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Επόμενος στόχος η συνεργασία με τον δήμο Βέλου-Βόχας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ΤΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθί-
ας Πελοπίδας Καλλίρης εξηγεί 
σε πρόσφατη συνέντευξή του 
το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 
των προσεχών μηνών, ενώ 
στις άμεσες προτεραιότητες της 
αντιπεριφέρειας είναι να προ-

χωρήσει σε προγραμματική 
συμφωνία με το δήμο Βέλου-
Βόχας για την διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου του 
Καταφυγίου, έτσι ώστε να απο-
τελεί ένα ξεχωριστό στολίδι για 
την ευρύτερη περιοχή.   ■ σελ. 3

Μια άλλη ματιά 
στα γεγονότα
Η RapMedia News, η οποία φιλοξενείται ως ένθετο στην 
εφημερίδα μας, αποτελεί μια έκδοση της Rap Media του 
ομίλου Ραψωματιώτη και φιλοδοξεί να προσφέρει στον 
αναγνώστη μία άλλη ματιά και προσέγγιση στα γεγονότα 
που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επι-
χειρηματικότητα   ■ σελ. Α1-Α4

Φώτα παντού!
Μετά το Δημοτικό Γήπεδο Ζευγολατιού, το οποίο 
ηλεκτροφωτίστηκε πλήρως στα τέλη Ιουλίου, σειρά 
πήραν το κλειστό γυμναστήριο Βραχατίου "Γ. Τρια-
ντάφυλλος", το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στη Θ. Βα-
σιλείου στο Βραχάτι, ενώ σύντομα θα είναι έτοιμος 
και ο φωτισμός στο στάδιο του Βέλου. Παράλληλα τα 
συνεργεία του δήμου Βέλου-Βόχας αντικαθιστούν 
λαμπτήρες σε όποιες οδούς χρειάζεται       ■ σελ. 8

Ο τρύγος ανά 
τους αιώνες

■ σελ. 16

Ζήρεια  Music 
Festival  2017

■ σελ. 17

Στο NATURA 
ο Κορινθιακός 

Την ένταξη του Κορινθιακού στο 
δίκτυο ΝATURA αποφάσισε το 
υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να 
προστατευτεί το ευαίσθητο οικο-
σύστημα του κόλπου.   ■ σελ. 2

Ένας χρόνος χωρίς 
το αηδόνι του ελα-
φρού τραγουδιού

Αφιέρωμα στην κορυφαία ερμηνεύ-
τρια που σφράγισε με τη φωνή της 
μια ολόκληρη εποχή.   ■ σελ. 6-7

ΔΗΜ.  ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:  Είμαι υποψήφιος γιατί...
Το  Επιχειρηματικό Αύριο 
δεν μπορεί να περιμένει!
Παππάς, Μεζίνης, Μπαζιωτό-
πουλος δηλώνουν τη στήριξή 
τους στον Δημ. Ραψωματιώτη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Νέες περιπέτειες για το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
Η διαχείριση των απορριμμάτων στην 
Πελοπόννησο φαίνεται να βρίσκεται 
ακόμα σε περιπέτειες, αφού συναντά 
απανωτά προσκόμματα τα οποία κα-
θιστούν την μετάβαση του έργου στο 
επόμενο στάδιο, αδύνατη.   ■ σελ. 5
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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

 Την ένταξη της περιοχής από Ψαθόπυργο έως 
Ναύπακτο και Ισθμό Κορίνθου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 προ-
ανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, 
Σωκράτης Φάμελλος.

 Η ένταξη θα πραγματοποιηθεί εντός του Αυγού-
στου με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
ενώ, θα ψηφιστεί τροπολογία ώστε σε πολυσύχναστες 
ακτές της περιοχής να είναι δυνατή η εγκατάσταση 
πλωτών μέσων για την προστασία των λουομένων 
από το φαινόμενο το μεδουσών. Ο κ. Φάμελλος είχε 
κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βου-
λευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Θανάση Παπαπχρι-
στόπουλου για τις σοβαρές διαστάσεις που έχει προ-
σλάβει το φαινόμενο των μεδουσών σε Κορινθιακό 
και Πατραϊκό Κόλπο. 

Μέδουσες και υπεραλίευση
 Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος ανέφε-

ρε ότι το ζήτημα της εμφάνισης των μεδουσών, χωρι-
κά για τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό Κόλπο, έχει 
εντοπιστεί από τον Μάιο, ωστόσο είναι ένα φαινόμενο 
που αφορά συνολικά τη Μεσόγειο και τον πλανήτη, 
είναι ένα θέμα που επηρεάζεται από πολλές παραμέ-
τρους. Το φαινόμενο επηρεάζεται από τους επικρα-
τούντες ανέμους, αλλά οι πληθυσμιακές εξάρσεις 
οφείλονται σε βαθύτερα αίτια που είναι βιολογικά και 
οικολογικά και έχουν να κάνουν με τον τρόπο ανάπτυ-
ξης και την αλληλεπίδραση με το βιοτικό περιβάλλον. 

Σε περιοχές του πλανήτη έχει συνδεθεί το φαινόμε-
νο με την υπεραλίευση, αλλά και η κλιματική αλλαγή 
παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο, καθώς οι μέδουσες αναπα-
ράγονται σε θερμές περιόδους. 

Από την άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί η συσχέ-
τιση της ρύπανσης με τους υπερπληθυσμούς, αλλά, 
όπως έσπευσε να υπογραμμίσει ο κ. Φάμελλος, στο 
99% των ελληνικών ακτών, με επίσημες μετρήσεις, 
δεν υπάρχει θέμα ρύπανσης και «έχουμε την υψηλό-
τερη ποιότητα θαλασσών και αυτό είναι πλεονέκτημα 

και αναπτυξιακός πόρος για την Ελλάδα». 
 Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση κινείται με 

βάση τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση της χώ-
ρας στο μέτωπο της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής, καθώς είναι ζήτημα επιβίωσης του πλανή-
τη. Παράλληλα, εξελίσσονται και άλλες παρεμβάσεις 
με άμεσα μέτρα προστασίας και δράσεις για τα υγρά 
απόβλητα. 

Ειδικότερα, για την προστασία του οικολογικού 
αποθέματος του Κορινθιακού Κόλπου, από τη νοητή 
ευθεία που συνδέει τον Ψαθόπυργο με τη Ναύπακτο 
έως το Ισθμό της Κορίνθου, επίκειται εντός του Αυ-
γούστου η ένταξη της περιοχής στο Ευρωπαϊκό Δί-
κτυο των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Αυτή η πράξη, πέρα από κάλυψη ευρωπαϊκής υπο-
χρέωσης της χώρας -είναι και τυπική υποχρέωση- 
αποσκοπεί να αποκαταστήσει και να βελτιώσει τις οι-
κολογικές λειτουργίες της θαλάσσιας περιοχής, μέσα 
από τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων 
που θα αναπτύσσονται με συγκεκριμένους κανόνες, 

ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα για την καλύτερη πα-
ρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, με 
τη δημιουργία φορέα διαχείρισης αυτής της περιοχής. 

 Η ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τον Κορινθι-
ακό δεν είναι, όμως, μόνο η ένταξή του στο Natura. 
Επίκειται και τροποποίηση του νομικού πλαισίου για 
τις Προστατευόμενες Περιοχές, που προγραμματίζε-
ται από το υπουργείο Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο. 
Με τις επικείμενες τροποποιήσεις, η χώρα θα αποκτή-
σει, επιτέλους, Φορείς Προστασίας Περιβάλλοντος. 

 Ταυτόχρονα, εξελίσσεται πρόγραμμα για 200 βιο-
λογικούς (καθαρισμούς) και αποχετεύσεις σε μικρούς 
οικισμούς την επόμενη τριετία για όλη την Ελλάδα, 
προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, αλλιώς το 2020 η χώρα 
θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα. Επίσης, προωθεί-
ται άμεση νομοθετική πρωτοβουλία σε συνεργασία 
με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να είναι δυνατό 
να τοποθετηθούν πλωτά μέσα προστασίας των λου-
όμενων και να μπορούν τουριστικές εγκαταστάσεις 
να τοποθετήσουν δίχτυα στις ακτές που είναι πολυσύ-
χναστες, ως ένα άμεσο μέτρο. 

Στο δίκτυο «Natura 2000» 
εντάσσεται άμεσα ο Κορινθιακός
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Συμπληρώνονται σχε-
δόν δύο χρόνια από το 

φθινόπωρο του 2015, όταν η εφημερίδα μας 
δημοσίευσε εκτενές αφιέρωμα στο έργο του 
Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου. Τότε η 
ανάδοχος εταιρεία είχε ζητήσει ολιγόμηνη 

παράταση για την ολοκλήρωση του έργου. Η 
παράταση δόθηκε, ακολούθησαν κι άλλες και 
σήμερα που μιλάμε το καταφύγιο αν και ολο-
κληρωμένο σε μεγάλο βαθμό δεν είναι έχει 
τελειώσει εντελώς. Ωστόσο, ο αντιπεριφερει-
άρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης εξηγεί 

σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι με πιέσεις θα 
ολοκληρωθεί το έργο, ενώ στις άμεσες προ-
τεραιότητες της αντιπεριφέρειας είναι να προ-
χωρήσει σε προγραμματική συμφωνία με το 
δήμο για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου του Καταφυγίου.

ΑΛΛΑΞΕ ΟΨΗ

Ολοκληρώνεται το αλιευτικό Βραχατίου�
«ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ», ανέφερε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλί-
ρης σε πρόσφατη συνέντευξή του στον 
Γιάννη Στεφανή και το Korinthostv.gr, 
«δεν έχει ολοκληρωθεί. Προς το παρόν 
το έργο έχει σταματήσει και υπάρχουν 
κάποιες δυσλειτουργίες σε ό,τι αφορά 
την οικονομική αποπεράτωση του έρ-
γου, από πλευράς υπουργείου. Κάνου-
με προσπάθειες», υπογράμμισε, «ώστε 
να ολοκληρωθεί το έργο». 

Συνεχίζοντας, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Κορινθίας εξήγησε ότι αυτή τη 
χρονική στιγμή λόγω των περιβαλλο-
ντικών όρων δεν μπορούν να γίνουν 

εργασίες εκβάθυνσης κατά τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο. «Θα ολοκληρω-
θούν», τόνισε, «αυτές οι εργασίες το 
Σεπτέμβριο. Και πιστεύω» κατέληξε 

«ότι στους επόμενους μήνες θα ολο-
κληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του 
έργου, όπως προβλέπεται συμβατικά, 
στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου». 

Ο κ. Πελοπίδας Καλλίρης ακολού-
θως είπε ότι στόχος της αντιπεριφέ-
ρειας είναι με μια προγραμματική με το 
δήμο Βέλου-Βόχας να προχωρήσουν 
και στην κατασκευή του περιβάλλο-
ντος χώρου ώστε το Αλιευτικό κατα-
φύγιο Βραχατίου να είναι ένα κόσμημα 
για την περιοχή, όπως όλοι θέλουν να 
είναι. 

Θυμίζουμε ότι σε άλλη συνέντευξή 
του πριν λίγο καιρό στο στο ecoradio 
87.9 και στην Τζένη Σουκαρά μίλησε 
με σαφήνεια για μια πολιτεία με αγκυ-
λώσεις και καθυστερήσεις αλλά και για 
ένα έργο που «Θα τελειώσει με πιέ-
σεις πολλές.»
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Συνεχίζονται τα έργα στη χερσαία ζώνη του λιμένα Κιάτου
Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημο-

τικό Συμβούλιιο Σικυωνίων η σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δή-
μου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
για την υλοποίηση του έργου: «Αποκα-
τάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτι-
σμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την επι-
σκευή-συντήρηση τμημάτων πεζοδρο-
μίων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα 
Κιάτου στο βόρειο πεζοδρόμιο της 
οδού Καλογεροπούλου από την οδό 
Γ. Γεννηματά και δυτικά για συνολικό 
μήκος 210,00 m περίπου και στο νό-
τιο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος 
από την Πετμεζά έως την Κολοκοτρώ-
νη. Ειδικότερα θα γίνουν επεμβάσεις 
τοπικού χαρακτήρα, αντικαταστάσεις 
πλακοστρώσεων, δημιουργία όδευσης 
τυφλών, εγκατάσταση αστικού εξοπλι-
σμού κλπ., σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 
της ΧΖΛ και οι εργασίες επισκευής είναι 
απαραίτητες προκειμένου να αποκατα-
σταθούν οι φθορές που έχουν υποστεί 
και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των πεζών, χωρίς να τροποποιούνται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του πεζοδρομίου.
Επίσης θα γίνουν εργασίες αντι-

κατάστασης των πρώτων οκτώ (8) 
φωτιστικών ιστών & σωμάτων, των 
οδεύσεων και των αγωγών των ηλε-
κτρικών δικτύων που έχουν υποστεί 
φθορά καθώς και αντικατάσταση του 
υφιστάμενου πίνακα διανομής (πίλαρ) 
του βραχίονα του Αλιευτικού Καταφυ-
γίου. Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται 
απαραίτητες προκειμένου το ηλεκτρο-
λογικό δίκτυο να καταστεί λειτουργικό 
και ασφαλές.

Αναγκαίες εργασίες
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

η προγραματική σύμβαση το έργο 
κρίνεται απαραίτητο να γίνει διότι η 
παρούσα εικόνα των πεζοδρομίων 
είναι άκρως κακή και επικίνδυνη για 
τους χρήστες, λόγω των πολλαπλών 
φθορών που έχουν παρουσιαστεί 
από την πάροδο του χρόνου. Επιπλέ-
ον η διέλευση αλλά και η πρόσβαση 
από και προς τα εν λόγω πεζοδρόμια 
είναι δυσχερής για ΑΜΕΑ και άτομα 
με κινητικές δυσκολίες.

Επιπλέον η παλαιότητά του δικτύ-
ου ηλεκτροφωτισμού, το οποίο είναι 
εγκατεστημένο από την κατασκευή 
του λιμενοβραχίονα (υφιστάμενο 

τριάντα και πλέον έτη), σε συνδυ-
ασμό με ακραία καιρικά φαινόμενα 
που συχνά πλήττουν την περιοχή, 
ήτοι θεομηνίες και δυνατοί άνεμοι, 
αποτελούν τις βασικές αιτίες για τις 
εκτεταμένες φθορές που παρουσι-
άζει. Συγκεκριμένα οι ιστοί παρου-
σιάζουν επικίνδυνη διάβρωση, το 
μεγαλύτερο μέρος των φωτιστικών 
σωμάτων έχει καταστραφεί και το 
δίκτυο έχει υποστεί πολλές βλάβες, 
με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί, 
ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος πρόκλησης σωματικών και 
υλικών βλαβών από την επικείμενη 
κατάρρευση των ιστών και των φω-
τιστικών σωμάτων.

Δεδομένων των ανωτέρω, στα 
υπόψη σημεία της χερσαίας ζώνης 
διακυβεύεται η ασφάλεια των χρη-
στών κατά την εκτέλεση θεμελιω-
δών δραστηριοτήτων της λιμενικής 
εγκατάστασης και ως εκ τούτου η 
εκτέλεση του έργου είναι αναγκαία 
και επιτακτική. 

112.227,17 ευρώ για την 
εξόφληση υποχρεώσεων του 

Δήμου Σικυωνίων

Ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών,  Πάνος  Σκουρ-
λέτης, ενέκρινε την 7η 
επιχορήγηση συνολικού 
ποσού 203.732,91 ευρώ 
σε τρεις  δήμους της Χώ-
ρας: Δεσκάτης (Γρεβενά), 
Σικυωνίων (Κόρινθος) και 
Τυρνάβου (Λάρισας).  Από 
το συνολικό παραπάνω 
ποσό, ο δήμος Σικυω-
νιών επιχορηγείται με το 
μεγαλύτερο ποσό, αυτό 
των 112.227,17 ευρώ. Η 
επιχορήγηση αυτή  αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την 
εξόφληση υποχρεώσεών 
του που προέρχονται από 
δικαστικές αποφάσεις και 
διαταγές πληρωμής που 
έχουν καταστεί τελεσίδι-
κες έως 1/3/2017, από τα 
χρηματικά διαθέσιμα του 
προγράμματος Αυτοδι-
οίκηση Κοινωνική Συνο-
χή - Ισόρροπη Ανάπτυξη 
(ΑΚΣΙΑ). 

Η επιχορήγηση καθί-
σταται δυνατή από το άρ-
θρο 48 του ν.4456/2017 
για την άμεση εξόφληση 
των υποχρεώσεων των 
Δήμων σε ιδιώτες, και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της 
προσπάθειας του υπουρ-
γείου Εσωτερικών σε 
συνεργασία με τους ΟΤΑ, 
προκειμένου οι τελευταίοι 
να εκπληρώσουν τις χρη-
ματικές τους υποχρεώσεις 
και να καλύψουν δαπάνες 
(που προέρχονται από τε-
λεσίδικες αποφάσεις και 
διαταγές πληρωμής), οι 
οποίες ανατρέπουν τον 
οικονομικό προγραμμα-
τισμό των Δήμων και σε 
πολλές περιπτώσεις τους 
οδηγούν σε αδυναμία ισο-
σκέλισης του προϋπολογι-
σμού τους με κίνδυνο την 
αναστολή κρίσιμων λει-
τουργιών τους προς τους 
πολίτες.
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ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ

“Λαϊκά δικαστήρια, όπου ο 
καθένας λέει ό,τι θέλει” αποτελούν 
κατά τον δήμαρχο Καλαμάτας Παν. 
Νίκα οι κριτικές φωνές απέναντι 
στον διαγωνισμό της Περιφέρειας 
για τη διαχείριση των σκουπι-
διών μέσω ΣΔΙΤ, η οποία -όπως 
υποστήριξε- αποτελεί πλέον τη 
μοναδική διαφαινόμενη διέξοδο 
στο πρόβλημα των απορριμμάτων, 
“που στην Πελοπόννησο βρίσκεται 
στο κόκκινο” όπως είπε.
Επίσης εξέφρασε ανησυχία για την 
κατάσταση που διαμορφώνεται με 
τα σκουπίδια στην Πελοπόννησο, 
εκτιμώντας ότι οι δήμοι αδιαφο-
ρούν “επειδή οι χωματερές είναι 
τζάμπα και ταυτόχρονα πλησιάζουν 
και οι εκλογές, οπότε τα χρήματα 
για τη διαχείριση θα επιλέξουν να 
τα διαθέσουν αλλού”!

Το έργο για την διαχείριση των 
απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Πε-
λοπόννησο φαίνεται να βρίσκεται 

ακόμα σε περι-
πέτειες. Ύστε-

ρα από την επιτυχή δρομολόγηση 
αντίστοιχων έργων σε όλη την Ελ-
λάδα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
είναι η μόνη που φαίνεται να συνα-
ντά απανωτά προσκόμματα τα οποία 
καθιστούν την μετάβαση του έργου 
στο επόμενο στάδιο, αδύνατη.  

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αποτε-
λεί πεδίο αντιπαράθεσης για την 
Πελοπόννησο, εδώ και 6 χρόνια 

και μόλις τους προηγούμενους μήνες 
παρατηρήθηκε ενθαρρυντική κινητι-
κότητα για το τι μέλλει γενέσθαι, ύστε-
ρα και από στοχευμένες κυβερνητικές 
παρεμβάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο με προϋ-
πολογισμό ύψους 158 εκατ. ευρώ και 
δυναμικότητα επεξεργασίας 200.000 
τόνων απορριμμάτων ετησίως, έτυχε 
πρόσφατα της δεδηλωμένης υποστή-
ριξης της κυβέρνησης, δια στόματος 
του Υπουργού Επικρατείας, κου Φλα-
μπουράρη και άλλων συναρμόδιων 
Υπουργείων. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
μόνο που φάνηκε να μένει για να «ξε-
μπλοκάρει» το έργο μια και καλή και 
να «πέσουν» οι τελικές υπογραφές 
που θα επέτρεπαν την έναρξη της 
φάσης υλοποίησής του, ήταν η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση η οποία θα κύ-
ρωνε την απόφαση για την έγκριση 
του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρι-
σης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέ-
ρειας, όπερ και εγένετο. 

Ωστόσο, η Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων Πελοποννήσου, 5 Δήμοι, 3 Σωμα-
τεία και 2 πολίτες προσέφυγαν αυτή τη 
φορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ) ζητώντας να ακυρωθεί ως παρά-
νομη η από 12/6/2017, σχετική ΚΥΑ.
Οι Δήμοι που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ 
είναι οι: Κορινθίων, ‘Αργους-Μυκη-
νών, Τριπόλεως, Σπάρτης και Βόρειας 
Κυνουρίας. Στην αίτησή τους υποστη-
ρίζεται ότι η επίμαχη Υπουργική Από-
φαση είναι «μη νόμιμη και άκυρη λόγω 
μη πιστοποίησης σε αυτήν της συμβα-
τότητας του ΠΕΣΔΑ, ενώ επισημαί-
νουν ότι o ΠΕΣΔΑ είναι μη νόμιμος και 
ελαττωματικός». Επισημαίνεται επίσης 
ότι ο ΠΕΣΔΑ χωλαίνει και από έλλει-
ψη συμβατότητας με το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) 
αλλά και την Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ο 
οποίος εγκρίθηκε με την προσβαλλό-
μενη Υπουργική Απόφαση.
Αν και παραμένει άγνωστο ακόμα, 
τι θα αποφανθεί το ΣτΕ σχετικά με το 
φλέγον και χρονίζον θέμα του ΣΔΙΤ 
απορριμμάτων Πελοποννήσου, το σί-
γουρο είναι ότι νέες καθυστερήσεις 
προβλέπονται στον ορίζοντα ανα-
βάλλοντας επ' αόριστον την οριστική 
διευθέτηση μιας ανοιχτής πληγής, σε 
οικολογικό και υγειονομικό επίπεδο, 
για την Περιφέρεια.

Ρύθμιση χρεών για ΦοΔΣΑ
Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Πελοποννήσου, με απόφασή 
του, ρυθμίζει τα χρέη του στη ΔΟΥ 
Τρίπολης. Ο Φορέας, ο οποίος εδώ 
και μήνες αναμένεται να συνεδριάσει 

ΟΛΟ ΕΜΠΟΔΙΑ

Νέες περιπέτειες 
για τη ΣΔΙΤ 
Πελοποννήσου

 
Σε συνεδρίασή του 
ο Φορέας ενέκρινε 
τη ρύθμιση ποσού 
187.133,22 ευρώ, 
εκ των οποίων τα 
163.083,84  ευρώ 
αφορούν στο αρχικό 
ποσό και τα 24.049,38 
ευρώ σε προσαυξήσεις, 
τόκους, τέλη κ.ά.

Μετά την προσφυγή στο ΣτΕ φορέων & πολιτών

Μπορεί να εξέπνευσε η προθεσμία που είχαν δώσει η κυβέρνηση και το 
αρμόδιο υπουργείο στους Δήμους της Πελοποννήσου να αποφασίσουν για 
διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, όπου ανάδοχος είναι η ΤΕΡΝΑ, αλλά 
το… κουβάρι μπλέχτηκε ακόμα περισσότερο.

για να αποφασίσει αν θα υπογράψει ή 
όχι την προγραμματική σύμβαση με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων, πέρασε 
στη ρύθμιση των χρεών του στην Εφο-
ρία, όπου χρωστάει το διόλου ευκατα-
φρόνητο ποσόν των 236.575,61 ευρώ.
Σημειωτέον ότι οι τελευταίες συνεδρι-
άσεις του ΦΟΔΣΑ 
σε σχέση με το 
αντικείμενό του, 
που δεν είναι άλλο 
από τη διαχείριση 
των στερεών απο-
βλήτων, υπήρξαν 
ατελέσφορες. Αι-
τία, η διχογνωμία 
ανάμεσα στους 
δημάρχους ως 
προς τον τρόπο με τον οποίον θα αντι-
μετωπίσουν το φλέγον ζήτημα της δι-
αχείρισης των απορριμμάτων. Όσο κα-
θυστερεί η συνεδρίαση του Σώματος, 
όμως, και η λήψη μιας απόφασης, τόσο 
περισσότερο επιβαρύνεται το κλίμα και 
οι περισσότεροι Δήμοι της Πελοποννή-
σου κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν 
δυσάρεστες και επικίνδυνες για την 
υγεία καταστάσεις. Όπως και να έχει, 
το φθινόπωρο αναμένεται ενδιαφέρον 
για τις εξελίξεις.

Πηγές: arcadiaportal.gr, ypodomes.com

Κωνσταντίνα Νικολάκου: «Εμπαιγμός των πολιτών τα μεγάλα ψέματα 
για το κόστος του ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου» 

Απαντώντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου σχετικά με 
το δημόσια διάλογο και την 
αντιπαράθεση που έχει ανα-
πτυχθεί τις τελευταίες μέρες 
σχετικά με το ζήτημα της 
διαχείρισης των απορριμ-
μάτων η Θεματική Αντιπερι-
φερειάρχης κα Κωνσταντίνα 
Νικολάκου δήλωσε: 
«Το έργο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την ολο-
κληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων με ΣΔΙΤ έχει 
κριθεί πρωτοποριακό, φιλι-
κά περιβαλλοντικό και το πιο 
οικονομικό από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, από το Συμβούλιο 
Επικρατείας, από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και αυτό 
είναι αδιαμφισβήτητο γεγο-
νός. Έχει μάλιστα κριθεί ότι 
προασπίζει το δημόσιο συμ-
φέρον και ότι δεν υπηρετεί 
προσωπικές μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες ή στρατηγικές. 
Οποιεσδήποτε ανόμοιες συ-
γκρίσεις του με έργα προ-
σωρινής διαχείρισης απο-
καλύπτουν την προσπάθεια 
εμπαιγμού των πολιτών, απ’ 
όπου και αν γίνεται. 
Το έργο μας παραμένει η 
μοναδική και πιο οικονομι-

κή λύση, που υπακούει στη 
νομιμότητα και συνάδει με 
τον ΕΣΔΑ, τον ΠΕΣΔΑ και την 
Ευρωπαϊκή και Ελληνική νο-
μοθεσία. 
Τα μεγάλα ψέματα για το κό-
στος του σχεδίου της Περι-
φέρειας έχουν καταρρεύσει 
πανηγυρικά μετά και την 
επίσημη απάντηση στη Βου-
λή του αρμόδιου Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. 
Παπαδημητρίου, ότι το έργο 
της Πελοποννήσου είναι το 
πιο μεγάλο και ταυτόχρονα το 
πιο οικονομικό για τον πολίτη 
(69,3 ευρώ/τόνο για ολοκλη-

ρωμένη διαχείριση). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η απάντηση 
αυτή δόθηκε από Υπουργό 
της Κυβέρνησης, η οποία εί-
ναι πολιτικά απέναντι από την 
περιφερειακή αρχή.  
Απευθύνουμε κάλεσμα ευ-
θύνης και σοβαρότητας, αλλά 
και τελευταία προειδοποίηση, 
να σταματήσει η όποια προ-
σπάθεια εκμετάλλευσης του 
έργου της Περιφέρειας για 
την εξυπηρέτηση προσωπι-
κών στρατηγικών.
Ο Δήμαρχος Άργους – Μυ-
κηνών, ο οποίος εμφανίζεται 
ως «ο ήρωας - υπερασπι-

στής των αδυνάτων πολιτών 
του» ας μας εξηγήσει γιατί 
δεν προχωρά στην υλοποί-
ηση του σχεδίου του και αυ-
τοπεριορίζεται σε ανούσιους 
και διχαστικούς επικοινωνι-
σμούς. 
Κύριε Δήμαρχε, φίλε Δημή-
τρη προχωρήστε στα έργα και 
αφήστε τα λόγια. 
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Η Ελίζα Μαρέλλι, μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες 
του ελαφρού τραγουδιού στην Ελλάδα σίγησε πριν περίπου 

ένα χρόνο. Πέρυσι τον Ιούνιο. Το σπάνιο 
μέταλλο της φωνής της και η μαθητεία 

της δίπλα σε άξιους δάσκαλους της επέτρεψαν να απευθυν-
θεί σε μια ευρεία γκάμα ανθρώπων, γεφυρώνοντας τρεις γε-
νιές δημιουργών και ακροατών με μοναδικό τρόπο. Η ερω-
τική δύναμη της φωνής της έγραψε με χρυσά γράμματα το 
όνομα της στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η ιέρεια του ελαφρού 
τραγουδιού με τη βελούδινη φωνή, άφησε εποχή δίνοντας 
αληθινή ταυτότητα σε αξεπέραστα τραγούδια...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ένας χρόνος 
χωρίς την Ελίζα Μαρέλλι

Το αηδόνι του ελαφρού
Η κορυφαία ερμηνεύτρια του ελαφρού 

τραγουδιού Ελίζα Μαρέλλι γεννήθηκε 
στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα μεσο-

αστικό περιβάλλον, γεμάτο τρυφερότητα.
Το ταλέντο της μικρής Ελίζας είχε εντοπιστεί 

από τον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Βέλλα.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ένα τυχαίο 

περιστατικό έφερε τη δωδεκάχρονη Ελίζα, μα-
θήτρια τότε του Ελληνικού Ωδείου, να πάρει τη 
θέση ενός από τα τριάντα παιδιά που θα τρα-
γουδούσαν σε μία εκδήλωση του ωδείου για 
το κλασικό τραγούδι, στον Φιλολογικό Σύλλογο 
«Παρνασσός»!

Η «Φλαμουριά» του Φραντς Σούμπερτ ακού-
στηκε από τα παιδικά της χείλη και ξαφνικά το 
κοινό ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα, 
ενώ η δασκάλα της, Δανάη Στρατηγοπούλου, 
σηκώθηκε όρθια, πλημμυρισμένη από αισθή-
ματα συγκίνησης και υπερηφάνειας για τη μα-
θήτριά της.

Ο διευθυντής της Columbia, Νίκανδρος Μη-
λιόπουλος, πρότεινε στους γονείς της Ελίζας να 
ηχογραφήσει ένα τραγούδι. Εκείνοι αρνήθηκαν 
και τότε η Δανάη Στρατηγοπούλου προσπάθησε 

να τους μεταπείσει, υπογραμμίζοντας την αξία 
της φωνής της και ανέλαβε να της κάνει μαθή-
ματα δωρεάν! Στο πλευρό της πάντα στέκονταν 
ο Κώστας Γιαννίδης και η Δανάη, που εκείνη την 
εποχή ήταν σύμβουλοι στην Columbia. Η πόρτα 
για τη δισκογραφία είχε ήδη ανοίξει διάπλατα! 
"Μη μετανιώνεις", "Εσύ θα κλάψεις", "Τι μου 'χεις 
κάνει", "Έρωτα τύραννε μεγάλε", "το πεζοδρόμιο", 
"Γράψε μου", "Έρωτα συ μοιραίε μου", "Συγγνώμη 
σου ζητώ", "Πόσο λυπάμαι",  "Μη μ' αφήνεις μο-
ναχό μου", "Πάμε  στο άγνωστο", "Θα σε πάρω να 
φύγουμε", "Ήρθες αργά", "Ας ερχόσουν για λίγο", 
"Ήρθες σαν την Άνοιξη" και δεκάδες άλλα τραγού-
δια που ερμήνευσε μοναδικά και αξεπέραστα!

Η Ρεζεντά
Όπως η ίδια η Ελίζα Μαρέλλι ανέφερε: «Συ-

νεργάστηκα με όλους τους καταξιωμένους στι-
χουργούς και συνθέτες όπως Γιαννίδης, Φατσέας, 
Σουγιούλ, Σακελλάριος, Πυθαγόρας, Βέλλας, Χα-
τζηαποστόλου, Ιακωβίδης, Σπάρτακος, Πλέσσας, 
Μουζάκης κ.ά. Ο Εδουάρδο Μπιάνκο, ο Βύρων 
Κολάσης, ο Γιάννης Κανελλίδης με συνόδευαν με 
την ορχήστρα τους. Ακόμη και ο Μίκης Θεοδωρά-
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 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

τραγουδιού
κης εκδήλωσε την επιθυμία να ερμηνεύσω δικά του 
τραγούδια, όταν με άκουσε στη διάρκεια ηχογράφη-
σης στα στούντιο της Κολούμπια, αλλά οι άνθρωποι 
της εταιρίας με θεωρούσαν ιδανική ερμηνεύτρια 
του ελαφρού τραγουδιού. Την πρώτη φορά που 
εμφανίστηκα στο κοινό, οι θαυμαστές μου έδειξαν 
έκπληξη, περιέργεια, ενθουσιασμό, αγάπη και θαυ-
μασμό. Ο κόσμος αναγνώριζε τη φωνή μου αλλά όχι 
τη μορφή μου, αφού οι δημόσιες εμφανίσεις μου 
ήταν περιορισμένες. Με αποκαλούσαν φωνή χωρίς 
πρόσωπο».

Κάποια στιγμή όταν ερμήνευσε το τραγούδι "Ρε-
ζεντά", η επιτυχία που γνώρισε ήταν τόσο μεγάλη, 
που ο κόσμος την ταύτισε με το τραγούδι και την 
αποκαλούσε "Ρεζεντά"!!! Το κοινό λάτρευε ό,τι 
τραγουδούσε η "Ρεζεντά" του, έστω κι αν είχαν 
υπάρξει πρώτες εκτελέσεις κατά το παρελθόν από 
άλλους τραγουδιστές.

Η οικογένεια
Το 1959, σε μια εμφάνισή της στις Κρήνες, που 

είχε σκοπό την ανέγερση της εκκλησίας "Εισόδια 
της Θεοτόκου" γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της 
Θανάση Παπαΐωάννου. Η αμοιβαία συμπάθεια 
τους οδήγησε τη δεκαετία του '70 στα σκαλιά της 
εκκλησίας. Ο έγγαμος βίος και η απόκτηση των 
παιδιών την έφεραν αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: 
"Τραγούδι ή αφοσίωση στην οικογένεια;" . Έτσι 

αποφάσισε να αποτραβηχτεί από αυτό που είχε 
λατρέψει από τα σπάργανα και να δώσει προτε-
ραιότητα στο μεγάλωμα των παιδιών της. Δεν το 
μετάνιωσε καθόλου, αφού τα παιδιά της με την 
εξέλιξή τους την αντάμειψαν με τον καλύτερο 
τρόπο: Η Αγγελική ακολούθησε τα χνάρια του 
πατέρα της στην ιατρική επιστήμη. Ο «ευγενικός 
γίγαντας» Χάρης ασχολήθηκε με το Τζούντο, χα-
ρίζοντας ολυμπιακές και παγκόσμιες επιτυχίες και 
διακρίσεις στην Ελλάδα. Και η Μαρίκα επελεξε τα 
μελωδικά μονοπάτια της Μουσικής.

Η επιστροφή
Το τραγούδι, όμως, δεν είχε φύγει από τη ζωή 

της Ελίζας Μαρέλλι. Σιγά σιγά και καθώς τα παιδιά 
της μεγάλωσαν, άρχισε και πάλι να εμφανίζεται, 
αφού και η φωνή της ήταν αναλλοίωτη. Παρου-
σιάζεται λοιπόν σε εκδηλώσεις, τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκπομπές, δισκογραφεί και μπαίνει 
πάλι στη ζωή μας με κλειδί τη μαγεία της φωνής 
της. Το 2004 πρωτοστατεί στη δημιουργία του 
συλλόγου "Φίλοι του Ελαφρού Τραγουδιού", που 
σκοπό έχει τη διατήρηση της ιδέας του ελαφρού 
τραγουδιού.

Η Ελίζα Μαρέλλι έφυγε για τη γειτονιά των αγ-
γέλων τον Ιούνιο του 2016 αφήνοντας ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό, στο χώρο του τραγουδιού, αλλά 
και της ευγένειας και της κοινωνικής προσφοράς.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Οι Κρήνες ήταν η δεύτερη πατρίδα για την Ελίζα Μα-
ρέλλι αφού γέμισαν τη ζωή της με αληθινές χαρές, 
δημιουργίας και αναμνήσεις. Αγάπησε αυτό τον τόπο 
γιατί τον αγαπούσε ο σύντροφός της ζωής της και  πα-
τέρας των παιδιών της και πρόσφερε ευγενικά και 
αθόρυβα, ό,τι περισσότερο μπορούσε, σε εποχές που 
κανείς καλλιτέχνης δεν ήξερε ποια είναι η Βόχα, το 
Βραχάτι ή οι Κρήνες Κορινθίας...

Με τον σύζυγό της Θανάση Παπαϊωάννου 
και τα παιδιά τους. 
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Στο γήπεδο μπάσκετ της οδού Θ. Βασιλείου στο Βραχάτι έγιναν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του 
χώρου και του φωτισμού, ώστε οι φίλαθλοι και λάτρεις του μπάσκετ να μπορούν να το απολαύσουν. 

Φώτα παντού�
Σε εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων 
και αποκατάστασης φωτισμού προχώρησε το τε-

λευταίο διάστημα ο δήμος 
Βέλου-Βόχας ξεκινώντας 

κυρίως από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε η 
έναρξη της νέας σεζόν να τις βρει έτοιμες να υπο-
δεχθούν φιλάθλους, αθλητές και ομάδες.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου οι εργασίες ξεκίνη-
σαν από το δημοτικό γήπεδο Ζευγολατιού. 
Το έργο αν και είχε καθυστερήσει σημαντι-

κά όχι με ευθύνη του δήμου, ολοκληρώθηκε και το 
γήπεδο έλαμψε, προσφέροντας στους αθλητές και τις 
ομάδες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προπονή-
σεις και κατά τις νυχτερινές ώρες.  
Στη συνέχεια σειρά πήρε το Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. 
Τριαντάφυλλος" στο Βραχάτι, όπου έγινε αντικατάστα-
ση φωτιστικών οροφής με νέα φωτιστικά τύπου led με 
πενταετή εγγύηση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κα-

τάλληλα για τη διεξαγωγή αγώνων. 
Επίσης στο Βραχάτι άρχισαν οι εργασίες για την συντή-
ρηση του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ, το οποίο βρίσκε-
ται επί της οδού Θεοδ. Βασιλείου. Έγινε αποκατάσταση 
των βλαβών στο εσωτερικό του χώρου με τοποθέτηση 
φωτιστικών, βάψιμο της περίφραξης, τοποθέτηση πά-
γκων, βάψιμο της μπασκέτας, αλλά και τοποθέτηση 
νέων προβολέων στους ιστούς φωτισμού για να μπο-
ρούν οι αθλητές, αλλά και οι δημότες λάτρεις του μπά-
σκετ να απολαμβάνουν νυχτερινές προπονήσεις. 
Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί πο-
δός και προβαίνουν σε αντικαταστάσεις λαμπτήρων στα 
φωτιστικά σώματα κατά μήκος των δημοτικών οδών. 
Όλα αυτά πραγματοποιούνται υπό το άγρυπνο βλέμμα 
του εντεταλμένου συμβούλου υπεύθυνου για την επο-
πτεία και το συντονισμό του Γραφείου Ηλεκτρομηχα-
νολογικών Έργων, δημοτικού συμβούλου κ. Κώστα 
Τριανταφύλλου, αλλά και της πολύ σημαντικής και αμέ-
ριστης υποστήριξης και βοήθειας του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" 
και του προέδρου του κ. Ανδρέα Σιάχου. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

∆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 στα κατάστηματά μας φτιαγμένες για την γευστική 
σας απόλαυση με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας!  

ΕΚΛΕΚΤΑ

ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
από

ΕΚΛΕΚΤΑ

ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑαπό

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

γευστικές
επιλογές

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ



ΕΥΝΟΪΚΉ ΡΥΘΜΙ-
ΣΉ ΛΉΞΙΠΡΟΘΕ-
ΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας, στα πλαί-
σια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 

107/31-07-2017-2017 τεύχος Α’) 
«Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνω-
ση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και 
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις 
οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ανα-
κοινώνει ότι: 
Με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 δί-
νεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών 
προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα 
του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί ή που 
θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες 
από την έναρξη ισχύος του Νόμου.
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται το σύ-
νολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι 
και 30/09/2017, ρυθμίζονται και κατα-
βάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσο-
στό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις 
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, 
καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκ-
πρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής 
ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη κα-
ταβολής τέλους. 
Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:
Αριθμός Δόσεων Ποσοστό απαλλαγής 
προσαυξήσεων-τόκων:
Εφάπαξ 100%
2 έως 24 80%
25 έως 48 70%
49 έως 72 60%
73 έως 100 50%
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, 
πλην της τελευταίας που μπορεί να εί-
ναι και μικρότερη των υπολοίπων.
Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι 
ευρώ (20 €).
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανω-
τέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η 
πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία της αίτη-
σης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμε-
νες δόσεις καταβάλλονται έως την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών από την ημερομηνία της αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγω-
γή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο 
Ταμείο του Δήμου Βέλου – Βόχας από 
16/8/2017 μέχρι και 30/11/2017 (κατα-
ληκτική ημερομηνία).
Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου Βέλου-Βόχας στα 
τηλ. 2741360515 (Μπούλιας Σωτήρης), 
2742360318 (Τσοτσώνη Παναγιώτα).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικη-
τικών Υπηρεσιών

Τρωγάδης Βασίλειος

Συνεργείο του 
δήμου στην Κυρά 
Βρύση εν δράσει

Τελική δοκιμή στο γήπεδο Ζευγολατιού:
Ο δήμαρχος Αν. Παπακυριάκος 
περιστοιχισμένος από τους Κώστα 
Τριανταφύλλου και Ανδρέα Σιάχο.

Αντικατάσταση φωτιστικών με 
άλλα τύπου led στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Βραχατίου

Νέα φωτιστικά στο 
ανοιχτό γήπεδο 
μπάσκετ στο Βραχάτι
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ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αισθητικός Κοσμητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 
      ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 agathouspa.gr

 https://agathouspa.gr/?post_type=product

 info@agathouspa.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ 
για το δικό σας 

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα 

και για εκπτώσεις 

27410
55405

•	 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΠΡΟΣΩΠΟΥ	(ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,  
ΑΚΜΗ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΣΥΣΦΙΞΗ,  
ΛΕΥΚΑΝΣΗ, ΧΗΜΙΚΟ PEELING)

•	 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΣΩΜΑΤΟΣ	(ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ, 
ΚΥΤΑΡΙΤΤΙΔΑ, ΣΥΣΦΙΞΗ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΡΑΓΑΔΕΣ)

•	 ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	(ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣΑΖ,  
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, SHIRODHARA,  
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)

•	 SOLARIUM	VEGA39	3ης	ΓΕΝΙΑΣ 
BY ROBERTO CAVALLI –DOLCE & CABBANA

•	 ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ	ΜΕ	ΡΙΖΙΚΗ	(ΒΕΛΟΝΑ)	ΚΑΙ	ΚΕΡΙ

•	 ΜΑΚΙΓΙΑΖ	ΝΥΦΙΚΟ,	ΒΡΑΔΙΝΟ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ (PRE WEDDING, NEXT DAY)

•	 ΒΑΦΗ	&	ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ	ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ

• MANICURE-PEDICURE

•	 ΠΩΛΗΣΗ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ	 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	ΜΑΚΙΓΙΑΖ	

Μόνιμη αποτρίχωση με το ! Το laser που έχει βραβευτεί ως το καλύτερο laser 
αποτρίχωσης παγκοσμίως και το μοναδικό laser εγκεκριμένο από τον αμερικανικό οργανισμό υγείας 
(FDA) για χρήση σε μαυρισμένο από τον ήλιο δέρμα και μάλιστα με απίστευτα κλινικά αποτελέσματα!



Δ. Ραψωματιώτης: Είμαι υποψήφιος γιατί… 
Το Επιχειρηματικό 
Αύριο δεν μπορεί 

να περιμένει!

Φίλες και φίλοι, 
Αποφάσισα να θέσω την υπο-
ψηφιότητά μου για τις εκλογές 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας 
με μοναδικό σκοπό αυτό που πί-
στευα και πιστεύω πάντα σε όλη 
τη διαδρομή μου, τη ζωή μου και 
την επιχειρηματική μου δράση: 
Το να θέλει να προσφέρει κα-
νείς με αγνές προθέσεις και 
με κριτήρια κοινωνικά, αγάπης 
και σεβασμού προς τον τόπο 
του, δεν είναι απλά μια ανάγκη 
και μια πρόθεση, αλλά κάποιες 
φορές είναι και καθήκον.
Ασχολούμαι πολλά χρόνια με 
το Επιμελητήριο και γνωρίζω 
πολύ καλά τι έχει συμβεί τα τε-
λευταία χρόνια, ή μάλλον, τι θα 
μπορούσε να έχει συμβεί ώστε 
οι Κορίνθιοι επιχειρηματίες που 
αγωνιούν νύχτα - μέρα για το αν 
θα μπορέσουν να επιβιώσουν  
την επόμενη χρονιά, να έχουν 
ένα αποκούμπι που να δίνει λύ-
σεις και προτάσεις σε ό,τι τους 
απασχολεί. 
Σίγουρα η οικονομική 
κρίση αποτελεί τροχοπέδη για 
πολλά που θα μπορούσαν να γί-
νουν. Και σίγουρα δεν είμαι απ’ 
αυτούς που λένε ότι έχουν 
το «μαγικό ραβδί» για να κά-
νουν τα πάντα μέσα σε λί-
γους μήνες να είναι τέλεια. 
Το οικονομικό περιβάλλον και οι 
συγκυρίες, ξέρουμε όλοι πολύ 
καλά, ότι καθορίζει τις τύχες 
όλων όσων ασχολούμαστε με 
την επιχειρηματικότητα.

Μακριά από εμάς οι πολι-
τικές ή οι αυτοδιοικητικές 
στηρίξεις και τα δήθεν φι-
λικά χτυπήματα στον ώμο. 
Εμείς προχωράμε ως ου-
δέτεροι και ανεξάρτητοι σε 
όλα τα επίπεδα και με όλη 
τη σημασία της λέξης, χωρίς 

πάτρωνες και λυκοφιλίες.

Γνωρίζω όμως πολύ καλά, 
-κι αυτό το λέω με βεβαιότητα 
και σιγουριά-, ότι αν δουλέ-
ψουμε όλοι μαζί, αρμονικά 
και οργανωμένα, αν ο καθένας 
έχει το αντικείμενό του και εργα-
στεί με σκοπό να κάνει το παν 
για να έχει τη μέγιστη απόδοση, 
όλα τα κακώς κείμενα μπο-
ρούν ν’ αλλάξουν. Κανείς και 
τίποτα δεν προόδευσε χωρίς 
κόπο, χωρίς προσπάθεια και χω-
ρίς θυσίες.
Ήδη οι εκλογές έχουν οριστεί, 

μέρα, δεν έχει ανάγκη ούτε από 
χρώματα, ούτε από κόμματα. 
Πολύ περισσότερο δεν έχει ανά-
γκη από όψιμους και πρόσκαι-
ρους δήθεν υποστηρικτές που 
θα δείξουν αρχικά ότι ενδιαφέρο-
νται γι’ αυτόν μέχρι να πετύχουν 
τον όποιο σκοπό τους και μετά 
θα τον αφήσουν στη μοίρα του. 
Ο επιχειρηματίας χρειάζεται 
πραγματική στήριξη και 
πραγματικό ενδιαφέρον για 
τα προβλήματά του. Θέλει να 
ξέρει ότι αυτός που τον εκπρο-
σωπεί δεν θα κάνει «αλισβερί-
σια» με κανέναν κυβερνητικό ή 
άλλον παράγοντα για να του κλεί-
σει τα μάτια. Θέλει να ξέρει ότι 
υπάρχει πρόγραμμα, οργά-
νωση και σχέδιο και ότι κάθε 
μέρα κάποιος θα μπορεί να του 
δώσει μια λύση, ή μια συμβουλή 
για κάτι που τον απασχολεί. Ότι 
έχει το Επιμελητήριο σύμ-
μαχό του σε ό,τι κάνει.

«Θα εργαστώ για ένα 
ενεργό και δραστήριο 
Επιμελητήριο»
  Εγώ αυτό έχω υποσχεθεί 
στον εαυτό μου, στην οικο-
γένειά μου που με στηρίζει, 
στους φίλους και στους συ-
νεργάτες μου που με ακο-
λουθούν: Ότι θέτω υποψηφιό-
τητα μόνο από ανάγκη και διά-
θεση προσφοράς και για κανέ-
ναν άλλο λόγο. Έχω μεράκι, 
όρεξη και θέληση να ασχο-
ληθώ ενεργά και με όλες μου 
τις δυνάμεις σε αυτό που 
προσωπικά θέλω να λέγεται 
Ενεργό και Δραστήριο Επι-
μελητήριο.    Θεωρώ ότι έχω 
την ικανότητα να το κάνω και 
πιστεύω ότι με τη συνδρομή και 
τη συμμετοχή των άξιων συνερ-
γατών μου, θα μπορέσουμε να 
καταφέρουμε πολλά. Και κυρίως 
να ανεβάσουμε το Επιμελητήριο 
Κορινθίας στο θώκο που του αξί-
ζει. Να ξεφύγει από τις παλιές 
τακτικές και να ανοίξει τα φτερά 
του όσο γίνεται περισσότερο. 
Μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε. Είμαστε σίγουροι γι’ 
αυτό. Θέλουμε μόνο τη δική 
σας συνεισφορά και τη στή-
ριξή σας σε αυτό τον προσω-
πικό και ταυτόχρονα συμμε-
τοχικό αγώνα. Και πιστεύουμε 
ότι στο τέλος αυτής της διαδρο-
μής θα είμαστε όλοι ενωμένοι, 
χωρίς κανέναν αποκλεισμό, για 
να αντιμετωπίσουμε μαζί το 
Επιχειρηματικό Αύριο που 
δεν μπορεί να περιμένει… 
Σας ευχαριστώ από καρδιάς…

Δημήτρης Ραψωματιώτης 
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Με άλλη ματιά στα γεγονότα
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«Θα κάνω το Επιμελητήριο Κορινθίας «σύμμαχο» των 
επιχειρηματιών» δηλώνει ο υποψήφιος Πρόεδρος δίνοντας σε 
αδρές γραμμές τους βασικούς πυλώνες της υποψηφιότητάς του 

όπως και ο τρόπος που θα πραγ-
ματοποιηθούν. Και ήδη βλέπω 
να υπάρχει ενδιαφέρον από αρ-
κετούς επιχειρηματίες να ασχο-
ληθούν ενεργά, είτε ως επικε-
φαλής συνδυασμών, είτε ως 
απλοί υποψήφιοι. Πραγματικά 
με χαροποιεί το γεγονός, ότι 
αρκετοί συνάδελφοι, γνω-
στοί και φίλοι, θέλουν να 
ασχοληθούν με το δύσκολο 
αυτό μονοπάτι. Ένα μονοπάτι 
όμως, που αν δεν ξέρεις να το 
περπατήσεις, μπορεί να σε οδη-
γήσει ακόμα και στο γκρεμό… 
Αυτό όμως που με λυπεί ιδιαί-
τερα, είναι ότι αυτές οι εκλογές, 
ήδη έχουν πάρει ένα χρώμα πο-
λιτικό ή αυτοδιοικητικό. Κά-
ποιοι «χρίζονται ως σωτή-
ρες» με τη στήριξη -φανερή 
ή κρυφή - κάποιων κομμά-
των, ενώ άλλοι, δέχονται 
απροκάλυπτα… αυτοδιοικη-
τικές στηρίξεις δημοτικών 
αρχόντων που, -γιατί άραγε;- 
θέλουν να έχουν λόγο και ρόλο 
στα θέματα και στις εκλογές του 
Επιμελητηρίου. Εμείς, παρα-
μένουμε σταθεροί σε όσα λέ-

γαμε και λέμε πάντα: Μακριά 
από εμάς οι πολιτικές ή οι 
αυτοδιοικητικές στηρίξεις 
και τα δήθεν φιλικά χτυπή-
ματα στον ώμο. Εμείς προχω-
ράμε ως ουδέτεροι και ανεξάρ-
τητοι σε όλα τα επίπεδα και με 
όλη τη σημασία της λέξης, χωρίς 
πάτρωνες και λυκοφιλίες.

«Γνώμονας λειτουργίας  
του Επιμελητηρίου,  
το συμφέρον 
του επιχειρηματία»
  Έχουμε ως όραμα ένα Επι-
μελητήριο με ανοικτές πόρτες σε 
όλους τους επιχειρηματίες. Ένα 
Επιμελητήριο που να λει-
τουργεί με αποκλειστικό 
γνώμονα τα συμφέροντα των 
επιχειρηματιών, τις δράσεις 
και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 
στα οποία πρέπει να δώσουμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία 
ώστε να προσελκύσουμε τους 
μοναδικούς πόρους που πλέον 
είναι διαθέσιμοι. Ένα Επιμελητή-
ριο αντάξιο της ιστορίας του, 
αλλά και της νέας οικονομικής 
εποχής που έχει δημιουργηθεί, 

που να προσεγγίζει τα προβλή-
ματα σε όλο το εύρος τους και όχι 
επιφανειακά, ούτε να τα σπρώ-
χνει κάτω από το χαλί.

Θέτω υποψηφιότητα μόνο 
από ανάγκη και διάθεση 
προσφοράς και για κανέ-
ναν άλλο λόγο. Έχω μεράκι,  
όρεξη και θέληση να ασχο-
ληθώ ενεργά και με όλες 
μου τις δυνάμεις σε αυτό 
που προσωπικά θέλω να  
λέγεται Ενεργό και Δραστή-

ριο Επιμελητήριο.    

 Η ομάδα μας αποτελείται 
από ενεργά μέλη του Δ.Σ. 
πρώην και νυν και από 
έμπειρους επιχειρηματίες 
από όλη την Κορινθία που 
αγωνιούν για το Αύριο και 
που θέλουν να ασχοληθούν και 
να προσφέρουν.  Ο επιχειρη-
ματικός κόσμος και η μεγάλη 
αγωνία του για την επόμενη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εξαιρετικά σοβαρή είναι η κατάσταση με τον 
ιό του Δυτικού Νείλου στην Αργολίδα.  

Το γεγονός επιβεβαιώνεται και σε Δελτίου Τύπου 
της Περιφέρειας όπου εκφράζεται και επισήμως  η βα-
θιά ανησυχία του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη για 
την έκταση που έχει λάβει ο ιός και μάλιστα με επιδη-
μιολογικά χαρακτηριστικά καθώς τα κρούσματα ολο-
ένα και αυξάνονται στον τοπικό πληθυσμό.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ μιλούν 
για 2 θανάτους και 12 κρούσμστα.

Τι γίνεται όμως από εδώ και πέρα; Και πώς μπορεί 
να θωρακιστεί η περιοχή, είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Μέσα από αυτήν την ανακοίνωση μαθαίνουμε πως 
συμφωνήθηκε με κοινή πρωτοβουλία και υπό τον συ-
ντονισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου να πραγμα-
τοποιηθεί σύσκεψη με όλες τις αρμόδιες αρχές και την 
φυσική παρουσία του Υπουργείου Υγείας στο άμεσο 
χρονικό διάστημα.

Εμείς αντιλαμβανόμαστε την σοβαρότητα της κατά-
στασης και το επείγον αυτής της σύσκεψης που σκοπό 
θα έχει, θέλουμε να πιστεύουμε, την άμεση λήψη μέ-
τρων. Επιμένουμε όμως στο «κατεπείγον» και όχι στο 
επείγον , διότι στην παρούσα φάση δεν καθησυχάζει 
κανέναν η πραγματοποίηση μιας σύσκεψης και με την 
φυσική παρουσία του Υπουργού Υγείας- όπως ζητάται 
, καθότι είναι θέμα δημόσιας υγείας που ξεφεύγει από 
τα συνήθη όρια.

Επομένως εμείς δεν αναζητάμε συνυπεύθυνους 
στην κρίση.Εμείς θέλουμε πρωταγωνιστές που θα με-
τέχουν αποτελεσματικά και θα αποτρέψουν την ελονο-
σία να εξαπλωθεί.

Κι εδώ απαιτείται τάχιστα χρηματοδότηση και  κινη-
τοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των επιστημό-
νων.

Διότι εάν ο Περιφερειάρχης εκφράζει την βαθιά του 
ανησυχία και μιλά για επιδημιολογική διάσταση, κανέ-
ναν δεν παρηγορεί -ούτε και τον αφορά-  ότι Περιφέ-
ρεια και δήμοι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα καταπο-
λέμησης των κωνωποειδών έχουν πραγματοποιήσει 8 
ψεκασμούς και υπάρχει εντομολογική επιτήρηση.

Ε και; Ποιον πολίτη της Αργολίδας και της Πελοπον-
νήσου πλέον αφορούν αυτά;

Έχει ξεφύγει ήδη η κατάσταση καλώς ή κακώς και οι 
ευθύνες θα αναζητηθούν μετά .

Η αλήθεια είναι ,σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πως έχει 
κτυπήσει καμπανάκι ,υπάρχει εσωτερική επikοινωνία 
όλων των θεσμικών φορέων αλλά και νοσοκομείων και 
κέντρων υγείας, για να περιοριστεί ο ιός και τα κρού-
σματα στην Αργολίδα.

Αυτό δείχνει και πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και 
καλό είναι οι υπεύθυνοι φορείς να επιδείξουν την ανά-
λογη σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Εκεί θα 
κριθούν. Ελπίζουμε να μην αμφισβητηθεί η επάρκειά 
τους και θρηνήσουμε κι άλλες ζωές.

Τζένη Σουκαρά

S.O.S για τον ιό του 
Νείλου – Αναλάβετε 

τις ευθύνες σας Βγήκε από τα συρτάρια της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης – επιτέλους – η μελέτη για την 
αντιμετώπιση των βλαβών που δημιουργεί η 
διάβρωση στην περιοχή ΙΝΤΕΝ της Κορίνθου, 
μια μελέτη η οποία είχε για πλέον των 3 ετών 
«κολλήσει» στην γραφειοκρατία και την έλ-
λειψη προσωπικού.

H Rap Media και ο moriasnews.gr  είχαν ανα-
δείξει το θέμα και την επικινδυνότητά του τον 
Απρίλιο ωθώντας  λίγες ημέρες μετά τον Αντι-
περφερειάρχη Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη να 
τοποθετηθεί και να μιλήσει για μια γραφειο-
κρατία επικίνδυνη εν τέλει για τις περιουσίες 
των Κορινθίων στην εν  λόγω περιοχή.

Σήμερα, οι εξελίξεις που καταγράφονται εί-
ναι θετικές, αφού μετά από εισήγηση του Π. 
Καλλίρη στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβού-
λιο, η μελέτη για την αποκατάσταση των βλα-
βών από την διάβρωση στην περιοχή ΙΝΤΕΝ 
Κορίνθου προχωρά. Το σώμα μάλιστα, ανιλαμ-
βανόμενο την σοβαρότητα από την εισήγηση 
του Αντιπεριφερειάρχη, απεφάνθη ομόφωνα.

Πρέπει να σημειωθεί πως η Μελέτη βρίσκε-
ται έως και τις 7 Αυγούστου σε δημόσια δια-
βούλευση ενώ της ευθύνη για την υλοποίησή 
της έχει η «Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοριν-
θίας». Ο Πελοπίδας Καλλίρης μιλά για ολοκλή-
ρωση των παρεμβάσεων εντός του 2017!

Στο Περιφερειακό συμβούλιο της Τετάρτης 
ο κ.Καλλίρης εισηγήθηκε και μια σειρά άλλων 
έργων προϋπολογισμού 2.500.000  τα οποία 
επίσης ομοφώνως εγκρίθηκαν από το σώμα. 
Πρόκειται για τα:
Α. Κατασκευή εγγειοβελτιωτικών Έργων Νο-

μού Κορινθίας με την ένταξη των υποέργων 
συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 €, 
όπως παρακάτω:

1. Ένταξη νέου υποέργου (28ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικού έργου στην περιοχή Κε-
φαλαρίου” με προϋπολογισμό και πίστωση 
120.000,00€

2. Ένταξη νέου υποέργου (29ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές 
Θροφάρι, Πάσιο, Λαλιώτη” με προϋπολογι-
σμό και πίστωση 190.000,00€

3. Ένταξη νέου υποέργου (30ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές 
ΤΟΕΒ Σκουπέϊκων, Στομίου και Λυγιάς” με 
προϋπολογισμό και πίστωση 220.000,00€

4. Ένταξη νέου υποέργου (31ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές Νε-
μέας και Αρχαίας Νεμέας” με προϋπολογι-
σμό και πίστωση 220.000,00€

5. Ένταξη νέου υποέργου (32ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή ομβροδεξαμενών στις περιοχές Αγγε-
λοκάστρου και Σοφικού” με προϋπολογισμό 
και πίστωση 190.000,00€

6. Ένταξη νέου υποέργου (33ο) με τίτλο “Κατα-

σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές Γα-
λατά και Πετρίου” με προϋπολογισμό και 
πίστωση 220.000,00€

7. Ένταξη νέου υποέργου (34ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές 
Στυμφαλίας και Λαύκας” με προϋπολογισμό 
και πίστωση 190.000,00€

8. Ένταξη νέου υποέργου (35ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές Θα-
λερού και Βελίνας” με προϋπολογισμό και 
πίστωση 180.000,00€

9. Ένταξη νέου υποέργου (36ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικού έργου περιοχής Μουλ-
κίου” με προϋπολογισμό και πίστωση 
220.000,00€

• Ένταξη νέου υποέργου (37ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικού έργου περιοχής Κρυονε-
ρίου” με προϋπολογισμό και πίστωση 
220.000,00€

• Ένταξη νέου υποέργου (38ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές 
Μάννας, Στυλίων και Παναριτίου” με προϋ-
πολογισμό και πίστωση 170.000,00€

• Ένταξη νέου υποέργου (39ο) με τίτλο “Συ-
ντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου Φε-
νεού” με προϋπολογισμό και πίστωση 
90.000,00€

• Ένταξη νέου υποέργου (40ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή υδραυλικών περιοχής Άσσου” με προ-
ϋπολογισμό και πίστωση 40.000,00€

• Ένταξη νέου υποέργου (41ο) με τίτλο “Ανα-
βάθμιση ηλεκτρολογικών υποδομών υπαρ-
χόντων γεωτρήσεων νομού” με προϋπολογι-
σμό και πίστωση 50.000,00€

• Ένταξη νέου υποέργου (42ο) με τίτλο “Κατα-
σκευή αρδευτικών έργων στις περιοχές Ψα-
ρίου και Καισαρίου”με προϋπολογισμό και 
πίστωση 180.000,00€.

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβα-
σης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλη-
τισμού και της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας για την υλοποίηση του έργου 
«Ανασκαφική έρευνα Ρωμαϊκής Έπαυλης 
στην Κατουνίστρα Λουτρακίου Νομού Κο-
ρινθίας για τα έτη 2017 – 2019».

Γ. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με-
ταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου «Κατασκευή Βάσεων και Μεταφορά 
– Τοποθέτηση Αιθουσών στον σχολικό συ-
γκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων». Η Περιφερει-
ακή Ενότητα Κορινθίας δίνει δύο προκατα-
σκευασμένες αίθουσες, αναλαμβάνοντας την 
μεταφορά τους και την τοποθέτησή τους 
στο σχολικό συγκρότημα Καλλιάνων, για την 
ενίσχυση των σχολικών υποδομών για την 
στέγαση του Δημοτικού και Γυμνασίου.

Χριστίνα Τσιορωτά

Διάβρωση ΤΕΛΟΣ στο ΙΝΤΕΝ 
Κορίνθου εντός του 2017
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Σε μεγάλο βαθμό έχουν απασχολήσει τις τοπικές 
αρχές οι κλοπές μεταλλικών αντικειμένων από τα 
φρεάτια της πόλης μετά από καταγγελίες, όπως ανα-
φέρει ο κ. Αντώνης Καραμανλής, Διευθυντής 
Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου.Η κλοπή μεταλλικών αντικειμέ-
νων από φρεάτια είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο 
που με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης αυξή-
θηκε, με στόχο την εκμετάλλευση υλικών όπως ο 
χαλκός και το μαντέμι.Τα, χωρίς καπάκια, φρεάτια 
αποτελούν άμεσο κίνδυνο τόσο για τους πολίτες 
όσο και για τα οχήματα. Η οικονομική δυσχέρεια 
που επικρατεί και στους Δήμους καθιστά την άμεση 
αντικατάσταση τους σχεδόν ανέφικτη, με τους αρ-
μόδιους να καλύπτουν τα κενά με πρόχειρες κατα-
σκευές και αντικείμενα. Ακόμα και μετά την αντικα-
τάστασή τους, όμως, οι κλοπές συνεχίζονται με τους 
ίδιους ρυθμούς, χωρίς ενδοιασμούς και αναστολές 
από τη πλευρά των δραστών.

Εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης που προκύ-
πτει από τις κλοπές αυτές, υπάρχει κίνδυνος και για 

κάποιο ατύχημα. Ο κ. Α. Καραμανλής επισημαίνει 
τις αναφορές που έχουν γίνει στις τοπικές αρχές, 
ακόμα και μηνύσεις, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια 
ουσιαστική λύση από τις αρχές. Καλούνται οι αστυ-
νομικές αρχές να αναλάβουν δράση για την εύρεση 
των δραστών και την επιβολή των αντίστοιχων ποι-
νών.Σύμφωνα με τον κ. Α. Καραμανλή, οι σχετικές 
υπηρεσίες αναζητούν κάποιο υλικό το οποίο θα 
μπορέσει να αντικαταστήσει τα μεταλλικά καπάκια 
στα φρεάτια, με στόχο τη μείωση του φαινομένου 
αυτού, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να αντέξει την κί-
νηση στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.

Κόρινθος: Και κίνδυνος ατυχήματος από 
τις κλοπές στα καπάκια των φρεατίων

Η σημερινή διοίκηση δεν ασχολήθηκε ποτέ με 
κανένα από τα προβλήματα που μας απασχολούν 
τα οποία είναι πάρα πολλά , αλλά γι αυτά θα 
αναφερθούμε σε άλλο άρθρο μας προσεχώς.

ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΕΖΙΝΗΣ:

Η άποψή μας είναι ότι η σημε-
ρινή διοίκηση του Επιμελητηρίου 
δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα 
των προβλημάτων μας και δεν 
μπόρεσε να δώσει λύσεις.

Ποια  όμως είναι η κατάσταση 
που βιώνει ο χώρος των επαγγελ-
ματιών-καταστηματαρχών   τα τε-
λευταία χρόνια;

Βιώνει μια κατάσταση οικονο-
μικά τραγική  με αμέτρητα και 
άλυτα προβλήματα..

Το θέμα που απασχολεί όλους 

τους συναδέλφους μας και ιδιαί-
τερα το χώρο των ελευθέρων 
επαγγελματιών είναι ο καθορι-
σμός των επαγγελματικών μας δι-
καιωμάτων και της μεγάλης φορο-
λογικής καταιγίδας.

Τι έκανε το Δ.Σ και  ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος γι’ αυτό?

Η σημερινή διοίκηση δεν ασχο-
λήθηκε ποτέ με κανένα από τα 
προβλήματα που μας απασχολούν 
τα οποία είναι πάρα πολλά , αλλά γι 
αυτά θα αναφερθούμε σε άλλο άρ-

Γι’ αυτό στηρίζουμε τον 
Δημήτρη Ραψωματιώτη
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 
χρόνια στο χώρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας ώθησε 
μια ομάδα συναδέλφων ελευθέρων επαγγελματιών να 
συγκροτήσουμε συνδυασμό με επικεφαλής τον Δημήτρη 
Ραψωματιώτη και να καταθέσουμε την υποψηφιότητά 
μας για τις ερχόμενες εκλογές του Επιμελητηρίου  που 
θα γίνουν από 1 έως 17 Δεκεμβρίου 2017.

θρο μας προσεχώς.
Δεν ασχολήθηκε με το ασφα-

λιστικό, δεν ασχολήθηκε με το 
φορολογικό, δεν ασχολήθηκε 
όπως έπρεπε με το αντικείμενο 
των εργασιών των ελευθέρων 
επαγγελματιών, τον αθέμιτο  
ανταγωνισμό που υπάρχει στο 
χώρο και την απαξίωση της δου-
λειάς μας.

Ένα Επιμελητήριο Κορινθίας 
που δυστυχώς η σημερινή διοί-
κηση το απαξίωσε.Πιο κάτω δεν 
πάει…..

Για όλα τα παραπάνω  και όχι 
μόνο… αποφασίσαμε να είμα-
στε υποψήφιοι στις ερχόμενες 
εκλογές του Επιμελητηρίου Κο-
ρινθίας και ζητάμε τη στήριξη 
των συναδέλφων στην προσπά-
θεια που κάνουμε να υπάρξει 
αλλαγή πορείας προς την ανά-
πτυξη και να δώσουμε επιτέ-
λους στο Επιμελητήριο Κοριν-
θίας το κύρος και την αποτελε-
σματικότητα που  αξίζει.

Σύντομα θα ανακοινωθούν 
και νέα ονόματα από όλους τους 
επαγγελματικούς κλάδους.

 
Μιχάλης Μεζίνης 

υποψήφιος με τον συνδυασμό 
«Επιχειρηματική Συνεργασία 

για το Αποτέλεσμα»  
με επικεφαλής τον Δημήτρη 

Ραψωματιώτη

Αν και Αύγουστος 
..μπαίνουν δίχτυα 
για τις μέδουσες!

Πράσινο  φως για την τοποθέτηση διχτυών 
στις πολυσύχναστες ακτές για την προστασία 
των λουομένων επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα 
των μεδουσών η κυβέρνηση. Το πρόβλημα 
εντοπίστηκε τον Μάιο αλλά τα μέτρα λαμβάνο-
νται τον Αύγουστο! Κοινώς οι μέδουσες μας 
έπιασαν στον ύπνο!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φά-
μελλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη 
Βουλή, θα κατατεθεί τροπολογία, πιθανότατα 
και εντός της εβδομάδας, ώστε να είναι δυνατό 
να τοποθετηθούν πλωτά μέσα προστασίας των 
λουόμενων και να μπορούν τουριστικές εγκα-
ταστάσεις να τοποθετήσουν δίχτυα στις ακτές 
που είναι πολυσύχναστες, ως ένα άμεσο μέτρο.

Στην ίδια απάντηση ο κ. Φάμελλος υποστηρί-
ζει ότι θα προωθηθεί και η ένταξη της περιοχής 
από Ψαθόπυργο έως Ναύπακτο και Ισθμό Κο-
ρίνθου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Προστατευ-
όμενων Περιοχών Natura 2000.

Αυτή η πράξη πέρα από κάλυψη ευρωπαϊκής 
υποχρέωσης της χώρας -είναι και τυπική υπο-
χρέωση- αποσκοπεί να αποκαταστήσει και να 
βελτιώσει τις οικολογικές λειτουργίες της θαλάσ-
σιας περιοχής, μέσα από τον έλεγχο των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονται 
με συγκεκριμένους κανόνες, ενώ θα δοθεί και η 
δυνατότητα για την καλύτερη παρακολούθηση 
των περιβαλλοντικών παραμέτρων, με τη δημι-
ουργία φορέα διαχείρισης αυτής της περιοχής.

Από πού ήρθαν οι μέδουσες;
Οπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Πε-

ριβάλλοντος, το φαινόμενο επηρεάζεται από 
τους επικρατούντες ανέμους, αλλά οι πληθυσμι-
ακές εξάρσεις οφείλονται σε βαθύτερα αίτια 
που είναι βιολογικά και οικολογικά και έχουν να 
κάνουν με τον τρόπο ανάπτυξης και την αλλη-
λεπίδραση με το βιοτικό περιβάλλον. Σε περιο-
χές του πλανήτη έχει συνδεθεί το φαινόμενο με 
την υπεραλίευση, αλλά και η κλιματική αλλαγή 
παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο, καθώς οι μέδουσες 
αναπαράγονται σε θερμές περιόδους. Από την 
άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί η συσχέτιση 
της ρύπανσης με τους υπερπληθυσμούς, αλλά, 
όπως έσπευσε να υπογραμμίσει ο κ. Φάμελλος, 
στο 99% των ελληνικών ακτών, με επίσημες με-
τρήσεις, δεν υπάρχει θέμα ρύπανσης και 
«έχουμε την υψηλότερη ποιότητα θαλασσών 
και αυτό είναι πλεονέκτημα και αναπτυξιακός 
πόρος για την Ελλάδα».

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση κινείται 
με βάση τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση 
της χώρας στο μέτωπο της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς είναι ζήτημα επιβί-
ωσης του πλανήτη. Παράλληλα, εξελίσσονται 
και άλλες παρεμβάσεις με άμεσα μέτρα προστα-
σίας και δράσεις για τα υγρά απόβλητα.
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ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΧΈΣΈΙΣ 

ΑΠΌ ΧΡΈΗ 
ΣΈ ΔΗΜΌΥΣ;

Και ο Γιώργος Παππάς «έδωσε τα χέρια» 
με τον Δημήτρη Ραψωματιώτη

Δήλωση του Λ. Μπαζιωτόπουλου
Μετά από αρκετά έτη οικονομι-

κής ύφεσης στην χώρα μας, νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις έχουν «μα-
τώσει» ήδη αρκετά. Ειδικότερα, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οι-
κονομίας έχουν υποστεί τρομερές 
οικονομικές συνέπειες λόγω της 
ύφεσης.

Οι συνέπειες αυτές γίνονται πιο 
μεγάλες στις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις εξαιτίας 
της έλλειψης ουσιαστικής ενημέ-
ρωσης και στήριξή τους, από τους 
κατεξοχήν θεσμικούς τους φορείς, 
με αποτέλεσμα αυτές , ενώ θα 
μπορούσαν, τελικά να μην έχουν 
πρόσβαση στα βασικά εργαλεία για 
την ανάπτυξής τους. Το πρόβλημα 
της ουσιαστικής ενημέρωσης και 

στήριξης των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονο 
στην περιοχή μας με αποτέλεσμα 
να αυξάνονται τα λουκέτα με ανυ-
πολόγιστες συνέπειες στην παρα-
γωγή, την απασχόληση και την 
ανάπτυξη.

Μπροστά σε όλα αυτά τα πολύ 
σημαντικά προβλήματα, οι θεσμι-
κοί φορείς της επιχειρηματικότη-
τας και ιδιαίτερα το Επιμελητήριο 
Κορινθίας, παραμένουν πλέον 
απλοί παρατηρητές και το μόνο 
που κάνουν είναι να καταγράφουν 
και να ανακοινώνουν τα καταστρο-
φικά για τις επιχειρήσεις του Νο-
μού μας αποτελέσματα.  Αυτή η 
κατάσταση που οδηγεί στην απο-
δυνάμωση των επιχειρήσεων του 
Νομού μας δεν μπορεί να συνεχι-
στεί, γι αυτό δηλώνω παρών  

και θέτω υποψηφιότητα για 
μέλος ΔΣ του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας στη πλευρά του Δη-
μήτρη Ραψωματιώτη (Επιχει-
ρηματική- Επαγγελματική Συ-
νεργασία για το Αποτέλεσμα) 
που στόχο έχει την ουσιαστική 
ενημέρωση, στήριξη και βοήθεια 
στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις μας και ταυ-
τόχρονα στην ενδυνάμωση της 
επιχειρηματικότητας μέσα από 
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πό-
ρους τους οποίους μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε προς όφελος των 
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης 
του Νομού μας.

Έχουμε ως όραμα ένα Επιμελη-
τήριο με ανοικτές πόρτες σε όλους 
τους επιχειρηματίες. Ένα Επιμελη-
τήριο που να λειτουργεί με απο-
κλειστικό γνώμονα τα συμφέρο-
ντα των επιχειρηματιών, τις δρά-
σεις και τα Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα στα οποία πρέπει να δώ-
σουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και ση-
μασία ώστε να προσελκύσουμε 
τους μοναδικούς πόρους που 
πλέον είναι διαθέσιμοι.

 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.  ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΜΒ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

(BA, MA, DBA)

Στο πλευρό του Δημήτρη Ραψωματιώτη και ο Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος

Συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο «Επιχειρηματική συνεργασία για το 
αποτέλεσμα» δήλωσε και ο Γιώργος Παππάς, έχοντας μαζί του επι-
χειρηματίες του Κιάτου αλλά και του Βέλου, όπου πρόσφατα ανέλαβε 
την προεδρία της τοπικής ομάδας. Ο Γιώργος Παππάς είναι αυτοδη-
μιούργητος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της πα-
ροχής υπηρεσιών και της προμήθειας υλικών συσκευασίας. Είναι 
Πρόεδρος του Π.Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ, ενώ έχει διατελέσει και Γενι-
κός Αρχηγός του ΠΕΛΟΠΑ ΚΙΑΤΟΥ. Χαρακτηρίζεται δυναμικός και 
δραστήριος και συνεργάζεται με τις περισσότερες επιχειρήσεις της 
Κορινθίας.

Αυτό μας έλειπε, θα έλεγε 
κανείς. Να έρθουν και κα-
τασχέσεις από χρέη σε Δή-
μους. Τα χρέη πολιτών και 
νομικών προσώπων προς 
τους Δήμους της χώρας 
έχουν φτάσει τα 500 εκ. 
ευρώ! Σύμφωνα με δημο-
σιεύματα και πληροφορίες 
μάλιστα, τις επόμενες μέ-
ρες θα αποσταλούν και ει-
δοποιητήρια πληρωμής και 
οι οφειλές θα βρεθούν 
αντιμέτωποι ακόμα και με 
κατασχέσεις λογαριασμών! 
Ενδεικτικό είναι πως μόνο 
στον Δήμο Αθηναίων τα 
χρέη από κλήσεις, πρόστιμα 
ή τέλη φτάνουν τα 
330.000.000 ευρώ και οι 
οφειλέτες ξεπερνούν τους 
1.150.000.
Τα πρώτα ειδοποιητήρια 
αναμένεται να φτάσουν 
εντός του Αυγούστου και οι 
δήμοι σε μία προσπάθεια να 
εξασφαλίσουν τα χρωστού-
μενα θα δώσουν τη δυνατό-
τητα ρύθμισης με απαλλαγή 
από προσαυξήσεις και τό-
κους. Συγκεκριμένα προ-
βλέπεται πλήρης απαλλαγή 
για όσους πληρώσουν τα 
χρέη τους εφάπαξ, 80% 
απαλλαγή για όσους πλη-
ρώσουν σε 24 δόσεις, 50% 
απαλλαγή για όσους πλη-
ρώσουν σε 25 ως 48 δό-
σεις, 30% απαλλαγή για 
όσους επιλέξουν τις 49 ως 
72 δόσεις και απαλλαγή 
10% για όσους πληρώσουν 
σε 73 με 100 δόσεις.
Αλήθεια, στους Δήμους της 
Κορινθίας, πόσα είναι τα 
χρέη πολιτών και νομικών 
προσώπων; Τι ποσά οφεί-
λονται σε κάθε Δήμο ξεχω-
ριστά; Αυτό μπορεί να φανεί 
από τις καταστάσεις των 
Δήμων και μάλιστα αναλυ-
τικά. Ιδιαίτερα για νομικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις, 
αυτές οι καταστάσεις μάλι-
στα πρέπει να δημοσιοποι-
ούνται. Ίδωμεν…

Πελοπόννησος: Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
λειτουργούν από φιλότιμο και δωρεές

 
Αναιμικοί προϋπολογισμοί, αποδε-

κατισμένο προσωπικό, παροπλισμέ-
νος ιατρικός εξοπλισμός, δυσκολία 
στην προμήθεια υλικών και φαρμά-
κων, διαχειριστική ανεπάρκεια έχουν 
προκαλέσει έμφραγμα στο σύστημα.

Τα Κέντρα Υγείας δεν έχουν ούτε 
ένα ευρώ να καλύψουν βασικές λει-
τουργικές δαπάνες, στηρίζονται σε 
δωρεές και φιλανθρωπίες – μέχρι 
δίσκο στις λειτουργίες βγάζουν οι 
κατά τόπους εκκλησίες, για την ενί-
σχυση των Κέντρων Υγείας αναφέ-
ρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Το ίδιο και τα νοσοκομεία. Πρό-
σφατα αναφέραμε την ευχάριστη 
είδηση για το Νοσοκομείο Κορίνθου 
( νοσοκομείο σε κομβική θέση) και 
την δωρεά που έκανε προς αυτό  το 
ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έναν αξο-
νικό τομογράφο που εδώ και 7 χρό-
νια είχε απολυτη ανάγκη.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέ-
δρου της ΠΕΟΔΗΝ οι εργαζόμενοι 
γιατροί  και νοσηλευτές συγκεντρώ-
νουν χρήματα για να αγοράσουν 
χαρτί υγείας, γάντια, σύριγγες, βρύ-
σες, λάμπες και επισκευάζουν μόνοι 
τους τεχνικές βλάβες. Δεν έχουν 
χρήματα να επισκευάσουν την θέρ-
μανση, αν και το χειμώνα οι συνθή-
κες είναι απερίγραπτες. Συντηρού-
νται με εράνους και παροχές.

Σε 30 Δήμους της Χώρας δεν υπάρ-

χουν Ειδικευμένοι Ιατροί στο Δημό-
σιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περί-
θαλψης, δηλαδή σε Κέντρα Υγείας, 
Πολυϊατρεία, συμβεβλημένους για-
τρούς με τον ΕΟΠΥΥ. Σε 145 Δήμους 
δεν υπάρχει Καρδιολόγος, σε 115 Δή-
μους δεν υπάρχει Γυναικολόγος και 
75 Δήμοι  δεν έχουν Παιδίατρο.

Ενδεικτικά για την Πελοπόννησο 
σύμφωνα με την  ΠΟΕΔΗΝ το Άρ-
γος δεν έχει Παιδίατρο, η Καλαμάτα 
έχει μόνο ένα Παιδίατρο, το Ναύ-
πλιο δεν έχει  Ακτινολόγο, Παιδία-
τρο, Γυναικολόγο, Καρδιολόγο, 
Οφθαλμίατρο, Φυσικοθεραπευτή.

Σύμφωνα με την «ακτινογραφία» 
της ΠΟΕΔΗΝ στο Κ.Υ. ΔΗΜΗΤΣΑ-
ΝΑΣ, σε μια  περιοχή με μεγάλη επι-
σκεψιμότητα ειδικά το χειμώνα, 
υπάρχει  μεγάλη έλλειψη υλικών με 
τις ανάγκες να καλύπτονται πολλές 
φορές από δωρεές πολιτών και συλ-

λόγων. Διαθέτει έναν οδηγό ασθενο-
φόρου που καλύπτει μία βάρδια. 
Δεν υπηρετεί καρδιολόγος με απο-
τέλεσμα οξέα περιστατικά να κινδυ-
νεύουν αφού η απόσταση από το 
νοσοκομείο είναι 80 και πλέον χιλιό-
μετρα και μάλιστα σε δύσβατες χιο-
νισμένες περιοχές.

Στο Κ.Υ. Τροπαίων Αρκαδίας   η 
απόσταση από το νοσοκομείο είναι 
85 δύσβατα χιλιόμετρα και δεν υπη-
ρετούν καρδιολόγος και παιδίατρος. 
Κάλυψη με οδηγό-ασθενοφόρο γί-
νεται μόνο σε μία βάρδια. Κινδυνεύ-
ουν ανθρώπινες ζωές αφού χρειάζε-
σαι παραπάνω από μία ώρα για να 
προσεγγίσεις το Νοσοκομείο, και 
ειδικά τους μήνες που ανθεί ο τουρι-
σμός. Δεν λειτουργεί μικροβιολο-
γικό εργαστήριο. Ελλείψεις υλικών, 
προβληματική επικοινωνία με την 
ΥΠΕ.

Ανάσα για τους 
οινοποιούς της Κορινθίας 
η κατάργηση του φόρου

Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
κρασί πριν από την έναρξη του τρύγου ζητεί η Εθνική 
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου 
(ΕΔΟΑΟ) και καλεί την κυβέρνηση, η οποία έχει γνωστο-
ποιήσει την πρόθεσή της να καταργήσει τον φόρο μέχρι 
το τέλος του έτους, να επισπεύσει τη διαδικασία, ψηφίζο-
ντας τη σχετική νομοθετική ρύθμιση έως τις 15 Αυγού-
στου. Σχετική επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομι-
κών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Ευάγγελου Αποστόλου, με κοινοποίηση στον πρωθυ-

πουργό, Αλέξη Τσίπρα, απέστειλε ήδη ο πρόεδρος της Διε-
παγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, Βαγγέλης 
Αργύρης, εκφράζοντας την ανάγκη να μη ναρκοθετηθεί και 
η νέα οινική χρονιά από τα αρνητικά φαινόμενα (παραοικο-
νομία, παράνομη διακίνηση κ.λπ.), που συνοδεύουν τον 
συγκεκριμένο φόρο από την αρχή της εφαρμογής του.

Ο κ. Αργύρης τονίζει στην επιστολή ότι «δεν υπάρχουν 
άλλα περιθώρια» για τον κλάδο, προσθέτοντας ότι ο ΕΦΚ 
υπήρξε ατελέσφορος, καθώς όχι μόνο δεν απέδωσε τα ανα-
μενόμενα στο Δημόσιο, αλλά έγινε και αιτία μεγάλης απώ-
λειας εσόδων (από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος) με τερά-
στιο κόστος ταυτόχρονα, για τον κλάδο και τα οινοποιεία.

Η κατάργηση του φόρου στο κρασί όσο πιο σύντομα γίνει, 
θα έχει σίγουρα σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην Κοριν-
θία που είναι μία από τις περιοχές που παράγει τόνους κρα-
σιού ετησίως και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας που είναι 
γνωστή και που εξάγονται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Πρόκειται για έναν φόρο που αύξησε το κόστος παραγω-
γής, χωρίς να επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα στο κρά-
τος, δημιούργησε σύγχυση και προβλήματα, αφού κάποιοι 
έπρεπε να ανεβάσουν και τις τιμές κάτι που ήταν «δίκοπο 
μαχαίρι» στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Όσο πιο 
γρήγορα λοιπόν, τόσο καλύτερα…
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ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 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

Υπέροχη καλοκαιρινή παράσταση παραδοσιακών χορών 
από τον "Μέγα Αλέξανδρο" στην παραλία Βραχατίου

Την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, ο Πολι-
τιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Βρα-
χατίου “Μέγας Αλέξανδρος” διοργά-
νωσε, στην παραλία Βραχατίου, την 
Καλοκαιρινή Παράσταση Παραδοσι-
ακών Χορών με Ζωντανή Ορχήστρα, 
που έφερε τον τίτλο “Πάντα ν΄ αντα-
μώνουμε”.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος τα 
τμήματα Παραδοσιακών Χορών του 
Πολιτιστικού Συλλόγου “Μέγας Αλέ-
ξανδρος”, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Λουτρακίου “Ίβυκος”, ο Πολιτιστικός 
& Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας 
“Θύαμις” και ο Όμιλος ΛαΪκής Παρά-
δοσης Μεγάρων “Αλκάθους & Καρία”. 
Η Σμύρνη και η Προποντίδα ζωντά-
νεψαν επί σκηνής από τους χορευτές 
και τις χορεύτριες του Πολιτιστικού & 
Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου “Μέ-
γας Αλέξανδρος” με τους χορούς, την 
ενδυματολογία, τα τραγούδια και το 
κατάλληλο σκηνικό!
Το εφηβικό τμήμα του Πολιτιστικού & 
Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου “Μέ-
γας Αλέξανδρος”, με χορούς από την 
Ανατολική Κρήτη, απέδειξε ότι η συ-
νέχεια της παράδοσης αποτελεί πραγ-

ματικότητα! 
Ο κ.Αθανάσιος Μπόσγας, Χοροδιδά-
σκαλος του Πολιτιστικού & Αθλητικού 
Συλλόγου Βραχατίου “Μέγας Αλέξαν-
δρος”, υπήρξε χορευτής και ο ίδιος, 
στην συγκεκριμένη εκδήλωση! 
Την επιμέλεια των δρώμενων είχε ο 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλη-
τικού Συλλόγου Βραχατίου “Μέγας 
Αλέξανδρος”, κ.Άρης Σταύρου.
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι “Ίβυκος”, 

“Θύαμις” και “Αλκάθους & Καρία” πα-
ρουσίασαν χορούς από την Σαμοθρά-
κη, τα Μέγαρα και τον Μοριά. 
Ανάμεσα στο κοινό, που παρακολού-
θησε την εκδήλωση, υπήρξαν επίση-
μοι φορείς καθώς και εκπρόσωποι 
άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων. Όλοι 
χειροκρότησαν θερμά τους συμμετέ-
χοντες στην εκδήλωση, τόσο για την 
παρουσία τους όσο και για το μεράκι 
και την άψογη συνεργασία τους!
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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

Ziria Music Festival 2017
Φουλ τριήμερο με πολλές εκπλήξεις

Ένα από τα πιο ξεχωριστά 
και ιδιαίτερα μουσικά φεστιβάλ 
επανέρχεται για ένατη συνε-
χόμενη χρονιά φέτος τον Αύ-
γουστο. Όπως και κάθε χρόνο 
από το 2009, έτσι και φέτος 
ανεβαίνουμε στο οροπέδιο 
της Ζήρειας, και ο χώρος του 
Χιονοδρομικού κέντρου δια-
μορφώνεται σε ένα πανέμορ-
φο ανοιχτό συναυλιακό χώρο 
υψηλών απαιτήσεων που θα 
φιλοξενήσει το Ziria Music 
Festival 2017.

Για ένατη χρονιά ανηφο-
ρίζουμε στην πανέμορφη δι-
αδρομή από το Ξυλόκαστρο 
προς τα μαγευτικά Τρίκαλα 
Κορινθίας κι ακόμα πιο πάνω 
στο θεϊκό οροπέδιο της Ζή-
ρειας, για το πιο high και ανοι-
χτό πάρτι του καλοκαιριού! 
Μια παραγωγή που εξακολου-
θεί να είναι home made, συμ-
μετοχική, ακηδεμόνευτη και 
ελεύθερη, σε μια φανταστική 
τοποθεσία Natura, ψηλά στο 
βουνό στα 1.550 μ. υψόμετρο. 
Μια μαραθώνια non-stop μου-
σική γιορτή με τρεις σκηνές, 
open, in και after, από νωρίς 
το μεσημέρι έως νωρίς το …
πρωί, με φανταστικές μπάντες 
και παραγωγούς, με μοναδικές 
εναλλακτικές δραστηριότητες, 
φιλική για όλες τις ηλικίες, παι-
διά και ..σκυλιά!

Για πρώτη φορά φουλ τριή-
μερο, πιο πλούσιο, πιο δυνατό, 
πιο συμμετοχικό και με πολλές 
εκπλήξεις! Είσοδος, κατασκή-
νωση, μοναδικές εναλλακτικές 
δραστηριότητες, όλα ελεύθερα! 

Ο χώρος, το Σαλέ και οι υπο-

δομές θα είναι όλα έτοιμα και 
θα υποδέχονται κατασκηνωτές 
και επισκέπτες από την Τετάρ-
τη 23 Αυγούστου.

Οι συμμετοχές
Ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι 

στο χρόνο και στον χώρο, από 
την αρχαία ελληνική μουσική 
έως τη σύγχρονη ροκ και ηλε-
κτρονική και από τη Θράκη έως 
την Κρήτη και την Αφρική! Μας 
ταξιδεύουν είκοσι πέντε κορυ-
φαίες μπάντες, από διάφορα 
είδη της ανεξάρτητης σκηνής, 
djs και μουσικοί παραγωγοί:

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC (Thrax Punks) 
/ Void Droid / Puta Volcano / 
Planet of Zeus /Space Blanket 
/ Petros Floorfiller Kozakos / 
Nikolas Gale / Molimo / Black 
Athena και Negros Tou Moria 
/ Les SkartOi/ The Big Nose 

Attack /1000mods / Southern 
Psych Groove / Kafka Takes 
Notes / Alex Dante /Bump 
trio / “Συν-αυλία” / Dr. Albert 
Flipout’s one CAN band – aka 
Mickey Pantelous – / Holy 
Monitor / A Victim Of Society / 
Whereswilder / Sleepin Pillow 
/ Balothizer / SUPERSAN / 
CAYETANO

Το πρόγραμμα είναι μαρα-
θώνιο αλλά έτσι δομημένο, 
ώστε όσοι δε μπορούν να το 
παρακολουθήσουν στο τρι-
ήμερο, όποια μουσική και αν 
ακούνε, να μπορούν να βρουν 
δυο μέρες, μια ή ακόμη ένα τε-
τράωρο του φετινού φεστιβάλ 
που να τους αφορά!

Εναλλακτικές  
δραστηριότητες

Πολλά “ξεχωριστά” θα ολο-

κληρώσουν την εμπειρία του 
Ziria Music Festival 2017
• Οργανωμένη Κατάβαση στο 

Σπήλαιο με τον ΣΠΕΛΕΟ – 
SPELEO).

• Οργανωμένη πεζοπορία στο 
Δάσος με τον ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ 
ΑΔΩΝΙΣ).

• “Συν-αυλία” και παρουσίαση 
αρχαίων οργάνων, όπου η 
λύρα του Ερμή, το αρχαιό-
τερο έγχορδο μουσικό όρ-
γανο, θα ακουστεί ξανά στον 
τόπο που γεννήθηκε!

• Σεμινάριο γιόγκα μαζί με βα-
σικές αρχές συγκέντρωσης 
και διαλογισμού με τον Τάσο 
Σχοινά

• Ανοιχτο μάθημα Tai Chi από 
τη Σχολή παραδοσιακών κι-
νέζικων τεχνών «Γερανία»

• Επίδειξη WUDANG KUNG FU 
και Tai Chi από την Σχολή 

Παραδοσιακών Κινεζικών 
Τεχνών Γερανία με τις ομά-
δες Λουτρακίου, Κιάτου και 
Κορίνθου!

• Ξεχωριστά σημαντική θα 
είναι η μεγάλη συνέρευση 
πολλών γνωστών μουσικών 
των μπλουζ σε ιδιαίτερο 
event στο Σαλέ την Παρα-
σκευή 14:00 – 17:00!
Ένα φουλ τριήμερο μαρα-

θώνιο μουσικό φεστιβάλ, με 
τη συμμετοχή πολλών, ροκ και 
όχι μόνο, εξαιρετικών συγκρο-
τημάτων από την Πέμπτη 24, 
Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 
Αυγούστου 2017, στο Αθλητι-
κό κέντρο Ζήρειας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, η 
τοποθεσία ιδανική και η πρό-
σβαση πολύ εύκολη.

Πηγή: www.ziriafestival.gr
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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

Έκθεση φωτογραφίας «EXPRESSIONS» στο Σούλι
«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 

χθες τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας 
“Expressions” της Φωτογραφικής Λέσχης 
Κορίνθου / Corinthian Photography Club στο 
κτήριο του Φιλοπροοδευτικού - Πολιτιστικού 
Συλλόγου Σουλίου "Η Μέλισσα" στο Σούλι Κο-
ρινθίας. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην 
εκδήλωση και ήρθε σε επαφή με την τέχνη της 
φωτογραφίας αλλά και τους ίδιους τους φωτο-
γράφους που ήταν παρόντες και εξήγησαν τις 
δουλείες τους.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του 
και τον θερμό χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερει-
άρχης Πελοποννήσου κος. Άγγελος Παπαγγε-
λόπουλος.

Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή σας. 
Η έκθεση φωτογραφίας «EXPRESSIONS» 

της Φωτογραφικής Λέσχης Κορίνθου παρου-
σιάστηκε πρώτη φορά στο κεντρικό Gala του 
φεστιβάλ φωτογραφίας Corinth Exposed 2017 
στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου με την 
υποστήριξη του κέντρου Πολιτισμού, Αθλητι-

σμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθί-
ων και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και μεταφέρθηκε στο Σούλι ύστερα 
από πρόσκληση του συλλόγου "Η Μέλισσα".

Παρουσιάστηκαν έργα των μελών του 
Corinthian Photography Club / Φωτογραφικής 
Λέσχης Κορίνθου: Γιώργος Γεωργόπουλος, 
Λορένα Κίρκ Γιαννούλης, Βασιλική Κατσιγε-
ώργη, Δήμητρα Καψαλάκη, Ελένη Κούτλα, 
Κώστας Κριεμπάρδης, Σωκράτης Λαμπρό-
πουλος, Βλάσης Μαυραγάνης, Αναστάσης 
Πρωτοπαπάς, Αθανάσιος Σκάζας, Κατερίνα 
Φιλοπούλου.

Με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου.

Σικυώνια 2017
Ωράριο επισκεψιμότητας
20,00 - 22,00 καθημερινές
18,00 - 21,00 Σάββατο και Κυριακή»

Από την ανάρτηση του Συλλόγου  
στο Facebook

Η Στιμάγκα 
γιορτάζει τον τρύγο

Αφιερωμένες στον τρύγο και τους αμπελουργούς της 
Στιμάγκας είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
την Παρασκευή 25 Αυγούστου στην τοπική κοινότητα 
Στιμάγκας, με διοργανωτή τον Χορευτικό και Λαογραφι-
κό Σύλλογο «ΘΥΑΜΙΣ». Συμμετέχουν χορευτικά από: τη 
Γεωργία, το Φολκλορικό Χορευτικό Συγκρότημα «ΑΒΚΗΑ-
ΖΕΤΙ» από το Kutaisi της ΓΕΩΡΓΊΑΣ. Η συμμετοχή του συ-
γκροτήματος στις ελληνικές εκδηλώσεις πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με το Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθήνας και με 
τον πρόεδρό του Δρα Avtandil Mikaberitze.

Μουσικά ακούσματα από τον Αλγερινό τραγουδοποιό 
YELAS. Επίσης συμμετέχουν: Αττικό Κέντρο Χορού, 
Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Συνοικίας Κοντιτο 
Θήβας, Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας 
"Θυαμις". Θα ακολουθήσει  γλέντι με ζωντανή μουσική. 
Τραγούδι: Ζαχαρή Αγγελική. 

Υπό την αιγίδα του δήμου Βέλου-Βόχας. 
Χορηγός επικοινωνίας: RapMedia. 
Είσοδος Ελεύθερη. 
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρά & διάφορα
Άδειες λειτουργίας 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων

Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 
4479/2017 (ΦΕΚ. 94/A/29-06-
2017) περί κατηγοριοποίησης 
και αδειοδότησης αθλητικών 
εγκαταστάσεων καθώς και 
χορήγησης άδειας διεξαγωγής 
αθλητικών αγώνων, ενημερώνουμε 
τους αρμόδιους φορείς  τα εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1) Οι δήμοι όλης της χώρας 
εκδίδουν μέσα σε τρείς (3) 
μήνες από  τη δημοσίευση του 
Νόμου, ήτοι έως τις 29/09/2017 
απόφαση με την κατάταξη όλων 
των δημοτικών και κοινοτικών 
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός 
των διοικητικών τους ορίων, με 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου και απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.
2) Ομοίως έως 29/09/2017  και 
εφόσον διαθέτει αθλητικές 
εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία 
της, η Περιφέρεια οφείλει να 
ολοκληρώσει την κατάταξή τους 
σε ομάδες  και να την κοινοποιήσει 
στους οικείου δήμους και στη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
3) Για τους σωματειακούς και 
όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης 
υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για τις 
ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, η 
κατηγορία στην οποία εντάσσονται 
βεβαιώνεται αιτιολογημένα με 
υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή 
του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, 
προκειμένου να εκδοθεί η άδεια 
λειτουργίας του άρθρου 56Β του 
Ν.4479/2017 από την αρμόδια Αρχή.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1) Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε 
αθλητικής συνάντησης απαιτείται 
άδεια τέλεσης αγώνων. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται 
είναι 
- Άδεια λειτουργίας της αθλητικής 
εγκατάστασης ή αγωνιστικού 
χώρου,
- Έγκριση αναγνωρισμένης 
αθλητικής ομοσπονδίας, ή 
διοργανώτριας αρχής, 
- παραχώρηση δικαιώματος 
χρήσης από ιδιοκτήτη και 
- βεβαίωση καλής λειτουργίας 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
εισιτηρίων και εποπτείας, για τα 
αθλήματα για τα οποία κρίνεται  
απαραίτητο 
Οι άδειες  τέλεσης αγώνων 
χορηγούνται από τη Δ/νση 
Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Μαινάλου & Σέκερη 37, 1ος 
όροφος). Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 2710234405 (Νίκος 
Σωτηρόπουλος) και 2710234456 
(Αγγελική Πουλοπούλου – 
προϊσταμένη Δ/νσης).
Εκ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας – 
Τμήμα Αθλητισμού Πολιτισμού

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 
στην Ελληνική Αστυνομία

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

Το πρώτο 12ωρο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης πολι-
τών «Πρώτες Βοήθειες για 
Πολίτες»  πραγματοποιήθη-
κε από το Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού 
Κορίνθου,  στην Ελληνική 
Αστυνομία Περιφέρειας 
Κορίνθου έπειτα από το 
Σύμφωνο Συνεργασίας  που 
υπέγραψε ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός  με τον Γενικό 
Γραμματέα Δημοσίας Τά-
ξης, το οποίο προβλέπει την 
οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.
ΑΣ) σε όλη την Ελλάδα σε 
θέματα  Πρώτων Βοηθειών 
από εξειδικευμένους εκπαι-
δευτές του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού.

 Το πρόγραμμα υλοποι-
ήθηκε 26-27 Ιουλίου 2017 
είχε διάρκεια 6 ώρες την 
ημέρα και  συμμετείχαν 15 

Αστυνομικοί. Στόχος του 
εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος «Πρώτες Βοήθειες για 
Πολίτες» είναι η εκμάθηση 
των βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων Πρώτων Βοη-
θειών στο γενικό πληθυσμό. 
Ο πολίτης που ολοκληρώ-
νει επιτυχώς το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης θα είναι σε 
θέση να παράσχει τις Πρώ-
τες Βοήθειες σε περίπτω-
ση ατυχήματος, με σκοπό 
τη διατήρηση της φυσικής 
ακεραιότητας του θύματος 

μέχρι την άφιξη των υπη-
ρεσιών εκτάκτου ανάγκης. 
Για την εκπαίδευση χρησι-
μοποιήθηκαν προπλάσματα 
και κατάλληλος εξοπλισμός  
για την πρακτική εξάσκηση 
των συμμετεχόντων 

 Το Σώμα Εθελοντών Σα-
μαρειτών Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Κορίνθου 
έχει ήδη προγραμματίσει τα 
επόμενα προγράμματα ώστε 
να εκπαιδευτεί το σύνολο 
των Αστυνομικών της Κο-
ρινθίας.

Παρατείνεται μέχρι 
τέλος του 2019 το 
πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 
εξασφαλίζεται η λειτουργία του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», 
σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών ν. 4483/2017.
Στο συγκεκριμένο άρθρο εκτός 
από την παράταση μέχρι το 
2019, προβλέπεται η οικονομική 
βιωσιμότητα του Προγράμματος 
μέσω συγκεκριμένων κωδικών. 
Για το προσωπικό επισημαίνεται ότι 
«οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου των απασχολούμενων 
για την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών, παρατείνονται από τη 
λήξη τους μέχρι τις 31.12.2019».
Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση δεν 
ικανοποιεί τους εργαζόμενους 
καθώς διεκδικούν την μόνιμη 
και σταθερή εργασία. Μάλιστα σε 
περίπτωση που δεν υπάρξει θετική 
ανταπόκριση από τα συναρμόδια 
υπουργεία προειδοποιούν με 
κινητοποιήσεις.
Στο επίμαχο άρθρο 153 του 
ν.4483/17 υπογραμμίζεται ότι οι 
συμβάσεις των απασχολούμενων 
του Προγράμματος «σε καμία 
περίπτωση δεν μετατρέπονται 
σε αορίστου χρόνου». Για τη 
χρηματοδότηση και υλοποίηση 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι» απαιτείται το ποσό των εξήντα 
εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ για 
κάθε πλήρες έτος της παράτασης, το 
οποίο προέρχεται από το λογαριασμό 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
συνταξιούχων, μέχρι του ύψους 
των σαράντα εκατομμυρίων 
(40.000.000) ευρώ, από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι 
του ύψους των πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ, από την ειδική 
εισφορά ασφαλισμένων, που 
θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του 
ν. 4052/2012 για τη χρηματοδότηση 
του Προγράμματος «Κατ’ οίκον 
Φροντίδα Συνταξιούχων» μέχρι 
του ύψους των δεκατεσσάρων 
εκατομμυρίων (14.000.000) ευρώ 
και τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι 
του ύψους του ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000) ευρώ.
Η μεταφορά των πόρων 
αποφασίζεται με Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εσωτερικών. 
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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”

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.:  27420 20950    FAX.: 27420 20951
KIN.: 693 22 94 930
e-mail: pleon.og@gmail.com

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ: 

Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F  210 95 79 888

Ένα βιβλιοπωλείο στην παραλία...
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,
αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών»*

Είχε αρχίσει να σουρουπώ-
νει στην παραλία στο Βραχάτι. 
Άναβαν τα φώτα σιγά σιγά και 
ο Κορινθιακός ήταν πλημμυ-
ρισμένος από έντονα χρώμα-
τα. Καθόμασταν με τον Θωμά 
και δροσιζόμασταν και δεν 
πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. 
Κόσμος ανέβαινε και κατέβαι-
νε δυο-τρία σκαλιά και ανέ-
βαινε σ’ ένα ευρύχωρο μπαλ-
κόνι· περιδινιζόταν με μικρές 
τσάντες στα χέρια και όλοι 
είχαν κάτι να πουν ο ένας στον 
άλλο. Μαμάδες και μπαμπά-
δες, μικρά παιδιά, χαρούμενα, 
ξεφύλλιζαν βιβλία και περιοδι-
κά, πηγαδάκια σχηματίζονταν 
από τους πιο ηλικιωμένους.

Δεν είναι συνηθισμένο να 
λειτουργεί ένα βιβλιοπωλείο 
στην παραλία, δίπλα στα μπαρ 
και τις καφετέριες και να μα-
ζεύει περισσότερο κόσμο -και 
μάλιστα να λειτουργεί νυχτε-
ρινές ώρες. Η εποχή αποτρέ-
πει τους περισσότερους να 
αντιμετωπίζουν με τη δέουσα 

προσοχή τέτοια φαινόμενα, 
άσε που τα περιγελούν και τα 
περιφρονούν. Γιατί, αλήθεια; 
Γιατί είναι αποκτηνωμένη η 
κοινωνία; Γιατί τα γράμματα 
είναι πια για λίγους; Γιατί η 
λογοτεχνία δεν λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη; Μήπως γιατί 
έχει αποξενωθεί από την κοι-
νωνία και έχει χάσει τη σφρι-
γηλότητά της;

Ξεχωριστή εικόνα. Κοιτα-
ζόμαστε και χασκογελά-με (με 
την καλή έννοια...). Πάμε να 
συναντήσουμε τους «παρεκ-
κλίνοντες» βιβλιοπώλες, που, 
κόντρα στα επικρατούντα, 
αποφάσισαν να διεισδύσουν 
στην «αγορά» με το πνεύμα 
και όχι με τη γαστέρα. Ενα 
ζευγάρι κοντά στα πενήντα· 
«φευγάτοι», τρελούτσικοι, με 
το γέλιο στα πρόσωπά τους 
-σαν φωτοστέφανο. Ρομα-
ντικοί και ατίθασοι, προσπα-
θούν να μας πάνε ένα βήμα 
μπροστά. «Η πρόοδος -έλεγε 
ο Οσκαρ Ουάιλντ- επιτυγχά-

νεται μέσα από την ανυπακοή 
και την επανάσταση».

Υπό το λυκόφως π παρα-
λία μετατρέπεται σε ένα εξό-
χως υπαινικτικό φαινόμενο 
και αποκτάει μια εσωτερική 
ομορφιά σαν αυτή που έχει 
καρφωθεί στο μέτωπο των 
ιδιοκτητών του βιβλιοπωλεί-
ου. Ανυπακοή στα τετριμμένα, 
επανάσταση στις μικρές συ-
νήθειες που έχουν αποκτηθεί 
με τη βία του καταναλωτι-
σμού. Περιεργαζόμαστε τους 
πάγκους. Οι σημαντικότεροι 
Έλληνες και ξένοι λογοτέχνες 
υπογράφουν τα βιβλία· από 
κοντά δοκίμιο, Ιστορία ακόμη 
και φιλοσοφία -και παιδικά 
«ψαγμένα, που ερεθίζουν την 
περιέργεια των παιδιών και 
κάνουν την ανάγνωση από-
λαυση, οξύνοντας ταυτόχρο-
να τις νοητικές λειτουργίες. 
Προσποιούμεθα τους αδιά-
φορους και προσπαθούμε να 
ακούσουμε τι λένε στα πηγα-
δάκια.

Λογοτεχνικές κουβέντες 
-σταράτες: για τον Θωμά Κο-
ροβίνη και τον Ηλία Πετρό-
πουλο, για τον Βιζυηνό και τον 
Παπαδιαμάντη, τον Καμί και 
τον Τσβάιχ, τους Αμερικανούς 
συγγραφείς (κυρίως Τζακ Λό-
ντον, Κερουακ, Κόνραντ), για 
τους Ρώσους και τους Λατί-
νους.

Κόκαλο με τον Θωμά. Ούτε 
μνημόνια, ούτε δικαστές, ούτε 
προσκυνημένοι και απροσκύ-
νητοι -τα ενδιαφέροντα είναι 
στραμμένα στο περιεχόμενο 
των βιβλίων. Να ήλθε κάποια 
άνοιξη; Οσκαρ Ουάιλντ και 
πάλι; «Μην μιλάς με ασέβεια 
για την κοινωνία. Μόνο άν-
θρωποι που δεν μπορούν να 
ενταχθούν σε αυτήν μιλάνε 
κατ’ αυτόν τον τρόπο».

Μας πληροφορεί το «ζαβο-
λιάρικο» ζευγάρι ότι το βιβλι-
οπωλείο λειτουργεί στην πα-
ραλία από το 1993! Και εμείς 
κοιμόμαστε. Ήξερα την ύπαρ-
ξη του βιβλιοπωλείου αλλά 

αυτού μέσα στη μικρή πόλη, 
όχι του «παραρτήματος» της 
παραλίας. Θα το ξαναεπισκε-
φτούμε -να δούμε αν αντέχει 
ή πόσο ακόμη θα αντέξει. Μα-
κάρι εσαεί...

* [Το άρθρο του Γιώργου 
Σταματόπουλου δημοσιεύτηκε 
στην «Εφημερίδα των Συντα-
κτών» στη μόνιμη στήλη που 
διατηρεί ο αρθρογράφος και 
συγγραφέας  υπό τον τίτλο 
«Τρίτη Ματιά». Η ανάγνωσή 
του ήταν έκπληξη για όλους! 
Μια γλαφυρή περιγραφή ενός 
τόσο όμορφου, απλού και ιδι-
αίτερου χώρου στην παραλία 
Βραχατίου. Ενός πολυχώρου 
πολιτισμού και δράσεων: Του 
βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου. 
Αποφασίσαμε να το αναδημο-
σιεύσουμε γιατί αυτή η αναφο-
ρά σε μια εφημερίδα πανελλή-
νιας κυκλοφορίας θεωρούμε 
ότι τιμά την περιοχή μας…]

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση...
Στην φωτογραφία είναι οι κ. Παπαχρήστου (από Βοχαϊκό - φωτογράφος, 

ερευνητής), ο κ. Κορδώσης Μιχάλης (καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 
μεγάλη προσφορά και συμβολή στα Κορινθιακά γράμματα και όχι μόνο) και ο 
Κώστας Σχοινοχωρίτης (ιστορικός - συγγραφέας από το Ζευγολατιό). Η φω-
τογραφία τραβήχτηκε στον κήπο του εστιατορίου "Γυροβολιές" (κ. Μούργελας 
Παναγιώτης) μετά από συνάντηση, φαγητό και συζήτηση των τριών εκλεκτών. 
Οι κ. Παπαχρήστου και Κορδώσης ενήμεροι για την συγγραφική δραστηριότητα 
του Κ. Σχοινοχωρίτη, καθώς και για την προεργασία του επόμενου βιβλίου του, 
που θα αφορά την ιστορία των χωριών της Βόχας, εξέφρασαν την επιθυμία 
τους να βοηθήσουν, ανανεώνοντας το ραντεβού για το άμεσο μέλλον...
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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!

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

στην Γκούρα 
43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ 

- ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

 Τηλ.: 6909976797

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ, 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
 Τηλ.: 6946-394990
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Μια μοναδική μέθοδος για 
το κόψιμο του καπνίσματος 
που βασίζεται σ' ένα συναρ-
παστικό πρόγραμμα 10+1 
φακέλων. Ο κάθε φάκελος 
περιέχει ένα προσωπικό και 
σημαντικό μήνυμα ζωής βα-
σισμένο σε ιατρικές μελέτες 
και προγράμματα, και ένα 
επιστημονικό πρόγραμμα που 
σας δείχνει τι πρέπει να κάνε-
τε και τι να αποφύγετε από το 
πρώτο λεπτό. 

Ο συγγραφέας Δημήτρης Α. 
Ασσιώτης, μανιώδης καπνι-
στής ο ίδιος, εμπνεύστηκε το 
πρωτότυπο και συναρπαστικό 
πρόγραμμα των 10 φακέλων 
και το εφάρμοσε πρώτα στον 
εαυτό του. Πετυχαίνοντας το 
στόχο του και μένοντας επί 25 
χρόνια(!) μακριά από τον εθι-
σμό του τσιγάρου, ο Δημή-
τρης Α. Ασσιώτης αποφάσισε 
να μοιραστεί την επιτυχημένη 
μέθοδό του. Έτσι προχώρησε 
στη συγγραφή του βιβλίου 
του "Κόψτε το κάπνισμα σε 
24 ώρες".

Οι δέκα φάκελοι που συνο-
δεύουν το βιβλίο είναι απα-
ραίτητο να ανοιχθούν μόνο 
αφού το βιβλίο διαβαστεί 
καλά από τον ενδιαφερόμενο 
και αφού η απόφαση για την 
διακοπή του καπνίσματος εί-
ναι οριστική και ισχυρή. 

Φάκελοι για την πρώτη 
ώρα, για την πρώτη μέρα, για 
τη δεύτερη μέρα και ακόμη 
ένας φάκελος μυστήριο για 
το τέλος της προσπάθειας. 

Η εφημερίδα μας παρουσι-
άζει σήμερα ένα πρώτο από-
σπασμα από το βιβλίο, του 
οποίου τμήματα κατά καιρούς 
θα δημοσιεύει.

Δημήτρης Α. Ασσιώτης: 
Κόψτε το κάπνισμα σε 24 ώρες

O Έλληνας και το κάπνισμα
Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οι Έλληνες είμαστε οι 
“πρώτοι” καπνιστές στην Ευρώπη, καλά 
διαβάσατε, καπνίζουμε πιο πολλά τσιγάρα 
απ’ όλους τους άλλους Ευρωπαίους.

Κάθε Έλληνας καπνίζει κατά μέσο όρο 
3.000 τσιγάρα ετησίως και είναι περίπου 
διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Δεύτεροι στη κατανάλωση 
έρχονται οι κάτοικοι του Λουξεμβούρ-
γου με 2.150 τσιγάρα ετησίως και τρίτοι 
οι Ισπανοί με 2.000 τσιγάρα.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνω-
ση Υγείας (Π.Ο.Υ.) το 40% των Ελλήνων 
“καπνίζουν” και σε παγκόσμιο επίπεδο 
είναι δεύτεροι μετά τους Πολωνούς.

Σκεφθείτε για λίγο, δεύτεροι σ' όλο 
τον κόσμο είναι απίστευτο! Και το ποσοστό αυξάνεται κατά 
5% κάθε χρόνο.

Σε εφιάλτη με απρόβλεπτες συνέπειες εξελίσσεται το κά-
πνισμα στη χώρα μας. Πρέπει επίσης ν’ αναφέρω με μεγάλη 
μου λύπη ότι οι Έλληνες κατέχουμε τη πρώτη θέση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό κρουσμάτων καρκίνου του πνεύ-
μονα στεφανιαία νόσο και χρόνια - αποφρακτική - πνευμονο-
πάθεια (Χ.Α.Π.) εξαιτίας του καπνίσματος. Η Ελλάδα δεν έχει 
τη πολυτέλεια να καπνίζει, πρέπει να σταματήσει αυτή τη κακή 
συνήθεια. Το κάπνισμα είναι ένας ύπουλος δολοφόνος, είναι 
ένα εργαλείο θανάτου και χωρίς αμφιβολία “μια αυτοκτονία 
με δόσεις”.

Υπολογίστηκε ότι στην Ελλάδα πεθαίνουν περισσότεροι άν-
θρωποι από το κάπνισμα παρά από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες σ’ όλο τον κόσμο που ασχο-
λούνται με το θέμα του καπνίσματος έχουν “αποφασίσει” ότι 
το ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ! 
“επαναλαμβάνω ο νούμερο 1 εχθρός”!

Εκείνο όμως που πρέπει ν’ ανησυχεί ιδιαίτερα εμάς τους 
Έλληνες είναι η αύξηση των νέων παιδιών που αρχίζουν το 
κάπνισμα! “Η Ελληνική νεολαία καπνίζει”. Η Ελληνική νεολαία 
“μιμείται” τους μεγάλους. Οι τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι “οι 
μισοί” από τους “νέους” καπνιστές θα πεθάνουν πρόωρα από 
κάποιο νόσημα που σχετίζεται με το τσιγάρο.

Γι’ αυτό κάνω έκκληση από αυτή τη σελίδα στην Ελληνική 

Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να 
ξεκινήσουν αμέσως τη προσεχή περί-
οδο “ειδικό μάθημα για την πρόληψη 
του καπνίσματος” στα σχολεία όλης της 
χώρας.

Επίσης, πολύ σπουδαίο ρόλο μπο-
ρεί να παίξει και η οικογένεια, η οποία 
πρέπει να στηρίζει το σχολείο και τους 
δασκάλους έτσι ώστε, “όλοι μαζί” να βο-
ηθούν και να ενημερώνουν τα παιδιά για 
τις καταστροφικές επιδράσεις του τσιγά-
ρου στην υγεία τους. Με άλλα λόγια: “Όσο 
πιο κοντά στα παιδιά μας τόσο πιο μακριά 
αυτά από το τσιγάρο”.

Είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. ΤΟ ΤΣΙ-
ΓΑΡΟ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ! 

Πραγματική μάστιγα
Εκτός από τα θύματα που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, 

έχουμε και το φαινόμενο των “πρώιμων ’’θανάτων εξαιτίας 
του καπνίσματος. Σύμφωνα με τη (Π.Ο.Υ.) κάθε τσιγάρο αφαι-
ρεί 7 λεπτά από τη ζωή κάθε καπνιστή. 30 μόνο τσιγάρα την 
ημέρα αφαιρούν 3,5 ώρες την ημέρα από τη ζωή του, εάν κα-
πνίζει 2-3 πακέτα την ημέρα τότε ΧΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ. Είναι φοβερό, είναι αδιανόητο!

Το κάπνισμα σκοτώνει τόσους ανθρώπους κάθε χρόνο 
όσους σκοτώνουν μαζί η κοκαΐνη, η ηρωίνη, το έιτζ, τα ποτά, 
οι αυτοκτονίες, οι πνιγμοί, οι φωτιές και τα τροχαία.

Τέσσερα «μόνο» τσιγάρα την ημέρα περιέχουν τόσες τοξι-
κές ουσίες όσες είναι αρκετές να καταστρέφουν την βιταμίνη 
C του οργανισμού μας με αποτέλεσμα τον “εκφυλισμό του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος”.

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας (Π.Ο.Υ.) σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιούν τα κράτη - μέλη και 
όλες τις κυβερνήσεις ότι εάν δεν μπορέσουν να “σταματή-
σουν” τη μάστιγα του καπνίσματος μέχρι το 2008 ένας στους 
τρεις Ευρωπαίους θα προσβάλλεται από καρκίνο που θα σχε-
τίζεται “αποκλειστικά” με το τσιγάρο.

Για σκεφθείτε για λίγο, σε κάθε τριμελή Ελληνική οικογέ-
νεια “ο ένας θ’ αρρωστήσει από καρκίνο”!

Δεν χωράει ο νους του ανθρώπου τέτοιους αριθμούς και 
για όλα αυτά “η αιτία θα είναι το τσιγάρο”. 

Συνεχίζεται

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

Καθημερινά Σάββατο: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), : 9.30-13.00
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Ενηλίκων και Παίδων
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Αγιασμός και νίκη με Ραφήνα για τον ΑΟΖ
Ο καθιερωμένος αγιασμός του Α.Ο. Ζευγολα-

τιού για τη νέα χρονιά έλαβε χώρα στο Δημοτικό 
Στάδιο δήμου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό τη 
Δευτέρα το απόγευμα 31 Ιουλίου. Το μυστήριο 
τέλεσε ο εφημέριος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Ζευγολατιού, π. Πέτρος Ρούσσος ο οποίος 
ευχήθηκε πολλές χαρές και επιτυχίες για την 
καινούρια αγωνιστική χρονιά. Το παρών έδωσε 
η διοίκηση των «κανονιέρηδων», αλλά και πολ-
λοί φίλοι της ομάδας. Η εφημερίδα μας εύχεται 
κάθε επιτυχία για την νέα αγωνιστική σεζόν.

Φιλικό με Ραφήνα
Αρκετά καλή εικόνα έδειξαν Τριγλία και Ζευ-

γολατιό στο μεταξύ τους φιλικό στο «Π. Σκού-
φος», με τους φιλοξενούμενους να επικρα-
τούν 1-0 χάρη σε τέρμα υου Πρέμπος στο 87’. 
Οι δύο ομάδες έχασαν αρκετές ευκαιρίες, κυ-
ρίως οι γηπεδούχοι. Το αποτέλεσμα όμως δεν 
μέτρησε για τους δύο προπονητές, που έκα-
ναν δοκιμές και έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε 
όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές τους.
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (Μάρκος Δήμος): Κα-
λαματιανός (46΄ Πορής), Καμβύσης (50΄ 
Παπαδόπουλος), Τσαγκάρης, Τσακίρης (50΄ 
Μωραΐτης), Νικολακόπουλος (50΄ Ιωακειμί-
δης), Καραγιάννης (50΄ Τσεβάς), Κότσι (46΄ 
Ζαφειρόπουλος), Ντάφλας (50΄ Παπαδιονυ-
σίου), Αμπτνουραχμάνι (24΄ λ.τρ. Λεπενιώ-
της), Κατσαβριάς (Ματζεβελάκης), Βατίστας 
(50΄ Αρβανιτιδης). Επαιξαν ακόμη για την 
Τριγλία οι Μάρκος, Τσιούμας, Σολδάτος, Νη-
σιωτάκης.
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (Παντελής Κολλιά-
κος): Σκούρτης, Αποστολάκης, Παππάς, Ζα-
χαρόπουλος, Σπέτσι, Κοντογιάννης, Βαλέρι, 
Διαμαντόπουλος, Μαραθιανός, Ζάρκος, Μα-
λαχάτης. Στο β’ μέρος χρησιμοποιήθηκαν οι 
Πολυδωρόπουλος, Κουτσουμπέλας, Σούλη, 
Καντιπιεράκης, Καλλίρης Αν., Καλλίρης Αλ., 
Μαντζώρος, Γλυκοφρύδης, Καραγκούνης, 
Ντάσης, Πρέμπος.

Πηγή: stoplekto.gr

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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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

ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ στην Πουλίτσα
Ο Δήμος Βέλου Βόχας φι-

λοξενεί την παιδική σκηνή του 
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ όπου 
θα παρουσιάσει το γνωστό πα-
ραμύθι "ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ", 
ένα από τα ωραιότερα παρα-
μύθια που έχουν γράψει οι κο-
ρυφαίοι του είδους ΑΔΕΡΦΩΝ 
ΓΚΡΙΜ.

Η παράσταση θα γίνει στο 
"ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΥΛΙΤ-
ΣΑΣ" (στο Δαφνώνα) την ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - Ώρα 
9μ.μ.

Και το φετινό έργο της παιδι-
κής σκηνής του ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ φέρει την υπογρα-
φή κορυφαίων ανθρώπων του 
θεάτρου, όπου ο καθένας απ' το 
δικό του πόστο έδωσε το καλύ-
τερο του εαυτό για να έρθει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα που θα 
παρακολουθήσουν μικροί και 
μεγάλοι. 

Η σκηνοθεσία λοιπόν, εί-
ναι του ΧΑΡΗ ΡΩΜΑ, ο οποίος 
ασχολείται εδώ και αρκετά χρό-
νια με το παιδικό θέαμα ενώ ο 
δημοφιλής ηθοποιός και σκηνο-
θέτης έχει κάνει και τη διασκευή 
του έργου μαζί με τον ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΔΟΥΚΟΥΤΣΕΛΗ ο αγαπημένος 
ηθοποιός ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕ-
ΛΗΣ έγραψε την μουσική της 
παράστασης, ενώ τα κοστούμια 
είχε σχεδιάσει ο κορυφαίος του 
είδους ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ, 
πριν τέσσερα χρόνια για το 
πρώτο ανέβασμα του έργου.

Ο σκηνοθέτης του έργου ΧΑ-
ΡΗΣ ΡΩΜΑΣ σημειώνει για την 
παράσταση:

" Το μήνυμα που φιλοδοξούμε 
να περάσουμε στα παιδιά είναι 

ότι στην πάλη ενάντια στο κακό 
η μεγαλύτερη άμυνα είναι η δύ-
ναμη της οικογένειας."

Οι ηθοποιοί που πρωταγωνι-
στούν στην παράσταση με σειρά 
εμφάνισης είναι:
• ΧΑΝΣΕΛ: ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΙΣΚΙΝΤΖΗΣ
• ΓΚΡΕΤΕΛ: ΕΛΕΝΑ 

ΚΑΛΗΓΕΡΗ
• ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΝΙΜΠΑΛΑ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΝΗ
• ΓΑΤΟΣ ΦΡΕΝΤΟ: ΠΕΤΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
Προπώληση εισιτηρίων γίνε-

ται στο Βιβλιοπωλείο ΡΟΔΙ στο 
Βέλο και στο café-bar Socialista 
στο Βραχάτι

Τιμή Προπώλησης: 7.00€
Τιμή Εισόδου-Ταμείο: 9,00€

Ρυθμική Γυμναστική
για κορίτσια από 3 ετών

Το άθλημα της Ρυθμικής απευθύνεται σε κορίτσια 
ηλικίας 3 ετών και άνω. 

Με τη ρυθμική οι αθλήτριες αποκτούν σωστή 
στάση σώματος, μυϊκή δύναμη, φυσική κατάσταση, 
ευλυγισία, πειθαρχία, ευγενή άμιλλα, συνεργασία, 
δημιουργικότητα. Ασχολούνται με το σώμα τους, 
ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν ισχυρό χαρακτήρα 
με ήθος. 

Εκτελούν τις ασκήσεις τους με τη συνοδεία μουσι-
κής, καλλιεργώντας το ρυθμό, την έκφραση, τη χάρη 
και την ομορφιά, σε συνδυασμό με όργανα (σχοινάκι, 
στεφάνι, μπάλα, κορύνες και κορδέλα) με βάση τις 
αρχές του μπαλέτου και της Ρυθμικής Γυμναστικής.

Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται επίδειξη γυμνα-
στικής στην οποία συμμετέχουν όλα τα τμήματα του 
συλλόγου.

Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού
27410 54323,  6940 813100
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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

Ακαδηµίες Αγοριών-Κοριτσιών

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣΓ.
Α.

Σ.

Τετάρτη 
30/8/2017 

ώρα 19.30

Έλα και εσύ

στην οικογένεια του 

ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΥ

ξεκινάμε!
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 
Κοΐνη Ευγένεια  6944 728388 
Έφορος Γυναικών

Πέππας Παναγιώτης 6977 845283
Έφορος αγοριών

Μιχαλοπούλου Παναγιώτα 6978 864922
Έφορος Μίνι -Παγκορασίδων

Σπυράκος Απόστολος  6948 500630
Γενικός έφορος υποδοµών

Ο στόχος μας - το όραμά μας
Οι άνθρωποι του Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ, µεγαλωµένοι µέσα στο αθλητισµό, πιστεύ-
ουν στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος και στο «ευ αγωνίζεσθαι».
Ο στόχος και το όραµα µας είναι να εντάξουµε και να διατηρήσουµε τα παιδιά στον 
αθλητισµό, να βοηθήσουµε στην ανάπτυξη και διατήρηση της κοινωνικής συνο-
χής αλλά και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και της υγείας όλων των παι-
διών που ανήκουν στην µεγάλη αθλητική αγκαλιά του Παµβοχαϊκού!


