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Σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, ο βουλευτής Κορινθίας μιλά για την έλλειψη αστυνόμευσης,
για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας,
για το Φράγμα του Ασωπού, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την πολυπόθητη ανάπτυξη.
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Η λειψυδρία είναι εδώ...
Συνεχείς οι διαμαρτυρίες από τους δημότες για την έλλειψη νερού, την κακή ποιότητά του και τις συχνές διακοπές.

Τ

ον Αύγουστο του 2016, κι ενώ το
υδρολογικό έτος 2015-2016 έκλεινε σε τραγικά επίπεδα (μόλις 28
εκατοστά βροχοπτώσεων) η εφημερίδα μας είχε δημοσιεύσει έρευνα για
τη μείωση των βροχοπτώσεων και την
κατανάλωση του νερού, αλλά και το ζοφερό μέλλον που διαγραφόταν με αυτά
τα δεδομένα.
Δυστυχώς και η φετινή χρονιά, παρά
το γεγονός ότι ο χειμώνας ήταν πιο βαρύς και πιο έντονος, από άποψη βροχοπτώσεων κατέγραψε χαμηλά νούμερα: Μόλις 42 εκατοστά έως το τέλος
Ιουνίου, κι ενώ απομένουν δύο μήνες
έως ότου συμπληρωθεί το υδρολογικό
έτος, οι οποίοι, όμως, δεν αναμένεται να
προσφέρουν ιδιαίτερα στην αύξηση του
ύψους της βροχής.
Τα 28 εκατοστά της περυσινής χρονιάς είναι το χαμηλότερο ύψος βροχής
των τελευταίων 40 ετών για την περιοχή της Βόχας, ενώ και τα 42 (έως τώρα)
καταγεγραμμένα εκατοστά της φετινής
χρονιάς, υπολείπονται σημαντικά από
το μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας
(50,9 εκατοστά).
Με αυτά τα δεδομένα το μέλλον, το
άμεσο μέλλον, διαγράφεται δυσοίωνο
και πολύ ξηρό. Σ' αυτό το πλαίσιο, οφείλει ο κάθε ένας δημότης, ο κάθε κάτοικος της περιοχής να συμπεριφέρεται με
σύνεση και να διαχειρίζεται με προσοχή
το πολυτιμότερο για τη ζωή αγαθό. Γιατί
υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσουμε
την κατάσταση και να περιορίσουμε τη
λειψυδρία εφαρμόζοντας πρακτικές
προστασίας και ορθής διαχείρισης του
υδάτινου δυναμικού της περιοχής μας.

Διαμαρτυρίες
Πολλές και από πολλές κατευθύνσεις
είναι οι διαμαρτυρίες δημοτών τόσο στο
δήμο Βέλου-Βόχας όσο και στο δήμο Σικυωνίων σχετικά με την ποιότητα αλλά
και την ποσότητα του νερού που φτάνει
στις βρύσες τους.
Στο δήμο Σικυωνίων ο Νίκος Παπαθεοφάνους καλεί τη ΔΕΥΑΣ να ενημερώσει
επίσημα για το πρόβλημα του νερού. Στην
ανακοίνωσή του γράφει:
«Πολλοί κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή του Κιάτου εκφράζουν παράπονα ότι το
νερό από τις βρύσες έχει άσχημη οσμή. Το
θέμα συζητιέται παντού και υπάρχει έντονος προβληματισμος για την ποιότητά του.
Επίσης στο Μούλκι το τελευταίο διάστημα
(όπως και σήμερα το πρωί, 08.07.2017)
γίνονται διακοπές νερού χωρίς καμία προειδοποίηση από τη ΔΕΥΑΣ.
Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και αφορά
την υγεία και την υγιεινή των κατοίκων της
περιοχή μας, θεωρώ ότι η ΔΕΥΑΣ πρέπει
άμεσα να βγάλει μία επίσημη, συγκεκρι-
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μένη και λεπτομερή ανακοίνωση για το
θέμα ώστε να γνωρίζουμε όλοι την προέλευση του νερού που υπάρχει στις βρύσες
μας, την ποιότητά του (με στοιχεία) και τις
χρήσεις για τις οποίες είναι κατάλληλο.
Επίσης πρέπει να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση όταν πρόκειται να υπάρξουν διακοπές της υδροδότησης.
Μέχρι στιγμής οι συζητήσεις και οι απόψεις για το θέμα της ποιότητας του νερού
στο Κιάτο εκφράζονται κυρίως σε επίπεδο
"καφενείου". Είναι όμως απαραίτητο να
υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση.
Ακόμα και όταν δε μπορείς να επιλύσεις
ένα πρόβλημα (εννοείται ότι δεν μπορούν
να επιλύονται όλα τα προβλήματα), οφείλεις να ενημερώνεις τον κόσμο. Η ενημέρωση δείχνει σεβασμό προς τον κόσμο.
Ιδιαίτερα για θέματα που σχετίζονται με
την ανθρώπινη υγεία.
Νίκος Παπαθεοφάνους
Πολιτικός Επιστήμων MSc»
Αλλά και από το Βέλο υπήρξε διαμαρ-

τυρία, η οποία αφορούσε και την ποιότητα
και την ποσότητα του νερού. Ο πρώην
πρόεδρος της Δ.Κ. Βέλου, Δημήτρης
Κούτουλας σε επιστολή του προς την
εφημερίδα μας έγραψε:
«Είναι λυπηρό και αδιανόητο η Δημοτική
Κοινότητα ΒΕΛΟΥ να στερεί από τους κατοίκους του Βέλου το νερό ύδρευσης καθότι είναι η πλουσιότερα υδροφόρα περιοχή
του Δήμου με πολλές κοινοτικές γεωτρήσεις για την ύπαρξη των οποίων είχαν φροντίσει προηγούμενοι δήμαρχοι του τέως
Δήμου Βέλου-Νεράντζας. Τα ερωτήματα
πολλά. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε το Βέλο
πρόβλημα ύδρευσης. Γιατί …η γεώτρηση
στην περιοχή Βασιλικού της κοινότητας
εδώ ..και 4 μήνες δεν επισκευάστηκε;
Γιατί… παρά το ότι η κοινοτική γεώτρηση
του Καλλίρη από φέτος για πρώτη χρονιά
χρησιμοποιείται πλέον για ύδρευση και όχι
για άρδευση το Βέλο δεν έχει νερό ύδρευσης; Λιγόστεψαν τα νερά; Αυτή η δικαιολογία όσο αφορά το Βέλο είναι για παιδιά…
Αν οι ιθύνοντες έδειχναν την ίδια σπουδή
και επιμέλεια όπως χρόνια κάνουν με κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές γεωτρήσεις
τις οποίες όπως λέγεται ανεπίσημα έναντι
αμοιβής των ιδιοκτητών τους χρησιμοποιούν για ημιορεινές περιοχές της Δημοτικής
Ενότητας Βέλου.. χωρίς να γνωρίζουμε με
ποιο τρόπο διαχωρίζουν την χρήση αυτών
ύδρευση η άρδευση ή και τα δυο, ποιος
τις διαχειρίζεται και αν αυτός βάσει υδρομετρητών δίνει οικονομικό απολογισμό
και σε ποιον τι χρεώνει στους δημότες αν
αυτοί τις χρησιμοποιούν και για άρδευση
και τι κοστίζει αυτό στο Δήμο Βέλου-Βόχας
επίσημα ή ανεπίσημα, οι κάτοικοι της κοινότητας Βέλου και της Νεράντζας θα είχαν
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νερό ύδρευσης στα σπίτια τους. Προχειρότητα και αδιαφορία χαρακτηρίζουν την
δημοτική αρχή. Προσκαλώ οιανδήποτε σε
δημόσια συζήτηση για το νερό ύδρευσης
του Βέλου, την Δημοτική Αρχή του Βέλου.
Τους προτρέπω αν το κάνουν να είναι διαβασμένοι…»

Επίσημες ανακοινώσεις
Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων αλλά και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας εξέδωσαν ανακοινώσεις σχετικά με τη χρήση του νερού και το
τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αλλά
και τις ενέργειες που γίνονται.
Πρώτος ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Οι γεωτρήσεις του Δήμου μας παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένα αποθέματα
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα
ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.
Για το λόγο αυτό:
1. To νερό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες ύδρευσης. Κάθε άλλη
χρήση πλην της ύδρευσης συνεπάγεται
άμεση διακοπή της παροχής και επιβολής προστίμου.
2. Συνεχείς έλεγχοι και περιορισμός των
καταναλώσεων σε όλες τις παροχές του
Δήμου και των διάφορων δημόσιων
φορέων θα γίνεται με ευθύνη της υπηρεσίας και των Προέδρων των Τοπικών
Κοινοτήτων.
3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υδρευτικών παροχών για άρδευση κήπων και
αυτοσχέδιων καλλιεργειών (περιβόλια)
και όπου αυτό παρατηρείται τα υδρόμετρα θα αφαιρούνται άμεσα.
4. Απαγορεύεται ρητά και θα πραγματοποιείται με άμεση διακοπή της παροχής:
• Η εξυπηρέτηση πισίνας από την παροχή
ύδρευσης
• Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο
ακίνητο όπως και η μεταφορά νερού
εκτός του ακινήτου με βυτία
*Επισυνάπτεται εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασίλη Τρωγάδη.
"Σύμφωνα με την αρ.55/2012 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί
πάγια κατανάλωση στα τέλη ύδρευσης
ποσού 40€ ετησίως, δηλ. 20€ /εξάμηνο. Τα τέλη και τα δικαιώματα ύδρευσης
έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα (παρ.1 της
αρ.16/16898/19.08.2010 εγκυκλίου του
ΥΠΕΣΑΗΔ) και γι αυτό θα πρέπει η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη
προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο) σημειώθηκαν διακοπές στην
παροχή ύδατος σε αρκετές κοινότητες του
Δήμου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο

ύδρευσης, (πολλές περιοχές του Δήμου
στερούνταν για ώρες το νερό) , προτείνεται
η μείωση της πάγιας κατανάλωσης κατά 2/6
στα τέλη ύδρευσης για το Β΄εξάμηνο 2017.
Συνδημότες μας και επισκέπτες του Δήμου Βέλου Βόχας το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Είναι κοινωνικό αγαθό γι αυτό
η σωστή χρήση του πρέπει να είναι κοινός
στόχος όλων μας.
Σας καλούμε να σταθείτε συμπαραστάτες
μας σε αυτήν την προσπάθεια».
Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων λίγες μέρες αργότερα προχώρησε στην κοινοποίηση της
ακόλουθης ανακοίνωσης:
«Οι ελάχιστες βροχές του περασμένου
χειμώνα και σε συνέχεια διαδοχικών ετών
με το ίδιο φαινόμενο, δεν είχαν μόνο σαν
αποτέλεσμα τη μηδενική αναπλήρωση των
υδατικών αποθεμάτων αλλά και τη συνεχή
λειτουργία των γεωτρήσεων για την κάλυψη των χειμερινών αναγκών.
Ήδη οι γεωτρήσεις και οι πηγές παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένες παροχές σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη με αποτέλεσμα να αναμένονται προβλήματα ανεπάρκειας του διαθέσιμου νερού, ειδικότερα
κατά τη θερινή περίοδο και τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, όπου στην ευρύτερη περιοχή του Κιάτου παρουσιάζεται ιδιαίτερα
αυξημένη επισκεψιμότητα.
Μόνιμος στόχος μας είναι η συνεχής
τροφοδότηση με νερό όλης της περιοχής
ευθύνης μας, με δίκαιο τρόπο για όλους
τους καταναλωτές χωρίς διακρίσεις. Για
να το πετύχουμε αυτό επιβάλλεται η λήψη
άμεσων και αυστηρών μέτρων εξοικονόμησης νερού και δραστικού περιορισμού
της σπατάλης, όπως:
1. Το νερό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για ανάγκες ύδρευσης. Κάθε άλλη χρήση
πλην της ύδρευσης συνεπάγεται άμεση
διακοπή της παροχής και επιβολή προστίμου.
2. Συνεχείς έλεγχοι και περιορισμός των
καταναλώσεων σε όλες τις παροχές του
Δήμου και των διάφορων δημόσιων

φορέων.
3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υδρευτικών παροχών για άρδευση. Όλα τα
υδρόμετρα σε οικόπεδα /αγροτεμάχια
θα αφαιρούνται άμεσα.
4. Απαγορεύεται ρητά και θα πραγματοποιείται με άμεση διακοπή της παροχής:
• Η εξυπηρέτηση πισίνας από την παροχή
ύδρευσης
• Η άρδευση πρασίνου, δέντρων, γκαζόν,
οπωροκηπευτικών κλπ
• Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε
άλλο ακίνητο όπως και η μεταφορά νερού εκτός του ακινήτου με βυτία
Παράλληλα με τα παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα
μόνιμης λύσης με πόσιμο νερό όπως η
κατασκευή αντλιοστασίων και δικτύων με
σκοπό την υδροδότηση από τις πηγές της
Στυμφαλίας.
Φίλοι καταναλωτές, το πόσιμο νερό δεν
είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν ανήκει ούτε
στη Δ.Ε.Υ.Α. που το παρέχει ούτε στον καταναλωτή επειδή το πληρώνει. Είναι φυσικό αγαθό που ανήκει εξίσου σε όλους τους
σημερινούς και τους μελλοντικούς κατοίκους αυτού του τόπου. Γι αυτό η σωστή
χρήση του και ο δραστικός περιορισμός
της σπατάλης πρέπει να είναι κοινός στόχος όλων μας. Σας καλούμε να σταθείτε
συμπαραστάτες σε αυτήν την προσπάθεια.
Σημείωση: Αυτές τις ημέρες γίνονται διακοπές στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης
που τροφοδοτεί την πόλη, προκειμένου να
αντικαταστήσουμε κάποιες υδροληψίες με
νέες, ώστε η επάρκεια και η ποιότητα του
νερού να διατηρηθεί σε αποδεκτά επίπεδα.
Ευχαριστούμε θερμά τις Τοπικές Κοινότητες καθώς και τους ΤΟΕΒ που συμβάλλουν
στην επίλυση του προβλήματος».
Στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΣ απάντησε ο Ν. Παπαθεοφάνους με ένα μικρό
σχόλιο: «Σήμερα λοιπόν, 11.07.2017,
η ΔΕΥΑΣ έβγαλε αυτή την ανακοίνωση:
http://www.deyasik.gr/news_pdf/79.pdf
Μια ανακοίνωση γενικόλογη, ανυπόγραφη
που δε δίνει απάντηση σε κανένα ουσιαστικό ερώτημα και ορθώς καλεί όλους μας
να είμαστε προσεκτικοί στην κατανάλωση
του νερού».

Απάντηση από τη ΛΑΕ Κορινθίας
Στην ανακοίνωση του δημάρχου ΒέλουΒόχας απάντησε η ΛΑΕ Κορινθίας με μια
μακροσκελή, καυστική ανακοίνωση, η
οποία αναφέρει:
«Με σχετική ανακοίνωση του ο Δήμος
Βέλου-Βόχας συνιστά στους δημότες
την χρήση του ΜΗ πόσιμου ύδατος που
προμηθεύει μόνο για ανάγκες ύδρευσης
και προειδοποιεί ότι ''κάθε άλλη χρήση πλην της ύδρευσης θα συνεπάγεται
άμεση διακοπή της παροχής και επιβολή

προστίμου''. Επισυνάπτει δε και την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου όπου
αναφέρεται ότι ''τα τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα
και γι’ αυτό η επιβάρυνση των υπόχρεων
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το κόστος
των παρεχομένων υπηρεσιών''.
Από τα παραπάνω προκύπτουν εύλογες απορίες στις οποίες καλό θα είναι να
δώσει κάποιες διευκρινήσεις η Δημοτική
Αρχή:
α) Το νερό που παρέχει ο Δήμος όχι μόνο
δεν είναι κατάλληλο για πόση αλλά σε
πλείστες όσες των περιπτώσεων δεν είναι
κατάλληλο ούτε για ατομική καθαριότητα
αλλά ούτε και για πλύση οικιακών σκευών. Ποιά είναι εν τέλει η ενδεικνυόμενη
χρήση του;
β)Με δεδομένη την αναλογία κόστους
-παροχής υπηρεσιών, οι αβελτηρίες του
δικτύου μήπως βαρύνουν τους δημότες
επειδή ακριβώς επέλεξαν την συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή;
γ) Η προειδοποίηση για αφαίρεση υδρομέτρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
μήπως είναι στην ουσία προτροπή για συμπερίληψη στην ''χορεία'' των 3000(αισιόδοξος αριθμός) μη συνδεδεμένων δημοτών που απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της
''αβελτηρίας'' των υπολοίπων;
δ)Η απαγόρευση χορήγησης νερού σε
άλλα ακίνητα (bypass) ισχύει μόνο για
τους ''με υδρόμετρο'' συνδεδεμένους;
ε) Έχουν καταγράψει οι τεχνικές υπηρεσίες όλες τις πισίνες που λειτουργούν στην
περιοχή του Δήμου ,με έλεγχο βέβαια της
σχετικής αδειοδότησης;
Το μόνο παρήγορο στην ανακοίνωση είναι
η επισήμανση ότι ''το νερό είναι κοινωνικό
αγαθό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός''. Συμφωνούμε σαφώς με αυτή την
διαπίστωση αλλά καλό θα ήταν η Δημοτική
Αρχή να τοποθετηθεί για την επικείμενη
παραχώρηση της διαχείρισης των υδατίνων πόρων σε ιδιώτη.
Η στάση της και η .......μαχητικότητά της
στην διαχείριση των απορριμμάτων δεν
αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Αν
η αγαστή συνεργασία με τους ιδιώτες που
συνεπάγεται την παραχώρηση βασικών
κοινωνικών κεκτημένων, σημαίνει ''ρεαλισμό'' και ''γνώση της πραγματικότητας'',
η καθημερινότητα λειτουργεί ως αψευδής
μάρτυς και σαφώς δικαιώνει τις ''μη ρεαλιστικές'' επιλογές.
ΥΓ. Όσο για την πρόταση μείωσης κατά 2/6
(όχι 1/3;) των δημοτικών τελών ύδρευσης
για το β΄ εξάμηνο 2017 (η ''αναλογία''
ανταπόδοσης που λέγαμε) μάλλον παραπέμπει στο «να σε κάψω Γιάννη να σ’
αλείψω λάδι».
ΥΓ2 Ευχαριστούμε για την νότα δροσιάς!!!!!».

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας, Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27440-21538 Κιν. 6972 509 307
E-mail: ss.bsi17@gmail.com
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Η μεγάλη φωτιά στο ρέμα των Αγίων Αποστόλων
στοίχισε, τελικά, τη ζωή του πυροσβέστη
Την Πέμπτη, 13 Ιουλίου το μεσημέρι ξέσπασε στο
ρέμα των Αγίων Αποστόλων στο Μπολάτι, μεγάλη
πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, σε
δύσβατη περιοχή κάνοντας το έργο της κατάσβεσης της εξαιρετικά δύσκολο. Στη μάχη ρίχτηκαν
εναέριες δυνάμεις με 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο,
2 αεροσκάφη τύπου καναντέρ, 4 αεροσκάφη τύπου
πετζετέλ, καθώς και 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, μαζι με 27 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 2 ιδιωτικά
βυτιοφόρα, 2 οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης
και 2 μηχανήματα εκσκαφής.
Η φωτιά έκαψε αγροτικές καλλιέργειες και δάσος. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να την περιορίσουν και σύντομα θα την θέσουν υπό έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τέσσερις πυροσβέστες μέλη πεζοπόρου τμήματος, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει την πυρκαγιά, μεταφέρθηκαν από κάτοικο της περιοχής που περνούσε με
το αγροτικό μηχάνημα του με ρεμούλκα, το οποίο
όμως στο δρόμο, για άγνωστο λόγο ανατράπηκε.
Οι τέσσερις πυροσβέστες και ο οδηγός μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά ο
ένας από τους πυροσβέστες, ο 35χρονος, Αριστείδης Μουζακίτης λόγω της σοβαρής κατάστασης
του διακομίστηκε στο 251 ΓΝΑ, όπου και κατέληξε
λόγω του βαρύ τραυματισμού λίγες μέρες αργότερα...

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις
Την οδύνη του για το θάνατο του πυροσβέστη
εξέφρασε η πολιτική ηγεσία της χώρας, ο πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, αλλά και οι τοπικές αρχές, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωσή του σημειώνει: «Με θλίψη ενημερώθηκα
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Υπουργείο
Εργασίας, για τον θάνατο του νεαρού Δόκιμου Ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη, που υπέκυψε στον
τραυματισμό που υπέστη εν ώρα καθήκοντος στο

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
161, Λέχαιο

τηλ. 27413. 010.74

Γυναικείο Ανδρικό Παιδικό
Μανικιούρ Πεντικιούρ

Ζευγολατιό Κορινθίας.
Θέλω να επαναλάβω, όπως είχα δηλώσει στην
πρόσφατη επίσκεψή μου στην 112 Πτέρυγα Μάχης
της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αεροπορική Βάση
Ελευσίνας, την ευγνωμοσύνη μας προς τους χιλιάδες
άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν στην Πολεμική
Αεροπορία, στην Πυροσβεστική, στον Στρατό Ξηράς,
δίνοντας καθημερινά μάχες για την προστασία του
φυσικού μας πλούτου και όχι μόνο.
Μάχες που τις δίνουν με ηρωισμό και ανιδιοτέλεια.
Με αυταπάρνηση για το κοινό καλό. Όπως ακριβώς
έκανε και ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός Αριστείδης Μουζακίτης. Εκφράζω τα βαθιά συλλυπητήριά μου, στην
οικογένεια του Αριστείδη Μουζακίτη, αλλά και στο Πυροσβεστικό Σώμα που έχασε ένα άξιο μέλος του».
Από το δήμο Βέλου-Βόχας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος και το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια
του αδικοχαμένου πυροσβέστη Αριστείδη Μουζακίτη
που τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
στους Αγίους Αποστόλους Μπολατίου του Δήμου Βέλου Βόχας. Αιωνία του η μνήμη».
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Λήψη μέτρων για τους πληγέντες
από τον καύσωνα παραγωγούς
ζητά ο Χρ. Δήμας
Την ανάγκη λήψης μέτρων για
τους πληγέντες από τον καύσωνα καλλιεργητές, υπογραμμίζει
με Ερώτηση του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας,
αναφέρει πως εν μέσω μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας,
οι παραγωγοί που επλήγησαν
από τον καύσωνα, θα αντιμετωπίσουν δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, γι'
αυτό κρίνεται σκόπιμο άμεσα να
προχωρήσουν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών.
Αναλυτικά το κείμενο της
Ερώτησης προς το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα
και πιο συγκεκριμένα ο καύσωνας
που έπληξε τη χώρα το προηγού-

μενο χρονικό διάστημα προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις αγροτικές
καλλιέργειες στο Νομό Κορινθίας
και κυρίως στις αμπελοκαλλιέργειες.
Σημειώνεται ότι η χρονική στιγμή των ζημιών που προκλήθηκαν
συμπίπτει με την πιο δύσκολη οικονομικά περίοδο των αγροτών
αφού, εκτός από τη δεδομένη

οικονομική συγκυρία, καλούνται
να καταβάλουν το φόρο που τους
αναλογεί για το φορολογικό έτος
2017, καθώς και να παραμείνουν
συνεπείς στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεών τους (λογαριασμοί,
δάνεια κλπ).
Σε περιπτώσεις που επιβεβαιωθούν προβλήματα στις καλλιέργειες, οι επιπτώσεις είναι πολύ
σοβαρές για τους αγρότες αλλά και
για την τοπική οικονομία γενικότερα, η οποία στηρίζει σημαντικό
μέρος των εισοδημάτων της στην
αγροτική παραγωγή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο υπουργός:
Έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες
προκειμένου να καταγραφούν
πλήρως οι ζημιές που υπέστησαν
οι αγρότες στην Κορινθία από τον
καύσωνα; Προβλέπονται αποζημιώσεις για πιθανούς πληγέντες;»

ΔΩΡΕΑΝ wifi internet
στην Καστανιά
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστανιάς
ενημερώνει τα μέλη του αλλά και τους κατοίκους της περιοχής πως από σήμερα το Δ.Δ
Καστανιάς θα έχει ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
Αγαπητά μέλη, κάτοικοι, φίλες και φίλοι
του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστανιάς
Κορινθίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα εγκαινιάζουμε το μεγαλύτερο ίσως έργο μας από την
έναρξη της θητείας μας. Νιώθουμε υπερήφανοι ως Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστανιάς, που το Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανιάς
είναι το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα όλου
του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο από σήμερα
έχει δωρεάν wifi internet, παρέχοντας ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση στην πληροφορία στους κατοίκους και τους επισκέπτες του
Δ.Δ. Καστανιάς.
Ευχαριστούμε τα μέλη μας που συνέβαλαν
και βοήθησαν στο έργο αυτό καθώς και τον
τοπικό Πρόεδρο Δ.Δ. Καστανιάς και τον Δήμαρχο Σικυωνίων.
Συνεχίζουμε δυναμικά για το επόμενο
έργο μας στο χωριό Καρτέρι Κορινθίας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Καστανιάς Κορινθίας
“Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ”

ΣΕΙΡΑ Χ2
ένα αξιόπιστο τρακτέρ
για απαιτητικούς γεωργούς!!!
προσφορές
από τις καλοκαιρινές

45, 50 & 55
ίππους

McCormick

µα

παραλάβετε το µηχάνη

και αποπληρώστε ς
µε ευνοϊκούς όρου

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
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Στους οικονομικά βιωσιμοτέρους δήμους
στην Ελλάδα ο δήμος Σικυωνίων
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών κ Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών
Ερευνών – ΙΟΒΕ διοργάνωσε την Τρίτη
27 Ιουνίου 2017 εκδήλωση με θέμα την
οικονομική κατάσταση των Δήμων με αφορμή
την παρουσίαση της μελέτης "Ανάλυση των
οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών
Δήμων". Μοναδικός δήμαρχος-εισηγητής
στην εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ιστότοπο του
ΙΟΒΕ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο “Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά” της
Εθνικής Τράπεζας και παρουσίασε την ερευνητική
δραστηριότητα με τίτλο «Ανάλυση των οικονομικών
στοιχείων των Καλλικρατικών δήμων και της πορείας τους προς τη λογιστική του δεδουλευμένου». Οι
στόχοι της μελέτης ήταν η διερεύνηση της μετάβασης
των δήμων προς τα πρότυπα του δεδουλευμένου
λογιστικού συστήματος και η εξέταση της επίδρασης
της κρίσης στα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω ανάλυσης των λογιστικών
καταστάσεων των Καλλικρατικών δήμων.
Η μελέτη αποτελείται από τρεις εκθέσεις. Στην
πρώτη έκθεση αναδεικνύονται τα αναμενόμενα οφέλη από τη μετάβαση, η διαθεσιμότητα των λογιστικών
καταστάσεων των δήμων στο ευρύτερο κοινό και οι
προϋποθέσεις για την επιτυχημένη μετάβαση άλλων
δημόσιων φορέων. Στη δεύτερη έκθεση εξετάζονται
οι τάσεις σε χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες των
δήμων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τέλος, στην τρίτη
έκθεση διερευνάται κατά πόσο γεωγραφικά και άλλα
χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές
επιδόσεις των δήμων.
Η παρουσίαση της μελέτης έγινε από τον Svetoslav
Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής
Ανάλυσης του ΙΟΒΕ, και από την Σάνδρα Κοέν, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Τάκης
Αθανασόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη αναθέρμανσης της οικονομίας, αναφέροντας ότι η εκδήλωση
εντάσσεται στην προσπάθεια του ΙΟΒΕ να συνδράμει
σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, αναπροσαρμογής
και εξόδου από την κρίση. «Έχει έρθει πλέον η ώρα
να αξιολογήσουμε, με επιστημονικές μεθόδους και
με τα κατάλληλα στοιχεία, τις αλλαγές που συντελέ-

στηκαν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Έχει έρθει
η ώρα να αντλήσουμε τα διδάγματα από την πορεία
μεταρρυθμίσεων και να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις, με στόχο όσο το δυνατό ταχύτερη έξοδο από
την βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση που εξακολουθούμε να βιώνουμε στη χώρα μας» τόνισε ο κ.
Αθανασόπουλος.

Ο δήμος Σικυωνίων

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και στο πλαίσιο
συζήτησης επί των συμπερασμάτων της μελέτης, εισηγητής – μοναδικός εκ μέρους των δημάρχων της
χώρας– ήταν ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος.
Ο κ. Σταματόπουλος αφού επαίνεσε την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει για τη σύνταξη της μελέτης
τόνισε ότι «είναι η πρώτη εμπεριστατωμένη έρευναμελέτη για τους δήμους, βασισμένη σε επιστημονικά
κριτήρια, που δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε και να
αναλύουμε την οικονομική κατάσταση των OTA Α’

βαθμού με όρους οικονομίας».
Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Σικυωνίων υπογράμμισε
τις διαφορές που σημειώνονται με το παρελθόν αφού
με τον «Καλλικράτη» υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
που επιτρέπουν την αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ και συνεπώς τη μελέτη της, ενώ
τόνισε την αναγκαιότητα αυτής της έρευνας αφού «είναι χρήσιμο, απαραίτητο και αναγκαίο εργαλείο με το
οποίο μπορούμε να βγάλουμε έγκαιρα και με μεγάλη
ασφάλεια συμπεράσματα για την πορεία των οικονομικών στοιχείων των δήμων, δίνει τη δυνατότητα
πρόβλεψης, λήψης σωστών αποφάσεων και αποφυγής λαθών, αλλά και τη δυνατότητα για συγκρίσεις
των ΟΤΑ μεταξύ τους».
Επισημαίνοντας τα προβλήματα σύνταξης ισολογισμών από τους ΟΤΑ, ο κ. Σταματόπουλος, ανέφερε
ότι οφείλονται κυρίως σε υποστελέχωση των υπηρεσιών σε κάποιους δήμους, έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού αλλά και στην αδυναμία των αιρετών να
κατανοήσουν τη σημαντικότητα τους. Πρότεινε για
την αντιμετώπιση του προβλήματος την κατάρτιση
του υπάρχοντος προσωπικού με σεμινάρια και ημερίδες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πληρέστερα
στο ρόλο του, τη βοήθεια από εξωτερικό συνεργάτη
όπου κριθεί απαραίτητο, αλλά και την επιβολή «ποινών» στους ΟΤΑ που δεν συντάσσουν ισολογισμούς.
Ποινές οι οποίες ενδεικτικά, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αναστολή επιχορηγήσεων, εντάξεων
έργων στο ΕΣΠΑ, σύναψης συμβολαίων, καταβολής
μισθοδοσίας.
Στη συνέχεια ο δήμαρχος Σικυωνίων σημείωσε
τις αδυναμίες, τις οποίες εντόπισε στη μελέτη, αφού
όπως είπε χαρακτηριστικά «υπάρχουν κάποια στοιχεία που περιλαμβάνονται, κάποια που δεν περιλαμβάνονται ή και κάποια που περιλαμβάνονται και δε θα
έπρεπε, που αφήνουν κάποιους βαθμούς ελευθερίας». Αναφερόμενος κατόπιν σε ορισμένες παρατηρήσεις επί των αριθμοδεικτών σημείωσε ότι οι δείκτες
ρευστότητας στο δήμο Σικυωνίων είναι υψηλότεροι
και καλύτεροι από τη μεγίστη τιμή του δείκτη ρευστότητας που εμφανίζεται στο δείγμα των δήμων που
μελετήθηκε και ότι ο δήμος Σικυωνίων ανήκει στο 1%
των δήμων που «έδωσε τον οβολό του όταν το ζήτησε
η πατρίδα».
Στη συνέχεια επεσήμανε τον κοινωνικό ρόλο της
αυτοδιοίκησης στην οικονομική κρίση επισημαίνοντας ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν το πρώτο θύμα
της οικονομικής κρίσης αλλά και ο στυλοβάτης της
ανθρωπιστικής κρίσης που ακολούθησε». Αναλύοντας τα μέτρα και τις δράσεις του δήμου Σικυωνίων
προς αυτή την κατεύθυνση ο Σπύρος Σταματόπουλος
αναφέρθηκε στη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, Κοινωνικού Ιατρείου,
Κοινωνικών Φροντιστηρίων αλλά και στα Κοινωνικά
Τιμολόγια που εφαρμόστηκαν. Συνέχισε μιλώντας για
την οικονομική ενίσχυση των απόρων, την εξασφάλιση δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, την απαλλαγή των
οικονομικά αδυνάτων από τα δημοτικά τέλη, τη μείωση δημοτικών τελών στους κοινόχρηστους χώρους,
τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη δωρεάν διανομή τροφίμων και την ένταξη του δήμου στο
πρόγραμμα «άθληση για όλους».
Επίσης, παρατήρησε ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης ο δήμος Σικυωνίων χρηματοδοτεί
από ίδια έσοδα τις βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα πάγια στοιχεία και αυτό
συνεπάγεται ότι οι αποσβέσεις που προκύπτουν από
έργα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους, αλλοιώ-
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νουν την εικόνα διότι εμφανίζονται ως
δαπάνη.
Καταλήγοντας σε σχέση με τις δαπάνες ο δήμαρχος Σικυωνίων επεσήμανε
ότι στόχος είναι να επιτευχθεί «οικονομία κλίμακας» δηλαδή η ποσοστιαία αύξηση των δαπανών να είναι κάθε φορά
μικρότερη ή ίση με την ποσοστιαία αύξηση των αντίστοιχων παρεχόμενων
αγαθών-υπηρεσιών προς τους πολίτες,
ώστε μακροχρόνια το μέσο συνολικό
κόστος να μειώνεται.

Προτάσεις

Στο τέλος της εισήγησης του ο δήμαρχος Σικυωνίων αναφέρθηκε σε
σειρά προτάσεων αναλύοντας τες σε
προτάσεις σε σχέση με τη μείωση των
δαπανών και προτάσεις για την αύξηση
των εσόδων.
Στο πρώτο σκέλος, των δαπανών,
πρότεινε την σύνδεση του μισθού με
την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση
συγκρτικών πλεονεκτημάτων μέσω
διαδημοτικών συνεργασιών και προγραμματικών συμβάσεων, τη μείωση
του κόστους και της συχνότητας παροχής κάποιων υπηρεσιών, αλλά και τη
μείωση της ζήτησης κάποιων δημοτικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθούν
και κάποιες δαπάνες.
Εν συνεχεία σε σχέση με τα έσοδα
πρότεινε τη δημιουργία εσόδων από
ίδιες πηγές με τη θέσπιση κατάλληλου
θεσμικού και νομικού πλαισίου που να
επιτρέπει την πώληση-διεύρυνση
αγαθών και υπηρεσιών με δικαίωμα να εκδίδουν τιμολόγια. Επίσης,
τη διαχείριση τοπικής φορολογίας
(ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) με σταδιακή μείωση
των επιχορηγήσεων, αλλά και την
απαλλαγή των δήμων από ΦΠΑ
για έργα από τέλη, επιχορηγήσεις
ή ιδία έσοδα. Ακόμη πρότεινε τη
βελτίωση των φοροεισπρακτικών
μηχανισμών για τους υπάρχοντες
φόρους, την αποκέντρωση πόρων
και αρμοδιοτήτων ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας,
αλλά και την επιβολή τελών σε
εταιρείας κοινής ωφέλειας.

Συμπεράσματα και
προτάσεις πολιτικής

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ
η λογιστική του δεδουλευμένου
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
μια αποτελεσματικότερη διαχείριση
των πόρων. Επομένως, η εφαρμογή της στο σύνολο του δημόσιου
τομέα είναι επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη την οξεία ανάγκη για
ελαχιστοποίηση της σπατάλης και
εξοικονόμηση κρατικών δαπανών
σήμερα στην Ελλάδα καθώς και
τη συστηματική παρακολούθηση
των συναλλαγών βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Ωστόσο,
η μετάβαση δημιουργεί ανάγκες
για εξειδικευμένο προσωπικό και
υπολογιστικά συστήματα, γεγονός
που δεν πρέπει να αγνοείται. Ειδικά όσον αφορά τους μικρότερους
οργανισμούς, η ανάγκη για πόρους
μπορεί να μην επιτρέπει την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας
σύνταξης και δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων.

Επιπλέον, η ανάλυση των λογιστικών
καταστάσεων αναδεικνύει ότι οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις των δήμων
επηρεάζονται σημαντικά από χαρακτηριστικά που βρίσκονται εκτός ελέγχου
των διοικήσεών τους. Συνεπώς, ένα
σύστημα που αξιολογεί την οικονομική διαχείριση των δήμων θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαφοροποιήσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει συγκρίνοντας τους αριθμοδείκτες των δήμων με τιμές αναφοράς (benchmarks)
που διαφοροποιούνται ανάλογα με τα
δημογραφικά και τα γεωγραφικά τους
χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική
ανάλυση των χρηματοοικονομικών
αριθμοδεικτών των δήμων κρίνεται

απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής τους κατάστασης. Για αυτό
τον σκοπό, οι ηλεκτρονικές και όχι
μόνο υποδομές που έχουν αναπτυχθεί
για την παρακολούθηση των οικονομικών των δήμων σε ταμειακή βάση από
τις κεντρικές υπηρεσίες της δημόσιας
διοίκησης θα πρέπει να ενισχυθούν για
να συλλέγονται τακτικά και τα στοιχεία
από τους ισολογισμούς και στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης.
Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα
αναφορικά με την παραγωγή και τη
δημοσίευση των πληροφοριών της λογιστικής του δεδουλευμένου και των
λογιστικών καταστάσεων, προτείνεται
επιπλέον η εξέταση των εξής μέτρων:
1. Αυστηροποίηση των ποινών σε

περίπτωση μη έγκαιρης διεκπεραίωσης
της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης
των λογιστικών καταστάσεων για τους
μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
2. Τεχνική υποστήριξη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας σύνταξης και
έγκρισης των λογιστικών καταστάσεων
στους μικρούς δήμους της χώρας.
3. Υποχρεωτική ανάρτηση των λογιστικών καταστάσεων στη Διαύγεια και
στις ιστοσελίδες των δήμων.
4. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταχώρησης των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης των δήμων.
Ευρύτερα, η πορεία μετάβασης των
δήμων αποτελεί καλό οδηγό για την
μετάβαση και των υπόλοιπων φορέων
της γενικής κυβέρνησης προς τα πρότυπα του δεδουλευμένου συστήματος.
Προτείνεται η μετάβαση των φορέων
της γενικής κυβέρνησης να προτεραιοποιείται με βάση το μέγεθος των
οργανισμών (σε όρους αριθμού προσωπικού ή σύνολο δαπανών), με τους
μεγαλύτερους οργανισμούς να έχουν
αυστηρότερα χρονικά όρια για την
ολοκλήρωση της μετάβασης. Για τους
μικρότερους οργανισμούς, προτείνεται
να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας, ακόμα και σε μόνιμη
βάση, από κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Πηγή: www. iobe.gr
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ΧΡΊΣΤΟΣ ΔΉΜΑΣ,
βουλευτής ΝΔ Κορινθίας:

“Οι επενδύσεις
χρειάζονται σταθερότητα”
Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας, σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη,
μιλά για την έλλειψη αστυνόμευσης, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν
για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας,
για το Φράγμα του Ασωπού, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις
αυτοδιοικητικές εκλογές και την πολυπόθητη ανάπτυξη.
Κύριε Δήμα είδαμε να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες
και να συμμετέχετε σε συναντήσεις και ενημερώσεις
στα δημοτικά συμβούλια Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας,
σχετικά με το πρόβλημα της αστυνόμευσης στο νομό
Κορινθίας. Μάλιστα, έχετε καταθέσει ανάλογη ερώτηση
στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και
πρωτοστατήσατε στη σύνταξη και υπογραφή επιστολής
προς το Υπουργείο Εσωτερικών από 22 φορείς του
νομού. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος λόγος της
ελλιπούς αστυνόμευσης που καταγράφεται και ποιες
ενέργειες θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν από πλευράς
πολιτείας για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας
στους κατοίκους του νομού μας;

Το δικαίωμα στην ασφάλεια και την προστασία της
περιουσίας, είναι η ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας προς τον πολίτη και για εμένα αυτήν την στιγμή το σημαντικότερο ζήτημα στον νομό Κορινθίας.
Έπειτα από προσκλήσεις των Δήμων Σικυωνίων και
Βέλου-Βόχας, βρέθηκα στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, προκειμένου να συζητήσουμε το πρόβλημα της αστυνόμευσης και από κοινού
να πιέσουμε την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις που
θα επαναφέρουν το αίσθημα της ασφάλειας στην
περιοχή μας. Τόσο στην επιστολή που συνυπογράψαμε 22 φορείς της Κορινθίας, όσο και σε σχετική
Ερώτηση που έχω καταθέσει στη Βουλή, σημειώνω
την ανάγκη να ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα η
Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, προκειμένου να
ενισχυθούν οι περιπολίες.
Ιδιαίτερη «άνθιση» τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το φαινόμενο των κλοπών αγροτικών προϊόντων,
κατευθείαν από τα χτήματα. Οι αγρότες, που τρέμουν
για την απώλεια της παραγωγής τους λίγο πριν τη συγκομιδή, οργανώνονται σε ομάδες περιφρούρησης στις
περιουσίες του - με όποιους κινδύνους μπορεί αυτό να
συνεπάγεται - ή μισθώνουν εταιρείες σεκιούριτι για τη
φύλαξη των αγροκτημάτων. Με ποιο τρόπο πιστεύετε
ότι θα έπρεπε η πολιτεία να δράσει ώστε να προστατέψει τους αγρότες και το εισόδημά τους από αυτή τη
μάστιγα;

Χρειάζονται περισσότερες περιπολίες. Αυτό
όμως προϋποθέτει περισσότερους αστυνομικούς
στο δρόμο και περισσότερα διαθέσιμα μέσα για την
πάταξη της εγκληματικότητας. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποτρέψουν τις κλοπές,
ιδιαίτερα αγροτικών προϊόντων, ωστόσο ο αριθμός
τους δεν επαρκεί. Αν σ’ αυτό το γεγονός, προσθέσει
κάνεις και την «εισαγόμενη» εγκληματικότητα λόγω
της γειτνίασης με την Αττική, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ανάγκης. Είναι αδιανόητο να καλλιεργείς
τόσους μήνες και ξαφνικά οι κόποι και το εισόδημα

σου να εξαφανίζονται. Με το μόχθο των ανθρώπων
δε μπορούμε να παίζουμε. Διεκδικούμε περισσότερη αστυνόμευση.
Αρκετά κορινθιακά προϊόντα τα τελευταία χρόνια πιστοποιούνται ως προϊόντα Π.Ο.Π. (βλέπε φάβα, φασόλια
βανίλιες Φενεού κλπ) από ομάδες παραγωγών. Με
δεδομένες τις προσδοκίες ανάπτυξης και κατάκτησης
νέων αγορών, κυρίως στο εξωτερικό, που καλλιεργούνται από τους παραγωγούς, με ποιο τρόπο πιστεύετε
ότι η πολιτεία μπορεί να συνδράμει και να υποστηρίξει
αυτές τις ενέργειες με απώτερο σκοπό, βεβαίως, την
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας;

Νομίζω ότι σε περιπτώσεις επιχειρηματικότητας, η Πολιτεία είναι
χρήσιμη όσο δεν εμποδίζει τα σχέδια
των παραγωγών, αλλά αντίθετα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα τους.
Δίνω ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχαμε νομοθετήσει
με την προηγούμενη κυβερνηση οι
αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών να επιδοτούνται με 100% για την
προμήθεια αντι-χαλαζικών διχτυων
και αντι-βρόχινων μεμβρανων. Πιο
αναλυτικά όμως, είναι προφανές πως
χρειάζεται: λιγότερη γραφειοκρατία,
χαμηλότερη φορολόγηση και περισσότερη εξωστρέφεια και ενθάρρυνση
για εξαγωγές ώστε να ενισχυθούν οι
ομάδες παραγωγών, να αποκτήσουν
τη δυνατότητα να ανοιχτούν σε νέες
αγορές και να προσφέρουν υπεραξία
στον τόπο μας. Ας μην ξεχνάμε, η επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων σημαίνει
μεγαλύτερο εισόδημα και περισσότερες θέσεις εργασίας στην Κορινθία, σε
μια εποχή που τα έχουμε ανάγκη.

για το δίκτυο άρδευσης, το οποίο θα διοχετεύει τα νερά
του φράγματος στις αγροτικές καλλιέργειες της βόρειας
πεδινής Κορινθίας, ενώ στα όνειρα των «διψασμένων»
κατοίκων, το φράγμα φαντάζει ως λύση ακόμα και για
το πρόβλημα της ύδρευσης! Ποια είναι η άποψή σας
για όλα αυτά και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ώστε
το έργο να αποτελέσει τη λύση που όλοι ονειρεύονται;

Είναι ένα ζήτημα που έχει εξελιχθεί στην κορινθιακή εκδοχή του «γεφυριού της Άρτας» και αυτό
είναι αδιανόητο. Εδώ ταιριάζει απόλυτα η έκφραση
καλύτερα να λέμε λίγα και να τα κάνουμε παρά να
λέμε πολλά και να μη γίνεται τίποτα. Έχω καταθέσει
αρκετές ερωτήσεις στα συναρμόδια
υπουργεία ως μέσο πίεσης για να
γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Στην τελευταία ερώτηση που είχα
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
καταθέσει πριν λίγους μήνες προς
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να
λάβω απαντήσεις σε μια σειρά από
ερωτήματα σχετικά με το έργο και
το μέλλον του, η απάντηση που
πήρα ήταν αποκαρδιωτική. Φαίνεται πως η κατασκευή του φράγματος παραμένει εγκλωβισμένη
στη διαμάχη του αναδόχου και της
ελληνικής Πολιτείας. Όπως μάλιστα
Ενώ στις περισσότερες
σημειώνεται χαρακτηριστικά, σχετιΠεριφέρειες της Χώρας
κά με το «χρόνο ολοκλήρωσης και
έχουν σημειωθεί σημαπαράδοσης σε χρήση του έργου, δε
ντικά βήματα προόδου
δύναται να γίνει πρόβλεψη». Προγια την διαχείριση των
φανώς και η κατάσταση αυτή δεν
τιμά κανέναν και πρέπει το Υπουραπορριμμάτων, η Περιγείο να δώσει λύση άμεσα.
φέρεια Πελοποννήσου

δεν έχει καταφέρει στο
συγκεκριμένο ζήτημα να
δείξει την απαιτούμενη
πρόοδο, αδυνατώντας
να προχωρήσει στις
απαραίτητες κινήσεις που
θα δώσουν οριστική λύση
στο πρόβλημα.

Παραμένοντας στα αγροτικά θέματα
της περιοχής μας, ανοίγουμε ένα άλλο
μεγάλο ζήτημα. Το φράγμα Ασωπού.
Είναι γνωστό ότι ο κάμπος της Βόχας,
ανέκαθεν διψασμένος, έχει πολλές δεκαετίες που ονειρεύεται να ποτιστεί από
ένα μεγάλο αρδευτικό έργο, όπως είναι
το φράγμα του Ασωπού. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες
το έργο με βήματα χελώνας και πολλά πισωγυρίσματα,
εκτελείται. Έχουν ακουστεί πολλά από τον κίνδυνο απένταξης από το ΕΣΠΑ και την έκπτωση του εργολάβου
μέχρι και υπόνοιες σκανδάλων, σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις του δημάρχου Κορινθίων. Παράλληλα
και μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει καμία μελέτη

Εκτός από το νερό, το οποίο είναι ένα
πάγιο και τεράστιο ζήτημα για τους
κατοίκους της πεδινής Κορινθίας,
το άλλο πολύ μεγάλο θέμα που έχει
προκύψει διογκούμενο τα τελευταία
χρόνια, είναι αυτό της διαχείρισης
απορριμμάτων. Έχουμε γίνει μάρτυρες, όλοι, πολλών πισωγυρισμάτων,
αναδιπλώσεων και παλινωδιών και
εδώ και 3-4 χρόνια βρισκόμαστε
σταθερά στο σημείο μηδέν και υπό
τη «δαμόκλειο σπάθη» των προστίμων της ευρωπαϊκής
ένωσης. Τελευταία, κι ενώ η κυβέρνηση έδειξε ακόμη
και με τελεσίγραφα προς τους δημάρχους ότι επιθυμεί
την υπογραφή της ΣΔΙΤ, οι δήμαρχοι αντέδρασαν με …
απραξία. Δημοσιεύματα από τον πελοποννησιακό τύπο
κάνουν λόγο ακόμη και για πολιτικά παιχνίδια των βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι ενισχύουν τους δημάρχους
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σ’ αυτό το «αντάρτικο» (σχετικό link: http://messiniapress.
gr/2017/07/10/galaziasekta-epichiri-na-pnixi-staskoupidia-tin-peloponniso/).
Ποια είναι η θέση σας για όλα
αυτά;

Η διαχείριση των απορριμάτων δεν είναι ζήτημα που
μπορεί κανένας να κάνει “πολιτικά παιχνίδια”, όπως λέτε.
Ενώ στις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας έχουν
σημειωθεί σημαντικά βήματα
προόδου για την διαχείριση
των απορριμμάτων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν
έχει καταφέρει στο συγκεκριμένο ζήτημα να δείξει την
απαιτούμενη πρόοδο, αδυνατώντας να προχωρήσει στις
απαραίτητες κινήσεις που θα
δώσουν οριστική λύση στο
πρόβλημα. Αυτό στο οποίο
αναφέρεστε, είναι στην ερώτηση που καταθέσαμε οι
Βουλευτές της ΝΔ, που εκλεγόμαστε στην Πελοπόννησο,
διότι ανησυχούμε πως πάλι
έρχονται πρόστιμα της ΕΕ για
τις χωματερές και δυστυχώς
οι περισσότεροι δήμοι της
Πελοποννήσου έχουν μείνει
απροστάτευτοι και δεν θα
μπορέσουν να διαχειριστούν
επιτυχώς το ζήτημα των
απορριμάτων.

Ας έρθουμε τώρα και σε ένα
άλλο θέμα της αυτοδιοίκησης.
Η κυβέρνηση σύμφωνα με
σχέδια που έχουν κυκλοφορήσει και δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων αναμένεται
το Σεπτέμβριο να καταθέσει
στη βουλή σχέδιο νόμου, το
οποίο θα προβλέπει ένα ευρύ
φάσμα αλλαγών στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Η κυριότερη
αλλαγή φαίνεται –σύμφωνα
και με δηλώσεις του ίδιου του
πρωθυπουργού- ότι θα είναι η
καθιέρωση ενός τύπου απλής
αναλογικής για το εκλογικό

Νομίζω ότι η τοπική

αυτοδιοίκηση

αντιμετωπίζει σημαντικότερα

προβλήματα

από το σχέδιο για απλή
αναλογική που
επεξεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι ΑΝΕΛ.
σύστημα των δημοτικών και
περιφερειακών εκλογών του
2019. Ποια είναι η θέση σας
για τις επιχειρούμενες αλλαγές
και την καθιέρωση της απλής
αναλογικής;

Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
αντιμετωπίζει
σημαντικότερα προβλήματα
από το σχέδιο για απλή αναλογική που επεξεργάζεται
ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ. Στην
ουσία πρόκειται για μια προσπάθεια να απορρυθμίσουν
τη λειτουργία των δήμων και
να μπλοκάρουν τη συγκρότηση μη αρεστών δημοτικών
αρχών. Προφανώς και αυτό
δεν πρέπει να προχωρήσει
γιατί θα δυσκολέψει την καθημερινή λειτουργία ενός
δήμου. Κατά την άποψη
μου θα ήταν ορθότερο να
ασχοληθούν με το πως θα
προσφέρουν περισσότερη
οικονομική αυτονομία στους
Δήμους και εργαλεία για να
κάνουν την καθημερινότητα
του πολίτη καλύτερη.
Παλαιότερα οι εκλογές της
αυτοδιοίκησης είχαν έντονο
κομματικό χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή έχει αμβλυνθεί στις
τελευταίες αναμετρήσεις, αφού

όλο και περισσότεροι υποψήφιοι αυτοχαρακτηρίζονται ως
ανεξάρτητοι, ωστόσο το βράδυ
των εκλογών ο χάρτης της Ελλάδας συνεχίζει να βάφεται με
κομματικά χρώματα. Εσείς τι
πιστεύετε; Στις περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές ποιος
πρέπει να είναι ο ρόλος των
κομμάτων; Η διαδικασία απόδοσης επίσημου ή ανεπίσημου
«χρίσματος» βοηθάει ή περιορίζει έναν υποψήφιο κατά την
διαδικασία της εκλογής του,
αλλά και μετά κατά την άσκηση
των καθηκόντων του;

Η προσωπική μου άποψη
είναι πως οι αυτοδιοικητικές
εκλογές είναι κάτι διαφορετικό. Τα προβλήματα δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινα,
ούτε πράσινα. Πέρα από τα
πολύ μεγάλα αστικά κέντρα
και τις περιφέρειες, που αναπόφευκτα η μάχη γίνεται με
όρους κεντρικής πολιτικής,
στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι
κομματικές γραμμές χαλαρώνουν κάτι το οποίο θεωρώ λογικό. Αυτό που έχει
αξία είναι να βγαίνουν μπροστά άξιοι, έντιμοι και ικανοί
υποψήφιοι που έχουν αποδείξει στην επαγγελματική
και κοινωνική τους ζωή, ότι

έχουν την ικανότητα να εκπροσωπούν το σύνολο και να
προσφέρουν λύσεις για την
καθημερινότητα του πολίτη.
Κύριε Δήμα είστε αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης
της Ν.Δ. Κρατάμε λοιπόν την
τελευταία μας ερώτηση για
την πολυπόθητη ανάπτυξη. Τι
πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει,
τι να αλλάξει, ώστε να έρθει η
προσδοκώμενη ανάπτυξη; Κι
ένα ακόμη ερώτημα το οποίο,
ίσως ακουστεί σκληρό αλλά
ταλανίζει τις σκέψεις πολλών
συμπατριωτών μας. Γιατί ο ταλαιπωρημένος ελληνικός λαός
να πιστέψει ότι η ΝΔ μπορεί να
τον βγάλει από το αδιέξοδο και
την οικονομική ασφυξία που
βρίσκεται, όταν μέσα του έχει
παγιωθεί σε μεγάλο βαθμό η
πεποίθηση, ότι οι αποφάσεις
δεν παίρνονται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση,
αλλά από τις Βρυξέλλες και το
Βερολίνο;

Ξεκινώ από το τελευταίο.
Η Ελλάδα όντας σε κατάσταση υπερβολικών ελλειμμάτων και χρέους, ζήτησε τη
βοήθεια των εταίρων. Για να
υλοποιηθεί η βοήθεια αυτή,
τέθηκαν οι στόχοι που θα
έπρεπε να πετύχει η ελληνική οικονομία, ώστε αυτή
η βοήθεια να πιάσει τόπο.
Συνεπώς, τη συνταγή για
την επίτευξη των στόχων
την επέλεξαν οι ελληνικές
κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως το 1ο Μνημόνιο
που ψήφισε η Κυβέρνηση

Παπανδρέου περιελάμβανε
ένα μείγμα πολιτικής που
βασίζονταν σε μια αναλογία
εσόδων κατά 45% από μειώσεις κρατικών δαπανών και
55% από αυξήσεις φόρων. Η
αναλογία αυτή αντιστράφηκε
στο 2ο Μνημόνιο της Κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου,
με το 72% των εσόδων να
προέρχεται από μειώσεις
δαπανών και μόλις το 28%
από νέα μέτρα. Ξέρετε πως
διαμορφώθηκε η αναλογία
αυτή στο πρώτο μνημόνιο
Τσίπρα; Μόλις 17.6% έσοδα
από μειώσεις δαπανών και
82.4% από αυξήσεις φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών!
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πως
προφανώς και οι εταίροι όρισαν το πλαίσιο δανεισμού,
αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν περιθώριο να επιλέξουν το δρόμο που θα ακολουθήσουν. Σε ότι αφορά την
ανάπτυξη, δε μπορούμε να
περιμένουμε τίποτα συγκλονιστικό, όσο υπάρχει αυτή η
Κυβέρνηση που θεωρείται
από τους πάντες αναξιόπιστη.
Οι επενδύσεις χρειάζονται
σταθερότητα και ένα περιβάλλον που δε θα επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις. Το
τρίπτυχο που αποτελεί και
το στοίχημα της επόμενης
Κυβέρνησης είναι περισσότερη σταθερότητα, λιγότεροι φόροι και επενδύσεις με
γνώμονα τη δημιουργία όσο
το δυνατόν περισσότερες
βιώσιμες και μόνιμες θέσεις
εργασίας._
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ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΝΗ
ΑΠΌΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ZUMBA
FITNESS INSTRUCTOR

Σε ρυθμούς Zumba
τα Σικυώνια

Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, μουσική,
θετική ενέργεια, και πολύ χορό χάρισε
στους παρευρισκόμενους η πιστοποιημένη
Zumba Fitness Instructor Λένα Καραβάνη
και τα μέλη της σχολής της «The Factory
Κορινθία». Η ακούραστη και γεμάτη ενέργεια γυμνάστρια καθοδήγησε τα μέλη της
σχολής της σ' ένα χαρούμενο γεμάτο θετική ενέργεια πρόγραμμα Zumba με πλούσιες χορογραφίες σε ρυθμούς oriental,
reggeaton, latin, salsa, Bollywood, disco
& samba την Τρίτη 11 Ιουλίου, το βράδυ,
στις αποθήκες ΑΣΟ στο πλαίσιο των «Σικυωνίων 2017». Η εκδήλωση έδωσε μια
ξεχωριστή νότα αισιοδοξίας, δύναμης και
ενέργειας και χρωμάτισε τα φετινά «Σικυώνια» με μία διαφορετική ένταση.
Σίγουρα όσοι βρέθηκαν στις αποθήκες ΑΣΟ το βράδυ της 11ης Ιουλίου, είτε
χορεύοντας Zumba, είτε παρακολουθώντας μικρούς και μεγάλους να βρίσκονται

στους ρυθμούς της, πέρασαν τέσσερις και
πλέον υπέροχες ώρες που τους γέμισαν
με αισιοδοξία και καλή διάθεση. Το Show
θα παρουσιαστεί και στο Βραχάτι στις 6
Αυγούστου όπου θα έχουν τη δυνατότητα
να το παρακολουθήσουν οι κάτοικοι και
οι επισκέπτες της περιοχής, γεμίζοντας τη
βραδιά τους με ενέργεια και κέφι!
Η Zumba είναι το μοναδικό πρόγραμμα
χορού-γυμναστικής που συνδυάζει λάτιν
μοτίβα από τη samba, τη salsa, το cha cha,
το mambo και τη merengue με δυναμικές
κινήσεις από το σύγχρονο hip hop με τους
ανατολίτικους ρυθμούς του belly dance.
Στην Κορινθία πιστοποιημένη γυμνάστρια είναι η κ. Λένα Καραβάνη, η οποία
διατηρεί το Γυμναστήριο «The Factory
Κορινθία» στο Βέλο (Πατρών 102). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942-414347.
Facebook: The Factory korinthia.

SPM® DIGITAL

Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε, σε αποκλειστικότητα για το
νομό Κορινθίας, το SPΜ DIGITAL! Ένα εντυπωσιακό μηχάνημα
αναρρόφησης υψηλής τεχνολογίας για γυναίκες αλλά και άντρες!!!
Η εφαρμογή των θεραπειών με S.P.M. ενδείκνυται για:
• Οιδηματώδη και Οζώδη κυτταρίτιδα
• Τοπικό λίπος (ψωμάκια) ή μπράτσα
• Εκτεταμένο λίπος (κοιλιά-πόδια)
• Σύσφιξη σε χαλαρό συνδετικό ιστό (κοιλιά, µπράτσα, µηροί)
• Ανόρθωση και σύσφιξη στήθους (ιδιαιτέρως µετά από
εγκυµοσύνη-θηλασµό, ή απώλεια κιλών)
• Ανόρθωση και σύσφιξη γλουτού
• Απάλυνση ραγάδων (µετά από εγκυµοσύνη, απώλεια κιλών, ακόµα
και σε µικρές ηλικίες)
• Αποκατάσταση μετά από χειρουργικές πλαστικές επεμβάσεις
• Απάλυνση λεπτών γραμμών έκφρασης και ρυτίδων
• Σύσφιξη και ανόρθωση προσώπου

ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.27410 55405

info@agathouspa.gr • www.agathouspa.gr
FB : Αγάθου Beauty & Spa
Eshop : https://agathouspa.gr/?post_type=product

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf
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Ο Δημήτρης Μελέτσης (αριστερά) με τον δάσκαλο και πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας Καράτε, Κων/νο Γκουβούση στο Κλειστό
του Βέλου κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Η Σχολή Καράτε SHOTOKAN ΠΕΡΣΕΑΣ του δασκάλου Δημήτρη Μελέτση διοργάνωσε σεμινάριο
και προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της
στο Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου.
Το σεμινάριο έκανε ο Δάσκαλος Γκουβούσης
Κων/νος 7o DAΝ, ο οποίος επί 22 χρόνια ήταν
προπονητής της Εθνικής Ομάδας Καράτε από την
WKF (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε). Ο έμπειρος
δάσκαλος δίδαξε στους μικρούς αλλά και μεγάλους
αθλητές τεχνικές και τρόπους για να πετύχουν τόσο
ως αθλητές όσο και ως άνθρωποι.
Ο κ. Γκουβούσης, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, εξήρε τον τρόπο διδασκαλίας του δασκάλου
κ. Μελέτση και τόνισε ότι βασική αρχή του είναι να
διαμορφώσουμε πρώτα τον χαρακτήρα του αθλητή
και μετά την τεχνική του κατάρτιση στο καράτε.
Έχοντας συμπληρώσει πάνω από 20 χρόνια ως
προπονητής της Εθνικής ομάδας και κατακτώντας
παγκόσμια μετάλλια με τους αθλητές του, η παρουσία του και μόνο στο σεμινάριο είναι μάθημα ζωής
για τους σημερινούς αθλητές, τόνισε σε δηλώσεις
του ο κ. Μελέτσης, ο οποίος έκλεισε λέγοντας ότι
οι προπονήσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι γι’
αυτούς που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο.
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Ξεχωριστή βραδιά

Μια υπέροχη μουσική βραδιά από
τα τμήματα (Κιθάρας-Πιάνου-Μπουζουκιού) του Κέντρου Νεολαίας και
Πολιτισμού του δήμου Βέλου-Βόχας
απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο Κέντρο
Νεολαίας και Πολιτισμού στις Κρήνες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαρία Καλλίρη, ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Σδράλης, ο πρόεδρος της
Ανέλιξης κ. Ανδρέας Σιάχος, ο πρόεδρος της ΔΚ Ζευγολατιού Παναγιώτης
Ζωγράφος και πλήθος κόσμου.
Τα παιδιά έδωσαν τους καλύτερους
εαυτούς τους και παρουσίασαν ένα
όμορφο σύνολο που απόσπασε πολλές
φορές τα θερμά χειροκροτήματα των
παρισταμένων. Συγχαρητήρια στους
διοργανωτές για την άψογη βραδιά!!!
Επίσης, πρέπει ειδικά να απονείμουμε τα εύσημα στον πρόεδρο της
Ανέλιξης Ανδρέα Σιάχο, αλλά και τον
δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο για τον ΥΠΕΡΟΧΟ ΧΩΡΟ που
έχει διαμορφωθεί στο Κέντρο Πολιτισμού στις Κρήνες. Η πιστοποιημένη
παιδική χαρά, το υπαίθριο σκάκι, αλλά
και γενικά όλος ο περιβάλλων χώρος
του Κέντρου είναι εξαιρετικός.
Αποτελεί ένα υποδειγματικό δημοτικό χώρο πολιτισμού και Νεολαίας που
θα πρέπει να γίνει πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση για όλους!!!
Πολλά συγχαρητήρια και του χρόνου
ακόμη καλύτερα!

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089
e-mail: info@rapgroup.gr

Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131

ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

www.rapgroup.gr

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ECORAP

ΡΑΠEΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ERMIONIDAS P.C.

ΚΔΑΥ
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300
ΚΙΝ: 6951 975353

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
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πολιτισμού στις Κρήνες
1ος Ποδηλατικός
Αγώνας Βραχατίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 1ος Ποδηλατικός Αγώνας
Βραχατίου την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017! Τον αγώνα διοργάνωσε άψογα η
Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών Ποδηλασίας σε συνεργασία με τον δήμο Βέλου-Βόχας. Συνολικά καταγράφηκαν 135 συμμετοχές με ποδηλάτες από
όλη τη νότια Ελλάδα. Συμμετείχαν με αθλητές τους και οι δύο σύλλογοι της
Κορινθίας, Παμβοχαικος και Κορινθιακός. Ενθουσιασμένοι διοργανωτές
και συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου, προσδοκώντας σε περισσότερες συμμετοχές και ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία!

Ο πρόεδρος της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιμάχων απονέμει τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Βέλου-Βόχας Ανδρέα Σιάχο για
τη φιλοξενία και την αθλοθέτηση του 1ου Ποδηλατικού Γύρου Βραχατίου

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ

14

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μικρά & διάφορα
Σε λειτουργία ο νέος
κόμβος Ζευγολατιού
Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής
9 προς Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017
άνοιξε ο νέος κόμβος Ζευγολατιού
και παράλληλα τέθηκε σε ισχύ
το σύστημα διοδίων στο νέο
αυτοκινητόδρομο Κορίνθου–
Πατρών. Η μετάβαση στο νέο
σύστημα θα γίνει σταδιακά, αρχής
γενομένης από το τμήμα Κόρινθος
- Ξυλόκαστρο, όπου:
• η χρέωση στον υφιστάμενο
μετωπικό σταθμό του Κιάτου θα
γίνεται και στις δύο κατευθύνσεις
και
• ξεκινάει η λειτουργία των
πλευρικών σταθμών διοδίων
στον Κόμβο Ζευγολατιού (χρέωση
από/ προς Αθήνα) και στον κόμβο
Κιάτου (χρέωση από/προς Πάτρα)
με τις ακόλουθες τιμές:
Οι νέοι πλευρικοί σταθμοί
διοδίων Κιάτου και Ζευγολατιού
θα λειτουργούν με μηχανήματα
Αυτόματης Πληρωμής ή με Χρήση
Πομποδέκτη.
Επεκτείνεται στους ανωτέρω
σταθμούς διοδίων το εκπτωτικό
πρόγραμμα VALUE, που παρέχει
κλιμακωτές εκπτώσεις από
15% έως και 60% σε οχήματα
κατηγορίας 1 και 2 (με χρήση
πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή
Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού)
ανάλογα με τη συχνότητα
διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή
πλευρικό σταθμό.
Σημειώνεται ότι στο τμήμα
Ελευσίνα-Κόρινθος δεν υπάρχει
καμία αλλαγή, ενώ στο επόμενο
διάστημα με την πλήρη εφαρμογή
του νέου συστήματος διοδίων (και
στο τμήμα Ξυλόκαστρο –Πάτρα)
το συνολικό κόστος του διοδίου
για τα επιβατικά αυτοκίνητα για το
σύνολο των 202χλμ. (ΕλευσίναΠάτρα) θα είναι 11,50€.
Η Ολυμπία Οδός επιβεβαιώνει
τη δέσμευσή της για την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών,
με γνώμονα την ασφάλεια,
την ταχύτητα και την άνεση
στοχεύοντας στην ενεργή επιλογή
του αυτοκινητόδρομου σε κάθε
μετακίνηση και τη σταθερή
προτίμηση των οδηγών.
Για πληροφορίες σχετικά με την
απόκτηση του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS
και τα εκπτωτικά προγράμματα,
απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση
Πελατών, στο τηλέφωνο 2296095555, καθώς και στα Σημεία
Εξυπηρέτησης στους Σταθμούς
Διοδίων Ελευσίνας, Ισθμού,
Κιάτου και Ρίου.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Σαμπάχ στα Γιάννενα
Ένα από τα αξιότερα μουσικά συγκροτήματα που έχουν έως
τώρα
δρέψει δάφνες στο καλλιτεχνικό στερέωμα, όχι
μόνον τοπικά, αλλά και
στον Ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο, έλαβε
μέρος με μεγάλη επιτυχία στο καταξιωμένο
Πανελλαδικά Φεστιβάλ
Ρεμπέτικου των Ιωαννίνων.
Η ιστορική πόλη
που υπήρξε «πρώτη στα μαλάματα,
στις Τέχνες και στα
Γράμματα» κατά την
ελληνική επανάσταση, υποδέχτηκε με
ενθουσιασμό τους
«Σαμπάχ» που εντυπωσίασαν με το
δίωρο πρόγραμμά
τους και ενθουσίασαν
το κοινό με τη δεξιοτεχνία των οργανοπαικτών τους. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους

οι περισσότεροι καταφέρουν να δίνουν με
το παίξιμό τους μια ξεχωριστή διάσταση στο
συγκεκριμένο είδος
μουσικής.
Γεγονός που επιτρέπει, σε αρκετούς
από το σύνολό τους,
να έχουν επιλεγεί να
συμμετάσχουν, στο
άμεσο μέλλον, στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών,
κάτι που αναβαθμίζει
το επίπεδο της μουσικής δραστηριότητας
όλων των Κορινθίων.
Στο 3ο Φεστιβάλ των
Ιωαννίνων πήραν μέρος οι: Αναστασία Πετροπούλου (τραγούδι),
Πάνος Τσιφτσής (μπουζούκι), Χρήστος Σκόνδρας (μπουζούκι, τραγούδι), Θοδωρής Σκόνδρας (κοντραμπάσο),
Πάνος Μπαλάφας (κιθάρα, τραγούδι).

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

Βουλευτές Κορινθίας
ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση και
ουσιαστική η ενίσχυση
της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κορινθίας
με προσωπικό
Την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 με
πρωτοβουλία των βουλευτών
Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
παρουσία του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρη
Αναγνωστάκη, και υψηλόβαθμων
εκπροσώπων της φυσικής ηγεσίας
της ΕΛ.ΑΣ. Οι βουλευτές στο πλαίσιο
της τακτικής συνεργασίας με το
Υπουργείο που έχει δημοσιευτεί
στα τοπικά ΜΜΕ (βλ. πρόσφατο ΔΤ,
06/03/2017) έθεσαν το πρόβλημα
της στελέχωσης των Αστυνομικών
Τμημάτων της Κορινθίας, καθώς
και άλλα ζητήματα που αφορούν
στις ανάγκες της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κορινθίας.
Από την πλευρά του, ο κ.
Αναγνωστάκης, τους ενημέρωσε
ότι επίκειται άμεση ενίσχυση της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού
με δέκα (10) συνολικά μεταθέσεις
αστυνομικών, οι οποίοι θα
καλύψουν οργανικές θέσεις, ενώ θα
υπάρξει και επιστροφή του συνόλου
του αστυνομικού προσωπικού,
που έχει αποσπαστεί προσωρινά
από την Κορινθία και αριθμεί περί
τα εικοσιοκτώ (28) άτομα, στις
οργανικές θέσεις τους εντός του
Νομού. Τέλος, τόνισε τις σημαντικές
επιτυχίες που έχουν σημειωθεί και
ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα
από την Αστυνομική Διεύθυνση
Κορινθίας.
Η συνεργασία των δύο πλευρών
θα συνεχιστεί με στόχο την όσο
το δυνατόν πιο αποτελεσματική,
σύγχρονη και με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα λειτουργία
της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κορινθίας.

Τρία νέα έργα στο
Νοσοκομείο Κορίνθου
Με απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης,
κ. Α. Χαρίτση, χρηματοδοτούνται από
εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
τα κάτωθι τρία έργα του Γενικού
Νοσοκομείου Κορίνθου συνολικού
ύψους 339.300€.
1. Προμήθεια χειρουργικής
τράπεζας ορθοπεδικής χρήσης
(ύψους 80.000€).
2. Προμήθεια αυτοκινήτου
κινητής μονάδας αιμοληψιών για
την Αιμοδοσία του Νοσοκομείο
Κορίνθου (ύψους 90.000 €).
3. Προμήθεια εξοπλισμού για την
λειτουργία του ολοκληρωμένου
Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό
Νοσοκομείο Κορίνθου, (ύψους
169.300€).

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μουσική, χορός, τραγούδι υπό το φως
του φεγγαριού σε Διμηνιό και Ζευγολατιό

Το βράδυ της 8ης Ιουλίου είχαμε
την τιμή να παραβρεθούμε στην εξαιρετικά οργανωμένη μουσικό-θεατρική παράσταση του συλλόγου «ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ», προς τιμήν του Σταύρου
Ξαρχάκου. Η όλη εκδήλωση αποτελεί
το 5ο κατά σειρά αφιέρωμα (ένα κάθε
καλοκαίρι τα τελευταία 5 χρόνια) του
συλλόγου σε καταξιωμένους ανθρώπους που πρόσφεραν στον ελληνικό
πολιτισμό. Διαμορφώθηκε σπονδυλωτά από μουσική, τραγούδι και θεατρικά σκετσάκια: Μουσική (Τάκης Θεοδώρου, Κώστας Μητροπανόπουλος,
Άρης Ζαφειρόπουλος, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Μαρία Γερολύμου, Κώστας
Πανουργιάς, Κων/να Κραββαρίτη,
Ευγένιος Μπράτουσκα, Γιάννης Σταύρου) και τραγούδι (Άρης Σταύρου,
Μόρφω Τσαϊρέλη, 40μελής χορωδία
του Διμηνιού) υπό την διεύθυνση και
επιμέλεια του Ανδρέα Χασάπη.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Γιάννης Αρλετης κατά την έναρξη της
εκδήλωσης απεύθυνε χαιρετισμό και
ευχαρίστησε τους συντελεστές και
όσους βοήθησαν για την πραγματο-

ποίηση της παράστασης. Επίσης αναφέρθηκε στις δράσεις του συλλόγου
τα τελευταία χρόνια. Ακολούθησαν οι
εξαιρετικές ερμηνείες των τραγουδιών του Ξαρχάκου, από τους καλλίφωνους τραγουδιστές Άρη Σταύρου
και Μόρφω Τσαϊρέλη, καθώς και από
την εξαιρετική 40μελή χορωδία του
Διμηνιού. Ερμηνεύτηκαν μεγάλες
επιτυχίες όπως: «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά», «Παράπονο», «Το δίχτυ»,
«Ήτανε μια φορά» κ.α. Ο ονειρεμένος
χώρος του δημοτικού σχολείου Διμηνιού είχε γεμίσει με κατοίκους και
επισκέπτες, που σιγοτραγουδούσαν
τους σκοπούς του μεγάλου συνθέτη.
Επίσης μας διασκέδασαν ιδιαίτερα τα
αστεία ενδιάμεσα θεατρικά σκέτς!
Η βραδιά άκρως επιτυχημένη, μας
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και
παραφράζοντας τα λόγια του προέδρου του Συλλόγου ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ,
κ. Γιάννη Αρλετη, ευχόμαστε ολόψυχα
στο δραστήριο σύλλογο του Διμηνιού:
"μην σταματάτε να ονειρευόσαστε"!!!
Και του χρόνου ακόμη καλύτερα!!!
ΜΑΡ.ΒΑΛ.

23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού
και Μουσικής "Ελένη Λιμιάτη"
Δύο βραδιές ιδιαίτερες, φορτισμένες συναισθηματικά από την απουσία
της "Νίτσας", συγκινητικές, γεμάτες
μουσική και χορό, κέφι και χρώμα
απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου στην
πλατεία Ηρώων στο Ζευγολατιό.
Η Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού,
παρά τη θλίψη της πρόσφατης απώλειας της ιδρύτριας του Συλλόγου
Ελένης Λιμιάτη, κατάφερε να στήσει
με μεγάλη επιτυχία το 23ο Διεθνές
Φεστιβάλ και να ικανοποιήσει όλους
τους παρισταμένους και οργανωτικά
και καλλιτεχνικά.
Την πρώτη βραδιά της εκδήλωσης
η γραμματέας του Συλλόγου, Μαργαρίτα Λιμιάτη, κόρη της αείμνηστης
Νίτσας, και η Πέννυ Τσόγκα μίλησαν
με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τη
"μάνα του συλλόγου" που χάθηκε...
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο νέος
πρόεδρος του συλλόγου Χρ. Καραχρήστος, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος, ο αρχηγός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00

ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

της μείζονος μειοψηφίας Θανάσης
Μανάβης, αλλά και ο αρχηγός της
ελάσσονος Ν. Τσίτουρας και όλοι εξήραν την προσπάθεια του νεου διοικητικού συμβουλίου της Πνευματικής
Στέγης, αλλά και αναφέρθηκαν στην
απώλεια της Ελένης Λιμιάτη.
Στο Φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν χορευτικά συγκροτήματα από 4 χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, Αρμενία
και Μολδαβία. Επίσης παρουσίασαν
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
το Εθνικολογικό Μουσείο Πέτρου Γ.
Ζήση, ο Χορευτικός Όμιλος Ελληνικής
Παράδοσης περιοχής Καρδίτσας "Το
Σεργιάνι", ο Χορευτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας "Θύαμις",
ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός
Σύλλογος "Αθικίων", ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Κλένιας "Αγιος Παντελεήμων"αλλά και η "Πνευματική Στέγη" Ζευγολατιού. Τη δεύτερη βραδιά
συμμετείχε η Χορωδία ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας και συνόδευσε τα
συγκροτήματα η Ζωντανή Ορχήστρα
Παραδοσιακών τραγουδιών από το
Ίδρυμα Ζήση.

Βραχάτι Κορινθίας
27410-51500 ΚΙΝ.: 6974-326126
ΙΑΤΡΕΙΟ:

ΤΗΛ.:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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Αποσμητικά: πόσο ακίνδυνα είναι;

Γράφει η
ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΑΓΆΘΟΥ,
αισθητικός-κοσμητολόγος
πτυχ. ΑΤΕΙ Αθηνών
Τα Paraben
Αρκετή από την ανησυχία επικεντρώθηκε γύρω από τα paraben,
μια κατηγορία χημικών που παίζουν
το ρόλο του συντηρητικού προκειμένου να αποτρέψουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στα καλλυντικά
προϊόντα. Μια ερευνήτρια από το
University of Reading, στο Ηνωμένο
Βασίλειο, μέτρησε τη συγκέντρωση
paraben στους ιστούς του μαστού
που είχαν αφαιρεθεί από καρκινοπαθή για πάνω από μια δεκαετία. Στην
έρευνα της το 2012, καταδεικνύει ότι
βρήκε συγκέντρωση 99% paraben
στον προσβεβλημένο ιστό. Υποστηρίζει, ότι τα paraben, μπορούν και
μιμούνται τη δράση των οιστρογόνων ορμονών, οι οποίες είναι ένας
παράγοντας που προάγει την ανάπτυξη όγκων στους μαστούς. Παρόλα αυτά, δε σύγκρινε τη συγκέντρωση paraben των προσβεβλημένων
ιστών με αυτή των υγειών ιστών μαστού. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί

ότι αρκετά αποσμητικά στην αγορά
πλέον δεν περιέχουν parabens.
Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν ακόμα σε ένα συστατικό το aluminum, το οποίο είναι μια
ενεργή ουσία που φράζει τους ιδρωτοποιούς αδένες. Είναι ένα μεταλλικό ιόν, που φαίνεται να διαταράζει τη
λειτουργία των υποδοχών οιστρογόνων. Σύμφωνα με την έρευνα, δεν
επηρεάζει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του μαστού αλλά
μπορεί να τα πυροδοτήσει, μετατρέποντας τα φυσιολογικά κύτταρα σε
καρκινικά.
Όμως ο ανοσολόγος, Robert Golden,
Ph.D, υποστηρίζει ότι είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι καλλιέργειες κυττάρων σε εργαστηριακό περιβάλλον αλλά δε θα αντιγραφούν ποτέ
ολοκληρωτικά σε έναν ανθρώπινο
οργανισμό. Και προσθέτει ότι τα
καλλυντικά όπως τα αποσμητικά
ελέγχονται εξονυχιστικά για να εξασφαλιστεί ότι τα συστατικά δεν απορροφώνται μέσω της επιδερμίδας.

Είναι κακό να φράζονται
οι ιδρωτοποιοί αδένες;
Ακόμα και αν υπάρχουν λίγα στοιχεία ότι τα αποσμητικά μπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο, σίγουρα θα
υπάρχει κάποιο τίμημα για κάτι που
χρησιμοποιούμε και αλλάζει μια φυσιολογική λειτουργία του σώματός
μας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπάρχουν
κάποιοι αδένες στην περιοχή της μασχάλης που εκκρίνουν στεροειδή,
παράγωγα των ανδρογόνων και των
οιστρογόνων. Αν τους μπλοκάρουμε
με αποσμητικά, που ακριβώς κατα-

λήγουν; Μένουν μέσα στο σώμα μας
και θεωρητικά αυτό που μένει είναι
αυξημένη συγκέντρωση ορμονών
οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να
πυροδοτήσουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.
Επίσης, η άποψη ότι ο ιδρώτας αποβάλλει τοξίνες είναι λανθασμένη, καθώς το μόνο που αποτελεί είναι ένας
μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος μας και γίνεται
απλά για να "δροσιζόμαστε" εσωτερικά! Αυτό που κυρίως αποβάλλεται
με τον ιδρώτα είναι το νάτριο (αλάτι
δηλαδή) και όχι οι τοξίνες!

Υπάρχουν κίνδυνοι
τοξικότητας;
Πολύς λόγος γίνεται μεταξύ των
επιστημονικών κοινοτήτων αλλά
και των απλών ανθρώπων για τους
κινδύνους που κρύβει η παρουσία
του αργιλίου στα αποσμητικά. Κατά
καιρούς δημοσιεύονται έρευνες,
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που αναιρούν τις προηγούμενες, και
κάθε φορά εγείρουν συζήτηση γύρω
από κάποιο νέο ζήτημα υγείας: το
αργίλιο εντοπίζεται στους ασθενείς
της νόσου Αλτσχάιμερ, μπορεί να
σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου
του μαστού, και σε εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες, προκαλεί ζημιά στο
γενετικό υλικό.
Ωστόσο, για την μικρή ποσότητα αργιλίου που περιέχουν τα ανθιδρωτικά, δεν έχει αποδειχθεί με στοιχεία η
«ενοχή» του για κάτι από όλα αυτά.
Βέβαια, για να έχουν το κεφάλι τους
ήσυχο, οι καταναλωτές τα τελευταία
χρόνια δείχνουν να προτιμούν προϊόντα «aluminium free», που δεν
επιβαρύνουν με κανέναν τρόπο το
δέρμα και την υγεία του οργανισμού.
ΠΗΓΕΣ:
http://www.news.gr
http://www.farmakeutikoskosmos.gr
http://www.skingurus.gr
https://www.fredhutch.org/en.html
http://www.feinberg.northwestern.edu/

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Υγεία 17

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ο Καύσωνας και οι συνέπειές του
ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΊΑ

Γράφει η
ΓΕΩΡΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ειδική παθολόγος

Ηλίαση και Θερμοπληξία: Δύο διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις που συχνά συγχέονται.

Το καλοκαίρι έφτασε και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται αυτή την περίοδο καθιστούν
απαραίτητη την ενημέρωση για την προστασία από την
υπερβολική έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη. Σε υψηλές
θερμοκρασίες παρατηρούνται στο σώμα μας αλλαγές,
όπως περιορισμός των καύσεων, διαστολή των μικρών
αγγείων, αύξηση της εφίδρωσης και επιτάχυνση της
αναπνοής, με σκοπό την αποβολή θερμότητας.
Ηλίαση είναι η παθολογική κατάσταση που προκαλείται από παρατεταμένη έκθεση της κεφαλής χωρίς
κάλυψη στην έντονη, άμεση και κάθετη (ιδιαίτερα το
μεσημέρι) ηλιακή ακτινοβολία.
Η Θερμοπληξία αποτελεί μία σοβαρότατη διαταραχή
στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος,
όταν υπό ακραίες τιμές περιβαλλοντικής θερμοκρασίας
και υγρασίας η θερμοκρασία του σώματος ξεπερνά τους
40 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα την ανιδρωσία και
συνεπώς την αδυναμία αποβολής της θερμότητας του
σώματος. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
στην έκθεση στη ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία είναι
οι εξής:
• Βρέφη, νήπια, παιδιά και ηλικιωμένοι
• Οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (π.χ. καρδιολογικά, αναπνευστικά, νευρολογικά, ψυχιατρικά, σακχαρώδης διαβήτης κλπ)
• Άτομα με παχυσαρκία
• Εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους ή αθλητές
• Άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ και χρήστες ναρκωτικών ουσιών
• Άτομα με ιστορικό παλαιότερης θερμοπληξίας ή/και
συγγενή διαταραχή του μηχανισμού εφίδρωσης ή/και
των μηχανισμών θερμορύθμισης
•

Αναγνωρίζοντας τα συμπτώματα

Η σωστή αντιμετώπιση όλων των ασθενειών απαιτεί
και σωστή διάγνωση. Στην περίπτωση αυτή, η παρουσία
και κάποιων κοινών συμπτωμάτων και στις δύο παθήσεις συχνά παρασύρει σε λάθος διάγνωση με άσχημα
πολλές φορές αποτελέσματα. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να
αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα και να ξεχωρίζουμε την
Ηλίαση από την Θερμοπληξία

ΗΛΊΑΣΗ

• Θερμοκρασία σώματος συνήθως φυσιολογική

• Ερυθρό και ζεστό δέρμα προσώπου
• Πονοκέφαλος, αδυναμία, ίλιγγος, τάση για λιποθυμία
• Ναυτία, έμετοι
• Ταχυκαρδία με δυνατό και σφριγηλό παλμό

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΊΑ

Αυξημένη θερμοκρασία σώματος (πυρετός < 40,5 °C)
με ή χωρίς την εκδήλωση σπασμών
• Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα με απουσία εφίδρωσης
• Διαταραχές συμπεριφοράς, απώλεια αισθήσεων ή κώμα
• Έμετοι, διάρροια
• Ταχυκαρδία με προοδευτικά εξασθενημένους παλμούς. Ταχύπνοια ( γρήγορη και ρηχή αναπνοή )
• Σε ακραίες περιπτώσεις διαταραχές πηκτικότητας του
αίματος, αρρυθμίες, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξεία
αναπνευστική και νεφρική ανεπάρκεια.

Δίνοντας τις πρώτες βοήθειες.

Στην περίπτωση της ηλίασης η αντιμετώπιση είναι πιο
απλή καθώς σπάνια μπορεί να έχει τα αποτελέσματα της
θερμοπληξίας, η οποία πολλές φορές μπορεί να αποβεί
μοιραία για την ανθρώπινη ζωή, γι αυτό και χρήζει άμεσης κινητοποίησης και ιατρικής φροντίδας.

ΗΛΊΑΣΗ

• Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε δροσερό, σκιερό, ευάερο ή κλιματιζόμενο χώρο ή κάτω από δένδρα, αν
υπάρχουν
• Δώστε να πιει σιγά-σιγά δροσερό νερό (απαγορεύονται αλκοολούχα ποτά, καφεϊνούχα αναψυκτικά, καφές)
• Αφαιρέστε ή χαλαρώστε ρούχα που πιθανόν να είναι
ενοχλητικά και δροσίστε το κεφάλι και τον αυχένα με
βρεγμένες με κρύο νερό πετσέτες ή άλλα ψυχρά επιθέματα
• Φροντίστε ,ώστε ο πάσχων να βρίσκεται σε αναπαυτική (ημικαθιστή) θέση, με ήπια ανύψωση των ποδιών,
παρακολουθώντας τυχόν αλλαγή της κατάστασης της
υγείας του. Μεταφορά σε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο σε περίπτωση μη βελτίωσης της υγείας του.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
| 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
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Καθημερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

• Αναζητείστε άμεση ιατρική βοήθεια ή διακομιδή σε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο. Έως ότου γίνει αυτό χωρίς
χρονοτριβή μεταφορά σε δροσερό ή κλιματιζόμενο χώρο.
• Αφαιρέστε όποια ρούχα και τοποθετήστε τον πάσχοντα σε πλάγια θέση ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η
εισρόφηση επί απώλειας αισθήσεων.
• Τυλίξτε τον με ένα κρύο ή βρεγμένο σεντόνι (ή εναλλακτικά βάλτε παγωμένα επιθέματα στις μασχάλες
,στους μηρούς και τον λαιμό), παρακολουθώντας τη
θερμοκρασία του μέχρι να πέσει σε ασφαλές επίπεδο
(κάτω από 37,5 βαθμούς Κελσίου)
• Χορηγείστε σταδιακά μικρές ποσότητες δροσερού
νερού, μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του και
δεν έχει εμέτους.(Προσοχή, δε δίνουμε ποτέ υγρά σε
λιπόθυμο άτομο)

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

• Αποφεύγουμε την παρατεταμένη και ανώφελη έκθεση στον ήλιο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.
• Εναλλαγή σύντομων κύκλων εργασιών, με τις ενδεδειγμένες, κατά περίπτωση, περιόδους ανάπαυσης
και αυξημένης πρόσληψης υγρών σε άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή αθλούνται.
• Προτιμούμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα
• Φοράμε γυαλιά ηλίου, καπέλο και αντηλιακή κρέμα με
υψηλό δείκτη προστασίας
• Πίνουμε πολύ νερό, χυμούς λαχανικών και φρούτων.
• Καταναλώνουμε μικρά, ελαφριά γεύματα, χωρίς λιπαρά, αλλά με πολλά φρούτα και λαχανικά.
• Σε έντονη εφίδρωση, φροντίζουμε για τη λήψη αλατιού ή βρώση αλατισμένης τροφής με σκοπό την διατήρηση των ηλεκτρολυτών και των υγρών σε σταθερά επίπεδα.
• Κάνουμε συχνά δροσερά ντους
• Αερίζουμε το σπίτι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή
νυχτερινές και το κρατάμε κλειστό κατά τις θερμές.
Λειτουργούμε όσο συχνά χρειάζεται το κλιματιστικό.
• Άτομα με καρδιολογικά, αναπνευστικά, νευρολογικά,
ψυχιατρικά προβλήματα, με φαρμακευτική αγωγή για
υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να συμβουλεύονται το θεράποντα ιατρό τους για πιθανή αναπροσαρμογή των δόσεων ή των θεραπευτικών τους αγωγών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη ρύθμισή
τους και να προληφθούν οι καλοκαιρινοί κίνδυνοι.
Πηγές άρθρου:
ATLS MANUAL 7TH EDITION
KΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ

18 Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

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

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

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
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ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)
• θυρεοειδούς τραχήλου

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
στον Άσσο ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ
ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 75 τ.μ..

Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα,
αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ και
αποθήκη. Τιμή λογική.
τηλ.: 6976 280106,

στο κέντρο του Ζευγολατιού,
100 τ.μ., κατάλληλος για
γραφείο, ιατρείο, κ.λπ.

6974 760765

τηλ. : 6980 682429

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ κοντά στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΓΆΛΟ ΔΥΆΡΙ 57 τ.μ. 1ου ορόφου, κατάλληλο και για δύο φοιτητές. Δύο
δωμάτια, χωλ, κουζίνα, κλιματισμό και κεντρική θέρμανση. Είναι ανακαινισμένο και
έχει πολύ λίγα κοινόχρηστα. Καλύτερη τιμή σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης.
27410 55179
τηλ.: 6932 666 795

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ

Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. Τηλ.
694 8699831 Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς,
γηροκόμους Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ
ΡΆΦΙΑ DEXION
Τηλ. 6945 832094

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 ΤΜ
ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΑΣΣΟ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΡΤΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.
ΤΙΜΗ 24.000 ΕΥΡΩ
ΚΙΝ. 69 77 30 84 20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75
τ.μ. στο Βέλο. Είναι ο κάτω όροφος
τριώροφης μεζονέτας με δύο
κρεβατοκάμαρες, σαλοτραπεζαρία,
μεγάλη κουζίνα, τζάκι, συναγερμός,
αυτόνομη θέρμανση, κήπος, γκαζόν.
τηλ.: 6946 464661

ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού,
γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την
εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. 6945 832094

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!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο: Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
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Με μεγάλη επιτυχία ο αγώνας
τριάθλου στη λίμνη Δόξα

Με συναρπαστικά αγωνιστικά
vibes, καθώς και με ρεκόρ συμμετοχών όχι μόνο από Ελλάδα αλλά κι
από εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε
το περασμένο Σάββατο ο αγώνας
τριάθλου που οργάνωσε η Transition
Sports byPharmacy295 στη συγκλονιστικό τοποθεσίατης λίμνης Δόξα
της Ορεινής Κορινθίας!
Ο αγώνας διεξήχθη με συμμετοχές
από τη Σιγκαπούρη, το Los Angeles,
το Maryland, το Λονδίνο κ.α., όπως
κι από τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, τη
Βέροια, την Πάτρα, την Αθήνα κ.α.
Συνολικά έτρεξαν των αγώνα 181
άτομα και 34 ομάδες, με αθλητές
όλων των ηλικιών, από τον πιο μικρό
(11χρονο αθλητή) έως τον πιο μεγάλο (65+).
Η θερμοκρασία ήταν ιδανική, τόσο
μέσα στο νερό όσο και έξω, πράγμα
που έκανε τις συνθήκες ακόμα πιο
ευχάριστες για τους αγωνιζόμενους,
μαζί φυσικά με τη ‘φιλική’ ώρα εκκίνησης στις 6:15 το απόγευμα του
Σαββάτου.
Ως γνωστόν κάθε αγώνας της
Transition Sports έχει το δικό του
χρώμα. Ο αγώνας της λίμνης Δόξα
ήταν ο ‘πράσινός’. Καταπράσινο τοπίο που συνδυάστηκε με πράσινο
σκουφάκι της εταιρείας Turbo και

Στις 16 καλύτερες ομάδες της
Ευρώπης η εθνική παίδων πινγκ-πονγκ
με τον δικό μας Νίκο Κορδαλή

πράσινο μετάλλιο finisher!
Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη
όσο κι επιτυχημένη αθλητική συνάντηση, με ένα εξίσου εντυπωσιακό
φινάλε που είχε στηθεί για τις απονομές στην ταβέρνα ‘Τρίκρηνα’, σε
ένα σκηνικό παραδοσιακής τοπικής
γιορτής!

Το πρώτο πολύ ευχάριστο γεγονός
για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιτραπέζιας
αντισφαίρισης του Γκιμαράες ήρθε
το μεσημέρι από την εθνική ομάδα
των παίδων. Επικρατώντας 3-1 της
Αυστρίας στα πλέι οφ κατάφερε να
βρεθεί στην πρώτη 16άδα της διοργάνωσης. Μετά την πολύ καλή
πορεία και την πρωτιά στο γκρουπ
της 2ης κατηγορίας είχε την ιδανική
συνέχεια στο νοκ άουτ ματς. Σημείωσε νίκη απέναντι σε ομάδα, που
προερχόταν από την 1η κατηγορία
και εξασφάλισε την πρόκριση στο
ταμπλό των «16». Αυτό σημαίνει ότι
αγωνίζεται πια στην 1η κατηγορία,
θέλει να πάει ακόμα πιο ψηλά, ενώ
θα χάσει τα κεκτημένα μόνο αν τερματίσει στη 16η θέση. Οι παίδες είχαν
υποβιβαστεί πέρσι στη 2η κατηγορία
και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από
την άμεση επιστροφή στο πρώτο επίπεδο του θεσμού.
Οι παίδες του Σωτήρη Ζήκου έδει-

ξαν απόλυτα έτοιμοι από κάθε άποψη
για την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς. Μπορούσαν να φτάσουν και
σε νίκη με 3-0, καθώς στο δεύτερο
στη σειρά ματς ο Χατζηλυγερούδης
έχασε από 2-1 σετ μπροστά, όμως
γενικά είχαν τον τελευταίο λόγο στις
κρισιμότερες στιγμές. Το διπλό αποδείχτηκε ξανά πολύ δυνατό και στο
τέλος ο Δαμιανής κατέβαλλε και τον
πρώτο παίκτη των αντιπάλων, τον
Κάσες. Ο Νίκος Κορδαλής κάθισε
στον πάγκο σε αυτό το ματς.
Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα
Ελλάδα-Αυστρία 3-1:
Γιάννης Δαμιανής-Φαμπιάν Φριτζ
3-0 (11-6, 11-8, 11-7)
Γεράσιμος
ΧατζηλυγερούδηςΑντρέ Πιερ Κάσες 2-3 (11-7, 7-11,
11-6, 4-11, 8-11)
Δαμιανής/ΧατζηλυγερούδηςΦριτζ/Κάσες 3-1 (11-7, 11-4, 10-12,
11-7)
Δαμιανής-Κάσες 3-2 (11-6, 5-11,
5-11, 11-9, 11-3)

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

20 Τα εν Δήμω...
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Α
ΕΚΛΕΗΚΝΤΙΚΑ
ΕΛΛ ΤΑ
ΚΡΕΑ

θα τις βρείτε καθημερινά στο κατάστημά μας φτιαγμένες για την γευστική
σας απόλαυση με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας!
Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης
Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716

∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

