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Φίμωσε τους δημάρχους ο Τατούλης 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο!
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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 Ρ Ο Υ

Το θέμα

Σημαντικά έργα υποδομών για το 
σύνολο της Κορινθίας εξήγγειλε από 
το Δημαρχείο της Κορίνθου ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες  
σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Δή-
μαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευμα-
τικό. Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις 
έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του 2016.  

Συγκεκριμένα,  ο Γιώργος Δέδες ανα-
κοίνωσε τη χρηματοδότηση  του έργου 
αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας λυμάτων του βιολογικού κα-
θαρισμού Κορίνθου - Λουτρακίου, ώστε 
να παρέχεται νερό άρδευσης που θα 
τονώσει το σύνολο των αγροτικών περι-
οχών του Δήμου. Έργο 3 εκ €, το οποίο 
θα χρηματοδοτήσει η Γενική Γραμματεία 
Υποδομών και θα εκτελέσει ο Δήμος Κο-
ρινθίων. 

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Γραμματέας 
Υποδομών ανακοίνωσε τη χρηματο-

δότηση, ύψους 3εκ.€, της μελέτης των 
διπλών δικτύων για την αξιοποίηση του 
Φράγματος του Ασωπού ποταμού. Πρό-
κειται αφ’ ενός για το δίκτυο άρδευσης, 
που αφορά τις εκτάσεις περίπου 70 
χιλιάδων στρεμμάτων που πρόκειται 
να αρδευτούν και αφ’ ετέρου για το δί-
κτυο ύδρευσης, το οποίο θα αξιοποιεί 
τα σημαντικά πλεονάσματα νερού που 
θα προκύψουν από τη λειτουργία του 
Φράγματος και θα ανακουφίσει πολλούς 
Δήμους της Κορινθίας που στερούνται 
επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού. 
Προβλέπεται επίσης στη μελέτη η αξι-
οποίηση του λιμνάζοντος υδάτινου δυ-
ναμικού του Φράγματος για παραγωγή 
ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών έρ-
γων. Η μελέτη θα δημοπρατηθεί άμεσα 
από την Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Υπο-
δομών υπενθύμισε το πλέγμα των εν 
εξελίξει δράσεων και παρεμβάσεων στο 

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

3 εκατ. ευρώ για τη μελέτη των διπλών 
δικτύων (ύδρευσης - άρδευσης) αξιοποίησης 
του φράγματος του Ασωπού

Σημαντικά έργα 
ανακοίνωσε 
ο Γιώργος Δέδες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Το παράδειγμα του φράγματος 
Δόξα στο Φενεό, το οποίο λει-
τουργεί κυρίως ως τουριστική 
ατραξιόν και όχι ως αρδευ-
τικό έργο, έφερε ο Γ.Γ. του 
υπουργείου Υποδομών, ως 
παράδειγμα προς αποφυγή 
για την εξέλιξη του έργου του 
φράγματος του Ασωπού. Γι' 
αυτό, εξήγησε, ξεκινάμε από 
τώρα να κάνουμε μελέτη για 
το δίδυμο δίκτυο άρδευσης 
και ύδρευσης που θα διοχε-
τεύσει τα νερά του φράγματος 
Ασωπού στη Βόχα, που τόση 
ανάγκη τα έχει. 

Νομό Κορινθίας μέσω του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τις 
οποίες χαρακτήρισε υψηλής αναπτυ-
ξιακής στόχευσης και αποτελέσμα-
τος.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός 
αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των 
αναπτυξιακών έργων που δρομολο-
γούνται, εξειδίκευσε τις ευεργετικές 
επιπτώσεις τους για το Δήμο Κοριν-
θίων και τους όμορους Δήμους του 
Νομού και ευχαρίστησε τον Γιώρ-
γο Δέδε για το ενδιαφέρον που έχει 
δείξει για τις αναπτυξιακές ανάγκες 
της Κορίνθου και της Κορινθίας το-
νίζοντας παράλληλα πως  ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών έχει βάλει τη 
σφραγίδα του στα μεγάλα έργα υπο-
δομών όλης της χώρας, όπως οι αυ-
τοκινητόδρομοι.



ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ • ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ    τηλ.:27410 51133    email:bitsakoubooks@gmail.com

Πολυχώρος

Εκδηλώσεις
Εκθέσεις

Βαzaar
Χειροτεχνήματα

ανοικτά κάθε Σαββατοκύριακο και ενδιάμεσα όποτε υπάρχουν δραστηριότητες

Βιβλιοπωλείο Α.Μπιτσάκου
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Φίμωσε τους δημάρχους 
ο Τατούλης�

Κωμικοτραγικές καταστάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Έ νταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 

στη συζήτηση για την ψήφιση της Στρατηγικής Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφε-
ρειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. 
Ο πρόεδρος του ΠΣ αρνήθηκε να δώσει το λόγο 
σε δημάρχους και αιρετούς, οι οποίοι αποχώρη-
σαν από την αίθουσα και έκαναν δηλώσεις στους 
δημοσιογράφους.

Η παρουσία των δημάρχων αν και άτυπη ήταν 
απολύτως ουσιαστική αφού το θέμα που συζη-
τούνταν και οι όποιες αποφάσεις για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων θίγουν άμεσα τους δήμους και 
τους δημότες, αφού προβλέπεται κατακόρυφη αύ-
ξηση των δημοτικών τελών!

Σπύρος Σταματόπουλος, δήμαρχος 
Σικυωνίων: «Ζητούν αύξηση 430%  
στα δημοτικά τέλη!»
 «Αφαιρέθηκε ο λόγος από αυτούς που έπρεπε να 

έχουν τον πρώτο λόγο σήμερα στο θέμα που κου-
βεντιάζεται  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο», δήλω-
σε ο δήμαρχος Σικυωνίων μετά τα γεγονότα στην 
αίθουσα που συνεδρίαζε το ΠεΣυ και πρόσθεσε: 
«Αφαιρέθηκε με τρόπο πραξικοπιματικό για να μην 
ακουστεί η αλήθεια, να μην ακουστούν οι ομόφωνες 
αποφάσεις του ΦοΔΣΑ, οι οποίες μιλάνε για τοπική 
διαχείριση, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν κάτι άλλο. 
Να  μην  ακουστεί  η  απόφαση  της  Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου όπου κι εκεί μιλά-
με  για  σχέδια  τοπικής  διαχείρισης.  Κάποιοι  δήμοι 
αναλάβαμε πρωτοβουλίες σύμφωνα με  τον Εθνικό 
Σχεδιασμό και ξοδευτήκαμε και καταρτίσαμε τα το-
πικά σχέδια διαχείρισης. Σύμφωνα με αυτά προβλέ-
πεται η διαλογή στην πηγή, η κομποστοποίηση και 
το υπόλλειμα θα διατίθεται σε κεντρικό επίπεδο. Δυ-
στυχώς όμως σήμερα το ΠεΣυ αν και κουβεντιάζουν 
για  τις  ΜΠΕ  είναι  εκτός  θέματος.  Κουβεντιάζουν 
μόνο για τη ΣΔΙΤ. Δυστυχώς εμείς δεν ακουστήκαμε 
σήμερα», υπογράμμισε.
«Κυρίως»,  συνέχισε ο Σπύρος Σταματόπουλος 

«πρέπει να επικεντρωθούμε στο εξής θέμα: Ποια εί-
ναι η διαφορά στην τιμολόγηση. Εμείς με την τοπική 

διαχέιριση πηγαίνουμε σε μία τιμολογιακή πολιτική 
που είναι πολύ πιο κάτω από αυτά που προβλέπει 
η  ΣΔΙΤ.  Μόνο  στο  δήμο  Σικυωνίων  προβλέπεται 
να αυξήσουμε, και μας εκβιάζουν, σύμφωνα με τη 
ΣΔΙΤ,  να  αυξήσουμε  τα  δημοτικά  τέλη  430%!  Για 
φανταστείτε», είπε ο δήμαρχος Σικυωνίων «να επι-
βαρύνουμε τον πολίτη με πρόσθετα δημοτικά τέλη, 
όταν  εμείς  και  οι  περισσότεροι  δήμοι  δεν  έχουμε 
αυξήσει τα δημοτικά τέλη διότι δεν υπάρχουν χρή-
ματα κια δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες. Το 

πρώτο θύμα της κρίσης, που ήταν η τοπική αυτοδι-
οίκηση, αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει όλο το βάρος 
της ανθρωπιστικής κρίσης. Και δεν προτιθέμεθα να 
προβούμε σε τέτοιες διαδικασίες για να αυξήσουμε 
δημοτικά τέλη μέσα από τη διαχειριση των απορριμ-
μάτων που προβλέπει η ΣΔΙΤ και να επιβαρύνουμε 
τους πολίτες. Εμείς αναλάβαμε αυτή την πρωτοβου-
λία ως δήμοι και θα το βγάλουμε πέρα, μέχρι να δι-
καιωθούμε, γιατί τα συλλογικά μας όργανα, τα δημο-
τικά συμβούλια, ο ΦοΔΣΑ, η Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων προβλέπει την τοπική διαχείριση κι εκεί θα 
επικεντρωθούμε», κατέληξε. 

Αλέξ. Πνευματικός, δήμαρχος 
Κορινθίων: «Δεν θέλουν να ακούσουν  
για την ευθύνη που έχουν»

Ο δήμαρχος Κορινθίων κ. Πνευματικός κατηγό-
ρησε προσωπικά τον περιφερειάρχη Π. Τατούλη, 
την πλειοψηφία των συμβούλων, αλλά και το προ-
εδρείο για τη «φίμωση» των αιρετών.
«Οι Δήμοι θα αιτηθούν αυξήσεις  των τελών από 

80%  έως  300%  για  τη  διαχείριση.  Δεν  ήθελαν  να 
ακούσουν την ευθύνη που έχουν. Πήραν την ευθύ-
νη το 2011 για να λύσουν το πρόβλημα μέσα σε τέσ-
σερα χρόνια. Πέμπτη χρονιά, και δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει  ούτε  καν  τον  σχεδιασμό. Από  το  2012  τούς 
είχε ανατεθεί η ωρίμανση  των έργων προσωρινής 
αποθήκευσης και διαχείρισης.
Μεθόδευσαν  ένα  αδιέξοδο.  Χαίρονται  να  υπάρ-

χουν σκουπίδια για να εκβιάζουν τις δημοτικές αρ-
χές και τους πολίτες για να περάσει η ΣΔΙΤ. Μετά τη 
νομιμοποίηση του ΕΣΔΑ, δεν υπάρχει πιθανότητα να 
υπογραφεί  η  ΣΔΙΤ  και  αν  υπογραφεί,  θα  οδηγήσει 
σε  τεράστιες  αποζημιώσεις,  με  ευθύνη  δική  τους 
και της κυβέρνησης. Πιέζουν να υπάρχουν ΠΕΣΔΑ 
ή ΣΜΠΕ που να φωτογραφίζουν τη σύμβαση με την 
ΤΕΡΝΑ. Η οποιαδήποτε τροποποίηση δεν μπορεί να 
γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δημοκρατικό ατόπημα, 
λέει η αντιπολίτευση

Για «δημοκρατικό ατόπημα του Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου», κά-
νουν λόγο οι εκπρόσωποι τριών Περιφερειακών 
Παρατάξεων της Πελοποννήσου, καταγγέλοντας 
ότι δεν έδωσε το λόγο, σε παριστάμενους δημάρ-
χους προκειμένου να εκφράσουν τις θέσεις για το 
θέμα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Δόσης Γιάννης 
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Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά τη διαχείρι-
ση των Στερεών Αποβλήτων. Συγκεκριμένα 
στην κοινή ανακοίνωση τους, οι παρατάξεις 
«Πελοπόννησος Πρώτα», «Δημοκρατική Πε-
λοποννησιακή Συνεργασία», «Πελοπόννησος 
Οικολογική» αναφέρουν:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο βιώνει πρωτό-

γνωρες εμπειρίες στις τελευταίες του συνεδριά-
σεις με αποκορύφωμα την συνεδρίαση της 23ης 
Νοεμβρίου. Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥ υπέπεσε σε 
μεγάλο δημοκρατικό ατόπημα, πιεζόμενος από 
τον Περιφερειάρχη και δεν έδωσε το δικαίωμα, 
ως  όφειλε,  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  οι 
παριστάμενοι  Δήμαρχοι  σχετικά  με  το  σοβαρό 
θέμα  της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντι-
κών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  του  Περιφερειακού 
Σχεδίου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο  κ.  Τατούλης  δεν  έχει  πια  κανένα  φραγμό 

μπροστά  στην  διακαή  του  επιθυμία  να  αναλά-
βει όσο πιο σύντομα γίνεται την διαχείριση των 
απορριμμάτων η ΣΔΙΤ της ΤΕΡΝΑ.
Αρνήθηκε απροσχημάτιστα μέσω του Προέ-

δρου και καταστρατηγώντας την άποψη των άλ-
λων δύο αντιπροέδρων να δώσει τον λόγο στου 
αιρετούς του α’ βαθμού δυναμιτίζοντας κατ΄ αυ-
τόν τον τρόπο την δημοκρατία και τον διάλογο.
Είναι  γνωστό  ότι  μετά  από  τέσσερα  χρόνια, 

από  τότε που ο κ.  Τατούλης  έχει  αναλάβει  την 
αρμοδιότητα να διαχειριστεί τα απορρίμματα της 
Πελοποννήσου, βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο 
ΜΗΔΕΝ. Οι Δήμαρχοι επιθυμούν να έχουν λόγο 
σε  αυτήν  την  υπόθεση  και  να  αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα με μια άλλη λύση από αυτήν που 
προτείνει η Περιφερειακή Αρχή, η οποία δημι-
ουργεί  ακόμα  μεγαλύτερα  περιβαλλοντικά  και 
οικονομικά προβλήματα. Η λύση αυτή είναι την 
εναλλακτική λύση της αποκεντρωμένης διαχεί-
ρισης, η οποία έχει βρει αρκετούς υποστηρικτές 
ανάμεσα στου Δήμαρχους της Πελοποννήσου.
Είναι επιβεβλημένο, έστω και τώρα, ο κ. Τα-

τούλης να σταθεί με θάρρος και ειλικρίνεια απέ-
ναντι στο συμφέρον  της Πελοποννήσου και  να 
αντιληφθεί  την  πραγματικότητα,  ότι  δηλαδή  η 
ευθύνη  για  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων 
ανήκει στους Δήμους. Άλλωστε προς την κατεύ-
θυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης κινείται 
η πρόταση του ΦΟΔΣΑ και αυτή θα έπρεπε να 
είναι σεβαστή. Μια πρόταση η οποία εναρμονί-
ζεται με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ) αλλά και τον τροποποιημέ-
νο Περιφερειακό  Σχεδιασμό  Διαχείρισης  Απο-
βλήτων( ΠΕΣΔΑ) και που οι Δήμαρχοι καταθέ-
τουν με ομόφωνες αποφάσεις!
Τέλος,  κύριε  Πρόεδρε  σας  θυμίζουμε  ότι  η 

Δημοκρατία  δεν  εφαρμόζεται  κατά  το  δοκούν 
αλλά  καθολικά.  Διαφορετικά  προσβάλλεται  η 
λειτουργία ολόκληρου του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου».

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
 Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων 

στην Πελοπόννησο, η μπάλα βρίσκεται στην  Κυ-
βέρνηση και με δεδομένη την πολιτική βούληση 
να προχωρήσει σε συνεργασία με  τον Τατουλη στο 
ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ, τα περιθώρια ανατροπής εξα-
ντλούνται. Το θέμα λήγει σε λίγες μέρες. Ότι είναι να 
γίνει πρέπει να γίνει τώρα.  Ευθύνη των Δημάρχων 
και της ΠΕΔ είναι:
1) Ο ΦΟΔΣΑ να αποκτήσει κανονικότητα μέσα στην 

εβδομάδα αν θέλουν να παρέμβουν αποφασι-
στικά. Οι Δήμαρχοι που αντιδρούν θα πρέπει να 
κινηθούν νομικά εναντίον του μελετητή ή όποιου 
άλλου έχει την ευθύνη του φιάσκου με την παρα-
ποιημένη ΣΜΠΕ και επισήμως να ζητήσουν να 
κηρυχθεί άκυρη η διαβούλευση αφού έγινε με 
κείμενο που παραποιεί τις αποφάσεις τους εφό-
σον  ο ΦΟΔΣΑ είναι ο εισηγητής.

2) Να ζητήσουν μέσα στη βδομάδα συνάντηση με τα 
αρμόδια υπουργεία και να βάλλουν το θέμα ώστε 
να μην ψαρεύουν όλοι σε θολά νερά.
Οι συλλογικότητες και οι παρατάξεις που αντι-

δρούν στον προτεινόμενο σχεδιασμό  μπορούμε 

ανά Δήμο η Νομό να οργανώσουμε συσκέψεις η 
άλλες δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης. Να 
κληθούν οι βουλευτές ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί να 
πάρουν θέση μέσα στα  Δημ. Συμβούλια και στις συ-
σκέψεις. Σ' αυτές τις συνθήκες κανένας δεν δικαιο-
λογείται να το παίζει Πόντιος Πιλάτος και εννοούμε 
βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι αλλά και τα κόμματα, οι περιφερειακές 
και δημοτικές παρατάξεις ,κάθε συλλογικότητα και 
ενεργός πολίτης. Να μπουν όλοι μπροστά στις ευ-
θύνες τους: τι θα κάνουν σήμερα για να μην πλη-
ρώνουν οι πολίτες της Πελοποννήσου 100€ τον τόνο 
επιπλέον για 30 χρόνια για τα απορρίμματα με κε-
ντρική διαχείριση σύμμεικτων καταργώντας κάθε 
ουσιαστική προσπάθεια ανακύκλωσης και κατα-
στρέφοντας το περιβάλλον.

Όσοι σήμερα φλυαρούν μοιράζοντας ευθύνες θα 
απολογηθούν στους πολίτες. Οι ευθύνες υπάρχουν 
είναι διαχρονικές και θα επιμεριστούν στη ώρα τους.

Τώρα είναι ώρα της μάχης.
 Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών 

στον Δήμο Κορινθίων

Δήμος Κορινθίων: Μύθος 1ος Τατούλη 
για την τιμή των σκουπιδιών

Ο Περιφερειάρχης κ. Τατού-
λης στη τελευταία συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου στις 23/11/2016, αλλά και 
σε άλλες συνεντεύξεις του στο 
παρελθόν ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ότι η τιμή που θα λαμβάνει 
η ΤΕΡΝΑ με τη ΣΔΙΤ της Περιφέ-
ρειας είναι μεσοσταθμικά μόνο 
61,72 Ευρώ ο τόνος για τα ει-
σερχόμενα απορρίμματα. 

ΜΕΓΑΣ ΜΥΘΟΣ και ΨΕΜΑ
Σύμφωνα με την προσφορά 

της εταιρείας στο διαγωνισμό 
και το σχέδιο σύμβασης (σελίδα 
4) που επαίρεται ο κ. Τατούλης, 
η τιμή είναι: 
Για απορρίμματα μέχρι 150.000 
τόνοι ετησίως 80,50 €, πλέον 
ΦΠΑ 24% ο τόνος = 99,82 €/
τόνος 
Για τα απορρίμματα από 150.000 
τόνοι μέχρι 200.000 τόνοι 35 € , 
πλέον ΦΠΑ 24% ο τόνος = 43,40 
€/τόνος 
Για να καταρρίψουμε τον μύθο 
του κ. Τατούλη, που μας πα-

ραμύθιαζε μέχρι σήμερα για τη 
μεσοσταθμική τιμή των 61,72 €/
τόνος, με απλά μαθηματικά ανα-
κοινώνουμε σε όλους του Κο-
ρίνθιους και τους Πελοποννήσι-
ους τις μεσοσταθμικές τιμές που 
θα ισχύουν, στην απεφευκταία 
περίπτωση που υπογραφεί η 
σύμβαση Κυβέρνησης-Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου -ΤΕΡΝΑ: 

Αν η ΤΕΡΝΑ λάβει ποσότητες 
-μέχρι 150.000 τόνους θα χρε-
ώνει 99,82 €/τόν.

-μέχρι 160.000 τόνους θα χρε-
ώνει μεσοσταθμικά 96,29 €/τόν.
-μέχρι 170.000 τόνους θα χρε-
ώνει μεσοσταθμικά 93,18 €/τόν.
-μέχρι 180.000 τόνους θα χρε-
ώνει μεσοσταθμικά 90,41 €/τόν.
-μέχρι 190.000 τόνους θα χρε-
ώνει μεσοσταθμικά 87,94 €/τόν.
-μέχρι 200.000 τόνους θα χρε-
ώνει μεσοσταθμικά 85,71 €/τόν. 

Ενημερώνουμε την Περι-
φέρεια και τους δημότες ότι οι 
Δήμοι δεν απαλλάσσονται ΦΠΑ, 
τον οποίον επιβαρύνονται τελι-
κά οι δημότες. 

Αυτά για σήμερα. Αύριο νεώ-
τερα για τα μεγάλα ψέματα για 
το ποιός ζήτησε με στοιχεία από 
την τότε Κυβέρνηση και έλαβε 
τη διαχείριση των απορριμμά-
των της Πελοποννήσου. 

Και θα ακολουθήσουν και 
άλλα δελτία τύπου για τις τοπι-
κές διαχειρίσεις, για τις υποτιθέ-
μενες μειώσεις τελών του κ. Τα-
τούλη (αυξήσεις από 80-400%) 
κλπ. 
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ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Σύμφωνο Συνεργασίας του δήμου Βέλου-
Βόχας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Για το πρόγραμμα "Υγεία για Όλους"
Σε μια περίοδο 

βαθιάς οικονομικής 
κρίσης, ανεργίας και 
κοινωνικού απο-
κλεισμού, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη 
τόσο της πολιτείας 
όσο και της κοινω-
νίας, η αφιλοκερδής 

βοήθεια στους συνανθρώπους, που δίνει στον κα-
θένα μας την ικανοποίηση του να προσφέρει δύνα-
μη και στήριξη σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, μας εξηγεί η αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής, Μαρία Καλλίρη, ο δήμος 
Βέλου-Βόχας προχώρησε σε Σύμφωνο συνεργα-
σίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το πρό-
γραμμα "Υγεία για όλους". 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την ανάπτυξη 
και υλοποίηση προγράμματος πρόληψης και προ-
αγωγής υγείας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων 
μέσω του σχεδιασμού και της παρακολούθησης 
των δράσεων υλοποίησής του στη βάση του εθε-
λοντισμού. 

Στόχος είναι στο μέτρο του εφικτού, η ανάπτυ-
ξη δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε συνεργασία 
και διασύνδεση με τους αρμόδιους φορείς, τις δο-
μές και τη στελεχιακή υποδομή της περιφέρειας 
και του δήμου. 

Δια βίου μάθηση και πάλι
Επίσης, η κ. Καλλίρη μας ενημέρωσε ότι επα-

νέρχεται από αρχές του έτους το πρόγραμμα "Διά 
Βίου Μάθησης", αφού υπεγράφη σχετική συμφω-
νία του δήμου με το ΙΝΟΔΕΒΙΜ του υπουργείου 
Παιδείας.  Τα προγράμματα διά βίου μάθησης του 
δήμου Βέλου-Βόχας στοχεύουν στην ενεργοποί-
ηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη, στην προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών και στην αύξηση των δυ-
νατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. 

Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία 
οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς μετα-
βάλλονται, η αύξηση των γνώσεων, η επιμόρφω-
ση και η συμπληρωματική εκπαίδευση είναι ανα-
γκαίες περισσότερο από ποτέ για την πολύπλευρη 
καλλιέργεια της προσωπικότητας του πολίτη.

Ετοιμάζεται κίνηση ματ για τα αδέσποτα
Η κ. Μαρία Καλλίρη μας ενημέρωσε επίσης, πώς 

για το θέμα των αδεσπότων ετοιμάζεται μια κίνηση 
ματ, η οποία θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλη-
μα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι έχει έρθει σε επα-
φή με τα κτηνιατρικά κέντρα που λειτουργούν στο 
δήμο μας και σε συνεργασία με τους γιατρούς του 
ιδρύματος "Νιάρχος" οργανώνεται μια μαζική στεί-
ρωση των αδεσπότων έτσι ώστε να δοθεί μια πιο 
ουσιαστική και μακροπρόθεσμη λύση.

Έως ώρας έχει πραγματοποιηθεί στείρωση, εμ-
βολιασμός και τσιπάρισμα περίπου στα 2/3 των 
αδεσπότων. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί όσο χρει-
άζεται ώστε να καλύψει το σύνολο των ζώων που 
κυκλοφορούν στους δρόμους του δήμου.
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Γνώμη Δήμος Σικυωνίων
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Περι...Πλέκω

νήμα • κόσμημα • ραπτική

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ

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.

20%
Η έκπτωση δεν ισχύει για τα νήματα ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Η έκπτωση δεν ισχύει στα νήματα με τιμή πώλησης μικρότερη από 3,00€

Νέα ζωή στη λίμνη Στυμφαλία 
δίνει η Τράπεζα Πειραιώς

Το δικό της «Ηράκλειο Άθλο» 
φέρνει σε πέρας η Τράπεζα Πειραι-
ώς, καθώς δίνει εκ νέου ζωή στη 
λίμνη Στυμφαλία, αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα την όλη περιοχή. Με τη 
σύμπραξη του Δήμου, της τοπικής 
κοινότητας, της Περιφέρειας και των 
κατοίκων η Τράπεζα αποκαθιστά τον 
υγρότοπο της Στυμφαλίας. 

Η λίμνη Στυμφαλία έχει καλυφθεί 
ολοκληρωτικά από καλάμια. Η βα-
σική ιδέα του προγράμματος είναι να 
κοπεί ένα μέρος του καλαμιώνα της 
λίμνης τόσο ώστε να διασφαλιστεί η 
οικολογική ισορροπία. 

Τα καλάμια που κόβονται, σε συν-
δυασμό με τη βιομάζα από αγροτικά 
υπολείμματα της περιοχής που μέ-
νουν αναξιοποίητα, θα χρησιμοποι-
ηθούν για την παραγωγή πέλλετ και 
κομπόστ. 

Μέρος των εσόδων που θα προ-
κύπτουν, θα επιστρέφουν στη λίμνη 
και θα χρηματοδοτούν τις δράσεις 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 
πρόγραμμα στην ουσία προτείνει ένα 
κυκλικό αναχρηματοδοτούμενο σχή-
μα διαχείρισης εμπνευσμένο από το 

φυσικό κεφαλαίο της ίδιας της περιο-
χής. Στα πλαίσια του τρίτου ευρωπα-
ϊκού προγράμματος LIFE-Stymfalia, 
που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 
και ολοκληρώνεται το 2017, η Τρά-
πεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), τον Δήμο Σικυωνίων, την 
ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος 
ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρε-

σπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ), για να αποκαταστήσει 
τον υγρότοπο της Στυμφαλίας που 
ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και 
παράλληλα να αναδείξει την περιοχή. 
Σε αυτή την πρωτοποριακή σύμπρα-
ξη έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά 
η υποστήριξη του Δήμου, της τοπι-
κής κοινότητας, της Περιφέρειας και 

κυρίως των κατοίκων που ζουν στην 
περιοχή. Διανύοντας τον τρίτο χρόνο 
του προγράμματος LIFE-Stymfalia, 
έχει ήδη συσταθεί μία Τοπική Μο-
νάδα Διαχείρισης για την παρακο-
λούθηση  της προστατευόμενης 
περιοχής, με έδρα το Μουσείο Πε-
ριβάλλοντος Στυμφαλίας του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ). Η Μονάδα έχει στελεχωθεί 
από άτομα που κατάγονται από την 
περιοχή για να επικοινωνούν και να 
ενημερώνουν με αμεσότητα την το-
πική κοινωνία.  

Το διάστημα αυτό η Τοπική Μονά-
δα Διαχείρισης συντονίζει τη δεύτε-
ρη ερευνητική κοπή του καλαμιώνα 
για τον καθαρισμό των καναλιών της 
προστατευόμενης περιοχής. Για τις 
κοπές εργάζονται καθημερινά οι χει-
ριστές του ειδικού πλωτού και χερ-
σαίου μηχανήματος που αποκτήθη-
καν στο πλαίσιο του προγράμματος, 
καθώς και ειδικοί επιστήμονες και 
υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας, 
οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά 
αυτό το μεγάλο και απαραίτητο έργο 
για τη διάσωση του υγροτόπου.



ΠΕΜΠΤΗ  1  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016

8 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΑγροτικά

Έως 23 Δεκεμβρίου 
οι αιτήσεις για 

τους Νέους Γεωργούς
Παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα των 

Νέων Γεωργών μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρί-
ου πριν τα Χριστούγεννα αποφάσισε το υπουργείο, 
λόγω του αυξημένου όγκου των αιτήσεων και στό-
χο να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο 
πρόγραμμα. Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι, αφού υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις 
στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών 
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 
9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν 
(πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υπο-
ψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισό-
δημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας, δη-
λαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω 
ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος,  όπως δι-
ευκρινίζεται στην τελευταία εγκύκλιο του γενικού 
γραμματέα του υπουργείου Χαράλαμπου Κασίμη, 
σχετικά με το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2016.

Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο, 
κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ετήσιου εισο-
δήματος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου 
εισοδήματος του έτους υποβολής της αίτησης ενί-
σχυσης (εξεταζόμενο έτος - 2016), λαμβάνεται υπόψη 
το «Συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του πίνακα Γ1 του 
εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήμα-
τος για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού 
οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα 
εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη 
γάμου, δηλαδή τα εισοδήματα του συζύγου και της συ-
ζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπε-
ριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Και οι φαινόλες καθορίζουν 
τώρα την τιμή ελαιολάδου

Μία νέα τάση αρχίζει να διαμορφώνεται στην 
αγορά ελαιολάδου. Συγκεκριμένα, οι τιμές του 
σχετίζονται πλέον και με το φαινολικό περιεχό-
μενο και όχι μόνο με την οξύτητα. Αυτό υπο-
γράμμισε μεταξύ άλλων ο Προκόπης Μαγιάτης, 
αναπληρωτής καθηγητής του Φαρμακευτικού 
Τμήματος του ΕΚΠΑ στην ημερίδα «Ελιά & Ελαι-
όλαδο: Αειφόρος Καλλιέργεια, βιώσιμη ανάπτυ-
ξη», που διοργάνωσε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η Λέσχη Φίλων 
Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ.

Να σημειωθεί ότι, όπως είπε ο πρόεδρος 
του Ε.Φ.Ε.Τ., Γιάννης Τσιάλτας, ο ίδιος 
έχει συγκροτήσει σχετική ομάδα 
για να εξετάσει ποιες είναι οι 
ουσίες που δίνουν το δικαί-
ωμα ισχυρισμού διατροφής 
και υγείας και πώς αυτές οι 
ουσίες μπορούν να προσ-
διοριστούν. «Το πόρισμα 
είναι σχεδόν έτοιμο», 
πρόσθεσε ο κ. Τσιάλτας, 
επισημαίνοντας ότι οι 
ισχυρισμοί υγείας είναι 
ένα βασικό εργαλείο για 
να αξιώσει το ελαιόλαδο 
μία επιτυχή παρουσία στις 
αγορές. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους 
ομιλητές, είναι εφικτό να ανοίξει 
προσεχώς μία δεύτερη παράλληλη 
αγορά για το ελληνικό ελαιόλαδο, αυτή 
του χώρου της υγείας.    

Στην ημερίδα αναδείχθηκε η ανωτερότητα του 
ελληνικού ελαιολάδου ως προς το υγειοπροστα-
τευτικό περιεχόμενό του σε σχέση με το ελαιόλα-
δο των βασικών ανταγωνιστριών χωρών, βάσει 
στατιστικών στοιχείων της περιόδου 2010-2016 
που παρουσίασε ο κ. Μαγιάτης. Μάλιστα, το 74% 
των δειγμάτων από την Ελλάδα πληρούσαν τις 
προδιαγραφές για να έχουν ισχυρισμό υγείας, 
τόνισε ο κ. Μαγιάτης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 
μεγαλύτερο ποσοστό φαινολών στα δείγματα 
που εξετάστηκαν την παραπάνω περίοδο είχαν 3 
ελαιόλαδα από την Πελοπόννησο (2 από τη Λα-
κωνία και 1 από την Κορινθία), ενώ ελαιόλαδο 
από την Αρκαδία είχε 3.076 mg/kg υδροξυτυ-
ροσόλη. Την ίδια στιγμή, τα καλύτερα δείγματα 
ελαιολάδου που εστάλησαν από το Πανεπιστήμιο 

της Sfax της Τυνησίας, είχαν 1.500 mg/kg υδρο-
ξυτυροσόλη, από την Κροατία 1.017 mg/kg και 
από την Ιταλία και τις Η.Π.Α. 2.200 mg/kg.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Μαγιάτη έως τον 
Σεπτέμβρη του ‘19 θα τρέξει το πρόγραμμα 
Aristoil, που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη 
του ’16 με στόχο τη δημιουργία 2 κέντρων πιστο-
ποίησης (ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ισπανία) 
με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας του μεσογειακού ελαιολάδου μέσω της 
ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθοδο-

λογιών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 
σχετικά με τις υγειοπροστατευτικές 

ιδιότητές του προϊόντος. 
Στην ημερίδα τονίστηκε, ακό-
μα, η σημασία των χημικών 

αναλύσεων τόσο για τους 
παραγωγούς όσο και για 
τους καταναλωτές. Σύμ-
φωνα με τον Παναγιώτη 
Κωνσταντίνου, χημικό 
και διευθυντή του Εργα-
στηρίου OLITECN O.E., η 
εφαρμογή τους περιλαμ-
βάνει αφενός ανάλυση στο 
χώμα, φυλλοδιαγνωστική 

και ανάλυση στον ελαιό-
καρπο πριν τη συγκομιδή και 

αφετέρου στο ελαιοτριβείο, με 
στόχο καταρχάς, τη στοχευμένη 

λίπανση του ελαιοπερίβολου και 
τη διαπίστωση τροφοπενιών του ελαι-

όδεντρου. Τα οφέλη, σύμφωνα με τον κ. Κων-
σταντίνου, είναι η εξοικονόμηση λιπασμάτων, η 
μακροβιότητα του ελαιώνα, η βελτίωση της πο-
σότητας και της ποιότητας κ. ά.   

Τέλος, στην ημερίδα παρουσιάστηκαν καινο-
τομίες στη διαδικασία παραγωγής του ελαιολά-
δου, οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου 
στη διεθνή αγορά και άλλα θέματα που απα-
σχολούν τον ελαιοκομικό κλάδο, από καταξιω-
μένους επιστήμονες και έμπειρους συντελεστές 
του κλάδου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
ΕΔΟΕΕ, του ΕΚΕΠΕ, του ΣΕΒΙΤΕΛ, του ΕΣΒΙΤΕ 
και του GREEK LIPID FORUM με αφορμή τον πα-
γκόσμιο εορτασμό ελιάς και ελαιολάδου από 23 
έως 30 Νοεμβρίου 2016. 

Πηγή: www.agronews.gr
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ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης: ένα ακόμη χαράτσι;

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης ξεκίνησαν να εκδίδο-
νται στη χώρα μας από το 2011 
για τις αγοραπωλησίες και από το 
2012 για τις μισθώσεις, σύμφω-
να με την ευρωπαϊκη ντιρεκτίβα 
31/2010. Ο κόσμος, όχι άδικα έτσι 
όπως εξελίχθηκε η διαδικασία, το 
θεώρησε ως ένα ακόμη χαράτσι 
της πολιτείας, για να συντηρήσει 
έναν κλάδο ο οποίος αριθμεί χι-
λιάδες επαγγελματίες που επλή-
γησαν σοβαρότατα από την κρίση. 

Η αλήθεια ωστόσο είναι διαφο-
ρετική. Δε θα σταθούμε στην υπο-
χρέωση της Πολιτείας να εφαρ-
μόσει τον Κανονισμό ώστε να μην 
υποστεί κυρώσεις, ούτε στο θέμα 
της καταγραφής που αφορά πάλι 
στην Πολιτεία ώστε να υπάρχει 
σαφής εικόνα της ενεργειακής 
κατανάλωσης κτηρίων σε μεγάλα 
αστικά κέντρα.  Το πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης αποτελεί 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ιδι-
οκτήτη του ακινήτου. Πέρα των 
καθαρά διαδικαστικών θεμάτων 
που αφορούν στην εφορία, απο-
τελεί τον καθρέφτη του ακινήτου. 

Αποτυπώνει πόσο ενεργοβόρα 
είναι μια ιδιοκτησία, πόση ενέρ-
γεια δηλαδή καταναλώνει για τη 
θέρμανσή του το καλοκαίρι και 
την ψύξη του τον χειμώνα κάνο-
ντας χρήση ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, πετρελαίου, φυσικού αερίου 
κλπ.

Τα στοιχεία που παρατίθενται 
στο πιστοποιητικό είναι ίσως 
ακατανόητα για τον απλό πολίτη, 
καθώς αποτελούν τεχνικές λε-
πτομέρειες οικείες σε μηχανικούς 
κυρίως. Ωστόσο στη δεύτερη 
σελίδα περιγράφονται οι προτά-
σεις βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης ενός ακινήτου από τον 
υπογράφοντα επιθεωρητή. Τα σε-
νάρια βελτίωσης μπορεί να είναι 
έως  τρία. Για το κάθε ένα υπάρχει  
η αντίστοιχη εξοικονομούμενη 
ενέργεια για την περίπτωση υλο-
ποίησης του. Άλλες επεμβάσεις 
είναι πιο δραστικές και άλλες  
λιγότερο. Για καμμία όμως ο ιδι-
οκτήτης δεν έχει εικόνα εάν δεν 
έχει το ενεργειακό πιστοποιητικό 
στα χέρια του.

Έτσι,  η τοποθέτηση ενός ηλι-

ακού θερμοσίφωνα για παρά-
δειγμα για χρήση ζεστού νερού 
μπορεί να ανεβάσει την ενεργεια-
κή κλάση του ακινήτου κατά μία 
ολόκληρη κατηγορία. Αντίστοιχα 
σημαντική βελτίωση μπορεί να 
έχει μια εξωτερική θερμομόνω-
ση σε διαμερίσματα κατασκευα-
σμένα πριν τον Κανονισμό Θερ-
μομόνωσης του 1979, καθώς 
δε φέρουν θερμομόνωση στους 
τοίχους ή μια θερμομόνωση της 
οροφής της πυλωτής προς όφε-
λος διαμερισμάτων στον πρώτο 
όροφο πολυκατοικίας.

Οι καιροί φυσικά είναι τέτοιοι 
που για την πλειοψηφία των ιδιο-
κτητών η βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης του ακινήτου τους 
είναι χαμηλά στη λίστα προτεραι-
οτήτων, παρ’ όλο που μακροπρό-
θεσμα αυτό ωφελεί τους ίδιους. 
Η συνέπεια είναι πως μονάχα ένα 
μικρό ποσοστό ιδιοκτητών με την 
οικονομική άνεση και την ενημέ-
ρωση για το θέμα προχωρούν σε 
επεμβάσεις. Για τους οικονομικά 
αδύναμους έτρεχε για χρόνια το 
πρόγραμμα  «Εξοικονομώ κατ’οί-

κον» – ιδιαίτερα επιτυχημένο 
κρίνοντας εκ του αποτελέσματος 
– με επιδότηση έως και 70% ανα-
λόγως του εισοδήματος του ιδι-
οκτήτη. Το πρόγραμμα ήταν ανε-
νεργό εδώ και δεκαοκτώ μήνες, 
ωστόσο άρχισαν οι διαδικασίες 
για την επανενεργοποίησή του. 
Μέσω του προγράμματος αυτού, 
το ενεργειακό πιστοποιητικό απο-
τυπώνει τις επεμβάσεις που με-
ταβάλλουν κατά μία τουλάχιστον 
κατηγορία την ενεργειακή κλάση 
ή εξοικονομούν τουλάχιστον το 
30% της ετήσιας ενεργειακής κα-
τανάλωσης. Οι επιδοτήσεις αφο-
ρούν σχεδόν στα πάντα: ηλιακούς 
θερμοσίφωνες, αντλίες θερμό-
τητας, λέβητες, εξωτερική θερ-
μομόνωση, κουφώματα, ρολά, 
τέντες κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, ένα πι-
στοποιητικό ενεργειακής απόδο-
σης, το οποίο έχει μελετηθεί και 
εκδοθεί σωστά σύμφωνα με τις 
τεχνικές οδηγίες, αποτελεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο. Ακόμη και αν 
σήμερα χρησιμοποιηθεί ως χαρά-
τσι, η δεκαετής ισχύς του επιτρέ-
πει τη χρήση του για ενεργειακή 
αναβάθμιση με τα ωφέλη αποτυ-
πωμένα λεπτομερώς.

*Η κ. Σοφία Αναγνωσταρά είναι 
πολιτικός  μηχανικός Ε.Μ.Π., 
αντιπρόεδρος  της  τεχνικής  
εταιρείας ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Γράφει η ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ*
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ΓνώμηΤα εν Δήμω...

Μικρά και διάφορα
Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στο 
Ζευγολατιό

Στα πλαίσια των 
Χριστουγεννιάτικων 
Εκδηλώσεων η Δημοτική 
Κοινότητα
Ζευγολατιού διοργανώνει 
χριστουγεννιάτικη γιορτή για 
τους μικρούς φίλους το 
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
και ώρα 16.30 το απόγευμα 
στο τέλος του Πεζόδρομου 
Ζευγολατιού (κέντρο αγορά).
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει 
στολισμό Δέντρου, Άγιο 
Βασίλη, μουσική και τραγούδια 
Χριστουγεννιάτικα και πολλά 
γλυκίσματα.
Η Δημοτική Κοινότητα 
παρακαλεί όποιοι επιθυμούν 
να δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους στην εκδήλωση και να 
προτείνουν και τις δικές τους 
ιδέες έτσι ώστε να εμπλουτιστεί 
και με άλλες δράσεις η 
ανωτέρω εκδήλωση.
Δηλώσεις συμμετοχής στο 
τηλέφωνο 2741 0 51788 στην 
κα. Κατερίνα Μασούρη ή στο 
email: masouri@vochas.gov.
gr μέχρι και την ερχόμενη 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016.

Εντοπίστηκαν πάνω σε 
ταχύπλοο πρόσφυγες 
στο Μελίσσι

Σε επίσημη ανακοίνωση από 
το λιμενικό σώμα αναφέρεται: 
«Ενημερώθηκε μεσημβρινές 
ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή 
Κιάτου, από τον ιδιοκτήτη του 
αλιευτικού σκάφους «ΒΛΑΣΗΣ» 
Σ.Κ. 305 για την ύπαρξη 
σκάφους, που πιθανόν μεταφέρει 
πρόσφυγες στη θαλάσσια περιοχή 
«ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» ν. Κορινθίας.
Ανωτέρω σκάφος ρυμουλκήθηκε 
από το Α/Κ «ΒΛΑΣΗΣ»  στη 
μαρίνα «ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» ν. 
Κορινθίας, όπου οι δεκατέσσερις 
επιβαίνοντες συνελήφθησαν από 
στελέχη της οικείας Λιμενικής 
Αρχής καθώς δε διέθεταν τα 
απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Όπως προκύπτει, από τα μέχρι 
στιγμής στοιχεία, οι ανωτέρω 
αναχώρησαν κατά δήλωσή τους 
από την Αθήνα ν. Αττικής, όπου 
μεταφέρθηκαν οδικώς από 
διακινητές, σε παραθαλάσσια 
περιοχή ν. Κορινθίας. Στη 
συνέχεια επιβιβάστηκαν σε 
σκάφος και με τη βοήθεια 
αλλοδαπού διακινητή, ο οποίος 
διαφεύγει της σύλληψης,   
προσπάθησαν να εξέλθουν της 
χώρας προς Ιταλία.
Προανάκριση διενεργείται από 
το  Δ” Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του 
Λιμεναρχείου Κορίνθου».

1.000.000 λεμονιές!

Περισσότεροι από 1.000 αγρότες, 
από την Κόρινθο μέχρι την 
Αιγιαλεία, φύτεψαν τα τελευταία 
χρόνια 1.000.000 λεμονιές. 
Ένα απέραντο λεμονοδάσος 
γεννήθηκε την τελευταία διετία 
στον Κορινθιακό Κόλπο, σε μια 
παραδοσιακή περιοχή λεμονιού.
Το δέντρο, που εγκαταλείφθηκε 
τη δεκαετία του ’80 ελλείψει 
κοινοτικών επιδοτήσεων, που 
επλήγη από τους παγετούς του 
2004 και του 2008 και το οποίο 
φθάσαμε να εισάγουμε από την 
Αργεντινή και την Αφρική, έχει 
αρχίσει να κερδίζει τον αγροτικό 
κόσμο.
Η παραγωγή των 216.000 τόνων 
του 1981 και των 100.000 τόνων 
προ του 2004 έχει περιοριστεί σε 
30.000 τόνους. Οι νέες φυτεύσεις 
δημιουργούν προσδοκίες ακόμα 
και για τετραπλασιασμό της ετήσιας 
παραγωγής, στους 120.00 – 130.000 
τόνους την επόμενη πενταετία. 
Πρόκειται για άλλο ένα μεγάλο 
στοίχημα για τον αγροτικό κόσμο! 

Πηγή: ypaithros.gr

Animation 
για τον Δίολκο!

Μια εξαιρετική παραγωγή 
animation του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΕΜΑΕΤ) 
22 λεπτών, αναπαριστά με 
μοναδικό τρόπο το εξαιρετικό 
μνημείο τεχνικού πολιτισμού της 
αρχαίας Ελλάδας, τον Δίολκο της 
Κορίνθου. Η ταινία παρουσιάζει 
πολλές άλλες τεχνολογικές 
λεπτομέρειες, αλλά και σκηνές της 
ζωής των ναυτικών εκείνης της 
μακρινής εποχής: τυχερό παιχνίδι, 
επίσκεψη στον ναό του Ποσειδώνα, 
γλέντι σε καπηλειό, καθώς και 
μια συναισθηματική συντυχία. 
Παρακολουθείστε την στη 
διεύθυνση: https://www.youtube.
com/watch?v=IazNuRk-CRU

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εκδήλωση για το Πολυτεχνείο στον Πολυχώρο 
του βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου στο Βραχάτι

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν 
το βράδυ του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου στον 
Πολυχώρο του Βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου 
στην παραλία Βραχατίου. Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε έκθεση σπάνιων ντοκουμέντων, 
μπροσούρες, δακτυλογραφημένες προκηρύ-
ξεις, παράνομες εφημερίδες, βιβλία κ.α. της 

εποχής εκείνης αλλά και συζήτηση και μαρ-
τυρίες, με συμμετέχοντες στα γεγονότα. Μίλη-
σαν οι: Σπύρου Χριστοδούλου, (Πολυτεχνείο 
Αθηνών,πρώην δήμαρχος Βόχας)
Αντώνης Πρεντάκης (προγραμματιστής ΑΠΘ),
Νικηφόρος Σαλκιτζόγλου (νεολαία Λαμπράκη) 
και η Κική Σαλκιτζόγλου (ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραί-
ος).
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11ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά

Με το άρθρο 16, το 
οποίο είναι εξαιρε-
τικής σημασίας, η 
Τουρκία δηλώνει 
expressis verbis (δια 
λόγων εκπεφρασμέ-
νων) ότι: «παραιτεί-
ται παντός τίτλου και 
δικαιώματος πάσης 
φύσεως επί των εδα-
φών ή εν σχέσει προς 
τα εδάφη τα οποία κεί-
νται πέραν των προ-
βλεπομένων υπό της 
παρούσης συνθήκης 
ορίων, ως και επί των 
νήσων, εκτός εκείνων 

των οποίων η κυριαρχία έχει αναγνωρισθεί εις 
αυτήν δια της παρούσης συνθήκης». 
Επομένως, κάθε αξίωση από την πλευρά της 
Τουρκίας επί των ελληνικών νήσων είναι 
όχι μόνο προκλητική και παράλογη, αλλά μη 
σύννομη και εξοργιστική.
Με τα άρθρα 34 – 45 προστατεύονται οι 
μειονότητες. Συγκεκριμένα, η Τουρκία ανα-
λάμβανε την υποχρέωση να παρέχει σε 
όλους τους κατοίκους ξένων μειονοτήτων 
της Τουρκίας πλήρη προστασία και ελευθε-
ρία γλώσσης, θρησκείας κ.α. Απο την άλλη, 
η Ελλάδα υποχρεούταν να χορηγήσει τα ίδια 
δικαιώματα στη μουσουλμανική μειονότη-
τα στο έδαφός της (άρθρο 45). Επιπλέον, η 
Τουρκία παραιτείται οριστικώς πάσης απαι-
τήσεως κατά της ελληνικής κυβερνήσεως 
περί επανορθώσεων.
Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης όμως 
υπογράφτηκε, όπως προαναφέρθηκε, και 
απο άλλες χώρες εκτός της Ελλάδος και της 
Τουρκίας. Κι αυτό διότι με τη συνθήκη αυτή 
δεν χαράχτηκαν μονάχα τα σύνορα Ελλάδας 
– Τουρκίας στα σημερινά τους όρια, αλλά 
καθορίστηκαν και τα σύνορα της Τουρκίας με 
την Βουλγαρία, την Συρία και το Ιράκ (άρθρο 
2). Η Τουρκία όμως δήλωσε ότι αναγνωρίζει 
και αποδέχεται τα σύνορα και άλλων χωρών 
όπως της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βουλ-
γαρίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της 
Ρουμανίας, της Σερβίας και της Τσεχοσλοβα-
κίας όπως αυτά καθορίζονται ή θέλουν κα-
θορισθεί υπό των προβλεπομένων εν άρθρω 
25 Συνθηκών ή από κάθε συμπληρωματική 
σύμβαση (άρθρο 26). Επιπλέον, σύμφωνα με 
το άρθρο 17 η Τουρκία παραιτείται από παντός 
δικαιώματος επί της Αιγύπτου και επί του Σου-
δάν. Τέλος, με το άρθρο 20 η Τουρκία ανα-

γνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου από 
την Αγγλία την 5η Νοεμβρίου 1914.

Ο αντίκτυπος της Συνθήκης  
για την Ευρώπη.
Πράγματι με τη συνθήκη αυτή, όπως προ-
αναφέρθηκε, η Τουρκία παραιτήθηκε από 
όλες τις διεκδικήσεις για τις παλιές περιοχές 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκτός των 
συνόρων της και εγγυήθηκε τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων εντός της επικράτειάς της. 
Πέρα όμως από αυτό, το σπουδαιότερο είναι 
ότι πάνω σε αυτή τη συνθήκη οικοδομήθη-
καν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις του τελευ-
ταίου αιώνα. Η σύναψη της Συνθήκης αυτής 
τερμάτισε αφενός την ελληνοτουρκική δια-
μάχη και αφετέρου έθεσε τα θεμέλια για την 
ειρηνική συνεργασία και συνύπαρξη μεταξύ 
δύο γειτόνων λαών.
Όσον αφορά τη Ευρώπη, καταργήθηκαν οι 
διομολογήσεις, καθώς επίσης και τα προ-
νόμια που είχαν ή απολάμβαναν οι διάφοροι 
Ευρωπαίοι στην οθωμανική επικράτεια. Επι-
πλέον τερματίστηκε ο μακροχρόνιος αγώνας 
για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη από το έτος 
1699 με την υπογραφή τότε της Συνθήκης του 
Κάρλοβιτς. 
Στη θέση του γίγαντα με τα πήλινα πόδια, όπως 
χαρακτηριζόταν τότε η οθωμανική αυτοκρα-
τορία, γεννήθηκε ένα νέο κράτος, η Τουρκική 
δημοκρατία, η οποία με την πάροδο των χρό-
νων θα εξελιχθεί σε έναν σημαντικότατο πα-
ράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Συνθήκη Ειρή-
νης της Λωζάννης παρουσιάζει το περίεργο, 
ίσως μοναδικό στην ιστορία χαρακτηριστικό, 
κατά το οποίο ο ηττημένος δηλ. η Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία κάθεται στο τραπέζι της 
ειρήνης εν πλήρη ισοτιμία με τους νικητές, 
επιτυγχάνοντας την πλήρη ικανοποίηση των 
εθνικών της βλέψεων.

Η εικόνα σήμερα.
Σε κάθε περίπτωση οι παραβιάσεις της συν-
θήκης της Λωζάννης από πλευράς Τουρκίας 
υπήρξαν συνεχείς με μία μικρή μονάχα ανά-
παυλα κατά τα έτη 1946 – 1954 και με κορύ-
φωση τα έτη 1941 - 1942, 1955, 1964 και 1974. 
Σήμερα, η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιά-
ζει την Συνθήκη και συγκεκριμένα τις διατά-
ξεις που αφορούν τα δικαιώματα της ελληνι-
κής μειονότητας (γλώσσας, θρησκείας, ελευ-
θερίας, εκπαιδεύσεως), τον εναέριο χώρο, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως, την Δυτική Θράκη, το Αιγαίο κ.α.
Είναι η πρώτη φορά όμως από το έτος 1923, 
οπότε και υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης 
της Λωζάννης, που Τούρκος πρόεδρος ανα-
φέρεται ευθέως και καθαρά στη συνθήκη 
της Λωζάννης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
η χώρα του δεν επωφελήθηκε από αυτήν. 
Στο μέλλον ίσως να μην υπάρξει Τούρκος 
πρωθυπουργός ή πρόεδρος που θα αμφι-
σβητήσει τη διατύπωση αυτή του Ερντογάν 
περί αμφισβήτησης της συνθήκης ειρήνης 
της Λωζάννης.
Οι δηλώσεις περί αμφισβήτησης της Συν-
θήκης της Λωζάννης από τον Ταγίπ Ερντο-
γάν έγιναν τη δεδομένη χρονική στιγμή για 
εσωτερική κατανάλωση αφού είναι γνωστά 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γείτονος 
χώρα τόσο στο εσωτερικό της (ισλαμιστές 
κ.α.) όσο και στο εξωτερικό (Συρία, Κούρδοι 
κ.α.). Χρειάζονταν κάτι να συσπειρώσει ή 
ακόμα και να αποπροσανατολίσει την τουρκι-
κή κοινή γνώμη και σε μια πιθανή παταγώδη 
αποτυχία (βλέπε επιχειρήσεις με Κούρδους, 
προσπάθειες δημιουργίας Κουρδικού κρά-
τους) να στραφεί αλλού η προσοχή, δηλαδή 
προς Αιγαίο και Ελλάδα.
Θα πρέπει επιπλέον να τονισθεί ότι από το 
έτος 1974 η Τουρκία ακολουθεί μια σταθερή 
πολιτική γραμμή για αλλαγή του status quo 
στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, που 
περιλαμβάνει επαναχάραξη συνόρων με ότι 
αυτό συνεπάγεται φυσικά. Για να δικαιολογη-
θεί το παράλογο αυτό της αναθεώρησης της 
συνθήκης της Λωζάννης κυκλοφορεί στην 
Τουρκία και μια θεωρία συνωμοσίας που 
φέρει τη Συνθήκη της Λωζάννης να περιλαμ-
βάνει ένα μυστικό άρθρο για δήθεν λήξη της 
ισχύος της. 
Για την Τουρκία πάντως η ελληνική κυριαρ-
χία σταματά στον 25ο παράλληλο που βρίσκε-
ται λίγο ανατολικότερα της νήσου Άνδρου.
Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έδειξε καλή 
πίστη. Σεβάστηκε και τήρησε τους όρους της 
συνθήκης με εντιμότητα και συνέπεια. Η ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική όμως δεν υπήρ-
ξε ποτέ σταθερή απέναντι στην Τουρκία. Το 
πρωτόκολλο της Βέρνης (1976), τη Συμφωνία 
του Νταβός (1988) και τη περίφημη δήλωση 
«Βυθίσατε το Χόρα» ήρθαν να αντικαταστή-
σουν η διπλωματία των σεισμών, οι ζεϊμπε-
κιές και οι κουμπαριές. Αποτέλεσμα είναι οι 
συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού μας εναέ-
ριου και θαλάσσιου χώρου από τουρκικά μα-
χητικά αεροσκάφη και τουρκικές φρεγάτες.

 Επομένως, οι δύο χώρες ακολουθούν εντε-
λώς διαφορετικές πολιτικές η μία από την 
άλλη. Η ελληνική εξωτερική πολιτική χαρα-
κτηρίζεται από στρουθοκαμηλισμό, έλλειψη 
σοβαρότητας και υπευθυνότητας, υποτο-
νικότητα ως προς τις αντιδράσεις, αφού 
ερμηνεύει τη στάση της Τουρκίας με όρους 
επικαιρότητας. 
Εκείνο όμως που απαιτείται πέραν βεβαίως 
της εγρήγορσης είναι η χάραξη και άσκηση 
εθνικής πατριωτικής πολιτικής που να υπη-
ρετεί εθνικούς σκοπούς και στόχους με σε-
βασμό στο διεθνές δίκαιο.
Κλείνοντας, θα έλεγα ότι μπορεί ο τουρκικός 
στρατός να είναι σε θέση να προκαλέσει έναν 
πόλεμο, αλλά η Τουρκία όμως σε καμία των 
περιπτώσεων δεν μπορεί να απειλήσει την 
Ελλάδα. Κι αυτό διότι η Ελλάδα διαθέτει έναν 
σύγχρονο στρατό, μια πανίσχυρη πολεμική 
αεροπορία και ένα επίσης πανίσχυρο πολε-
μικό ναυτικό, παρά τα όποια προβλήματα, 
ατυχήματα ή επιπλοκές που έχουν κατά και-
ρούς εντοπιστεί και καταγραφεί. 
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ΓνώμηΠαμβοχαϊκός

Πέρασε από Σύρο και ανεβαίνει!
Τ ην πρώτη εκτός έδρας νίκη στο 

πρωτάθλημα, την τέταρτη συ-
νολικά και την τρίτη σε ισάριθ-

μους αγώνες στο τάι μπρέικ πέτυχε 
ο Παμβοχαϊκός στη Σύρο σπάζοντας 
παράλληλα το αήττητο της έδρας του 
Φοίνικα. Με τους Τζελάτι, Μπατατζίμ 
και Πελεκούδα να είναι μπροστάρηδες 
σε επίθεση και σερβίς και τον Τσαδήμα 
να αντέχει την πίεση στην υποδοχή ο 
Παμβοχαϊκός κατάφερε να πάρει τη 
νίκη μετά από δραματικό φινάλε στο 5ο 
σετ που κρίθηκε με 18-16. Ο Φοίνικας 
προηγήθηκε 1-0 σετ αλλά η υποδοχή 
του πιέστηκε από το σερβίς των κορίν-
θιων και μετά κυνηγούσε στο σκορ.

Προβάδισμα Φοίνικα 1-0
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, όπως 

αναμενόταν, με τις δύο ομάδες κοντά 
στο σκορ στο ξεκίνημα του 1ου σετ. Ο 
άσος του «ζεστού» στο ξεκίνημα Τζε-
λάτι έδωσε για πρώτη φορά προβάδι-
σμα δύο πόντων στους φιλοξενούμε-
νους (10-12). Μία άουτ επίθεση του 
διαγώνιου του Παμβοχαϊκού ξανάφερε 
την ισορροπία (13-13), ωστόσο ο ίδιος 
με κόντρα επίθεση ξανάβαλε την ομά-
δα του στο +2 (17-19), αλλά με κύριο 
εκφραστή στην επίθεση τον Ρεϊνάλντο 
ο Φοίνικας απαντούσε άμεσα (19-19).

Το μπλοκ των Χήρα-Πάρις έβαλε για 
πρώτη φορά τους γηπεδούχους μπρο-
στά (22-21), ο Μρντακ στην κόντρα 
έκανε το 23-21, μία επίθεση-δυναμίτης 
του Πάρις το 24-21 και την «σφραγίδα» 
του σετ έβαλε ο Ρεϊνάλντο (25-22).

Η ισοφάριση
Ίδια η εικόνα και στο ξεκίνημα του 

2ου σετ με τις δύο ομάδες να συμβαδί-
ζουν στο σκορ, χωρίς να παίρνει καμία 
διαφορά μεγαλύτερη του ενός πόντου. 
Με μπλοκ του Παμβοχαϊκού στον Ρε-
ϊνάλντο η διαφορά πήγε για πρώτη 
φορά στο +2 (11-13) και με μπλοκ του 
Πελεκούδα στο Τουράνιανιν (είχε μόλις 
μπει αντί του Παπαδόπουλου) στο +3 
(11-14). Όμως τα σερβίς του Μρντακ 

χάλασαν την υποδοχή των φιλοξενού-
μενων, με αποτέλεσμα το «πειρατικό» 
να ισοφαρίσει (15-15). Με εντυπωσια-
κό μπλοκ του Ζιβάνοβιτς στον Ρεϊνάλ-
ντο η ομάδα του Δεληκώστα πήγε πάλι 
στο +2 (15-17) και με αυτό του Τζελάτι 
στο Σούρδι στο +3 (16-19). Οι παίκτες 
του Νίκολιτς είχαν χάσει την συγκέ-
ντρωσή τους και έκαναν λάθη, με τον 
Παμβοχαϊκό να φτάνει στην ισοφάριση.

Προβάδισμα Παμβοχαϊκού
Με καλή ψυχολογία και τον Μπατα-

τζίμ «ζεστό» στην επίθεση, οι φιλοξε-
νούμενοι μπήκαν δυνατά στο 3ο σετ 
(2-5). Τα προβλήματα στην υποδοχή 
ανάγκασαν τον Νίκολιτς να ρίξει στο 
παιχνίδι τον Εφραιμίδη αντί του Σούρ-
δι. Αυτή η κίνηση έφερε αποτέλεσμα 
(8-8), ωστόσο γρήγορα οι παίκτες του 
Δεληκώστα ξαναπήγαν στο +3 με τα 
καλά σερβίς του Ζιβάνοβιτς (8-11).

Με άσο του Πέτι η διαφορά ανέβη-
κε και άλλο (10-14) και το μπλοκ του 
Πελεκούδα στον Μρντακ διαμόρφωσε 
το 11-16. Η υποδοχή του Φοίνικα είχε 
καταρρεύσει με αποτέλεσμα ο Παμβο-
χαϊκός να μεγαλώσει την διαφορά (11-
18) είτε παίρνοντας άσους, είτε κάνο-
ντας μπλοκ μετά από κακές υποδοχές 

των Συριανών. Οι παίκτες του Νίκολιτς 
έκαναν προσπάθεια να ρίξουν την δια-
φορά και εν μέρει τα κατάφεραν (16-
21, 21-24), ωστόσο ήταν αργά για να 
γυρίσουν το σετ.

Δεύτερη ισοφάριση
Ματς για γερά νεύρα και στο ξεκί-

νημα του 4ου σετ, με τις δύο ομάδες 
να παλεύουν για κάθε πόντο και να 
συμβαδίζουν στο σκορ. Κάποια λάθη 
των φιλοξενούμενων επέτρεψαν στον 
Φοίνικα να πάει στο +3 (14-11), διαφο-
ρά όμως που γρήγορα εξανεμίστηκε 
(14-14). Ο Φοίνικας είχε το προβά-
δισμα, αλλά οι επιθέσεις του Τζελάτι 
κρατούσαν τον Παμβοχαϊκό μέσα στο 
σετ. Το μπλοκ του Χήρα στον Πελεκού-
δα έδωσε προβάδισμα τριών πόντων 
(20-17) και τρεις απανωτές επιθέσεις 
του Ρεϊνάλντο ανέβασαν την διαφορά 
στους πέντε (23-18) και έκριναν το σετ 
υπέρ του Φοίνικα, που τελείωσε με 
εντυπωσιακή επίθεση του Μρντακ.

Το δραματικό τάι μπρέικ
Συγκλονιστικό σε εξέλιξη ήταν το 5ο 

σετ όπου ο Φοίνικας είχε προβάδισμα 
2-3 πόντων μέχρι το 12-10 αλλά στο 
τέλος ο Παμβοχαϊκός πήρε τη νίκη. Ο 

Ρεϊνάλντο αστόχησε στην επίθεση για 
το 13-11 και ο Παμβοχαϊκός μείωσε 
στον πόντο (13-12), με τον Μπατατζίμ 
να ισοφαρίζει στην κόντρα (13-13). 
Ο Φοίνικας πήγε πρώτος σε ματς-
μπολ με το χαμένο σερβίς του Τζελάτι 
(14-13), αλλά το παιχνίδι είχε ακόμα 
δρόμο... Το μπλοκ του Γκράχαμ στον 
Μρντακ έβαλε μπροστά τον Παμβοχα-
ϊκό (16-17) που τελικά πήρε τη νίκη με 
νέο μπλοκ του Τζελάτι στον Εφραιμίδη.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 22-25, 21-25, 
25-19, 16-18) σε 132’

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Ζι-
βάνοβιτς 4 (1/2 επ, 1 άσσος, 2 μπλοκ), 
Γκράχαμ 7 (5/8 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ), 
Πέτι 14 (12/35 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ, 
67% υπ -44% άριστες), Πελεκούδας 
10 (7/12επ, 3 μπλοκ), Τζελάτι 22 (16/33 
επ, 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Μπατατζίμ 20 
(16/24 επ, 3 άσσοι, 1 μπλοκ 53% υπ 
– 32% άριστες) / Τσαδήμας (λ, 48% υπ 
-33% άριστες), Αγγελόπουλος, Γεωρ-
γίου, Παπάζογλου, Ιωαννίδης.

 
Δηλώσεις Δεληκώστα

Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού 
Κώστας Δεληκώστας είπε: «Έγινε ένα 
πολύ ωραίο παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο 
πολύ καλές ομάδες. Πήραμε ένα πολύ 
καλό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που 
θα το χαρακτήριζα κομβικό για εμάς, 
παρότι είναι ακόμη πολύ νωρίς, γιατί 
μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συ-
νέχεια. Έμεινα ευχαριστημένος από 
κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μας, 
όπως την υποδοχή στο φλοτ σέρβις, 
ωστόσο έχουμε ακόμα πολλά περιθώ-
ρια βελτίωσης. Για μας όλα τα παιχνίδια 
είναι δύσκολα, επομένως μας περιμέ-
νει ένα δύσκολο ματς με την Κύζικο 
την επόμενη εβδομάδα».

Πηγή: ρεπορτάζ cyclades24.gr 
(Δημήτρης Ζολώτας)

Φωτογραφίες: Αντώνης Σολάρης

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

ΑΛΕΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S ER V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζευγολατιό Κορινθίας 
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΠΕΜΠΤΗ  1  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

13ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Έκθεση

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

Την Παρασκευή το απόγευμα, 2 Δεκεμβρίου θα 
ανοίξει τις πύλες της η 2η  Έκθεση της Κορινθιακής 
Λέσχης Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυ-
χής-Συντροφιάς, στο Κιάτο, στις Αποθήκες ΑΣΟ. 

Τρείς κριτές, πιστοποιημένα μέλη της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας, ένας Έλληνας και δύο Σέρ-
βοι, εκατοντάδες πτηνά αναψυχής-συντροφιάς, 
καναρίνια τύπου, θέσης και χρώματος, εξωτικά 
οικόσιτα, ευρωπαϊκά αγριοπούλια, υβρίδια και 
αγαπόρνιθες θα δώσουν την ευκαιρία σε μύστες 
και μη της εκτροφής πτηνών να ζήσουν μια μο-
ναδική εμπειρία και να αναδείξουν τα καλύτερα 
πτηνά του 2016.

Στόχος αυτής της έκθεσης-διαγωνισμού, εί-
ναι το ευρύτερο κοινό να γνωρίσει τα πτηνά που 
εκτρέφονται από τα μέλη της Λέσχης (ΚΛΕΟΠΑΣ) 
και να μάθει περισσότερο για την ορνιθοκουλτού-
ρα στην περιοχή και τη χώρα μας. 

Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει από 
κοντά διάφορες ράτσες που συγκεντρώνουν τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Οι δια-
κρίσεις και βραβεύσεις των πτηνών θα γίνουν το 
απόγευμα του Σαββάτου και αναμένεται να προ-
σεκλύσουν το ενδιαφέρον όλων. 

Συνολικά αναμένονται πάνω από 400 πτηνά, 
από 100 περίπου εκθέτες  και το γεγονός εκτός 
από μοναδικό για την περιοχή μας θα είναι σίγου-
ρα και συναρπαστικό για όλους!

Στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου, λοιπόν, η Κοριν-
θιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων πτηνών 
αναψυχής-συντροφιάς σας περιμένει στις Απο-
θήκες ΑΣΟ στο Κιάτο, να συμμετάσχετε σε μια 
μοναδική γιορτή για τους εκτροφείς πτηνών.

Η «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΟΙΚΟΣΙ-
ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» δημι-
ουργήθηκε το 2015 από μια ομάδα φίλων ερασιτε-
χνών εκτροφέων πτηνών αναψυχής – συντροφιάς.

Ο σκοπός αυτής της συνένωσης και συλλογι-
κής εκπροσώπησης των μελών τους, αλλά και 
των μελλοντικών, είναι η σύννομη και ορθή δι-
αχείριση και εκτροφή των ωδικών πτηνών, και 
η διάδοση της λεγόμενης ορνιθοκουλτούρας σε 
όλους τους Κορίνθιους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνουν στην ενθάρρυνση 
των μικρών μαθητών στην αγάπη για τα πτηνά και 
την προστασία τους και αν ασχοληθούν με το χό-
μπι τους, να το κάνουν πάνω σε σωστές βάσεις.

Έτσι λοιπόν, ξεκίνησαν πέρυσι παρουσιάζο-
ντας τα ήδη υπάρχοντα πτηνά ράτσας που είχαν 
στην κατοχή τους, σε μία έκθεση που πραγμα-
τοποιήθηκε το διάστημα 17 έως 20 Δεκεμβρίου, 
στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Κορίνθου.

Εκεί παρουσιάστηκαν στο ευρύτερο κοινό της 
περιοχής οι διάφορες ράτσες πτηνών με τις δια-
φορές και ομοιότητές τους, την ομορφιά τους και 
την διαχείρισή τους, σε μια ζωντανή στην κυριο-
λεξία παρουσίαση.  Το προσεχές Σαββατοκύριακο 
το εγχείρημα επαναλαμβάνεται με μεγάλη προσέ-
λευση από πολλές περιοχές της χώρας. 

Εκτός απο τις διακρίσεις και βραβεύσεις των 
πτηνών θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγο-
ρά με έπαθλο πτηνά ράτσας προσφορά των με-
λών της Λέσχης, μαζί με το κλουβί τους, δωρεά 
των χορηγών pet shop.
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14 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]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ 1,48  

ύψος χ 0,82 πλάτος) 
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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ 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

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 στο 
Πεντεσκούφι (Γκολέτο) 
17 στρέμματα χέρσα, 7 
στρέμματα ελιές, δίπλα 
8 στρέμματα ελιές και 
3 στρέμματα ελιές. Με 
δύο δρόμους επιλογής 
από Άσσο-Λέχαιο και 

Βελληνιάτικα.   
Τηλ.: 27420 27192 & 

6933 066781

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ με άριστη γνώση 

στη λήψη αίματος για εργασία  
σε διαγνωστικό εργαστήριο  

στην περιοχή της Βόχας.  
Φόρμα αίτησης πρόσληψης στο 
www.diagnosisvrachatiou.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA   
με μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα εντός 

οικισμού Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας. 
Καρούζος Παναγιώτης.  τηλ.: 6973 885755

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

Γράνας Ζευγολατιού, απέναντι από 
βενζινάδικο Φαρμάκη. τηλ. 27410 

54955,  κιν.: 6940440080

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού
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15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Εθελοντική Αιμοδοσία

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΟΥ "Η ΡΕΑ"

Η εθελοντική αιμοδοσία 
είναι μέτρο πολιτισμού!

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

 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 • 

Με επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 20 
Νοεμβρίου στον Άσσο, η 
φθινοπωρινή εθελοντική 
αιμοδοσία η οποία διοργα-
νώθηκε από τον Χορευτικό 
& Λαογραφικό Σύλλογο Άσ-
σου "Η ΡΕΑ"σε συνεργασία 
με την Ενοριακή Επιτροπή 
Αιμοδοσίας του χωριού. 
Εκ μέρους του συλλόγου 
η πρόεδρος κ. Άννα-Μα-
ρία Σακελλαρίου τονίζει σε 
ανακοίνωσή της: «43  συ-
μπολίτες  μας  προσέφεραν 
δώρο  ζωής  σε  ολους  δίνο-
ντας το αίμα τους! Έχουν την 
ευγνωμοσύνη μας και τις ευ-
χαριστίες μας για αυτήν τους 
την  πράξη!  Ευχαριστούμε 
τον  πατέρα  Ιωάννη  για  τη 
υποστήριξη  του,  το  Δημο-
τικό  Σχολείο  Άσσου  για  την 
προσφορά της αίθουσας, τις 
κυρίες του Συλλόγου για όλα 
τα  εδέσματα  που  έφτιαξαν 
για  τους  αιμοδότες.  Η  ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!».

Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια 
στην κατανάλωση αντιβιοτικών και 
πρώτη στην εμφάνιση ανθεκτικών 
καιενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα μι-
κρόβια εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα 
διαθέσιμα αντιβιοτικά ότανπαίρνουμε 
αντιβίωση για ψύλλου πήδημα ακόμη 
και για απλές ιώσεις ή κρυολογήματα. 

Τα αντιβιοτικά είναι εντελώς άχρη-
στα σε αυτά. Ο θεραπευτικός ρόλος 
τους είναι η καταπολέμηση τωνλοι-
μώξεων και μόνο. Στις τελευταίες 

έρευνες ό μέσος όρος των χωρών 
του ΟΟΣΑ είναι μόλις 20,4 δόσεις 
ανά 1000 κατοίκους ενώ στη χώρα 
μας καταναλώνουμε 34,9 ανά 1000 
κατοίκους. 

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι είμαστε 
πρώτοι και στη  χορήγηση αντιβιοτι-
κών 2ης  γραμμής όταν τα απλάαντιβι-
οτικά αποτυγχάνουν. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να μην παίρνουμε αντιβιοτικά 
χωρίς Ιατρική γνωμάτευση.

Σωτήρης Δαμασκηνός, πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου
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καθηµερινά αναλαµβάνουµε ετοιµάζουµε για σας

µε την γνωστή και εγγυηµένη προσοχή και φροντίδα µας 

γευστικές λιχουδιές για το τραπέζι σαςΕΚΛΕΚΤΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΡΕΑΤΑ

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

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716


