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ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ
Επαναλειτουργεί το Μουσείο
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Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Σιγή ιχθύος για τα σκουπίδια
Κόντρες στην ΚΕΔΕ για τη διαχείριση
Ενώ ο πρόεδρος του Χιλιομοδίου κλείνει την παράνομη χωματερή

Θωρακισμένη η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου έναντι της ελονοσίας

Τέταρτη φιλική νίκη για τον ΑΟΖ
Νίκησε 2-1 την Κηφισιά και ετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο 

παιχνίδι του στην Γ΄ κατηγορία με τον Τσικλητήρα Πύλου.

σελ. 2

σελ. 21

σελ. 4-7

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΕΧΕΙ ΞΗΡΑΣΙΑ

Με ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης επισημαίνει τις 
ενέργειες που έχουν γίνει για την αποφυγή κρουσμάτων σελ. 14

Συγκριτικά στοιχεία βροχοπτώσεων 40ετίας. Αναλύσεις, θέσεις, προτάσεις, απόψεις.
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2 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔιαχείριση απορριμμάτων

Η θερινή ραστώνη φαίνεται να 
έχει κυριαρχήσει στην Πελοπόν-
νησο όπου τίποτα δεν κινείται 
εδώ και αρκετές μέρες στο θέμα 
της διαχείρισης των απορριμμά-
των.  

Κι ενώ η κυβέρνηση μέσω του εγ-
γράφου Φλαμπουράρη φαίνεται 

να γέρνει προς τη λύση της ΤΕΡΝΑ, 
με τους νέους όρους που συμφωνή-
θηκαν στη σύμβαση,οι δήμαρχοι της 
περιοχής ακόμη διαφωνοούν και χά-
νονται στις συζητήσει για τη λύση του 
προβλήματος. 

Τι γίνεται όμως στις υπόλοιπες περι-
φέρειες της χώρας; Σύμφωνα με σχε-
τικό δημοσίευμα της "Καθημερινής" 
Κρήτη, Ηπειρος και Θεσσαλία είναι οι 
πρώτες τρεις περιφέρειες της χώρας 
που ολοκλήρωσαν την αναθεώρηση 
του σχεδιασμού τους για τα απορρίμ-
ματα. Ετσι ανοίγει ο δρόμος για το δυ-
σκολότερο κομμάτι, το πέρασμα... από 
τη θεωρία στην πράξη. Ειδικά για την 
Ηπειρο, η έγκριση του περιφερειακού 
σχεδιασμού συνεπάγεται την υπογρα-
φή σύμβασης (ΣΔΙΤ) για την ανάθεση 
της διαχείρισης των απορριμμάτων σε 
ιδιώτη.

Τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερι-
κών και Περιβάλλοντος ενέκριναν τις 
στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύουν 
τα κείμενα των Περιφερειακών Σχε-
διασμών για τα Απορρίμματα (ΠΕΣΔΑ) 
για την Ηπειρο και τη Θεσσαλία. Η Κρή-
τη δεν χρειάστηκε να περάσει από την 
ίδια διαδικασία, καθώς απαιτήθηκαν 
μικρές μόνο αλλαγές στον σχεδιασμό 

της. Την επόμενη εβδομάδα αναμένε-
ται το τελευταίο στάδιο, η κύρωση των 
πρώτων περιφερειακών σχεδιασμών.

ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ 
στην Ήπειρο

Για την Ηπειρο, ειδικότερα, η έγκρι-
ση του ΠΕΣΔΑ θα ανοίξει τον δρόμο για 
την υπογραφή της δεύτερης Σύμπρα-
ξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) του είδους. «Είμαστε η πρώτη 
περιφέρεια που θα υπογράψει ΣΔΙΤ 
με βάση τον νέο εθνικό σχεδιασμό», 
επισημαίνει η αρμόδια αντιπεριφερει-
άρχης Τατιάνα Καλογιάννη. 

Η σύμβαση (με την ΤΕΡΝΑ Ενεργει-
ακή) βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ οι αναθεω-
ρημένοι περιβαλλοντικοί όροι των έρ-
γων στις αδειοδοτικές υπηρεσίες του 
υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την 
άλλη πλευρά, επέλεξε την κατασκευή 
δημοσίων έργων. Ο σχεδιασμός της 

περιλαμβάνει τρεις μονάδες στους 
ΧΥΤΑ Λάρισας (δυναμικότητας 75.500 
τόνων απορριμμάτων ετησίως), Βόλου 
(64.500 τόνοι ετησίως) και Τρικάλων 
(59.100 τόνοι ετησίως) που θα υποδέ-
χονται και βιοαπόβλητα, αποκεντρω-
μένες μονάδες κομποστοποίησης, 
ανακύκλωση με 3 ρεύματα κ.ά. 

Και στην Πελοπόννησο;
Η περιφέρεια είναι αποφασισμένη 

να κυνηγήσει έως τέλους την υπογρα-
φή της ΣΔΙΤ. Μετά το πράσινο φως που 
δόθηκε, οριστικά, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο το έργο φαίνεται πιθανότερο 
από ποτέ να προχωρήσει στη σύμβα-
ση. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και 
αμετάκλητη, κρίνει ως νόμιμα το δια-
γωνισμό και τη σύμβαση σύμπραξης 
Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση απο-
βλήτων στην Πελοπόννησο.

Από την άλλη οι δήμαρχοι έχουν δι-
χαστεί και κάποιοι υποστηρίζουν ότι η 

λύση της Περιφέρειας είναι η προσφο-
ρότερη ενώ άλλοι επιμένουν στον το-
πικό σχεδιασμό. Παρόλα αυτά ολοκλη-
ρωμένα τοπικά σχέδια έχει καταθέσει 
μικρός αριθμός δήμων.

"Σύμφωνα με την πράξη 309 / 2015 
του Ε’κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου το έργο είχε κριθεί νόμιμο και 
είχε δοθεί εντολή της υπογραφής της 
σύμβασης. Στη συνέχεια υπήρξαν δύο 
ακόμη αποφάσεις του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, η 7783 και η 7784 του ΣΤ’ τμή-
ματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που 
είχε αποφανθεί αρνητικά σε προσφυ-
γή Συλλόγων κατά του έργου. Μετά 
την πρόσφατη απόφαση του Μείζονος 
τμήματος, με επταμελή σύνθεση, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε 
τελεσίδικα, αμετάκλητα και μη ανα-
στρέψιμα ότι το έργο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου τηρεί την απόλυτη νο-
μιμότητα" τονίζει η αντιπεριφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου. 

 Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ανα-
μένεται να προχωρήσει η έγκριση του 
περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης 
αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που απαιτείται 
για να συμβασιοποιηθεί το έργο. 

Την ίδια στιγμή, η διαπραγμάτευση 
της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγά-
λων Έργων Υποδομής με την ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή, που έχει ολοκληρωθεί, 
οδήγησε στην μείωση της ετήσιας ελά-
χιστης εγγυημένης ποσότητας στους 
100.000 τόνους, στην αύξηση σε επτά 
των σταθμών μεταφόρτωσης και στην 
υλοποίηση δωρεάς στο ΦΟΔΣΑ φωτο-
βολταϊκού σταθμού ισχύος 3MW.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει ότι για την αποπεράτω-
ση των εγκαταστάσεων αυτών υπολο-
γίζεται ότι απαιτούνται δύο ολόκληρα 
χρόνια, όπου η διαχείριση θα γίνεται 
με προσωρινά μέτρα!

Σιγή ιχθύος για τα σκουπίδια 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας τα έργα προχωρούν
Ανεβάζει τους τόνους η ΚΕΔΕ και ζητά την αποκλειστική διαχείριση να την έχουν οι δήμοι

 ■ Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Χιλιομοδίου έκλεισε την παράνομη χωματερή που λειτουργούσε στην περιοχή του, δημιουργώ-
ντας έτσι συνθήκες ασφυξίας στον δήμο Κορινθίων αλλά και σε άλλους όμορους δήμους που εξυπηρετούνταν εκεί.
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Τα εν Δήμω...

Επαναλειτουργεί η Εντατική 
του Νοσοκομείου Κορίνθου

Εξαρθρώθηκαν δύο μεγάλες 
σπείρες απατεώνων

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

Επαναλειτουργεί από τις 22-08-2016, 
μετά από ένα έτος αναστολής λειτουργί-
ας της, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, με 
ανάπτυξη 4 (τεσσάρων) κλινών καταρ-
χήν και με προοπτική περαιτέρω αύξη-
σης της δυναμικότητας των κλινών της 
σε μικρό χρονικό διάστημα.Η επαναλει-
τουργία της Μ.Ε.Θ υπήρξε από πλευράς 

της νέας Διοίκησης κυρίαρχος στόχος  
για την καθιέρωση του ρόλου της Νο-
σηλευτικής Μονάδας Κορίνθου στο επί-
πεδο προσφοράς των Υπηρεσιών Υγείας.
Αποτελεί την απαρχή μιας νέας συλλογι-
κής και συντονισμένης προσπάθειας στο 
σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Νο-
σοκομείου Κορίνθου και την ενίσχυση 
του δημοσίου συστήματος Υγείας.

Το διοικητικό συμβούλιο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ) αποφάσισε ομόφωνα 
σήμερα (Τετάρτη) κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασής του, πως πρέπει, 
αποκλειστικά και μόνο, ο Α’ Βαθ-
μός Αυτοδιοίκησης να διαχειρί-
ζεται τα απορρίμματα της Αττικής. 
Είχε προηγηθεί σχετική πρόταση 
του προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου 
Πατούλη. 

Παράλληλα, καταδικάστηκε ως 
απαράδεκτη (από την πλειοψηφία 
των μελών του δ.σ.) η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε από την εκτε-
λεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ για 
τη λήψη της απόφασης μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη 
διαχείριση απορριμμάτων από τον 
ΕΔΣΝΑ, στην Περιφέρεια Αττικής.

Ζητά συνάντηση 
με υπουργούς

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ ζήτησε άμε-
σα συνάντηση με τους υπουργούς 
Οικονομικών και Εσωτερικών, 
ενόψει της κατάρτισης των νέων 
προϋπολογισμών των δήμων. 
Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση, 
«ιδιαίτερα ανησυχητικές προδια-
γράφονται οι προβλέψεις» για το 
κλείσιμο των προϋπολογισμών 
των δήμων της χώρας για το 2016, 

καθώς και αυτές για τη δυνατότητα 
κατάρτισης των προϋπολογισμών 
τους για το 2017 και άρα για την δι-
ασφάλιση της σχετικά ομαλής λει-
τουργίας τους. 

Η ΚΕΔΕ ζητεί μεταξύ άλλων να 
δεσμευτεί η κυβέρνηση για την 
πλήρη υλοποίηση του προϋπολο-
γισμού 2016, να αυξηθεί η τακτική 
επιχορήγηση (ΚΑΠ) κατά ποσό 
τουλάχιστον του κόστους των μετα-
φερόμενων αρμοδιοτήτων (δημο-
τική αστυνομία, σχολικοί φύλακες, 
αλλά και των σχολικών καθαρι-
στριών), να υπάρξει απόδοση από 
το 2017 της «νέας» γενιάς παρα-
κρατηθέντων πόρων των δήμων 
από το 2009 μέχρι και σήμερα συ-
νολικού ύψους τουλάχιστον 10 δισ. 
ευρώ. Επίσης, να γίνουν αποδεκτές 
οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους 
υπερχρεωμένους δήμους, να γίνει 
κατανομή του σχετικού ποσού των 
85 εκατ. ευρώ από το Λογαριασμός 
Εξυγίανσης.

Εξιχνιάστηκαν από την 
Ασφάλεια Κορίνθου πενήντα 
εννέα περιπτώσεις απάτης και 
απόπειρες απάτης. Για τις υπο-
θέσεις αυτές κατηγορούνται 
συνολικά τριάντα πέντε άτομα, 
από τα οποία τα τριάντα δύο 
είναι Έλληνες, από 19 έως 64 
ετών και τα τρία άτομα είναι, 
ένας Ουκρανός, ένας Αλβανός 
κι ένας υπήκοος Νιγηρίας ή 
Ρουάντας, όλοι τους μέλη δύο 
εγκληματικών οργανώσεων.

Ειδικότερα, αναφορικά με 
τον τρόπο δράσης τους, τα 
μέλη των εγκληματικών ορ-
γανώσεων, ενεργώντας με 
συγκεκριμένη μεθοδολογία και 
τρόπο προσέγγισης, εξαπατού-
σαν άτομα παραθέτοντας τους 
ψευδή στοιχεία ως αληθή, με 
σκοπό το παράνομο περιουσι-
ακό όφελος.

Συγκεκριμένα, είτε επι-

κοινωνούσαν με πολίτες που 
πωλούσαν φορτηγά οχήματα, 
μηχανήματα έργων και λοιπά 
εμπορεύματα ή αγροτικά προ-
ϊόντα και με το πρόσχημα της 
αγοράς, τους αποσπούσαν τα 
αντικείμενα, αφού πρώτα τους 
έστελναν πλαστά αποδεικτικά 
καταθέσεων των συμφωνη-
θέντων χρηματικών ποσών, 
πείθοντάς τους έτσι για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής, 
είτε αναρτούσαν στο διαδίκτυο 
ψευδείς αγγελίες πώλησης 
οχημάτων, απαιτώντας την 
κατάθεση σε τραπεζικό λογα-
ριασμό, από τους υποψήφιους 
αγοραστές, ενός ποσού ως 
προκαταβολή.

Τα αντικείμενα που απο-
σπούσαν με τον τρόπο αυτό, 
στη συνέχεια τα διέθεταν στην 
αγορά, παραθέτοντας στους 
αγοραστές τους ψευδή στοιχεία 

ως αληθή, ως προς τη νομιμό-
τητα κατοχής τους. 

 Στο πλαίσιο της αστυνομι-
κής διερεύνησης που διεξήχθη 
από την Ασφάλεια Κορίνθου, 
εξακριβώθηκε ότι τα μέλη των 
εγκληματικών οργανώσεων 
κατά το χρονικό διάστημα από 
τις αρχές του έτους έως και τις 
14 Ιουλίου, κυρίως στην ευρύ-
τερη περιοχή της Πελοποννή-
σου, αλλά και σε άλλες περιο-
χές της χώρας, είχαν διαπράξει 
σαράντα τέσσερις περιπτώσεις 
απάτης και δεκαπέντε περι-
πτώσεις αποπειρών απάτης.

Από την παραπάνω εγκλη-
ματική τους δράση, είχαν απο-
σπάσει φορτηγά οχήματα, μη-
χανήματα έργων, χρήματα και 
λοιπά εμπορεύματα ή αγροτικά 
προϊόντα, που η συνολική τους 
αξία ανέρχεται στις 444.400 
ευρώ.

Αποκλειστική διαχείριση απορ-
ριμμάτων ζητούν οι δήμοι
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4 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΤο θέμα

Το μέλλον έχει      πολλή ξηρασία!
«Μὴν ἀμελήσετε.
Πάρτε μαζί σας νερό.
Τὸ μέλλον μας 
θὰ ἔχει πολλή ξηρασία».

Μιχάλης Κατσαρός  
«Θὰ σᾶς περιμένω». 

Το καλοκαίρι που φεύγει, αλλά και το μικροκα-
λόκαιρο του Φθινοπώρου που έρχεται, έχουν 
τη γεύση της …λειψυδρίας και της ξηρασίας, 
καθώς λίγο ή πολύ όλη η πεδινή και ημιορει-
νή Κορινθία αντιμετώπισε προβλήματα με το 
νερό. Προβλήματα άρδευσης, ύδρευσης αλλά 
και έλλειψης βροχοπτώσεων και ξηρασίας με 
αποτέλεσμα διάφορες επιπτώσεις στη φυτική 
παραγωγή. 
Η Στιμάγκα, το Καλέντζι, το Ψάρι και γενικότε-
ρα οι ημιορεινές περιοχές είχαν τα μεγαλύτερα 
προβλήματα φέτος ενώ στα πεδινά το Βέλο, 
η Νεράντζα και το Κοκκώνι για πρώτη φορά 
αντιμετώπισαν το φαινόμενο των διακοπών 
υδροδότησης για λόγους οικονομίας.  Οι περι-
οχές της Βόχας, Βραχάτι, Ζευγολατιό, Άσσος 
συνηθισμένες από χρόνια να ζουν με λιγοστό 
και ακριβό νερό αιφνιδιάστηκαν λιγότερο και 
βρέθηκαν πιο προετοιμασμένες έναντι των 
ελλείψεων που υπήρξαν. 
Το χειρότερο βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία 
είναι ότι οι προβλέψεις για το εγγύς και απώ-
τερο μέλλον είναι δυσοίωνες αφού η επιδεί-
νωση των κλιματολογικών συνθηκών θα φέρει 
περαιτέρω ελάττωση των βροχοπτώσεων.

ΥΨΗ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΟΧΑ (1975-2015) 
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤ'  ΕΤΟΣ)
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Σε μια άνυδρη εποχή, η Ελλάδα επιμένει να ξοδεύει αλόγιστα και συχνά ζημιωτικά για τις ίδιες 
τις καλλιέργειες, το 87% της συνολικής ποσότητας νερού για τη γεωργία, με άθλια δίκτυα, 
απαρχαιωμένες μεθόδους άρδευσης και παράνομες γεωτρήσεις. Κι αυτά όχι γιατί το αντίθε-

το θα είχε κόστος, αλλά για λόγους ευκολίας ή αδιαφορίας...
Οσο και να κλείνουμε τη βρύση, όσο και να μειώνουμε την ποσότητα νερού που χρησιμοποι-
ούμε στο καζανάκι ή να περιορίζουμε το πλύσιμο του αυτοκινήτου, στην πραγματικότητα λίγα 
πράγματα μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης νερού και τη σωστή 
διαχείρισή του. Κι αυτό γιατί το 87% του νερού που ξοδεύουμε διοχετεύεται στη γεωργία, ποσο-
στό πολύ υψηλό αν σκεφτεί κανείς ότι σε άλλες χώρες το ίδιο ποσοστό έχει πέσει κάτω του 70%. 

Από τα διαγράμματα διαπιστώνεται ότι οι βροχοπτώσεις στην περιοχή της Βόχας βαίνουν μειούμενες κατά μέσο όρο δεκαετίας. 
Επίσης, εύκολα διαπιστώνεται ότι από το 2002 και μετά οι χρονιές με χαμηλότερα ύψη βροχής είναι περισσότερες σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, όταν μια χρονιά με χαμηλό ύψος την ακολουθούσαν 3-4 χρονιές με υψηλά ύψη βροχών. Αν σε όλα αυτά 
συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι ο μέσος όρος βροχοπτώσεων στην Ελλάδα είναι τα 700 χιλιοστά, ύψος που  την τελευταία 
15ετία προσεγγίστηκε μία φορά (2006) και ξεπεράστηκε άλλη μία (2011), καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα των βροχοπτώσεων 
και της ξηρασίας στην περιοχή της Βόχας είναι εξαιρετικά οξύ.

Ο μήνας των καταστροφών και των πλημμυρών του 1997, 
ο Ιανουάριος έχει την πρωτιά σε ύψος βροχής την τελευ-
ταία 40ετία. Παραδοσιακά το μεγαλύτερο ύψος βροχής 
κατά μέσο όρο έχει ο Δεκέμβριος με ύψος που αγγίζει τα 
100 χιλιοστά βροχής, ενώ ο Ιανουάριος έρχεται δεύτερος 
με ύψος βροχής κατά μέσο όρο στα 85 χιλιοστά. Βέβαια 
αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι 
βροχοπτώσεις τους αντίστοιχους μήνες βρίσκονται πολύ 
κάτω από τους ανωτέρω μέσους όρους.
Στον αντίποδα μηδενικές βροχοπτώσεις έχουν παρατηρη-
θεί πολλές φορές το διάστημα μεταξύ Μαϊου - Οκτωβρί-
ου. Μέγιστο συνεχές διάστημα ανομβρίας είχαμε το 1997 
(Μάιος έως και Σεπτέμβριος) αλλά και τη φετινή χρονιά 
(Απρίλιος έως και Αύγουστος), τουλάχιστον έως ώρας!

(Οι μετρήσεις και τα στοιχεία προέρχονται από το προ-
σωπικό αρχείο  του Ιωάννη Βαλασόπουλου).
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Το μέλλον έχει      πολλή ξηρασία!
Διαχείριση υδάτων

ποσειδώνος 19 • παραλία κιάτου

food  •  coffee • drink & more...

ΛΑΜΠΗΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ, 
αντιδήμαρχος Τεχν. 

Υπηρεσιών Βέλου-Βόχας: 

«Αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα»

Ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσι-
ών του δήμου Βέ-
λου-Βόχας για πολ-
λοστή φορά κρούει 
τον κώδωνα του 
κινδύνου. «Από την 
άνοιξη», επιση-
μαίνει, «τονίζαμε 
την ανάγκη να 
γίνει συνετή 
χρήση του νε-
ρού. Δυστυχώς, 
στο Καλέντζι 
στέρεψε η γε-
ώτρηση της Περιφέρειας και προσδο-
κούμε ότι με τη σύνδεση στη γεώτρη-
ση του Συνεταιρισμού θα δοθούν 2-3 
κυβικά νερού. 

Στο Βέλο έγιναν παρεμβάσεις στο 
δίκτυο Καλλίρη, στο δίκτυο του δήμου 
όπως και στη Νεράντζα. Στο Ζευγολα-
τιό αγοράζουμε νερό, λύνοντας προ-
σωρινά το πρόβλημα. 

Στο Βραχάτι λόγω προσέλευσης 
τουριστών ανέβηκε η κατανάλωση 
και με τη βοήθεια του κ. Στατήρη, 
τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω γιατί 
ανταποκρίθηκε άμεσα, δώσαμε νερό 
στο πάνω Βραχάτι. 

Στο Ελληνοχώρι παρότι δώσαμε 
60.000 ευρώ δυστυχώς μείναμε από 
νερό. Τέλος το πρόβλημα της Κυρά-
Βρύσης στο Ζευγολατιό παραμένει», 
καταλήγει.

Οι απειλές και οι πιθανές λύσεις
Η απειλή της ξηρασίας

Η ξηρασία θεωρείται σοβαρή φυ-
σική καταστροφή, με πολλαπλές 
επιπτώσεις για την κοινωνία, το πε-
ριβάλλον και την οικονομία.

Η αναμενόμενη άνοδος της θερ-
μοκρασίας λόγω της παγκόσμιας 
κλιματικής αλλαγής θα εντείνει την 
εξάτμιση των επιφανειακών υδάτων, 
μειώνοντας την προσφορά νερού 
και χειροτερεύοντας την ξηρασία. Οι 
επιστήμονες εκτιμούν ότι στα νότια 
τμήματα της Βαλκανικής (συνεπώς 
και στη χώρα μας), τα οποία θα πλη-
γούν περισσότερο από την ξηρασία, 
η ελάχιστη ροή στα μεγαλύτερα και 
στα μικρότερα ποτάμια θα μειωθεί 
έως 40% και οι χρονικοί περίοδοι 
ανεπάρκειας νερού θα αυξηθούν 
έως 80%.

Στην Ελλάδα από τα 60 περίπου 
δισ. κυβικά μέτρα νερού που είναι 
το κατά μέσο όρο ετήσιο δυναμικό, 
καταναλώνεται μόνο το 10%. Το 85% 
των διαθέσιμων υδατικών πόρων 
είναι επιφανειακοί, δηλαδή νερά 
που προκύπτουν από την απορροή 
της βροχής, και μόνο το 15% προ-
έρχεται από υπόγεια νερά, δηλαδή 
νερά που αποταμιεύονται σε έναν 
υπόγειο υδροφορέα. Όμως αντί να 
αναπτύξουμε την εκμετάλλευση των 
πολλών επιφανειακών μας νερών με 
έργα, όπως φράγματα και αφαλα-
τώσεις, εκμεταλλευόμαστε ληστρι-
κά τους περιορισμένους υπόγειους 
πόρους μας, όπως προειδοποιούν οι 
επιστήμονες. 

Η στάγδην άρδευση 
Τα συστήματα άρδευσης που χρη-

σιμοποιούνται στην Ελλάδα είναι τα 
εξής τρία:

α)  Επιφανειακή άρδευση. β)  Τε-
χνητή βροχή (σωλήνες και εκτο-
ξευτήρες νερού). γ)  Μικροάρδευση 
(στάγδην άρδευση, εκτοξευτήρες 
χαμηλής πίεσης) η οποία είναι η πιο 
οικονομική στην κατανάλωση νερού.

Από όλες τις μεθόδους γενικά η 
καταλληλότερη θεωρείται η στάγδην 
άρδευση.  Κατά τη στάγδην άρδευ-
ση το νερό χορηγείται σε μέρος του 
εδάφους της καλλιέργειας και συ-
γκεκριμένα κατευθείαν στη περιοχή 
του ριζικού συστήματος κάθε φυτού. 

Το νερό χορηγείται στο κάθε φυτό 
με μικρές παροχές (της τάξεως των 
2-10 λίτρων ανά ώρα), και οι αρδεύ-
σεις γίνονται συχνότερα σε σύγκριση 
με τις άλλες μεθόδους (έως και κα-
θημερινά). Υγραίνεται μόνο το έδαφος 
που περιβάλλει – βρίσκεται κοντά στις 
ρίζες (το κυριότερο άνω μέρος τους) 

του κάθε φυτού, ενώ ταυτόχρονα όλα 
τα είδη απωλειών αρδευτικού νερού 
(εξάτμιση, βαθεία διήθηση, επιφανει-
ακή απορροή), είναι πολύ μειωμένα. 
Έτσι η συνολική κατανάλωση νερού 
κατά τη στάγδην άρδευση είναι προ-
δήλως μικρότερη από ότι κατά τις 
κλασσικές μεθόδους (επιφανειακή 
άρδευση, τεχνητή βροχή).

Ώστόσο έχει κάποια σημαντικά 
μειονεκτήματα όπως το υψηλό κό-
στος εγκατάστασης, η χρήση καθα-
ρού νερού, η καλή τεχνογνωσία για 
τη συντήρηση και τη λειτουργία του 
συστήματος και ακόμη πιθανά προ-
βλήματα τροφοπενίας στα  φυτά. 

Το γκρίζο νερό
Το γκρίζο νερό είναι το ημιακά-

θαρτο νερό που προκύπτει από τους 
νιπτήρες, τις μπανιέρες, τις ντουζιέ-
ρες και τη χρήση των πλυντηρίων 
και είναι ελεύθερο από ανθρώπινα 
απόβλητα (χρήση τουαλέτας).  Αυτό 
το νερό με την κατάλληλη επεξεργα-
σία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά 
για το πότισμα των κήπων αλλά και 
για οικιακές χρήσεις. Υπάρχουν διά-
φορες καθημερινές δραστηριότητες 

στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί, 
για παράδειγμα στο πλύσιμο των αυ-
τοκινήτων, στο πότισμα των κήπων 
και των λουλουδιών, στις τουαλέτες 
(καζανάκια) κτλ. 

Η ανακύκλωση του γκρίζου νερού 
γίνεται ως εξής: αρχικά συλλέγεται σε 
δεξαμενές στις οποίες κατακάθονται 
τα μεγάλα αιωρούμενα στερεά και 
στη συνέχεια διοχετεύεται σε δεξαμε-
νές στις οποίες γίνεται βιολογική επε-
ξεργασία. Έπειτα «περνάει» μέσα από 
ένα φίλτρο μεμβράνης ώστε να απο-
μακρυνθούν τυχόν μικρόβια και βα-
κτηρίδια και τέλος αποθηκεύεται στη 
δεξαμενή από την οποία το αντλούμε. 
Σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα 
βρόχινου νερού μπορεί να συνδεθεί 
με το σύστημα ανακύκλωσης γκρίζου 
νερού, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύ-
τερη εξοικονόμηση νερού.

Τα οφέλη από την επαναχρησιμο-
ποίηση του νερού είναι πολλαπλά, οι-
κονομικά και περιβαλλοντολογικά. Το 
σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι 
ότι καλύπτουμε τις ανάγκες μας μέσω 
της επαναλαμβανόμενης χρήσης του,  
χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον 
ειδικότερα σε περιόδους ξηρασίας.
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ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

Η ελπίδα του Ασωπού
Α ντιμέτωποι με τα προβλήματα που δημι-

ουργεί η λειψυδρία βρέθηκαν κυρίως οι 
αγρότες οι οποίοι πιέζουν να δοθούν λύ-

σεις ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην παραγωγή. 

Η μοναδική ελπίδα που φαίνεται στον ορίζοντα 
είναι το φράγμα του Ασωπού, το οποίο όμως κα-
τήντησε τα τελευταία χρόνια ένα νέο «γεφύρι της 
Άρτας» αφού η πρόοδος των εργασιών έχει ρυθ-
μούς χελώνας. 

Πριν λίγο καιρό φάνηκε ότι οδηγείται σε ομα-
λοποίηση αφού εδώ και αρκετούς μήνες "μπήκε" 
στο έργο ο ΑΚΤΏΡ και πλέον έχουμε το κοινοπρα-
κτικό σχήμα ΙΟΝΙΟΣ-ΑΚΤΏΡ.

Επιπλέον, το Υπουργείο Υποδομών αποφάσισε 
να δώσει μία "ενδιάμεση" παράταση μέχρι το τέ-
λος του 2016 (31.12.16) προκειμένου μέχρι τότε 
να οριστικοποιηθεί η ένταξη του υπόλοιπου αντι-
κειμένου στο Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατόπιν αναμένεται να δοθεί και η τελευταία (;) 
παράταση προκειμένου αυτό το μεγάλο αναπτυξι-
ακό έργο να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουρ-
γία. Με την κατασκευή του φράγματος η υδροδό-
τηση των αγροτικών καλλιεργειών αναμένεται ότι 
θα γίνεται απρόσκοπτα, δίνοντας μια αξιοπρεπή 
λύση στο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, 
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 Τι περιλαμβάνει το έργο
Με την κατασκευή του φράγματος αξιοποιού-

νται τα νερά του ποταμού Ασωπού αρδεύοντας 
κατ’ εκτίμηση, 50.000 στρέμματα καλλιεργού-
μενης έκτασης, δίνοντας έτσι νέα δυναμική στην 
ανάπτυξη της γεωργίας, στην πεδινή Κορινθία. 
Εξασφαλίζεται παράλληλα η τροφοδοσία της ευ-
ρύτερης περιοχής με νερό άρδευσης, άριστης 
ποιότητας, προστατεύοντας έτσι τις πεδινές γεω-
τρήσεις από τον κίνδυνο της υφαλμύρωσης. Βέ-
βαια η λίμνη, ανάντη του φράγματος, μήκους 6,0 
περίπου χιλιομέτρων, αναμένεται να επηρεάσει το 
μικροκλίμα της περιοχής, με επιπτώσεις στην πα-
ραγωγή, θετικές ή αρνητικές, οπωσδήποτε όμως 
άγνωστες, προς το παρόν.

Πέραν αυτού το φράγμα του Ασωπού αναμένε-
ται να λειτουργήσει και ως τουριστικό αξιοθέατο 
προσελκύοντας πλήθος τουριστών. 

Ώστόσο, για τη λειτουργία του φράγματος και 

των λοιπών έργων απαιτείται φορέας διαχείρισης, 
ο οποίος θα καθορίζει του όρους αξιοποίησης του 
φράγματος και της περιοχής, της εκμετάλλευσης 
του υδάτινου δυναμικού και όλων των συναφών 
έργων.

Σημαντικό είναι ο φορέας αυτός να συσταθεί 
πριν την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να με-
λετηθούν οι παράμετροι και οι τρόποι αξιοποίη-
σης των υδάτων έτσι ώστε με τη λειτουργία του 
φράγματος η περιοχή να είναι έτοιμη να δεχτεί τις 
ευεργετικές επιπτώσεις του.

Η ταυτότητα του έργου
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή 

χωμάτινου φράγματος στον ποταμό Ασωπό Ν. 
Κορινθίας ύψους 68 μέτρων, που κατασκευάζεται 
στα όρια των δήμων Σικυωνίων και Βέλου-Βό-
χας, ανάμεσα στα χωριά Παραδείσι και Στιμάγκα. 
Συγκεκριμένα βρίσκεται 2 χλμ περίπου ΝΑ του 
οικισμού Παραδείσι και 4χλμ περίπου ΒΔ από τον 
οικισμό Στιμάγκα.

Επίσης θα κατασκευαστούν όλα τα συναφή 
έργα του φράγματος (εκτροπής, εκκενώσεως, 
υπερχειλίσεως, υδροληψίας κ.λ.π) καθώς και τα 
έργα του αγωγού μεταφοράς του νερού στις προς 
αξιοποίηση περιοχές και της οδοποιίας για την 
αποκατάσταση τη οδικής επικοινωνίας. Το μήκος 
της στέψης του φράγματος θα είναι 425μ, το μέγι-
στο πλάτος στη βάση του θα φθάνει τα 450μ, ενώ 
ο όγκος του επιχώματος θα είναι 4.000.000 κυβι-
κά μέτρα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης του 
φράγματος θα είναι 29.100.000 κυβικά μέτρα και 
με τη συνεχή ροή του ποταμού υπολογίζεται ότι 
θα αξιοποιούνται 41.000.000 κυβικά μέτρα νερού 
κάθε χρόνο.

Για τη μεταφορά του νερού προς τα υφιστάμενα 
δίκτυα άρδευσης, προβλέπεται κατασκευή κε-
ντρικού αγωγού μήκους 4.100 μέτρων και διατο-
μής 1,2 μέτρων. Το έργο κόστους 58,75εκ.ευρώ 
ξεκίνησε το 2010 από την ΙΟΝΙΟΣ αλλά συνάντησε 
πληθώρα προβλημάτων κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, κυρίως λόγω προβλημάτων του 
αναδόχου. 

Ευχή και ελπίδα για όλους τους κατοίκους της 
πεδινής Κορινθίας είναι με τα νέα δεδομένα της 
Κοινοπραξίας με τον Άκτωρα το έργο να συνεχι-
στεί και να ολοκληρωθεί.

 ■ Το φράγμα του Ασωπού ξεκίνησε να κατασκευάζεεται το 2010 από την εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ αλλά συνάντησε 
πληθώρα προβλημάτων κατά την διάρκεια της κατασκευής, κυρίως λόγω δυσκολιών του αναδόχου. 
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Το πρόβλημα είναι γνωστό από χρόνια αλλά η 
φετινή παρατεταμένη ανομβρία ήρθε να μας το 
θυμίσει με τρόπο δραματικό. Η αγροτική παρα-
γωγή υποβαθμίστηκε και ποιοτικά και ποσοτι-
κά. Στα σπίτια μας η παροχή κομμένη για πολ-
λές ώρες ή και μέρες. Και φυσικά μη ξεχνάμε 
ότι πόσιμο νερό δεν είχαμε, δεν έχουμε και δε 

βλέπουμε καμιά κίνηση για να αποκτήσουμε. 

Τ α πράγματα όμως δεν ήταν 
πάντα έτσι. Λίγες δεκαετίες 
πριν κάθε νοικοκυριό είχε πη-

γάδι ή γεώτρηση και άφθονο νερό για 
να καλύπτει τις ανάγκες του είτε για 
πότισμα είτε για πόσιμο.
Σε κεντρικά σημεία των χωριών 
υπήρχαν είτε πηγές είτε γεωτρήσεις 
που έδιναν επίσης πόσιμο νερό και 
βέβαια θυμίζω τα αρτεσιανά στην πα-
ραλία Βραχατίου και Νεράτζας.
Ακόμη δε παλιότερα, η περιοχή ανά-
μεσα στις γραμμές του τρένου και τη 
θάλασσα, ήταν ένας μεγάλος βάλτος.
Τι έγινε λοιπόν και χάθηκαν όλα 
αυτά τα νερά;
Έγινε της αναπτύξεως.
Πρώτα αποξηράναμε το βάλτο για 
να εκμεταλλευτούμε τη γη για κατοι-
κία και καλλιέργειες. Μετά άρχισε να 
αυξάνεται ο πληθυσμός και οι συνή-
θειές μας (δε λουζόμαστε πλέον κάθε 
Σάββατο όπως τον παλιό καλό καιρό), 
αυξήθηκαν δε και οι ποτιστικές καλ-
λιέργειες.
Στη συνέχεια αρχίσαμε να 'περιορί-
ζουμε' (το λέω ευγενικά) τη δασική 
ζώνη, στα ορεινά, αυξάνοντας πα-
ράλληλα την καλλιεργητική ζώνη. Τα 
δάση, ως γνωστόν, παράγουν νερό τα 
κτήματα και τα περιβόλια καταναλώ-
νουν. Επίσης αναπτύχθηκε το τουρι-
στικό ρεύμα και η περιοχή άρχισε να 
φιλοξενεί τους παραθεριστές κατά 
χιλιάδες.
Τελικά κατορθώσαμε,
• να εξαφανίσουμε τα δάση,
• να καλλιεργήσουμε τις βουνοκορ-

φές,
• να γεμίσει η περιοχή με εξοχικά.
Αυτό έφερε μεν πλούτο στην περιοχή 
εξαφάνισε όμως σταδιακά τα αποθέ-
ματα νερού.
Οι βρύσες στέρεψαν, τα πηγάδια ξε-
ράθηκαν και αυτά που απέμειναν εί-
ναι πλέον ανεπαρκή.

Τι κάνουμε τώρα;
Να γυρίσουμε στο παρελθόν μάλλον 
δεν το συζητάμε. Άρα πρέπει να ανα-
ζητήσουμε πρόσθετο νερό.

Γεωτρήσεις
Δεδομένου ότι τα υπόγεια αποθέματα 
νερού τα έχουμε ανακαλύψει μάλλον 
όλα και τα εκμεταλλευόμαστε αδια-
λείπτως, τυχόν νέες γεωτρήσεις δε 
θα μας δώσουν πρόσθετο νερό. Στην 
καλύτερη περίπτωση θα τραβήξουμε 

νερό από παρακείμενη γεώτρηση και 
θα τσακωθούμε με το γείτονα.
Ο μεγάλος κίνδυνος όμως είναι η 
υφαλμύρωση, δηλαδή η εισροή θα-
λασσινού νερού στον υδροφόρο 
ορίζοντα και η καταστροφή της γεώ-
τρησης και των αρδευόμενων καλ-
λιεργειών. Άρα νέες γεωτρήσεις τις 
ξεχνάμε.

Μικρά φράγματα στα 
ποτάμια και στα ρέματα.
Είναι μια εύκολή, φτηνή και δοκιμα-
σμένη λύση.
Φτιάχνοντας υδατοφράγματα π.χ. στο 
Ζαπάντι παρεμποδίζουμε τη φυσική 
και ανεξέλεγκτη ροή του νερού το 
οποίο λιμνάζει και απορροφάται από 
τη γη.  Με τον τρόπο αυτό φτάνει λι-
γότερο νερό στη θάλασσα (άρα και 
λιγότερα σκουπίδια), αλλά ενισχύεται 
ο υδροφόρος ορίζοντας και οι υπάρ-
χουσες γεωτρήσεις.

Λίμνη Δόξα (γιατί όχι;)
Αυτή η υπέροχη λίμνη φτιάχτηκε 
πριν από λίγα χρόνια για να καλύψει 
ανάγκες αρδευτικές. Για λόγους που 
αγνοώ (μέχρι την ώρα που γράφω το 
άρθρο) δεν έγινε ποτέ εκμετάλλευση 
των υδάτων και η λίμνη μετεξελίχθη-
κε σε τουριστικό πόλο.
Εκτιμώ ότι θα μπορούσε να μας δα-
νείσει λίγα κυβικά νερό, σε περιόδους 
ανάγκης, χωρίς να χάσει το σημερινή 
μορφή της.
Βέβαια ανήκει στη δικαιοδοσία δι-
πλανού δήμου και οι συνεννοήσεις 
θα είναι δύσκολες, αλλά και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε επίσης 
δύσκολα και πιεστικά.
Αξίζει να επιχειρήσουμε την προσπά-
θεια.

Φράγμα Ασωπού.
Εδώ έχουμε εναποθέσει όλες μας 
τις ελπίδες για οριστική επίλυση του 
προβλήματος υδροδότησης.
Η ‘κακή μας μοίρα’ όμως καθυστερεί 
την ολοκλήρωση του έργου και οι 
ενδείξεις για ευόδωση των εργασιών 
είναι συγκρατημένα αισιόδοξες ή συ-
γκρατημένα απαισιόδοξες  (ανάλογα 
πως το βλέπει ο καθένας).
Αν τελικά το έργο φτάσει στο αίσιο 
τέλος του, μάλλον θα συνδράμει στην 
επίλυση μεγάλου μέρους των προ-
βλημάτων μας ή και όλων. Ερωτημα-
τικά υπάρχουν και για την ποσότητα 

Νερό υπάρχει 
(αλλά είναι αλλού...)

Γράφει o
ΛΕΩΝΙΔΑΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ*

του νερού και για την ποιότητα και βέβαια 
για την ικανότητα του έργου να ικανοποι-
ήσει και τις ανάγκες ύδρευσης. Να μας 
δώσει δηλαδή πόσιμο νερό.
Σίγουρα θα χρειαστούν συμπληρωματι-
κά έργα εκμετάλλευσης. Εδώ κάνουμε 
απλώς υπομονή.

Στυμφαλία - Ζήρεια
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες 
στην περιοχή της Ζήρειας-Στυμφαλίας 
υπάρχει άφθονο πόσιμο νερό. Ένα μικρό 
μέρος αυτού καλύπτει τις ανάγκες του δή-
μου της Κορίνθου (μερικώς)  και σύντομα 
και του Κιάτου. Η ποσότητα του νερού 
επαρκεί, πάντα κατά τις πληροφορίες, για 
να καλύψει το σύνολο των αναγκών των 
τριών δήμων. Βέβαια θα χρειαστούν έργα 
όπως γεωτρήσεις δίκτυα κλπ.
Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες τότε 
η λύση για πόσιμο νερό είναι μπροστά 
μας. Στην περίπτωση αυτή θα πρότεινα να 
δημιουργηθεί από τους τρεις δήμους μια 
κοινή επιχείρηση ύδρευσης και να πράξει 
τα δέοντα.

Η θάλασσα. 
Το μόνο μέρος που έχει σίγουρα νερό 
σε απέραντες και διαρκώς ανανεούμε-
νες ποσότητες είναι η θάλασσα. Όπως 
καταλαβαίνετε θα χρειαστούμε ένα η 
περισσότερα  εργοστάσια αφαλάτωσης. 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε 
ορισμένα ελληνικά νησιά,  με πρόβλημα 

επάρκειας νερού και σε εκτεταμένη κλί-
μακα στην  αραβική χερσόνησο, που το 
πρόβλημα είναι και μεγαλύτερο. Φυσικά 
το κόστος ανεβαίνει. Με πρόχειρο υπολο-
γισμό εκτιμώ τριπλασιασμό του κόστους, 
συγκρίνοντας με το κόστος γεωτρήσεων. 
Όμως είναι ίσως η τελική λύση και καλό 
είναι να τη βάλουμε στο τραπέζι από 
τώρα.

Άλλες Λύσεις
Υπάρχουν και ποιο ‘εξωτικές’ λύσεις αλλά 
ελπίζω να μην καταλήξουμε εκεί.
• Ψεκασμός νεφών με ειδικά χημικά που 

προκαλούν βροχή. Δοκιμασμένη μέ-
θοδος σε ορισμένες περιοχές της γης. 
Υπάρχει ο κίνδυνος να αυξήσει τους 
ψεκασμένους γύρω μας έχει δε και ιδι-
αίτερα υψηλό κόστος.

• Λιτανείες – Χορός της βροχής. Μέ-
θοδος που είχε πολύ πέραση στο πα-
ρελθόν από διάφορες θρησκευτικές 
ομάδες και τους ινδιάνους της άγριας 
δύσης. Λόγω περιορισμένων αποτελε-
σμάτων εγκαταλείφθηκε.

Δεδομένου ότι δε διεκδικώ τίτλους και 
δάφνες ειδικού επιστήμονα, τα παραπάνω 
είναι απλές λογικές σκέψεις και πληροφο-
ρίες που συνέλεξα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιβε-
βαιωθούν οι πληροφορίες και να μελε-
τηθούν επιμελέστερα και πληρέστερα οι 
διάφορες λύσεις. 
Ίσως η σωστή αντιμετώπιση να προέλθει 
από συνδυασμό των παραπάνω ή και άλ-
λων παραμέτρων.

Όμως κάτι πρέπει να κάνουμε και να το 
κάνουμε ΤΏΡΑ.
Ο χρόνος και το μέγεθος του προβλήμα-
τος δε μας επιτρέπει άλλες αναβολές.

Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι 
δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της 

Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης 
Βέλου-Βόχας

ΤΗΛ. 6946 554749  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Γυναικεία - Ανδρικά-αξεσουάρ

5-20 €
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Με βάση το εισόδημα του 2015, 
εισφορές αγροτών το 2017

Στα εισοδήματα που είχαν 
δηλώσει το 2015 (δηλαδή 
βάσει των εκκαθαριστικών 
του 2016), θα πληρώνουν το 
2017 οι αγρότες εισφορά υπέρ 
ΕΦΚΑ (το νέο υπερ-ταμείο).

Έτσι, ο υπολογισμός από 
την 1/1/2017, οπότε αλλάζει 
σύμφωνα με το νέο Ασφαλι-
στικό, το σύστημα παρακρά-
τησης των εισφορών για την 
κύρια σύνταξη, την ασθένεια, 
την επικουρική ασφάλιση και 
το εφάπαξ (για όσους έχουν 
όλες τις σχετικές «καλύψεις»), 
δεν θα γίνεται επί του πραγμα-
τικού εισοδήματος του κάθε 
μήνα και του έτους της επαγ-
γελματικής δραστηριότητας, 
αλλά, με το εισόδημα προη-
γούμενων ετών με αναγωγή 
σε 12μηνη βάση.

Η οριστική εκκαθάριση των 
διαφορών που είναι βέβαιο ότι 
θα προκύπτουν με βάση τις 
προκαταβολές και τις τελικές 
πράξεις επιβολής ασφαλίστρων, 
θα γίνεται στο...τέλος κάθε επό-
μενου χρόνου, δημιουργώντας 
πολλά γραφειοκρατικά και λο-
γιστικά ζητήματα επιστροφών 
εισφορών ως «αχρεωστήτως 
καταβληθείσες» ή καταβολής 
επιπλέον ποσών...

Οι κερδισμένοι 
και οι χαμένοι

Με αυτά τα δεδομένα, ο 
νέος τρόπος υπολογισμού 
των εισφορών καταργεί τα 
«κλειστά» ασφάλιστρα που 
έως και φέτος πληρώνουν 
(όσοι...πληρώνουν) οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες και ευνοεί 
όσους είχαν δηλώσει το 2015 
χαμηλά εισοδήματα. Αντίθετα 
θα θίξει, λόγω αυξημένης πα-
ρακράτησης έως ότου γίνει η 
τελική εκκαθάριση με βάση το 
πραγματικό εισόδημα, όλους 
όσοι είχαν υψηλότερα εισοδή-
ματα τα οποία μπορεί να μην 

επαναλήφθηκαν το 2016, εξ’ 
αιτίας της συνεχιζόμενης κρί-
σης, ούτε και να υπάρχουν το 
2017. Ερωτηματικά, ωστόσο, 
υπάρχουν για το αν θα αυξηθεί 
η εισπραξιμότητα των εισφο-
ρών όπως και για το τελικό 
ύψος των εσόδων του ΕΦΚΑ 
από τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και τους αυτοαπα-
σχολούμενους.

Κατώτατη και ανώτατη
Το ανώτατο όριο μηνιαίου 

ασφαλιστέου εισοδήματος έχει 
οριστεί στα 5.860,80 (το δεκα-
πλάσιο του κατώτατου μισθού 
άγαμου μισθωτού ηλικίας 
άνω των 25ετών) που σημαί-
νει εισφορά 1.172,16 ευρώ 
το μήνα για τη σύνταξη και 
407,32 ευρώ για την ασθένεια. 
Αντίστοιχα, η ελάχιστη μηνιαία 
βάση υπολογισμού των εισφο-
ρών των ελεύθερων επαγ-
γελματιών θα είναι τα 586,80 
ευρώ, δηλαδή μηνιαία εισφο-
ρά για τη σύνταξη στα 117,36 
ευρώ και για την ασθένεια στα 
40,80 ευρώ. Ακόμη χαμηλό-
τερη βάση υπολογισμού των 
εισφορών (στο 70% του κατώ-
τατου μισθού ή 410,76 ευρώ) 
προβλέπεται, προς το παρόν, 
για ειδικές κατηγορίες ασφα-
λισμένων (νέους επιστήμονες 
καθώς και για τους αγρότες).

Ανησυχία στους αγροτές για νέο 
φόρο στο νερό άρδευσης

Καθησυχαστικός ο υπουργός

Έντονη ανησυχία έχει δημιουργηθεί στις τά-
ξεις των αγροτών μετά τη γνωστοποίηση του 
σχεδίου ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ περί τιμολόγησης 
και κοστολόγησης υπηρεσίων ύδατος. Στο εν 
λόγω σχέδιο αναφέρεται ότι οι πάροχοι υπη-
ρεσιών ύδατος, λαμβάνουν υπόψη τους, πέραν 
του χρηματοοικονομικού κόστους και το πε-
ριβαλλοντικό κόστος γι' αυτό και θα πρέπει να 
αναφέρουν στα τιμολόγια το "περιβαλλοντικό 
τέλος". Καθησυχαστικός από την πλευρά του ο 
Υπουργός ΑΑΤ, κ. Αποστόλου, για δραματικές 
συνέπειες στο ήδη αυξημένο κόστος παραγω-
γής των αγροτών μίλησε ο Πρόεδρος του ΑΣ 
Λαρισαίων Αγροτών κ. Χ. Σιδερόπουλος εάν 
έρθει νέα εισφορά στο αρδευτικό νερό.

Μετά τη γνωστοποίηση από το ΥΠΕΚΑ ότι το 
Σχέδιο ΚΥΑ με τίτλο: «Έγκριση γενικών κανό-
νων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσι-
ών ύδατος.Μέθοδος και διαδικασίες  για την 
ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος 
στις διάφορες χρήσεις του» θα βρίσκεται σε 
διαβούλευση έως την 1η Σεπτεμβρίου, ανησυ-
χία επικρατεί στις τάξεις των αγροτών καθώς 
στο σχέδιο γίνεται αναφορά (Άρθρο 7) για ένα 
"περιβαλλοντικό τέλος", το οποίο θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους οι πάροχοι υπηρεσιών 
ύδατος,  πέραν του χρηματοοικονομικού κό-
στους για να προχωρήσουν στην τιμολόγηση 
των υπηρεσιών τους. 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΑΣ Λαρι-
σαίων Αγροτών κ. Χ. Σιδερόπουλος: «Η συ-
γκεκριμένη εξέλιξη μας απασχολεί πάρα πολύ. 
Να κάνουμε σωστή διαχείριση του νερού, αυτό 
είναι σωστό αλλά όχι να μπει καινούριος φό-

ρος. Ο κόσμος έχει πρόβλημα υπολογίζουμ ότι 
θα φτάσουμε φέτος σε κόστος παραγωγής 90 
ευρώ το στρέμμα. Αν βάλεις το ενοίκιο και τα 
υπόλοια κόστη και έρθει και νέα αύξηση στο 
νερό, τα πράγματα θα είναι δραματικά για τον 
αγρότη».

Αποστόλου: καμία απόφαση 
για μεταβολή στα τιμολόγια του 
αρδευτικού νερού

Να καθησυχάσει επιχείρησε με χθεσινές δη-
λώσεις του ο Υπουργός ΑΑΤ κ. Ε. Αποστόλου 
ο οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται απόφαση για 
μεταβολή στις τιμές των τιμολογίων του αρ-
δευτικού νερού:

«Θέλω να διευκρινίσω κατηγορηματικά ότι 
δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση για μεταβο-
λή των τιμολογίων του αρδευτικού νερού. Το 
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης  που έθεσε σε 
διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε εφαρμογή της σχετικής Ευρω-
παϊκής Οδηγίας για τα Ύδατα, αποσκοπεί στο 
να διαχειριστούμε τα νερά μας με τρόπο ορθό, 
βιώσιμο και ορθολογικό.

Όσον αφορά στο αρδευτικό νερό, όλοι γνω-
ρίζουν ότι σήμερα ισχύουν διαφορετικοί (ή 
καθόλου) κανόνες σε κάθε περιοχή της χώρας 
μας.

Η ορθή κοστολόγηση, την οποία προβλέπει 
η υπό διαβούλευση ΚΥΑ, το να ξέρουμε δηλα-
δή την πραγματική κατάσταση, θα επιτρέψει να 
δημιουργηθεί μελλοντικά μια ενιαία, δίκαιη και 
ορθολογική τιμολογιακή πολιτική», ανέφερε ο 
κ. Υπουργός.



ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

τηλ. 27420 35333

με 40 εκατοστά λάμα
και ισχυρό κινητήρα 2 ίππων 139,00€

από 250€

Πάρε τη δύναμη 
στα χέρια σου!

Πάρε τη δύναμη 
στα χέρια σου!

Αλυσοπρίονο Partner P340S
του ομίλου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ
FIRST STEP

1. Πολίτη Αθηνά Excellent
2. Ρήγας Δημήτριος Excellent
3. Πολίτη Αγγελική-Σπυριδούλα Merit
4. Mιχαλοπούλου Βασιλική Merit
5. Μιχαλόπουλος Θεοφάνης-Ευάγγελος Merit
6. Βορινιώτης Κωνσταντίνος Merit
7. Μπαλαμπάνης Γεώργιος Merit
8. Ελ Σαναφάουι Ιωάννα Pass

BEGINNERS LEVEL PRE A1 
1. Αναγνωστόπουλος Αντώνης Excellent
2. Ζιάραγκας Χρήστος Excellent
3. Τζώρτζης Βασίλειος Excellent
4. Ντάκου Φωτεινή Μerit

ELEMENTARY LEVEL A1 
1. Βλαστάρης Βαγενάς Νικόλαος Excellent
2. Βελέντζας Ιωάννης Pass

LEVEL B1 (Intermediate) 
1. Θεοχάρη Σταυρούλα Pet Cambrigde
2. Γούμενος Άρης Pet Cambrigde
3. Μπαρδάκος Δημήτρης Pet Cambrigde
4. Μπαρδάκου Γεωργία NOCN Merit
5. Καίσαρη Αριστέα NOCN Merit
6. Μπαρμπόπουλος Νικόλαος NOCN Merit
7. Σπύρου Γεώργιος NOCN Merit
8. Μαρδίκης Δημήτρης NOCN Pass
9. Παπαδάτος Ραφαήλ NOCN (3 ενότητες)

10.  Σπυρόπουλος Αντώνης  NOCN (3 ενότητες)

LEVEL B2 (Lower) 
1. Πολίτη Σοφία-Μαρία FCE Cambridge
2. Bλαστάρη Βαγενά Χρύσα-Μαρία FCE Cambridge
3. Γκαραβέλου Νεκταρία FCE Cambridge
4. Χελιώτης Γεώργιος FCE Cambridge
5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα  ΝΟCN  Destinction 

 και  PTE
6. Kαλλάς Χρήστος ΝΟCN Destinction
7. Τανισχίδης Ιωάννης ΝΟCN Μerit
8. Ξενοπούλου Νικολέτα ΝΟCN Destinction
9. Ξενοπούλου Βασιλεία ΝΟCN Pass

10. Ρίσβα Ιωάννα ΝΟCN Pass
11. Γιάννι Φαμπιόλα ΝΟCN Pass

LEVEL C2 (Proficiency)
1. Γεωργοπούλου Έφη Michigan ΕCPE

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1. Zιάραγκας Θωμάς Βαθμός 17,2
2. Τζαφέρη Αντωνία Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Τμήμα Επικοινωνίας
 και Πολιτισμού, Αθήνα

ΓΑΛΛΙΚΑ

DELF A1
1. Καλλά Αναστασία
2. Κρεμασμένου Βασιλική
3. Λάσκου Χριστίνα

DELF B1
1. Kαγκαρά Δέσποινα
2. Μωυσιάδη Μαρία Αγγελική
3. Πολίτη Σοφία Μαρία

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Β2 CERVANTES &
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1. Παπαϊωάννου Δημήτρης
Univerisidad Complutense de Madrid  

με μάστερ  Universitario en Planificacion y 
Gestion de Destinus Turisticos

Ελ. Βενιζέλου 41-43, ΒΡΑΧΑΤΙ % 27410 51210 & 56205

Συγχαρητήρια σε όλους!
 

Eνημερωθείτε για τα ΦΟΙΤΗΤΙΚΆ & ΕΦΗΒΙΚΆ 
πακέτα (αγγλικά-γαλλικά-ισπανικά), 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 
για τις πανελλήνιες εξετάσεις 

& για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ 
για επαγγελματίες CAREER PATHS 
σε συνεργασία με το GREENWICH 
UNIVERSITY, LONDON & UNICERT

Kαλή σχολική χρονιά!

Εγγραφές από 29 Αυγούστου • Έναρξη μαθημάτων 12 Σεπτέμβρη

Ολυμπία Οδός: Νέα διόδια από το Νοέμβριο
Ο… κούκος αηδόνι θα στοιχίζει στους οδηγούς το 

ταξίδι από την Πάτρα στην Αθήνα και από την Αθήνα 
στην Πάτρα, μετά την μυστική συμφωνία που υπέ-
γραψε το υπουργείο Υποδομών με τη Ολυμπία Οδό.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η αμφίπλευρη 
λειτουργία τουλάχιστον των δύο εκ των τριών προ-
βλεπόμενων σταθμών διοδίων της διαδρομής, πριν 
από το τέλος του έτους, και η δυνατότητα απευθείας 
ανάθεσης στους κατασκευαστές της ολοκλήρωσης 
των σημείων ευθύνης της ΕΡΓΟΣΕ.

Σε ότι αφορά το τμήμα Κορίνθου-Πάτρας προ-
βλέπονται τρεις σταθμοί διοδίων: Κιάτου (σήμερα 
χρεώνει στη μία κατεύθυνση), Νικολαίικων (Αίγιο, 
νέος σταθμός) και Αραχωβίτικων (νέος σταθμός σε 

αντικατάσταση των διοδίων Ρίου, που σήμερα χρε-
ώνουν την άλλη κατεύθυνση).

Αυτό που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί είναι ότι 
οι σταθμοί Κιάτου και Αραχωβίτικων θα ξεκινήσουν 
να λειτουργούν αμφίπλευρα τον φετινό Νοέμβριο, 
χρεώνοντας τα ολοκληρωμένα κομμάτια του άξονα 
(προς 0,06 ευρώ/χλμ. για τα Ι.Χ.).

Με δεδομένο ότι η εθνική οδός Κορίνθου-Πάτρας 
είναι συνολικά 120 χλμ., η χρέωση όταν λειτουργή-
σουν όλοι οι σταθμοί διοδίων στο σύνολο του δρό-
μου θα είναι 7,20 ευρώ για τα Ι.Χ.

Συνολικά μέχρι την Αθήνα θα καλείται να πληρώ-
σει κάποιος ποσό άνω των 12 ευρώ, ενώ εάν κάνει 
χρήση και της Αττικής Οδού αυτό θα ξεπερνά ή θα 
αγγίζει τα 15 ευρώ. Ουσιαστικά κάποιος από την 
Πάτρα για να πάει και να επιστρέψει από την Αθήνα 
θα καλείται να πληρώσει από 24 έως 30 ευρώ!

Σημειώνεται ότι το έργο παραδίδεται από τον 
προσεχή Μάρτιο (εκτός από 4 σημεία από Δερβέ-
νι ως Ρίο) που θα παραδοθούν τον Αύγουστο του 
2017.



φροντιστη
ριακά βιβ

λία 

σε απίθαν
ες τιμές

ελάτε να φτιάξουμε μαζί τη σχολική λίστα και 
επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές μας!

e-mail: info@mpitsakoubooks.gr
% 27410 51133

ΒΡΑΧΑΤΙ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

ΣΑΚΙΔΙΑ ΤΡΟΛΕΪ

...όλα τα 
ξενόγλωσσ

α 

με κάθε σχολική λίστα 
ένα κουτί 12 μολυβιών

δώρο

70€

63€

32,80€
ΣΑΚΙΔΙΟ 2 ΘEΣΕΩΝ 

ΜΕ ΜΑΝΤΗΛΙ

όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
η σχολική χρονιά ξεκινά από εδώ!

59,40€
ΣΑΚΙΔΙA TΡΟΛΕΪ

POLO ‘’ANATOLIA’’

43,20€
ΣΑΚΙΔΙA POLO
‘’NOSTALGIA’’

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
POLO ΤΡΟΛΕΪ

3 ΘΕΣΕΩΝ

0,70€
ΤΕΤΡΑΔΙΑ



∆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
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Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, 
Bραχάτι

τηλ. 2741 050151
www.famous-shoes.gr

Επαναλειτουργεί 
το Μουσείο Αρχαίας 

Σικυώνας

Τις πύλες του στο κοινό ανοίγει εκ νέου το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αρχαίας Σικυώνας. 

Το Μουσείο της Σικυώνας στεγάζεται σε τμήμα ενός ρωμαϊκού Βα-
λανείου (Θέρμες) και βρίσκεται βόρεια της αγοράς της ελληνιστικής 
και της ρωμαϊκής πόλης. Πρόκειται για δημόσια λουτρά, κατασκευα-
σμένα από πλινθοδομή, που διατηρήθηκαν σε αρκετά καλή κατάστα-
ση, καθώς οι τοίχοι τους σώθηκαν σε ύψος 4 μ.  Το 1935, ο καθηγητής 
Αν. Ορλάνδος ανέσκαψε το μνημειακό συγκρότημα και διαμόρφωσε 
τέσσερις χώρους του σε αρχαιολογικό μουσείο.

 Στον υπαίθριο χώρο εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη, ταφικές στήλες
και ενεπίγραφα βάθρα, προερχόμενα από μνημεία της ελληνιστικής, 

της ρωμαϊκής και της παλαιοχριστιανικής Σικυώνας.
 Στο εσωτερικό του μουσείου παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά μέλη 

από τα δημόσια κτίρια της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής πόλης. Εκτί-
θενται επίσης τμήματα αγαλμάτων και αγαλματίων, θεϊκών κυρίως 
μορφών, που προέρχονται είτε από την ανασκαφή των Θερμών και 
του θεάτρου είτε αποτελούν τυχαία ευρήματα, επιγραφές και τμήμα 
ενός επιδαπέδιου μωσαϊκού οικίας της κλασικής εποχής.

Το Μουσείο θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας απο τις 
8:00 έως 15:00. Είσοδος 2,00 ευρώ.
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ΓνώμηΠεριφέρεια Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετι-
κά με το πρόγραμμα κωνωποκτονίας και αντιμε-
τώπισης της ελονοσίας που υλοποιεί η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου δήλωσε: 

«Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το 2009 
και μετά, καταγράφονταν κρούσματα ελονοσίας με 
ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης σχεδόν κάθε έτος, 
κυρίως ως σποραδικά κρούσματα, αλλά και σε 
συρροές (τα έτη 2011- 2012).

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
μας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου πήρε τη πρω-
τοβουλία, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους 
φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 
ECDC,το ΚΕΕΛΠΝΟ και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 
προκειμένου να εκπονήσει και να υλοποιήσει εξει-
δικευμένα προγράμματα κωνωποκτονίας. 

Την τελευταία πενταετία σε όλες τις Περιφερει-
ακές μας Ενότητες εφαρμόζονται ολοκληρωμένα 
προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η πρώτη Περιφέ-
ρεια στη χώρα που χρηματοδότησε και συνεχίζει 
να χρηματοδοτεί προγράμματα για την αντιμετώ-
πιση της ελονοσίας στην περιοχή του Δήμου Ευ-
ρώτα σε στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.

Εφαρμόστηκαν πρωτοποριακές τεχνικές κατα-
πολέμησης όπως η διενέργεια υπολειμματικών 
ψεκασμών εσωτερικών Χώρων (IRS) σε καταλύ-
ματα μεταναστών, ο εντοπισμός και θεραπεία των 
ασθενών με ελονοσία, η ανάπτυξη και εφαρμογή 
συστημάτων επαγρύπνησης για τη διατήρηση μιας 
περιοχής ή χώρας σε κατάσταση «απαλλαγμένη 
από ελονοσία».

Όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών μας, από το 2012 έως σήμερα, δεν 
έχει παρατηρηθεί κρούσμα της νόσου με ένδειξη 
εγχώριας μετάδοσης στα διοικητικά όρια της Πε-
ριφέρειας, διασφαλίζοντας έτσι την Δημόσια Υγεία, 
την Οικονομία, και το Τουριστικό προϊόν της περι-
οχής μας.

Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην οποία θα 
λειτουργήσει «κέντρο παρακολούθησης- οργά-
νωσης μηχανισμού επαγρύπνησης και ταχείας 
αντίδρασης για την διαχείριση επιδημιολογικών 

κινδύνων που προκύπτουν από έντομα διαβιβα-
στές», προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν 
νέες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο 
μέλλον.

Νοιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι που εφαρ-
μόσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο έδωσε 
τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς της χώρας, 
ιδιαίτερα δε στις Περιφέρειες, να αποκτήσουν τε-
χνογνωσία και να προστατευθεί η Δημόσια υγεία 
σε εθνικό επίπεδο. 

Είμαστε κάθετα απέναντι, επεσήμανε ο κ. Τα-
τούλης, σε οποιαδήποτε μικροπολιτική σκοπιμό-
τητα που βάζει σε κίνδυνο την οικονομία της χώ-
ρας μας και τα συμφέροντα των πολιτών της.

Οι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις για τόσο σο-
βαρά θέματα και μάλιστα Δημόσιας υγείας, αποτε-
λούν παλαιοκομματικές πολιτικές πρακτικές που 
είναι βασικά υπεύθυνες για την κατάσταση που 
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.

Οι Αιρετές Περιφέρειες απέδειξαν για ακόμα 
μία φορά, ότι αποτελούν εγγύηση για την αποτε-
λεσματική διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων 
της κοινωνίας».

Θωρακισμένη η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
έναντι της ελονοσίας, λέει ο Π. Τατούλης
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Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

ΥΠΟΚ.: Κιάτο, Ελ. Βενιζέλου 15. τ/f: 27420  22153,  κιν.: 6942 846414
ΈΔΡΑ: Λάκκοι Βασιλικού, τηλ. 27420  26969

e-shop: www.best-friends.gr    e-mail: info@best-friends.gr

Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Λέχοβας είναι κτισμένη 
στην ανατολική πλευρά του 

βουνού Τιτάν ή Βέσεζα σε υψόμετρο 
1050 μ, έξω από το Κρυονέρι. Για το 
όνομά της υπάρχει η άποψη ότι είναι 
σλαβικής προέλευσης. Στην σλαβι-
κή γλώσσα η λέξη "λέχα" σημαίνει 
λιβάδι, αγρός, πρασιά. Άρα Λέχο-
βα=λιβαδότοπος.

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς 
ιδρύθηκε η Μονή Λέχοβας, καθώς 
δεν έχουν διασωθεί γραπτά μνημεία 
ή χειρόγραφα, γιατί καταστράφηκαν 
ή χάθηκαν μέσα σε αντίξοες ιστορικές 
συνθήκες. Μοναδική πηγή χρονολό-
γησης είναι το καθολικό της μονής, ο 
ναός και το μαρμάρινο δάπεδο του.

Το καθολικό της μονής είναι βυ-
ζαντινός, σταυροειδής, εγγεγραμμέ-
νου τύπου, δικιόνιος με οκταγωνικό 
τρούλο εξωτερικά και στηρίζεται σε 
δύο κίονες και δύο πεσσούς, που χω-
ρίζουν τον κυρίως ναό από το Άγιο 
Βήμα. Ο κύριος ναός είναι περίπου 
τετράγωνος ενώ ο νάρθηκας στεγά-
ζεται με ξύλινη οροφή και επικοινω-
νεί με τον κυρίως ναό με εσώθυρα, 
που φέρει ανάγλυφες παραστάσεις 
φύλλων πλατάνου ή αγκαθιού. 

Στη νότια πλευρά του ναού είναι 
προσαρτημένο μονόχωρο παρεκ-
κλήσι. Οι τοίχοι είναι κατασκευα-
σμένοι από πέτρα της περιοχής και 
αγκωνάρια από συμπαγή αμμόλιθο, 
κτισμένοι με χώμα. Αυτός ο ναός 
είναι νεώτερος χτισμένος στα θεμέ-
λια αρχαιότερου. Μια επιγραφή που 
βρέθηκε χαραγμένη πάνω σε πωρό-
λιθο, την πλάκα της Αγίας Τράπεζας, 
πληροφορεί: «1716 Ιουνίου ια(ii) επε-
λεκύθι». Στο τέλος της Ενετοκρατίας 

(1715) έγινε μια ανακαίνιση αλλά και 
στις αρχές της Β’ Τουρκοκρατίας στην 
Πελοπόννησο.

Σπάνια έργα τέχνης
Σπάνιο κόσμημα του ναού, σημα-

ντικό καλλιτεχνικά και ιστορικά είναι 
το μαρμάρινο ψηφιδωτό δάπεδο. 
Μικρά πολύχρωμα κομματάκια μαρ-
μάρου έχουν συνδυαστεί και σχημα-
τίζουν παραστάσεις που διακοσμούν 
περίτεχνα το ναό. Εξαιρετική εντύπω-
ση προκαλεί η παράσταση με τα τρία 
ορθογώνια σχήματα τοποθετημένα 
στη σειρά. Το μεσαίο έχει στο κέντρο 
πράσινο δίσκο ενώ τα δύο πλάγια 
ορθογώνια έχουν άλλη κατεύθυνση, 
αντίθετη προς το μεσαίο, για λόγους 
αρμονίας. Θαυμάζει κανείς την αίσθη-
ση των αναλογιών, του μέτρου και 
της λιτότητας στη γεωμετρική αυτή 
παράσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
και η εικόνα ενός πουλιού με ψηλό 
λαιμό, μακριά και λεπτά πόδια, που 
έχει σχηματιστεί με πολύ λεπτές ψη-
φίδες και προβάλει μέσα στο βαθυ-
κόκκινο φόντο του.

Στην βιβλιοθήκη της Μονής σώζο-
νται ελάχιστα χειρόγραφα ή έγγραφα. 
Σε παλαιότερη καταγραφή, υπήρχαν 
Τουρκικά έγγραφα (κιτάπια) που αφο-
ρούσαν στην περιουσία και τα δικαιώ-
ματα της Μονής. Όλα χάθηκαν ή κάη-
καν, με εξαίρεση δύο χειρόγραφα, ένα 
μικρό Αγιασματάριο και ένα Κανονά-
ριο. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
υπάρχουν 105 έγγραφα που αφορούν 
τη Μονή Λέχοβας και αναφέρονται σε 
διάφορες υποθέσεις της, μεταξύ των 
ετών 1835-1852. Η εικόνα της Πανα-
γίας χρονολογείται στο τέλος 17ου ή 
αρχές 18ου αιώνα.

Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΩΒΑΣ
Ένα ειδυλλιακό μοναστήρι μέσα στο ελατοδάσος

 ■ Η Ιερά Μονή Λέχωβας γιόρτασε με λαμπρότητα και φέτος την Κοίμηση της 
Θεοτόκου και προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών που προσκύνησαν τη χάρη Της.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρές ειδήσεις

Μικρά και διάφορα
Ανοικτοί οι Παιδικοί 
Σταθμοί του δήμου 
Σικυωνίων

Ανοικτοί θα είναι οι παιδικοί 
σταθμοί του δήμου Σικυωνίων 
από την επόμενη ημέρα της 
ανακοίνωσης των οριστικών 
αποτελεσμάτων (24/8) 
προκειμένου οι ωφελούμενες 
μητέρες να εγγράψουν 
δωρεάν τα νήπια στους δυο  
παιδικούς σταθμούς του δήμου 
μέσω του προγράμματος 
εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής.
Οι ωφελούμενες μητέρες 
μπορούν να προσέρχονται στο 
γραφείο των Παιδικών σταθμών 
(Κλεισθένους 83) προκειμένου 
να κάνουν την εγγραφή του 
νηπίου και να υπογράψουν 
τη σχετική σύμβαση με τους 
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Το ωράριο λειτουργίας του 
γραφείου είναι: 8:30 πμ έως 
2:30 μμ. Τηλ. Επικοινωνίας 
2742-0-28743/24800 κ. Πάγκα 
Αγγελική.

Τσουχτερά πρόστιμα 
στα φορτηγά που 
επιχειρούν να 
γλιτώσουν διόδια

Τσουχτερά πρόστιμα από 1.000 
ευρώ ανά οδηγό και ιδιοκτήτη 
θα επιβάλλονται στα βαρέα 
οχήματα που χρησιμοποιούν το 
παράπλευρο οδικό δίκτυο για να 
γλιτώσουν τα διόδια. 
Σύμφωνα με την απόφαση 
του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων τα 
οχήματα άνω των 3,5 τόνων 
πρέπει να φέρουν ειδική άδεια, 
η οποία χορηγείται μόνο σε 
ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. 
λόγω εγγύτητας επιχείρησης, 
δημοτικών ή ιδιωτικών έργων). 
Εξαιρούνται τα φορτηγά κάτω 
των 3,5 τόνων. Το πρόστιμο 
θα καταβάλλεται άμεσα, 
διαφορετικά το όχημα θα 
ακινητοποιείται. 
Η κίνηση των φορτηγών 
στο παράπλευρο δίκτυο έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια, επιδεινώντας σε πολλές 
περιπτώσεις τις συνθήκες 
κυκλοφορίας σε χωριά αλλά 
και πόλεις. Οι εκπρόσωποι 
των μεταφορικών εταιρειών 
κατηγορούν το Υπουργείο ότι 
δυσχεραίνει το μεταφορικό τους 
έργο και ότι δρα προς όφελος 
των παραχωρησιούχων που 
εισπράττουν τα διόδια στις 
εθνικές οδούς.

Διήμερο 
γευσιγνωσίας 
στον πολυχώρο 
του ΣΟΝ και 
στα επισκέψιμα 
οινοποιεία 

Oι επισκέπτες των ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ θα 
έχουν μια μοναδική ευκαιρία 
να δοκιμάσουν ΔΩΡΕΑΝ όλο 
τον οινικό πλούτο των 36 
οινοποιείων του Συνδέσμου 
Οινοποιών Νεμέας.
Στον πολυχώρο του Συνδέσμου 
Οινοποιών Νεμέας, λοιπόν, επί 
της οδού Δερβενακίων 30 στο 
κέντρο της Νεμέας το  Σάββατο 
3 και Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 
οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν κρασιά 
και να γευτούν τους μοναδικούς 
οίνους της Νεμέας. 
Ώρες λειτουργίας: 11.00 – 18.00 
(και τις δύο μέρες).

Odyssia Festival 
στο Σχίνο 

To Odyssia Festival είναι ένα 
7ήμερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής 
μουσικής που παρουσιάζει 
ένα εντυπωσιακό line-up με 
περισσότερους από 60 DJs, οι 
οποίοι θα παίξουν στον μαγικό, 
απομονωμένο κόλπο του Σχίνου. 
Εμπνευσμένη από το έπος του 
Ομήρου «Οδύσσεια», αυτή η 
ξεχωριστή μουσική γιορτή 
μας «ταξιδεύει» σε 18 ώρες 
καθημερινού party σε ξηρά και 
θάλασσα, performance art και 
installations, με ενδιαφέρουσες 
προτάσεις φαγητού και ποτού και 
με σκοπό να φιλοτεχνήσει ένα 
μωσαϊκό δραστηριοτήτων που 
αποτελούν μία ολοκληρωμένη 
εμπειρία διακοπών και 
ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα 
εμπνέουν για περιπέτεια και 
καλλιεργούν την αίσθηση της 
κοινότητας.
Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθέι στο Cariocas 
Beach Bar στο Σχίνο Κορινθίας 
από την Τρίτη 30 Αυγούστου έως 
και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες για εισιτήρια, 
προσφορές, διαμονή και άλλα, 
στο www. Odyssia Festival.gr

Με μια ματιά!

 ■ Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
στο Δημοτικό Σχολείο Βέλου

 ■ Ο Σύλλογος Γυναικών Μουλκίου συμμετείχε, με πολλά και εντυπωσιακά 
πιάτα, στην εκδήλωση μαγειρικής στη Συκιά Κορινθίας μετά από πρόσκληση 
του τοπικού Προοδευτικού συλλόγου. Συγχαρητήρια σε όλους!
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Συγχαρητήρια 
Τατούλη για 

τους επιτυχόντες 
των Πανελληνίων

Άνοδος για τις 
περισσότερες σχολές 
του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου

Φροντιστήρια
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γνώση
ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Οι παρακάτω επιτυχόντες παρακολούθησαν ένα 
 ή περισσότερα μαθήματα στο φροντιστήριό μας. 2016

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΑΙΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ.-ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. & ΦΙΛΟΞ. ΗΓΟΥΜ/ΤΣΑ
ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΔΕ ΑΝΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΔΕΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗ
ΔΡΟΥΣΚΑ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΖΑΙΜΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΖΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
ΖΑΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΙΝΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ. ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΚΩΛΛΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. & ΕΠΙΚ. ΠΟΛ. & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. ΠΥΡΓΟΣ
ΛΥΠΕ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΜΠΑΚΩΛΙΑ ΑΝΝΙΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΚΩΛΙΑ ΝΑΝΣΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΠΙΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑ 
ΜΠΟΣΓΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΞΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ
ΠΡΑΧΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΕΡΜΗΝ. ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΟΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΚ. ΕΠΙ. -ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. & ΦΙΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η\Υ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΟΥΣ. ΤΕΧ. & ΑΚΟΥΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΤΟΥΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΓΩΓ. & ΑΘΛ/ΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚ. ΟΡΓΑΝ. ΛΗΞΟΥΡΙ
ΥΦΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΔΑΣ/ΝΙΑΣ. & ΔΙΑΧ. ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΧΟΝΤΖΑ ΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ

Η εκπαιδευτική μας προσπάθεια συνεχίζεται. . . 

Με δελτίο τύπου ο Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου, Πέτρος Τατούλης εξέφρασε τα συγχαρη-
τήριά του στους επιτυχόντες των Πανελληνίων 
Εξετάσεων: «Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια», αναφέρει, «στους επιτυχόντες των Πανελ-
ληνίων Εξετάσεων και τους εύχομαι, καλή σταδιο-
δρομία στην πορεία που ξεκινούν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και κάθε εκπλήρωση των στόχων και 
των φιλοδοξιών που έχουν θέσει. 

Η μεγάλη και επίπονη προσπάθεια που κατέβαλ-
λαν οι νέοι και οι νέες όλο αυτό το χρονικό διάστη-
μα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εφόδιο που θα 
συνοδεύει και θα  οδηγεί στο μέλλον και αυτούς 
που πέτυχαν το στόχο τους, αλλά και αυτούς που 
δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Το μόνο βέβαιο 
είναι ότι όταν δεν σταματά η προσπάθεια και δεν 
χάνεται η προσήλωση, τότε μόνο επιτυγχάνονται 
πλήρως οι στόχοι που θέτει ο καθένας», καταλήγει. 

Άνοδος σε σχέση με το 2015 παρουσίασαν οι 
οκτώ από τις εννέα συνολικά σχολές του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου. Η μόνη σχολή που παρου-
σίασε πτώση είναι των Οικονομικών Επιστημών 
στην Τρίπολη, κατά 328 μόρια σε σχέση με πέρυσι, 
ενώ εντυπωσιακή άνοδο κατά 2.112 μόρια, δηλαδή 
κατά 14,4%, παρουσίασε η Νοσηλευτική στη Σπάρ-
τη και η Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
στη Σπάρτη κατά 1.345 μόρια, δηλαδή κατά 15%.

Έτσι, η Σχολή ΘΕΑΤΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)  
ανέβηκε στα 11.338 μόρια το 2016, έναντι 11.318 
το 2015, με διαφορά 20 μορίων.

Η Σχολή ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΏΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) εφέτος 
παρουσίασε άνοδο με 12.934 μόρια έναντι 12.478 
το 2015, δηλαδή ανέβηκε κατά 456 μόρια.

Η Σχολή ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)  παρουσίασε άνοδο, με 13.207 
μόρια το 2016 έναντι 12.584 μορίων το 2015, ανε-
βαίνοντας κατά    623 μόρια.

Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΣΠΑΡΤΗ)  εκτινάχθηκε στα 
16.762 μόρια το 2016 έναντι 14.650 μορίων το 
2015, ανεβαίνοντας κατά     2.112 μόρια.

Η Σχολή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (ΤΡΙΠΟ-
ΛΗ) σημείωσε πτώση. Εφέτος η βάση διαμορφώ-
θηκε στα 12.043 μόρια έναντι 12.371 μορίων το 
2015, δηλαδή ανέβηκε κατά    328 μόρια.

Η Σχολή ΟΡΓΑΝΏΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) παρουσίασε άνοδο εφέτος με 
10.287 μόρια έναντι 8.942 μορίων το 2015, δηλαδή 
ανέβηκε κατά 1.345 μόρια.

Η Σχολή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΏ-
ΝΙΏΝ σκαρφάλωσε στα 12.375 μόρια έναντι 11.851 
μορίων, κερδίζοντας 524 μόρια.

Η Σχολή ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΏΝ 
ΣΧΕΣΕΏΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) παρουσίασε άνοδο της βά-
σης του, με 14.039 μόρια το 2016 έναντι 13.777 
μορίων το 2015, κερδίζοντας, δηλαδή, 262 μόρια.
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JONATHAN  COE     ΑΡΙΘΜΌΣ 11   
Κατηγορία :  Ξένη Λογοτεχνία      Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ
Αριθμός σελίδων: 528

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το ενδέκατο βι-
βλίο του Τόναθαν 
Κόου, έχει τον τίτλο 
''Αριθμός 11'', χω-
ρίς να σημαίνει κάτι, 
ή να σημαίνει και τα 

πάντα. Στον αριθμό 11 της Ντάουνινγκ 
Στρήτ διαμένει ο υπουργός των οικονο-
μικών Όσμπορν, 11 είναι τα πατώματα 
στα έγκατα της γής που επεκτείνει ο 
ξιπασμένος πλούσιος, 
11 είναι και ο αριθμός 
του δρομολογίου του 
αστικού λεωφορεί-
ου που ακολουθεί η 
απελπισμένη ηρωίδα, 
κάνοντας κύκλους, 
επειδή έιναι το σπίτι 
της κρύο και το λε-
ωφορείο ζεστό τον 
χειμώνα.

Στην πραγματι-
κότητα, ο συγγρα-
φέας μας δίνει την 
συνέχεια του ήδη 
διαχρονικού βιβλίου 
''Τι ωραίο πλιάτσι-
κο'' , μόνο που στο 
συγκεκριμένο δεν 
υπάρχει σε ικανές 
ποσότητες η σάτυρα 
και το δηλητηριώδες του χιούμορ, αλλά 
υπάρχει και η νοσταλγία, η παραίτηση, η 
απαισιοδοξία...

Η Βρετανία της Θάτσερ δεν ήταν μία 
κακή παρένθεση για τους Βρετανούς, 
τριανταεφτά χρόνια μετά, έχει μεταλλχθεί 
σε ένα αδηφάγο τέρας που καταπίνει 
ζωές και όνειρα,αξιοπρέπειες και ήθη.

Ικανότατος παραμυθάς ο Κόου, με-
γαλώνει με μαεστρία την κεντρική του 

ηρωίδα, μέσα από ιστορίες που μπλέκουν 
την φαντασία με την πραγματικότητα, το 
νουάρ με την σάτυρα, την πολιτική με την 
τέχνη.

Θα καταφέρει στο τέλος η Ρέητσελ (η 
κεντρική ηρωίδα), να βγεί αλώβητη από 
την διαταξική τρέλα που βιώνει, ως ιδι-
αίτερη δασκάλα στην έπαυλη των Γουίν-
σο;Πρέπει να δράσει, ή να υπομείνει στω-
ϊκά την παράνοια ''αόρατων'' μεγιστάνων 
που δεν τους ακουμπά ούτε ο νόμος;

Ποιος κρύβεται πίσω από την εξα-
φάνιση πλουσίων 
Βετανών; Είναι αυ-
τόκλητος τιμωρός, 
ή η νέμεσις μίας ορ-
γισμένης κοινωνίας 
μέσω κάποιου ( ή κά-
ποιας) πληβείας που 
τους συναστρέφεται;

Αφεθείτε στην τρυ-
φερή παράνοια του 
Κόου και απολαύστε 
το μέχρι την τελευ-
ταία λέξη!.

Λίγα λόγια για τον 
συγγραφέα

Ο Τζόναθαν Κόου 
γεννήθηκε στο Μπέρ-
μιγχαμ της Αγγλίας το 
1961. Σπούδασε στα 
πανεπιστήμια του Κέι-

μπριτζ και του Γουόρικ. Είναι τακτικός συ-
νεργάτης της εφημερίδας The Guardian. 
Έγραψε επίσης τα μυθιστορήματα: The 
Accidental Woman, A Touch of love, The 
Dwarves of Death, Το σπίτι του ύπνου και 
H λέσχη των τιποτένιων. Το "Τι ωραίο πλιά-
τσικο!" έχει τιμηθεί με το βραβείο John 
Llewellyn Rhys Prize και στη Γαλλία με το 
βραβείο καλύτερου ξένου μυθιστορήμα-
τος.

Βιβλιοπαρουσίαση - Ιστορικά

ΜΕΡΟΣ Ε΄
Το Γκλύξμπουργκ είναι ένα τοπωνύμιο. Πρόκειται ουσι-
αστικά για κωμόπολη του νομού Σλέσβιγκ της Πρωσίας, 
όπου είχε οικοδομηθεί τα έτη 1582-1587 ανάκτορο, το 
οποίο φέρει μέχρι σήμερα το όνομα Γκλύξμπουργκ, στο 
οποίο διέμεναν οι δούκες που ο τίτλος τους περιλάμβανε  
και το όνομα της περιοχής για να ξεχωρίζουν από τους 
ομότιτλους τους. Η λέξη Γκλύξμπουργκ είναι Γερμανική, 
σύνθετη από το GLUCK (τυχερός, ευτυχισμένος) και το 
BURG (κάστρο, πύργος).
Κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Δανίας δεν 
καταγόταν απο εκεί ούτε φυσικά χρησιμοποίησε το επί-
θετο Γκλύξμπουργκ, το οποίο είναι δημιούργημα κακοή-
θειας και κακοποίησης της αλήθειας. Ειδικότερα, το έτος 
1915 η Μεγ. Βρετανία και η Γαλλία καθιέρωσαν τη χρήση 
της προσφώνησης «Κύριος Γκλύξμπουργκ». Η εξήγηση 
απλή. Ο ανταποκριτής του associated press Χίμπεν πα-
ρουσίασε ντοκουμέντα όπου οι σύμμαχοι δεν ήθελαν να 

μετάσχει η Ελλάς στον πόλεμο στα Στενά και δήλωναν ότι δεν ήθελαν να μπεί 
στην Πόλη ο διάδοχος του Παλαιολόγου.
Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι οι βασιλείς της Δανίας ουδέποτε είχαν 
επίθετο, και τα αρμόδια υπουργεία δικαιοσύνης και εσωτερικών του βασι-
λείου της Δανίας, με απόφαση τους, έχουν πάρει σαφή θέση επί του θέματος 
του επιθέτου: «…από το βασιλιά Χριστιανό IX και εφεξής κανείς Δανός βασι-
λιάς ή μέλος της δανικής βασιλικής οικογένειας δεν φέρει ή έφερε το όνομα 
Γκλύξμπουργκ ή οποιοδήποτε άλλο επώνυμο…»
Αναφορικά όμως με το όνομα Γκλύξμπουργκ υπάρχει και η ιστορική επι-
στολή με ημερομηνία 12 Ιουλίου 1983 από το γραφείο της βασίλισσας της 
Δανίας με την οποία παρατίθεται η απαντητική επιστολή του δανού πρωθυ-
πουργού την 1η Ιουλίου 1983 που είχε επιδοθεί και στο γραφείο του τότε 
Έλληνα πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Με αυτήν αποδεικνύεται περί-
τρανα με τον πιο επίσημο τρόπο η αυθαιρεσία της χρήσης του Γκλύξμπουργκ 
ως επιθέτου για την ελληνική βασιλική οικογένεια.
Αρκετά χρόνια αργότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνεδρίαση της 
Ολομέλειάς του με την υπ.αριθ. 4575/1996 απόφασή του, αποφάνθηκε με-
ταξύ των άλλων ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγνωρίζεται ως «Κωνστα-
ντίνος, πρώην βασιλιάς των Ελλήνων». Ειδικότερα, στην εν λόγω απόφαση 
αναφέρεται ότι: «Ο αιτών, τέως βασιλιάς των Ελλήνων, έκπτωτος ήδη, σύμ-
φωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974, 
στερείται επωνύμου λόγω των ιστορικών περιστάσεων και ειδικότερα γιατί 
οι βασιλιάδες των Ελλήνων δεν είχαν επώνυμο (βλέπε συναφώς Ψήφισμα 
της Β’ των Ελλήνων Συνέλευσης της 18.3.1863, καθώς και το έγγραφο του 
Γραφείου του Πρωθυπουργού της Δανίας με ημερομηνία 1.7.1983, το οποίο 
πιστοποιεί ότι από το βασιλιά Χριστιανό IX και εφεξής κανείς Δανός βασιλιάς 
ή μέλος της δανικής βασιλικής οικογένειας δεν φέρει ή έφερε το όνομα 
Γλύξμπουργκ ή οποιοδήποτε άλλο επώνυμο».
Οι βιολογικές όμως σχέσεις –συνδέσεις με το Βυζάντιο δεν περιορίζονται 
μονάχα στη διαδρομή Κωνσταντινουπόλεως – Δανίας, αλλά επεκτείνονται 
σε Ρωσία και Γερμανία. Στη Ρωσία με την περίπτωση της Άννας, αδελφής του 
Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου, που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Βλαντιμίρ 
της Ρωσίας με κατάληξη τον πλήρη εκχριστιανισμό και τη βάπτιση του Ρω-
σικού λαού, και στη Γερμανία με την περίπτωση της Θεοφανώς η οποία πα-
ντρεύτηκε τον Γερμανό αυτοκράτορα Όθων Β΄,απέκτησε μαζί του τον Όθωνα 
Γ΄ τον οποίο διαπαιδαγώγησε τόσο ώστε απεκλήθη «θαύμα του κόσμου» 
(mirabilia mundi). Όπως παραδέχεται σχετικώς ο Γερμανός ιστορικός Φ. 
Σλόσσερ, η Θεοφανώ εκπολίτισε τους βάρβαρους μέχρι τότε (972 – 983 μ.Χ) 
Γερμανούς, ωθόντας τους να γνωρίσουν καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Κριτόβουλος Μιχαήλ, Βυζαντίου Άλωσις, εκδ. Δημιουργία.
- Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Βυζαντίου Άλωσις – Αποδείξεις Ιστοριών Η΄, εκδ. 

Δημιουργία.
- Λεονάρδος Γιώργος, Οι Παλαιολόγοι, εκδ. Λιβάνη.
- Μπαρμπής Κ. Ν., «Η Ελλάδα ξανασταυρώνεται – Πικρά χρόνια εξορίας».
- Μπαρμπής Κ. Ν., Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος – Δραγάσης : Ο Λεωνίδας του 

Βυζαντίου, εκδ. Λογοθέτης.
- Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ», τόμος 7ος «ΕΛΛΑΣ», εκδ. 1947.
- Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τόμοι 14ος και 

16ος, εκδ. ΚΑΚΤΟΣ.
- Τριανταφύλλου Σπ. Β., «Η Βασιλεία εν Ελλάδι και οι παραδόσεις περί καταγωγής 

του Ελληνικού Βασιλικού Οίκου».
- Φραντζής Γεώργιος (Σφραντζής), Η Άλωση της Πόλης, εκδοτική Θεσσαλονίκης.

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

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απευθείας απόγονος 
των Παλαιολόγων του Βυζαντίου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γράφει ο  
Αλέξης  
Καλλίρης

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

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

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

Ο αεροπόρος που χάθηκε στον Κορινθιακό
Ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης γεν-

νήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
στις 18 Ιανουαρίου 1888. Πρω-

τότοκος γιος του εμπόρου Θεμιστο-
κλή Καραμανλάκη και της Ευρυδίκης 
Καραμανλάκη, σπούδασε στη Μεγάλη 
του Γένους Σχολή. Το 1908 η οικογέ-
νειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 
μετά το κίνημα των Νεοτούρκων.

Ο Καραμανλάκης ασχολήθηκε 
από μικρός με τη δημοσιογραφία και 
στις 7 Ιανουαρίου 1911 εξέδωσε την 
εβδομαδιαία εφημερίδα Ανεξάρτητος 
Αθηνών με τον υπότιτλο «Πολιτική, 
κοινωνιολογική και φιλολογική εβδο-
μαδιαία επιθεώρησις». Η εφημερίδα 
κυκλοφόρησε 43 φύλλα και ανέστει-
λε την έκδοσή της στις 28 Οκτωβρίου 
της ίδιας χρονιάς.

Στις 8 Αυγούστου 1911 ο Καρα-
μανλάκης αναχώρησε για τη Γερμανία 
και Γαλλία «προς μελέτην ειδικήν των 
μεγάλων εκδόσεων και της εν γένει 
δημοσιογραφικής κινήσεως εν Ευρώ-
πη», όπως έγραψε η εφημερίδα του. 
Αφού έμεινε για λίγο στη Γερμανία, 
πήγε στη Γαλλία και γράφτηκε στην 
αεροπορική σχολή του διάσημου αε-
ροπόρου και μηχανικού Λουί Μπλε-
ριό (1872-1936).

Τέσσερις ημέρες μετά την ιστορική 
πτήση του Εμμανουήλ Αργυρόπου-
λου, στις 12 Φεβρουαρίου 1912, ο 
Καραμανλάκης φτάνει στην Πάτρα, με 
ένα αεροπλάνο Μπλεριό 11 (Bleriot 
XI) στις αποσκευές του. Στις 26 Μαρ-
τίου 1912 επιχειρεί να πετάξει από 
το Ρίο στην Αθήνα, ένα εγχείρημα 
επικών διαστάσεων για εκείνη την 
εποχή, δεδομένης και της πτητικής 
απειρίας του. Το αεροπλάνο του ση-

κώνεται και πέφτει σχεδόν αμέσως. 
Οι ζημιές δεν είναι μεγάλες και ο ίδιος 
δεν τραυματίζεται.

Ακολουθεί μία ακόμη αποτυχημέ-
νη απογείωση στις 9 Απριλίου, αλλά 
στις 23 του ίδιου μήνα απογειώνεται 
κανονικά από το Ρίο και πετάει για 
λίγο πάνω από την Πάτρα. Λίγες μέ-
ρες αργότερα, στις 30 Απριλίου, προ-
σπαθώντας να απογειωθεί από την 
Εγλυκάδα της Πάτρας, θα πέσει και θα 
τραυματισθεί, προκαλώντας σοβαρές 
ζημιές στο αεροπλάνο του.

Ο Έλληνας Ίκαρος, στις 16 Αυγού-
στου 1912, με ένα δικό του αεροπλά-
νο τύπου Bleriot XXI, κάνει παγκόσμιο 
ρεκόρ ύψους 3.050 μέτρα καταρρί-
πτοντας  το προηγούμενο, δικό του, 
ρεκόρ των 2.140 μέτρων που είχε πε-
τύχει στις 17 Ιουλίου 1912. Κατά την 

ανάβαση χρειάστηκε ακριβώς κάτι 
λιγότερο από μία ώρα. Η διαδικασία 
καθόδου διήρκησε 11 λεπτά, ανέ-
φερε το βρετανικό περιοδικό Flight. 
Τώρα νοιώθει απόλυτα έτοιμος για 
την πραγματοποίηση του ονείρου του, 
την πτήση από την Αθήνα στην Πάτρα.

Το τέλος
Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 1912, 

στις 6:10 το πρωί, απογειώνεται από 
το Παλαιό Φάληρο. Περίπου δύο 
ώρες αργότερα επιχειρεί αναγκαστι-
κή προσθαλάσσωση στον Κορινθιακό 
Κόλπο (ανάμεσα στα χωριά Στόμι και 
Λυγιά και σε μικρή απόσταση από την 
ακτή), λόγω μηχανικής βλάβης. Το 
αεροπλάνο αρχίζει να χάνει ύψος και 
καταπέφτει στη θάλασσα. Ο Καραμαν-
λάκης, μπλεγμένος στα σχοινιά του 

αεροπλάνου, προσπαθεί να απεμπλα-
κεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Αφήσει 
την τελευταία του πνοή στο βυθιζόμε-
νο αεροπλάνο του, σε ηλικία 24 ετών, 
και γίνεται ο πρώτος μάρτυρας της 
ελληνικής αεροπορίας.

Την επομένη γίνεται η κηδεία του 
στον Άγιο Γεώργιο Καρύτση στην 
Αθήνα, παρουσία του πρωθυπουρ-
γού Ελευθερίου Βενιζέλου, μελών 
του Υπουργικού Συμβουλίου και 
πλήθους κόσμου, που τον συνοδεύει 
στην τελευταία του κατοικία στο Α' 
Νεκροταφείο. Τραγικές φιγούρες, η 
γηραιά μητέρα του και η νεαρά σύζυ-
γός του. Μία εφημερίδα της εποχής 
έγραψε χαρακτηριστικά: «Η αρχαία 
Ελλάς έδωσε τον Ίκαρο θυσία της 
αεροπορικής ιδέας, η νεωτέρα Ελλάς 
δίδει τον Καραμανλάκη».

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

 ■ Σύγχρονος Ίκαρος! Αριστερά: Ο Καραμανλάκης με το αεροπάνο του, ένα Bleriot XXI, 50 ίππων, το οποίο έφερε στην 
Ελλάδα από τη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 1912. Δεξιά: Ο χαμός του Καραμανλάκη απετέλεσε πηγή έμπνευσης για 
ποιητές της εποχής μεταξύ των οποίων ο Ι. Πολέμης και ο Ζαχ. Παπαντωνίου.
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 ■ Λιγο πριν την εκκινηση

 ■ Πρωτη ιστιοδρομια

Swim Across Corinth Canal 

Κολυμβητικός διάπλους 
της Διώρυγας Κορίνθου

NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΣΟΥ 

ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2016

Το μεγαλύτερο κολυμβητικό γεγονός της Ελλάδος
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 στη διώρυγα της Κορίνθου 

(Ισθμός) θα διεξαχθεί ο αγώνα κολύμβησης, ενηλίκων και παι-
διών "SWIM ACROSS CORINTH CANAL". 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του καναλιού της Διώρυγας με τα 
δυνατά εναλλασσόμενα (ανά έξι ώρες ) θαλάσσια ρεύματα και 
προς εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και της καλύτερης 
δυνατής οργάνωσης του αγώνα "SWIM ACROSS CORINTH 
CANAL" η Διεύθυνση της Διώρυγας της Κορίνθου Α. Ε .ΔΙ .Κ 
θα προαναγγείλει και θα υποδείξει το Σταθμό Εκκίνησης και 
την ακριβή της ώρα καθώς και τον Σταθμό τερματισμού δυο 
ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι αθλητές 
που θα αγωνιστούν, θα ενημερωθούν εγκαίρως τηλεφωνικώς 
και με e-mail από την επιτροπή διοργάνωσης για την ακριβή 
ώρα και την τοποθεσία των Σταθμών του αγώνα. Η Εκκίνηση 
θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά της Διώρυγας (βυθιζό-
μενη γέφυρα) στην οποία τα θαλάσσια ρεύματα θα ρέουν προς 
όφελος των αθλητών (να ρέουν με φορά κατεύθυνσης προς το 
σταθμό τερματισμού).

Η στενότητα της θαλάσσιας λωρίδας της Διώρυγας υποχρε-
ώνει την Εκκίνηση να γίνει ανά κύματα σε ομάδες των 50 (πε-
νήντα) ατόμων, σύμφωνα με τις χρονικές επιδόσεις που έχουν 
δηλώσει κατά την υποβολή συμμετοχής τους και όχι με βάση τις 
ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Η χρονική απόστα-
ση Εκκίνησης μεταξύ των ομάδων ορίζονται τα 2:00 (δύο) λε-
πτά. Οι ομάδες θα διαχωριστούν με διαφορετικό χρώμα σκου-
φάκι που θα τους προσφέρει η διοργάνωση στη Γραμματεία.

Ο Τερματισμός των αθλητών θα γίνει μέσα στο νερό σε ειδικά 
διαμορφωμένη αψίδα μέτρησης χρόνου. Χρονικό όριο τερματι-
σμού ορίζονται υποχρεωτικά οι 4 (τέσσερις) ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής
Για να συμμετάσχει κάποιος/α στον αγώνα κολύμβησης 

"SWIM ACROSS CORINTH CANAL", απόστασης 6 χιλιομέτρων, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 στη διώ-
ρυγα της Κορίνθου(Ισθμός) θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις.
• Να έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του.
• Να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ειδική φόρμα 

(Δήλωση συμμετοχής) του site αυτού και να το χει αποστείλει 
έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016. Επίσης να έχει συμπληρώσει 
την υπογεγραμμένη από τον ίδιο υπεύθυνη δήλωση καθώς 
και υπογεγραμμένη Ιατρική βεβαίωση. Για τους ανήλικους 
αθλητές απαιτείται υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση γονέα 
ή κηδεμόνα, υπογεγραμμένη Ιατρική βεβαίωση ή φωτοα-
ντίγραφο του θεωρημένου για το έτος 2016 κολυμβητικού 
δελτίου.

• Να έχει δηλώσει το χρόνο και την απόσταση για την κατάταξή 
του σε γκρουπ.

• Να έχει καταβάλλει το ακριβές αντίτιμο της συμμετοχής 
στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργάνωσης το αργότερο 3 
(τρεις) ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής.

• Να έχει μελετήσει και αποδεχθεί πλήρως όλους τους κανονι-
σμούς της διοργάνωσης.

Το διήμερο Σάββατο 27 και Κυ-
ριακή 28 Αυγούστου διοργανώθη-
καν με μεγάλη επιτυχία από το Ναυ-
τικό Όμιλο Άσσου οι Διασυλλογικοί 
Αγώνες «ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2016». Οι 
αγώνες που τελούσαν υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας αφορούσαν τις διαγωνι-
ζόμενες κατηγορίες είναι OPTIMIST 
– LASER RADIAL - LASER 4,7. Δι-
εξήχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 
του Κάτω Άσσου και η απονομή των 
επάθλων στους νικητές έγινε  μετά 
την λήξη των αγώνων την Κυριακή 
28 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις 
του Ναυτικού Ομίλου Άσσου.

Το παρόν στους αγώνες έδωσε 
και ο Ολυμπιονίκης μας στο Ρίο Πα-
ναγιώτης Μάντης!

 ■ Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άσσου, 
Χρήστος Πανούσης με τον χάλκινο Ολυμπιονίκη 
του Ρίο Παναγιώτη Μάντη.
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21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

Παναγιώτης
Δ. 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

Τέταρτη φιλική νίκη για τον ΑΟΖ
Την ήττα με σκορ 2-1 γνώρισε η ομάδα της Κηφισιάς 

από τον Α.Ο. Ζευγολατιού σε ένα φιλικό παιχνίδι που δι-
εξήχη στο Βέλο. Σε πολύ καλή κατάσταση από τώρα το 
Ζευγολατιό, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα φιλικά παιχνί-
δια, νίκησε άνετα την ομάδα του Στέλιου Γιαννακόπου-
λου. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προηγήθηκε με 
τον Μουσταφίδη στο 47΄, αλλά οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν 
το εις βάρος τους σκορ με δυο γκολ, των Χρυσαφίδη και 
Νάριου, στο 55΄ και στο 65΄. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα από 
το Ζευγολατιό ο νεαρός, 19χρονος, Τσέλιος (τερματοφύ-
λακας) και ο Βιδάλης που κέρδισε τις μάχες στην άμυνα.

ΖΕΥΓΌΛΑΤΙΌ (Μιχάλης Βλάχος) Τσέλιος, Ατματσί-
δης (46΄ Παππάς), Σενάι (46΄ Παινέσης), Σιγάλας, Βε-
λέντζας (46΄ Καλλίδης), Βιδάλης, Μαλαχάτης, Ρήγας 
(46΄ Διαμαντόπουλος), Χρυσαφίδης, Κόρμαλης (46΄ 
Χουσελάς), Κλαδάκης (46΄ Κουτσουμπέλας).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Στέλιος Γιαννακόπουλος): Γουμάγιας, 
Παλιαρούτας, Καρακώστας, Μουσταφίδης, Ίσλι, Τε-
γούσης, Σάμιος, Ρέντζης, Φαρινόλα, Παπάζογλου. Στο 
β΄ μερος αγωνίστηκαν οι: Καλδέλης, Χαλκιάς, Έσλερ, 
Ανεζύρης, Καρβουνίδης, Κωνσταντόπουλος, Σπηλιω-
τάκης, Παναγιωτόπουλος, Χαϊκάλης και Καλιαμπάκας.

Ξεκινούν οι Ακαδημίες
Αρχίζουν τη Δευτέρα 29-8 οι εγγραφές στις ακαδημίες του Α.Ο. Ζευγολα-

τιού. Οι εγγραφές θα γίνονται Δευτέρα-Παρασκευή 16:30 - 19:30 στο γήπεδο 
του Ζευγολατιού. Έναρξη προπονήσεων 5 Σεπτεμβρίου. Υπεύθυνος Ακα-
δημιών: Άγγελος Νικολόπουλος. Προπονητές:  Μαργέτης Μάκης, Αγγελής 
Γιώργος, Μήχος Χρήστος. ΤΗΛ Επικοινωνίας: Αγγελος Νικολόπουλος 6978 
366259, Πισιμίσης Χάρης (πρόεδρος Δ/Σ) 6948 267482.
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22 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

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

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. 6945 832094

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
σε κατάστημα ή 

γραφείο 
ή για φύλαξη παιδιών.  
Τηλ. 6940 877925

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 

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ 

ΚΟΡΔΑΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

6989 399606

ΠΩΛEIΤΑΙ στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΡ-
ΔΕΥΣΉΣ σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα 
από τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιου-
ρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα.  Τιμή 

ευκαιρίας 5000 €.
τηλ. 27420 34315,  κιν.: 6980555522

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
από συνταξιούχο 

αγρότη ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ σε 

άριστη κατάσταση, 
κατάλληλες για κάθε 
χρήση: νερό, κρασί ή 
και καύσιμα. Χωρητι-
κότητα: 2 και 2,5 τό-
νων. Τιμές προσιτές.  
Τηλ.: 6977096112, 

κ. Μιχάλης, Βέλο.

ΠΩΛEIΤΑΙ ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ 
νεόδμητο διαμέρισμα 

50 τ.μ. στην παραλία 

Νεράντζας (Βέλο), 

50 μ. από 

τη θάλασσα, 

με διαμέρισμα 
στην Αθήνα. 

Τηλ.: 6976457556, 

Χριστίνα 

Παπαντωνίου.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοι-
κία στον Άσσο Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση, 

75τ.μ., ηλιακός θερμοσίφωνας, αποθήκη.  
Τιμή λογική. τηλ. 27410 54000,  

κιν.: 6976280106, 6974760765

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα, 
τριάρι, δυάρι και ημιτελής μονο-
κατοικία 110 τετραγωνικά. Πρό 

Γράνας Ζευγολατιού, απέναντι από 
βενζινάδικο Φαρμάκη. τηλ. 27410 

54955,  κιν.: 6940440080

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

για μπουφέ και σέρβις 
με προϋπηρεσία και 

τα απαραίτητα έγγραφα.

Τηλ.: 27420 33524
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Γνώμη Υγεία-Ομορφιά

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

ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ  ΟΙ 
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

 Ο καθένας μας μπορεί 
να προσβληθεί από μύκη-
τες, οι πιο ευπαθείς ομάδες 
όμως είναι οι ηλικιωμένοι, 
οι αθλητές, οι διαβητικοί 
και όσοι αντιμετωπίζουν 
χρόνιες κυκλοφορικές 
διαταραχές ή προβλήματα 
με το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα.

Η  ονυχομυκητίαση, είναι μια από τις πιο κοινές δερματολογικές δια-
ταραχές που επηρεάζουν τα πόδια μας ειδικά το καλοκαίρι που οι συν-
θήκες ευνοούν την αναπτυξή της. Τα συμπτώματα της ονυχομυκητία-
σης ξεκινουν  συνήθως με κηλίδες άσπρου ή κίτρινου χρώματος που 
εμφανίζονται στην άκρη του νυχιού.Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως  
η μόλυνση προχωρά πιο βαθιά και καταλαμβάνει όλο το νύχι, το κάνει 
πιο χοντρό-παχύ και οι άκρες  του θρυμματίζονται.

Η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί 
και σε άλλα νύχια. Σε βαριές 
περιπτώσεις μπορεί να δημι-

ουργήσει επώδυνη είσφρυση επη-
ρεάζοντας την ικανότητα του ατόμου 
να περπατήσει. Επίκτητες βακτηρι-
ακές λοιμώξεις μπορεί να εμφανι-
στούν πάνω ή γύρω από την πλάκα 
του νυχιού.Σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση 
του νυχιού, δυσοσμία και πόνο.
Οι μύκητες, οι μικροσκοπικοί αυτοί 
οργανισμοί αναπτύσονται  σε ζεστό 
και υγρό περιβάλλον. Είναι σημα-
ντικό να γνωρίζουμε ότι οι μύκητες 
μεταδίδονται.

Παράγοντες που συμβάλουν 
στην ανάπτυξη της 
ονυχομυκητίασης:
•  Πόδι του αθλητή.
•  Τραυματισμός νυχιών.
•  Υπερβολική εφίδρωση.
•  Διαβήτης.
•  Κυκλοφορικές διαταραχές.
•  Μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πρόληψη
•  Κάνετε συχνό έλεγχο των ποδιών.
•  Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά προ-

ϊόντα και πούδρες αν έχετε έντονη 
εφίδρωση.

•  Σκουπίζετε πολύ καλά τα πόδια 
σας μετά το μπάνιο, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιοχές μεταξύ 
των δακτύλων.

•  Μην περπατάτε ξυπόλητοι σε κοι-
νόχρηστους χώρους όπως γυμνα-
στήρια, πισίνες, ντους, αποδυτή-
ρια, σάουνες κλπ.

Όσο πιο σύντομα αντιληφθείτε τα 
συμπτώματα και απευθυνθείτε σε 
δερματολόγο και ποδολόγο, τόσο 
πιο γρήγορα θα απαλλαγείτε από την 
μυκητίαση.

Αντιμετώπιση
•  Εφαρμογή της κατάλληλης θερα-

πείας από δερματολόγο με επιμο-
νή και συνέπεια μέχρι να εξαλει-
φθεί εντελώς το   πρόβλημα.

•  Τακτική επίσκεψη σε ποδολόγο  
για να απομακρύνει το προσβε-
βλημένο μέρος του νυχιού από το 
μύκητα για την καλύτερη αποθε-
ραπεία.

•  Καθημερινό σχολαστικό πλύσιμο 
των ποδιών.

•  Προσεχτικό σκούπισμα και στέ-
γνωμα μετά από το μπάνιο, με 

ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές μεταξύ των 
δακτύλων.

•  Αλλάζετε συχνά πετσέτες.
•  Φοράτε βαμβακερές κάλτσες που θα αλλά-

ζονται κάθε ημέρα και θα πλένονται στους 60 
ή 90 βαθμούς.

•  Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά 
προϊόντα αν έχετε έντονη εφί-
δρωση.

•  Αερίζετε τα παπούτσια σας 
24 ώρες και χρησιμοποιείτε 
καθημερινά κάποιο αντιμυκη-
τιακό σπρέι ή πούδρα πριν τα 
ξαναφορέσετε.

•  Φοράτε άνετα υποδήματα από 
μαλακό δέρμα.

Ακολουθώντας αυτούς τους απλούς κανόνες 
μπορείτε να είστε σίγουροι για την υγεία και και 
την καλή εμφάνιση των ποδιών σας.

Μύκητες νυχιών: 
Ένας δύσκολος εχθρός 

 
 Οι μύκητες 
που συνήθως 
προσβάλλουν 
τα νύχια και το 
δέρμα ονομάζονται 
δερματόφυτα. Άλλα 
είδη μυκήτων είναι 
οι ζυμομύκητες, 
κάντιντα κλπ. 

Γράφει η Πέννυ Φωτοπούλου, Ποδολόγος

Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που απασχολεί άνδρες και γυναίκες είναι η προσβολή 
των νυχιών των ποδιών από τους μύκητες. Οι ονυχομυκητιάσεις αποτελούν το 
30% των περιπτώσεων προσβολής από μύκητες στην επιφάνεια του δέρματος.




