
Η επιλογή των Δήμων που εντάχθηκαν στο πρόγραμ-

μα έγινε μετά από συστηματική μελέτη και ανάλυση 

στατιστικών στοιχείων για την ανεργία και τη φτώ-

χεια από την ΕΛΣΤΑΤ, τον ΟΑΕΔ, τα ποσοστά ένταξης 

δημοτών στο πρόγραμμα Καταπολέμησης της Αν-

θρωπιστικής Κρίσης και στο πρόγραμμα Βασικής και 

Επισιτιστικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Φ. 107  •  ΤΕΤΑΡΤΗ  15  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Έκλεψε τις εντυπώσεις 
το Savate Combat 

στο κλειστό Βραχατίου!

Μια πρωτότυπη πρόταση για τη 
διοργάνωση αγώνων δρόμου

ΕΠΕΛΕΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 30 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Νίκος Παπαθεοφάνους με άρθρο του προτείνει την προβολή του αρχαίου 

θεάτρου Σικυώνος μέσω της διοργάνωσης αγώνων δρόμου

KOΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

σελ. 5

Κυριάρχησε η Γαλλία - Σημαντική παρουσία Έλληνα 
αθλητή που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο

σελ. 8-9 σελ. 2
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2 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΤα εν Δήμω

Διοργάνωση αγώνων δρόμου και προβολή 
του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας

Την περασμένη Κυριακή, πέριξ της λί-
μνης της Στυμφαλίας, πραγματοποιή-
θηκαν αγώνες δρόμου με μεγάλη συμ-
μετοχή. Επαγγελματίες αλλά και ερασι-
τέχνες αθλητές, μαζί με τις οικογένειές 
τους, βρέθηκαν στην περιοχή που πλημ-
μύρισε από κόσμο.
Με αφορμή τους αγώνες αυτούς, που 
διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πει-
ραιώς και τη συμμετοχή  της ΜΗΚΩΝΗΣ 
του Δήμου Σικυωνίων και του αθλητι-
κού συλλόγου Λαύκας «Η Στυμφαλίς», 
θέλω να καταθέσω δημόσια μία πρότα-
ση προς τον Δήμο Σικυωνίων αλλά και 
τους υπόλοιπους φορείς που ενδεχομέ-
νως να τους ενδιαφέρει.
Προτείνω, λοιπόν, τη διοργάνωση αγώ-
να δρόμου (τρεξίματος) από το Κιάτο μέ-
χρι την Αρχαία Σικυώνα. Συγκεκριμένα, 
σημείο εκκίνησης για τους αθλητές θα 
είναι τα πευκάκια του Κάτω Διμηνιού. 
Από εκεί θα διασχίσουν όλο το μήκος 
της παραλιακής ζώνης ως την οδό Με-
ταξά (κατάστημα «Κατσαβός») και θα 
συνεχίσουν στην Παλαιά Εθνική Οδό 
ως το σημείο που τέμνεται με την οδό 
Ολυμπιονικών (κατάστημα «Lidl»). Στη 
συνέχεια θα κινηθούν προς την Αρχαία 
Σικυώνα, διασχίζοντας την οδό Ολυμπι-
ονικών, θα περάσουν από την ανατολική 
Τραγάνα και τελικά θα φτάσουν στην Αρ-
χαία Σικυώνα, με σημείο τερματισμού το 
αρχαίο θέατρο. Το συνολικό μήκος της 
διαδρομής αυτής είναι περίπου 10 χιλιό-
μετρα. 
Ποιοι θα είναι οι στόχοι και παράλληλα 
τα οφέλη από μια τέτοια διοργάνωση;

1) Η συμμετοχή ντόπιων, ερασιτεχνών 
αθλητών και η ευαισθητοποίηση των 
νέων της περιοχής μας απέναντι στον 
αθλητισμό.

2) Η προσέλκυση κόσμου - αθλητών 
από άλλες περιοχές.

3) Η προβολή του αρχαιολογικού χώ-
ρου της Σικυώνας. Εφόσον το σημείο 
τερματισμού θα είναι ο αρχαιολογι-
κός χώρος, οι συμμετέχοντες και τα 
φιλικά και συγγενικά τους πρόσωπα 

θα μεταβούν στον χώρο αυτό και θα 
έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
το μουσείο, το αρχαίο θέατρο και τις 
υπόλοιπες αρχαιότητες. Στον χώρο 
αυτό, μετά από το τέλος του αγώνα, θα 
πραγματοποιηθούν και οι βραβεύσεις 
των συμμετεχόντων.

4) Η προβολή της παραλιακής ζώνης της 
πόλης μας που έχει μήκος περίπου 4 
χιλιόμετρα και οι συμμετέχοντες θα 
την διασχίσουν σε όλο το μήκος της.

5) Η προσέλκυση επισκεπτών στην πε-
ριοχή μας αφού οι συμμετέχοντες 
στον αγώνα αλλά και οι οικογένειές 
τους θα έχουν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν τον τόπο μας, τα καταστήματα 
της περιοχής μας θα έχουν την ευκαι-
ρία να δουλέψουν ακόμα περισσότε-
ρο και γενικότερα θα δώσουμε άλλη 
μια αφορμή ώστε να η πόλη μας να 
αποτελέσει πόλο έλξης.

6)  Η σωστή και μελετημένη διοργάνω-
ση του αγώνα ώστε να είναι επιτυχής 
και να μπορέσει σταδιακά να γίνει θε-
σμός. 

Ο αγώνας θα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί μεταξύ του μήνα Μαϊου και του 
μήνα Σεπτεμβρίου. Μπορεί επίσης να 
εξετασθεί η δυνατότητα διοργάνωσης, 
την ίδια ημέρα, ενός αγώνα λιγότερων 
χιλιομέτρων με τη συμμετοχή παιδιών 
(π.χ. από το λιμάνι του Κιάτου έως τα 
πευκάκια του Κάτω Διμηνιού, απόσταση 
δηλαδή περίπου 2 χιλιομέτρων). 
Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να 
αποτελέσει υπόβαθρο που με την κατάλ-
ληλη μελέτη και ενδεχόμενες βελτιώ-
σεις να οδηγήσει στη διοργάνωση επιτυ-
χημένων αγώνων, ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι που αναφέρονται παραπάνω.

* Ο κ. Νίκος Παπαθεοφάνους  
είναι Πολιτικός Επιστήμων με  
Master στις Διεθνείς Σχέσεις  
& Πολιτικές - Διακυβέρνηση

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Του Νίκου Παπαθεοφάνους*



ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  553RS
50,6 cm3   3,1hp

53,3 cm3   3,8hp
34,6 cm3 2,2hp
Θαµνοκοπτικό Husqvarna  535RX

ΑΝΤΛΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
3000/4 CLASSIC

BΥΘΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΝΤΛΙΑ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
5500/3 CLASSIC

ΠΙΕΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

(ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
3000/4

ECO CLASSIC ANTΛΙΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ
9000 AQUASENSOR

ANTΛΙΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΓΙΑ AKAΘΑΡΤΑ 

ΝΕΡΑ
6000 CLASSIC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
3500/4Ε CLASSIC

ΑΝΤΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
∆ΡΑΠΑΝΟΥ

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

499,00€
από 760€

499,00€
από 676,50€

93,90€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

213,00€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

179,00€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 130,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

69,90€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

216,00€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

23,20€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

675,00€
από 861,00€

888,00€
από 1230€

45,7 cm3   2,8hp
Θαµνοκοπτικό Husqvarna  545RX
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4 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρά και διάφορα
9oς ποδηλατικός 
περίπατος της 
Νέας Διάπλασης

Την Κυριακή 19 Ιουνίου 
θα πραγματοποιηθεί ο  9ος 
ποδηλατικός περίπατος της 
Νέας Διάπλασης! Στις 6 το 
απόγευμα η εκκίνηση θα γίνει 
από την πλατεία Μπολατίου. 
Θα υπάρξει λαχειοφόρος 
αγορά και θα κληρωθούν 
τρία ποδήλατα, προσφορά του 
κατσστήματος Κεχαγιά στο 
Μπολάτι. 

Σεμινάρια 
κολύμβησης στο 
Ναυτικό Όμιλο 
Κιάτου
O Ναυτικός Όμιλος Κιάτου 
διοργανώνει και αυτό το 
καλοκαίρι, για 8η συνεχήχρονιά,   
σεμινάρια   κολύμβησης   για   
μικρούς   και   μεγάλους.   
Στόχος   είναι   ναμπορούμε 
όλοι να χαρούμε τη θάλασσα 
με ασφάλεια.Τα προγράμματα 
ξεκινούν την Τρίτη 21 Ιουνίου 
2016 και περιλαμβάνουν: 
Σεμινάρια  κολύμβησης  
για παιδιά ηλικίας 4 έως 
12  ετών. Κατά τη διάρκεια   
των   σεμιναρίων   τα   παιδιά   
εξοικειώνονται   με   το   νερό   
καικατακτούν τις βασικές αρχές 
της κολύμβησης.
Baby  Swimming  για   παιδιά  
ηλικίας   κάτω των  4  ετών.  
Μέσα   στηνασφαλή αγκαλιά 
της μαμάς ή του μπαμπά το 
παιδί μαθαίνει να παίζειμε   το   
νερό,   να   κολυμπά   και   να   
κάνει   βουτιές   από   μωρό,   
αλλάταυτόχρονα   γυμνάζεται,   
δυναμώνει   τον   εαυτό   του   
και   γίνεται   πιοκοινωνικό και 
ανεξάρτητο.
Aqua  Fitness  για εφήβους 
και ενήλικες. Πρόκειται για ένα 
δυναμικόομαδικό πρόγραμμα 
γυμναστικής μέσα στο νερό και 
έναν εναλλακτικότρόπο άσκησης 
που γυμνάζει και ψυχαγωγεί 
ταυτόχρονα. 
Σεμινάρια   κολύμβησης   για   
ενήλικες,   επειδή   ζούμε   δίπλα   
στηθάλασσα και δικαιούμαστε 
όλοι να τη χαιρόμαστε.Για  
περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να απευθύνεστε 
στα  γραφεία τουΝ.Ο. Κιάτου 
(Γ. Γιαννοπούλου 1 – περιοχή 
«Σφαγεία» Κιάτο) από Δευτέρα 
έωςΠέμπτη και ώρες 6.30΄ έως 
9.00΄ το απόγευμα.Τηλ.έφωνο: 
27420-26105,  Fax :27420-26546

Έτοιμη η "Ολυμπία 
Οδός" ως το Κιάτο 

Τις αμέσως επόμενες μέρες 
σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες θα υπογραφούν 
τα περίφημα "Πλαίσια 
Συναντίληψης". Με την 
ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας θα κλειδώσουν 
τα χρονοδιαγράμματα, οι 
αποζημιώσεις αλλά και τα 
τυχόν πριμ επιτάχυνσης.
Ένα από αυτά θα υπογραφεί 
και για την Ολυμπία Οδό και θα 
σηματοδοτήσει την αρχή του 
τέλους για την κατασκευαστική 
περίοδο που κλείνει 9 χρόνια 
τον ερχόμενο Αύγουστο, όπως 
γράφει στο ypodomes ο Νίκος 
Καραγιάννης.
Η είκονα των έργων, για 
να περάσουμε και στο 
κατασκευαστικό πεδίο είναι 
μεταμορφωμένη σε σχέση 
με λίγους μήνες πριν. Τα 
εργοτάξια είναι συνεχή και στα 
120 χλμ εκτός από ελάχιστα 
σημεία.
Στο Νομό Κορινθίας τα 
έργα είναι εμφανώς πιο 
προχωρημένα και ειδικά 
το τμήμα Κόρινθος-Κιάτο 
είναι ένα βήμα πριν την 
ολοκλήρωση καθώς το 
μόνο που απομένει είναι οι 
διαγραμμίσεις. Στο τμήμα 
έχουν ήδη τοποθετηθεί οι 
γνωστές "πράσινες πινακίδες" 
που ενημερώνουν για τις 
επόμενες εξόδους και την 
κατέυθυνση.
Εδώ η ημερομηνία παράδοσης 
παραμένει "επτασφράγιστο 
μυστικό" και προφανώς 
θα γίνει event καθώς θα 
είναι το πρώτο τμήμα μετά 
από 9 χρόνια έργων που 
θα δοθεί στην κυκλοφορία. 
Στην κυκλοφορία θα δοθούν 
και οι Σήραγγες Δερβενίου 
ακολουθώντας το παράδειγμα 
των Σηράγγων Ακράτας-
Αιγείρας.
Τα προβλήματα με τις 
απαλλοτριώσεις έχουν 
ελαχιστοποιηθεί και ίσως 
το πιο σοβαρό να είναι η 
περίπτωση ιδιοκτήτη που 
παρά την διοικητική αποβολή 
δεν αποχωρεί. Πρόκειται για 
μία ιδιαίτερη περίπτωση που 
απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.
Τέλος το πρόβλημα της 
εμπλοκής με το σιδηρόδρομο 
στην περιοχή Καμάρες 
παραμένει και αναμένεται να 
λυθεί το συντομότερο δυνατόν 
καθώς είναι ένα σημείο κλειδί 
για την εξέλιξη του έργου στην 
Αχαϊα.

Πηγή: pelop.gr

Την Κυριακή 12 Ιουνίου στο δημοτικό γήπεδο Ζευγολατιού έγινε ο φιλικός αγώνας 
Παλαιμάχων Τοξότη Μπολατίου - ΑΕΚ στη μνήμη του Χρήστου Πετρινιώτη, υπό την αιγίδα 

της "Νέας Διάπλασης Μπολατίου". Στη φωτογραφία ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος απονέμει αναμνηστική πλακέτα στη μητέρα του Χρήστου Πετρινιώτη.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο είχαν 
στις αρχές Ιουνίου ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Πελοπίδας Καλλίρης και  

οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε. Κορινθίας. Συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για  
τα σημαντικά προβλήματα του Νομού Κορινθίας, τα οποία άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή  
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρών εκπροσωπώντας την περιοχή της Βόχας ο Αλέξης 

Αλεξόπουλος πρώτος από αριστερά στην φωτογραφία. Δίπλα του ο Κώστας Λέγγας.

Στη μνήμη του Χρ. Πετρινιώτη

Στην προεδρία της Δημοκρατίας
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ, ΕΩΣ 
ΤΩΡΑ, ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Οδήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-
πουλος αναφερόμενος στο Κοινωνικό Ει-

σόδημα Αλληλεγγύης σημειώνει σε σύντομες 
δηλώσεις του: 
«Στο δήμο Σικυωνίων από την πρώτη στιγμή 
αξιολογήσαμε το ειδικό βάρος της οικονομικής 
κρίσης στην τοπική κοινωνία και οργανώσαμε 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο κατά τον πλη-
ρέστερο τρόπο δομές υποστήριξης των ευάλω-
των ομάδων. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτουργεί εδώ 
και αρκετά χρόνια, το Κοινωνικό Φαρμακείο και 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο  προσφέρουν ανα-
κούφιση στους χειμαζόμενους συμπολίτες μας 
και στηρίζουν το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή 
και λειτουργική διαβίωση. 
Πρέπει εδώ να επισημάνω ότι τίποτα από όλα 
αυτά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με την 
επιτυχία που λειτουργεί αν δεν είχαμε την αμέ-
ριστη και ανιδιοτελή υποστήριξη των Εθελοντών 
μας. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
την στήριξη που παρέχουν τόσα χρόνια στις κοι-
νωνικές δομές του δήμου μας και το χρόνο που 
καταναλώνουν βοηθώντας τους συμπολίτες μας. 
Όσον αφορά στην επιλογή του δήμου μας, ο 
οποίος μαζί με το δήμο Καλαμάτας είναι οι δύο 
μοναδικοί που επελέγησαν από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, για τη χορήγηση του Κοινωνικού 
Εισοδήματος αλληλεγγύης είναι γνωστό ότι αυτή 
έγινε μέσα από την αξιολόγηση της λειτουργίας 
των κοινωνικών δομών του δήμου μας. Για μας 
είναι μια επιβράβευση της έως τώρα δράσης μας 
αλλά και μια πρόκληση για να γίνουμε ακόμη κα-
λύτεροι προσφέροντας όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη στήριξη στις ευπαθείς ομάδες.
Το πρόγραμμα όπως ξέρετε θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί με την υποβολή αιτήσεων τον Ιούλιο 
και σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες 
και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων».

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δόση της επιδότησης σίτισης, με πίστωση στις Κάρτες Αλληλεγγύης 
των περίπου 140.000 δικαιούχων, αλλά και της επιδότησης ενοικίου,  

αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Στο πρόγραμμα για το Κοινωνικό 
εισόδημα αλληλεγγύης 

εντάχθηκε ο δήμος Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων επιλέχθηκε μεταξύ των 30 δήμων της χώ-
ρας στους δημότες των οποίων θα δοθεί το Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Πρόκειται για πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει παρο-
χές σε είδος, χρήμα και 

υπηρεσίες καθώς και μέτρα 
ένταξης στην εργασιακή και 
κοινωνική ζωή. Οι δικαιούχοι 
θα επιλεγούν με εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια. Το 
επίδομα για κάθε μεμονωμένο 
ενήλικα, εφόσον δεν υπάρχει 
άλλη πηγή εσόδων, θα είναι 200 
ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέ-
ον ενήλικο άτομο σε μια οικογέ-
νεια θα δίνονται επιπλέον 100 
ευρώ, ενώ για κάθε ανήλικο 50 
ευρώ.
Η επιλογή των Δήμων που 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
έγινε μετά από συστηματική με-
λέτη και ανάλυση στατιστικών 
στοιχείων για την ανεργία και 
τη φτώχεια από την ΕΛΣΤΑΤ, 
τον ΟΑΕΔ, τα ποσοστά ένταξης 
δημοτών στο πρόγραμμα Κατα-
πολέμησης της Ανθρωπιστικής 
Κρίσης και στο πρόγραμμα Βα-
σικής και Επισιτιστικής Συνδρο-
μής (ΤΕΒΑ).
Στην περιφέρεια Πελοποννή-
σου εκτός από τον δήμο Σικυ-
ωνίων εντάχθηκε και ο δήμος 
Καλαμάτας. Οι υπόλοιποι δήμοι 
θα συνεχίσουν να υλοποιούν τα 
προγράμματα ως έχουν. 

Ηλεκτρονικά  
οι αιτήσεις
Στα μέσα Ιουλίου(15-20 Ιου-
λίου), θα ανοίξει η πλατφόρ-
μα υποβολής αιτήσεων για το 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγ-
γύης (ΚΕΑ). Σε δηλώσεις της η 
κ. Φωτίου διευκρίνισε ότι για 
τη χορήγηση του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα 
ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα 
των τελευταίων έξι μηνών, από 
τη στιγμή υποβολής της αίτη-
σης. Σημείωσε ότι τα προνοιακά 
και οικογενειακά επιδόματα θα 
συνεχίσουν να καταβάλλονται, 
ενώ συμπλήρωσε ότι το εισό-
δημα θα συνοδεύεται από μέτρα 
για την ανθρωπιστική κρίση. 
Ανάμεσά τους είναι η παροχή 
δωρεάν φαρμάκων, δωρεάν 
νερού και σχολικά γεύματα για 
όλα τα παιδιά στους δήμους που 
έχουν πληγεί από τη φτώχεια.
Τόνισε ότι για τους δικαιούχους 
θα επιχειρήσει να διαπραγμα-
τευτεί με τη ΔΕΗ νέο χαμη-
λότερο κοινωνικό τιμολόγιο, 
ενώ, όπως τόνισε, επιθυμία του 
πρωθυπουργού είναι να εξετα-
στεί η δυνατότητα για επιδότηση 
ενοικίου σε όσους πραγματικά 
το έχουν ανάγκη. Υπογράμμισε 
ότι ανάμεσα στις προτεραιό-

τητες του προγράμματος είναι 
για το 10% των δικαιούχων η 
διαδικασία ένταξης στην αγορά 
εργασίας διευκρινίζοντας ότι θα 
απεντάσσονται όσοι συστηματι-
κά αποφεύγουν να εργαστούν. 
«Δεν πρέπει το δίκτυ προστα-
σίας να μετατραπεί σε δίκτυ του 
ψαρά εγκλωβίζοντας τους συ-
νανθρώπους μας στη φτώχεια» 
επισήμανε η κ. Φωτίου.

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή
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ΓνώμηΕκδηλώσεις - Περιβάλλον

Επίσκεψη βουλευτών στο 
Κέντρο Υγείας Κιάτου

Οι βουλευτές Κορινθίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Μαρία Θελερίτη και Γιώργος 
Ψυχογιός, μαζί με τον επικεφαλής 
της Ομάδας Υγείας της Ν.Ε., Ηλία 
Κοφινά, το μέλος, Θέμη Σουλαντί-
κα, καθώς και τη δημοτική σύμ-
βουλο, Κούλα Μαυραγάνη, επισκέ-
φτηκαν το Κέντρο Υγείας Κιάτου 
στο πλαίσιο της καταγραφής των 
αναγκών και υποστήριξης των 
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του Νομού.

Στη σύναντηση εργασίας, η 
οποία έρχεται σε συνέχεια ευρείας 
σύσκεψης με τους φορείς Υγείας 
της Κορινθίας και σειράς παρεμ-
βάσεων στο Υπουργείο Υγείας, 
συμμετείχαν ο Διευθυντής καθώς 
και γιατροί και νοσηλευτές του 
Κέντρου Υγείας Κιάτου. Οι συμ-
μετέχοντες, αφού διαπίστωσαν τα 
επίπεδα παροχής υπηρεσιών, υπο-

δομών και στελέχωσης, έθεσαν τα 
καθημερινά προβλήματα του Κέ-
ντρου Υγείας κυρίως λόγω ελλεί-
ψεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, 
προσωπικού ασφάλειας και καθα-
ριότητας και κάποιων υποδομών 
στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου.

Οι βουλευτές και τα μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ  ενημέρωσαν για το Νομο-
σχέδιο που προετοιμάζεται από  το 
Υπουργείο  Υγείας, την προοπτική 
συστέγασης του ΠΕΔΥ Κιάτου στο 
χώρο του Κέντρου Υγείας και τη 
μεταφορά του προσωπικού και 
εξοπλισμού του εκεί.

Τελος,  συμφωνήθηκε να στα-
λούν προτάσεις του Κέντρου Υγεί-
ας σχετικά με την ανάγκη συντονι-
σμού της λειτουργίας  των δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Δήμου Σικυωνίων (Γκούρα, 
Καλλιάνοι, Κιάτο).

Παρέμβαση Τσόγκα για 
το Φράγμα του Ασωπού
Κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος ο βουλευτής Νομού 
Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργος 
Τσόγκας, ενημέρωσε τους συμ-
μετέχοντες στη συνεδρίαση για το 
Φράγμα του Ασωπού Κορινθίας, το 
μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για 
τη Πελοπόννησο,  τονίζοντας ότι η 
οριστική επίλυση του προβλήμα-
τος ήτοι η ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του φράγματος, η οποία θα 
δώσει τη λύση στην άρδευση των 
γεωργικών εκτάσεων της Κορινθί-
ας, θα προστατέψει τους υδάτινους 
πόρους  από την υφαλμύρωση, θα 
αναδείξει το φυσικό κάλλος της πε-
ριοχής και θα μετατραπεί κατά πάσα 
πιθανότητα σε τουριστικό πόλο, θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας, και 
γενικότερα θα συμβάλει στην ανά-
πτυξη και στη βιώσιμη γεωργία της 
περιοχής της Κορινθίας.

Επίσης, ο κ. Τσόγκας, αναφέρθη-
κε στις πολύμηνες καθυστερήσεις 
καταβολής των δεδουλευμένων 
αποδοχών των εργαζομένων στη 
κατασκευή του Φράγματος και 
απευθυνόμενος προς τους παρευ-
ρισκόμενους στη συνεδρίαση εκ-
προσώπους του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ρώτησε αν  
είναι ενήμεροι επί του θέματος, αν 
θα αρθούν τα εμπόδια ώστε να ολο-
κληρωθεί η κατασκευή του Φράγ-
ματος του Ασωπού και αν τυχόν θα 
αποδοθούν ευθύνες για οποιαδή-
ποτε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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Γνώμη Δήμος Βέλου-Βόχας

Λάμπης Τανισχίδης: 
«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα»

Τον κώδωνα του κινδύνου, εκ νέου, κρούει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών του δήμου, κ. Τανισχίδης για συνετή διαχείριση του νερού τους θερινούς 
μήνες, καθώς οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες, αφού μέχρι σήμερα ο υδροφό-
ρος ορίζοντας δεν έχει ενισχυθεί λόγω λειψυδρίας. Στη σύντομη συνομιλία 
μας έθιξε ωστόσο και άλλα θέματα όπως αυτό της γραφειοκρατίας αλλά και των 
τεχνικών έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται.

Καλεί λοιπόν τους δημότες για δεύτε-
ρη φορά μέσα σε λίγο καιρό, να προσέ-
ξουν την κατανάλωση τους επόμενους 
μήνες, καθώς και τους επισκέπτες του 
δήμου γιατί μόνο με οικονομία και 
συνετή χρήση, θα έχουν νερό όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα. Από την πλευ-
ρά του δήμου μάς είπε ότι λύθηκαν τα 
προβλήματα του Καλεντζίου, με απο-
κατάσταση του πίνακα της γεώτρησης 
και την προσθήκη νερού που βρέθηκε 
από γεώτρηση της περιφέρειας και 
έχει, για την ώρα, επάρκεια. 
«Στο Ελληνοχώρι», συνεχίζει ο αρμό-
διος αντιδήμαρχος «είχαμε και πρό-
βλημα ποιότητας αφού το νερό μύριζε, 
τοποθετήσαμε χλωριωτήρες και με την 
τοποθετηση ρεύματος από τη ΔΕΗ σύ-
ντομα δίνουμε λύση στο χωριό. Ζητώ 
συγνώμη από τους κατοίκους του 
χωριού», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. 

Τανισχίδης «αλλά δεν υπάρχει μαγικό 
ραβδί να λύνονται τα προβλήματα σε 
μια μέρα για να μην αναφερθώ και στην 
γραφειοκρατία που μας μαστίζει ακόμα 
και δεν ξέρω πότε θα απαλλαγούμε από 
αυτήν».
Στη συνέχεια αναφέρεται στις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει με την κεντρική 
διοίκηση αφού περιμένει την υπογρα-
φή ενταλμάτων, που θα δώσουν γρή-
γορη λύση στην ολοκλήρωση προ-
γραμματισμένων έργων του δήμου. 
Ένω ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι 
το προσωπικό που δεν επαρκεί για τις 
όποιες ανάγκες της υπηρεσίας αφού 
τα οκτάμηνα δεν έχουν εγκριθεί για 
εποχιακό προσωπικό.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Στο θέμα των τεχνικών έργων, ο αντι-
δήμαρχος αναφέρθηκε την κατασκευή 
γηπέδου τέννις δίπλα από το κλειστό 

του Βραχατίου, και ένα γήπεδο μπά-
σκετ και βόλλει που θα αποσυμφο-
ρήσουν κατά ένα αρκετό ποσοστό τη 
χρήση του ήδη ταλαιπωρημένου παρ-
κέ του κλεστού. Στην Πουλίτσα ολο-
κληρώθηκε το θεατράκι στο αγροτικό 
ιατρείο που θα μπορεί να φιλοξενήσει 
εκδηλώσεις πολλών συλλόγων. Στο 
Ζευγολατιό θα τοποθετηθούν και οι 
δύο υπολοιποι προβολείς στο δημο-
τικό στάδιο, και να αναφέρουμε τον 
πεζόδρομο της παραλίας Κοκκωνίου 
που ολοκληρώθηκε και μπορεί τόσο ο 
δημότης όσο και ο επισκέπτης να απο-
λαμβάνει με ασφάλεια το περίπατο του 
και όχι μόνο.
«Έχουμε προχωρήσει», μας λέει ο κ. 
Τανισχίδης «σε δημοπρασία 60.000 
ευρώ για επούλωση λάκκων για ό,τι 
δεν έχει φτιαχτεί και άλλες 100.000 για 
δημοτική οδοποιία που θα γίνει λίγο 
μετά το καλοκαίρι». 
Τέλος σε ερώτηση μας σχετικά με την 
παδική χαρά της παραλίας Βραχατίου, 
(σ.σ. ο κ. Τανισχίδης είναι πρόεδρος 
της επιτροπής παιδικών χαρών του 
νομού), μάς αναφέρει πως δεν έχει 
πάρει νόμιμη άδεια αφού πρέπει να γί-

νουν κάποιες διορθώσεις σύμφωνα με 
τη νομοθεσία. Την ευθύνη δε την έχει 
το Λιμενικό Ταμείο Βόχας, το οποίο 
όμως έχει ενημερωθεί για τις ενέργει-
ες που υπολείπονται από την πλευρά 
του. 
Το Λιμενικό Ταμείο να σημειώσουμε 
εμείς πέραν της ευθύνης της παιδικής 
χαράς πού ομολογουμένως έχει κα-
θυστερήσει στην αποκατάταστασή της, 
έχει και την ευθύνη της συντήρησης 
της ράμπας των ΑΜΕΑ στο παλιό λιμά-
νι, κάτι που φέτος δεν έγινε! 
Λυπούμαστε που είναι ίσως η μονα-
δική παραλία στο νομό που έχει αυτό 
το πλεονέκτημα και αξίζουν μπράβο 
στους ανθρώπους που το δημιούρ-
γησαν, δείχνοντας ευαισθησία στον 
δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας, αλλά 
οφείλουν οι σημερινοί υπεύθυνοι να 
το προστατεύουν και να το συντηρούν. 

Ζωοτροφές
ΕΙ∆Η  
ΡΕΤ
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ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Κέρδισε τις εντυπώσεις 
το BOXE SAVATE στο Βραχάτι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα ΒΟΧΕ SAVATE που πραγμα-
τοποιήθηκε το διήμερο Παρασκευής – Σαβ-

βάτου (10 & 11/6/2016) στο Δημοτικό Γυμναστή-
ριο Βραχατίου. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις 
πάνω στα δύο ρινγκ μεταξύ των αθλητών και των 
αθλητριών από 13 χώρες μεταξύ των οποίων και 
η Ελλάδα.

Αξιοσημείωτη είναι η δήλωση της Προέδρου 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούλη Κάμπριελ 
καθώς και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Ρεντόν Ροδόλφο και του Αντιπροέδρου 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τζοέλ Ντιμέζ, στην 
οποία τόνισαν ότι «είχαμε την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουμε τους καλύτερους αγώνες της τελευ-
ταίας 5ετίας από οργανωτική και αγωνιστική άποψη 
και οφείλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές για 
την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλαν».

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους ξένους παρά-
γοντες και αθλητές η επιτυχία που είχε η τελετή 
έναρξης των αγώνων, την οποία κήρυξε ο Δήμαρ-
χος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος.

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία κοριτσιών και 
αγοριών του χορευτικού και λαογραφικού συλλό-
γου «ΘΥΑΜΙΣ» από τη Στιμάγκα με τη συνεργαζό-
μενη σχολή «ΔΩΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ» με παραδοσιακές 
στολές, αλλά και των αθλητών και αθλητριών της 
ομάδας βόλεϋ του  Παμβοχαϊκού που συμμετεί-
χαν στην παρέλαση των αποστολών ενώπιον των 
επισήμων. 

Αυτό όμως που κυριολεκτικά καθήλωσε τους 
φιλάθλους ήταν το μαχητικό πνεύμα, η αγωνιστι-
κότητα και το πάθος των διαγωνιζομένων αθλη-
τών και αθλητριών, θέαμα πρωτόγνωρο για το 
ελληνικό κοινό, που χειροκρότησε αυθόρμητα και 
παρατεταμένα τις προσπάθειες των αθλητών.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε τον ενθουσιασμό 
που επικράτησε ανάμεσα στον νεαρόκοσμο των 
αθλητών και αθλητριών με τη γνωστή παγκοσμί-
ως ελληνική μουσική και τους χορούς που ακο-
λούθησαν, ενώ ιδιαίτερα έγινε δεκτή με ενθουσια-
σμό η ενότητα όπου τα κορίτσια του Πολιτιστικού 
και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας εκτέλεσαν 
πρόγραμμα σύγχρονου χορού.

Στην οργανωτική προσπάθεια ουσιαστική ήταν 

η συνδρομή εθελοντών και εθελοντριών του Δή-
μου καθώς και από την ευρύτερη περιοχή.

Κυρίαρχη δύναμη η Γαλλία
Η αντιπροσωπευτική  Ομάδα της Γαλλίας κυρι-

άρχησε πάνω στα ρινγκ σχεδόν σε όλες τις κατη-
γορίες του αθλήματος, αφού κατέκτησε οκτώ από 
τα έντεκα μετάλλια των τελικών με δεύτερη την 
Ρωσία η οποία κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το BOXE 
SAVATE είναι κάτι σαν «εθνικό» σπορ στη Γαλ-
λία με σημαντική παράδοση, επαγγελματισμό και 
υποδομές κι αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια των 
αγώνων στο Βραχάτι.

Να επισημάνουμε επίσης ότι μοναδική ελπίδα 
από ελληνικής πλευράς για την κατάκτηση ενός 
χρυσού μεταλλίου ήταν από τον Νίκο Γεωργό-
πουλο στον αγώνα της κατηγορίας 85 κιλών  με 
αντίπαλο τον Ρώσο EDZOEV TAMERLAN από τον 
οποίο όμως ηττήθηκε στα σημεία κερδίζοντας το 
ασημένιο μετάλλιο.

 ■ Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αθλητισμού και Παιδείας κ. Μαρία Καλλίρη 
κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό της

food  •  coffee • drink & more...

παραλία κιάτου
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www.peripleko.gr

peripleko1

Περι...Πλέκω

νήμα • κόσμημα • ραπτική

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών αρ. 56, ΒΡΑΧΑΤΙ τηλ. 6976 832397

Νήμα

Ραπτική

Στην επίσκεψή σας στο κατάστημα θα 
μπορέσετε να επιλέξετε νήματα μέσα 
από μία μεγάλη συλλογή άριστης ποιό-
τητας και φανταστικών σχεδίων.
Οι υπέροχες αποχρώσεις σε συνδυα-
σμό με τις άριστες τιμές θα σας ενθου-
σιάσουν.
Οι χειροποίητες πλεκτές μας δημιουργίες, οι κατά παραγγελία επι-
θυμίες σας αλλάκαι η πληθώρα υλικών πλεκτικής, είναι ό,τι καλύ-
τερο προσφέρει το κατάστημά μας σε εσάς που αγαπάτε το πλεκτό.

Τα είδη ραπτικής και ψιλικών μας καλύπτουν 
μεγάλο μέρος των αναγκών σας μέσα από μία 
μεγάλη ποικιλία από δαντέλες, τρέσσες, κλω-
στές, βελόνες, κουμπιά, φερμουάρ, φόδρες, 
καρίνες, οργάντζες, τούλια, κάλτσες, καλσόν, 
είδη μαλλιών, εγγράφες, κλπ.

Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις ενδυμάτων και μεταποιήσεις 
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις  

σε πολύ οικονομικές τιμές!

Κόσμημα
Χειροποίητες δημιουργίες κοσμημάτων κα-
θώς και ευφάνταστες προτάσεις για τις ιδι-
όχειρες προσωπικές σας κατασκευές. 
Δημιουργήστε τις δικές σας συνθέσεις 
μέσα από μία μεγάλη συλλογή από κορδό-
νια, ακροδέκτες, χάντρες, αλυσίδες, μεταλ-
λικά στοιχεία, μακραμέ, καθώς και νημάτων 
αποκλειστικής χρήσης για κατασκευή κο-
σμημάτων.

Του στέρησαν το χρυσό!ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ: 
«Πήραμε τα εύσημα στο Ευρωπαϊκό»

Ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το ορ-
γανωτικό αποτέλεσμα ενός δύσκολου 
και πρωτόγνωρου  εγχειρήματος ήταν 
ο Δήμαρχος και Πρόεδρος Οργανωτι-
κής Επιτροπής Αννίβας Παπακυριάκος, 
ο οποίος είχε αλλεπάλληλες επαφές και 
συζητήσεις με τους εκπροσώπους των 

διεθνών ομοσπονδιών που φιλοξενήθη-
καν στο Βραχάτι τις τελευταίες ημέρες.

Ο κ. Παπακυριάκος υπογράμμισε την 
ιδιαίτερη ικανοποίηση των ξένων πα-
ραγόντων από τη γενική οργανωτική 
εικόνα που προσέφερε στο ελληνικό 
κοινό για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα BOXE SAVATE. Ο Δή-
μαρχος δεν απέκλεισε την πιθανότητα 
ανάληψης και άλλων διεθνών διοργα-
νώσεων στην περιοχή του Δήμου εν-
δεχομένως και του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος BOXE SAVATE  2017 και 
κατέληξε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί μπο-
ρέσαμε να προσφέρουμε στους δημότες 
μας ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός 
και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του 
αθλητικού πολιτισμού που προωθεί η 
Δημοτική Αρχή χάρη των πολιτών και 
της τοπικής κοινωνίας. Θέλω να ευχαρι-
στήσω θερμά τα μέλη της Οργανωτικής 
Επιτροπής, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», 
τα στελέχη του Δήμου, τους χορηγούς, 
τους εθελοντές και τις εθελόντριες, τους 
συλλόγους και τους φιλάθλους που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και 
ελπίζω ότι αυτό θα επαναληφθεί σε μία 
νέα ανάλογη οργανωτική προσπάθεια».

Ο Έλληνας αθλητής  ΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ στην κατηγο-
ρία 85 + plus ήταν συντριπτικός 
έναντι του αντιπάλου του. Η 
δύναμή του και η υπεροχή του 
ήταν ξεκάθαρη σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα. Ο κόσμος ήταν 
έτοιμος να πανηγυρίσει το χρυ-
σό μετάλλιο μαζί με τον αθλητή 
του "LYKOURGOS SPARTAN 
FIGHTERS ACADEMY' όμως ο  
διαιτητής που είχε τον τελευταίο 
λόγο είχε άλλη άποψη. Ακόμη 

και ο Ρώσος ξαφνιάστηκε από 
την απόφαση, ξάφνιασμα που 
φαίνεται ολοκάθαρα, την ώρα 
που σηκώνει ο διαιτητής το χέρι 
του αυτός φωνάζει no no και 
κουνάει το δάxτυλό του! 

Ο κόσμος στο Κλειστό του 
Βραχατίου πάγωσε και ο Έλλη-
νας αθλητής περιορίστηκε στη 
δεύτερη θέση και το αργυρό 
μετάλλιο! Εμείς ευχόμαστε να 
μην αδικηθεί ξανά και ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες!
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Υπό τη διδασκαλία του Γιώργου Καρβουντζή η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Φίλοι  
Γραμμάτων και Τεχνών "ο Λύσιππος" ερμήνευσε εντυπωσιακά το έργο «Νεμεάδα»  

του Γ. Κωστούρου, στην τελετή λήξη της 6ης αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων στη Νεμέα.

Α υλαία της 6ης Αναβίωσης των 
Νέμεων Αγώνων την Κυρια-
κή 12 Ιουνίου στις 7 το βράδυ 

στο Αρχαίο Στάδιο της Νεμέας. Στην 
αγκαλιά του Στέφανου Μίλλερ η ελ-
ληνική σημαία από τα χέρια δύο δω-
δεκάχρονων παιδιών της θεατρικής 
Σκηνής των Φίλων Γραμμάτων και 
Τεχνών «Ο Λύσιππος» που ερμήνευ-
σαν εντυπωσιακά το ποιητικό έργο 
του Νεμεάτη Γιώργου Κωστούρου 
με τίτλο «Νεμεάδα». Το έργο είναι 
μια μυθολογικού χαρακτήρα θεατρι-
κή αφήγηση των αιτίων της ίδρυσης 
των Αρχαίων Νεμέων και η σύνδεσή 
του με τη σημερινή αναβίωση. 

Συγκίνηση απέραντη και ενθου-
σιασμός. Ο χρόνος σταμάτησε. Με 
πρωταγωνιστές τους νέους σε μία 
απλή συμβολική πράξη κλείστηκε 
όλο το νόημα των Αρχαίων και Σύγ-
χρονων Αγώνων με τον πανανθρώ-
πινο χαρακτήρα τους. 

Σπουδαίοι σε περιεχόμενο εναρ-
κτήριοι λόγοι, έξοχες ερμηνευτικές 
προσπάθειες άξιων καλλιτεχνών, 
αποτέλεσμα συνεπές και σεμνό. 
Ενώπιον σημαντικών πνευματικών 
ανθρώπων και πλήθους κόσμου από 
κάθε γωνιά της γης που με θέρμη, 
παλμό και ενθουσιώδες, παρατετα-
μένο χειροκρότημα, στο ειδυλλια-
κό περιβάλλον του μεγαλοπρεπούς 
Σταδίου, επιβεβαίωσαν τη συνέχεια 
και την ανανέωση της προσπάθειας 
για τα ΝΕΜΕΑ του 2020. 
Πήραν μέρος: Ευνίκη: Μαρία Καλλί-

ρη, Ευκαρπία:  Μαριλένα Σολωμού, 
Διόχαρις: Κατερίνα Καρβουντζή, Νε-
μέα:  Φωτεινή Καρακούση, Κλεώνη: 
Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Φλιούντα: 
Σωτηρία Ζήση, Μύρινα: Σοφία Κο-
ντογιάννη, Αίγινα: Γεωργία Παπα-
κωνσταντίνου, Πειρήνη: Χριστίνα 
Ζαρρή, Δαμέων: Λευτέρης Αχμέτης, 
Σικυώνα: Βάσω Μιχαλούση, Άρπινα: 
Μάρθα Γιαγκοπούλου, Πυθαγόρας: 
Μάριος Στεφανιδέλης, Αυτομήδης: 
Κυριάκος Αχπαντζίδης, Θεράπαινες: 
Ελένη Κωστάκη – Γιώτα Ανδρικο-
πούλου, Νεμεονίκης: Γιώργος Με-
ταξάς, Θήβα: Μαρία Χαντζηδουκάκη, 
Χορός Παιδιών: Δανάη Νικολακο-
πούλου – Μαργαρίτα Δήμου – Γιάν-
νης Σπούλος – Χαρά Κουρούσια 
– Δήμητρα Κομποθανάση – Λυδία 
Κουρή – Άγγελος Δήμου – Ηώ Νι-
κολακοπούλου – Αδριανή Σπούλου 
– Μαριάση Κουρή – Αλκίνοος Νικο-
λακόπουλος – Αργυρώ Καμπίτη. 
Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: Γιώργος 
Καρβουντζής  
Μουσική: Τάκης Σούκας

Συγκλονιστικός «Λύσιππος» στη Νεμέα
Πολιτισμός-Εκδηλώσεις
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1ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου 
στη Λίμνη Στυμφαλία

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

Με αφορμή το φετινό εορτα-
σμό του Διεθνούς Συμβου-
λίου Μουσείων (ICOM) με 

θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά Το-
πία», το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩ-
ΝΗ» σε συνεργασία με το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και 
τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η 
Στυμφαλίς» πραγματοποίησαν την 
Κυριακή 5 Ιουνίου τον 1ο Ημιμαρα-
θώνιο Αγώνα Δρόμου με την ονομα-
σία "Stymphalia Lake Run 2016" στη 
Λίμνη Στυμφαλία. 

Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 520 
άτομα πριν το κλείσιμο των εγγρα-
φών, πέρασαν από το σημείο εκκί-
νησης 320 δρομείς, ενώ το Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας από όπου 
ήταν η αφετηρία και ο τερματισμός, 
επισκέφθηκαν 2.145 άτομα.

Ο αγώνας που περιλάμβανε τρεις 
διαδρομές (5 χλμ, 10 χλμ, 21,5 
χλμ.) και συνολικά 12 αγωνιστικές 
κατηγορίες ανδρών και γυναικών, 
πραγματοποιήθηκε περιφερειακά 
της Λίμνης Στυμφαλίας, δίνοντας έτσι 
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τόσο το πολιτιστικό τοπίο 
της Λίμνης όσο και το Μουσείο, το 
οποίο την ίδια ημέρα συμπλήρωσε 
έξι χρόνια λειτουργίας.

Ήδη τα αποτελέσματα του αγώνα 
έχουν αναρτηθεί στο site του Πολιτιστι-
κού Ιδρύματος Πειραιώς, της ΜΗΚΩΝΗ 
και στο Running News. Όλα τα έσοδα 
από τις εγγραφές στον αγώνα κατατέ-
θηκαν σε φορείς αρωγής παιδιών.

Οι επισκέπτες παράλληλα με τον 
αγώνα είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν μια σειρά από δράσεις 
με σκοπό την προβολή της σημασία 
της άθλησης. Με την καθοδήγηση 
γνωστών αθλητών όπως ο δύο φορές 
Ολυμπιονίκης κωπηλασίας Βασίλης 
Πολύμερος και ο Μεσογειονίκης 
Μαραθωνοδρόμος Χρήστος Σωτηρό-
πουλος έγιναν παρουσιάσεις Ολυ-
μπιακών αθλημάτων (κωπηλασίας, 
τοξοβολίας, επιτραπέζιας αντισφαί-
ρισης, κ.λπ.) σε μικρούς και μεγά-
λους φίλους. Εντυπωσιακή ήταν και η 
επίδειξη επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
από την ομάδα παίδων του Ζευγολα-
τιού, που έχουν διακριθεί στους Πα-
νελλήνιους Αγώνες του αθλήματος. 
Ακολούθησε μια ομιλία-ανοιχτή συ-
ζήτηση για παιδιά και ενηλίκους, με 
θέμα τα πρακτικά οφέλη της άσκησης 
και τους τρόπους που μπορούν οι γο-
νείς να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους 
με ασφάλεια σε θέματα αθλητισμού. 
Στην δράση αυτή μίλησαν ο καθηγητής 
ΤΕΦΑΑ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης κ. Σάββας Τοκμακίδης, ο ομο-
σπονδιακός προπονητής κολύμβησης 
και «καλύτερος Έλληνας προπονητής 
2015» κ. Νίκος Γέμελος και ο Ολυ-
μπιονίκης και επικεφαλής της αντι-

προσωπείας κωπηλασίας κ. Βασίλης 
Πολύμερος. Την συζήτηση συντόνισε 
ο κ. Γιάννης Ψαρέλης μέλος της Ομο-
σπονδίας Τριάθλου, γνωστός για τη 
συμβολή του για τον «καθαρό αθλη-
τισμό» κατά την διεξαγωγή διεθνών 
αγώνων στίβου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον 
αγώνα δρόμου και οι επισκέπτες εί-
χαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν 
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφα-
λίας, την έκθεση «Ο έκτος άθλος». 
Πρόκειται για μια πρωτότυπη καλλιτε-
χνική προσέγγιση που παρουσιάζει το 
μοναδικό περιβάλλον της περιοχής και 
το έργο που υλοποιείται για την προ-
στασία και την ανάδειξή του στο πλαί-
σιο του προγράμματος LIFE Stymfalia 
(LIFE12NAT/GR/0000275). Με τα ζω-
γραφικά έργα του Γιώργου Παστάκα, 
την ποιητική αφήγηση του Γιώργου 
Μανιώτη και τη μουσική επένδυση του 
Γιώργου Κουμεντάκη, ο έκτος άθλος 
του Ηρακλή, ο οποίος κλήθηκε να εκ-
διώξει από τη Λίμνη τις Στυμφαλίδες 
όρνιθες που κατέστρεφαν τη γη, πα-
ρουσιάζεται εκ νέου στο κοινό. 

Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν 
η συμμετοχή των κατοίκων της περι-
οχής όπου με αφορμή το Stymphalia 
Lake Run 2016 διοργανώσαν γιορτή 
με τοπικά κεράσματα, αποδεικνύοντας 
για άλλη μια φορά τη ζεστή φιλοξενία 
της ορεινής Κορινθίας. Αξίζει να γίνει 
αναφορά και στην εξαιρετική φιλοξενία 
των καταλυμάτων της περιοχής, καθώς 
και στην παροχή των νερών «Ζήρεια» 
στον αγώνα από τον πρόεδρο της συν-
διοργανώτριας αθλητικής ομάδας «η 
Στυμφαλίς», κ. Νίκο Σκάζα. 

Η διοργάνωση εντυπωσίασε με 
την οργάνωση της κατοίκους και 
επισκέπτες. Ενώ η οργανωτική επι-
τροπή εξέφρασε της θερμές ευχαρι-
στίες της προς την Ομάδα Εθελοντών 
Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού και ιδιαίτερα την ομάδα της 
Κορίνθου για την συμβολή της, κα-
θώς και την Αστυνομία της Περιοχής, 
το κέντρο Υγείας Γκούρας και Κιάτου, 
και τους ιατρούς του αγώνα κυρίους 
Λευτέρη Κλαυδιανό, παθολόγο και 
Γιώργο Χριστοδούλου, καρδιολόγο. 

Το Stymphalia Lake Run 2016, 
τίμησαν με την παρουσία τους, ο 
περιφερειάρχης κ. Π. Τατούλης, ο 
βουλευτής κ. Χ. Δήμας, ο αντιπερι-
φερειάχης κ. Π. Καλλίρης, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος κ. Κ. Λέγγας και 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από όλη την Πελοπόννησο.

Στόχος του ΠΙΟΠ είναι να καθιε-
ρώσει, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και τον 
αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η Στυμ-
φαλίς», τον ημιμαραθώνιο αγώνα 
δρόμου στη Λίμνη Στυμφαλία ως ετή-
σιο γεγονός. 
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Παναγιώτης
∆. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

- Χειρουργική ισχίου & γόνατος

- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις

- Μικροχειρουργική  - Ορθοπαιδική Παίδων   - Οστεοπόρωση

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86   κιν. 6955.092.002

e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.

και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ. Επισκέψεις κατ’ οίκον
Δέχεται με ραντεβού

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. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεχίζεται η συνεργασία του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου με το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυω-
νίων. Για τρίτη συνεχή χρονιά εκατοντάδες 
μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκεί-

ων τόσο της Κορινθίας όσο και άλλων νομών παρακολούθησαν 
το πρόγραμμα με τίτλο «Κορινθιακός … ανακαλύπτοντας τη μικρή 
μας θάλασσα». 

Σ τόχος οι μαθητές να 
γνωρίσουν τον κόσμο 
της θάλασσας του Κο-

ρινθιακού, να ευαισθητοποιη-
θούν οικολογικά, να έρθουν σε 
επαφή με τις θαλάσσιες αθλη-
τικές δραστηριότητες και την 
αναψυχή. 

Ο Ν.Ο. Κιάτου πρόσφερε και 
φέτος τις εγκαταστάσεις του, το 

υλικό και την τεχνογνωσία του 
στους εξαιρετικούς εκπαιδευ-
τικούς του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων, 
ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τα 
μυστικά της ιστιοπλοΐας, την τέ-
χνη του αρμενίσματος στο νερό 
με αποκλειστική πηγή ενέργει-
ας τον άνεμο, έναν ιδιαίτερο, 
οικολογικό και περιβαλλοντικά 

φιλικό τρόπο ταξιδέματος. 
Τα παιδιά που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα συζήτησαν για 
τις επιπτώσεις που έχουν οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα 
(απειλούμενα είδη, ρύπανση, 
υπεραλίευση) και εντυπωσι-
άστηκαν μαθαίνοντας για την 
συνύπαρξη τεσσάρων διαφο-
ρετικών ειδών δελφινιών στον 
Κορινθιακό κόλπο. 

Εκτός από τα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα για παιδιά, οι 
ομάδα καθηγητών του Κ.Π.Ε. 
υλοποίησε με επιτυχία και προ-
γράμματα επιμόρφωσης εκπαι-
δευτικών του νομού στο Ναυ-
τικό Όμιλο.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που 
σημείωσε και φέτος, επιθυ-
μία όλων είναι το πρόγραμμα 
να συνεχιστεί και την επόμενη 
σχολική χρονιά, με στόχο όσο 
το δυνατό περισσότερα παιδιά 
να γνωρίσουν από κοντά τη θά-
λασσα και τις χαρές που προ-
σφέρει.  

Τα παιδιά «ανακαλύπτουν» τον Κορινθιακό 
κόλπο στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Κ.Π.Ε. Σικυωνίων υλοποίησε για τρίτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα επιμόρφωσης με επιτυχία!

Εκδηλώσεις-Περιβάλλον
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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
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Ενηλίκων και Παίδων

Υγεία

ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΥΠΟΨΙΑΣ

 Σε άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη και σε ανοσοκα-
τασταλμένους ασθενείς  
(μεταμοσχευμένους, 
πάσχοντες από AIDS κ.α.), 
οι οποίοι εμφανίζουν συ-
μπτώματα Δ.Ε.Ω., απαιτείται 
υψηλός δείκτης υποψίας. 
Τα  άτομα αυτά μπορεί να 
παρουσιάσουν  μια πολύ 
επιθετική μορφή εξωτε-
ρικής ωτίτιδας (κακοήθης 
εξωτερική ωτίτιδα ), η 
οποία αν δεν αντιμετω-
πιστεί έγκαιρα, οδηγεί σε 
δυσάρεστες  επιπλοκές.

Το καλοκαίρι, ειδικά στα μέρη μας, είναι η ιδανική εποχή για ξε-
κούραση και διασκέδαση. Την ηρεμία και τη γαλήνη των διακοπών 
μπορούν όμως να ταράξουν προβλήματα των αυτιών που σχετίζο-
νται με τις καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Ως διάχυτη εξωτερική ωτί-
τιδα (Δ.Ε.Ω.) ορίζεται η 
φλεγμονή του δέρματος 

του έξω ακουστικού πόρου, του 
καναλιού δηλαδή που συνδέει το 
πτερύγιο του αυτιού με το τύμπα-
νο. Η πάθηση είναι συχνή, προ-
σβάλλει όλες τις ηλικίες και μπο-
ρεί να εμφανιστεί όλες τις εποχές, 
τους καλοκαιρινούς μήνες όμως 
παρατηρείται κατακόρυφη αύξη-
ση των περιστατικών, που οφεί-
λεται στο θερμό και υγρό κλίμα 
και στην κολύμβηση. Γι’ αυτό άλ-
λωστε ονομάζεται και ωτίτιδα των 
κολυμβητών (swimmer’s ear).

Η κυψελίδα (κερί) που παρά-
γεται στον έξω ακουστικό πόρο, 
καθώς και το χαμηλό (όξινο) pH 
της περιοχής δρουν σαν φραγμός 
ενάντια στις λοιμώξεις. Όταν δια-
ταραχτεί αυτός ο φραγμός, δημι-
ουργούνται ευνοϊκές συνθήκες 
για την ανάπτυξη ωτίτιδας. 

Το αρχικό ενόχλημα είναι ο 
κνησμός του έξω ακουστικού 
πόρου. Το σύμπτωμα είναι αρκετά 
ενοχλητικό και θα αναγκάσει τον 
πάσχοντα να χρησιμοποιήσει διά-
φορα αντικείμενα προκειμένου να 
ξύσει το αυτί του και να ανακου-
φιστεί. Έτσι προκαλείται τραυμα-
τισμός στο δέρμα του έξω ακου-

στικού πόρου και επιμόλυνση από  
μικρόβια. Παρατηρείται επιδείνω-
ση της κλινικής εικόνας με έντονη 
ωταλγία, η οποία αυξάνεται με 
την κινητοποίηση  του πτερύγιου 
και την μάσηση, πυώδη έκκριση, 
αίσθημα πληρότητας και, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, βαρηκοΐα.

Κατά την κλινική εξέταση το 
δέρμα του έξω ακουστικού πόρου 
εμφανίζεται ερυθρό, οιδηματώδες 
και ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ψη-
λάφηση. Μπορεί να παρατηρηθεί 
διόγκωση των λεμφαδένων της 
περιοχής. Σε παραμελημένες πε-
ριπτώσεις η φλεγμονή επεκτείνε-
ται στο πτερύγιο του αυτιού και 
στους γύρω ιστούς. Παρότι στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων 
η προσβολή είναι μονόπλευρη, 
μπορεί να μεταδοθεί και στο άλλο 
αυτί με τα δάκτυλα.

Η διάγνωση γίνεται στηριζόμε-
νη στο ιστορικό και στα ευρήματα 
από την ωτοσκόπηση. Ο ιατρός, 
με ήπιους χειρισμούς και με τη 
βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (μι-
κροσκόπιο, αναρρόφηση), θα κα-
θαρίσει επιμελώς τον έξω ακου-
στικό πόρο από τις εκκρίσεις, θα 
επιβεβαιώσει τη διάγνωση και θα 
αποκλείσει άλλη παθολογία στην 
περιοχή. Η τοπική φροντίδα που 

γίνεται στο ιατρείο είναι κεφαλαιώδους ση-
μασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση της 
φλεγμονής. Στον ασθενή θα χορηγηθούν 
ωτικές σταγόνες, παυσίπονα, και αν χρεια-
στεί, αντιβιοτικά από το στόμα. Συνιστάται η 
αποφυγή εισόδου νερού στο αυτί.  Σπάνια 
θα απαιτηθούν εργαστηριακές εξετάσεις.

Το κλειδί για την προφύλαξη από την εμ-
φάνιση Δ.Ε.Ω. είναι η αποφυγή 
εισαγωγής αντικειμένων  στο 
αυτί με σκοπό τον καθαρισμό 
του. Θα πρέπει να γίνει κα-
τανοητό ότι η κυψελίδα του 
αυτιού δρα προστατευτικά. 
Σε άτομα με υποτροπιάζοντα 
επεισόδια  συνιστάται η προ-
στασία του αυτιού από την εί-
σοδο νερού διά της απόφραξης της εισόδου 
του έξω ακουστικού πόρου με ωτοασπίδα 
ή με βαμβάκι καλυμμένο με βαζελίνη. Σε 
κάθε περίπτωση, η επίσκεψη στον Ω.Ρ.Λ. 
προ της έναρξης της κολυμβητικής περιό-
δου, είναι χρήσιμη.

Καλοκαίρι και ωτίτιδες

 
 Παρότι στην 
πλειονότητα των 
περιπτώσεων η 
προσβολή είναι 
μονόπλευρη, 
μπορεί να 
μεταδοθεί και στο 
άλλο αυτί με τα 
δάκτυλα.

του Ωτορινολαρυγγολόγου Βλάση Ιωαν. Μπάρτζη

Οι συνηθέστερες αιτίες για εμφάνιση Δ.Ε.Ω. είναι η παραμονή υγρασίας εντός 
του ακουστικού πόρου και το μηχανικό τραύμα από αντικείμενα που εισάγει ο 
ασθενής στο αυτί (π.χ. μπατονέτες).
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ  

Τηλ. 6986 800529

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα  
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.  

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας  

6945 832094

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

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

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17, 

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
[1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος χ 1,90 

ύψος) και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 1,5 μήκος)
[3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ 

1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος)
[4]. Alfa Frost Conservator καταψύκτης μπαούλο 

χωρητικότητας 500 λίτρων (1,55 μήκος χ 0,62 πλάτος χ 
0,89 ύψος) 

Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ 

ΚΟΡΔΑΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

6989 399606

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
8 στρέμματα με 125 ελιές και 17 στρέμ-
ματα χωράφια στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Ρουμάνι. Με δύο δρόμους επιλο-
γής Άσσο ή Λέχαιο. Στην ίδια περιοχή 
υπάρχουν ακόμα δύο κομμάτια με ελιές.

τηλ. 27420 27192,   
κιν.: 6933066781
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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Εκδηλώσεις

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος 
Βόχας τη χρονιά που μας πέρασε έλα-
βε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Αθλητικού Χορού αποσπώντας πολλές διακρί-
σεις και συνέχισε τις δράσεις του με το Χριστου-
γεννιάτικο και Πασχαλινό Παζάρι με κατασκευ-
ές των παιδιών του τμήματος εικαστικών και σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων συμμετείχε στη δράση “ Let’s do it Greece».

Στη συνέχεια ακολουθεί στις 18 Ιουνίου το 
πρωτάθλημα «OPEN DANCE» στην Κόρινθο 
όπου θα συμμετέχουν περίπου 30 παιδιά του 
συλλόγου μας σε χασάπικο, ζειμπέκικο, latin, 
oriental,hip-hop και σύγχρονο. 
Η καλοκαιρινή εκδήλωση φέτος θα είναι διή-
μερη το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουλίου στον 
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Το 
Σάββατο στις 2 Ιουλίου θα παρουσιάσουμε το 
τμήμα κιθάρας και μοντέρνους χορούς και την 
Κυριακή 3 Ιουλίου παραδοσιακούς χορούς από 
όλη την Ελλάδα και το εφηβικό τμήμα θα ανα-
βιώσει το έθιμο του παραδοσιακού γάμου, με 
έθιμα και από άλλες περιοχές της χώρας μας, 
ξεκινώντας από τη γνωριμία του ζευγαριού, 
συνεχίζοντας με τις προετοιμασίες του γάμου 
(πλύσιμο προίκας, προζύμια, κάλεσμα στο γάμο, 
ξύρισμα γαμπρού, ντύσιμο νύφης, μέλωμα πε-
θεράς και η παραδοσιακή κουλούρα),  όπου και 
θα προσφερθούν γλυκά και ποτό σε όλους τους 
παρευρισκόμενους. 
Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις θα τελειώσουν με 
την παρουσίαση 2 χορευτικών τμημάτων στις 9 
Ιουλίου στο λιμανάκι του Άσσου μετά από πρό-
σκληση του συλλόγου «ΡΕΑ».κ
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Αναβίωση εθίμου 
του παραδοσιακού γάμου
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ΒΕΛΟ
Ταξίδι στη μουσική
Για 3η συνεχόμενη χρονιά, οι Ομά-
δες Ενεργοποίησης Συλλογικότητας 
Βέλου, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα μουσικής, διοργανώνουν 
μουσική βραδιά, την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 στην πλατεία Ελευθε-
ρίας στο Βέλο, στις  8 μ.μ. Το πρό-
γραμμα θα ξεκινήσει με την παιδι-
κή-νεανική χορωδία του Δημοτικού 
Σχολείου Βέλου, σε διδασκαλία 
και διεύθυνση της κ. Γκρέκας Πε-
τούμενου-Ντρέ. Στη συνέχεια θα 
εμφανιστεί η μπάντα των μαθητών 
του Λυκείου Βέλου, Black Rebels. 
Θα ακολουθήσει το μουσικό σχήμα 
Διαπασών με τους Α. Σταύρου, Κ. 
Μητροπανόπουλο, Κ. Πανουργιά, Γ. 
Σταύρου και Γ. Τσιγκιλάρα.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Ένα έργο με τολμηρό κείμενο που 
καυτηριάζει με ιδιαίτερα κωμικό 

τρόπο τα κακώς κείμενα της σημερινής 
επικαιρότητας, ανεβάζει η Νέα Σκηνή 
του Θεάτρου Περιγιαλίου. Πρόκειται 
για την ξέφρενη κωμωδία «Οίκος 
Ενοχής», σε διασκευή και σκηνοθεσία 
του Αλέκου Ξανθάκη. Σπαρταριστοί 
διάλογοι, ξέφρενες καταστάσεις, 
απίθανες ανατροπές και όλοι οι ηθοποιοί 
πρωταγωνιστές στη σκηνή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παράστασης, προσφέρουν 
άφθονο και αβίαστο γέλιο στο κοινό, 
μέσω παρεξηγήσεων και ευτράπελων 
καταστάσεων.
Παραστάσεις: Τετάρτη 22, 
Παρασκευή 24, Κυριακή 26, 
Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Ιουνίου, 
καθώς και Παρασκευή 1, Σαββάτο 
και Κυριακή 3 Ιουλίου, με ώρα 
έναρξης στις 9.00 το βράδυ. 

Για την υγεία 
των παιδιών
Ημερίδα σχετικά με τη διατροφή, την 
υγεία και την ψυχολογία των παιδιών 
πραγματοποιεί η ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ. 
Η ημερίδα θα γίνει στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού 
Σχολείου Βέλου την Παρασκευή 
17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής 
υπευθυνότητας "ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ" σε συνεργασία με τον 
δήμο Βέλου-Βόχας και την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου του Αγ. Πνεύματος στην Αγία Τριάδα ο σύλλογος θα παρουσιάσει 
παραδοσιακούς χορούς και θα προσφέρει άρτους και εδέσματα σε όλους. 



∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

καθημερινά αναλαμβάνουμε ετοιμάζουμε για σας
με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας 

γευστικές λιχουδιές για το τραπέζι σας


