημερινό "μπάχαλο" με τα
σκουπίδια στην Πελοπόννησο.

Γνώμη
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Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το καρναβάλι
του δήμου Βέλου-Βόχας

Δύο συνεχόμενες χρονιές ο Δήμος
Βέλου Βόχας ξεκίνησε να πραγματοποιεί Καρναβάλι. Και τις δύο χρονιές
η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη, θα λέγαμε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Ο κόσμος που συμμετείχε ήταν
αρκετός, το ευχαριστήθηκε και διασκέδασε πάρα πολύ.
Για φέτος τα μηνύματα είναι πολύ
ενθαρρυντικά. Οι συμμετοχές έχουν
ήδη ξεκινήσει και αναμένεται και φέτος να προσέλθει πολύς κόσμος στο
Δήμο μας και να παρακολουθήσει, να
διασκεδάσει και να χορέψει μαζί μας
στους ρυθμούς του καρναβαλιού.
Γι’ αυτό απαιτείται η συμμετοχή
όλων μας.
Καθένας με το δικό του τρόπο μπορεί να συμβάλλει στο κομμάτι εκείνο
που κρίνει ότι μπορεί να συνεισφέρει.
Από την εμπειρία μας κατά τα δύο
προηγούμενα έτη, προκύπτει ότι το
εγχείρημα της δημιουργίας ενός καρναβαλιού είναι μεγάλο και απαιτεί την
δημιουργική εμπλοκή όλων μας.
Άλλωστε θα λέγαμε ότι ακόμα πιο
διασκεδαστικό και ευχάριστο είναι το
διάστημα της προετοιμασίας.
Ας το ζήσουμε όλοι μαζί φέτος, σε

μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Όπου και αν βρίσκεται ο καθένας
μας μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή
του, ακόμη αν το επιθυμεί να οργανώσει τη δική του ομάδα και να συμμετάσχει στην μεγάλη παρέλαση. Η
εμπειρία θα του μείνει αξέχαστη.
Ας ξεφύγουμε από το καταθλιπτικό
περιβάλλον που μας επιβάλλουν και
ας συμμετέχουμε στο πνεύμα των
Αποκριών, χωρίς αναστολές, και ας
χαρούμε όσο πιο πολύ μπορούμε.
Η οργανωτική επιτροπή του Καρναβαλιού θα είναι αρωγός σε κάθε
αυτόνομη πρωτοβουλία δημιουργίας και συμμετοχής στο Καρναβάλι.
Απλώς δηλώστε τη συμμετοχή σας
για καλύτερο συντονισμό της οργάνωσης.
Ραντεβού για όλους μας, τις Αποκριές στο Βραχάτι.

ΕΛΑΤΕ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΥ!
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Τατούλης: «Πρώτη φ

Αιχμηρή αναφορά και στους δημάρχους της Πελοπ
Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης παραχώρησε συνέντευξη
τύπου στην οποία τόνισε εμφατικά από
την αρχή πως «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προηγείται από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας σε όλα τα επίπεδα
και στην αποτελεσματικότητα και στις
πολιτικές της εκτιμήσεις και πρωτοβουλίες». Κατά τη διάρκεια της εφ' όλης
της ύλης συνέντευξης ο Περιφερειάρχης δεν δίστασε να αναφερθεί σε όλα τα
θέματα και να αναλύσει την οπτική της
Περιφέρειας για κάθε ένα από αυτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα σημαντικότερα
σημεία της συνέντευξης:

Ολοκληρώσαμε το ΕΣΠΑ με
30% επιπλέον πόρους
Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του
ΕΣΠΑ ο Περιφερειάρχης δήλωσε «κλείσαμε με επιτυχία την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υλοποιώντας έργο σε
ποσοστό πάνω από 30% επιπλέον του αρχικού προϋπολογισμού, αποδεικνύοντας
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα
της δουλειάς μας, ειδικά αν αναλογιστεί
κανείς ότι είναι η πρώτη φορά που κλείνει
προγραμματική περίοδος με τέτοια αποτελέσματα. Μέχρι την παραλαβή του προγράμματος από τη νυν Αποκεντρωμένη
Διοίκηση το πρόγραμμα έκλεινε λογιστικά
με τη μεταφορά πόρων από κωδικό σε
κωδικό». Ο κ. Τατούλης εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα προγραμματική
περίοδο, «αφού έχουμε καλύψει όλες τις
αιρεσιμότητες και έχουμε έτοιμα ώριμα
έργα προς υλοποίηση».

Στους ωφελούμενους και όχι
στους ενδιάμεσους τα 63 εκατομμύρια του Κοινωνικού προγράμματος της Περιφέρειας
«Αναδείξαμε εξαρχής ότι το πρόγραμμά μας θα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό. Η πρότασή μας προς τους Ευρωπαίους Επιτρόπους κ.κ. Χαν και Αντορ
εξέφραζε την αναγκαιότητα να έρθει η
ευθύνη του Κοινωνικού Ταμείου στην
Περιφέρεια, κοστολογώντας την πρότασή μας στα 62 εκατομμύρια» δήλωσε
ακόμη ο κ. Τατούλης και ανέφερε ότι
«τελικά η πρότασή μας αυτή εγκρίθηκε
και το πρόγραμμα που μας εκχωρήθηκε
ανέρχεται στα 63 εκατομμύρια ευρώ».
«Στόχος των επενδύσεων του προγράμματός μας είναι να κατευθυνθούν
στους ωφελούμενους σε ποσοστό πάνω
από 90% και όχι στους ενδιάμεσους που
καλούνται να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το
πετύχαμε με απόλυτη τήρηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Υπάρχει για παράδειγμα δομή φιλοξενίας σε
Δήμο της Πελοποννήσου, η οποία κόστιζε
200.000 ευρώ το χρόνο με 5 περιστατικά.
Θα δοθεί τέλος στις πρακτικές αυτές».

Η διαχείριση των απορριμμάτων

Διεξοδική ήταν η ανάλυση του Πέτρου Τ
τούλη σχετικά με το θέμα της διαχείρισης τω
απορριμμάτων και την εμπλοκή που έχει πρ
κύψει από την κυβέρνηση. Αναφερόμενος
αυτό ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σ
μείωσε πως «Πρώτη φορά Κυβέρνηση δι
πραγματεύεται με εταιρεία», για να συνεχίσ
βάλλοντας κατά κυβέρνησης και δημάρχω
«Ο ΦΟΔΣΑ και οι Δημοτικές αρχές όταν απ
φάσισαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστο
αυτό το πρόβλημα ζήτησαν τη βοήθεια τ
πολιτείας, η οποία απευθύνθηκε στην Περιφ
ρεια και ρώτησε αν μπορούμε να αναλάβου
την ευθύνη, την οποία εμείς προσφερθήκα
να φέρουμε εις πέρας» δήλωσε ο Περιφερε
άρχης Πελοποννήσου για το θέμα της διαχε
ρισης των απορριμμάτων και υπογράμμισε ό
«η ευθύνη μας ήταν ο διεθνής διαγωνισμό
τον οποίο ολοκληρώσαμε επιτυχώς μέσα
1,5 χρόνο, ρεκόρ για τα Ευρωπαϊκά δεδομέν
παρά τις αντιξοοότητες και τον καιροσκοπισμ
όσων δεν το ήθελαν».
Ο διαγωνισμός είναι πλήρως εξασφαλ
σμένος, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, αφο
έχει τρείς εγκριτικές αποφάσεις του Συμβο
λίου της Επικρατείας και τρείς αποφάσεις το
Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Μετά από όλα αυτ
και ειδικά μετά την εντολή του Ελεγκτικο
Συνεδρίου η υπογραφή της σύμβασης ήτ
μια τυπική διαδικασία. Δεν έχει συμβεί αυ
ακόμα, γιατί ο Υπουργός Οικονομίας δεν έχ
υπογράψει, ενώ οφείλει, την εγγύηση το
Ελληνικού Δημοσίου».
«Πρώτη φορά βλέπω Κυβέρνηση να δ
απραγματεύεται με εταιρεία, αφενός, το
όρους μιας σύμβασης η οποία έχει προκύψ
από διεθνή διαγωνισμό και έχει εγκριθεί απ
το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφετέρου, χωρίς
συμμετοχή του δικαιούχου του έργου, πο
είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου» τόνι
στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοπονν
σου και αναφέρθηκε στη στάση των Δημά
χων για το θέμα αυτό.

ΠΡΑΤΗΡ

ΠΛΥΝΤ

Ι. Π. Δ

ΥΓΡ

Τ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕ

Διανομή κα
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φορά Κυβέρνηση διαπραγματεύεται με εταιρεία»

ποννήσου: «Ο κ. Τσιρώνης τους κουνά τα ευρώπουλα σαν μαρουλόχαρτα για να τους προσεταιριστεί»!

λιού
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νήάρ-

Εντύπωση προκαλεί σύμφωνα τον Περιφερειάρχη πως ορισμένοι Δήμαρχοι ουδέποτε μέχρι σήμερα είχαν εκφράσει την
αντίθεσή τους στο έργο αυτό σήμερα πρωτοστατούν ενάντια του. «Λίγο καιρό πριν, όταν
επιβλήθηκαν τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, οι Δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων έλεγαν ότι έφταιγε το γεγονός ότι καθυστερούσε η υπογραφή της σύμβασης, τώρα
άλλαξαν την τακτική τους όταν ο κ. Τσιρώνης
μπήκε στη λογική να τάζει χρήματα και να
κουνά τα ευρώπουλα σαν μαρουλόχαρτα για
να τους προσεταιριστεί».

ψουν το έργο. Κανείς δεν τους ζήτησε να το υπογράψουν,
δεν είναι έργο των βουλευτών, είναι έργο της Περιφέρειας»
δήλωσε ακόμη ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «τα 5 αυτά
χρόνια σχεδόν κανένας δεν βοήθησε στα μεγάλα επιτεύγματα της Περιφέρειας. Το σύνολο σχεδόν των βουλευτών
δεν έχουν βοηθήσει σε καμία κατεύθυνση την Περιφέρεια,
ενώ αντίθετα σε πολλές προσκλήσεις σε σημαντικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας είναι απόντες».

«Οι πολίτες θα πρέπει να μάθουν για τους βουλευτές
που δεν βοηθούν τον τόπο τους και γίνονται αυτόκλητοι
κατήγοροι της προσπάθειας της Περιφέρειας».
«Είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε στο ακέραιο τις
δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλη ελπίδα και
προσδοκία για την Πελοπόννησο, με την τόλμη, τη συνέπεια και την αποφασιστικότητά μας», κατέληξε.

Με το σχέδιό μας τα δημοτικά
τέλη θα μειωθούν
Τα δημοτικά τέλη θα μειωθούν και δεν
θα αυξηθούν, τόνισε κατηγορηματικά ο κ.
Τατούλης, από την εφαρμογή του προγράμματός μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση
των απορριμμάτων, δίνοντας τέλος στην παραφιλολογία που αναπτύσσεται από ορισμένους το τελευταίο διάστημα.
Η τιμή που έχει προκύψει από το διαγωνισμό είναι η μικρότερη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέρχεται στα 61,79 ευρώ τον τόνο η
μέγιστη μεσοσταθμιστική τιμή, ενημέρωσε ο
Περιφερειάρχης, ενώ για την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ανέφερε ότι είναι 150.000
τόνοι τη στιγμή που ο νέος ΕΣΔΑ προβλέπει
για το 2020 143.700 τόνους, χωρίς ωστόσο
να συμπεριλάβει τις ανάγκες της τουριστικής
περιόδου, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες και ταυτόχρονα αγνοεί το 1 εκατομμύριο τόνους βιομηχανικών αποβλήτων τα
οποία διαχειρίζονται ως αστικά απορρίμματα.

ΠΡΟ ΣΦΟ ΡΑ
ΔΩΡΕΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
50 ΣΗΜΕΙΩΝ
Δωρεάν τεστ σε:
•Αμορτισερόμετρο
•Συγκλησιόμετρο
•Τζογόμετρο
•Φρενόμετρο
•Αναλυτή καυσαερίων
•Διαγνωστικό μηχάνημα

Το έργο είναι της Περιφέρειας και
κανένας άλλος δεν το υπογράφει
«Είμαι έκπληκτος για το γεγονός ότι πολιτικές δυνάμεις που δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου με το έργο μέχρι χθες και δεν είχαν
ενδιαφερθεί καθόλου για τη λύση του προβλήματος, τώρα υπερβαίνουν την αρμοδιότητά τους και διατείνονται ότι δεν θα υπογρά-

Πλήρωση Φρέον: 25 ευρώ
Κάρτα καυσαερίων: 10 ευρώ

ΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Γενικό σέρβις από 80 ευρώ
αϊκό

ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

προς Βοχ

ΡΑΕΡΙΟ

από

Βοχα
ϊκό

Ταων
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σηιασει
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ποούν
της
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ειείότι
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μό

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΕΡΜΑΝΣΗΣ

ατ’ οίκον

προς Μεσόγεια

Μπολάτι Κορινθίας
Τηλ.: 27410 51913

Εmail: dimkaravas@yahoo.gr

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

Δηµοτικό Σχολείο
Βραχατίου
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ

προς

Μπο

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

Ταρσέ μου και Φαρόκαμπε
αληθινέ και Ζήρια
Πούχεις τα κρύα τα νερά
και τις όμορφες κοπέλες

Γενικά στοιχεία
Με το όνομα Ταρσός ή
παράγωγα αυτού εντοπίζονται οι εξής πόλεις και τα
χωριά : Ταρσός της Βοιωτίας (οικισμός που βρίσκεται
κοντά στην ακτή του όρμου
της Αντίκυρας), Ταρσός της
Κιλικίας (πόλη της Μικράς
Ασίας), Ταρσός της Βιθυνίας
(κανονικό όνομα Ταρσία),
Τάρσιον (πόλη της Κάτω
Παννονίας δηλαδή της σημερινής Ουγγαρίας, η οποία
αναφέρεται από τον Πτολεμαίο αλλά παραμένει ακόμη
άγνωστη και ακαθόριστης
θέσης), Τάρσιο του Νομού
Έβρου (οικισμός της κοινότητας Τυχίου), Ταρσινά
Κορινθίας, Ταρσός της Κορινθίας (Άνω και Κάτω).

Ο Άνω Ταρσός
Είναι ένας ορεινός οικισμός της Κορινθίας που
βρίσκεται στις πλαγιές του
Χελμού του δήμου Φενεού,
κοντά στα όρια με το νομό
Αχαϊας και εντοπίζεται σε
υψόμετρο 1050 μ από την

επιφάνεια της θάλασσας.
Χαρακτηρίζεται ως ένας
από τους πιό ορεινούς οικισμούς της Ελλάδος.
Το χωριό του Άνω Ταρσού ιδρύθηκε πιθανότατα
πάνω στα ερείπια της βυζαντινής πόλεως Ταρσού Κορινθίας κατά τον 18ο αιώνα,
στα βόρεια της πεδιάδας
του Φενεού. Στις αρχές του
19ου αιώνα ο μέγιστος πληθυσμός του θα πρέπει να
προσέγγιζε των αριθμό των
400 κατοίκων. Τη χρονική
περίοδο 1880 – 1910 λόγω
της γενικής μετανάστευσης
πρός την Αμερική, ο πληθυσμός του μειώθηκε δραματικά. Η μείωση του πληθυσμού συνεχίστηκε σταδιακά
με συνέπεια το χωριό να
οδηγηθεί σε ερήμωση (βλέπε Απογραφή Πληθυσμού
2001: κάτοικοι 11).
Το τοπίο είναι ορεινό και
περιλαμβάνει βραχώδεις
πλαγιές. Στη βάση ενός
βράχου πηγάζει μικρός
ποταμός με μόνιμη ροή
και σχηματίζει μια ρεματιά
με πλατάνια που κατεβαίνει πρός τον ποταμό Όλβιο
(Φονιάτικο). Πολλά είναι τα
σημεία εκείνα, όπου οι πλαγιές σκεπάζονται από έλατα.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή
έχει μεγάλη οικολογική αξία
(π.χ. πτηνά κ.α), ένα σημαντικό οικοσύστημα (ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
δένδρων και ρέοντα ύδατα),
τουριστικό – φυσιολατρικό
ενδιαφέρον, μια ιδιαίτερη
φυσική ομορφιά και έναν
σπάνιο τύπο τοπίου.
Σύμφωνα με την τοπική
παράδοση, εδώ ζούσε ο
δυνατότερος Φενεάτης, ο
ξακουστός και φημισμένος

Ρόκας. Κατά τον θρύλο, αυτός νίκησε σε αγώνα αντοχής έναν διάσημο Τούρκο
αγά ο οποίος εκπροσωπούσε τον τοπικό πασά (δεν
γνωρίζουμε όμως ακριβή
χρονολογία). Ο αγώνας έγινε λόγω διαμάχης σχετικά
με τα νότια όρια του Ταρσού. Ο Ρόκας αγωνίστηκε
πεζός, ενώ ο Τούρκος έφιππος, αλλά παρά ταύτα δεν
μπόρεσε να τον φθάσει. Ο
Ρόκας έφθασε στα σημερινά όρια του Στενού και σταμάτησε λόγω κοπώσεως.
Η νίκη του Ρόκα εις βάρος
του Τούρκου απέδειξε ότι οι
Οθωμανοί Τούρκοι δεν ήταν
ανίκητοι και αναπτέρωσε το
ηθικό και την ελπίδα των
κατακτημένων Φενεατών.
Ο τάφος του Ρόκα πιθανολογείται ότι βρισκόταν στο
παλαιό κοιμητήριο του Άνω
Ταρσού.
Κατά την περίοδο της
γερμανικής κατοχής, οι Γερμανοί προκάλεσαν σοβαρές
ζημίες στα τριάντα από τα
πενήντα δύο συνολικά σπίτια του χωριού και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα.

Ο Κάτω Ταρσός
Είναι ένας ορεινός οικισμός της Κορινθίας που
βρίσκεται στις πλαγιές του
Χελμού του δήμου Φενεού
και εντοπίζεται στο δυτικό
τμήμα του νόμου σε απόσταση 100 χλμ περίπου δυτικά της Κορίνθου.
Το χωριό του Κάτω Ταρσού βρίσκεται στους πρόποδες του όρους επί της
κορυφής του οποίου διασώζονται ερείπια τειχών,
που οι χωρικοί ονομάζουν
κάστρο. Ένα περίπου χιλιό-

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

μετρο νότια του χωριού,
η ανατολική πλευρά του
όρους προβάλει κάθετα και
σχηματίζει ένα πέτρινο τείχος ύψους 100 περίπου μέτρων. Λίγο υψηλότερα από
τη βάση του βράχου μέσα
σε μια σχισμή, έχει χτιστεί
το ερημητήριο της Παναγίας του Βράχου.
Είναι φανερό ότι εδώ είχαν συγκεντρωθεί οι κάτοικοι της περιοχής κατά
τις φοβερές τουρκικές επιδρομές και ότι αυτό ήταν
το φρούριο που κυρίευσε
το έτος 1458 ο σουλτάνος
Μωάμεθ. Λίγο νοτιότερα,
στο Παλαιοχώρι Ταρσού,
υπάρχουν ερείπια και ένας
ναός των ταξιαρχών του
ΙΖ΄ αιώνα. Πιθανόν εδώ θα
πρέπει να ήταν χτισμένη η
κώμη του Ταρσού.
Από τα δύο αυτά σημερινά χωριά του Ταρσού,
τον Άνω και Κάτω Ταρσό,
ο Κάτω Ταρσός είναι αυτός
που πρέπει να διαδέχθηκε
τη μεσαιωνική ομώνυμη
πόλη, διότι βρίσκεται κοντά
στο κάστρο. Στις αρχές του
ΙΗ΄ αιώνα μαρτυρούνται
και τα δύο χωριά, οπότε
πρέπει να δεχθούμε μάλλον ότι ο μεσαιωνικός οικισμός είχε εγκαταλειφθεί.
Όσον αφορά την προέλευση
των κατοίκων του Άνω και
Κάτω Ταρσού, αυτή πρέπει
να είναι διαφορετική, διότι
στις πηγές του ΙΗ΄ αιώνα
και σε εκείνες των αρχών
του ΙΘ΄ αιώνα, όπως θα
δούμε στη συνέχεια, το ένα
χωριό καλείται «ρωμαίϊκο»
και το άλλο «βλάχικο».
Στα νεότερα χρόνια, ο
Κάτω Ταρσός είχε δημοτικό
σχολείο, ταχυδρομείο και
τηλεγραφείο.

Προέλευση ονομασίας «Ταρσός»
Υπάρχει η άποψη που
υποστηρίζει ότι η λέξη
«Ταρσός» είναι παραφθορά
των λέξεων «το άλσος», δηλαδή αναφέρεται στο άλσος
από κυπαρίσσια ή έλατα. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποιος συσχετισμός
ανάμεσα στους διάφορους
Ταρσούς, όπως της Βιθυνίας, της Κιλικίας, της Βοιωτίας, της Κορινθίας κ.α.,
ο οποίος να υποδηλώνει
ενδεχομένως μετακινήσεις
πληθυσμιακών ομάδων με
επακόλουθο τη μεταφορά

ΜΕΡΟΣ Α΄
της ονομασίας Ταρσός στα
νέα διοικητικά κέντρα που
δημιουργούνταν.
Η λέξη Ταρσός χρησιμοποιείται και στην ανατομία
του ανθρωπίνου σώματος,
όπου υπάρχει ο όρος «Ταρσός ποδός» που είναι ανατομικό χαρακτηριστικό του
ποδιού και ο όρος «Ταρσός
βλεφάρου». Επιπλέον, ταρσός αποκαλείται και το καλαμόπλεκτο σκεύος που
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την αποστράγγιση
του τυριού (κοινώς τυροβόλι).

Διοικητική εξέλιξη
– αυτοδιοικητικές μεταβολές
Ο Ταρσός υπήρξε μια βυζαντινή μεσαιωνική πολίχνη
της Κορινθίας, η οποία τοποθετούνταν πρός τα βόρεια της λίμνης του Φενεού
και κοντά στα σημερινά χωριά Άνω και Κάτω Ταρσός.
Η βυζαντινή αυτή πολιτεία
μνημονεύεται ότι πολιορκήθηκε το έτος 1458 μ.Χ
από τον Οθωμανό σουλτάνο Μεχμέτ Β΄ τον Πορθητή και παραδόθηκε μετά
από σύντομο αγώνα, αφού
πρώτα υποχρεώθηκε να
προμηθεύσει 300 περίπου
εφήβους για την επάνδρωση των γενιτσαρικών ταγμάτων.
Μετά την πτώση του Ταρσού στους Οθωμανούς, η
πρώτη αναφορά για οικισμό «Ταρσός» γίνεται στη
βενετική απογραφή του
Grimani που διενεργήθηκε
το έτος 1700. Από τη βενετική απογραφή του Nani το
έτος 1703 και την καταγραφή του Γάλλου ταξιδιώτη
Pouqueville το έτος 1827
πληροφορούμαστε για την
ύπαρξη δύο Ταρσών, του
βλάχικου Ταρσού και του
ρωμέϊκου Ταρσού.
Τη χρονική περίοδο 1834
– 1845 ο Ταρσός υπαγόταν
διοικητικά στο δήμο Ταρσού, που είχε συσταθεί το
1834 (ΦΕΚ 19Α, 7/6/1834),
του οποίου ήταν και η έδρα.
Το έτος 1845 ο δήμος Ταρσού καταργήθηκε και προσαρτήθηκε στο δήμο Φενεού. Από το ίδιο έτος και
ύστερα γίνεται αναφορά για
δύο Ταρσούς, τον Άνω και
τον Κάτω Ταρσό.
Συνεχίζεται
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ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας: Όψιμο ενδιαφέρον των βουλευτών της Ν.Δ. για το νοσοκομείο Κορίνθου
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κακόβουλη αποδυνάμωση του ρόλου του Δημοσίου, προκειμένου
να στιγματισθεί για την ανεπάρκειά του μέσα από συνειδητές
πολιτικές επιλογές που δημιούργησαν τους όρους για επικερδείς
ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς του δημόσιου τομέα, όπως η Υγεία.
Τι κάνει η παρούσα κυβέρνηση λοιπόν; Καταρχάς, μετά από 5
ολόκληρα χρόνια στη διάρκεια των οποίων όχι απλώς δεν πραγματοποιήθηκε καμία προκήρυξη, αλλά απολύθηκαν εργαζόμενοι
και εργαζόμενες από το χώρο της υγείας, προχώρησε στην άμεση
προκήρυξη θέσεων και σε προσλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό,
επικουρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό. Ειδικότερα για
την Κορινθία και το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου θα θέλαμε να
σημειώσουμε τα εξής:
Α) Έχουν δρομολογηθεί ήδη οι διορισμοί 7 γιατρών (διευθύντριας της παιδιατρικής κλινικής, καρδιολόγου, αιματολόγου, βιοπαθολόγου και 3 επικουρικών γιατρών: για την ΜΕΘ, νεφρολόγου και
παιδιάτρου), ενώ άμεσα αναμένονται προκηρύξεις για την πρόσληψη επιπλέον 7 γιατρών (2 γιατρών μέσω της προκήρυξης του ΚΕΕΛΠΟ που θα συμβάλλουν στη λειτουργία της ΜΕΘ, ψυχιάτρου, παιδιάτρου, παθολόγου, ουρολόγου και γυναικολόγου ή ορθοπεδικού).
Β) Επίσης έχουν δρομολογηθεί μέσω της σχετικής προκήρυξης
του Οκτωβρίου 2015 δύο (2) θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και
αναμένεται η προκήρυξη δέκα (10) επιπλέον θέσεων για το Νοσοκομείο Κορίνθου και για τη ΜΕΘ.
Γ) Μέσω της προκήρυξης του Οκτωβρίου 2015 (για την οποία
έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσίευσης αποτελεσμάτων) θα στελεχωθεί το Νοσοκομείο Κορίνθου με δύο (2) βοηθούς
νοσηλευτές, 1 ραδιολόγο – ακτινολόγο (ΤΕ), έναν πτυχιούχο ΤΕ για
ιατρικά εργαστήρια, έναν βιολόγο (ΠΕ), έναν φαρμακοποιό (ΠΕ),
έναν τεχνίτη ηλεκτρολόγο (ΔΕ) και έναν χειριστή – εμφανιστή (ΔΕ).
Συνυπολογίζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσληφθεί και όσων αναμένεται να προσληφθούν είτε ως μόνιμο, είτε
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Με αφορμή το θόρυβο που έχει δημιιουργηθεί τελευταία γύρω
από τη λειτουργία του Νοσοκομείου Κορίνθου και τις συνεχείς
οχλήσεις περί του θέματος από τον βουλευτή της Ν.Δ. Χρίστο Δήμα
η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο επιχειρεί να εξηγήσει την κατάσταση:
«Εντυπωσιάζει πράγματι το όψιμο ενδιαφέρον βουλευτών της
ΝΔ για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και το γεγονός ότι θέτουν επίκαιρες ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς
για τα επείγοντα ζητήματα του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου»,
αναφέρει και συνεχίζει: «Εντυπωσιάζει διότι οι νεοφιλελεύθερες
πολιτικές επιλογές πρώτα γκρέμισαν ό,τι με αγώνες και πάλη είχε
κατακτηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και στον τομέα της υγείας,
και εκ των υστέρων, όταν δεν κυβερνούν πλέον, παρεμβαίνουν
για να πιέσουν δήθεν το αρμόδιο υπουργείο να δράσει για να
αντιμετωπίσει τις καταστροφικές συνέπειες όσων αποφάσισαν και
υλοποίησαν.
Να σημειώσουμε πως η επιδείνωση των όρων παροχής των
υπηρεσιών υγείας αποτέλεσε και αποτελεί το σημαντικότερο
πλήγμα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο λόγω της σημαντικότητας
του ρόλου των πολιτικών υγείας σε μια χώρα. Την περίοδο της διακυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώθηκαν
κατά 30%, ενώ την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 100% το ποσοστό των ανασφάλιστων (περίπου 3 εκατομμύρια). Μειώθηκαν οι
κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, σημειώθηκε έλλειψη ειδικοτήτων
στον ΕΟΠΥΥ, αυξήθηκε κατά 60% ο χρόνος αναμονής, αυξήθηκε
το κόστος πρόσβασης στη δημόσια υγεία για επισκέψεις, αγωγή,
συνταγογράφηση, γενόσημα. Από την άλλη αξιοσημείωτο είναι το
εξής: την ίδια περίοδο που συρρικνώθηκε η δημόσια υγεία πριμοδοτήθηκε από το κράτος κατά 20% ο ιδιωτικός τομέας υγείας
εκμεταλλευόμενος την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους.
Με λίγα λόγια, αυτό που συντελέστηκε ήταν μια συστηματική και

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr

ως επικουρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Κορίνθου φθάνουμε τα
42 άτομα. Αλλά χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 5 χρόνια για να γίνει
το παραμικρό και τώρα οι βουλευτές της ΝΔ δηλώνουν το όψιμο
ενδιαφέρον τους!
Να σημειωθεί επίσης πως αυξήθηκε και η χρηματοδότηση των
Νοσοκομείων της χώρας από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2015 με ποσόν 875.000.000€, ενώ στις 31/12 το ταμειακό τους υπόλοιπο ανερχόταν στις 350.000.000€. Όπως ανέφερε
ο Αναπληρωτής Υπουργός Π. Πολάκης απαντώντας στην επίκαιρη
ερώτηση του κ. Δήμα, το οποίο μάλιστα δεν αναφέρεται στο σχετικό
δελτίο τύπου, στο Νοσοκομείο Κορίνθου υπάρχει ταμειακό αδιάθετο 1.704.859€. Αυτό αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για τον τρόπο
διαχείρισης και τους λόγους για τους οποίους δεν αξιοποιήθηκε το
αδιάθετο ταμειακό ποσόν για να συντηρηθεί και να λειτουργήσει ο
ανελκυστήρας του Νοσοκομείου και για να καλυφθούν άλλες επείγουσες τρέχουσες ανάγκες.
Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα στο χώρο της
υγείας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), συνεργάζεται στενά
με τα αρμόδια τμήματα υγείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τους βουλευτές και
κινείται στη βάση τριών άμεσων προτεραιοτήτων: α) την πρόσληψη
προσωπικού, β) την αλλαγή του συστήματος προμηθειών και γ) τις
αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων.
Η νέα αντίληψη και φιλοσοφία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το σχέδιο για την
αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας υγείας στην Κορινθία, όπως έχει
ήδη προγραμματιστεί, θα παρουσιαστεί από το Τμήμα Υγείας της
Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και θα τεθεί σε διαβούλευση
με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες της Κορινθίας περί τα
τέλη Φεβρουαρίου 2016.
Κόρινθος 2/2/2016
Ν.Ε. Κορινθίας»
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«Μαύρη Κωμωδία» στο Βέλο

Το Δημοτικό θέατρο Βέλου
Βόχας επανέρχεται δυναμικά
με κωμωδία αυτή τη φορά.Για
τρία συνεχή σαββατοκύριακα
μας προσκαλούν στο θεατράκι του Δημοτικού σχολείου
Βέλου, στις 20,21,27,28
Φεβρουαρίου και 5,6 Μαρτίου στις 8.30 μ.μ. για να
παρακολουθήσουμε το έργο
του Αγγλου συγγραφέα Πίτερ Σαφέρ "Μαύρη
Κωμωδία" σε σκηνοθεσία Τάκη Τσαρσιταλίδη.
Τα σκηνικά επιμελήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, τα σκηνικά η Στεφανία Κουβαρδά ενώ
συμμετέχουν οι ηθοποιοί, Κώστας Ρίσκας, Βίκυ
Τζιτζίκου,Νικολέττα Παρασκευοπούλου, Ελένη
Παπαϊωάννου, Νίκος Καψοκέφαλος, Στέφανος
Παΐζης, Δήμητρα Τριανταφύλλου, Άρης Κατσαβριάς, Δημήτρης Κοΐνης. Γενική Είσοδος 5€.

Λίγα λόγια για το έργο…
Στο σπίτι του ανερχόμενου γλύπτη Μπρίνσλεϋ,
όλα μοιάζουν έτοιμα για το επερχόμενο πάρτι, με
προσκεκλημένους τον πατέρα της κακομαθημένης μνηστής του Κάρολ και ενός Γερμανού πολυε-

κατομμυριούχου συλλέκτη.
Κι εκεί που μπαίνει και η τελευταία «παράνομη» διακοσμητική
πινελιά στους χώρους υποδοχής
–ο Μπρίνσλεϋ και η Κάρολ έχουν
«δανειστεί» την επίπλωση της
γειτόνισσάς τους, χωρίς την άδειά
της!- κάτι αναπάντεχο συμβαίνει.
Μια διακοπή ρεύματος! Κι όσο οι
ένοικοι ψάχνουν απεγνωσμένα κεριά, σπίρτα και λαμπάδες, ξεκινούν όλα…
Ερωμένες, απρόσκλητοι επισκέπτες, παρεξηγήσεις, λάθος εκτιμήσεις και κωμικοτραγικά ευτράπελα θα οδηγήσουν στη σύνθεση της ευχάριστης
αλλά και απρόβλεπτης εξέλιξης της βραδιάς…

Λίγα λόγια για τη θεατρική ομάδα…
Η θεατρική Ομάδα του Δήμου Βέλου - Βόχας
δημιουργήθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα του
2012. Τελεί κάτω από την επίβλεψη και σκηνοθετική καθοδήγηση του σκηνοθέτη και θεατρολόγου
Τάκη Τσαρσιταλίδη. Το 2013 ανέβασε με μεγάλη
επιτυχία το έργο του Άρθουρ Μίλλερ "Ήταν όλοι
τους παιδιά μου" και το 2014 το "Φον Κουραμπιές
εναντίον Κόμη Μελομακάρονου".

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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...και η «Νona»
στο Μπολάτι

Η Νέα Διάπλαση Μπολατίου φιλοξενεί την παράσταση "La Nonna" από την θεατρική σκηνή Σ. Σπούλου, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ρομπέρτο
Κόσσα και σε σκηνοθεσία Ευτυχίας Λιβανίου.
Σάββατο 20 / 2 στις 7.30 μ.μ. Κυριακή 21 / 2
στις 9.00 μ.μ.
Είσοδος: 6 € Τηλ. κρατήσεων:
6945871808
Περιγραφή: Μια μαύρη κωμωδία, για μια βουλιμική εκατοντάχρονη γιαγιά, που κατασπαράζει
καθημερινά το φαγητό της οικογένειας δημιουργώντας τους την επιθυμία να την εξαφανίσουν. Η
Νonna καταφέρνει τελικά να επιβιώσει και να μας
προσφέρει τροφή για σκέψη μέσα από το γέλιο και
τη συγκίνηση προκαλώντας τα συναισθήματα μας.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Ευτυχία Λιβανίου
Μουσική: Ηρακλής Βαβάτσικας
Σκηνικά: Ανδρέας Καρβουτζής
Επιμέλεια κουστουμιών: Αριάνα Κάλλη
Επιμέλεια κίνησης: Κωνσταντίνα Δουβή
Μακιγιάζ: Λέλα Θεοχάρη, Ζωή Καλαμάκη
Οργάνωση παραγωγής: Σμαράγδα Νούτσου
‘Ηχος – Φως: Φ. Κίκιρας – Χρ. Πανούσης
Σχεδιαμός αφίσας, προγ/ματος: Κ. Καραγκούνης
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Δίαιτες express και συμπληρώματα διατροφής
ή αλλιώς ένας ψυχοφθόρος και επικίνδυνος φαύλος κύκλος

Μάρα Αθανασοπούλου

Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

Σ

ίγουρα αν όχι εσύ, κάποιος άνθρωπος στο κοντινό σου περιβάλλον
θα έχει επιχειρήσει μία ή περισσότερες
φορές να ακολουθήσεις ένα «πολλά
υποσχόμενο» στερητικό μοντέλο διατροφής με αποτέλεσμα να χάνει κάποια
κιλά, να επαναπροσλαμβάνει τα ίδια ή
ακόμα περισσότερα κιλά αμέσως με
την διακοπή αυτής της δίαιτας. Ύστερα,
όντας απογοητευμένος να αναρωτιέται
τι κάνει λάθος και αν θα μπορέσει ποτέ
να χάσει και να διατηρήσει τα επιπλέον κιλά! Μέχρι να γνωρίσει ένα βράδυ, που χαλαρώνει μπροστά από την
οθόνη του υπολογιστή του, μια άλλη
καινούρια και πολλά υποσχόμενη δίαιτα που θα τον βοηθήσει εύκολα και
γρήγορα να χάσει τα κιλά, που τόσο
επιθυμεί. Την ξεκινάει αμέσως με ενθουσιασμό και χάνει κάποια κιλά- αυτή
τη φορά πιο δύσκολα. Αλλά και πάλι
κάτι δεν πήγε καλά, κάτι λάθος έκανε… Χωρίς να το καταλάβει, λοιπόν,
ξαναπήρε τα κιλά που έχασε και ακόμα
περισσότερα.
Συνεχώς νέα μοντέλα διατροφής,
αδυνατιστικά χάπια, καθώς και «μαγι-

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

τέτοια βίαιη προσπάθεια απώλειας
βάρους παθαίνει σοκ, με αποτέλεσμα
να αποκτά την τάση να αποθηκεύει
πιο εύκολα λίπος. Πέρα από τις σωματικές συνέπειες τέτοιων διαιτών,
το άτομο μπορεί να αποκτήσει διατροφικές διαταραχές όπως σύνδρομο
νυχτερινής υπερφαγείας, βουλιμία,
ανορεξία κ.τ.λ.
Σίγουρα όλα αυτά φαντάζουν απογοητευτικά και εκνευριστικά για εσένα που έχεις πιστέψει και έχεις προσπαθήσει τόσο πολύ να ξεφορτωθείς
τα περιττά κιλά σου αφιερώνοντας
αρκετό χρόνο και χρήμα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει -τουλάχιστον
μέχρι ώρας- το μαγικό φίλτρο που θα
σε οδηγήσει σε μία εύκολη, γρήγορη
και ανώδυνη απώλεια βάρους. Υπάρχει όμως ο τρόπος για την σταδιακή
απώλεια βάρους.
Και για να οδηγηθείς σε αυτόν
τον τρόπο χρειάζεται πρώτα απ’ όλα
να αγαπήσεις και να πιστέψεις στον
εαυτό σου και στις δυνάμεις σου και
ύστερα να οπλιστείς με μεγάλη υπομονή και να δώσεις χώρο και αρκετό
χρόνο στην νέα σου προσπάθεια. Γιατί
αυτά είναι τα βασικά στοιχεία , λοιπόν,
η υπομονή,η επιμονή και ο χρόνος.
Για κάποιους ανθρώπους η διαδικα-

σία αυτή είναι πιο εύκολα, για άλλους,
όμως, είναι δύσκολη και χρονοβόρα.
Το δεύτερο που χρειάζεται να κάνεις είναι να απευθυνθείς σε έναν ειδικό, που θα κατανοήσει της ανάγκες
σου και θα σε βοηθήσει να αλλάξεις τις
λανθασμένες διατροφικές συνήθειες
σου μια για πάντα και θα τροποποιήσεις το βάρος, χωρίς παράλληλα να
τεθεί σε κίνδυνο η υγεία σου. Γιατί για
να πετύχει η προσπάθεια σου αυτή,
πρέπει να αλλάξουν κάποιες συνήθειες σου ριζικά. Ξέρω, θα μου πεις
ότι ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις....
Τόσες φορές έχεις προσπαθήσει άλλωστε, έχεις αφιερώσει ατελείωτες
ώρες διαβάζοντας και ψάχνοντας για
τα μυστικά της σωστής διατροφής. Εν
μέρει, έχεις δίκιο. Σίγουρα κατέχεις
κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να είσαι επιφυλακτικός απέναντι σε όλα
όσα γράφονται, κυρίως λόγω της παραπληροφόρησης, που επικρατεί στο
διαδίκτυο.
Ο καταρτισμένος ειδικός στον οποίο
θα απευθυνθείς, δεν θα σου δώσει
απλά ένα χαρτί … Θα σταθεί δίπλα σου
για να σε ακούσει με μεγάλη προσοχή, να αφουγκραστεί τις πραγματικές
ανάγκες και τον τρόπο ζωής σου,
ώστε να προσαρμόσει το πρόγραμμα
διατροφής στις ανάγκες και τις καθημερινές συνήθειές σου. Ωστόσο, αν δεν
συμβεί αυτό, δεν θα ακολουθήσεις το
πρόγραμμα διατροφής για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται και κατά συνέπεια
θα εγκαταλείψεις στα μέσα της διαδρομής... Τέλος, χρειάζεται να είναι εκεί για
να σε στηρίζει με συμβουλευτικό τρόπο και να σε ενθαρρύνει να συνεχίζεις
την προσπάθεια σου.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
| Μικροωτοσκόπηση.
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

Γράφει η

κές τροφές» έρχονται στο προσκήνιο
και υπόσχονται δραστικές αλλαγές και
θεαματική απώλεια βάρους. Κάθε νέο
τέτοιο μοντέλο δίαιτας γίνεται η ελπίδα και ο από μηχανής Θεός κάθε ανθρώπου που προσπαθεί μάταια να χάσει το περιττό βάρος του. Γιατί όμως
κάθε φορά κάτι δεν πάει καλά;
Τι γίνεται λάθος; Οι περισσότερες
από αυτές τις δίαιτες οδηγούν στην
απώλεια υγρών και μυϊκής μάζας και
όχι λίπους, που είναι και το ζητούμενο
σε μία προσπάθεια απώλειας βάρους.
Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι αυτές
οι δίαιτες στηρίζονται στον αποκλεισμό από την καθημερινή διατροφή
μίας ομάδας τροφών με αποτέλεσμα
τα άτομα που μπαίνουν στην διαδικασία μίας τέτοιας δίαιτας να στερούνται
τα τρόφιμα, που έχουν αποκλείσει
από την διατροφή τους. Έτσι, μετά την
λήξη της δίαιτας, αρχίζουν να αναζητούν και να τρώνε σε μεγάλες ποσότητες τις τροφές που έχουν στερηθεί
τόσο καιρό και να επιστρέφουν στις
αρχικές διατροφικές τους συνήθειες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επαναπρόσληψη των κιλών που χάθηκαν.
Και δεν είναι μόνο αυτές οι επιπτώσεις αυτών των εξαντλητικών διαιτών.
Μετά το πέρας μίας τέτοιας δίαιτας ο
ρυθμός του μεταβολισμού μειώνεται
και υπάρχει μείωση της ευαισθησίας
στην γλυκόζη. Διατροφικά μοντέλα
που χαρακτηρίζονται από αυξημένη
σύσταση σε πρωτεΐνες και περιορισμό
τροφών με αυξημένη περιεκτικότητα
σε υδατάνθρακες οδηγούν στην δημιουργία αυξημένης συγκέντρωσης
κετόνων στο αίμα, χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων. Ο οργανισμός με μία

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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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

πωλειται
Αεροκομπρεσέρ
Paterlini
με μηχανή Subaru
6.0 Pobin EX17.
Τηλ. 27410-51454
& 6943 867256

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

GN 115K/04 Zanussi 08 HU A.
Τηλ. 27410-51454 & 6943 867256

ΚΙΝ.: 6945-952070

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

πωλειται καταψύκτης με 3 συρτάρια 16

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)
• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

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

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

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
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

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
v
v
v
v
v
v
v
v

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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Δύο αυτιά καλύτερα από ένα
Ακοή όπως έχει προβλέψει η φύση
Γράφει ο

Αλέξανδρος Γουγάς

υπεύθυνος τμήματος
ακουστικών βαρηκοΐας
Οπτικά Γουγάς

Ό

ταν άρχισε να καταγράφεται ο
ήχος, αυτό γινόταν από ένα μικρόφωνο και αποτελούσε την λεγόμενη «μονοφωνική εγγραφή». Όμως, με
τον τρόπο αυτό η ομιλία και η μουσική
ακουγόταν επίπεδη και αφύσικη. Με
την εξέλιξη της τεχνολογίας η μέθοδος αυτή ξεπεράστηκε και αντικαταστάθηκε από τη στερεοφωνική ηχογράφηση, δηλαδή την ηχογράφηση με
δύο μικρόφωνα, που παρέχει φυσικό
και ζωντανό ήχο.
Η κατάσταση αυτή είναι παρόμοια με
την δυσκολία ακοής και στα δύο αυτιά.
Το ακουστικό σύστημα λειτουργεί όπως
και ο στερεοφωνικός ήχος, καθώς
βασίζεται σε δύο ανεξάρτητα «μικρόφωνα», τα αυτιά μας. Αν ένα μόνο αυτί
λειτουργεί σωστά είναι πιθανό να υπάρχει δυσκολία κατανόησης της ομιλίας
σε θορυβώδεις καταστάσεις, όπως και
στην προέλευση του ήχου. Για τον λόγο
αυτό συνιστάται η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας και στα δύο αυτιά.

Έχετε δει κανέναν να φοράει
γυαλιά οράσεως μόνο στο ένα
μάτι (μονόκλ);
Σίγουρα δεν έχετε δει. Θεωρείται
παρωχημένο από τότε που αναγνωρίστηκαν τα οφέλη της ισορροπημένης
όρασης. Ομοίως, η ακουστική βοήθεια και στα δύο αυτιά παρέχει επω-

φελή αποτελέσματα για τα άτομα που
έχουν δυσκολίες ακοής και στα δύο
αυτιά.
• Δύο αυτιά για διάκριση της ομιλίας
στο θόρυβο
• Δύο αυτιά για τον εντοπισμό της
προέλευσης του ήχου
• Δύο αυτιά για φυσική ακοή
Ακούγοντας με δύο αυτιά αποκτούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Εντοπισμός ήχου
Η ικανότητα να εντοπίζει κανείς
τους ήχους, εξαρτάται από δύο σωστά
λειτουργικά αυτιά. Για παράδειγμα,
πώς καταλαβαίνουμε από ποια κατεύθυνση πλησιάζει το αυτοκίνητο;
Ο ήχος φτάνει στο κοντινότερο αυτί
κλάσματα του δευτερολέπτου νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση, απ’ ό,τι
φτάνει στο άλλο αυτί. Αυτή η ελάχιστη
διαφορά στο σήμα που μεταφέρεται
από το αυτί στον εγκέφαλο, μάς επιτρέπει να παίρνουμε σωτήριες αποφάσεις, σχετικά με την ακριβή θέση
του αυτοκινήτου. Όταν το ένα αυτί
λειτουργεί καλύτερα από το άλλο, δεν
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για
γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση
της προέλευσης του ήχου.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ







Ένας ήχος που ακούγεται και στα
δύο αυτιά πιο δυνατά απ’ ό,τι πραγματικά είναι, με την ίδια ένταση, ακούγεται και σε ένα μόνο αυτί. Ο χρήστης
δύο ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να
ρυθμίζει την ένταση στο κάθε ένα ξεχωριστά, πετυχαίνοντας πιο ευχάριστη
ακρόαση, μειώνοντας τους ανεπιθύμητους θορύβους του περιβάλλοντος.

Ισοδύναμη ακοή
και από τις δύο πλευρές
Με δύο ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί κανείς να απαντήσει με σιγουριά

Ποιότητα ήχου
Οι χρήστες δύο ακουστικών βαρηκοΐας αναφέρουν πολλαπλά οφέλη:
• Πιο φυσική ποιότητα ήχου
• Ακοή με λιγότερη προσπάθεια
• Βελτιωμένη ικανότητα σωστής ακοής και κατάλληλης ανταπόκρισης
Επιστημονικές έρευνες και συνεντεύξεις χρηστών επιβεβαιώνουν
πως οι περισσότεροι άνθρωποι που
έχουν δυσκολία ακοής και στα δύο
αυτιά, επωφελούνται από την αμφίπλευρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται
ήπια. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις όπου αυτό
δεν είναι εφικτό – ο ακοοπροθετιστής
σας μπορεί να σας συμβουλεύσει.
Λειτουργήστε ελεύθερα. Επικοινωνήστε με αυτοπεποίθηση. Ζήστε χωρίς
περιορισμούς.
Ζητήστε μας σήμερα ένα ραντεβού
για μια δωρεάν δοκιμή.

Η ακρόαση με δύο αυτιά παρέχει
βελτιωμένη ικανότητα στη μείωση
του θορύβου από το περιβάλλον και
ευκολότερη κατανόηση της ομιλίας. Η
άνιση ακοή μεταξύ δεξιού και αριστε-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ


Ακοή με λιγότερη ένταση

και ακρίβεια για την προέλευση της
ομιλίας από την αριστερή ή την δεξιά
πλευρά.

Κατανόηση ομιλίας σε
θορυβώδες περιβάλλον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ


ρού αυτιού αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα απέναντι στο θόρυβο. Ενώ ένα
ακουστικό βαρηκοΐας μπορεί να είναι
χρήσιμο σε ένα ήσυχο περιβάλλον,
μπορεί να μην είναι σε θορυβώδες
περιβάλλον.
Η μεγαλύτερη δυσκολία κατανόησης
της ομιλίας συμβαίνει όταν μιλούν πολλά άτομα ταυτόχρονα, κάτι πολύ κοινό σε συναντήσεις με την οικογένεια,
φίλους ή συναδέλφους στη δουλειά.
Συχνά αυτές οι συναντήσεις γίνονται
και σε χώρους με έντονο θόρυβο. Φορώντας δύο ακουστικά βαρηκοΐας μεγιστοποιείται η ικανότητα ακοής.

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

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

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.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Λέχαιο Κορινθίας, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (αριθµ. 592, µετά το ∆ηµοτικό Σχολείο),
τηλ. 27410-87.637

