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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ: Έτσι θα δώσουμε αξίαστο Επιμελητήριο

Δομή εξυπηρέτησης Επιχει-ρήσεων και Επόπτης Δια-χείρισης Ευρωπαϊκών Προ-γραμμάτων
Δυο είναι οι βασικές προ-τεραιότητες για τον επι-χειρηματία Δημήτρη Ρα-ψωματιώτη, υποψήφιο για την Προεδρία του Επιμελητηρίου Κοριν-θίας στις προσεχείς εκλογές του  Δεκεμβρίου.  Η  δομή που θα αφορά στην εξυπη-ρέτηση των επιχειρή-σεων  αλλά  και  η  διαχεί-ριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων  που  θα φέρει «νέο χρήμα» στην το-πική αγορά, χρήμα το οποίο θα  στηρίξει  ουσιαστικά  τις επιχειρήσεις  και  θα  βοηθή-σει όχι μόνο στην διατήρησή τους  αλλά  και  στην  ανά-πτυξή τους. «Το επιμελητή-ριο  πρέπει  να  είναι  ουσια-στικά  δίπλα  στις  επιχειρή-σεις»  θα  επαναλάβει  σε μια ακόμα συνέντευξή  του ο κ. Ραψωματιώτης  στο ekorinthos  και  στο  Θύμιο Τσαρμπό, οριοθετώντας την ουσία της παρουσίας εν αρ-χήν στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων,  βασική  προ-τεραιότητα του ιδίου, άμα τη αναλήψει  των  καθηκόντων του.  «Σκοπός μου είναι να δημιουργήσω στο Επιμελητήριο Κορινθίας δομή εξυπηρέτησης επι-χειρήσεων. Η δομή αυτή θα έχει υπεύθυνο από τη Δι-οικητική Επιτροπή και ένα σύνολο μελών Δ.Σ. και υπη-ρεσιακών παραγόντων οι οποίοι θα στηρίζουν αυτήν την διαδικασία.»

Το δεύτερο κομμάτι που αφορά στην ουσιαστική παρουσία του Επιμελη-τηρίου και οριοθετείται από τον κ. Ραψωματι-ώτη είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα.  Ένας  το-μέας  που μπορεί  να  δώσει ρευστότητα  και  στήριξη κατ’  επέκταση  στις  επιχει-ρήσεις, που ο ίδιος γνω-ρίζει καλά. «Για πολλά χρόνια συμμετέχω σε αυτό το κομμάτι, το γνωρίζω. Σαν οικογένεια και σαν επιχείρηση έχουμε τρέξει ευρωπαϊκά προ-

γράμματα, τα τελευταία χρό-νια, ωστόσο, ξέρετε πως έχουμε δημιουργήσει και δομή διαχείρισης προ-γραμμάτων για λογαρια-σμό τρίτων. Να σας πω επι-πλέον πως συμμετείχα σε πολλά συμβούλια διαχεί-ρισης  ευρωπαϊκών προ-γραμμάτων, ενώ είχα εκ-προσωπήσει και το Επιμε-λητήριο Κορινθίας σε πολ-λούς φορείς που διαχειρί-ζονταν τέτοια προγράμ-ματα, έτσι ήμουν και στην πλευρά των ελέγχων και των εγκρίσεων. Γνωρίζουμε το κομμάτι αυτό λοιπόν απ’ όλες τις πλευρές και γι αυτό είναι ένας τομέας βασικός στο πρόγραμμά μας. Για να βοη-θήσουμε στην υλοποίηση τέ-τοιων προγραμμάτων και να φτάσουν οι πληροφορίες αυ-τών των προγραμμάτων σε όλες τις επιχειρήσεις.»Πρόθεση του κ. Ραψωμα-τιώτη είναι η ύπαρξη ενός Επόπτη Διαχείρισης ευ-ρωπαϊκών προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Κοριν-θίας, με μια δομή υποστη-ρικτική  στη  διάθεσή  του, προκειμένου  ως  λέει    «να κρατηθούν οι επιχειρή-σεις.  Χρειάζεται  συνεργασία και  ένωση  δυνάμεων  για  να κρατηθούν οι δουλειές και να εισρεύσουμε νέο χρήμα, το οποίο θα έρθει μόνο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μονάχα από εκεί  θα  έρθει  το  νέο  χρήμα που θέλουμε και με το οποίο μπορούμε  να στηρίξουμε τις δουλειές μας !»Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  η υλοποίηση των δυο παρα-πάνω βασικών πυλώ-νων του  προγράμματος  του κ.  Δημήτρη  Ραψωματιώτη, έτσι  όπως  εδώ  και  μήνες έχουν τεθεί από τον ίδιο, έρ-χονται να στηριχθούν από τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία, η οποία προβλέ-πει Επόπτη ΓΕΜΗ και εξυπη-ρέτησης  επιχειρήσεων  αλλά και  Επόπτη  Διαχείρισης  Ευ-ρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Οι δηλώσεις του κ. Ραψωμα-τιώτη:
http://www.rapsomatiotis.gr/
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Με άλλη ματιά στα γεγονόταapMediaNews

Ποια είναι η RapMediaΗ Rap Media είναι εταιρεία παραγωγής, επικοινωνίας και ενημέρωσης.  Ξεκίνησε  την παρουσία  της  στο  χώρο  των Μ.Μ.Ε.  στις  αρχές  του  2016. Διαθέτει  μέσα  επικοινωνίας όπως τοπικό και διαδικτυακό ραδιοφωνικό  σταθμό  (Εco Radio  87,9), Web Τv,  έντυπο τύπο  (Rapnews  και  την  Rap Media  news)  και  ενημερωτι-κές  ιστοσελίδες  (RapMedia blog,  Moriasnews).  Συνεργά-ζεται με διάφορα Μ.Μ.Ε. (τη-λεοπτικούς σταθμούς, έντυπο - ηλεκτρονικό τύπο), προσεγ-γίζοντας  με  άλλη  ματιά  τον τομέα επικοινωνίας με στόχο την  πολύπλευρη  πληροφό-ρηση,  ανάδειξη  και  προβολή θεμάτων που εστιάζουν στον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και την Επιχειρηματικότητα.
Τι κάνουμε
Επικοινωνούμε, ενημερώ-νουμε, αναδεικνύουμε.Μέσα  από  την  ιστοσελίδα μας, ο χρήστης μπορεί να πα-ρακολουθήσει  τις  τηλεοπτι-

πους και γεγονότα της καθη-μερινότητας που σχετίζονται με  την  περιοχή  μας,  ενώ  ο Εco Radio 87,9 εκπέμπει κα-θημερινά,  με  προσανατολι-σμό  το  βασικό  τρίπτυχο  της εταιρείας· Περιβάλλον, Πολι-τισμός, Επιχειρηματικότητα.Η Rap Media έχει στο δυνα-μικό της μία ομάδα έμπειρων και  εξειδικευμένων  στελε-χών, με μεράκι και σχέδιο να δημιουργήσουν  ένα  πρωτο-ποριακό προϊόν στο χώρο των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας.
Συνεργάτες
Υπεύθυνη  Ενημέρωσης και  Επικοινωνίας  της  Rap Media  είναι  η  Τζένη  Σου-καρά.  Στο  δημοσιογραφικό δυναμικό  της  συμμετέχουν επίσης  οι:  Χριστίνα  Τσιο-ρωτά,  ο Γιώργος Ρουμελιώ-της  και  ο  Γιάννης  Μπρού-τζος.Επιστημονική συνεργά-της  :  Ιοκάστη  Θεοχάρη.  Tε-χνικοί- εικονολήπτες: Τάκης Σαισανάς- Σωτήρης Ζησίδης - Γιώργος Πέτρου.

κές μας εκπομπές, να ενημερω-θεί για την επικαιρότητα (blog) αλλά  και  να  συνδεθεί  ζωντανά με τον Eco Radio 87,9 fm.H RAP MEDIA  θέλοντας  να διαφοροποιηθεί στον τομέα της επικοινωνίας, επιδιώκει συνερ-γασίες με όλους τους διαύλους επικοινωνίας, τόσο της Περιφέ-ρειας,  όσο  και  των  θεσμικών φορέων. Συνεργάζεται τόσο με τοπικά  όσο  και  με  περιφερει-ακά  κανάλια  της  Πελοποννή-σου για την προβολή των τηλε-οπτικών  της  εκπομπών,  έχο-ντας  το  δικό  της  τηλεοπτικό χρόνο στα προγράμματά τους.Οι  τηλεοπτικές  της  παραγω-γές αποτελούν αφιερώματα και ντοκιμαντέρ  σε  πρόσωπα,  τό-

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 80% ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

...αλλά και τσουχτερό τιμολόγιο για την υπερκατανάλωση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/84-5 AΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΒΡΑΧΑΤΙ-ΚΟΚΚΩΝΙ

ΕΣΠΑ

ΓΕΝΝΑΙΕΣ  ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Σημαντικές μειώσεις στους λογα-
ριασμούς νερού, της τάξης του 20-
30% πέτυχε η ΔΕΥΑ και ο δήμος 
Σικυωνίων με την κατάργηση της 
επιβολής του ειδικού τέλους 80%. 
Παράλληλα το δημοτικό συμβού-
λιο Βέλου-Βόχας αποφάσισε τη 
μείωση του παγίου κατανάλωσης 

ύδατος κατά 2/6 για τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο σε όλα τα 
χωριά, λόγω των προβλημάτων 
που παρατηρήθηκαν στην υδρο-
δότηση, ενώ ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας έδωσε μια πολύ σημαντική 
συνέντευξη τύπου για το θέμα της 
ύδρευσης.   ■ σελ. 5-8

Μια άλλη ματιά 
στα γεγονότα
Το ένθετο RapMedia News θα φιλοξενεί στο εξής η εφη-
μερίδα μας. Η RapMedia News αποτελεί μια έκδοση της 
Rap Media του ομίλου Ραψωματιώτη και φιλοδοξεί να 
προσφέρει στον αναγνώστη μία άλλη ματιά και προσέγ-
γιση στα γεγονότα που αφορούν τον πολιτισμό, το περι-
βάλλον και την επιχειρηματικότητα   ■ σελ. Α1-Α4

Πλατείες 
χάρμα ιδέστε!
Ζευγολατιό, Βραχάτι και Ευαγγελίστρια εί-
δαν τις πλατείες τους να αναπλάθονται και 
να γίνονται όμορφοι και ευχάριστοι χώροι 
αναψυχής, όπου οι δημότες μπορούν να 
περάσουν ευχάριστα την ώρα τους   ■ σελ. 3

ΖUMBA Show 
στο Βραχάτι

■ σελ. 16

2ο FENEFEST
στη λίμνη Δόξα

■ σελ. 17

Πρόσβαση στη 
θάλασσα για όλους 

Στην προμήθεια 2  αμαξιδίων θα-
λάσσης ΑΜΕΑ προέβη το Λιμενικό 
Ταμείο Βόχας για τις παραλίες Βρα-
χατίου και Κοκκωνίου.   ■ σελ. 2

1 δισ. ευρώ για 
τα σκουπίδια 

Το 1 δισ. ευρώ αγγίζουν οι διαθέ-
σιμοι πόροι του τρέχοντος ΕΣΠΑ 
(2014 - 2020) προς υποστήριξη 
του νέου Ε.Σ.Δ.Α.   ■ σελ. 4

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ: 
Έτσι θα δώσουμε αξία 
στο Επιμελητήριο 
Άγιος Γεώργιος Κορίνθου: 
Παρουσίασε επιτεύγματα, τίμησε 
άριστους και υποστηρικτές

2 εκατ. € για τις Αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο
Την Πράξη ένταξης στο ΕΣΠΑ 
«Αποκατάσταση διατηρητέων κτη-
ρίων συγκροτήματος αποθηκών 
ΑΣΟ και αλλαγή χρήσης»  ενέκρινε 
πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης.   ■ σελ. 10
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Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more... 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

Στην προμήθεια 2  αμαξιδίων θαλάσ-
σης ΑΜΕΑ προέβη το Λιμενικό Ταμείο 
Βόχας για την παραλία Βραχατίου και 
παραλία Κοκκωνίου και είναι έτοιμα 
προς χρήση.

 Οι  ώρες που θα διατίθενται τα αμαξί-
δια  είναι καθημερινά από τις 10.00π.μ. 
– 13.00 & από 17.30 – 20.00 και κατό-
πιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα:
•  2741360520 & 521 Γραφείο Δημάρ-

χου
• 6980539199 Κώστας Παλυβός – 

Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Βόχας
• 6936574053 Μιχάλης Σδράλης – 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 Προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 

συνάνθρωποί μας που αντιμετωπίζουν 
κινητικά προβλήματα ο Δήμος Βέλου 
Βόχας σε συνεργασία με το Λιμενικό 
Ταμείο Βόχας προέβη στην κατασκευή 
διαδρόμων με πρόσβαση προς τη θά-
λασσα και τα ντουζ προκειμένου τα 2 
αμαξίδια να έχουν εύκολη και ασφαλή 
πρόσβαση.

 Η πρόσβαση στη θάλασσα είναι δι-
καίωμα όλων  και προτεραιότητα του 
Δήμου Βέλου Βόχας αποτελεί η συνέ-
χιση της προσπάθειας αυτής.

Πρόσβαση στη 
θάλασσα για όλους...

Στην προμήθεια  
2  αμαξιδίων 

θαλάσσης ΑΜΕΑ 
προχώρησε το 

Λιμενικό Ταμείο 
Βόχας 

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του δήμου Βέλου-
Βόχας κ. Βασίλης Τρωγάδης αναφερό-
μενος στην οικονομική κατάσταση του 
δήμου τόνισε: «ο τρόπος που έχουμε 
λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια έβγα-
λε το δήμο μας από την αφάνεια και  
την ανυποληψία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ) που μας κατατάσσει στο 42% 
των δημών με εγκεκριμένους ισολο-
γισμούς έως και το έτος 2015. Ο δή-
μος μας αλλά και ο δήμος Σικυωνίων 
είνια οι μόνοι από το νομό Κορινθίας με 
εγκεκριμένους τους ισολογισμούς τους 
έως και το 2015.

Συνεχίζουμε με σοβαρότητα, με δου-
λειά και πολύ όρεξη ακόμα να κάνουμε 
κάθε μέρα το δήμο μας καλύτερο. Σ' 
αυτή την προσπάθεια όλοι μας είμαστε 
απαραίτητοι», κατέληξε.

ΒΑΣ. ΤΡΩΓΑΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΈΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

«Βγάλαμε το δήμο μας από την 
αφάνεια και την ανυποληψία»
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 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οµήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198     Κιν. 6972 509 307

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

Οι αναπλάσεις κοινοχρή-
στων χώρων είναι ένα 

ζητούμενο για κάθε δημοτική αρχή. Η διαμόρ-
φωση ενός χώρου όμορφου, καθαρού και πο-
λιτισμένου όπου ο δημότης μπορεί να περάσει 
ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο  του είναι κάτι 

που κάθε δήμος θέλει να προσφέρει.
Η δημοτική αρχή του Αννίβα Παπακυριάκου 
το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε απα-
νωτά έργα αναπλάσεων, τα οποία γίνονται σε 
σημεία και περιοχές του δήμου, κυρίως της 
Δ.Ε. Βόχας, όπου κυριαρχούσε η εγκατάλειψη 

και παρουσιάζαν εξαιρετικά κακή εικόνα. Η 
κίνηση αυτή της δημοτικής αρχής δεν μπορεί 
παρά να επαινεθεί, διότι στους δύσκολους και-
ρούς που ζει η κοινωνία μας, προσφέρει μια 
ευχάριστη διέξοδο αναψυχής και διασκέδασης 
για τους δημότες χωρίς, απαραίτητα, κόστος. 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Πλατείες χάρμα ιδέστε!
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ ΦΟΊΝΊΚΑ στο 

Ζευγολατιό (φωτό πάνω), έστω 
και ...χωρίς φοίνικα, έγινε ριζική 
ανακατασκευή! Εγκαταστάθηκε 
καινούργιος φωτισμός, στα δέντρα 
και περιμετρικά της πλατείας, το-
ποθετήθηκε πέργκολα, καινούργια 
παγκάκια, ακόμη ένα πυραμιδοει-
δές συντριβάνι! Κατασκευάστηκε 
είσοδος με ράμπα για τα ΑμΕΑ και 
γενικά ο χώρος καλλωπίστηκε και 
πλέον έγινε σημείο αναφοράς για 
τους κατοίκους του Ζευγολατιού, 
οι οποίοι μπορούν να περάσουν ένα 
όμορφο βράδυ οι ίδιοι και τα παιδιά 
τους σε έναν ευχάριστο χώρο.  Ένας 
χώρος πολύ όμορφος ο οποίος για 
να διατηρηθεί έτσι χρειάζεται την 
προσοχή και την φροντίδα όλων 
των κατοίκων.

Βραχάτι
Η εικόνα της πρόσοψης αλλά 

και του περιβάλλοντος χώρου της 
εισόδου του παλαιού κοινοτικού 
καταστήματος στο Βραχάτι, όπου 
μέχρι πρότινος στεγάζονταν οι τε-
χνικές υπηρεσίες του δήμου, ήταν 
το λιγότερο τραγική. 

Συνθήματα στους τοίχους, σκου-
πίδια, κι ένα συνονθύλευμα από 

φυτά που μάλλον αποτελούσαν 
εστία μόλυνσης παρά ομορφιάς 
ακριβώς στο κεντρικότερο σημείο 
του Βραχατίου. Θυμηθείτε πόσο 
αρνητικά είχε σχολιαστεί η τριτο-
κοσμική εικόνα που παρουσίαζε 
το συγκεκριμένο σημείο στο άρθρο 
της γαλλικής εφημερίδας Le Monde 
πριν από δύο χρόνια. 

Ωστόσο, πριν λίγες μέρες όλα άλ-
λαξαν: Το κτήριο καθαρίστηκε και 
βάφτηκε, στρώθηκε καινούργιο 
δάπεδο στην είσοδο και ο χώρος 
καθαρίστηκε και ευπρεπίστηκε. Να 
σημειώσουμε μόνο πώς όπως σω-
στά παρατήρησε καταστηματάρχης 
της περιοχής αυτό που λείπει είναι 
δύο όμορφα παγκάκια!

Ευαγγελίστρια
Το έργο της πλατείας στην Ευαγ-

γελίστρια μετρά κάμποσο καιρό. Οι 
κάτοικοι του χωριού είχαν επανειλ-
λημένως διαμαρτυρηθεί για την κα-
τάσταση της πλατείας τους και τελι-
κά οι φωνές τους εισακούστηκαν. Το 
έργο ολοκληρώθηκε τον περασμένο 
Μάιο και απέδωσε στους κατοίκους 
έναν χώρο όμορφο, ευπρεπή και 
καλαίσθητο, όπου μπορούν να περ-
νούν ευχάριστα την ώρα τους.
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Γνώμη4 Διαχείριση απορριμμάτων

Διάθεση 1 δισ. ευρώ για τη διαχείριση 
των αποβλήτων από το ΈΣΠΑ

Το 1 δισ. ευρώ αγγίζουν οι διαθέσιμοι πόροι του 
τρέχοντος ΕΣΠΑ (2014 - 2020) προς υποστήριξη του 
νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων προ-
κειμένου να μειωθεί η παραγωγή τους, να ενισχυθεί 
η ανακύκλωση και η επανάχρηση υλικών, αλλά και να 
επέλθει εξορθολογισμός και μείωση του συνολικού 
κόστους διαχείρισης.

Αυτό ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι 
αναπληρωτές υπουργοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
Σ. Φάμελλος και Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρί-
τσης, επισημαίνοντας ότι κατά κανόνα δικαιούχοι είναι 
οι Περιφέρειες και οι δήμοι, καθ’ ύλην αρμόδιοι για τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι δύο υπουργοί, περί 
τα 877 εκατ. ευρώ κατευθύνονται για τη διαχείριση 
των αστικών αποβλήτων και άλλα περίπου 120 εκατ. 
χρηματοδοτούν μέτρα και ενέργειες για τη διαχείριση 
βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων και απορρύ-
πανση ρυπασμένων βιομηχανικών χώρων.

Ήδη μέσω του τομεακού προγράμματος ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη) έχει δημοσιευτεί πρόσκληση προ-
ϋπολογισμού 273 εκατ. ευρώ για ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και για χωρο-
θέτηση και δημιουργία "πράσινων σημείων" υποδοχής 

ανακυκλώσιμων υλικών και έργων διαχείρισης βιο-
αποβλήτων (απορρίμματα τροφίμων, απόβλητα κή-
πων, πάρκων). Μέχρι τώρα ανά την επικράτεια έχουν 
ενταχθεί έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. 

ευρώ (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) και κάποια 
έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, ενώ η αξιολόγηση των 
προτάσεων είναι σε εξέλιξη.

Από το ίδιο πρόγραμμα, με αρχικό προϋπολογισμό 
τα 20 εκατ. ευρώ, θα υποστηριχθούν ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των 
αποβλήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση, την ανακύ-
κλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών ως πρώ-
τη ύλη σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Από την πλευρά της, η ειδική γραμματέας ΕΣΠΑ Ε. 
Φωτονιάτα υπογράμμισε ότι στην πρώτη "μεγάλη πρό-
σκληση των 273 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν συνολικά 
166 προτάσεις, οι οποίες φτάνουν στο 1,5 δισ. Όμως 
οι 88 από αυτές είναι 'ανώριμες', δεν μπορούν να υλο-
ποιηθούν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια".

Ακόμη ανακοινώθηκε ότι για μέτρα και ενέργειες 
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, ανακύκλωσης κ.ά. 
έχει προβλεφθεί να διατεθούν 120 εκατ. ευρώ. Μάλι-
στα, έχει ενεργοποιηθεί 100%, καθώς υποβλήθηκαν 
προτάσεις με μεγάλη απόκλιση κόστους, οι οποίες, 
όμως, αξιολογούνται. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε η 
ειδική γραμματέας, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και το 
υπουργείο Εσωτερικών (Γραμματεία Αποβλήτων) έχει 
ετοιμαστεί σχετική μέθοδος αξιολόγησης με σκοπό να 
διατρέξει οριζόντια όλα τα προγράμματα.

«Kόντρες» δημάρχων 
για τα σκουπίδια

«Ως μεγάλη επιτυχία», χαρα-
κτήρισε τ’αποτελέσματα του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού -μεταξύ 
8 εταιρείων- για τον ανάδοχο της 
επεξεργασίας των απορριμμάτων 
του Δήμου Άργους-Μυκηνών, ο 
δήμαρχος της περιοχής Δημήτρης 
Καμπόσος, μιλώντας στην ΕΡΤ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Ο κ.Καμπόσος εξα-
πέλυσε μάλιστα μύδρους εναντίον 
τόσο του δημάρχου Καλαμάτας, Πα-
ναγιώτη Νίκα, όσο και εναντίον της 
αιρετής Περιφέρειας, η οποία έχει 
προκρίνει τη ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ, 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα 
έχει κάνει μπάχαλο».

Ειδικότερα, ο κ. Καμπόσος 
σχολίασε ότι παρά τους σκληρούς 
όρους και κριτήρια που υπήρχαν 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού, 
όταν ανοίχτηκαν οι προσφορές μει-
οδότησε η εταιρεία «Διαλυνάς», η 
οποία προσφέρει 29,45 ευρώ τον 
τόνο. Αν προστεθεί η διαχείριση 
του υπολείμματος και ο ΦΠΑ, το τε-
λικό ποσό είναι περίπου 42 ευρώ. 
Η δεύτερη εταιρεία ήταν η «Ηλέ-
κτωρ» του ομίλου Μπόμπολα που 
που πρόσφερε 34,9 ευρώ, την ίδια 
στιγμή που μειοδότησε στο διαγω-
νισμό του Δήμου Καλαμάτας, με 
ποσό που φτάνει τα 60 ευρώ. Αυτή 
η διαφορά στην τιμή διαχείρισης 
μεταξύ των δύο Δήμων, σύμφωνα 
με τον κ. Καμπόσο, δημιουργεί σο-
βαρά ερωτηματικά για το τι συμβαί-
νει στην Καλαμάτα, τη στιγμή που 
συγκρίνονται ίδια πράγματα. Επι-
πλέον, η εταιρεία «Διαλυνάς» θα 
εγκαταστήσει και βιολογικό καθα-
ρισμό για τα στραγγίδια από τη δια-
χείριση των απορριμμάτων. «Μετά 
την έκβαση του διαγωνισμού, οι 
πολίτες γλίτωσαν ένα χαράτσι 
1.600.000 ευρώ το χρόνο που θέ-
λει η ΤΕΡΝΑ. Αυτοί οι οποίοι είναι 

πεπλανημένοι ή πονηροί και μιλάω 
για τον κ.περιφερειάρχη και τους 
αντιπεριφερειάρχες, βλέποντας 
αυτόν το διαγωνισμό, θα πρέπει να 
βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη 
από τους συνεργάτες μου και από 
το λαό και να σταματήσουν τις με-
θοδεύσεις. Αν αύριο προχωρήσει η 
σύμβαση με την Περιφέρεια με την 
ΤΕΡΝΑ, εμείς θα προσφύγουμε στα 
Διεθνή Δικαστήρια», τόνισε ο δή-
μαρχος Άργους- Μυκηνών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΙΚΑ
«Λυπηρές» χαρακτήρισε τις 

δηλώσεις Καμπόσου, ο δήμαρχος 
Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, 
ο οποίος υπογράμμισε πως δεν 
υπάρχει στο «Διαύγεια» διαγωνι-
σμός του δήμου Άργους-Μυκηνών 
για τα σκουπίδια, άρα είναι «ανύ-
παρκτος», όπως είπε. Διευκρίνισε 
πως μόνο για το διάστημα μέχρι να 
εφαρμοστεί η κεντρική διαχείριση, 
θα εφαρμόζει ο δήμος Καλαμάτας 
τη δική του διαχείριση, με τιμές 
σαν αυτές που εφαρμόζονται πα-
νελλαδικα: μεσοσταθμικά -όπως 
είπε- στην Κοζάνη είναι 100 ευρώ 
και στην Ήπειρο με διαφορετικά 
όμως δεδομένα είναι γύρω στα 60 
ευρώ ο τόνος. Ο κ.Νίκας σημείωσε 
πως οι μικροί δήμοι της Μεσσηνίας 
δε δύνανται να κάνουν τοπική δια-
χείριση και εξέφρασε το ερώτημα 
για το ποιά βήματα έχει κανει ο 
δήμος του Άργους με την παράνομη 
χωματερή -όπως είπε- όλ΄αυτά 
τα χρόνια για να διαχειρίζεται τα 
σκουπίδια του. «Ο διαγωνισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν 
είναι ο καλύτερος δυνατός», ση-
μείωσε ο κ.Νίκας «αλλα οι βελτιώ-
σεις που έχουν γίνει στη σύμβαση, 
μετά τις συζητήσεις με την κυβέρ-
νηση», είναι σε θετική κατεύθυνση.
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Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

 ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 Αποδέκτης πολλών παραπόνων 
έχει γίνει μέσω των social media 
ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, τόσο για την 
ποιότητα όσο και για την ποσότητα 
του νερού που φτάνει στις βρύσες 
των δημοτών. Με αφορμή όλα 
αυτά σε σχετική ανακοίνωση-
σχόλιό του σημειώνει:
«Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ, λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων λειψυδρίας, 
παλαιότητας και φθορών-ζημιών 
των δικτύων από έντονα καιρικά 
φαινόμενα που σημειώθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, κάνει φιλότιμες 
προσπάθειες ώστε η επάρκεια και 
η ποιότητα του νερού να διατηρη-
θεί σε αποδεκτά επίπεδα.
Ευχαριστούμε θερμά για την 
συνεργασία και την κατανόησή 
σας».

Σημαντικές μειώσεις στους λογα-
ριασμούς νερού, της τάξης του 20-
30% πέτυχε η ΔΕΥΑ και ο δήμος 

Σικυωνίων με 
την κατάργηση 

της επιβολής του ειδικού τέλους 
80%. Παράλληλα το δημοτικό συμ-
βούλιο Βέλου-Βόχας αποφάσισε τη 
μείωση του παγίου κατανάλωσης 
ύδατος κατά 2/6 για τους μήνες Ιού-
λιο και Αύγουστο σε όλα τις δημο-
τικές και τοπικές κοινότητες, λόγω 
των προβλημάτων που παρατηρή-
θηκαν στην υδροδότηση.

Ο δήμος Σικυωνίων είχε επιχει-
ρήσει από το Μάιο να απαλείψει 
από τους λογαριασμούς την 

επιβάρυνση του ειδικού τέλους 80%. 
Μια κακή διατύπωση όμως στην σχε-
τική απόφαση είχε γίνει η αιτία που η 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
απορρίφθηκε από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση. H ΔΕΥΑ Σικυωνίων 
επανήλθε με νεώτερη απόφαση, ορθά 
διατυπωμένη, η οποία εγκρίθηκε με 
τη σειρά της και από το δημοτικό συμ-
βούλιο Σικυωνίων και από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση. Τι προβλέπει 
όμως αυτή η απόφαση; 
Η απόφαση προβλέπει την ομαδο-
ποίηση του τιμολογίου ανάλογα με το 

πραγματικό κόστος λειτουργίας της 
κάθε τοπικής ή δημοτικής κοινότητας. 
Έτσι διαμορφώθηκαν 5 ομάδες:
Ομάδα Α: Κιάτο, Κάτω Διμηνιό, Πά-
σιο και Μούλκι. (Αποχετευτικό δίκτυο, 
όμοια έξοδα ύδρευσης, υψηλότερο 
κόστος σε σχέση με άλλες Τ.Κ.)
Ομάδα Β: Διμηνιό, Λαλιώτι και Αρχαία 
Σικυώνα. (Αυξημένο κόστος προμή-
θειας νερού).
Ομάδα Γ: Μεγάλος Βάλτος, Μικρός 
Βάλτος, Σούλι, Κρυονέρι και Μποζικά. 
(Χαμηλό λειτουργικό κόστος διότι δια-
θέτουν πηγαία νερά)
Ομάδα Δ: Παραδείσι, Γονούσσα και 
Τιτάνη. (Έλλειψη πηγαίων νερών)
Ομάδα Ε: Βελίνα και Κλημέντι (χα-
μηλό τιμολόγιο διότι η ΔΕΥΑΣ προμη-
θεύεται από εκεί νερό)

Αναλυτικά οι χρεώσεις 
Με βάση αυτή την ομαδοποίηση προ-
τάθηκε και ψηφίστηκε το εξάμηνο τι-
μολόγιο που φαίνεται στους πίνακες 
που παραθέτουμε. 
Σε σχέση με το προηγούμενο τιμο-
λόγιο της ΔΕΥΑ Σικυωνίων παρατη-
ρούμε ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν 
ομαδοποιηθεί με διαφοροποιήσεις. 
Αυτό επιφέρει κάποιες αυξήσεις για 
τις τοπικές κοινότητες Πασίου και 
Μουλκίου. Ο λόγος που συμβαίνει 
αυτό είναι διότι σ' αυτές τις δύο το-
πικές κοινότητες κατασκευάστηκε τα 
τελευταία δύο χρόνια αποχευτευτι-
κό δίκτυο, αφενός και αφετέρου τα 
έξοδα ύδρευσης είναι όμοια με αυτά 
της πόλης του Κιάτου και του Κάτω 
Διμηνιού, αφού υδροδοτούνται από 
τις ίδιες υδροληψίες οι οποίες έχουν 
υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις άλ-

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ!

Γενναίες 
μειώσεις στις 
χρεώσεις νερού

 
Είναι ολοφάνερη η 
προσπάθεια της επι-
χείρησης να περιορίσει 
την κατανάλωση του 
νερού στις απολύτως 
απαραίτητες υδρευτι-
κές ανάγκες, έτσι ώστε 
να υπάρξει, εξ ανάγκης, 
μια συνετή χρήση

Τσουχτερό τιμολόγιο για την υπερκατανάλωση

Σε οικόπεδο δωρεάς του Γιαννάκαινα Κων/νου στη "Χούνι" Κλημεντίου 
κατασκευάσθηκε το 1ο αντλιοστάσιο για την ύδρευση του Κιάτου 
και των γύρω χωριών από τη Στυμφαλία.

λες Τ.Κ. Έτσι υποχρεωτικά Πάσιο και 
Μούλκι εντάσσονται στην ίδια ομάδα 
με την πόλη του Κιάτου με την όποια 
αύξηση συνεπάγεται αυτό. 
Η επικείμενη, όμως, υδροληψία από 
τη Στυμφαλία αναμένεται να επιφέρει 
επανεξέταση του συνόλου του τιμο-
λογίου ύδρευσης και οπωσδήποτε και 
των δύο τοπικών 
κοινοτήτων Μουλ-
κίου και Πασίου.
Στο νέο τιμολόγιο 
παρατηρούμε ότι 
ενώ οι χρεώσεις 
για τις χαμηλές κα-
ταναλώσεις, που 
αφορούν το 50% 
των καταναλωτών 
έχουν μείνει αμε-
τάβλητες, πράγμα που σημαίνει ότι 
ωφελούνται τα μέγιστα από την απα-
λοιφή του τέλους 80%, ενώ οι χρεώ-
σεις για τις υπερκαταναλώσεις έχουν 
αυξηθεί έως και 120%!

Χαράτσι για 
την υπερκατανάλωση
Οι χρεώσεις για καταναλώσεις άνω 
των 100 m3  υπόκεινται σε αυξήσεις 
της τάξης του 20-35%, ενώ όποια 
παροχή καταναλώσει πάνω από 150 
m3 θα πληρώσει με τιμολόγιο αυξη-
μένο κατά 120%!
Η κλιμάκωση των χρεώσεων και οι 
ιδιαίτερα τσουχτερές τιμές στις ανώ-
τερες καταναλώσεις δείχνουν την 

ΚΙΑΤΟ - ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ 
ΠΑΣΙΟ - ΜΟΥΛΚΙ

9.426 υδρόμετρα 

ΠΑΓΙΟ (6ΜΗΝΟ) 40,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) €/m3

0-25 0,100
25-50 0,400
50-75 0,543

75-100 0,652
100-125 0,815
125-150 1,000

150+ 1,800

ΔΙΜΗΝΙΟ - ΛΑΛΙΩΤΙ 
- ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ

1.372 υδρόμετρα 

ΠΑΓΙΟ (6ΜΗΝΟ) 30,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) €/m3

0-50 0,100
50-100 0,260

100-200 0,320
200-300 0,500

300+ 0,800

ΣΟΥΛΙ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - 
ΜΠΟΖΙΚΑ - ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ 

- ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ
1.234 υδρόμετρα 

ΠΑΓΙΟ (6ΜΗΝΟ) 30,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) €/m3

0-50 0,100
50-200 0,130
200+ 0,220

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ - ΤΙΤΑΝΗ
- ΓΟΝΝΟΥΣΑ
229 υδρόμετρα

ΠΑΓΙΟ (6ΜΗΝΟ) 30,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) €/m3

0-50 0,100
50-100 0,260

100-150 0,320
150+ 0,650

ΒΕΛΙΝΑ - ΚΛΗΜΕΝΤΙ
299 υδρόμετρα

ΠΑΓΙΟ (6ΜΗΝΟ) 18,00 €
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) €/m3

0-50 0,100
50-100 0,120
100+ 0,190

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ

(πλην ΤΚ Στυμφαλίας & Κ. Ταρσού) 

ΠΑΓΙΟ (ΕΤΗΣΙΟ) 20,00 €
ΧΡΕΩΣΗ Μάιο-Σεπτέμβριο (5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3) €/m3

0-200   0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30

350+ 2,10
ΠΟΊΜΝΊΟΣΤΑΣΊΑ:

0-250m3 χρέωση: 0,00 €

Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ -
Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ

ΠΑΓΙΟ (ΕΤΗΣΙΟ) 5,00 €

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από τη Στυμφαλία
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πρόθεση της ΔΕΥΑ Σικυωνί-
ων, να περιορίσει την υπερ-
κατανάλωση νερού κατά το 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Το 
νερό, το πολυτιμότερο φυσι-
κό αγαθό, πολλές φορές λεί-
πει από τις βρύσες των κατοί-
κων ή είναι κακής ποιότητας. 
Είναι ολοφάνερη η προσπά-
θεια της επιχείρησης να πε-
ριορίσει την κατανάλωση του 
στις απολύτως απαραίτητες 
υδρευτικές ανάγκες κάθε 
νοικοκυριού, έτσι ώστε να 
υπάρξει, εξ ανάγκης, μια συ-
νετή χρήση., 
Τα έσοδα της ΔΕΥΑΣ διοχε-
τεύονται σε έργα που γίνο-
νται στην περιοχή της Στυμ-
φαλίας και οδηγούν το νερό 
της περιοχής στα υδραγω-
γεία και τις βρύσες των Σικυ-
ωνίων.

Στυμφαλία 
και Φενεός
Η ένταξη της Στυμφαλίας και 
του Φενεού στο δίκτυο της 
ΔΕΥΑΣ ήταν η αιτία που ακυ-
ρώθηκε η πρώτη απόφαση 
της ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί κα-
τάργησης του ειδικού τέλους 
80%. 
Η επέκταση της δημοτικής 
επιχείρησης για το νομοθέτη 
σήμαινε επέκταση του δικτύ-
ου και άρα η επιβολή του ειδι-
κού τέλους ήταν αναγκαία και 
νόμιμη. Ωστόσο, στη δεύτερη 
απόφασή της η ΔΕΥΑ αιτιολό-
γησε επαρκώς τη μη επιβολή 
του τέλους γράφοντας: 
«Οι Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φε-
νεού στις οποίες επεκτά-
θηκε η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, 
διέθεταν ήδη ένα σύγχρονο 
και ολοκληρωμένο δίκτυο 
ύδρευσης το οποίο σημαίνει 
ότι δεν καθίσταται απαραίτητη 
η επιβολή του ειδικού τέλους 
80% για την χρηματοδότη-
ση νέων δαπανηρών έργων 
υποδομής, τα οποία (έργα) 
θα απαιτούνταν μόνο σε πε-
ρίπτωση που το δίκτυο αυτό 
θα ήταν ανεπαρκές και δεν θα 
μπορούσε να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες του πληθυσμού».
Παρατηρώντας τις χρεώσεις 
που επιβάλλονται στις δύο 
αυτές δημοτικές ενότητες 
κρατάμε τη μηδενική χρέωση 
μέχρι 200 κυβικά για τα σπίτια 
και μέχρι 250 κυβικά για τα 
ποιμνιοστάσια. 
Οι τοπικές Κοινότητες Κάτω 
Ταρσού στο Φενεό και Στυμ-
φαλίας στη Στυμφαλία θα 
πληρώνουν μόνο ένα συμβο-

λικό πάγιο των 5€ ετησίως. 

Μειωμένες χρεώσεις για 
τρίτεκνους, πολύτεκνους 
και ΑμΕΑ
Το κοινωνικό της πρόσωπο 
δείχνει η ΔΕΥΑ Σικυωνίων με 
την ειδική πρόβλεψη στο τιμο-
λόγιο της για ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες. Έτσι σύμφωνα 
με την απόφαση οι πολύτεκνες 
οικογένειες, οι τρίτεκνες οικο-

γένειες και οι οικογένειες που 
έχουν Άτομα Με Ειδικές Ανά-
γκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό 
αναπηρίας άνω του 67%, θα 
πληρώνουν μειωμένα τιμολό-
για ύδρευσης κατά 50% επί της 
αξίας του νερού. Η συγκεκρι-
μένη ρύθμιση ισχύει μόνο για 
ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια. 
Επίσης, μειωμένο τιμολόγιο 
ύδρευσης κατά 50% θα έχουν 
όλα τα σχολεία του δήμου Σι-
κυωνίων ενώ σε δημόσια και 
δημοτικά κτήρια δε χρεώνο-
νται τόκοι υπερημερίας. 
Επιπλέον δεν θα γίνεται χρέω-
ση του τέλους χρήσης αποχέ-
τευσης στις κοινόχρηστες πα-
ροχές ύδρευσης, με τον όρο, 
όμως, να μην ξεπερνούν σε 
κατανάλωση τα 25 κυβικά το 
εξάμηνο. 
Σύμφωνα με το σκεπτικό της 
απόφασης η μεγαλύτερη κα-
τανάλωση από αυτή δεν δι-
καιολογεί κοινόχρηστη χρήση. 
Στις περιπτώσεις εκείνες δε, 
που η κατανάλωση υπερβαίνει 
τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα 
χρεώνεται κανονικά το τέλος 
χρήσης αποχέτευσης εξ' ολο-

κλήρου, από το πρώτο κυβικό.

Καταμετρήσεις και έκδοση 
λογαριασμών
Η έκδοση των λογαριασμών 
στην Δημοτική Ενότητα Σικυ-
ωνίων θα συνεχίσει να γίνεται 
ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις 
θα γίνονται δύο φορές τον 
χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκ-
δίδονται δηλαδή τέσσερις τρι-
μηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των 
οποίων οι δύο ενδιάμεσοι θα 
είναι έναντι κατανάλωσης, λο-
γαριασμοί που θα ανέρχονται 
στα 3/4 του πάγιου τέλους που 
επιβάλλεται στο Κιάτο και στην 
εκάστοτε Τοπική Κοινότητα. 
Στις δημοτικές ενότητες Φενε-
ού και Στυμφαλίας (πλην των 
τοπικών κοινοτήτων Κάτω 
Ταρσού και Στυμφαλίας) θα 
εκδίδονται δυο λογαριασμοί 
τον χρόνο, εκ των οποίων ο 
ένας θα περιλαμβάνει το πάγιο 
και ό άλλος την καταμέτρηση, 
η οποία θα αφορά διάστημα 5 
μηνών από τον Μάιο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο. Η Τοπική Κοινό-
τητα Κάτω Ταρσού και η Τοπι-
κή Κοινότητα Στυμφαλίας θα 
πληρώνουν μόνο πάγιο, 5,00 € 
ετησίως, χωρίς καταμέτρηση.

Ο νέος νόμος για τις ΔΕΥΑ 
και η κατάργηση του 
τέλους του 80%
Ο νέος νόμος για τη λειτουρ-
γία των ΟΤΑ και των Δημ.Επιχ. 
Ύδρευσης Αποχέτευσης που 
ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες 
προβλέπει την αναστολή της 
επιβολής του ειδικού τέλους  
(80%) για τη μελέτη, κατα-
σκευή και επέκταση έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Συγκεκριμένα αναφέρει πως: 
«επιχειρήσεις του παρόντος 
νόμου, κατόπιν λήψης από-
φασης του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου, η οποία υποβάλ-
λεται σε υποχρεωτικό έλεγχο 
νομιμότητας στην αρχή που 
τις εποπτεύει, δύνανται να 
αναστείλουν την επιβολή του 
τέλους του παρόντος άρθρου, 
εφόσον δεν υφίστανται πλέον 
οικονομικές υποχρεώσεις, που 
να σχετίζονται με τους σκοπούς 
για τους οποίους επιβάλλεται 
και για την εκπλήρωση των 
οποίων χρησιμοποιείται το εν 
λόγω έσοδο ή να ορίσουν πο-
σοστό μικρότερο του 80% επί 
της αξίας του καταναλισκό-
μενου ύδατος. Σε περίπτωση 
κατά την οποία εκλείψει η ανω-
τέρω προϋπόθεση, η αναστολή 
επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, 
κατόπιν απόφασης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. 
Ο χρόνος αναστολής επιβο-
λής του τέλους προσμετράται 
στο συνολικό χρόνο επιβολής 
του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 1».

Οι κύριοι Παναγιώτης Ραφτόπουλος (αριστερά) και Κωνσταντίνος Γιαννάκαινας (δεξιά) με 
το δήμαρχο Σικυωνίων και πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ κατά την υπογραφή της δωρεάς των οικο-
πέδων που αμφότεροι έκαναν για την κατασκευή των υδρευτικών έργων υδροδότησης του 
Κιάτου και των γύρω χωριών από τις πηγές της Στυμφαλίας.

Σε εξέλιξη τα έργα ύδρευσης από τη Στυμφαλία
Με δαπάνες της ΔΕΥΑ Σικυωνίων κατα-
σκευάζεται ένα τμήμα του δικτύου μεταφο-
ράς πόσιμου νερού από τις πηγές Στυμφα-
λίας. 
Όπως σημειώνει σε σχόλιο του στο 
Facebook ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος, αυτό αποτελεί  «ένα όνει-
ρο τόσων ετών για ένα φυσικό αγαθό που 
ανήκει εξ’ ίσου σε όλους τους κατοίκους 
του τόπου μας». 
Στην προσπάθεια του δήμου και της δημο-
τικής επιχείρησης συνέβαλαν και δύο δω-
ρεές οικοπέδων που έγιναν εντός του 2017: 

Αρχές του έτους, ο κ. Παναγιώτης Ρα-
φτόπουλος δώρισε έκταση 270 τμ στην 
περιοχή «Πνιγούρα» Κρυονερίου, για την 
κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης, ενώ τον 
περασμένο Ιούνιο ο κ. Γιαννάκαινας Κων/
νος δώρισε οικόπεδο 200 τμ στην περιοχή 
«Χούνι» του Κλημεντίου για την κατασκευή 
αντλιοστασίου. 
Και οι δύο δωρεές έγιναν αποδεκτές με 
ευγνωμοσύνη από την ΔΕΥΑΣ, αφού συμ-
βάλλουν τα μέγιστα στην ολοκλήρωση των 
έργων του δικτύου μεταφορά πόσιμου νε-
ρού από τη Στυμφαλία.
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ΒΑΣ. ΤΡΩΓΑΔΗΣ,
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ



ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΩΣΗ, ΗΘΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε δηλώσεις 
του στην 

εφημερίδα μας 
σχεετικά με την 
πρότασή του 
για τη μείωση 
του παγίου, ο 
αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Οι-
κονομικών και Διοικητικών υπηρε-
σίων δήμου Βέλου-Βόχας, Βασίλης 
Τρωγάδης αναφέρει: 
«Σε συνεννόηση πάντα με το δήμαρχο 
προτείνω τη μείωση του παγίου κατά 
2/6. Αυτό αφορά τους λογαριασμούς 
ύδρευσης του Β΄ εξαμήνου 2017. 
Φυσικά, αυτό δεν είναι η λύση στο 
πρόβλημα. Οι λύσεις δίνονται κάθε 
μέρα, μέρα με τη μέρα, από την υπη-
ρεσία ύδρευσης και τον αρμόδιο αντι-
δήμαρχο κ. Μπεκιάρη και τα αποτελέ-
σματα αρχίζουν να φαίνονται. 
Η μείωση αυτή πέρα από μια μικρή 
οικονομική ελάφρυνση, έχει, θα έλε-
γα, συμβολικό αλλά και ηθικό χαρα-
κτήρα. Κάποιοι συνδημότες μας για 
κάποιες μέρες στερήθηκαν το νερό, 
στην ίδια λογική, δηλαδή της ανταπο-
δοτικότητας και ο δήμος θα στερηθεί 
ένα πολύτιμο γι’ αυτόν έσοδο. 
Το γιατί υπήρξε πρόβλημα διατυπώ-
θηκε με σαφήνεια σε προηγούμενο 
δελτίο τύπου, έστω και αν ορισμένοι 
συνδημότες μας θέλησαν πάνω σε 
ένα τόσο σοβαρό θέμα να «κανιβα-
λίσουν». Κατανοώ την οργή τους, όχι 
όμως και τους  τρόπους έκφρασής 
τους. 
Υπάρχουν θέματα που απαιτούν δου-
λειά και σοβαρότητα και σ’ αυτό το 
πλαίσιο κινούμαστε. Δήμος είμαστε 
όλοι μας. Η συμβολική μείωση κατά 
2/6 που προτείνω με τη θεσμική μου 
ιδιότητα μεταφράζεται και στη μείωση 
κατά 2/6 του νερού που καταναλώνω 
ως δημότης. Ας κάνουμε όλοι το ίδιο 
και ας βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. 
Τώρα γιατί η μείωση είναι αυτή και 
όχι μεγαλύτερη;  
Ανέφερα και προηγουμένως ότι αντι-
μετωπίζουμε όλα τα θέματα με ψυ-
χραιμία και σοβαρότητα, ούτε θα δη-
μιουργήσουμε πεδίο λαϊκισμού, ούτε 
θα υποθηκεύσουμε την ανταποδοτι-
κότητα της υπηρεσίας για να γίνουμε 
πρόσκαιρα αρεστοί. 
Εξάλλου ο τρόπος που έχουμε λει-
τουργήσει όλα αυτά τα χρόνια έβγαλε 
το δήμο μας από την αφάνεια και  την 
ανυποληψία». 

160.000€ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

 Επιχορήγηση 160.000€ 
από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών για την «Εκτέλεση 
εργασιών από τους ΟΤΑ της 
χώρας για την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου της 
λειψυδρίας», έλαβε ο δήμος 
Βέλου-Βόχας προκειμένου 
να αντιμετωπίσει κάποια 
προβλήματα. Σύμφωνα με 
την εισήγηση του αρμόδιου 
αντιδημάρχου Βασ. Τρωγάδη 
το ποσό επιμερίστηκε σε 
εργασίες συντήρησης, 
επισκευής και αγοράς 
ανταλλακτικών αντλητι-
κών μηχανημάτων, αλλά 
και εργασίες απόφραξης 
δικτύων και καθαρισμού 
γεωτρήσεων.

Στη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος, ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση 
του δήμου στον τομέα της ύδρευσης και αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται για το παρόν και το μέλλον.

Μειώσεις στα πάγια, έργα 
και μέτρα για τη λειψυδρία

Τη μείωση του πάγιου ποσού στα τέλη ύδρευσης για 
το Β΄εξαμήνου 2017 αποφάσισε η δημοτική αρχή 

Βέλου-Βόχας λόγω των διακοπών 
και των προβλημάτων που υπήρξαν 

στο δίκτυο ύδρευσης σε πολλές περιοχές του δή-
μου.

Ήδη από τις αρχές Ιουλίου σε σχετικό δελτίο 
τύπου που είχαμε δημοσιεύσει στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας ο δήμαρχος 

Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος, είχε τονίσει ότι: 
«Οι γεωτρήσεις του δήμου μας παρουσιάζουν σημαντικά 
μειωμένα αποθέματα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ειδικό-
τερα τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο». Μάλιστα παρέπε-
μπε σε σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομι-
κών Βασίλη Τρωγάδη η οποία ανέφερε: 
«Σύμφωνα με την αρ.55/2012 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου 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 εγκυκλί-
ου του ΥΠΕΣΑΗΔ), και γι αυτό θα πρέπει η επιβάρυνση 
των υπόχρεων να  είναι ανάλογη προς το κόστος των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών. 
Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο) σημει-
ώθηκαν διακοπές στην παροχή ύδατος σε αρκετές κοινό-
τητες του Δήμου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευ-
σης, (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».

Συνέντευξη τύπου
Λίγες μέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, ο δήμαρχος  Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος έδωσε συνέντευξη 
τύπου εστιασμένη αποκλειστικά στο ζήτημα της ύδρευ-
σης. Εκεί μεταξύ άλλων ανέφερε πως φέτος οι γεωτρή-
σεις του δήμου είναι πεσμένες σε ποσοστό πάνω από 
50%, ενώ παρέθεσε ενδεικτικά παραδείγματα γεωτρή-
σεων (Σαμούτανη, Βοχαϊκό, Κοκκώνι) που ύδρευαν τις 
περιοχές για πολλά χρόνια και στέρεψαν 100%! 
Στη συνέχεια ξεχώρισε τις ενέργειες του δήμου σε βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, εξηγώντας με απλό 
τρόπο τον προσανατολισμό των έργων για την κάλυψη 
των υδρευτικών αναγκών των δημοτών. 
«Είμαστε», εξήγησε, «σε μια διαδικασία που συνεχώς 
χτυπάμε καινούργιες γεωτρήσεις, εντός των ημερών 
χτυπάμε 3η γεώτρηση», ανέφερε και στη συνέχεια 

τόνισε τη ρευστότητα των συνθηκών λέγοντας «πως 
κάθε μέρα τα δεδομένα αλλάζουν. Δηλαδή σήμερα 
μπορεί οι γεωτρήσεις μας ενδεικτικά να δίνουν 400 κυ-
βικά νερό και αύριο να βγάζουν 250 κυβικά!». Δίνοντας 
στη συνέχεια μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί 
στο δήμο αυτή τη στιγμή αναφέρθηκε στο Ζευγολατιό 
όπου όπως ενημέρωσε το πρόβλημα εν πολλοίς λύθη-
κε, εξαιρουμένης της Κυράς Βρύσης και κάποιων πε-
ριοχών με ειδικό πρόβλημα, επίσης λύθηκε, προσω-
ρινά όπως επεσήμανε, το πρόβλημα της Σαμούτανης 
και του κεντρικού Βραχατίου, 
ενώ όπως τόνισε χαρακτηρι-
στικά «σε κάθε χωριό υπάρχει 
συγκεκριμένος προγραμμα-
τισμός για γεωτρήσεις».  Στη 
συνέχεια εξήγησε πως στα 
υφιστάμενα δίκτυα γίνονται 
πολλά "μπάι-πας" ενώνοντας 
δίκτυα και γίνονται αλλαγές 
και επισκευές στα μηχανήμα-
τα με σκοπό να ενισχυθούν οι 
περιοχές που αντιμετωπίζουν 
τα σφοδρότερα προβλήματα. 

Έκκληση
Σε αποστροφή του λόγου 
του ο δήμαρχος Βέλου-Βό-
χας απεύθυνε έκκληση στον 
κόσμο να κατανοήσει πώς το 
πρόβλημα είναι τεράστιο και 
μας αφορά όλους. Προτεραιό-
τητα για όλους μας πρέπει να είναι η κάλυψη των αν-
θρώπινων υδρευτικών αναγκών και όχι  το πότισμα, 
το πλύσιμο της αυλής ή του αυτοκινήτου. Το νερό πρέ-
πει να χρησιμοποιείται με σύνεση και υπευθυνότητα. 
«Να ξέρει», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, «ο 
κάθε πολίτης ότι όταν καταναλώνει το νερό μ' αυτόν 
τον τρόπο (σ.σ. πλύσιμο αυλών, μπαλκονιών, πότισμα 
κ.λπ.) αύριο θα λείψει από τον ίδιον. Γιατί κάθε μέρα το 
πρόβλημα γιγαντώνεται»!

Βοήθεια και από την ΤΕΡΝΑ
Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος στη συνέχεια, έγινε αί-
τηση στην ΤΕΡΝΑ και η εταιρεία ανταποκρίθηκε και 
παρείχε στο δήμο μια υδροφόρα, η οποία μπορεί και 
μεταφέρει νερό σε σπίτια, τα οποία αντιμετωπίζουν τα 
σοβαρότερα προβλήματα και τη μεγαλύτερη έλλειψη 
ύδατος. 

ΚΑΤΑ 2/6

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Συναντήσεις με τους προέδρους 
των χωριών

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας αναλύο-
ντας την τακτική που ακολουθεί για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων ενη-
μέρωσε πως πραγματοποιεί συχνές 
συναντήσεις με τους προέδρους των 
χωριών, ώστε να καταγράφονται οι ελ-
λείψεις που υπάρχουν σε κάθε τοπική 
ή δημοτική κοινότητα. Μαζί με τους 
προέδρους εκπονείται ένα χρονοδιά-
γραμμα κλεισίματος της υδροδότησης 
του κάθε χωριού ώστε να προλαβαί-
νουν να γεμίζουν οι δεξαμενές και να 
υπάρχει ένα καλύτερος προγραμματι-
σμός. «Προχωράμε βήμα-βήμα», τό-
νισε «αλλά δεν μπορείς να κάνεις τον 
καλύτερο προγραμματισμό όταν τα δε-
δομένα συνεχώς αλλάζουν», κατέληξε. 

Θέλουμε τη βοήθεια των πολιτών
«Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν 

όλοι ότι οι εποχές είναι πάρα πολύ 
δύσκολες», τόνισε ο Αννίβας Παπακυ-
ριάκος, αναφερόμενος ενδεικτικά στην 
εποχή 2007-2008 όταν το Ζευγολατιό 
αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα λει-
ψυδρίας και διακοπών υδροδότησης, 
αφού νερό στις βρύσες έφτανε μόνο 
για 2-3 ώρες καθημερινά. «Οι στάθμες 
των υδάτων τότε», είπε χαρακτηριστι-
κά ο δήμαρχος «ήταν υψηλότερες. Για 
να καταλάβετε τι αντιμετωπίζουμε»!

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γε-
γονός ότι από το 2011 και μετά, κανείς 
δήμος, με κανέναν νόμιμο τρόπο δεν 

μπορεί να αγοράσει νερό. Σ' αυτό το 
πλαίσιο, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι 
έχει μιλήσει με ιδιώτες στους οποίους 
έχει εξηγήσει τη νομοθεσία, ότι δηλαδή 
το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όπως 
είπε, βρήκε κατανόηση και ανταπόκρι-
ση από μερικούς, που βοήθησαν και 
βοηθούν. Απαντώντας σε ερώτηση σχε-
τικά με τη διαδικασία επίταξης, είπε ότι 
είναι μία μακροχρόνια διαδικασία που 
γίνεται από την Περιφέρεια και όπως 

τόνισε, αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, 
ο δήμος Βέλου-Βόχας θα αναγκαστεί να 
καταφύγει σ' αυτή τη λύση. 

Έλεγχοι και πρόστιμα
Σε ερώτηση σχετικά με τους ελέγ-

χους που πρέπει να γίνονται και τη δια-
κοπή υδροδότησης στους υπότροπους 
παραβάτες, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, 
εξήγησε πως δυστυχώς οι έλεγχοι είναι 
δυνατοί αφού έχουν γίνει οι καταμε-

τρήσεις. Επίσης αναφερόμενος στην 
έλλειψη υδρομετρητών είπε πως είναι 
ένα σοβαρό θέμα που ο δήμος προ-
σπαθεί μέσα από εργολαβίες να το 
αντιμετωπίσει. «Δεν είναι το πιο εύκο-
λο πράγμα στον κόσμο, αλλά είναι κάτι 
που πρέπει να γίνει και θα γίνει», τόνι-
σε. Από κει και πέρα ευχήθηκε να είχε 
και ελεγκτικούς μηχανισμούς που να 
βλέπουν τι γίνεται σε κάθε σπίτι. «Δυ-
στυχώς δεν μπορούμε», είπε. «Οι πρό-
εδροι προσπαθούν να κάνουν αυτή τη 
δουλειά», συνέχισε «και κάποιοι υπάλ-
ληλοι του δήμου να βγουν έξω και να 
λένε στους πολίτες, ότι δεν κάνετε τα 
σωστά πράγματα. Και γι' αυτούς που 
δεν τα κάνουν θα προχωρήσουμε σε 
πρόστιμα. Νερό όμως δεν μπορούμε 
να κόψουμε επειδή δεν έχουμε Δη-
μοτική Επιχείρηση ύδρευσης αποχέ-
τευσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό 
ο κόσμος να καταλάβει και να βοηθάει 
μόνος του», κατέληξε. 

Η Κορινθία ερημοποιείται
«Τα μέτρα αυτά», συνέχισε ο Αν-

νίβας Παπακυριάκος, «είναι βραχυ-
πρόθεσμα και σας υπογράφω ότι το 
πρόβλημα μακροπρόθεσμα δεν το 
λύνουν. Η Κορινθία ερημοποιείται, 
κάθε χρόνο και χειρότερα θα πηγαί-
νουμε», τόνισε. Στη συνέχεια εξήγησε 
τη θέση του, η οποία είναι ότι πρέπει 
να γίνει μια γενική αναθεώρηση όλης 
της νομοθεσίας που διατρέχει τα θέμα-
τα διαχείρισης των νερών, διότι όπως 
υπογράμμισε «δεν είναι δυνατόν κά-
ποιοι να έχουν νερό από πηγές και κά-
ποιοι άλλοι να μην έχουν πρόσβαση». 
Έκλεισε τη συνέντευξή του τονίζοντας 
ότι «πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το 
νερό της Στυμφαλίας και επίσης τάχι-
στα, τι θα γίνει με το Φράγμα του Ασω-
πού και το δίκτυο διανομής ύδρευσης 
και άρδευσης. Επίσης», τόνισε, «πρέ-
πει να αλλάξουν κάποιες νομοθεσίες 
να μπορούν οι δήμαρχοι να έχουν δυ-
νατότητα μεγαλύτερης παρέμβασης». 
Κατέληξε λέγοντας ότι «το νερό πρέ-
πει να το διαχειριζόμαστε σωστά και 
όχι όπως πριν από 40-50 χρόνια, που 
δεν υπήρχε πρόβλημα». 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ

ΝΕΡΟ

ΑΛΑΤΑ/ΜΕΤΑΛΛΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ

Έίναι η αφαλάτωση το μέλλον;
Στην λύση της αφαλάτωσης και 
της αξιοποίησης του θαλασσινού 
νερού προχωρούν αρκετές χώρες 
του πλανήτη για να αντιμετωπί-
σουν τη λειψυδρία.
Υπολογίζεται ότι τα επόμενα 8 
χρόνια θα επενδυθούν 90 δισ. 
δολάρια στην ανάπτυξη μονάδων 
αφαλάτωσης και σε έργα για την 
επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Τις μεγαλύτερες επενδύσεις θα 
πραγματοποιήσει το Ισραήλ, 
ενώ στην Αλγερία θα κατασκευ-
αστεί η μεγαλύτερη σε όλο τον 
κόσμο μονάδα αφαλάτωσης που 
θα προσφέρει 500.000 κυβικά 
μέτρα νερού την ημέρα.

Στη λύση της αφαλάτωσης στρέ-
φεται και η Κύπρος που δίνει τη 
δυνατότητα στα ξενοδοχεία να 
κατασκευάσουν μικρές μονάδες 
με κρατική επιχορήγηση.
Ο ομότιμος καθηγητής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Βερολίνου Andreas Grohmann  
          υποστηρίζει πως «η σημε-  
            ρινή τεχνολογία μας δίνει  
            δύο λύσεις, πάντα κοντά  
                     στη φύση: α) απο- 
                    θήκευση βροχόπτωσης  
                   και β) αφαλάτωση με  
                   ηλιακή ενέργεια...
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∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης
Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

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

ΕΚΛΕΚΤΑ

ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
από

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2007. Ιούλιος. Το νερό έχει να φτάσει 
στις βρύσες μας πάνω από 3 μέρες. Η 
δεξαμενή στεγνή. Δύο μωρά παιδιά στο 
σπίτι, χωρίς νερό, απελπισία…

Πρωί-πρωί στο δρόμο για τη δου-
λειά, στα σύνορα Ζευγολατιού-Βοχαϊ-
κού βλέπω μια κατά τα άλλα ευυπόλη-
πτη και ευγενική κυρία να καταβρέχει 
το δρόμο! Το αίμα ανεβαίνει με ορμή 
στο κεφάλι μου, δεν είναι δυνατόν λέω! 
«Γιατί σπαταλάτε το νερό, έτσι;» τη ρω-
τάω όσο πιο ευγενικά μπορώ.  «Εμείς 
δεν έχουμε νερό εδώ και 3 μέρες», 
συνεχίζω. 

«Μα δεν θέλω να το σπαταλήσω», 
μου απαντάει, «αλλά βλέπεις αυτή την 
κουρούνα εκεί στο καλώδιο; Έρχεται 
και πλένεται στο αυλάκι και γι’ αυτό 
φροντίζω να είναι γεμάτο νερό»! Μένω 
στήλη άλατος. Πώς να τα βάλεις μ’ αυτή 
τη λογική; Τι να απαντήσεις στην άφρο-
να καλοκάγαθη κυριούλα που δεν έχει 
νιώσει την έλλειψη του νερού ποτέ, δεν 
έχει σκεφτεί ότι δεν είναι αστείρευτη η 
πηγή; Της εξηγώ όσο καλύτερα μπορώ 
ότι το νερό είναι πολύτιμο, δεν μπο-
ρούμε να το σπαταλάμε ασυλόγιστα. 
Με κοιτάει σαν να της εξηγώ πυρηνική 
φυσική, μάταιος ο κόπος μου χαμέ-
νος...

2017. Δέκα χρόνια μετά, η κυρι-

ούλα δεν υπάρχει πια, όμως πάντα 
υπάρχουν άνθρωποι που σπαταλούν 
το νερό χωρίς σκέψη, ασυλλόγιστα. 
Νοικοκυρές που θέλουν να πλύνουν 
το πεζοδρόμιο, αγρότες που θέλουν να 
ποτίσουν χύμα τα χτήματά τους, «επι-
τήδειοι» που με ένα μπάι-πας στο ρολόι 

ποτίζουν νυχθημερόν το περιβόλι της 
αυλής τους...

Εσχάτως σε μια κουβέντα με δια-
μαρτυρόμενο, για τις διακοπές νερού, 
πολίτη στο κέντρο του χωριού τόλμησα 
να του πω γιατί δεν κάνει παρατήρηση 
στη γειτόνισσα που σπαταλά ασυλλόγι-

στα το νερό για να πλύνει το πεζοδρό-
μιο. Έπεσε να με φάει.  Δε με νοιάζει 
μου είπε, εγώ θέλω νερό στη βρύση 
μου, δε με νοιάζει τι το κάνει ο γείτο-
νας. Τώρα πιά όμως δε μένω στήλη 
άλατος αλλά εξαγριώνομαι: 

Σε νοιάζει φίλε μου, σε νοιάζει. Γιατί 
σε λίγο δεν θα έχουμε νερό να βρέξου-
με τα πόδια μας, όχι 
να πλυθούμε. Σε 
νοιάζει γιατί όταν 
στεγνώσει η γη και 
ερημώσει θα κλαις 
και θα χτυπιέσαι 
για τη μαύρη τύχη 
σου, την τύχη που 
όρισες μόνος σου. 

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. 
Το νερό είναι πολύτιμο και όχι ανεξά-
ντλητο. Η σωστή διαχείριση του δεν 
είναι απαραίτητη για να το βρουν οι 
μελλοντικές γενιές, αλλά για να το 
έχουμε εμείς οι ίδιοι σήμερα. 

Και, πιστέψτε με, κανένας δήμος, 
καμμία δημοτική αρχή, καμία ΔΕΥΑ και 
κανένα υπέρογκο πρόστιμο δεν μπορεί 
να μας προστατέψει από την καταστρο-
φική δίνη του ωχαδελφισμού, της αδι-
αφορίας και της πεισματικής κουταμά-
ρας μας...

Αθανασούλη Γιώτα

Να 'χαν οι κουρούνες 
γνώση, να μας 

δάνειζαν καμπόση!
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Την ένταξη της Πράξης «Αποκατά-
σταση διατηρητέων κτηρίων συγκρο-
τήματος αποθηκών ΑΣΟ και αλλαγή 
χρήσης» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Διατήρηση και Προστασία περιβάλλο-
ντος - προαγωγή της αποδοτικής χρή-
σης πόρων» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
ενέκρινε πριν λίγες μέρες το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το έργο, προϋπολογισμού 2 εκατ. 
ευρώ, αφορά το σύνολο του Οικοδο-
μικού τετραγώνου στο Κιάτο όπου 
βρίσκονται οι αποθήκες ΑΣΟ, οι οποί-
ες έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα 
μνημεία και έχει συνολικό εμβαδό 
4.233,28 τ.μ. 

Η πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
των διατηρητέων κτιρίων 1,2,3 και 4 
που βρίσκονται στη ΒΔ πλευρά του 
συγκροτήματος ΑΣΟ για την ανάδειξή 
τους και την αξιοποίησή τους.

Στο κτίριο 1 προτείνεται να λει-
τουργήσει η εγκατάσταση της μόνιμης 
Συλλογής εκμαγείων από αντίγραφα 
έργων του Λυσίππου, προκειμένου να 
προβάλλεται και να γνωστοποιείται το 
έργο του Σικυώνιου γλύπτη και του ερ-
γαστηρίου του.

Τα κτίρια 2, 3 και 4 προτείνεται θα δι-
αμορφωθούν σε πολιτιστικούς χώρους 
πολλαπλών χρήσεων, προκειμένου να 
φιλοξενούν: Συναυλίες και δρώμενα, 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις των 
διαφόρων τοπικών συλλόγων, καλλι-
τεχνικά εργαστήρια, όπου θα πραγμα-
τοποιούνται μαθήματα ζωγραφικής, 

γλυπτικής, χορού κ.λπ.
Επίσης, εκθέσεις φωτογραφίας, 

μηχανημάτων & εργαλείων, τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν στα σταφιδεργο-
στάσια και σώζονται σε αρκετά καλά 
κατάσταση, αλλά και προβολές και πα-
ρουσιάσεις καθώς και λοιπές παρόμοι-
ες χρήσεις που πιθανόν να προκύψουν, 
ή να ευνοηθεί η δημιουργία τους από 
την ύπαρξη ενός τέτοιου Πολιτιστικού 
Πολυχώρου.

Οι εργασίες
Οι κυριότερες εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν 
την τμηματική καθαίρεση των στεγών 
και την κατασκευή νέων με στρώσεις 
θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. 
Αποκατάσταση των φθορών στις τοι-
χοποιίες, με χρήση τσιμεντενέσεων και 
επισκευή των ρηγματώσεων. Καθαί-
ρεση επιχρισμάτων στην όψη προς τον 
πεζόδρομο αποκάλυψη και αρμολόγη-
ση της λιθοδομής.

Καθαίρεση και απομάκρυνση μετα-
γενέστερων πρόσθετων κατασκευών 
αλλά και ανακατασκευή δαπέδων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Δημιουργία 
προθαλάμων με κατασκευή από γυ-
ψοσανίδα. Δημιουργία χώρων υγιεινής 
και λοιπών βοηθητικών χώρων. Αντι-
κατάσταση κουφωμάτων με νέα ίδιας 
μορφής με τα υπάρχοντα. -Επισκευή 
και συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμά-
των. Επιχρίσματα. Ελαιοχρωματισμοί.
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  
και τέλος κατασκευή δικτύων ύδρευ-
σης - αποχέτευσης για τους χώρους 
υγιεινής.

• 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

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:

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών

Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

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

SPM® DIGITAL

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ ΚΙΑΤΟΥ
2 εκατ. ευρώ για την αποκατάστασή τους και τη 
δημιουργία μουσείου εκμαγείων του Λύσιππου



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ: 

Έτσι θα δώσουμε αξία
στο Επιμελητήριο

Δομή εξυπηρέτησης Επιχει-
ρήσεων και Επόπτης Δια-
χείρισης Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων
Δυο είναι οι βασικές προ-
τεραιότητες για τον επι-
χειρηματία Δημήτρη Ρα-
ψωματιώτη, υποψήφιο 
για την Προεδρία του 
Επιμελητηρίου Κοριν-
θίας στις προσεχείς εκλογές 
του  Δεκεμβρίου.  Η  δομή 
που θα αφορά στην εξυπη-
ρέτηση των επιχειρή-
σεων  αλλά  και  η  διαχεί-
ριση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων  που  θα 
φέρει «νέο χρήμα» στην το-
πική αγορά, χρήμα το οποίο 
θα  στηρίξει  ουσιαστικά  τις 
επιχειρήσεις  και  θα  βοηθή-
σει όχι μόνο στην διατήρησή 
τους  αλλά  και  στην  ανά-
πτυξή τους. «Το επιμελητή-
ριο  πρέπει  να  είναι  ουσια-
στικά  δίπλα  στις  επιχειρή-
σεις»  θα  επαναλάβει  σε μια 
ακόμα συνέντευξή  του ο κ. 
Ραψωματιώτης  στο 
ekorinthos  και  στο  Θύμιο 
Τσαρμπό, οριοθετώντας την 
ουσία της παρουσίας εν αρ-
χήν στην εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων,  βασική  προ-
τεραιότητα του ιδίου, άμα τη 
αναλήψει  των  καθηκόντων 
του.  «Σκοπός μου είναι 
να δημιουργήσω στο 
Επιμελητήριο Κορινθίας 
δομή εξυπηρέτησης επι-
χειρήσεων. Η δομή αυτή 
θα έχει υπεύθυνο από τη Δι-
οικητική Επιτροπή και ένα 
σύνολο μελών Δ.Σ. και υπη-
ρεσιακών παραγόντων οι 
οποίοι θα στηρίζουν αυτήν 
την διαδικασία.»
Το δεύτερο κομμάτι που 
αφορά στην ουσιαστική 
παρουσία του Επιμελη-
τηρίου και οριοθετείται 
από τον κ. Ραψωματι-
ώτη είναι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  Ένας  το-
μέας  που μπορεί  να  δώσει 
ρευστότητα  και  στήριξη 
κατ’  επέκταση  στις  επιχει-
ρήσεις, που ο ίδιος γνω-
ρίζει καλά. «Για πολλά 
χρόνια συμμετέχω σε 
αυτό το κομμάτι, το 
γνωρίζω. Σαν οικογένεια 
και σαν επιχείρηση έχουμε 
τρέξει ευρωπαϊκά προ-

γράμματα, τα τελευταία χρό-
νια, ωστόσο, ξέρετε 
πως έχουμε δημιουργήσει 
και δομή διαχείρισης προ-
γραμμάτων για λογαρια-
σμό τρίτων. Να σας πω επι-
πλέον πως συμμετείχα σε 
πολλά συμβούλια διαχεί-
ρισης  ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, ενώ είχα εκ-
προσωπήσει και το Επιμε-
λητήριο Κορινθίας σε πολ-
λούς φορείς που διαχειρί-
ζονταν τέτοια προγράμ-
ματα, έτσι ήμουν και στην 
πλευρά των ελέγχων και των 
εγκρίσεων. Γνωρίζουμε το 
κομμάτι αυτό λοιπόν απ’ 
όλες τις πλευρές και γι αυτό 
είναι ένας τομέας βασικός στο 
πρόγραμμά μας. Για να βοη-
θήσουμε στην υλοποίηση τέ-
τοιων προγραμμάτων και να 
φτάσουν οι πληροφορίες αυ-
τών των προγραμμάτων σε 
όλες τις επιχειρήσεις.»
Πρόθεση του κ. Ραψωμα-
τιώτη είναι η ύπαρξη ενός 
Επόπτη Διαχείρισης ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων 
στο Επιμελητήριο Κοριν-
θίας, με μια δομή υποστη-
ρικτική  στη  διάθεσή  του, 
προκειμένου  ως  λέει    «να 
κρατηθούν οι επιχειρή-
σεις.  Χρειάζεται  συνεργασία 
και  ένωση  δυνάμεων  για  να 
κρατηθούν οι δουλειές και να 
εισρεύσουμε νέο χρήμα, 
το οποίο θα έρθει μόνο 
μέσα από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Μονάχα από 
εκεί  θα  έρθει  το  νέο  χρήμα 
που θέλουμε και με το οποίο 
μπορούμε  να στηρίξουμε 
τις δουλειές μας !»
Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  η 
υλοποίηση των δυο παρα-
πάνω βασικών πυλώ-
νων του  προγράμματος  του 
κ.  Δημήτρη  Ραψωματιώτη, 
έτσι  όπως  εδώ  και  μήνες 
έχουν τεθεί από τον ίδιο, έρ-
χονται να στηριχθούν από 
τη νέα επιμελητηριακή 
νομοθεσία, η οποία προβλέ-
πει Επόπτη ΓΕΜΗ και εξυπη-
ρέτησης  επιχειρήσεων  αλλά 
και  Επόπτη  Διαχείρισης  Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Οι δηλώσεις του κ. Ραψωμα-
τιώτη:
http://www.rapsomatiotis.gr/

15NΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με άλλη ματιά στα γεγονότα

apMediaNews

Ποια είναι η RapMedia
Η Rap Media είναι εταιρεία 

παραγωγής, επικοινωνίας και 
ενημέρωσης.  Ξεκίνησε  την 
παρουσία  της  στο  χώρο  των 
Μ.Μ.Ε.  στις  αρχές  του  2016. 
Διαθέτει  μέσα  επικοινωνίας 
όπως τοπικό και διαδικτυακό 
ραδιοφωνικό  σταθμό  (Εco 
Radio  87,9), Web Τv,  έντυπο 
τύπο  (Rapnews  και  την  Rap 
Media  news)  και  ενημερωτι-
κές  ιστοσελίδες  (RapMedia 
blog,  Moriasnews).  Συνεργά-
ζεται με διάφορα Μ.Μ.Ε. (τη-
λεοπτικούς σταθμούς, έντυπο 
- ηλεκτρονικό τύπο), προσεγ-
γίζοντας  με  άλλη  ματιά  τον 
τομέα επικοινωνίας με στόχο 
την  πολύπλευρη  πληροφό-
ρηση,  ανάδειξη  και  προβολή 
θεμάτων που εστιάζουν στον 
Πολιτισμό, το Περιβάλλον και 
την Επιχειρηματικότητα.

Τι κάνουμε
Επικοινωνούμε, ενημερώ-

νουμε, αναδεικνύουμε.
Μέσα  από  την  ιστοσελίδα 

μας, ο χρήστης μπορεί να πα-
ρακολουθήσει  τις  τηλεοπτι-

πους και γεγονότα της καθη-
μερινότητας που σχετίζονται 
με  την  περιοχή  μας,  ενώ  ο 
Εco Radio 87,9 εκπέμπει κα-
θημερινά,  με  προσανατολι-
σμό  το  βασικό  τρίπτυχο  της 
εταιρείας· Περιβάλλον, Πολι-
τισμός, Επιχειρηματικότητα.
Η Rap Media έχει στο δυνα-

μικό της μία ομάδα έμπειρων 
και  εξειδικευμένων  στελε-
χών, με μεράκι και σχέδιο να 
δημιουργήσουν  ένα  πρωτο-
ποριακό προϊόν στο χώρο των 
ΜΜΕ και της Επικοινωνίας.

Συνεργάτες
Υπεύθυνη  Ενημέρωσης 

και  Επικοινωνίας  της  Rap 
Media  είναι  η  Τζένη  Σου-
καρά.  Στο  δημοσιογραφικό 
δυναμικό  της  συμμετέχουν 
επίσης  οι:  Χριστίνα  Τσιο-
ρωτά,  ο Γιώργος Ρουμελιώ-
της  και  ο  Γιάννης  Μπρού-
τζος.Επιστημονική συνεργά-
της  :  Ιοκάστη  Θεοχάρη.  Tε-
χνικοί- εικονολήπτες: Τάκης 
Σαισανάς- Σωτήρης Ζησίδης 
- Γιώργος Πέτρου.

κές μας εκπομπές, να ενημερω-
θεί για την επικαιρότητα (blog) 
αλλά  και  να  συνδεθεί  ζωντανά 
με τον Eco Radio 87,9 fm.
H RAP MEDIA  θέλοντας  να 

διαφοροποιηθεί στον τομέα της 
επικοινωνίας, επιδιώκει συνερ-
γασίες με όλους τους διαύλους 
επικοινωνίας, τόσο της Περιφέ-
ρειας,  όσο  και  των  θεσμικών 
φορέων. Συνεργάζεται τόσο με 
τοπικά  όσο  και  με  περιφερει-
ακά  κανάλια  της  Πελοποννή-
σου για την προβολή των τηλε-
οπτικών  της  εκπομπών,  έχο-
ντας  το  δικό  της  τηλεοπτικό 
χρόνο στα προγράμματά τους.
Οι  τηλεοπτικές  της  παραγω-

γές αποτελούν αφιερώματα και 
ντοκιμαντέρ  σε  πρόσωπα,  τό-
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το «λουκέτο» στα μαγαζιά της Κορίνθου έγινε 
μόδα- Πάνω από 20 μαγαζιά είναι κλειστά 
Εικόνα έρημης πόλης παρουσιάζει σε αρκετές περι-

πτώσεις η Κόρινθος, όπου, ιδιαίτερα στο ιστορικό (και 
εμπορικό) της κέντρο τα κλειστά μαγαζιά σχηματίζουν 
σχεδόν  ολόκληρες  «πιάτσες»  αποτυπώνοντας  με  τον 
πιο ζοφερό τρόπο τις επιπτώσεις της εξαετούς οικονο-
μικής κρίσης και της ύφεσης που «στραγγαλίζει» τους 
επαγγελματίες.Το  εμπορικό  κέντρο  της  Κορίνθου 
(εμπορικό  τρίγωνο),  συγκριτικά  με  τις  υπόλοιπες 
εμπορικές ζώνες, παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό 
κλειστών επιχειρήσεων με το 24% των επαγγελματι-
κών  στεγών  να  είναι  ανενεργές.  Πρόκειται  για  την 
εμπορική περιοχή που συγκεντρώνει  το μεγαλύτερο 
πλήθος εμπορικών επιχειρήσεων, δηλαδή το 35,3% του 
συνόλου των επιχειρήσεων του απογραφικού πεδίου. 
Το  εμπορικό  τρίγωνο  αποτελεί  ίσως  την  σημαντικό-
τερη εμπορική ζώνη του κέντρου καθώς στεγάζει σχε-
δόν το 40% των επιχειρήσεωνένδυσης-υπόδησης αλλά 
και της εστίασης. Παράλληλα η σημασία του εμπορι-
κού  τριγώνου  είναι  ευρύτερη  καθώς  αποτελεί  την 
«καρδία» του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Τα λουκέτα 
ερήμωσαν το κέντρο 

της Κορίνθου

Μεσημέρι Τρίτης και στο κέντρο της Κο-
ρίνθου  επικρατεί  συγκρατημένη  αγορα-
στική κίνηση. Παρέες πηγαινοέρχονται κοι-
τάζοντας παρατηρώντας το εμπόρευμα των 
καταστημάτων και συγκρίνοντας τιμές. Τα 
μαγαζιά περιμένουν τους πελάτες, αλλά απ’ 
ότι φαίνεται οι τσέπες είναι άδειες και οι 

περισσότεροι  μένουν  στο  να  χαζεύουν  τις 
βιτρίνες και μόνο. Στις επόμενες ημέρες οι 
καταστηματάρχες θα ρίξουν τις τιμές και οι 
καταναλωτές  θα  έχουν  την  ευκαιρία  για 
shopping therapy. 
Στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας, 

τα είδη ένδυσης και υπόδησης συνεχίζουν 
να  πωλούνται  ακριβά,  ενώ  οι  επώνυμες 
μάρκες είναι πια απρόσιτες για τον μέσο ερ-
γαζόμενο. Αν και οι καταναλωτές μπορεί να 
βγήκαν για την καθιερωμένη βόλτα για ψώ-
νια,  παραμένουν  συγκρατημένοι  στις  αγο-
ρές τους, ειδικά όταν πρόκειται για είδη που 
δεν είναι πρώτης ανάγκης. Οι μειωμένες τι-

μές παραμένουν δυσπρόσιτες για τη πλειο-
νότητα του κόσμου με αποτέλεσμα τη μειω-
μένη κίνηση, ακόμα και στη περίοδο αυτή 
που  πολλοί  αναμένουν  για  να  κάνουν  τις 
αγορές τους. Η εκπτωτική περίοδος, αν και 
μία μικρή ανάσα για τον μέσο καταναλωτή, 
δεν κατορθώνει να επισκιάσει  τα συνεχώς 
αυξανόμενα έξοδα και τις υποχρεώσεις των 
πολιτών,  περιορίζοντας  τον  αγοραστή  στα 
απολύτως αναγκαία για την ομαλή διαβίωσή 
του.

Κόρινθος: ‘’Συγκρατημένη η αγοραστική 
κίνηση στην καρδιά του καλοκαιριού’’

Αναφορά έγινε από πολίτες και επαγγελμα-
τίες του κλάδου μεταφοράς επιβατών για φαι-
νόμενα  ‘’μαϊμού’’  ταξί  με πλαστές πινακίδες 
και έγγραφα στην ευρύτερη περιοχή της Κο-
ρίνθου. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσε-
κτικοί και να παρατηρούν εάν ο οδηγός έχει 
αναρτημένη πινακίδα σε εμφανές μέρος με τα 
στοιχεία του ιδίου, του οχήματος και των τιμο-
λογίων που ισχύουν σε αγγλική και ελληνική 
γλώσσα, καθώς και ειδική άδεια του οδηγού 
Ε.Δ.Χ. ( Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης), σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

αναφέρει πως οι πολίτες μπορούν να μισθώ-
σουν οδηγούς από εταιρείες ενοικιάσεως αυ-
τοκινήτων, τουριστικά γραφεία και εταιρείες 
ιδιοκτητών  Ε.Δ.Χ.  αυτοκινήτων  ενώ  επιση-
μαίνει  πως  έμμισθη μεταφορά  επιβατών με 
άλλα μέσα καθίσταται παράνομη και εγκυμο-
νεί κινδύνους για τους πολίτες.
Ο κ.  Ι. Πιπίνης, πρόεδρος  ιδιοκτητών ταξί 

και ραδιοταξί Κορίνθου, αναφέρει πως οι οδη-
γοί αυτοί που δεν έχουν στη κατοχή τους τις 

απαραίτητες άδειες μπορεί να γίνουν επικίν-
δυνοι για τους πολίτες καθώς δεν γνωρίζουν 
τους  κανόνες  του  επαγγέλματος,  δεν  παρέ-
χουν ασφάλεια στους επιβάτες και δεν καλύ-
πτονται νομικά. Καλεί τους πολίτες να παρα-
τηρούν τον αριθμό ταξί στα αυτοκίνητα που 
επιβαίνουν  με  σκοπό  την  επιβεβαίωση  της 
νομιμότητας του οχήματος.
Σε περίπτωση καταγγελίας  τέτοιου φαινο-

μένου και σύλληψης του παραβάτη θα υπάρ-
ξουν  νομικές  κυρώσεις  και  κατάσχεση  του 
οχήματος  και  σχετικών  πλαστών  εγγράφων 
και ταμειακών.

ΤAXI «μαϊμού» 
κυκλοφορούν στην Κορινθία!
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«Ιστορική» ταβέρνα… 
στη λίστα διατηρητέων 

μνημείων!
  Στη  λίστα με  τα  διατηρητέα μνημεία  της  χώρας 

μας αναμένεται να μπει η ταβέρνα του Λεωνίδα στο 
Λυγουριό. Η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού , ηθοποιός 
και θαμώνας της εν λόγω ταβέρνας, Λυδία Κονιόρδου 
έχει  ήδη  δώσει  εντολή  να  κινηθούν  οι  διαδικασίες 
προκειμένου η ταβέρνα να ανακηρυχθεί μνημείο. Η 
απόφαση  ελήφθη  λίγες ώρες  μετά  την  εξόδιο  ακο-
λουθία  του  ιδιοκτήτη  της  ταβέρνας Λεωνίδα Λιακό-
πουλου και ανακοινώθηκε λίγο πριν την έναρξη της 
παράστασης «Βάκχες» στο Στάδιο της Επιδαύρου. 
Η  ταβέρνα  αποτελούσε σταθμό  για  τους  καλλιτέ-

χνες  που  έδιναν  παραστάσεις  στην  Επίδαυρο,  ανά-
μεσα τους και η σημερινή Υπουργός.

Μιλώντας σε εκδήλωση της ΚΕΕ και των κοι-
νωνικών εταίρων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της 
Κεντρικής  Ένωσης  Επιμελητηρίων  Κ.  Μίχαλος, 
τόνισε ότι «το πλαίσιο για τον εξωδικαστικό μηχα-
νισμό  ρύθμισης  των  οφειλών  υπερχρεωμένων 

επιχειρήσεων,  που  ανακοίνωσε  η  κυβέρνηση 
έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, ήταν ένα βήμα 
θετικό». Ο κ. Μίχαλος ζήτησε ωστόσο τροποποιή-
σεις και ενεργό ρόλο των επιμελητηρίων στο εγ-
χείρημα. Τα βασικά αιτήματα της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων περιλαμβάνουν, να δοθεί ευ-
καιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες 
επιχειρήσεις  να  ρυθμίσουν  τις  οφειλές  τους,  να 
τεθούν  ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να 
αποφευχθούν  φαινόμενα  καταχρηστικής  εκμε-
τάλλευσης  της  διαδικασίαςαπό  συστηματικούς 
κακοπληρωτές  και  να  διασφαλιστεί  η  αποτελε-
σματικότητα του μηχανισμού, με δεδομένο ότι θα 
προκύψει ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων προς 
διαχείριση. 

Λουτράκι: Ξεκίνησε η πλατφόρμα 
επιβράβευσης πολιτών για την ανακύκλωση
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Το τοπίο σαγηνευτικό. Η λίμνη σε συνδυασμό με 
τα πελώρια δένδρα ολόγυρά της, διαμορφώνουν ένα 
πανέμορφο  σκηνικό  που  σίγουρα  καθηλώνει  τον 
επισκέπτη. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το ιστορικό-
τατο  μοναστήρι  του  Αγίου  Γεωργίου  στο  Φενεό, 
προκαλούν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε μήνα και 
χιλιάδες  ετησίως,  να μεταφερθούν στη μαγεία  της 
«Ελβετίας  της  Κορινθίας»  και  να  συνδυάσουν  το 
απόλυτο  φυσικό  περιβάλλον  με  την  κατάνυξη  και 
την πνευματικότητα. Οι μοναχοί που σηκώνουν το 
βαρύ φορτίο της ξενάγησης και της φιλοξενίας στο 
χώρο κατά τη διάρκεια της παραμονής των επισκε-
πτών, μόλις τρεις… 
Με την εκπομπή «ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ» επισκεφτήκαμε 

όλους τους χώρους, από την είσοδο και την αυλή με 
τα ευωδιαστά τριαντάφυλλα, μέχρι τον μικρό ναό με 
τις παμπάλαιες αγιογραφίες και το Κρυφό σχολείο 
που ξυπνά μνήμες από τα χρόνια της Επανάστασης 
του 1821. Η εμπειρία πραγματικά μοναδική! Οι καλο-

συνάτοι  και  ευγενικοί Πατέρες, φρόντιζαν  για πά-
ντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο. Από την υπο-
δοχή, μέχρι το κέρασμα με το υπέροχο γλυκό τρια-
ντάφυλλο και  την  ξενάγηση σε  όλα  τα σημεία  της 
Μονής. Τους ευχαριστούμε θερμά για όλα. Και κυ-
ρίως που μας δόθηκε η ευκαιρία να καταγράψουμε 
σημαντικές στιγμές του παρελθόντος, αλλά και του 
παρόντος. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι μια επίσκεψη 
στην περιοχή και τη Μονή, θα αποζημιώσει ευχάρι-
στα τον επισκέπτη…

Πλήθος επισκεπτών στην Ιερά Μονή 
Αγίου Γεωργίου στο Φενεό

Πρόταση – σοκ 
προτείνει τον αφανισμό 

του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου

Σχέδιο – πρόταση ,το οποίο τέθηκε στην Σύνοδο των 
Πρυτάνεων  ,για  την  κατάργηση  των  Πανεπιστημίων 
κατέθεσε ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης  Ιωα-
κείμ Γρυσπολάκης έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στα 
Περιφερειακά Πανεπιστήμια αλλά και στο Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου, του οποίου αμφισβητείται ευθέως 
η ύπαρξή του. 
Η πρόταση αυτή έρχεται ως συνέχεια άλλων γι αυτό 

και θορυβεί  ιδιαίτερα ως είδηση, αφού παρουσιάζεται 
τεκμηριωμένη και κάνει λόγο για μια ακόμα φορά για 
τις  διαρροές  φοιτητών  σε  άλλα Πανεπιστήμια  καθώς 
και  για  ορισμένα  τμήματα  που  είναι  άνευ  γνωστικού 
αντικειμένου. 
Ο κ. Γρυσπολάκης αναφέρεται στα διάσπαρτα Πανε-

πιστήμια της Περιφέρειας που ιδρύθηκαν από το 1985 
εως το 2009 χωρίς σχεδιασμό και χωρίς επιστημονική 
τεκμηρίωση. 
Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του στο Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου το οποίο εντάσσει στην ΦΑΣΗ VI , 
όπου ζητά την κατάργηση Τμημάτων ή την μεταφορά 
τους σε έδρες Πανεπιστημίων στα οποία υπάγονται. Το 
ίδιο ακριβώς αιτείται να συμβεί και για τα τμήματα χω-
ρίς γνωστικό αντικείμενο. Εκεί ακριβώς εντάσσει και το 
Τμήμα Εκπαιδευτικής  και Κοινωνικής Πολιτικής  της 
Κορίνθου ,όπου διαπιστώνει μάλιστα πως καταργείται 
σταδιακά, αφού είναι άνευ γνωστικού αντικειμένου και 
παρουσιάζεται  τεράστια  διαρροή φοιτητών προς  άλλα 
Τμήματα, ενώ τα μέλη της ΔΕΠ δεν έχουν μεταξύ τους 
συνάφεια στα γνωστικά τους αντικείμενα. 
Αλλά ακόμα και για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Διεθνών Σχέσεων της Κορίνθου τονίζει πως υπάρ-
χει σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα χωρίς να υπάρ-
χει η ανάγκη αποφοίτων αυτού του αντικειμένου, ενώ 
και εδώ παρουσιάζεται διαρροή αποφοίτων προς άλλα 
συναφή Τμήματα.
Για  το  τμήμα Θεατρικών  Σπουδών Ναυπλίου  ο  κ. 

Γρυσπολάκης αναφέρει πως ήδη καταργείται και συγ-
χωνεύεται με το ομοιδές του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Όσο για το τμήμα Οργάνωσης και διαχείρισης Αθλη-

τισμού της Σπάρτης ,χαρακτηρίζεται ως άνευ αντικειμέ-
νου αλλά και ουσίας γι αυτό και προτείνει να καταργη-
θεί. 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σπάρτης αλλά και των 

Αθηνών προτείνει να καταργηθούν ,εφόσον δεν έχουν 
λόγο λειτουργίας σε επίπεδο Πανεπιστημίου ,αφού λει-
τουργούν ήδη σε ΤΕΙ. 
Αλλά και τα Τμήματα Υπολογιστών  ,επιστήμης και 

Τεχνολογίας μαζί  με  το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών  της 
Τρίπολης ,σχολιάζονται ως ένα μέρος από τα πέντε αντι-
κείμενα  των  Τμημάτων  των  Ηλεκτρολόγων  Μηχανι-
κών  του  ΕΜΠ  ,  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  ,του 
ΔΠΘ,του ΑΠΘ ,του Πολυτεχνείου Πατρών γι αυτό και 
θα πρέπει να συγχωνευθούν σε ένα.
Στην εισηγητική του έκθεση ο πρύτανης αναφέρει 

πως αυτό που συνέβη από το 1985 έως το 2009 θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να αποδοθεί σε ένα καλοσχεδιασμένο 
πόνημα οικονομικής διάλυσης της χώρας μας αφού με-
τέτρεψε τοπικές οικονομίες δεκάδων μικρών πόλεων 
από  παραγωγικές  σε  οικονομίες  βασιζόμενες  σχεδόν 
αποκλειστικά στην κατανάλωση εκ μέρους των φοιτητι-
κών και σπουδαστικών κοινοτήτων. 
Θα προσθέταμε βεβαίως πως υπήρξαν και τοπικές 

οικονομίες  που  δεν  αποκόμισαν  τίποτα  από  την  λει-
τουργία  Πανεπιστημιακών  Τμημάτων.Παράδειγμα 
αυτό της Κορίνθου.

Τζ. Σουκ.

Το μετάλλιο του Αγίου Γεωργίου έλαβαν ως ελάχιστη τιμή 
για την ουσιαστική στήριξή τους στην ενορία  

και στην ομάδα μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης και ο Επιχειρηματίας 
Δημήτρης Ραψωματιώτης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Παρουσιάζουμε  τους  κόπους 
αλλά και τα κατορθώματα της χρο-
νιάς που πέρασε» είπε ευθύς εξαρ-
χής  ο  οικοδεσπότης  πατήρ Παύ-
λος  καλωσορίζοντας  στην  εκδή-
λωση τους πολίτες, τους αιρετούς, 
τους φορείς αλλά και τους επιχει-
ρηματίες που την τίμησαν με την 
παρουσία τους. Η ενορία και ο πο-
λιτιστικός  –  αθλητικός  σύλλογος 
του Αγίου Γεωργίου μπορούν να 

υπερηφανεύονται  σαφώς  για  τα 
όσα  κατόρθωσαν  με  πείσμα  και 
μεράκι,  ίσως  το  μεγαλύτερο  κα-
τόρθωμα να είναι και η άνοδος της 
ομάδας  «της  ασήμαντης  ομάδας 
που  έπαψε  να  είναι  ασήμαντη» 
όπως  είπε  ο  π.  Παύλος,  στην  Α 
Εθνική  κατηγορία  στην  οποίαν 
και θα αγωνίζεται από το νέο πο-
δοσφαιρικό έτος. «Είμαι υπερήφα-
νος γιατί κάνουμε πράξη το σλό-

Άγιος Γεώργιος Κορίνθου: 
Παρουσίασε επιτεύγματα 

– τίμησε αρίστους και 
υποστηρικτές

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το 
βράδυ η φετινή καλοκαιρινή εκδήλωση της ενορίας 
και του πολιτιστικού – αθλητικού συλλόγου Αγίου 
Γεωργίου Κορίνθου «Καλοκαίρι 2017».

γκαν «όλοι μαζί μπορούμε» και 
επειδή έχω την πεποίθηση πως 
ο πολυμέτωπος αγώνας μας δεν 
πάει  στράφι»  σημείωσε  ο  π. 
Παύλος  αποδίδοντας  τιμές  σε 
εκείνους που διακρίθηκαν αλλά 
και  σε  εκείνους  που  στήριξαν 
την προσπάθεια αυτή.
Τιμήθηκαν  οι  3  πρώτοι  σκό-

ρερ της χρονιάς που ολοκληρώ-
θηκε,  Παναγιώτης  Αντωνόπου-
λος  –  Λέντι  Σίνα  και  Άγγελος 
Πλακάλι.
Το μετάλλιο του Αγίου Γεωρ-

γίου  έλαβαν  ως  ελάχιστη  τιμή 
για την ουσιαστική στήριξή τους 
στην ενορία και στην ομάδα με-
ταξύ  άλλων  ο  Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύ-
σιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας Πελοπίδας Καλλίρης και 
ο Επιχειρηματίας Δημήτρης Ρα-
ψωματιώτης.
Η  βραδιά  πλαισιώθηκε  από 

μουσική  συναυλία,  χορούς  και 
δρώμενα ενώ δεν έλειψαν τα κα-
λοκαιρινά και νόστιμα εδέσματα. 
Μετά  από  αρκετές  ώρες  ο  κό-
σμος  έφυγε  ενθουσιασμένος, 
αλλά και οι διοργανωτές ακόμα 
περισσότερο  αφού  δέχτηκαν 
πολλά συγχαρητήρια και τις ευ-
χές  όλων  για  την  διοργάνωση 
της επόμενης χρονιάς.
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ΑΚΊΝΗΤΑ: 
Αποκλίσεις 

μεταξύ 
εμπορικών και 
αντικειμενικών 

αξιών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Απειλούνται επιδοτήσεις 
αγροτών λόγω των 
δασικών χαρτών
Το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με 

απόφαση που έλαβε στην τελευταία του συνεδρί-
αση,  ζητά  να  παραταθεί  μέχρι  το  τέλος  Αυγού-
στου και για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, 
η  προθεσμία  υποβολής  αμφισβήτησης  για  την 
κύρωση των δασικών χαρτών και ιδιαίτερα για τις 
γεωργικές εκτάσεις που σχετίζονται κυρίως με το 
καθεστώς  της  καταβολής  της  ενιαίας  ενίσχυσης 
στους Έλληνες αγρότες. Ο πρόεδρος της Ένωσης, 

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ.  Αγοραστός  και  ο 
γ.γ. της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Κα-
χριμάνης  ανέπτυξαν  τις  θέσεις  της ΕΝΠΕ στον 
αναπληρωτή  υπουργό  Περιβάλλοντος  κ.  Σω-
κράτη Φάμελλο, ο οποίος δεσμεύτηκε να τις υλο-
ποιήσει.  Το  Δ.Σ.  της  Ένωσης  θεωρεί  επιβεβλη-
μένη την παράταση λόγω του τεράστιου όγκου σε 
αριθμό αμφισβητήσεων, της υποστελέχωσης των 
υπηρεσιών και του μεγάλου χρόνου που απαιτεί-
ται για τη γραφειοκρατική υποβολή και αποπερά-
τωση των αιτημάτων. 
Ταυτόχρονα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

να αποκλειστούν χιλιάδες αγρότες από το καθε-
στώς των επιδοτήσεων και η χώρα να χάσει εκα-
τομμύρια  ευρώ  εισερχόμενων  πόρων  από  την 
Ε.Ε. και επαναφέρει την πρόταση που έχει κατα-
θέσει  και  στο  παρελθόν  η  Ένωση,  να  ληφθούν 
αριθμοί  ηλεκτρονικού  πρωτοκόλλου  για  όλους 

τους αγρότες που τα επιδοτούμενα αγροτεμάχιά 
τους εμφανίζουν πρόβλημα σε συνεργασία  των 
υπηρεσιών των υπουργείων Περιβάλλοντος και 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ) που έχει αναλυτικά τα ΑΦΜ και τις περι-
πτώσεις αλληλοεπικαλύψεων γεωργικών γαιών-
και δασικών χαρτών, αλλά και του ατομικού κλει-
δάριθμου που «πατά» στους κωδικούς ΤΑΧΙS για 
κάθε περίπτωση.

Δημήτρης Ραψωματιώτης: Η διαδρομή μου 
στο www.rapsomatiotis.gr

Από 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους η 
Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων) αντικαθιστά το Υπουργείο Οικονομι-
κών ως προς  τον  έλεγχο  και  την  εξουσία 
των  εφοριακών  και  τελωνειακών  υπηρε-
σιών.Οι  αρμοδιότητες  της  Αρχής  είναι  η 
βεβαίωση, έλεγχος και είσπραξη των φορο-
λογικών εσόδων του κράτους, στο πλαίσιο 
των οποίων, οι υπηρεσίες της δύνανται να 
διενεργούν  τους  απαραίτητους  ελέγχους, 
να καταλογίζουν πρόστιμα και φόρους και 
να εισπράττουν όλα τα φορολογικά έσοδα 
του κράτους. Αρμοδιότητες οι οποίες υπό-

κειντο στο Υπουργείο Οικονομικών.
Κατά  τη διαδικασία  είσπραξης  των εσό-

δων, η Αρχή μπορεί να δεσμεύσει τραπεζι-
κούς λογαριασμούς και να κλείσει επιχειρή-
σεις  φοροπαραβατών  καθώς  και  σε  κατα-
σχέσεις  εισοδημάτων,  περιουσιακών  στοι-
χείων και καταθέσεων οφειλετών του Δη-

μοσίου. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν υπόκειται σε έλεγχο 
ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλ-
λες διοικητικές αρχές, καθιστώντας την δι-
οικητικά και οικονομικά αυτοτελή.
Ωστόσο,  υπόκειται  σε  κοινοβουλευτικό 

έλεγχο,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  της 
Βουλής.Ο  κ.  Χρήστος  Ρέππας,  πρόεδρος 
Εφοριακών Υπαλλήλων Κορινθίας, αναφέ-
ρει πως η Αρχή έχει αντισυνταγματική διά-
σταση εφόσον δεν γίνεται κάποιος έλεγχος 
ή εποπτεία, ενώ δύο από τα πέντε διοικη-
τικά  μέλη  της  Α.Α.Δ.Ε.  ορίζονται  από  την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Χωρίς εποπτεία ή έλεγχο ασκεί τις αρμοδιότητές της η ΑΑΔΕ»

Όταν έχεις μεγαλώσει σε μία κοινωνία και μια εποχή που οι γονείς 
σου φοβόντουσαν να εκφράσουν τις πεποιθήσεις  τους,  ο δάσκαλός 
σου, είπε πίσω από τη μισάνοιχτη πόρτα ότι το όνομα και μόνο του 
συμμαθητή σου, του δίνει αξία, και το δικό σου γίνεται παράδειγμα για 
επιβεβαίωσή του.
Όταν οι απορίες,  τα ερωτήματα, οι διαφορετικές απόψεις, η άλλη 

φιλοσοφία και λογική γίνονται αιτίες για απογοήτευση, απομόνωση, 
προβληματισμό που παραλίγο  να φτάσουν σε  ακραίες  εξελίξεις  και 
πράξεις, έρχεται το πείσμα, το όραμα, που με δουλειά, με τη δύναμη 
και αλληλοϋποστήριξη της οικογένειας και  την πάροδο του χρόνου, 
που αποδεικνύει τη σταθερότητα των απόψεών σου, τις ευχάριστες 
και πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που βίωσες, την προσωπικότητα 
και την αξιοσύνη των παιδιών σου, σε κάνουν να νιώθεις ότι κάπου, 
τώρα πια, πατάς στέρεα και δυναμικά.
Οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι στόχοι γίνονται αιτία για νέες 

στρατηγικές και επιτυχίες.
Η οικογένεια, μαζί με το πείσμα και το όραμα, δίνουν τη δύναμη για 

συνεργασίες και για δουλειά, φέρνουν το αποτέλεσμα, 
διαμορφώνουν την προσωπικότητά μου.

Δημήτρης Ραψωματιώτης
Παρακολουθήστε τη διαδρομή μου από το site: www.

rapsomatiotis.gr

Διαφορές έχουν παρατηρη-
θεί ανάμεσα στις εμπορικές 
και αντικειμενικές αξίες 
των ακινήτων με τις αντι-
κειμενικές αξίες να έχουν 
μειωθεί κατά περίπου 20% 
από το 2015 έως σήμερα. 
Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη 
Πλιατσικίδη, Πρόεδρο Με-
σιτών Κορινθίας, η ύπαρξη 
των δύο αξιών που προσδι-
ορίζουν τη τιμή των ακινή-
των είναι λάθος από τη 
στιγμή που έχουν σχεδόν 
πάντα απόκλιση και θα 
έπρεπε να ισχύσει η εμπο-
ρική αξία του ακινήτου.
Οι τιμές πώλησης των ακι-
νήτων μειώθηκαν κατά ένα 
μεγάλο βαθμό, με τις αντι-
κειμενικές αξίες να παρα-
μένουν σε υψηλές τιμές. 
Λόγω αυτού αυξήθηκαν και 
οι σχετικοί φόροι (ο ΕΝΦΙΑ 
για κάθε ακίνητο, το τεκμή-
ριο κατοικίας ιδιοκτήτη ή 
ενοικιαστή, οι φόροι μετα-
βίβασης, τα τέλη Ακίνητης 
περιουσίας) κατά 20% – 
30%, με αποτέλεσμα την 
καθοδική πορεία του εμπο-
ρίου ακινήτων. Από 1η Ια-
νουαρίου 2018 θα τεθεί σε 
εφαρμογή το νέο σύστημα 
υπολογισμού των αξιών 
των ακινήτων με στόχο την 
προσαρμογή των αντικει-
μενικών αξιών στις πραγ-
ματικές εμπορικές τιμές, με 
βάση το οποίο θα υπολογί-
ζεται και ο ΕΝΦΙΑ ( Ενιαίος 
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινή-
των). Ο εν λόγω φόρος θα 
υπολογιστεί επί των νέων 
φορολογητέων τιμών των 
ακινήτων, οι οποίες θα εί-
ναι προσαρμοσμένες στα 
επίπεδα των αγοραίων και 
εμπορικών τιμών των ακι-
νήτων.

Τα Λουτρά Ωραίας Ελένης μέσα στην λίστα 
των αναγνωρισμένων φυσικών πόρων της χώρας

 
Τελικώς  θέλει  πολύ  πείσμα  και  μεγάλη 

γραφειοκρατία  για  να  αναγνωριστούν φυσι-
κοί  πόροι  της  περιοχής  μας  ως  ιαματικοί  .
Χρειάζεται πολύς αγώνας δρόμου από  τους 
αυτοδιοικητικούς  που  θα  πρέπει  τουλάχι-
στον να έχουν θέσει στόχους και να γνωρί-
ζουν ώστε να μην παρεκκλίνουν.. 
Ο  Σύνδεσμος  Δήμων  Ιαματικών  Πηγών 

Ελλάδας  έχοντας  εμπλακεί  στην  διαδικασία 
που όριζε ο Ν3498/2006 προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει  τους  Δήμους-μέλη  του  θεωρεί 
πως  η  κατάσταση  δεν  επιτρέπει  εφησυχα-
σμό. 
Μέχρι  σήμερα  έχουν  κατατεθεί  στο  Υπ.

ουργείο Τουρισμού προς αναγνώριση 113 φά-
κελοι  και  από  αυτούς  έχουν  εκδοθεί  ΦΕΚ 
αναγνώρισης για τους 42, μεταξύ αυτών και 

τα Λουτρά Ωραίας Ελένης του δήμου Κοριν-
θίων καθώς επίσης και τα νερά της Υδρογεώ-
τρησης Ι-ΙΑΜ-1 περιοχής Λουτρακίου –Περα-
χώρας.
Τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε η δια-

δικασία  προετοιμασίας  πρόσκλησης  του 
ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) που αφορά την 

χρηματοδότηση  των υποδομών των  Ιαματι-
κών πηγών. Χωρίς το ΦΕΚ αναγνώρισης μια 
Ιαματική πηγή δεν θα μπορεί να ενταχθεί. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος εδώ 

και καιρό αναμένεται η ΚΥΑ για τις τεχνικές 
προδιαγραφές  των Μονάδων  Ιαματικής Θε-
ραπείας και των Κέντρων  Ιαματικού Τουρι-
σμού-Θερμαλισμού έτσι ώστε να μπορούν οι 
επιχειρήσεις  εκμετάλλευσης  ιαματικών  πη-
γών να έχουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. 
Αναμένεται η Υπουργική απόφαση για την 

Διανομή των Ιαματικών Φυσικών Πόρων, τα 
Προεδρικά  Διατάγματα  για  την  κατοχύ-

ρωση των ζωνών προστασίας. 
Όλα αυτά μπορεί να είναι βασικές προυπο-

θέσεις αλλά ελπίζουμε να μην αποτελέσουν 
αναχώματα για μεγάλες καθυστερήσεις.
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ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ
ΑΓ. ΊΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΊΝΘΊΑΣ, τηλ. 27420 35333

ένα αξιόπιστο τρακτέρ
για απαιτητικούς γεωργούς!!!

ΣΕΙΡΑ Χ2
45, 50 & 55 

ίππους

από τις καλοκαιρινές προσφορές McCormick

παραλάβετε το µηχάνηµα

και αποπληρώστε
µε ευνοϊκούς όρους

Αποζημιώσεις για τους πλημμυροπαθείς
Ο Δήμος 

Βέλου Βό-
χας μετά τις 
πρόσφατες 
πλημμύρες 
στις 17 Ιου-
λίου 2017 
και έχοντας 
την αρμοδιό-

τητα υλοποίησης του Προγράμ-
ματος Κοινωνικής Προστασίας 
για την αντιμετώπιση των εκτά-
κτων αναγκών που προκύπτουν 
από τις φυσικές καταστροφές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες 

από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα της 17ης Ιουλίου 2017 θα 
πρέπει να υποβάλλουν αίτημα 
στο Δήμο από τη Δευτέρα 24 
Ιουλίου 2017 έως την Παρα-
σκευή 4 Αυγούστου 2017 στο 
Βέλο (έναντι του δημοτικού 
καταστήματος και ώρες από τις 
9.00 – 13.00).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2742 3 60335 (κα. Βουρλιωτά-
κη) και 2741 3 60521(κα. Μπα-
κώλη)

Η ενίσχυση του Υπουργεί-
ου Υγείας και Πρόνοιας αφορά 
αποκλειστικά χώρους διαβίω-
σης  οικογενειών πρώτης κατοι-
κίας (οικοσκευές-νοικοκυριό) – 
όχι εξοχικά. 

Κτιριακές  ζημιές  σπιτιού ή 
αποθήκης κ.λ.π  καθώς επίσης 
και ζημιές σε καταστήματα – 
επιχειρήσεις – βιοτεχνίες – συ-
σκευαστήρια κ.λ.π.  οι ενδιαφε-
ρόμενοι πληγέντες υποβάλλουν 
αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας (Κύπρου 
89). Σε περίπτωση που οι αι-
τήσεις υποβληθούν στο Δήμο, 
ο Δήμος θα τις διαβιβάσει στην 
αρμόδια υπηρεσία.

Για ζημιές στη φυτική παρα-
γωγή ή το ζωικό κεφάλαιο οι αι-
τήσεις κατατίθενται στον ΕΛΓΑ.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας με την 
αρίθμ.347/19-07-2017 Από-
φαση Δημάρχου έχει συστήσει 
3μελή επιτροπή για την οικονο-
μική ενίσχυση των πληγέντων. 

Η υπόδειξη των θέσεων αυ-
τοψίας της επιτροπής γίνεται και 
καθ’ υπόδειξη των προέδρων 

των Δημοτικών ή Τοπικών Κοι-
νοτήτων για πληγέντες της κάθε 
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότη-
τας αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
προσκομίσουν:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή 

εξουσιοδοτημένου προσώ-
που καθώς και οποιοδήποτε 
στοιχείο με το οποίο θα απο-
δεικνύεται ότι η πληγείσα κα-
τοικία ήταν  η κύρια κατοικία 
των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή 
ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μι-
σθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη 
βεβαίωση, αντίγραφα λογα-
ριασμών ΔΕΚΟ κ.α.

2. Αντίγραφο φορολογικής δή-
λωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση 
θεωρημένη από την οικεία 
εφορία όπου θα δηλώνει ότι 
δεν υπόκειται σε υποχρέωση 
φορολογικής δήλωσης.

3. Αντίγραφο Εντύπου Ε9
4. Πόρισμα πυροσβεστικής υπη-

ρεσίας στις περιπτώσεις πυρ-
καϊάς.

 Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Μαρία Καλλίρη

Σκληρός  πυρήνας   
της  πολιτισμικής μας 
ταυτότητας το ελαιόλαδο

«Το ελαιόλαδο δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα 
προϊόν αλλά τον σκληρό πυρήνα τηςπολιτισμικής 
ταυτότητας της περιοχής της Πελοποννήσου και 
της Μάνης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου κ. Πέτρος Τατούλης από τη Μικρά Μαντίνεια 
και την 7η Γιορτή Λαδιού. Ο   Περιφερειάρχης   Πε-
λοποννήσου   τιμήθηκε   για   τη   συμβολή   του   
στην ανάπτυξη   της   περιοχής   και   ειδικά   για   
το   μεγάλο   έργο   της   αντιδιαβρωτικής προστα-
σίας του παραλιακού μετώπου μέχρι τις Κιτριές, το 
οποίο αφενός διέσωσε τιςυποδομές,   δημόσιες   και   
ιδιωτικές,   αφετέρου,   δημιούργησε   νέα   παραλία   
και   νέες συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής.
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

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

Τσέχωφ και Κορομηλάς στις Κρήνες
Την φάρσα με τίτλο ‘’Η επέτειος’’ του  Άντον 

Τσέχωφ  και την κωμωδία ‘’Ο θάνατος του Πε-
ρικλέους‘’ του Δημητρίου Κορομηλά, που χα-
ρίζει άφθονο γέλιο στους θεατές, παρουσιάζει 
υπό το γενικό τίτλο ‘’Κι αν παρήλθον οι χρό-
νοι’’ παρουσιάζει η Σικυώνια Σκηνή το Σάββα-
το 6 Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού του 
δήμου Βέλου- Βόχας στις Κρήνες. Η διοργά-
νωση ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρη-

νών και η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του 
δήμου Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη". 
Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Καρβουντζή 
και η ενδυματολογία της Σωτηρίας Ζήση. Η 
παράσταση υλοποιείται με τη συνεργασία πέ-
ντε Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής.

Η ίδια παράσταση θα παρουσιαστεί στο 
πλαίσιο των Σικυωνίων στις 12 Αυγούστου 
στις αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο.

Zumba Show 
στην παραλία Βραχατίου

Το δυναμικό και γεμάτο ενέργεια Show της Λένας 
Καραβάνη και του Factory Crew θα έχουμε την ευκαι-
ρία να απολαύσουμε όλοι στην παραλία Βραχατίου την 
Κυριακή 6 Αυγούστου. Μια μοναδική βραδιά από την 
Zumba Instructor που θα εκτοξεύσει την ενέργεια και θα 
γεμίζει με καλή διάθεση και αισιοδοξία την ατμόσφαιρα. 
Θα είμαστε όλοι εκεί! Είσοδος ελεύθερη!
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Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP

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

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

e-mail: info@rapgroup.gr www.rapgroup.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Δράσεις για μικρούς και μεγάλους 
στο Κεφαλάρι Κορινθίας

Παραμυθένιο τριήμερο 10, 11, 12 Αυγούστου στη σκιά της Ζήρειας

Πρόγραμμα δράσεων
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  19.30
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΊ 
ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ (για όλους)

Μια βόλτα στο Κεφαλάρι Ορεινής Κο-
ρινθίας. Ξεκινάμε από την πλατεία με τον 
πλάτανο για μια βόλτα στο χωριό με την 
δροσούλα, κατά τις επτάμιση το βραδάκι, 
χαλαρά και όμορφα με κουβεντούλα. Θα 
περάσουμε κι από τη βρύση και θα στα-
θούμε ν’ ακούσουμε ένα παραμύθι του 
νερού: «Για μια νεράιδα που την αγάπησε 
ένα παλικάρι…».

Έπειτα, παίρνουμε τον δρόμο του γυρι-
σμού προς το ξενοδοχείο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ για 
ένα δροσιστικό αναψυκτικό.

Συμμετοχή στη βόλτα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21.00
ΒΡΑΔΊΑ ΜΕ ΠΑΊΧΝΊΔΊ ΜΥΣΤΗΡΊΟΥ 
ΣΤΟ «ΑΡΜΟΝΊΑ» BOUTIQUE 
HOTEL (+18) 

Ένα έγκλημα ζητά τη λύση του. Οκτώ 
άνθρωποι καλούνται σε ένα βραδινό πάρ-
τι και ξετυλίγουν τον μίτο μιας ιστορίας 
με σκοπό να λύσουν ένα ανεξιχνίαστο 
έγκλημα. Το σκηνικό είναι η ορεινή Κο-
ρινθία και η ατέλειωτη ιστορία που χάνε-

ται στους αιώνες. Ποιος θα χρησιμοποιή-
σει τα στοιχεία σωστά και θα ξεσκεπάσει 
το μυστήριο; Ο χρόνος κυλά … (Διάρκεια 
2 ώρες)

Συμμετοχή: 12 ΕΥΡΩ 
(με κρασάκι και κεράσματα)

Δηλώστε συμμετοχή:
τηλ.: 2747 0 22200 & 6945 342202

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  11.30
ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΑΊΧΝΊΔΊΑ  
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ (+5)

Παιχνίδια για παιδιά από +5 ετών με 
σπαζοκεφαλιές, γνώσεις, αστεία και δημι-
ουργική διασκέδαση.

Έπειτα μαζευόμαστε κάτω από έναν 
πλάτανο για ένα καλοκαιρινό παραμύθι 
για να ξεκουραστούμε και να χαλαρώ-
σουμε!

Συμμετοχή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΝΔΊΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
• Προοδευτικός Σύλλογος Κεφαλαρίου 

Κορινθίας
• Αρχοντικό Κεφαλάρι  

Αρμονία Boutique Hotel

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Μαρία Παπανικολάου,  
Ιστορικός-Αφηγήτρια

Το 2ο Fenefest είναι γεγονός!
Την Παρασκευή 4 και Σάββατο 

5 Αυγούστου, η λίμνη Δόξα στο 
Φενεό Κορινθίας θα φιλοξενήσει 
το πλήρως αυτο-οργανωμένο και 
βασισμένο στον εθελοντισμό φε-
στιβάλ, πάντα με ελεύθερη είσο-
δο και ελεύθερη κατασκήνωση, 
μάλιστα φέτος έχει κοινωνικό χα-
ρακτήρα, μιας και μέρος των εσό-
δων θα διατεθεί στο Κοινωνικό 
Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου.

Το πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:19:00
• Θεατρική παράσταση από την 

ομάδα Τσιριτσάντσουλες
• Stand up Comedy Δημήτρης 

Χριστοφορίδης
• DJ set Άννα Μαρία Χαροκόπου 

(ΑΜΧ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:00
• Πεζοπορία στα μονοπάτια της 

περιοχής 
• Yoga στη λίμνη Δόξα
• Tai Chi στη λίμνη Δόξα

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 18:00
• Αλέξανδρος Κτιστάκης (έντε-

χνο/παραδοσιακό)
• Bandallusia (παραδοσιακό/

πειραματικό)
• Kilimanjaro (reggae) 
• Twinsanity (hip hop) 
• Rationalistas (hip hop)
• Half Gramme of Soma (heavy 

rock)
• Acid Barretts (lo-fi/

experimental/noise/pop)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
KAI ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρά & διάφορα
Δήμας και Θελερίτη 
συναντήθηκαν με 
τον αρχιεπίσκοπο 
Αλβανίας Αναστάσιο

Η βουλεύτρια Κορινθίας του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Μ. Θελερίτη, από 
κοινού με τους βουλευτές Γκαρά 
Α., και Δήμα Χρ., συμμετείχαν σε 
διεθνή αποστολή της ελληνικής 
βουλής ως παρατηρητές του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ),  στις εκλογές που 
πραγματοποιήθηκαν στις 25ης 
Ιουνίου 2017 στην γειτονική 
Αλβανία. 
Στο πλαίσιο των συναντήσεων 
της αποστολής, μεταξύ των 
άλλων, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση της ελληνικής 
αντιπροσωπείας με τον 
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 
Τιράνων, Δυρραχίου και 
πάσης Αλβανίας, Αναστάσιο, 
κατά την οποία οι βουλευτές 
ενημερώθηκαν για το 
εξαιρετικά σημαντικό έργο 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην Αλβανία και είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν για 
τη σημασία της αλληλεγγύης, 
του αλληλοσεβασμού και της 
συνύπαρξης  των λαών και 
για τις ηθικές διαστάσεις που 
θέτει στην Ευρώπη και στην 
ανθρωπότητα ως σύνολο, η 
ανάγκη ειρηνικής αντιμετώπισης 
των σύγχρονων παγκόσμιων 
προκλήσεων.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 
ξενάγηση των βουλευτών και 
βουλευτριών στο παρεκκλήσι 
του καθεδρικού ναού της 
Αναστάσεως του Χριστού, η 
οποία πραγματοποιήθηκε από 
τον ζωγράφο και αγιογράφο 
Παπανικολάου Χρήστου.  

Πολιτιστικό Πανηγύρι 
Κιάτου

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

Η «Μεγάλη Γιορτή» που μυρίζει θάλασσα & καλοκαίρι

Για πέντε ημέρες, το Κιά-
το γιορτάζει  τιμώντας τον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος και η  παραλια-
κή ζώνη της πόλης μετα-
τρέπεται σε σταυροδρόμι  
πολιτισμού και εμπορίου, 
δίνοντας το σύνθημα για 
έξυπνες αγορές ,γλέντι και 
χαροκόπι !

Με "αγκυροβόλιο" το λι-
μάνι της πόλης, σε ένα χώρο 
έξυπνα στημένο, φιλικό και 
απόλυτα λειτουργικό, οι 
υπαίθριοι έμποροι μαζί με 
εικαστικούς καλλιτέχνες, 
τοπικούς επιχειρηματίες 
,παραγωγούς αγροτικών 
προϊόντων και ιδανικούς 
μουσικούς συνοδοιπόρους 
τα ιδιαίτερου κύρους κα-
θημερινά live (με ελεύθερη 

είσοδο) φιλοδοξούν να συν-
θέσουν ένα κοινό δέντρο 
πολιτισμού με «ασύνορες» 
ρίζες !

Το "Πολιτιστικό Πανηγύρι 
Κιάτου" τελεί υπό την αιγίδα  
του  Δήμου Σικυωνίων και 
υποστηρίζεται ενεργά από το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σικυωνίων, τον Εμπορικό 

Σύλλογο Κιάτου, την Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών ( 
ΕΑΣ Κιάτου) και πλείστους 
άλλους επαγγελματικούς 
και πολιτιστικούς φορείς 
που συστρατεύονται στην 
κοινή προσπάθεια ,ώστε η 
«Μεγάλη Γιορτή»  να γίνει ο 
καμβάς της έκφρασης όλων 
μας...

Ο Εμπορικός Σύλλογος 
Κιάτου για τα διόδια 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου 
συνέταξε και απέστειλε την 
ακόλουθη επιστολή με θέμα τα τέλη 
διοδίων στο σταθμό Κιάτου προς την 
ανάδοχη εταιρεία. 
Το κείμενο έχει ως εξής:
Η πρόσβαση στο Κιάτο για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της 
αγοράς μας με τη λειτουργία των 
διοδίων της Νέας Εθνικής Οδού 
κοστίζει πανάκριβα.
Οι εργαζόμενοι επιβαρύνθηκαν 
από την αύξηση του λειτουργικού 
κόστους ιδίως αυτοί που 
κατευθύνονται για τις εργασίες τους 
από Κιάτο προς Κόρινθο.
Οι αυτοκινητόδρομοι πρέπει να 
είναι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ 
των περιοχών. Με την επιβολή 
τέτοιων υψηλών διοδίων καθίσταται 
απαγορευτική η χρησιμοποίηση 
τους για τον ντόπιο πληθυσμό, ο 
οποίος έχει ανάγκη καθημερινής  
μετακίνησης εντός του νομού. 
Η επιβολή τόσο υψηλών διοδίων 
μεταφέρει την κίνηση στην Παλαιά 
Εθνική Οδό δημιουργώντας τεράστια 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε 
ένα δρόμο ο οποίος ούτως ή άλλως 
είναι προδιαγραφών άλλων εποχών.
Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις, 
τους καταναλωτές και τους 
κατοίκους της περιοχής είναι 
τεράστια. Ο νέος αυτοκινητόδρομος 
μετατρέπεται με τις υψηλές 
χρεώσεις από έργο που βοηθά την 
ανάπτυξη σε έργο που φέρνει την 
οπισθοδρόμηση της τοπικής μας 
οικονομίας.
Η λύση υπάρχει και έχει δοθεί 
ήδη σε πολλά σημεία της Ελλάδας. 
Έχει αποδειχθεί η κοινωνική 
ευαισθησία της αναδόχου εταιρείας, 
αλλά και η δίκαια αντιμετώπιση 
των τοπικών πληθυσμών οι οποίοι 
έχουν βοηθήσει στο έπακρο, στην 
ολοκλήρωση τόσο επιβαρυντικών 
για τις περιοχές έργων. Η 
διευθέτηση έχει γίνει ακόμα και 
μέσα στα όρια της Ολυμπίας Οδού. 
Συνίσταται λοιπόν στη σταθερή 
έκπτωση 50% των διοδίων για τους 
μόνιμους κατοίκους της περιοχής 
μας.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου 
σταθερά αφοσιωμένος στη μέριμνα 
για την ανάπτυξη της οικονομίας 
και της κοινωνίας του τόπου μας 
ζητά την άμεση διευθέτηση και στη 
δική μας περιοχή των σχετικών 
εκπτώσεων στα διόδια για τους 
κατοίκους και για τις επιχειρήσεις 
της περιοχής μας. Η θέση αυτή 
πρέπει να υποστηριχθεί από όλους 
τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.
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Παρασκευή 
Παπαγεωργίου

Ιατρός  Ρευματολόγος
Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών

Κλεισθένους 80
Κιάτο ΤΚ 20200
Τηλ. 2742 500337
Κιν. 697 167 8 167
parpapag@yahoo.gr

Δέχεται με ραντεβού

• Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

• Σπονδυλοαρθροπάθειες

• Οστεοπόρωση

• Ουρική Αρθρίτιδα

• Αγγειίτιδες

• Συστηματικός 
Ερυθηματώδης Λύκος

• Σκληρόδερμα

Γνωρίστε τον Στίβο, τη Ρυθμική 
Γυμναστική και τα μυστικά του 
Παγκρατίου-mma με τον ΑΠΙ

Γνωρίστε τον Στίβο, τη Ρυθμική Γυ-
μναστική και τα μυστικά του Παγκρατί-
ου-mma με τον Άπι, τον πολυνίκη και 
ιστορικό σύλλογο, o oποίος γεννά αθλη-
τές και πλάθει πρωταθλητές!

Ο Α.Γ.Σ. 'Aπις, συνεχίζοντας με την ίδια 
φιλοσοφία ως προς τον αθλητισμό, ανα-
κοινώνει την έναρξη νέας προπονητικής 
περιόδου για αγόρια, κορίτσια, άντρες 
και γυναίκες και όποιον θέλει να μυηθεί 
στον Αθλητισμό με ομαδικό πνεύμα και 
εφαρμογή των αρχών του ευ αγωνίζε-
σθαι.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η αγά-
πη μας προς τον αθλητισμό, εγγυώνται 
την σωστή πορεία υπό την καθοδήγηση 
των προπονητών: για μεν τον Στίβο του 
Παναγιώτη Σκούπα (καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής με ειδίκευση και πολυετή πεί-
ρα στον Στίβο) και του Γιώργου Μπίστα 
(προπονητή Στίβου και Πρωταθλητή Ελ-
λάδος), για δε την Ρυθμική Γυμναστική 
της Πέννυς Καρβουντζή (καθηγήτριας 
Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στη Ρυθ-
μική Γυμναστική), ενώ για το Παγκράτιο-
mma του Βασίλη Μανουσιάδη (πτυχιού-

χου Κινησιολογίας / Φυσικής Αγωγής 
και Εγκληματολογίας του πανεπιστημίου 
York του Τορόντο). Επίσης, θα συνεχι-
στούν τα τμήματα Κλασσικής Κιθάρας 
και Μουσικής Προπαιδείας για Παιδιά 
από 3 ετών με την Βιβή Βασιλείου.

Απευθυνόμαστε στους γονείς και τη 
νεολαία της Βόχας, της Κορίνθου και 
των γειτονικών περιοχών, για να τους 
υπενθυμίσουμε ότι η καλλιέργεια του 
σώματος μπορεί να αποδώσει καλλιέρ-
γεια του πνεύματος.

Ο Α.Γ.Σ. Άπις ιδρύθηκε το 1995 με στό-
χο την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας 
και του αθλητικού ιδεώδους, τα οποία 
αποτελούν εφόδια για το μέλλον των 
παιδιών μας.

Παράλληλα, μέλημά μας είναι να περ-
νάει ευχάριστα ο χρόνος των παιδιών και 
των εφήβων, να μαθαίνουν μέσα από 
την άθληση, να κοινωνικοποιούνται και 
να λειτουργούν ως ομάδα. Ο αθλητισμός 
είναι στάση ζωής!

Έναρξη προπονήσεων: Αρχές Σε-
πτεμβρίου. Εγγραφές και Πληροφορίες: 
27410-54323 και 6940-81310

Η Αδελφοποίηση –ΖΈΙ
Ιταλοί φίλοι από το Sant Angelo 

dei Lombardi της Καμπανίας και 
το Palazzolo Acreide της Σικελίας, 
συμμετείχαν στον 3ο Ποδηλατικό 
Γύρο που διοργάνωσε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος ‘’Αγκαλιά-ΖΩ’’ το 
Σάββατο 29 Ιουλίου στο Κάτω Δι-
μηνιό και το Κιάτο.

Έμπρακτα, χωρίς την ενεργό 
δραστηριότητα των επίσημων 
φορέων των πόλεων όπως στο 

παρελθόν, οι απλοί πολίτες κρα-
τούν άσβεστη τη φλόγα της φιλίας 
και τους δεσμούς αλληλεγγύης, 
με τους οποίους συνδέθηκαν οι 
αδεφοποιημένες με το Κιάτο  πό-
λεις  της Ιταλίας τα έτη 1993 και 
1998/99 αντιστοίχως.

Για την ιστορία του γεγονότος 
στη φωτο : Fabio messina- Κού-
για Αθανασία- Nicola da Andrea- 
Μάριος Στεφανιδέλης.

Στην Έθνική Παίδων ο Γεωργίου 
του Παμβοχαϊκού 

Στην 18άδα της Εθνικής Παίδων για 
το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γί-
νει στην Σερβία βρίσκεται ο Ευάγγελος 
Γεωργίου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Νίκος 
Ζαλμάς ανακοίνωσε τους παίκτες για τη 
συγκεντρωτική προετοιμασία της Εθνι-
κής Παίδων που θα διεξαχθεί στα Γρεβε-
νά και συμπεριέλαβε στην αποστολή και 
τον νεαρό παίκτη του Παμβοχαϊκού. Το 
Βαλκανικό στη Σερβία θα γίνει από τις 8 
ως τις 12 Αυγούστου.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι Γε-
ωργίου Ευάγγελος (Παμβοχαϊκός), Ρου-
σόπουλος Θεοφάνης (ΟΠΕ Χαλκίδας), 
Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος (Παναθη-

ναϊκός), Κωτσάκης Φροίξος (Καλαμάτα 
80), Ράπτης Αλέξανδρος (ΑΕΠ Ολυμπι-
άς), Καπετανίδης Κωνσταντίνος (ΑΣΘ 
Ηρακλής), Τζιάβρας Δημήτριος (Πήγα-
σος Πολίχνης), Μακρυγιάννης Κωνστα-
ντίνος (ΕΑ Πατρών), Παπαλεξίου Γεώρ-
γιος (Νίκη Αιγινίου), Ζαΐμης Πέτρος (Αίας 
Ευόσμου), Λέτσιος Γεώργιος (ΓΣ Γρεβε-
νών), Μούχλιας Δημήτριος (Έβρος), Αλε-
ξάκης Αλέξανδρος (Εθνικός Αλεξ/λης), 
Στεφανίδης Μιχαήλ - Άγγελος (Ηρα-
κλής), Μαγγανάς Πέτρος (Ολυμπιακός), 
Δημούδης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός), 
Συναδινός Σωτήριος (Ολυμπιακός), Κα-
νασάρος Άγγελος (Μίλωνας).
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00         ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών

Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”

Μοναδική "Ιφιγένεια εν Αυλίδι" 
στην Κορινθία

Δυνατή, συγκινητική, ανθρώπι-
νη, θεία... Η μοναδική "Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι" του Ευριπίδη, σε σκηνοθε-
σία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη 
Δούνια, με την -ειδικά γραμμένη 
για την παράσταση -πρωτότυπη 
μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη 
και την καινούρια μετάφραση του 
διακεκριμένου ποιητή Γιώργου 
Μπλάνα βρέθηκε στην Κορινθία. 
Την Παρασκευή 21 Ιουλίου στον 
Ξενία Αρχαίας Κορίνθου και την 
Κυριακή 23 Ιουλίου στο ανοιχτό 
θέατρο "Βασίλης Γεωργιάδης" στο 
Ξυλόκαστρο.

Στην παράσταση υιοθετήθηκε 
το πρότυπο των τριών υποκριτών, 
έτσι ο Αιμίλιος Χειλάκης γίνεται 
Αγαμέμνονας και Αχιλλέας, η Αθη-
νά Μαξίμου γίνεται Κλυταιμνήστρα 
και Μενέλαος και η Λένα Παπαλη-
γούρα Ιφιγένεια και Πρεσβύτης. 
Μαζί τους ένας 9μελής γυναικείος 
χορός που με ζωντανή μουσική 
μάς αφηγούνται την τραγική ιστο-
ρία της Ιφιγένειας και κυρίως τις 
συνθήκες που οδήγησαν στη θυσία 
της. Γιατί το πραγματικό διακύβευ-
μα της τραγωδίας δεν είναι η άδικη 
σφαγή μιας αθώας κοπέλας, αλλά η 
διαφθορά αυτών που κατέχουν την 
εξουσία. 

Προσπαθώντας να κατακτήσουν 
ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και 
επιρροή, θυσιάζουν τα πάντα, χω-
ρίς όμως ποτέ να αναλαμβάνουν 
την ευθύνη των πράξεων τους.

Στο Ξυλόκαστρο το ανοιχτό θέ-
ατρο "Βασίλης Γεωργιάδης" πλημ-
μύρισε από κόσμο που απόλαυσε 
την παράσταση και καταχειροκρό-

τησε τους ηθοποιούς. Μεταξύ αυ-
τών ο γιατρός του Νοσοκομείου 
Κορίνθου Αναστάσιος Γ. Γκιολής, ο 
οποίος έχοντας μια δυνατή και πο-
λυετή φιλία με την οικογένεια του 
Αναστάση Παπαληγούρα, έσπευσε 
να συγχαρεί εγκάρδια την κόρη 
του, Λένα, η οποία ενσάρκωσε με 
μοναδικό τρόπο τον διπλό ρόλο 
του πρεσβευτή και της Ιφιγένειας, 
αποσπώντας το θερμό χειροκρότη-
μα του κόσμου!

Έκθεση φωτογραφίας 
«Expressions» στο Σούλι

Ο Φιλοπροοδευτικός-Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σουλίου «Η Μέλισσα» σας 
προσκαλεί στην έκθεση φωτογραφί-
ας «EXPRESSIONS» του Corinthian 
Photography Club / Φωτογραφική 
Λέσχη Κορίνθου στις 4 Αυγούστου 
2017 και ώρα 19,00 στο Σούλι Κοριν-
θίας στο κτίριο του συλλόγου.

Η έκθεση φωτογραφίας 
«EXPRESSIONS» της Φωτογραφικής 
Λέσχης Κορίνθου συμμετείχε στο κε-
ντρικό Gala του φεστιβάλ φωτογρα-
φίας Corinth Exposed 2017 στην Δη-
μοτική Πινακοθήκη Κορίνθου με την 
υποστήριξη του κέντρου Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του 

Δήμου Κορινθίων και την υποστήρι-
ξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Μέρος της έκθεσης θα παρουσιαστεί 
στο Σούλι ύστερα από πρόσκληση 
του συλλόγου «Η Μέλισσα».

Συμμετέχουν μέλη του Corinthian 
Photography Club / Φωτογραφική 
Λέσχη Κορίνθου: Γιώργος Γεωργό-
πουλος, Λορένα Κίρκ Γιαννούλης, 
Βασιλική Κατσιγεώργη, Δήμητρα 
Καψαλάκη, Ελένη Κούτλα, Κώστας 
Κριεμπάρδης, Σωκράτης Λαμπρό-
πουλος, Βλάσης Μαυραγάνης, Ανα-
στάσης Πρωτοπαπάς, Γιώργος Τζά-
φης, Αθανάσιος Σκάζας, Κατερίνα 
Φιλοπούλου.

O γιατρός του Νοσοκομείου Κορίν-
θου Αναστάσιος Γ. Γκιολής με την 
κόρη του Αναστάση, Λένα Παπα-
ληγούρα, μετά το πέρας της πολύ 
πετυχημένης παράστασης "Ιφιγέ-
νεια εν Αυλίδι" στο Ξυλόκαστρο. 
Ο γιατρός συνδέεται με ειλικρινή 
και δυνατή φιλία πολλών ετών 
με την οικογένεια Παπαληγούρα. 



ΔΕΥΤΕΡΑ  31  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Έπέτειος

Από την επέτειο της Μάχης 
στα Δερβενάκια της 26ης Ιουλίου 1822

(όχι μόνο μια εξωτερική εκδήλωση αλλά μια αδιάκοπη ενδόμυχη συλλογή)

Μια μάχη κρίσιμη και καθοριστι-
κή για την επιβίωση της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του 1821. Νικητές 
υπήρξαν οι ενωμένοι Έλληνες υπό 
την καθοδήγηση του αρχιστράτηγου 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και πολ-
λών αγωνιστών.

Ο αρχιστράτηγος παραμένει - μέχρι 
σήμερα - επίκαιρος και διαχρονικός 
στις αρετές του που δεν περιορίσθη-
καν στις μοναδικές στρατιωτικές ικα-
νότητες, αλλά στη σωφροσύνη, στη 
σοφία, στην αγάπη προς την πατρίδα, 
στη συνεχή προσφορά.

Όλα αυτά αποτυπώνονται στο λόγο 
που εκφώνησε, στις 8 Οκτωβρίου 
1838 στους μαθητές, στο βράχο της 
Πνύκας στην Αθήνα, τμήμα του οποί-
ου παρατίθεται και παρουσιάζει όλο 
το νόημα της Επαναστάσεως:

«.....Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε 
την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκα-
με ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν 
έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι 
εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, 
ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε, "πού 
πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάρα-
βα βατσέλα", αλλά, ως μία βροχή, έπε-
σε εις όλους μας η επιθυμία της Ελευ-
θερίας μας… και όλοι, και οι κληρικοί 
και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και 
οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μι-
κροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμεν 
σ’ αυτό το σκοπό και κάναμεν την επα-
νάσταση.

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστά-
σεως είχαμε μεγάλη ομόνοιαν και όλοι 
ετρέχαμε σύμφωνοι… Ο ένας πήγαινε 

στον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε 
ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παι-
δί του εκουβαλούσε ψωμί και μπα-
ρουτόβολα στο στρατόπεδο και εάν 
αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο 
χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την 
Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως 
εφθάναμεν και εις την Κωνσταντινού-
πολη…

Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, 
οπού άκουαν Έλληνα και φεύγαν χίλια 
μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν 
πέντε χιλιάδες εμπρός κι ένα καράβι 
μια αρμάδα. Αλλά δεν εβάσταξε. Ήλ-
θαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν 
μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κε-
φάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά 
τους μα τι να κάνουμε; Είχαμε κι αυ-
τουνών την ανάγκη.

Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και 
εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. 
Κι όταν έλεγες του Κώστα να δώσει 
χρήματα διά τας ανάγκας του έθνους, ή 
να πάει στον πόλεμο, τούτος πρόβαλλε 
το Γιάννη. Και με αυτό τον τρόπο κα-
νείς δεν ήθελε να συντράμει, μήτε να 
πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή 
δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κε-
φαλή.....» 

Το νόημα της Επαναστάσεως πα-
ρουσιάστηκε εύστοχα από τον δεινό 
ομιλητή κ. Φώτη Σπυρόπουλο, μαζί με 
αναφορές στη Στρατηγική του Αγώνα 
που εφάρμοσε ο Κολοκοτρώνης.   

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
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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

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
gnomipoliton.wordpress.com

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 ΤΜ 
ΣΤΟΝ  ΑΝΩ  ΑΣΣΟ  

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΡΤΙΟ  
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.  

ΤΙΜΗ   24.000  ΕΥΡΩ 
ΚΙΝ. 69 77 30 84 20

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. Τηλ. 

694 8699831 Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, 
γηροκόμους Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΡΑΦΙΑ DEXION

Τηλ. 6945 832094

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε 

μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. 
Επίσης, αναλαμβάνει την 

εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. 

Τηλ. 6945 832094

ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΕ 147 ΧΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ!

Μία επιχειρηματική πρόταση που μπορεί  
να αλλάξει τον τρόπο ζωής σε φιλόδοξα άτομα/

ζευγάρια. Για πλήρη ή μερική απασχόληση.  
Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε 

μαζί μας. τηλ.: 6947056068

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  

ΖΗΤΑ 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

τηλ. : 6986 234567
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ κοντά στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

ΜΕΓΑΛΟ ΔΥΑΡΙ 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.
τηλ.: 6932 666 795         27410 55179

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
στον Άσσο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 τ.μ..  
Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, 

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

6974 760765

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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας 
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως: 
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Trikala Korinthias Food Trails 2017
Tα νεοιδρυθέν Trikala Korinthias 

Network στο πλαίσιο των δράσεων του για 
την προώθηση της περιοχής και της ανάδει-
ξης των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων 
σε συνεργασία με την ομάδα γαστρονομίας 
του  Experience Corinthia συνδιοργανώ-
νουν το 1ο  Trikala Korinthias Food Trails 
Festival στις 19 Αυγούστου 2017, ημέρα 
Σάββατο, στα Τρίκαλα Κορινθίας. 

Κατά τη διάρκεια του Trikala Korinthias 
Food Trails Festival οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
περιπατητικές  διαδρομές που περνούν 
μέσα από τις  τρεις συνοικίες, να γνωρί-
σουν την τοπική γαστρονομία μέσα από την 
παρουσίαση συνταγών της τοπικής κουζί-
νας που θα πραγματοποιηθεί στο εστιατό-
ριο «Επαρχείον» στα Μεσαία Τρίκαλα, κα-
θώς και να συμμετέχουν σε μια βιωματική 
εμπειρία σχετικά με τον τρύγο της κορινθι-
ακής σταφίδας. 

Στόχος της διοργάνωσης είναι να καθι-
ερωθεί το Food Trails Festival ως ετήσιος 
θεσμός, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση 

του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 
των Τρικάλων Κορινθίας και την αύξηση 
της προσέλευσης του διεθνούς και εγχώ-
ριου τουρισμού. Περαιτέρω, η διοργάνωση 
αποσκοπεί στην γνωριμία των επισκεπτών 
με την παράδοση και τον τόπο των Τρικά-
λων, καθώς και στην ανάδειξη της κορινθι-
ακής κουζίνας ως διακριτού στοιχείου της 
ελληνικής γαστρονομίας. 

Πρόγραμμα Food Trails Festival 
2017

6.00μμ Περιπατητική διαδρομή μονοπα-
τιού «ΑΡΧΑΙΟΝ  ΜΥΣΑΙΟΝ»

Συγκέντρωση: Κοινοτικός Χώρος Στάθ-
μευσης Κ.Τρίκαλα , μέχρι ΜΑΥΡΑΓΑΝΕΪΚΟ. 

Βαθμός Δυσκολίας : Μέτριος 
7.30μμ Βιωματική δραστηριότητα τρύ-

γου Κορινθιακής Σταφίδας 
Συγκέντρωση: Κοινοτικός Χώρος Στάθ-

μευσης Ανω Τρίκαλα 
9.00μμ Γαστρονομία Τοπικής Κουζίνας 

Μεσαία Τρίκαλα «ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ» 
Συμμετοχή: ελεύθερη.
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Τυποποίηση - Εµπόριο Ελαιολάδου & Προϊόντων Ελιάς

εμπόριο σπορελαίων, τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων //  τυποποίηση ελαιολάδου 
πρατήριο διάθεσης // διανομές σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις // κατ’ οίκον διανομές 

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΒΡΑΧΑΤΙ  •  τηλ.& fax: 27410-55958  •  email: Tsatsaris.Nikolaos@gmail.com


