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■ σελ. 2

ΒΟΛΕΪ: FINAL-FOUR Ε.Σ.ΠΕ.Π.
Πρωταθλητές Πελοποννήσου
οι παίδες του Παμβοχαϊκού

■ σελ. 23

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τι γίνεται με τις υποδομές 
του δήμου Σικυωνίων κ. δήμαρχε 

του 1000% αποθεματικό;
■ σελ. 9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ: 
Δεδομένο 

το ενδιαφέρον μου 
για την Κορινθία

Η μηχανικός και μέλος του μητρώου στελεχών 
της ΝΔ, διατυπώνει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον 

της για μία ενδεχόμενη υποψηφιότητα στο νομό 
Κορινθίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει 

πάρει κανενός είδους χρίσμα.
■ σελ. 5

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

STYMPHALIA LAKE RUN 2018 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΙΟΡΤΗ 

ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

H ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΕΝΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Ένα πολύχρωμο πλήθος επισκεπτών και αθλητών κατέκλυσαν την περιοχή 
της Στυμφαλίας στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της ορεινής Κορινθίας

Σύντομο ιστορικό του πολύπαθου κτηρίου

Γιατί σταμάτησε το έργο και σε ποια φάση βρίσκεται, ποιες αλλαγές 
έχουν γίνει για να είναι έτοιμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.■ σελ. 12-13

Έχει πάρει διαζύγιο με 
την καθημερινότητα 

η δημοτική αρχή 
Παπακυριάκου

■ σελ. 4

Σε μια μίνι συνέντευξη ο Παν.Καραχάλιος εξηγεί τα έργα βελτίωσης που πραγματοποιούνται 
στο λιμάνι και τις ενέργειες που γίνονται για την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

ΠΑΝ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

Η επέκταση του μώλου 
του αλιευτικού θα αυξήσει 

την επισκεψιμότητα 
στην πόλη μας

■ σελ. 7

Ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος 

με τις νικήτριες των 21,5 χλμ.
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Το ιστορικό της ανέ-
γερσης του δημαρχείου 

στο Ζευγολατιό ήταν πρωτοσέλιδο πριν από 
7 χρόνια στο πρώτο φύλλο της "Γνώμης Πο-
λιτών". Τότε ο τίτλος έγραφε: «Δημαρχιακό 

κατάστημα: Κτήριο φάντασμα;». Από τότε το 
κτήριο του δημαρχείου συχνά–πυκνά απο-
τελεί φλέγον θέμα συζήτησης μέσα και έξω 
από το δημοτικό συμβούλιο, αποτελεί σημείο 
αντιπαράθεσης, προεκλογικών διενέξεων, 

ερωτήσεων, θεωριών ακόμη και ειρωνικών 
σχολίων. Πόσοι όμως από τους σχολιάζο-
ντες γνωρίζουν το ιστορικό της κατασκευής 
ή γνωρίζουν σε ποιο σημείο έχει κολλήσει το 
έργο; Ας δούμε τι λέει το ρεπορτάζ...

ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ...

Η περιπέτεια ενός δημαρχείου

Δήμος Βέλου-Βόχας

Τ ο κτήριο του δημαρχείου ξεκίνη-
σε να κατασκευάζεται με βάση τη 
«Μελέτη κατασκευής Δημοτικού 

Καταστήματος» την οποία εκπόνησε 
η μελετητική ομάδα των: Κ. Μωραΐ-
τη-Αικ. Χελιδώνη-Π. Ψυχογιού –Χρ. 
Σπιρτζή το 2004. Η μελέτη πρότεινε 
την κατασκευή του Δημοτικού Κατα-
στήματος σε 4 Φάσεις. 

Η κατασκευή ξεκίνησε με την Α΄ 
φάση η οποία αφορούσε στις εξής 
εργασίες: Εκσκαφές – Επιχώσεις, Φέ-
ρων Οργανισμός κτιρίου, Μονώσεις, 
Κατεργασία Τελ. Επιφάνειας Σκυροδ. 
Ράμπας, Εργασίες υποδομής Ηλεκτρ. 
Εγκατάστασης- Δικτύου Αποχέτευ-
σης- Η/Μ Εγκατάστασης. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το 
ΕΠΤΑ και συμβασιοποιήθηκε το 2004. 
Ανάδοχος ήταν η εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑ-
ΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε. 

Β’ Φάση 
Η Β΄φάση αφορούσε στις εξής ερ-

γασίες: Τοιχοποιίες, Μονώσεις, Η/Μ/ 

Εργασίες, Επιχρίσματα-Επενδύσεις, 
Επιστρώσεις, Μεταλλουργικά-υα-
λουργικά, Χρωματισμούς. Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
Θησέας, δημοπρατήθηκε τον Οκτώ-
βριο του 2006 και συμβασιοποιήθηκε 
το Μάρτη του 2007. Ανάδοχος ήταν η 
εταιρεία ΦΑΙΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. ΒΕ-
ΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία όμως 
δεν στάθηκε δυνατόν να ολοκληρώσει 
το έργο με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο 
του 2008 να γίνει διακοπή των εργα-
σιών και οριστική διάλυση της εργο-
λαβίας τον Μάιο του 2009 με απόφαση 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας.

Η Β΄ Φάση συνεχίστηκε με νέα 
μελέτη που συντάχθηκε από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας στις 9/10/2009 
και ανάδοχος ήταν η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Π.Ε. Η σύμβαση υπο-
γράφηκε τον Μάρτιο του 2010, όμως 
και πάλι έγινε διακοπή των εργασιών 
λόγω μη πληρωμής από το πρόγραμ-
μα ΘΗΣΕΑΣ και τελικά τον Νοέμβριο 
του 2011 οριστική διάλυση εργολα-

βίας με απόφαση της Διευθύνουσας 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κο-
ρινθίων.

Το έργο πάγωσε σ’ αυτό το σημείο 
και φυσικά οι Γ & Δ φάσεις της μελέ-
της δεν εκτελέστηκαν ποτέ.

Προσπάθειες 
για την αποπεράτωση 

Η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος 
Αννίβας Παπακυριάκος σε κάθε ευ-
καιρία τονίζει ότι αποτελεί διακαή 
πόθο του η ολοκλήρωση του δημαρ-
χιακού καταστήματος. Παρά την κατά 
καιρούς κριτική που δέχεται για αδι-
αφορία ή κωλυσιεργία, ο δήμαρχος 
υποστηρίζει ότι έχει κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν ώστε το έργο να είναι έτοιμο 
για ένταξη με την πρώτη ευκαιρία. Έτσι 
λοιπόν στο πλαίσιο αυτό προχώρησε 
σε τροποποίηση της μελέτης, η οποία 
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρε-
σία σε συνεργασία με εξωτερικούς 
συνεργάτες χωρίς κανένα κόστος για 
το δήμο. Ο προϋπολογισμός για την 

αποπεράτωση ανέρχεται σε 2.950.000 
€, σύμφωνα πάντα με τα εγκεκριμένα 
τιμολόγια των δημοσίων έργων και 
αφορά εργασίες οι οποίες είναι: Ολο-
κλήρωση Τοιχοποιίας, Δαπέδων Και 
Επιχρισμάτων, Ολοκλήρωση Η/Μ Κτι-
ρίου με ενεργειακή αναβάθμιση αυ-
τών, Ολοκλήρωση Κουφωμάτων Και 
Υαλοστασίων, Διαμόρφωση Περιβάλ-
λοντος Χώρου, Διαμόρφωση Εσωτε-
ρικών διαρρυθμίσεων, Ελαιοχρωμα-
τισμοί του Κτιρίου όπου απαιτείται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει 
κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
για την αποπεράτωση ημιτελών κτη-
ρίων, ο Αννίβας Παπακυριάκος όμως 
επιμένει και δηλώνει ότι βρίσκεται σε 
διαρκή προσπάθεια για τη δημιουργία 
πόρων χρηματοδότησης. 

Ευχή όλων μας είναι το έργο να 
μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα και να ολο-
κληρωθεί προσφέροντας έτσι ένα 
κτήριο στολίδι για το δήμο Βέλου-Βό-
χας!

Τo κτήριο στη μορφή που βρίσκεται σήμερα 
έχει στοιχίσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ 
και η μελέτη του περί τις 240.000€.
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Μας κάνετε όλους 
περήφανους�

Νερό: Προσέχουμε 
για να έχουμε�

Η μεγάλη επιτυχία των αθλητών του Αργύρη Κωνσταντίνου με 
140 μετάλλια σε 157 κατηγορίες δεν πέρασε απαρατήρητη από 
τη δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας. Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυ-
ριάκος και η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη έδωσαν στη 
δημοσιότητα κοινή συγχαρητήρια επιστολή προς τον προπονητή 
των επιτυχιών:

Ο Αργύρης Κωνσταντίνου 
και ο αθλητικός σύλλογος 
ΑΚΑΜΑΣ μάς έκαναν όλους 

περήφανους για άλλη μια φορά 
μετά τις πρόσφατες μεγάλες 
επιτυχίες τους στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Καράτε. Θέλου-
με μέσα από την καρδιά μας να 
συγχαρούμε όλους τους αθλη-
τές και κυρίως τον προπονητή 
τους Αργύρη Κωνσταντίνου για 
τις επιτυχίες τους, διότι με τις 
προσπάθειες, τους κόπους και 
τον ευγενή αγώνα τους αναβαθ-
μίζουν το αθλητικό επίπεδο στο 
δήμο μας. 

Επιπλέον θέλουμε να τους ευ-

χαριστήσουμε διότι με το δικό τους 
μοναδικό και αξιοθαύμαστο τρόπο 
συμβάλλουν στην προβολή της 
περιοχής μας σε εθνικό αλλά και 
διεθνές, πολλές φορές, επίπεδο 
ενώ με την ευγενή άμιλλα και το 
ήθος που επιδεικνύουν, αποτε-
λούν τους καλύτερους πρεσβευ-
τές του δήμου μας! 

Ως δημοτική αρχή θεωρούμε 
καθήκον μας και υποχρέωσή μας 
την αμέριστη στήριξη του αθλη-
τικού σωματείου ΑΚΑΜΑΣ σε 
κάθε προσπάθειά του έτσι ώστε 
να πολλαπλασιάσει τις επιτυχίες 
του και να μας κάνει ακόμη πιο 
περήφανους!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Διανομή Τ.Ε.Β.Α.
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας και το 

Ν.Π.Δ.Δ “ΑΝΕΛΙΞΗ” θα πραγματο-
ποιήσει διανομή Τ.Ε.Β.Α. στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του Βέλου, 
σε Είδη Παντοπωλείου.

Η διανομή θα γίνει τις ημέρες Τρί-
τη 05 και Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018, 
τις ώρες 09:30 π.μ. ως 15:00 μ.μ.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 
του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
τηλ. 2742360335

Οι καιρικές συνθήκες της καλοκαιρινής 
περιόδου που μόλις άρχισε σε συνδυασμό 
με τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών, που 
κατακλύζουν την περιοχή μας το καλοκαί-
ρι, επιβάλλουν, όλοι μας, να φροντίζουμε 
ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού για την 
ύδρευση τις οικιακές και προσωπικές μας 
ανάγκες.

Είναι γνωστή σ’ όλους, η υποχρέωση 
να διαχειριζόμαστε ορθολογικά αυτό το 
φυσικό αγαθό, να μην το καταναλώνουμε 
υπερβολικά και αλόγιστα, να προσέχουμε 
το νερό, για να έχουμε νερό.

Παρά την υποχρέωση αυτή, που έχου-
με, όλοι μας, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η 
υπερβολική και αλόγιστη χρήση και κατα-
νάλωση νερού από συμπολίτες μας για το 
πότισμα περιβολιών με οπωροκηπευτικά, 
μεγάλης έκτασης κήπων με λουλούδια και 
γκαζόν ή για το επανειλημμένο πλύσιμο και 
κατάβρεξη αυλών, πλατειών ή δρόμων. 

Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανά-
γκη των συνανθρώπων μας και συμπολι-
τών μας για το νερό και να περιορίσουμε τη 
χρήση στα απολύτως απαραίτητα. 

Επιπλέον είναι υποχρέωση του δήμου να 
ελέγχει την κατανάλωση και όπου εντοπίζε-
ται υπερβολική και αλόγιστη χρήση και κα-
τανάλωση νερού να επιβάλλονται τα προ-
βλεπόμενα από τον κανονισμό χρηματικά 
πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Όλοι μας πρέπει να αυτοπεριορίσουμε 
την κατανάλωση του νερού, να κάνουμε 
ορθολογική, λελογισμένη και «σοφή» χρή-
ση του, ώστε αυτό το καλοκαίρι να μη λείψει 
το νερό από κανένα σπίτι. Όλοι μας πρέπει 
να προσέχουμε για να έχουμε.

Γιώτα Αθανασούλη
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ:
Έχει πάρει «διαζύγιο» με την καθημερινότητα 

η δημοτική αρχή Παπακυριάκου...
 

Η αποτυχία της δημοτικής αρχής του κ.Παπα-
κυριάκου, αποδεικνύεται καθημερινά και σε κάθε 
περιοχή του δήμου, απο τις εικόνες εγκατάλειψης 
που βλέπουν οι συνδοιμότες μας.

Ο δημοτικός μηχανισμός χωρίς σχέδιο, διοίκηση 
και μέσα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των πόλεων και των χωριών μας.

Οσο φιλότιμο και αν έχουν οι υπάλληλοι δεν φτά-
νει όταν μία δημοτική αρχή έχει χάσει εδώ και χρό-
νια την μάχη της καθημερινότητας.

Πάντα βρίσκουν ένα άλλοθι για να καλύψουν την 
αντικανότητα αλλα ο δήμος ρημάζει...

Οι δημοτικές υποδομές έχουν αφεθεί στην μοίρα 
τους...

Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το νερό και την κα-
θαριότητα που τα πράγματα είναι επιεικώς τραγικά.

Η "Νέα Πνοή" καταγράφει τις εικόνες εγκατάλει-
ψης απο την μία άκρη του δήμου στην άλλη.

Το άγχος της επανεκλογής της κλειστής ομάδας 
που κινείται γύρω απο τον δήμαρχο και η προσπά-
θεια να μην φύγουν απο τις καρέκλες, προφανώς 
δεν τους δίνει τον χρόνο να ασχοληθούν με τα 
μικρά αλλά πολύ σημαντικά για τους πολίτες προ-
βλήματα της καθημερινότητας...

Ο τόπος μας καθημερινά ρημάζει αλλά στο δη-
μαρχείο έχουν άλλες προτεραιότητες..!

Ο Παπακυριάκος άφησε το Βραχάτι στο έλεος 
των Μεδουσών και φέτος!

Ο επικεφαλής της μείζονος αμτιπολίτευσης στον 
δήμο Βέλου-Βόχας θανάσης Μανάβης, χθες βράδυ 
κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
άσκησε έντονη κριτική στον δήμαρχο κ.Παπακυ-

ριάκο, για την αδιαφορία του σχετικά με το πρό-
βλημα των μεδουσών.

Την στιγμή που όλοι οι δήμοι του Κορινθιακού 
κόλπου αγωνιούν για το επερχόμενο καλοκαίρι και 
την εμφάνιση των μεδουσών, που δημιουργούν 
τεράστια προβλήματα στις παραλιακές περιοχές ο 
δήμος Βέλου-Βόχας σφυρίζει αδιάφορα.

Πρόσφατα ο κ.Μανάβης συμμετείχε σε διεθνές 
συνέδριο στο Λουτράκι για τις μέδουσες και όπως 
τον διαβεβαίωσαν περιφερειακοί σύμβουλοι και 
άλλοι αρμόδιοι ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι έξω 
απο κάθε σχετική συζήτηση και δεν έχει υποβάλει 
κανένα μα κανένα αίτημα για την προστασία του 
Βραχατίου και των άλλων παραλιών μας.

Η απουσία του δήμου μας και απο τον σχεδιασμό 
της περιφέρειας για την τοποθέτηση προστατευτι-
κών διχτύων είναι προσωπική ευθύνη του κ.Παπα-
κυριάκου και των συνεργατών του.

Ο Θανάσης Μανάβης τόνισε ότι είναι ΑΠΑΡΑ-
ΔΕΚΤΟ η τουριστική ναυαρχίδα της Κορινθίας το 
Βραχάτι να αφεθεί και φέτος στο έλεος των μεδου-
σών και να καταστραφούν οι επιχειρήσεις που τόσα 
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Κάλεσε την δημοτική αρχή να βγεί απο την χει-
μέρια νάρκη της και να ενεργοποιηθεί έστω και 
τώρα για να προστατευθεί τουλάχιστον το Βραχάτι 
πριν είναι πολύ αργά.

Πολίτες και επιχειρηματίες της περιοχής δεν 
πρέπει να ξαναπληρώσουν το τίμημα της ανικα-
νότητας μίας δημοτικής αρχής που περί άλλων...
τιρβάζει...!

ΝΕΑ ΠΝΟΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στην Γ. Αθανασούλη

■ Εδώ και περίπου έναν χρόνο υπάρχουν δημο-
σιεύματα στον τύπο και αναρτήσεις στο διαδί-
κτυο ότι θα είστε υποψήφια βουλευτής με τη 
Ν.Δ. στην Κορινθία. Ισχύει κάτι τέτοιο;
Αυτό που ισχύει είναι ότι με ενδιαφέρει η πολιτική. 

Για τον σκοπό αυτό γράφτηκα άλλωστε στο μητρώο 
στελεχών της Ν.Δ. και πέρασα από σειρά εσωτερικών 
συνεντεύξεων και ενημερώσεων προτού αναδειχθώ 
μαζί με άλλους ανθρώπους σε μέλος του μητρώου 
πολιτικών στελεχών της παράταξης. Δεν κρύβω ότι 
με ενδιαφέρει η πολιτική και η υποψηφιότητα μου 
στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο είναι 
απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν έχω κανενός είδους χρί-
σμα, όπως άλλωστε δεν έχει κανείς άλλος πλην των 
εν ενεργεία βουλευτών. 

■ Τελικά είστε ή όχι από την Κορίνθια; 
Φυσικά είμαι Κορίνθια. Η σχέση μου με το νομό εί-

ναι η πλέον ισχυρή που μπορεί να υπάρξει. Οι γονείς 
μου εγκαταστάθηκαν εδώ πριν καν γεννηθώ. Εδώ 
γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα φιλίες που 
κρατάω ακόμα, εδώ πήγα σχολείο. Αποφοίτησα από 
το Λύκειο Βραχατίου και αφού πέρασα στις Πανελλή-
νιες εξετάσεις, έφυγα για σπουδές στο Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο. Oι γονείς μου, η αδερφή μου, πολλοί φίλοι, 
συγγενείς και πελάτες μου βρίσκονται στην Κορινθία, 
γι’ αυτό ποτέ δεν σταμάτησε η καθημερινότητά μου 
να είναι συνυφασμένη με το νομό.

■ Ναι, αλλά γνωρίζετε τον νομό και τα προβλή-
ματα του;
Δε χρειάζεται κάποιος να κατέλθει στον πολιτικό 

στίβο για να γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου του. 
Αρκεί να τον αγαπάει και να ενημερώνεται συνεχώς. 
Άλλωστε σχεδόν τις μισές μέρες του μήνα είμαι στην 
Κορινθία. Να σας αναφέρω ότι αν και είχα δικαίωμα, 
ουδέποτε μετέφερα τα εκλογικά μου δικαιώματα 

στην Αθήνα, διότι η ψυχή μου και η αγωνία μου είναι 
η Κορινθία. Ήθελα να κρατήσω το δικαίωμα να εκλέ-
γω για την περιοχή μου εκείνον που θεωρώ καλύ-
τερο δήμαρχο, καλύτερο περιφερειάρχη, καλύτερο 
βουλευτή να μας εκπροσωπεί στη Βουλή. Βεβαίως 
ο νομός έχει σύνθετα προβλήματα. Αποτελεί μια ξε-
χωριστή περίπτωση νομού όπου ανθούν κλάδοι που 
δύσκολα συνυπάρχουν σε μια περιοχή ταυτόχρονα, 
όπως γεωργία, βιομηχανία και τουρισμό. Δεν θα δη-
λώσω μεγαλόστομα ότι γνωρίζω σε βάθος το κάθε 
ένα πρόβλημα του νομού και πως διαθέτω την αντί-
στοιχη λύση, αλλά έχω ολοκληρωμένη άποψη για 
πολλά εξ αυτών.

■ Στην περίπτωση που είστε υποψήφια, γιατί 
κάποιος να ψηφίσει εσάς και όχι έναν τοπικό 
παράγοντα;
Ο ψηφοφόρος πάνω από την κάλπη θα «σταυ-

ρώσει» εκείνους που τον έχουν πείσει ότι μπορούν 
να τα καταφέρουν καλύτερα από τους υπόλοιπους. 
Κατά την άποψή μου, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν 
ο υποψήφιος είναι βουλευτής, τοπικός παράγοντας, 
στέλεχος του μητρώου ή κάποιου είδους διασημότη-
τα. Εφόσον είμαι υποψήφια, αυτό που πρωτίστως με 
ενδιαφέρει είναι να πείσω ότι έχω την τιμιότητα, την 
ικανότητα και την αποτελεσματικότητα να εκπροσω-
πήσω άξια τον κάθε ψηφοφόρο της Κορινθίας που θα 
με τιμήσει ως επιλογή του. 

■ Εάν είστε υποψήφια, γιατί να σας προτιμήσει ο 
Κορίνθιος ψηφοφόρος;
Κυρία Αθανασούλη, έχω αφιερώσει έως τώρα όλη 

μου τη ζωή στη δουλειά μου και την οικογένειά μου, 
έχοντας κρατήσει μέχρι πρόσφατα το κομμάτι της 
πολιτικής στο επίπεδο της ενημέρωσης, καθώς είχα 
πάντα το ‘μικρόβιο’ αν θέλετε. Αποφάσισα πως είναι 
η κατάλληλη χρονική συγκυρία για να βγω μπροστά. 
Κατάλληλη τόσο για μένα όσο και για το κόμμα που 
παραδοσιακά στηρίζω από 18 χρόνων, μέσω της 

ευκαιρίας που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε 
ανθρώπους χωρίς κομματικό παρελθόν για να δρα-
στηριοποιηθούν στην πολιτική.

 Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, ζω από τη 
δουλειά μου. Δεν έρχομαι στην πολιτική για να ζήσω 
από αυτήν. Αυτή η μη εξαρτημένη σχέση με την πο-
λιτική, μου δίνει τη δύναμη να έχω καθαρές θέσεις, 
απόψεις, αξίες που δεν έχω ανάγκη να αλλοιώσω 
και να διαμορφώσω κατά το δοκούν ώστε να γίνω 
αρεστή. Αν με εμπιστευτεί αρχικά το κόμμα με τη 
συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο και στη συνέχεια ο 
Κορινθιακός λαός με την ψήφο του, αυτό που μπορώ 
να βεβαιώσω είναι ότι θα συγκρουστώ για το κοινό 
συμφέρον της χώρας και του τόπου μου και όχι για το 
προσωπικό μου συμφέρον. Μπορώ να το κάνω γιατί 
δεν έχω συμφέροντα να με δένουν, ούτε σχέση επι-
βίωσης μέσω των προνομίων και της εξουσίας που 
δίνει μια θέση στα βουλευτικά έδρανα. Έχω κερδίσει 
με σκληρή δουλειά μια αξιοπρεπή ζωή για να μην με 
συγκινούν τα παραπάνω.

 
■ Σας χρεώνουν ότι μιλάτε για γενικά προβλή-

ματα στις αναρτήσεις και τα άρθρα σας και όχι 
για τα προβλήματα του νομού. Τι απαντάτε;
Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το ότι όντως αρ-

θρογραφώ και κάνω αναρτήσεις στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης πολιτικού περιεχομένου, σε αντίθεση 
με εκείνους που ασκούν κριτική για τη θεματολογία 
που επιλέγω. Έχω το θάρρος της γνώμης μου και 
τη λέω δημόσια, με κίνδυνο να απομακρύνω όσους 
διαφωνούν. Αυτό είναι το τίμημα του να μιλάω όχι γε-
νικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα και με άποψη, και το 
πράττω συνειδητά γιατί δε θέλω να κοροϊδέψω τους 
πολίτες της Κορίνθου για το τι πρεσβεύω. 

Για να επανέλθω στην ερώτησή σας, έχω αρθρο-
γραφήσει για θέματα πολιτικής ατζέντας που επηρ-
ρεάζουν τη χώρα. Και η Κόρινθος όμως μέρος της 
χώρας είναι. Για παράδειγμα, ο τρόπος εισαγωγής 
στα Πανεπιστήμια δεν ενδιαφέρει τα παιδιά της Κο-
ρινθίας που δίνουν Πανελλήνιες, για να βιώσουν μετά 
το σοκ της κατάντιας των εγκαταστάσεων των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων; Δεν αφορά και όλους τους 
γονείς που αιμορραγούν οικονομικά και αγχώνονται 
για ένα καλύτερο μέλλον για εκείνα; Οι άκαρπες προ-
σπάθειες για εισαγωγή δραστικών μεταρρυθμίσεων 
δεν αφορά τον κάθε Κορίνθιο πολίτη που μπορεί να 
ταλαιπωρηθεί σε μια δημόσια υπηρεσία, όχι γιατί θα 
φταίει απαραίτητα ο υπάλληλος αλλά γιατί είναι τέτοια 

ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ:

Δεδομένο το 
ενδιαφέρον μου 
για την Κορινθία

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα μας η μηχανικός 
Σοφία Αναγνωσταρά, μέλος του μητρώου στελεχών 
της ΝΔ, διατυπώνει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον 
της για μία ενδεχόμενη υποψηφιότητα στο νομό 
Κορινθίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει 
πάρει κανενός είδους χρίσμα. 

“Χρίσμα έχουν μόνο οι εν ενεργεία βουλευτές” 
τονίζει η κυρία Αναγνωσταρά, που επιμένει 
πως πάνω από όλα είναι η ενότητα της ΝΔ.

ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 6
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η γραφειοκρατική διαδικασία που θα χάσει μία ή και πε-
ρισσότερες μέρες από την εργασία του; Όσα θέματα έχω 
θίξει, καίνε τον κάθε πολίτη της Κορίνθου πολύ περισ-
σότερο απ’ όσο πιστεύουν όσοι θεωρούν πως πρέπει να 
μιλήσω αποκλειστικά για τα θέματα του Νομού. Για τα 
θέματα του Νομού έχω θέσεις και όσοι με συναναστρέ-
φονται το ξέρουν γιατί τις αναπτύσσω έτσι κι αλλιώς. 

■ Πιστεύετε πως γενικότερα υπάρχει κόσμος που 
σας αντιμετωπίζει με καχυποψία;
 Από τις συζητήσεις που κάνω δεν έχω διακρίνει κάτι 

τέτοιο στοχευμένα προς το πρόσωπό μου από πολίτες. 
Υπάρχει μόνο μια μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι 
πράγματι με αντιμετωπίζουν επιθετικά, μιλώντας για 
αλεξιπτωτιστές της πολιτικής. Δεν προσγειώθηκα στον 
ιδιωτικό χώρο κανενός, μπήκα στην πολιτική μέσω της 
πόρτας που άνοιξε ο Πρόεδρος σε νέους ανθρώπους 
χωρίς κομματικό παρελθόν. Αν κάποιοι θεωρούν πως 
είμαι φυτευτή, ουσιαστικά διαφωνούν ευθέως με τον 
Πρόεδρο του κόμματος που υποτίθεται ότι στηρίζουν. 
Ακολούθησα μια διαδικασία αν μη τι άλλο αξιοκρατική 
πριν αναδειχθώ σε πολιτικό στέλεχος του κόμματος. 

Σε κάθε περίπτωση, προέχει η ενότητα της παράταξης 
να μπει πάνω από προσωπικά οφέλη. Σε ό,τι με αφο-
ρά, έχω επιλέξει να μη σηκώνω το γάντι σε επιθέσεις 
προς το πρόσωπό μου ακόμα και μέσα σε συνελεύσεις 
οργάνων του κόμματος, διότι προτάσσω την ενότητα. 
Αυτό ίσως εκλαμβάνεται σαν αδυναμία. Έχω αντίληψη 
και γνώση των επιθέσεων, και παραμένω σιωπηρή από 
επιλογή και όχι από αδυναμία, γιατί όπως σας είπα η 
ενότητα δεν πρέπει να διαρραγεί.

■ Σε τί πιστεύετε ότι διαφέρετε;
 Κατεβαίνω στην πολιτική διεκδικώντας το χρίσμα με 

μια διαφορετική παρουσία που ίσως ξενίζει. Με ενδια-
φέρει μια άλλου είδους άσκηση πολιτικής. Δε μιλάω ως 
«επαγγελματίας» πολιτικός, παίρνω θέσεις, μιλάω σε 
συγκεντρώσεις με τους πολίτες του νομού. Ακούω ενί-
οτε ως αντεπιχείρημα ότι δεν πάω σε αρκετές λιτανείες, 
εκδηλώσεις, ακόμη και κηδείες. Η πραγματικότητα είναι 
πως δεν πηγαίνω σε κηδείες ανθρώπων που δεν γνω-
ρίζω. Δε δέχομαι να εκμεταλλευτώ τον πόνο των συγ-
γενών και φίλων για προσωπικό όφελος. Επίσης είμαι 
βαθύτατα θρησκευόμενη, αλλά η εκκλησία δεν είναι για 
εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος προς 
άγραν μερικών ψήφων. Πηγαίνω στις γιορτές που πάντα 
συμμετείχα. Για τις υπόλοιπες κοινωνικές εκδηλώσεις, 
προσπαθώ και θέλω να ανταποκρίνομαι όταν οι επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις μου το επιτρέπουν. Και εφό-
σον συμμετέχω και εκλεγώ, θα συνεχίσω να προτιμώ 
την ουσία από το φαίνεσθαι. Πιστεύω πως η νέα αυτή 
προσπάθεια θα βρει υποστηριχτές, κυρίως ανθρώπους 
που μέχρι σήμερα είχαν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική.

■ Ποια είναι τα επόμενά σας βήματα για το επερχό-
μενο καλοκαίρι;
Θα συνεχίσω να έχω γραπτή και φυσική παρουσία 

όσο περισσότερο μπορώ. Θα επιδιώκω να είμαι πάντα 
μια φωνή της λογικής και μια παρουσία που ενδιαφέρε-
ται για τον τόπο της και τη χώρα της. Τώρα το καλοκαίρι 
θα έχω περισσότερο χρόνο και θα με βλέπετε ακόμη 
συχνότερα.

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ: 
Ανακοίνωση για την προκλητική στάση του 

δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με αφορμή το πρόσφατο Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Βέλου-Βόχας και ενώ πραγμα-
τοποιούνταν μια συζήτηση για 
τα την Ύδρευση και Άρδευση 
της Στιμάγκας, την πρόσφατη 
κοπή των αρμυρικιών, αλλά 

και την αύξηση του κόστους 
της αποκομιδής των σκου-
πιδιών, ζητήματα δηλαδή τα 
οποία οι Δημότες χρειάζονται 
να γνωρίζουν την στάση της 
Δημοτικής Αρχής και της αντι-
πολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο 
ήρθαν και κάποια τοπικά κανά-
λια, προκειμένου να καλύψουν 
το Δημοτικό Συμβούλιο, με 
σκοπό να ενημερώσουν τους 
δημότες για τα προβλήματα 
που τους αφορούν.

Όμως ο Δήμαρχος φανερά 
εκνευρισμένος, έριξε το μπαλά-
κι στην αντιπολίτευση ό,τι έφερε 
τα κανάλια και συγκεκριμένα σε 
εμένα ό,τι τα έφερα εγώ.

Αλήθεια δεν πρέπει να κα-
λύπτονται τα Δημοτικά Συμ-
βούλια από την τηλεόραση, 
όπως βλέπουμε ότι γίνεται σε 

όλους τους άλλους Δήμους;
Μήπως κ. Δήμαρχε και κα 

Δημοτική Αρχή προτιμάτε την 
άγνοια του κόσμου για τις του-
λάχιστον προκλητικές στάσεις 
σε πολλά ζητήματά;

Φοβόσαστε την Αλήθεια:
Θα πρέπει να αναφέρω πως 

η δήλωση ότι δεν καλείται τις 
τηλεοράσεις για το καλό του 
Δήμου.μας φέρνει σε πολύ 
μαύρες εποχές και πιο συγκε-
κριμένα στις εποχές της φίμω-
σης της Αλήθειας, επί ημερών 
Παπαδόπουλου...

Απέναντι στον σκοταδισμό 
που θέλετε να επιφέρετε, θα 
λάμψει η Αλήθεια!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΝΙΚΟΣ 
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

 Στο παρόν κείμενο θα ανα-
φερθώ στις παρεμβάσεις της 
Δημοτικής Αρχής στο φυσικό 
περιβάλλον και συγκεκριμένα 
στην αυθαίρετη κοπή τριών 
αρμυρικιών στην περιοχή της 
βορειοδυτικής γωνίας έξω από 
την παιδική χαρά της παραλίας 
Βραχατίου. Η κοπή αυτή έγι-
νε παράνομα και δεν υπήρξε 
καμία έγκριση απο τα αρμόδια 
όργανα.

Μάλιστα ο γεωπόνος του 
Δήμου κ.Βαβάτσικος δεν έχει 
γνωμοδοτήσει θετικά,κατόπιν 
επίσκεψης μου στο γραφείο 
του,όπου μάλιστα δεν γνώρι-
ζε τίποτα για το συγκεκριμένο 
θέμα!

Σιγήν ιχθύος τηρήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αυτό το θέμα ούτε τέθηκε σε ψηφοφο-
ρία αλλά ακόμα χειρότερα ούτε συζητήθηκε η κοπή αυτών των αρμυρικιών!

Ποιος άραγε έδωσε αυτήν την εντολή για αυτήν την πράξη; 
Μπορεί η Δημοτική Αρχή αυθαίρετα να παίρνει αποφάσεις χωρίς να θέτει σε ψήφιση θέματα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίζει ερήμην των Δημοτών;
Μήπως αυτές οι αποφάσεις μας γυρνούν σε αναχρονιστικές λογικές,πλήττοντας βαθιά την Δημο-

κρατία στον Δήμο μας;
Τέλος για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ενημερωθεί κατόπιν επίσκεψής μου στην Α.Τ Βραχα-

τίου ο αστυνομικός διευθυντής αλλά και ο κ. Λιμενάρχης Κιάτου.
Ζητάμε άμεση απάντηση από την Δημοτική Αρχή,αλλιώς θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Αυθαιρεσία ή ασυδοσία;
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Η γνώση σώζει ζωές�
Επιτυχημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο Κιάτο

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησε πλήθος πολιτών του Κιάτου το ανοι-
χτό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης, που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων, 
σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την 
Εθελοντική Διασωστική ομάδα Κρίσε-
ων (ΕΔΟΚ) και εντάσσεται στο πλαίσιο 
άσκησης της κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου. Το σεμινάριο, που είχε 
ως κεντρικό μήνυμα «Η γνώση σώζει 
ζωές» και  παρακολούθησαν περισσό-
τερα από 50 άτομα, περιελάμβανε θε-
ωρητική και πρακτική εκπαίδευση για 
όλο το φάσμα των πρώτων βοηθειών 
με ιδιαίτερη έμφαση στην καρδιοανα-
πνευστική ανάνηψη. 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δη-
μοτικής Επιχείρησης Σικυωνίων κ. 
Γιάννης Σωτηρόπουλος στο σχετικό 
χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη να 
γνωρίζουμε όλοι να προσφέρουμε 
πρώτες βοήθειες σε κάποιο συνάν-
θρωπό μας που βρίσκεται σε κίνδυνο 
και επισήμανε ότι η σχετική εκπαίδευ-
ση όλου του πληθυσμού, αλλά ιδιαίτε-
ρα όσων ασχολούνται με παιδιά, είναι 
πολύ σημαντική. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδη-
μοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και 

της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δή-
μαρχος Αμαρουσίου δήλωσε: «Είναι 
απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε καταστάσεις απειλητι-
κές για την ανθρώπινη ζωή. Η έγκαιρη 
παρέμβαση έχει αποδειχτεί σωτήρια. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλει με 
κάθε τρόπο για την προαγωγή της 
υγείας των δημοτών».                                 

Παναγιώτης Καραχάλιος,  
πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Κιάτου

Η επέκταση του μώλου 
του αλιευτικού καταφυγίου 

θα αυξήσει την 
επισκεψιμότητα στην πόλη μας
Σε μία μίνι συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος του Λιμενικού Τα-
μείου Κιάτου κ. Καραχάλιος επεσήμανε τη θετική εξέλιξη για το λιμένα Κιά-
του αφού υπογράφηκε η επέκταση του Μώλου του αλιευτικού καταφυγίου 
και έτσι αυξάνονται οι θέσεις για περισσότερα σκάφη.

Παράλληλα τόνισε τις επαφές που 
έχει ήδη κάνει με ιδιωτική εταιρεία 
ενοικίασης σκαφών που θα τους πα-
ραχωρηθούν θέσεις για να μπορούν 
να σταματούν όσα σκάφη διέρχονται 
τον Κορινθιακό με προορισμό το Ιό-
νιο. Τα έργα δε που ολοκληρώνονται 
στη χερσαία ζώνη είναι η εγκατάστα-
ση νέων πίλαρ, η τοποθέτηση νέων 
κάδων, η αναβάθμιση των φωτιστι-
κών σωμάτων και απομένει η τοπο-
θέτηση καμερών που αφορούν στην 
ασφάλεια του λιμένα. 

Ο κ. Καραχάλιος έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στην προσθήκη στην πα-
ραλία Πευκιά ναυαγοσώστη αφού η 

παραλία χαρακτηρίστηκε πολυσύ-
χναστη και έχει γαλάζια σημαία.

Ο σκοπευτικός όμιλος
Τέλος ο Παναγιώτης Καραχάλιος 

αναφέρθηκε στο Σκοπευτικό όμιλο 
Σικυωνίων όπου είναι πρόεδρος. 
Ο Όμιλος υπάρχει από το 2006 έχει 
περίπου 70 μέλη και διοργανώνει 
αγώνες με την πλέον σύγχρονη τε-
χνολογία, αφού διαθέτει σύστημα 
αυτόματης παρακολούθησης αποτε-
λεσμάτων μέσω tablet & printer κάτι 
που βοηθά τους κριτές να δίνουν 
άμεσα τα αποτελέσματα στους δια-
γωνιζόμενους. 

Δήμος Σικυωνίων
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
Σεμινάριο για τα social media 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 θα 

πραγματοποιηθεί σεμινάριο υπό 
τον τίτλο «Socialize your Business: 
Τα Social Media και το Διαδίκτυο 
στην υπηρεσία της μικρομεσαίας 
επιχείρησης και του επαγγελματία» 
στην «Αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου» (Κλεισθένους 57) και ώρα 
18:00.

Σκοπός των σεμιναρίων που διορ-
γανώνονται από την iDialogue, αστι-
κή, μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι 
η ενημέρωση και η επιμόρφωση των 
κατοίκων κάθε πόλης προκειμένου να 
μπορέσουν να προβάλουν τις επιχει-
ρήσεις τους και να έχουν το μεγαλύ-
τερο δυνατό όφελος με το μικρότερο 
δυνατό κόστος. Η θεματολογία των 
σεμιναρίων θα είναι σχετική με το:
• Πώς χρησιμοποιείται το Internet 

Marketing στην ελληνική επιχείρη-
ση το 2018, πώς να κινηθείτε στα 
Social Media (Facebook, Youtube).

• Τι περιεχόμενο να ανεβάσετε στο 
Facebook.

• Πώς να μετράτε την αποτελεσμα-
τικότητά του, καμπάνιες Facebook 
Ads και έξυπνη προώθηση των 
υπηρεσιών και των προϊόντων σας 
στο διαδίκτυο με χαμηλό κόστος.

• Γιατί τα social media είναι οι νέοι 
πρωταγωνιστές στην εταιρική επι-
κοινωνία.

• Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
Instagram και το Twitter προς όφε-
λος του επαγγελματία και της μικρο-
μεσαίας επιχείρησης.

Σε μία εποχή, όπου το διαδίκτυο 
έχει αναχθεί σε καθημερινή ανάγκη, 
ως ένα χρήσιμο εργαλείο χαμηλού 
κόστους η iDialogue συνεχίζει την 
προσπάθεια για επιμόρφωση.

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι 
οι εξής:

Δημήτρης Κονταράκης: Internet 
Marketing Consultant και ιδρυτής της 
εταιρείας eSteps Σύμβουλοι Internet 
Marketing

Hλίας Τσαλδάρης: Data Analyst, 
SEM – SEO Consultant, Ιδρυτής της 
εταιρείας Innovation Group και 

Κυριάκος Τσίγκρος: Senior Ac-
count Manager, εταιρεία ContactPi-
geon.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρα-
κολούθηση των σεμιναρίων από τους 
συμμετέχοντες είναι εντελώς δωρεάν.

Αποκλειστικός Χορηγός των σε-
μιναρίων «Socialize your Busi-
ness» είναι η Ολυμπία Οδός. Τα σε-
μινάρια πραγματοποιούνται με την 
Υποστήριξη των εταιρειών eSteps 
Σύμβουλοι Internet Marketing, In-
novation Group και ContactPigeon. 
Στο Κιάτο το σεμινάριο θα έχει την 
Υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου 
Κιάτου «Ερμής» και του Ν.Π.Δ.Δ. Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυω-
νίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
συμμετοχή σας στα σεμινάρια είναι 
η εγγραφή σας στο διαδικτυακό ιστό-
τοπο www.socializeyourbusiness.gr

Επιτυχημένη η συνεργασία του 
Ναυτικού Ομίλου Κιάτου 
με το Κ.Π.Ε. Σικυωνίων

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
και τη σχολική χρονιά 2017-2018 η συ-
νεργασία του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου 
με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης (Κ.Π.Ε.) του Δήμου Σικυωνίων. 
Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε πέ-
ντε χρόνια πριν και έχει ήδη προσφέρει 
πολλά.  

Το Κ.Π.Ε. Σικυωνίων είναι μια δομή 
που υλοποιεί προγράμματα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς σχολείων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, επίσης υλοποιεί σεμινάρια για την 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών ή άλλων 
κοινωνικών ομάδων, που αποσκοπούν 
στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών 
πρακτικών, στα πλαίσια τόσο της εκπαι-
δευτικής κοινότητας  όσο και της τοπι-
κής κοινωνίας. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου συνερ-
γάστηκε και φέτος με τους έμπειρους 
εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων 
στην υλοποίηση του προγράμματος 
«Κορινθιακός... ανακαλύπτοντας τη 
μικρή μας θάλασσα», προσφέροντας 
τις εγκαταστάσεις του και όλο το κατάλ-
ληλο υλικό. Μέσω του προγράμματος 
αυτού εκατοντάδες παιδιά από σχολεία 
τόσο του Νομού Κορινθίας όσο και 
γειτονικών νομών έχουν επισκεφτεί το 

Κιάτο και έχουν ενημερωθεί για τις ιδι-
αιτερότητες του Κορινθιακού Κόλπου, 
τη βιοποικιλότητά του,  την περιβαλλο-
ντική του αξία, τις σοβαρές επιπτώσεις 
που αντιμετωπίζει από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, αλλά και τις δυνατό-
τητες που δίνει η θάλασσα για αθλητι-
κές δραστηριότητες όπως η ιστιοπλοΐα 
και η κολύμβηση.  Στο Ναυτικό Όμιλο 
Κιάτου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές 
της ιστιοπλοΐας, δηλαδή της τέχνης του 
αρμενίσματος στο νερό χρησιμοποιώ-
ντας ως αποκλειστική πηγή ενέργειας 
τον άνεμο. Εκτός από τη θεωρητική 
ενημέρωση, τα παιδιά βλέπουν από κο-
ντά τη λειτουργία του σκάφους τύπου 
Optimist - του σκάφους του μικρού κα-
πετάνιου – τα μέρη του, τους τρόπους 
κίνησης των πανιών και μαθαίνουν να 
δένουν ναυτικούς κόμπους.  

Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου με χαρά 
διέθεσε και φέτος την τεχνογνωσία 
και τις εγκαταστάσεις του στους εκ-
παιδευτικούς του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων 
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος, το οποίο είναι απόλυτα 
εναρμονισμένο και με τη γενικότερη 
προσπάθεια του Ν.Ο. Κιάτου για τη δι-
άδοση της ιστιοπλοΐας και της εξοικείω-
σης των παιδιών με τη θάλασσα. 
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Τ
ο άρθρο αυτό όμως έθεσε αρκετά 
ψηλά τον πήχυ για τη Δημοτική 
Αρχή, η οποία επί οκταετία δεν 
κατάφερε καν να αντιμετωπίσει 

απλούστατα καθημερινά ζητήματα δια-
μορφώνοντας μία άθλια κατάσταση στις 
υποδομές του Δήμου ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ενός 
Δήμου που είχε και έχει τεράστιες δυ-
νατότητες!!!

Ζήτημα πρώτο το οποίο η οποιαδή-
ποτε στοιχειώδους σοβαρότητας Αρχή 
θα είχε επιδιώξει από την πρώτη ημέ-
ρα ανάληψης της ευθύνης –και όχι της 
πλάκας και του αγοραίου χαβαλέ- να 
αξιοποιήσει προς όφελος όλης της πε-
ριοχής και ιδίως των νέων αυτής. Στην 
περιοχή του Κιάτου από παλιότερες δη-
μοτικές Αρχές είχε αγοραστεί ένα με-
γάλο οικόπεδο άνω των 50 στρεμμά-
των –ενιαίο όχι σε τμήματα- για την 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσε-
ων. Σήμερα αυτός ο χώρος ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ αντιθέτως 
διαρκώς και αυξάνει η κατάληψη ση-
μείων του ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ. 
Επιπροσθέτως η εισαγόμενη – καθώς 

δεν πρόκειται για Σικυώνιους- αυτή πα-
ράνομη κατάσταση αποτελεί βάση και 
εφαλτήριο εγκληματικών πράξεων σε 
βάρος των πολιτών ιδίως στην περιοχή 
της Τραγάνας. 

Ζήτημα δεύτερο: Κτίρια δημοτικά πα-
ρατημένα έρμαιο κακόβουλων πράξε-
ων και φυσικής φθοράς λόγω χρόνιας 
εγκατάλειψης. Άραγε ένας Δήμος που 
με βάση τα στεγνά ψέματα του Δη-
μάρχου με 1000% αποθεματικό  ΔΕΝ 
μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα κτίρια πχ 
για αύξηση των παιδικών σταθμών, για 
να δοθούν έναντι μικρού τιμήματος σε 
κάποιες οικογένειες ή με μόνη την υπο-
χρέωση συντήρησης τους σε πολύτε-
κνες οικογένειες ώστε να φτιάξουν ένα 
μαγαζάκι να ζήσουν πάνω σε τούτη την 
οικονομική λαίλαπα, ή ακόμα και ΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, πρό-
βλημα που αφορά εντόνως το Κιάτο. 
Γιατί τέτοια αδιαφορία, τέτοια έλλειψη 
οράματος, τέτοια στενομυαλιά;

Ζήτημα τρίτο: αμαξοστάσιο για τη 
φύλαξη των μηχανημάτων του Δήμου 
ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ευ-
ρισκόμενο σε άθλια κατάσταση, αφύ-
λακτο, βρώμικο και στον ορεινό όγκο 
μηχανήματα παρατημένα εδώ και κει 
στο έρμαιο και των φυσικών φαινομέ-
νων και των παράνομων ενεργειών. 
Και δω προχειρότητα, και δω αμέλεια, 
και δω ύβρεις αντί λογοδοσίας στους 

Δήμος Σικυωνίων

Τι γίνεται με τις υποδομές 
του Δήμου Σικυωνίων κ. Δήμαρχε 
του 1000% αποθεματικό;;

Σε προηγούμενο 
άρθρο μου εξέθεσα 
συγκεκριμένες 
απόψεις μετά την 
πάροδο σχεδόν δύο 
θητειών της σημερινής 
Δημοτικής Αρχής του 
Δήμου Σικυωνίων για 
δομικά ζητήματα της 
αυτοδιοίκησης, όπως 
θέματα τουριστικής 
ανάπτυξης, την 
ύδρευση μιας πόλης 
με χρόνιο πρόβλημα 
και εντελώς συνοπτικά 
την κατάσταση με 
την καθαριότητα του 
Δήμου.

Του Δημήτρη Παπαγεωργίου*
■

πολίτες. Πάρκο κυκλοφοριακής αγω-
γής Αντί να αποτελεί σύμβολο για κάθε 
μικρό μαθητή του τόπου μας, ώστε να 
αποφεύγουμε στο μέλλον τα δράματα 
ως κοινωνία, είναι αφημένο στο έλεος, 
θαμμένο κυριολεκτικά στα καλάμια και 
μάλιστα το χειμώνα εισβάλλουν πρόβα-
τα. Αυτή είναι η απαράδεκτη Δημοτική 
Αρχή της κακοποίησης της εικόνας μιας 
μεγάλης και δυναμικής πόλης. Αθλητι-
κά κέντρα χωριών  Στην πλειοψηφία 
τους πλήρως απαξιωμένα, χωρίς καμία 
συντήρηση και πλημμυρισμένα αλλού 
από καλάμια και τσουκνίδες αλλού ακό-
μα και από σκουπίδια. 

Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα 
προβλήματα της άμεσης καθημερινό-
τητας του τόπου μας που συνδέονται 
ευθέως με το τι πόλη είμαστε, τι Δήμος 
και τι δυνατότητες έχουμε αλλά κυρίως 
αποτελεί την ίδια την εικόνα των δημο-
τών, όταν έρχεται ο τρίτος και βλέπει 
αυτή την εικόνα διάλυσης, μη αξιοποίη-
σης και συνειδητής πολιτικής επιλογής 
προσωπικών ρουσφετιών και όχι έρ-
γων πνοής για την ανάπτυξη του τόπου 
που συνακόλουθα θα φέρει δυνατότη-
τες προόδου σε όλους.

-Αρκετά οκτώ χρόνια έπαιξε το Κιάτο 
με τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. 

-Αρκετά η συγκεκριμένη δημοτική 
Αρχή ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ με κουτσα-
βακισμούς, αστεϊσμούς αθλίου επιπέδου 
και προσβλητικές συμπεριφορές. 

Έχει έρθει η ώρα της αλλαγής στον 
τόπο και στην κουρασμένη και αποτυ-
χημένη Δημοτική Αρχή σε επίπεδο ηγε-
σίας ως πολιτικό όπλο έχουν απομείνει 
τα ταξίματα σε προσωπικό επίπεδο και 
οι ύβρεις στους αντιπάλους.

Η Δημοκρατία επιβάλλει να σεβαστού-
με το προηγούμενο εκλογικό αποτέ-
λεσμα μέχρι τελευταίας ημέρας. Και να 
αγωνιστούμε σκληρά για να αλλάξουμε 
τον τόπο μας από την επομένη των εκλο-
γών. Θα πράξουμε και τα δύο πιστά!!!! 

* Ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου 
είναι δικηγόρος

ΤΟΕΒ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
Κατά καιρούς 
από εδώ παίρνει νερό το Κιάτο

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΙΑΤΟ

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ...ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΛΑΥΚΑ





ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ 

Συνάντηση Αν. ΥΠΑΑΤ, Γιάννη 
Τσιρώνη με τον Ενιαίο Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων
Στο πλαίσιο της προστασίας της αυθεντικότητας 
της φέτας και ενόψει της έναρξης της τουριστικής 
περιόδου όπου αυξάνεται η ζήτηση αυθεντικών ελ-
ληνικών προϊόντων στην εστίαση, ο Αν. Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσι-
ρώνης, επισκέφτηκε την Τρίτη 22 Μαΐου τον ΕΦΕΤ 
και συνομίλησε με την διοίκηση και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθούν σημαντικά 
οι έλεγχοι με σκοπό να αποτραπεί η νοθεία και η 
παραπλάνηση του καταναλωτή. 
Ο Αν. Υπουργός εξέφρασε την αποφασιστικότητα 
του Υπουργείου να υποστηρίξει οργανωτικά και με 
κάθε τεχνικό ή άλλο μέσο τον ΕΦΕΤ, σε αυτές τις 
ενέργειες που θα αποσκοπούν συγκεκριμένα στην 
στήριξη της ποιότητας και της τιμής της φέτας, η 
οποία όπως παραδέχτηκαν όλοι, δέχεται τεράστια 
πίεση στην τοπική και διεθνή αγορά.
Από την πλευρά του, ο ΕΦΕΤ διαβεβαίωσε τον Γιάν-
νη Τσιρώνη ότι οι έλεγχοι ήδη ξεκίνησαν, θα είναι 
σφαιρικοί και θα ξεκινάνε από την παραγωγή μέχρι 
την κατανάλωση, ώστε να υπάρχει η διασφάλιση 
της αυθεντικότητας της φέτας έναντι άλλων λευ-
κών τυριών και υποκατάστατων τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις παραπλανητικά αναγράφονται ως 
«φέτα» στους καταλόγους καταστημάτων μαζικής 
εστίασης. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλη την επικράτεια, 
με έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς.

σύντομα
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Τοποθέτηση Δήμα στη Βουλή για 
την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί

Η Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Κορινθίας Χρί-
στου Δήμα συζητήθηκε στη Βουλή, όπου η Υφυπουρ-
γός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου κλήθηκε 
να απαντήσει για το πότε θα καταργηθεί ο Ειδικός Φό-
ρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο Κρασί, ο οποίος επιβλή-
θηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Στην εισήγηση 
του ο κ. Δήμας μίλησε για ένα φόρο που μείωσε την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών κρασιών και δη-
μιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε, 
ενώ παρέθεσε και σειρά δηλώσεων του Πρωθυπουρ-
γού και στελεχών της Κυβέρνησης, στις οποίες υπήρ-
χε παραδοχή της αποτυχίας του μέτρου και υπόσχεση 
κατάργησης του. Η Υφυπουργός απέφυγε να παρου-
σιάσει χρονοδιάγραμμα κατάργησης του φόρου, ενώ 
υποστήριξε πως το 2017 τα έσοδα έφτασαν μόλις τα 28 
εκατ. ευρώ, από τα αρχικά 55 εκατ. που ήταν ο στόχος 
κατά την επιβολή του μέτρου.

Αναλυτικά τα βασικά σημεία της εισήγησης του κ. 
Δήμα:

“Με την απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
από 01.01.2016, «επιβλήθηκε» Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης (0,20 ευρώ ανά λίτρο κρασιού) στο κρασί. Ο 
συγκεκριμένος Ειδικός Φόρος αποτελεί σήμερα σημα-
ντικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας για τους οινοπα-
ραγωγούς στην Ελλάδα, καθώς το κρασί αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα βεβαρυμένο φορολογικά προϊόν. Πιο συγκε-
κριμένα, το τελικό προϊόν, επιβαρύνεται με:
- 4% κρατήσεις υπέρ Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Ποιό-

τητας και Παραγωγής Αλκοόλης και Αλκοολούχων 
Ποτών (ΕΤΕΠΠΑ)

- 2% χαρτόσημο
- 20% κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ στο 20% επί του συνόλου 

αυτού 24% ΦΠΑ στο σύνολο όλου αυτού του πο-
σού.
Δηλαδή σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο προϊόν, εσείς 

βάλατε ένα νέο φόρο, με αποτέλεσμα όχι απλά να 
μην εισπράξετε τα αναμενόμενα έσοδα, αλλά ούτε τα 
μισά, καθώς από το στόχο 55 εκατ. ευρώ, καταφέρα-
τε το 2016 να εισπράξετε περίπου 24 εκατ. Δυστυχώς 
όμως, οι συνέπειες είναι ακόμα μεγαλύτερες. 

Η επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί:
- Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για εκτεταμένη και 

μη ελεγχόμενη αύξηση της παραοικονομίας στον 
οινοποιητικό κλάδο.

- Μείωσε την εγχώρια ζήτηση
- Μείωσε την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κρα-

σιού
- Αύξησε τα λειτουργικά κόστη των οινοποιών κατά 

3% - 4% (τραπεζικές εγγυητικές, γραφειοκρατία, 

αύξηση ανάγκης για ρευστότητα)
Μείωσε την οικονομική συνεισφορά του οινοποιη-

τικού κλάδου στην εθνική οικονομία, δεδομένου ότι 
χάνεται ΦΠΑ.

“Η μόνη αύξηση που πετύχατε, είναι στο παρε-
μπόριο”

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, πολλά λίτρα οί-
νου, είτε χύμα, είτε εμφιαλωμένα σε μπουκάλια ή 
ασκούς, διακινούνται χωρίς παραστατικά και δεν πλη-
ρώνεται ο ΕΦΚ και κατ’ επέκταση ο ΦΠΑ.

Για να αντιληφθεί κανείς τον παραλογισμό και τα 
προβλήματα που δημιουργεί το μέτρο, θα δώσω ένα 
παράδειγμα:

Ένα μικρό οινοποιείο, που παράγει κάτω από 
100.000 λίτρα κρασιού, η επιβολή του νέου φόρου 
προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες, καθώς υποχρεού-
νται να προκαταβάλει το φόρο.

Δηλαδή, ένας μικρός οινοποιός που παράγει ετησί-
ως 100 τόνους κρασί, για να πουλήσει έστω ένα μπου-
κάλι, οφείλει να πληρώσει για όλο το κρασί της χρο-
νιάς, ένα ποσό που φτάνει τα 20.000 ευρώ περίπου, 
μόνο για τον ΕΦΚ.

Αντιλαμβάνεστε πως αυτό δεν έχει καμία λογική και 
οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά.

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, σας ρωτώ για ακόμα 
μία φορά, ευθέως και ξεκάθαρα:
- Πόσα ήταν τα έσοδα από τον ΕΦΚ στο κρασί την πε-

ρασμένη χρονιά;
- Πότε θα καταργήσετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 

στο κρασί;”

 3 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 3 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
 3 ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ

 3 ΤΥΡΦΕΣ 
 3 ΣΠΟΡΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΑ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 3 ΦΥΤΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
 3 ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

(ΑΝΟΙΞΗΣ και ΧΕΙΜΩΝΑ)

 3 ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ
 3 ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΑΣΤΡΩΝ
 3 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αθανάσιος Χ. Περαχωρίτης
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α.

Σπύρου Κοκκώνη 3, 200 01 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 
τηλ.: 2741-0-56496, κιν.: 697 759 8266
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Οι συμμετοχές
Στη διαδρομή των 5 χλμ δήλωσαν συμ-

μετοχή 166 αθλητές (79 άνδρες και 87 
γυναίκες). Μεταξύ των ανδρών (φωτό 1) 
την πρώτη θέση κατέκτησε ο Δημήτριος 
Ρόκας (ΣΔΥ Ελευσίνας), τη δεύτερη θέση 
ο Δημήτριος Παναγόπουλος και την τρίτη 
θέση ο Βασίλειος Κωτσιάκος (Εφυραίοι 
Ωκύποδες).  Από τις γυναίκες (φωτό 2) 
πρώτη τερμάτισε η Λυδία Καραμάνη (8η 
στη γενική), δεύτερη η Μαρία Κασμά (20 
στη γενική) και τρίτη η Ζωή Αντωνίου (21 
στη γενική).

Στη διαδρομή των 10 χλμ δήλωσαν 
συμμετοχή 136 αθλητές (98 άνδρες και 38 
γυναίκες). Μεταξύ των ανδρών (φωτό 3) 
την πρώτη θέση κατέκτησε ο Μιχάλης Κα-
ραγιώργος, τη δεύτερη θέση ο Πρόδρομος 
Μηλόπουλος και την τρίτη θέση ο Χρήστος 
Σωτηρόπουλος.  Από τις γυναίκες πρώτη 
τερμάτισε η Μαρία Φιλιππακοπούλου (34η 
στη γενική), δεύτερη η Ελένη Δεδούση 
(44η στη γενική) και τρίτη η Νεφέλη Παπα-
δοπούλου (50η στη γενική).

Τέλος στη μεγάλη διαδρομή των 21,5 
χλμ δήλωσαν συμμετοχή 120 αθλητές 
(106 άνδρες και 14 γυναίκες). Μεταξύ των 
ανδρών (φωτό 4) την πρώτη θέση κατέ-
κτησε ο Γεώργιος Καλαπόδης με χρόνο 
μόλις 1:20:51, τη δεύτερη θέση ο Βασίλης 
Μπαμπανίκας (1:31:33) και την τρίτη θέση 
ο Νικόλας Λάιος (1:35:24).  Από τις γυναί-
κες πρώτη τερμάτισε η Βίκυ Καρπουζα 
(19η στη γενική, χρόνος 1:50:40), δεύτερη 
η Άντζελα Τερζή (26η στη γενική, χρόνος 
1:52:49) και τρίτη η Δανάη Μωραΐτη (31η 
στη γενική, χρόνος 1:53:23).

Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αδιαμφισβή-
τητη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 
Μαΐου ο 3ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου στη 
Λίμνη Στυμφαλίας  "Stymphalia Lake Run 2018".  
Ο αγώνας είχε ως αφετηρία το Μουσείο Περι-
βάλλοντος Στυμφαλίας και περιλάμβανε τρεις 
διαδρομές (5, 10 και 21,5 χλμ.). Τόσο οι αγώνες 
όσο και οι παράλληλες δράσεις προσέλκυσαν το 
ενδιαφέρον του κόσμου συγκεντρώνοντας πολ-
λούς επισκέπτες στην ορεινή Κορινθία.

1

2

3

4

5

Η εφημερίδα μας, υποστηρικτής της εκδήλωσης, βρέθηκε στο σταθμό 5  
της διαδρομής των 21,5 χλμ προσφέροντας νερά και ισοτονικά ροφήματα στους δρομείς.

Η Μπούρη 
Bασιλική & 
η εγγονούλα 
της, δείχνουν 
πώς γίνεται 
το κούρεμα 
προβάτου στο 
χωριό Καρτέρι

Ο Βασίλης Κασμάς μιλά 
στους επισκέπτες για 
τις Ελληνικές ράτσες 
προβάτων και τον 
Ελληνικό ποιμενικό 
στο χωριό Δροσοπηγή
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Παράλληλες δράσεις: 
Γνωρίζοντας 

τον τόπο μέσα από 
τους ανθρώπους του�

Οι επισκέπτες της Στυμφαλίας είχαν την ευκαι-
ρία το Σάββατο το απόγευμα να γνωρίσουν κα-
λύτερα την περιοχή μέσα από τους ανθρώπους 
της, τα επαγγέλματά τους, τις ιστορίες τους και 
να μοιραστούν, επισκέπτες και κάτοικοι, όμορ-
φες στιγμές & συναισθήματα...

Ήταν μια συμμετοχική δράση στο πλαίσιο του 
Stymphalia Lake Run 2018, μια συνεργασία του 
Experience Corinthia - Συνεργατικό Δίκτυο Του-
ρισμού με την ομάδα του Μουσείου Περιβάλλο-
ντος Στυμφαλίας και ανθρώπους της περιοχής!

Ξεχωριστές και μοναδικές στιγμές και εμπειρί-
ες από το φετινό Stymphalia Lake Run 2018, τη 
συμμετοχική γιορτή αθλητισμού που οργανώθη-
κε φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά στην περιοχή 
της Στυμφαλίας, σε συνεργασία ιδιωτικού & δη-
μοσίου τομέα. Στην ξενάγησή τους οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν παραδοσιακά 
& νέα επαγγέλματα της περιοχής, αλλά και τους 
ανθρώπους πίσω από αυτά, μέσα από μια δια-
δρομή με πολλαπλές στάσεις σε εργαστήρια και 
χώρους εργασίας στα χωριά της περιοχής!

Στην κορυφή της Ζήρειας,
και στα μονοπάτια της Γκούρας

Και μετά τη Στυμφαλία την τιμητι-
κή της έχει η Ζήρεια! Ο αγώνας Ζiria 
Race to the Sky διοργανώνεται την 
Κυριακή 10 Ιουνίου με αφετηρία την 
πλατεία της Γκούρας. Ο Φενεός και 
η Ζήρεια, αυτές οι δύο ξεχωριστές 
ορεινές περιοχές με τις παρθένες 
ομορφιές  τους,  θα υποδεχτούν επι-
σκέπτες και αθλητές προσφέροντας 
απλόχερα σε κάθε μάτι και αυτί  που 
θέλει να ακούσει και να δει.

Ο αγώνας Ziria Sky Race to the Sky 
περιλαμβάνει δύο διαδρομές: 

Skyrace Ziria 30klm
Ο αγώνας έχει εκκίνηση και τερμα-

τισμό το χωριό Γκούρα που βρίσκεται 
στις δυτικές πλαγιές της Ζήρειας και 
στα 950μ υψόμετρο στο βόρειο τμή-
μα του Φενεού. Το όνομά της περι-
γράφει τη μορφολογία της περιοχής 
σε τόπο πετρώδη όπου αναβλύζουν 
άφθονα νερά.

Η διαδρομή είναι αρκετά τεχνική 
και δίνει την ευκαιρία στους αθλητές 
να αντιμετωπίσουν ένα απαιτητικό 
τερραίν όλων των ειδών, διανύοντας 
30χλμ από τα οποία τα 6χλμ καλύπτο-
νται από δασικό χωμάτινο δρόμο και 
ελάχιστα μέτρα άσφαλτο και τα υπό-
λοιπα 24χλμ πάνω σε σηματοδοτημέ-
νο μονοπάτι (πότε δασώδες και πότε 
αλπικό, πότε κακοτράχαλο και πέτρι-
νο, πότε ανηφορικό και πότε απότομο 
και κατηφορικό) καλύπτοντας θετική 
υψομετρική διαφορά 2620μ.

Μετά από 8 χλμ διαδρομής και 

1200μ. θετικής υψομετρικής διαφο-
ράς αφήνοντας τον 2ο Σταθμό Ανε-
φοδιασμού και Ελέγχου κι ενώ το 
υψόμετρο είναι 2160μ. ξεκινά και η 
απαιτητική  ανάβαση μέχρι την ανε-
μοδαρμένη κορυφή της Ζήρειας στα 
2374μ. μόλις στο 9χλμ της διαδρομής 
και με θετική υψομετρική στα 1424μ.!

Εκεί η ματιά χάνεται στην απερα-
ντοσύνη του τοπίου, όπου η θέα είναι 
πραγματικά δίχως όρια. Σε μέρες δι-
αύγειας μπορεί να δει κανείς τον Κο-
ρινθιακό, το Λουτράκι και πέρα από 
τον Ισθμό, το Σαρωνικό κόλπο, τις 
κορυφές του Παρνασσού, του Ελι-
κώνα, της Γκιώνας!

Η διαδρομή συνεχίζεται με τη με-
γάλη κατάβαση από πλατιές ίσιες 
πέτρες,  μέχρι να μπει ξανά στο μο-
νοπάτι που διασχίζει «στεππόμορφα» 
λιβάδια, με αγκαθωτούς θάμνους και 
αγρωστώδη φυτά.

Skyrace Ziria 10klm 
 Η διαδρομή θα ξεκινήσει και θα 

τελειώσει στην πλατεία της Γκούρας. 
Οι αθλητές θα πρέπει να κατέβουν τα 
σκαλοπάτια,  για να συναντήσουν την 
άσφαλτο και με αριστερή πορεία να 
ξεκινήσουν την πρώτη ανάβαση προς 
την Ζήρεια. Η σηματοδότηση της δι-
αδρομής θα γίνεται με κορδέλες  και  
ακολουθώντας την ήδη υπάρχουσα 
σήμανση της ορειβατικής διαδρομής.

Οι πρώτοι θα χρειαστούν περίπου 
50 λεπτά για να τερματίσουν ενώ οι 
τελευταίοι δρομείς περίπου 2,5 ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες: Ziria Skyrace - Ασημίνα Συλαίου:  
Γκούρα Κορινθίας, Τ.Κ. 20014, τηλ.: 6937 98 68 48 

minasileou@hotmail.com     www.zccr.gr

Ο Σπύρος Κόλλιας 
μιλά για τον τρόπο 
που κατασκευάζει 
ξύλινες βάρκες στο 
χωριό Στυμφαλία, 
επιδεικνύοντας 
την βάρκα που 
χρησιμοποιήθηκε 
στην πρόσφατη 
διαφήμιση του 
ΟΠΑΠ.

Ο Νίκος Καρατζάς 
μιλά για το 

επάγγελμα του 
μελισσοκόμου

Η Μαριωρή Ορφανού δείχνει στους επισκέπτες 
της την τέχνη της ύφανσης με αργαλειό 

στο χωριό Δροσοπηγή.



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

 agathouspa.gr          info@agathouspa.gr

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΑΛΛΑΧΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΤΡΙΧΟΦΥΙΑ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ
         LASER

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ
ΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ή ΤΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ
ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝ∆Ο∆ΕΡΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ! 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΑΣΧΑΛΕΣ
& ΜΠΙΚΙΝΙ

ΜΟΝΟ
300€

15 EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

25%
ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ!
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Daddy cool στο Περιγιάλι

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Για τα χρυσά παιδιά 
της χορωδίας του 
3ου Δημοτικού 
Σχολείου Κιάτου

θριάμβευσαν στην Ιταλία 
υπό την καθοδήγηση της 
μουσικού και μαέστρου
κ. Μαρίας Γερολύμου

σελ. 17

διάκριση

Η Νέα Σκηνή του Θεάτρου Περιγιαλίου μετά την μεγάλη επιτυχία του ''Οίκου Ενοχής'' 
επανέρχεται με μια ολοκαίνουργια και πεντακάθαρη κωμωδία

Κωμωδία λοιπόν ξανά… Μαύρη, σπαρ-
ταριστή, σύγχρονη αλλά και ταυτόχρονα 
βγαλμένη λες από όνειρο… Ένα όνειρο 
της λοβιτούρας, με ήρωες χαρακτήρες 
καθημερινούς ή μήπως όχι; Ακροβα-
τώντας ανάμεσα στο φανταστικό και το 
πραγματικό, το σύνηθες και το ακραίο, 
την αλήθεια και το ψέμα ακόμα και στη 
ζωή και στο θάνατο… Ματαιότης ματαιο-
τήτων τα πάντα… ξέρεις… ξάδερφε…

Πρεμιέρα, Σάββατο 9 Ιουνίου, 
στις 9.00 μ.μ
Επόμενες παραστάσεις 
10,13,16 και 20 Ιουνίου...
Κλείστε εγκαίρως θέσεις.
27410 86330, 6989 189368, 
6984 697844, 6977 408956.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία, σχεδια-

σμός φωτισμού : Αλέκος Ξανθάκης 
Φιλοτέχνιση πέτρας σκηνικού: Βασί-

λης Φίλης 
Κατασκευή σκηνικών : Γιάννης Κα-

ντούνης (Μπρίζας) 
Κοστούμια: Πολυξένη Ορκοπούλου, 

Ελένη Χαζάπη
Μουσική επιμέλεια: Αλέκος Ξανθάκης, 

Νικολέττα Παρασκευοπούλου
Χειριστές φωτισμού, ήχου: Μιχάλης 

Κίννας, Σελάν Σίνγκ
Επιμέλεια προγράμματος: Νικολέττα 

Παρασκευοπούλου
Επιμέλεια αφίσας: Της ομάδας
Φωτογραφίες, Βίντεο: Νίκος Καψοκέ-

φαλος, Λεωνίδας Στεργιόπουλος

Το άγαλμα λάξευσε ο κτηνοτρόφος 
Γιάννης Ελένης

Την περούκα του Κούρου έφτιαξε η 
Χριστίνα Σακκελαράκη.

Επίσης ευχαριστούμε για την συμβολή 
τους: τον Πέτρο Μακρή, τους συνταξι-
διώτες μας στο ταξίδι των ρόλων, που 
για οποιοδήποτε λόγο δεν φτάσαμε πα-
ρέα στον προορισμό.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης
Μπάμπης Τσόγκας
Νίκος Καψοκέφαλος
Ελένη Χαζάπη
Άρης Κατσαβριάς
Νικολέττα Παρασκευοπούλου
Μαρία Γεωργίου-Tegey Παναγιώτης 

Πανόπουλος Φωτεινή Νιαβή Γιάννης 
Κανελλόπουλος Άννα Πατσαρίκα

Το σκηνικό όπου
θα διαδραματιστούν

τα γεγονότα
του ''ΝΤΑΝΤΙ ΚΟΥΛ''

(Daddy Cool)

ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Βράβευση για 
τους διακριθέντες 
από τη Μαθηματική 
Εταιρεία

εκδήλωση

Το Παράρτημα Κορινθίας 
της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) διοργα-
νώνει εκδήλωση βράβευσης 
των μαθητών Δημοτικών 
Σχολείων Δυτικής Κορινθίας, 
που διακρίθηκαν στο Μαθη-
ματικό Διαγωνισμό «Μικρός 
Ευκλείδης 2018: Παιχνίδι και 
Μαθηματικά».
Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 17 Ιου-
νίου 2018 και ώρα 10:30 π. μ. 
στο Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ στο 
Βραχάτι με ομιλήτρια την κ. 
Καλλιώρα Αναστασία Διευ-
θύντρια του Δημοτικού Σχο-
λείου Κοκκωνίου-Πουλίτσας 
και θέμα:«Τα Μαθηματικά 
στη ζωή μας».
Στη συνέχεια θα βραβευτούν 
οι μαθητές των Δημοτικών 
Σχολείων των Δήμων: Βέ-
λου-Βόχας, Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης και Σικυωνίων.
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Ου παντός πλειν ες Κορινθιακήν Λίμνην
Η Γεωεπιστημονική μελέτη για 

τις γεωλογικές διεργασίες που 
επιτελούνται στην Κορινθιακή Τε-
κτονική Τάφρο της οποίας ο Κο-
ρινθιακός αποτελεί ενεργό τμήμα 
και του οποίου η γεωλογική δομή 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων παγκοσμίως, ήταν 
το θέμα της ενδιαφέρουσας ημε-
ρίδας που πραγματοποιήθηκε 
με πρωτοβουλία του Ιδρύματος 
Κορινθιακών Μελετών σε συνερ-
γασία με το Δήμο Σικυωνίων την 
Κυριακή 27 Μαΐου στην αίθουσα 
του Δημοτικού Θεάτρου Κιάτου 
και συγκέντρωσε το πραγματικό 
ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού 
Κορινθίων πολιτών. 

Σύντομους χαιρετισμούς απεύ-
θυναν ο πρόεδρος του Ι.Κ.Μ. κ. 
Γεώργιος Καρβουντζής και ο Δή-
μαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων 
Σταματόπουλος. Στη συνέχεια 
ο διακεκριμένος επιστήμων κ. 
Χαράλαμπος Κράνης, επίκουρος 
καθηγητής Γεωλογίας  - Γεωπερι-
βάλλοντος του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, μέλος διεθνούς ερευνητικού 
προγράμματος πραγματοποίησε 
επιστημονική αναδρομή στον 
γεωλογικό χρόνο με σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα, παρουσιάσεις 
και εξήγησε πώς εξελίχθηκε αυτή 
η θαυμαστή γεωλογική δομή. Με 
τη βοήθεια των ευρημάτων των 
πλέον πρόσφατων επιστημονι-
κών μελετών τεκμηρίωσε την 
άποψη για τη σημασία και την 
αξία της ύπαρξης και έρευνας της 
Κορινθιακής Τεκτονικής Τάφρου 
η οποία παρουσιάζει υψηλή σει-
σμική δραστηριότητα και είναι η 
πλέον ενεργή ηπειρωτική τάφρος 
σε όλον τον κόσμο. 

Όπως ανέλυσε, με χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα απόλυτα 
κατανοητά για όσους δεν έχουν 
επιστημονική εξειδίκευση, οι 
γεωλογικές διεργασίες που επι-
τελούνται σε αυτήν την περιοχή 
του Κορινθιακού, αντιστοιχούν 
στο πρώτο στάδιο μιας διεργα-
σίας που ονομάζεται ηπειρωτική 
διάνοιξη, μέσα από την οποία δη-
μιουργούνται οι Ωκεανοί. Όπως ο 
Ατλαντικός. Θεωρείται μια «νέα 
δομή» για τα γεωλογικά δεδο-
μένα, ηλικίας μικρότερης των 5 
εκατομμυρίων ετών, η μελέτη της 
οποίας παρέχει πλούτο πληροφο-
ριών τόσο για την σεισμοτεκτονι-
κή δραστηριότητα, όσο και για την 
εξέλιξη του περιβάλλοντος. 

Η τεκτονική Κορινθιακή τά-
φρος περιλαμβάνει ένα ενεργό 
τμήμα που είναι ο σημερινός 
Κορινθιακός Κόλπος και ένα 
ανενεργό, την Κορινθιακή Λίμνη, 
που καταλαμβάνει την ευρύτερη 
περιοχή της Κορινθίας και ως εκ 
τούτου ένεκα της υψηλής δρα-
στηριότητας και σεισμικότητας η 

μελέτη της συμβάλλει στην κα-
τανόηση του σεισμικού κινδύνου, 
την παλαιοκλιματική – παλαιοπε-
ριβαλλοντική αναπαράσταση και 
την κατανόηση των ιζηματογε-
νών συστημάτων που χαρτογρα-
φούνται συστηματικά. 

Επισημάνθηκε επίσης με έμ-
φαση και από τον κ. Κράνη αλλά 
και από τους συμμετέχοντες ειδι-
κούς συνεργάτες και επιστήμονες 
κ.κ. Θεοφάνη Χατούπη γεωλό-
γο-περιβαλλοντόλογο, Δημήτριο 
Μήλιο Διευθυντή Υδάτων Πελο-
ποννήσου, Αναστασία Πυργάκη 
Διευθύντρια Υδάτων Δυτικής 
Ελλάδος ότι η συμβολή αυτής 
της Διεθνούς Ερευνητικής ανα-
ζήτησης δεδομένου ότι ο Κοριν-
θιακός ευρίσκεται στο επίκεντρο 
του Παγκόσμιου Επιστημονικού 
Ενδιαφέροντος με δυναμικές 
παρουσίες συνεργασίες και συ-
νεισφορά στην αξιοποίηση του 
επιστημονικού πλούτου, εξασφα-
λίζει ευεργετικά ωφελήματα για 
την ανάπτυξη και ανάδειξη του 
τόπου μας. 

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902

Εκδηλώσεις

Ωδή στον Έρωτα

Ενώπιον των αιωνίων μορφών και των ασάλευ-
των βλεμμάτων των προτομών Παλαμά, Σικελιανού, 
Καζαντζάκη, Βάρναλη, Καβάφη, Σεφέρη, Ρίτσου κ.ά. 
στην Αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ» της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα, πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου η παρουσίαση δύο 
ποιητικών συλλογών με τίτλο: «Το είναι και το γίγνε-
σθαι» και «Ωδή στον Έρωτα» της Κορίνθιας ποιήτριας 
Ελένης Συκά-Κοντόζογλου. 

Για το έργο της ποιήτριας και την βιοογραφίας της 
μίλησαν ο πρώην και ο νυν Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. κ. 
Παύλος Ναθαναήλ και Κώστας Καρούσος αντίστοι-
χα, ο πρόεδρος της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέ-
ων κ. Ιωάννης Μπάρτζης και ο λογοτέχνης κ. Δημή-
τρης Καραμβάλης. 

Ακούστηκαν μελοποιημένα αποσπάσματα και 
απάγγειλαν ποιήματα η κ. Μαρίνα Βλάχου ποιήτρια 
και η κ. Αριστέα Κοντόζογλου ραδιοφωνική παρα-
γωγός. Χαιρετισμό απεύθυνε ο περιφερειακός σύμ-
βουλος Πελοποννήσου κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης η «Σικυώνια σκηνή» 
παρουσίασε με θεατροποιημένο τρόπο ειδικά επε-
ξεργασμένα τμήματα από την «Ωδή στον Έρωτα» και 
οι οκτώ ηθοποιοί που συμμετείχαν στην ερμηνεία 
μετέδωσαν στο κοινό ασυνήθιστη συγκίνηση και με 
την υποκριτική τους ικανότητα αξιοποίησαν το ρε-
αλιστικό αλλά και το μεταφυσικό ποιητικό στοιχείο. 

Έλαβαν μέρος: Ευάγγελος Σκούπας, Βασιλική Μι-
χαλοούση, Λίζα Αναγνωστοπούλου, Δημήτρης Αθα-
νασίου, Ελίνα Φεντόροβα-Σακελλαρίου, Άγγελος 
Δήμου, Δήμητρα Κομποθανάση και Γωγώ Γιαμπου-
ράνη.  Σκηνοθεσία: Γιώργος Καρβουντζής.
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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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00

Μια ξεχωριστή βραδιά
στη Γαλήνη Β'

Το Σάββατο 19 Μαΐου στο οικο-
τροφείο Γαλήνη Β΄ στο Ζευγολατιό 
έγινε η ετήσια εορταστική εκδήλωση 
στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντί-
νου που βρίσκεται στον περιβάλλο-
ντα χώρο του. Τον εσπερινό τέλεσαν 
οι πρεσβύτεροι Πέτρος Ρούσσος και 
Τάκης Παπαθανασίου παρουσία εκλε-
κτών καλεσμένων της οικογένειας 
Μουστακούνη. Μετά την αρτοκλασία 
ακολούθησε γεύμα στον όμορφα δι-
αμορφωμένο χώρο με πλούσια εδέ-
σματα, ζωντανή μουσική και χορευτικά 
από τοπικούς συλλόγους. Ο κ. Μου-
στακούνης δέχθηκε τα συγχαρητήρια 
από όλους για την όμορφη βραδιά αλλά 
κυρίως για το έργο που επιτελείται στο 

οικοτροφείο Γαλήνη Β΄. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο πρώην υπουργός κ. 
Νίκος Ταγαράς, ο πρώην βουλευτής 
κ. Κώστας Κόλλιας, ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, 
η αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Μαρία 
Καλλίρη, ο πρόεδρος της Ανέλιξης κ. 
Ανδρέας Σιάχος, ο αρχηγός της αντιπο-
λίτευσης Βέλου-Βόχας Θανάσης Μα-
νάβης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας κ. Παναγιώτης Πιτσάκης, 
επιχειρηματίες, άνθρωποι των τεχνών 
και των γραμμάτων και πλήθος κό-
σμου. Ήταν όντως μια ξεχωριστή βρα-
διά  για όλους. 

Και του χρόνου!

Εκδήλωση προς τιμήν της χορωδίας  
του 3ου δημοτικού σχολείου Κιάτου θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 
στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου. Η Σχολι-
κή Χορωδία του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου Κιάτου, υπό τη διεύθυνση της 
Μουσικού του σχολείου  και Μαέστρου 
κ. Γερολύμου Μαρίας,  συμμετείχε στον 
ΙΙΙ Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Μουσικών 
& Σχολικών  Χορωδιών, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην πόλη Pagani της Ιτα-
λίας  και απέσπασε το 1ο Βραβείο με  
βαθμολογία 98/100  στην κατηγορία 
Μουσικά Σύνολα –Σχολικές Χορωδίες. 

Η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Κιάτου κ. Τσαμαντά Ελένη εκ-
φράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια προς 
τη μουσικό και μαέστρο κ. Γερολύμου 
Μαρία,  την εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης  
κ. Μπακλώρη  Παναγιώτα, τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της Χορωδίας για τη δι-
άκρισή τους  καθώς  αποτελεί επίτευγμα 
συλλογικής και ομόψυχης εργασίας και 
προσπάθειας.

 Θα ήθελε να εκφράσει ευχαριστίες 
προς την Επιτροπή του Διεθνούς Φε-
στιβάλ Καρδίτσας και τον Καλλιτεχνικό 
Διευθυντή κ. Ευθυμιάδη Νικόλαο που 
επέλεξαν τη  Χορωδία του 3ου Δημοτι-
κού Σχολείου Κιάτου για να εκπροσω-
πήσει την Ελλάδα στον ΙΙΙ Διεθνή Μου-
σικό Διαγωνισμό στην πόλη  Pagani της 
Ιταλίας, καθώς και τη  Διεθνή  Καλλιτε-
χνική  Επιτροπή  του Διαγωνισμού που 
μας τίμησε με το πρώτο βραβείο.

Επίσης, να ευχαριστήσει την Περι-
φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, τον Διευ-
θυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κο-
ρινθίας κ. Αντωνίου Αλέξανδρο και      τη 
Σχολική Σύμβουλο της 3ηςΕκπαιδευτι-
κής Περιφέρειας κ. Καραβά Ζαχαρούλα, 
την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
κ. Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα, τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου που συνέβαλαν στην πραγμάτωση 
της προσπάθειας.

 Επιπλέον να απευθύνει τις θερμές 
ευχαριστίες για τη συνδρομή τους στην 
υλοποίηση της μετάβασης των μαθητών 
της  Χορωδίας στην Ιταλία, προς: την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Κορινθίας, τον Αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Καλλίρη Πελοπίδα, την 
Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, τον Δήμο 
Σικυωνίων, τον Σύλλογο Γονέων και Κη-
δεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιά-
του, την Ένωση Μικρασιατών Νεάπολης 
Κιάτου, την ΄Ενεργον Κατασκευαστική, 
την GEFRA –Φραγκίστας Γ., τη  ΦΥΡΚΟ 
ABEE, τη  Ζήρεια ΕΠΕ.

Εκδήλωση για τα χρυσά παιδιά 
της χορωδίας του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Κιάτου
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151 www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ

3ος Παγκορινθιακός
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

Γράφει ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος*

Τ ο Σάββατο 19 Μαΐου, σε μια κα-
τάμεστη αίθουσα στο Βέλο, έλα-
βε χώρα η τελετή βράβευσης 

των μαθητών που διακρίθηκαν στο 
Λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Είναι η τρίτη συνέχεια μια ιδέας, 
που γεννήθηκε στο σχολικό χώρο και 
υλοποιήθηκε από μια ομάδα άξιων 
δασκάλων.

Προσωπικά εντυπωσιάστηκα από 
την εξαιρετική οργάνωση, το πλήθος 
και την ποιότητα των συμμετοχών, 
αλλά και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα, 
που εμφανώς είχε διαμορφωθεί, 
ανάμεσα στους μαθητές και στους 
δασκάλους τους.

Η ενασχόληση με το ευγενές άθλη-
μα της λογοτεχνίας (διήγημα και ποί-
ηση), βοήθα στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα των παιδιών, τα ωθεί να 
συμπληρώσουν τις γνώσεις τους με 
τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό και 
σημαντικό επίσης, τα βοηθά να οργα-
νώσουν τη σκέψη τους και να την απο-
τυπώνουν επιχειρηματολογώντας.

Προσόντα που θα τους φανούν ιδι-
αίτερα χρήσιμα στη μετασχολική τους 
ζωή.

Φυσικά, με τον τρόπο αυτό, δό-
θηκε ένα πρώτο βήμα και σε κάποια 
‘ταλέντα’ που υποθέτω και ελπίζω, 
ότι θα η πένα τους θα μας ευφράνει, 
θα μας ψυχαγωγήσει, θα μας συγκι-
νήσει, πάλι στο μέλλον.

Με την ευχή αφενός να μακροημε-
ρεύσει ο θεσμός, αφετέρου να αυξη-
θεί η συμμετοχή των μαθητών,

Οφείλουμε να συγχαρούμε,
• Τις υπεύθυνες του διαγωνισμού 

κυρίες Γαμβρούλη Παναγιώτα και 
Νάκου Μαρία,

• τη διευθύντρια του Λυκείου κα Πο-
λίτου Μάρθα και

• όλους τους καθηγητές και καθηγή-
τριες που αφανώς βοήθησαν,

• τους μαθητές που συμμετείχαν, 
βραβευμένους και μη και βέβαια

• τους γονείς που στήριξαν τα παιδιά 
τους σ’ αυτή την προσπάθεια.
Θα ήταν παράλειψη να μη συγχα-

ρούμε, επίσης, την εξαιρετική και πο-
λυπληθή, μπάντα του σχολείου που 
‘στόλισε’ μουσικά την εκδήλωση.

* Ο κ. Στεργιόπουλος είναι 
δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής 

της Ενωτικής Ριζοσπαστικής 
Παράταξης Βέλου-Βόχας

«LEBENSRAUM – ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ»
Μια παράσταση του Θανάση Τριαρίδη στο συναυλιακό 
χώρο Μαρία Δημητριάδη, 25, 26, και 27 Μαΐου 2018

Μια συγκλονιστική παράσταση 
σταθμός ανέβηκε στον τόπο μας. Δεν 
έδωσε απλά τροφή για σκέψη και 
προβληματισμό, ήταν κατάθεση μιας 
τρομακτικής αλήθειας επί σκηνής. Το 
πόσο εύκολα μπορεί να παραβιαστεί 
ο ζωτικός μας χώρος και το ίδιο εύ-
κολα να χειραγωγηθούν τα πλήθη με 
πολιορκητικό  κριό τον φόβο. Πόσο 
προβλέψιμοι είμαστε τελικά.

Εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποι-
ών Πάνο Ζουρνατζίδη, θεατρολόγο 
και μέλος της Ομάδας Θεάτρου Ατό-
μων με Αναπηρία και του Σήφη Πο-
λυζωίδη, σε μια μοναδική σκηνοθεσία 
της Πηγής Δημητρακοπούλου.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΒΑ-
ΛΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ.

 Ημέρα Μαθηματικού Θεάτρου
Το Παράρτημα 

Κορινθίας της ΕΜΕ στα 
πλαίσια του «Έτους 
Μαθηματικών» και στην 
προσπάθειά του να 
φέρει τα Μαθηματικά 
κοντά στο ευρύτερο 
κοινό και κυρίως να 
κάνει τους μαθητές να 
νιώσουν πιο φιλικά προς 
αυτά, τονίζοντας την 
άμεση σχέση των Μα-
θηματικών με την τέχνη, 

διοργανώνει εκδήλωση 
αφιερωμένη στο «Μα-
θηματικό Θέατρο».

Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 
16 Ιουνίου 2018 και 
ώρα 7:00 μ. μ. στο 4ο 
Λύκειο Κορίνθου, όπου 
τέσσερα σχολεία της 
Κορινθίας και συγκε-
κριμένα: το Μουσικό 
Σχολείο Κορίνθου, το 
3ο Γυμνάσιο Κορίνθου, 

το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου 
και το Homo Educandus 
Αγωγή θα ανεβάσουν 
θεατρικά έργα του 
συναδέλφου μας Ντίνου 
Κορδώση στα οποία 
αναδύεται η χιουμο-
ριστική, και ευχάριστη 
πλευρά των Μαθημα-
τικών, που εκμαιεύει 
ιδέες και αποθησαυρίζει 
συναισθήματα.



ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄Παθολογικής Κλινικής 

Νοσοκομείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

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
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Λαϊκή Ενότητα Κορινθίας

Κορινθιακός Κόλπος: «Ανίκητες οι μέδουσες»
Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των μεδουσών πρόκειται να βρεθούν και αυτό το κα-
λοκαίρι χιλιάδες λουόμενοι αλλά και καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στο 
παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού Κόλπου. Ήδη οι μέδουσες έκαναν την εμφάνισή 
τους από τον Μάρτιο στην περιοχή της Αχαΐας, με αποκορύφωμα τις τελευταίες φω-
τογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την περιοχή της Ψάθας, όπου εντοπί-
στηκε μια σπηλιά με χιλιάδες μικρές τσούχτρες, λίγα μέτρα από τουριστική παραλία.

Αυτό αναφέρει στην εισαγωγή του, δελτίο 
τύπου της Λαϊκής Ενότητας Κορινθίας για το 
κρίσιμο ζήτημα των μεδουσών στον Κοριν-
θιακό κόλπο. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης 
γίνεται λόγος για «το φαινόμενο της «επέλα-
σης» των μεδουσών στις παραλίες κατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου πέρυσι 
προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις. Από τη 
μία πλευρά οι πολίτες δεν μπορούσαν να απο-
λαύσουν το μπάνιο τους και από την άλλη οι 
επιχειρηματίες έβλεπαν άδειες ξαπλώστρες 
και άδεια μαγαζιά. Οικονομική ζημιά έπαθαν 
και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι είδαν δραματική 
μείωση στις κρατήσεις τους. Mόνοι κερδι-
σμένοι, οι επιχειρήσεις που διέθεταν πισίνα, 
με τους ιδιοκτήτες να κόβουν σε πολλές πε-
ριπτώσεις τσουχτερό εισιτήριο για μια βουτιά. 
Εφέτος η Πολιτεία, κατόπιν πιέσεων, και προ-
φανώς για να μην επαναληφθούν τα περσινά, 
με μηνύσεις και διαμαρτυρίες, αποφάσισε να 
κοιτάξει πιο «ζεστά» το φαινόμενο και να προ-
χωρήσει στην εφαρμογή κάποιων άμεσων 
μέτρων.

Εκτός από τη νομοθεσία περί NATURA, μέ-
χρι στιγμής αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι 
σε κάποιες περιοχές με μεγάλο πρόβλημα θα 
τοποθετηθούν ειδικά προστατευτικά δίχτυα, 
προκειμένου να μπορέσουν να προστατέψουν 
τους λουόμενους. Παράλληλα, ακούγεται πως 
θα υπάρχει real time ενημέρωση για παρα-

λίες στις οποίες εμφανίζονται οι τσούχτρες. 
Είναι όμως επαρκή αυτά τα μέτρα, εφόσον 
κι αν εφαρμοστούν; Ήδη είναι πολλοί εκείνοι 
που έχουν αρχίσει να εκφράζουν σοβαρές 
ανησυχίες για το εφετινό καλοκαίρι. Κι αυτό 
διότι αφενός τα δίχτυα δεν μπορούν να μπουν 
παντού και αφετέρου το κόστος φέρεται να 
είναι αρκετά υψηλό. Την ίδια ώρα οι λουόμε-
νοι ανησυχούν για το εάν θα βουτήξουν ή όχι, 
ενώ οι οικογένειες προβληματίζονται για την 
ασφάλεια των παιδιών τους. Σίγουρα η Πολι-
τεία έχει στην ατζέντα της το θέμα «μέδουσες» 
και μάλιστα σε υψηλή θέση. Το πόσο τελικά 
είναι έτοιμη η χώρα μας να αντιμετωπίσει ένα 
τέτοιο φαινόμενο θα το δείξει ο χρόνος.

Υπάρχουν όμως χώρες, όπως η γειτονική 
Ιταλία, οι οποίες ζουν με αυτό το πρόβλημα 
πολλά χρόνια. Προσαρμόστηκαν, χρηματο-
δότησαν μελέτες πανεπιστημίων, δημοσίευ-
σαν έρευνες, συνεργάστηκαν με άλλες χώρες 
και έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Κατόπιν 
τούτου, και με βάση τις ανάγκες τους, επε-
ξεργάστηκαν τα δεδομένα και κατέληξαν σε 
συγκεκριμένες δράσεις. Ένας από τους κο-
ρυφαίους καθηγητές Θαλάσσιας Βιολογίας, ο 
Ιταλός Στέφανο Πιραΐνο, βρέθηκε πρόσφατα 
στην Ελλάδα προσκεκλημένος σε συνέδριο 
στο Λουτράκι, προκειμένου να καταθέσει την 
εμπειρία του αλλά και να ενημερώσει για τις 
μελέτες του πανεπιστημίου του Σαλέντο σχετι-
κά με τις μέδουσες και την αντιμετώπισή τους. 
Ο ίδιος μελετά τις μέδουσες πάνω από 30 χρό-
νια, ενώ οι μελέτες του οι οποίες έχουν δημο-
σιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά τυγχάνουν 
της αποδοχής της παγκόσμιας επιστημονικής 
κοινότητας.

Ο καθηγητής σε συνέντευξή του στο zougla.
gr για τα αίτια του φαινομένου και εξέφρασε 
μεταξύ άλλων την ανησυχία του για την κα-
τάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, έδωσε τη δική 
του απάντηση στο εάν τα μέτρα που σκέφτεται 
να λάβει η ελληνική Πολιτεία είναι επαρκή στις 
προκλήσεις που έχει μπροστά της να αντιμε-
τωπίσει.

Τέλος, ο καθηγητής απευθυνόμενος 
στους λουόμενους τόνισε πώς «η συμβουλή 
μου για τους κολυμβητές είναι να μπαίνουν 
στο νερό. Αρχικά τουλάχιστον ένα άτομο με 
μια μάσκα καταδύσεων για να αξιολογήσει 
εάν υπάρχουν κοντά μέδουσες πριν επιτραπεί 
η πρόσβαση στο νερό για τα παιδιά ή σε πιο 
ευπαθή άτομα.»

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Έτοιμοι να δώσουμε 
λύση στο πρόβλημα 
των μεδουσών 

θέματα

«Αυτή τη στιγ-
μή φαίνεται ότι 
δεν υπάρχει 
κανένα 
πρόβλημα 
με μέδουσες 
στις ακτές της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου στον 
Κορινθιακό» ανακοίνωσε ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέ-
τρος Τατούλης στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο την Τετάρτη 23 Μαΐου 
2018. «Έχουμε μεριμνήσει για 
την προστασία του συνόλου των 
απειλούμενων περιοχών στον 
Κορινθιακό κόλπο, όχι μόνο του 
Λουτρακίου και της Βουλιαγμέ-
νης» τόνισε ο κ. Τατούλης σημει-
ώνοντας ότι «έχουμε εξασφαλίσει 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία και 
τις απαιτούμενες πιστώσεις για 
να αντιμετωπίσουμε συνολικά το 
πρόβλημα». 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου υπογράμμισε ότι θα πρέπει 
να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα 
για τη σωστή επικοινωνιακή 
διαχείριση του ζητήματος, γιατί 
την προηγούμενη χρονιά υπήρξε 
πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά 
της περιοχής από τα επικοινω-
νιακά λάθη, και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την εξαιρε-
τική συνεργασία με το Δήμαρχο 
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, 
τους οργανισμούς της περιοχής 
και τα μέλη της περιφερειακής 
αρχής. 
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Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος 

Μαιευτήρας
• ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α, Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ 210 6470720-1 | F  210 6470722

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 6932–700065  &  6972–910054

www.drmetaxas.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ:  28ης Οκτωβρίου 1
ΤΗΛ.:  27420 24424    FAX.: 27420 21351
KIN.: 69370 26506  e-mail: info@drmetaxas.gr

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στο ύψος της  «πικραγκουριάς», στη παραλία Διμηνιού.
-Τα  σοβαρά  αυτά ζητήματα, που έχουν σοβαρές επι-
πτώσεις στην υγεία των κατοίκων και τη προστασία του 
περιβάλλοντος, αγγίζουν τα όρια των ποινικών ευθυ-
νών και φυσικά θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν.
-Δυστυχώς η Δημοτική αρχή, εκ του αποτελέσματος, 
δεν είναι μόνο ανίκανη να λύσει τα σοβαρά αυτά προ-
βλήματα της περιοχής, αλλά και επικίνδυνη για τα συμ-
φέροντα του Δήμου.
-Οι υπεύθυνοι αυτού του καταντήματος για τον τόπο 
μας, αυτής της τραγωδίας, να ξέρουν ότι η υγεία των 
κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι 
πάνω από τα αξιώματα που κατέχουν.   

ΤΟΞΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΣΕΛΙΑΝΔΡΟ

 Στον ποταμό Σελί-
ανδρο διοχετεύονται 
τοξικά απόβλητα 
που καταλήγουν στη 
θάλασσα, στο ύψος 
της  «πικραγκου-
ριάς», στη παραλία 
Διμηνιού, όπως 
επισημαίνει στην 
ανακοίνωσή του ο 
Ν. Ζαχαρόπουλος.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος

1855. Η απάντηση του αρχηγού των Ινδι-
άνων SEATLE της φυλής Σκουάμις, προς 
τον Πρόεδρο των Η.Π.Α.  Φραγκλίνο Πήρς.
« Η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ο άν-
θρωπος ανήκει στη γη. Με την απληστία 
του θα την καταβροχθίσει και δε θ’ αφήσει 
πίσω του τίποτα παρά μόνο έρημο. Ο και-
ρός της δικής σας παρακμής είναι ακόμα 
μακριά αλλά θάρθει. Όλοι μοιραζόμαστε 
τον αέρα με την ίδια πνοή. Τα ζώα, τα 
δένδρα, ο άνθρωπος μοιράζονται την ίδια 
ανάσα.» 

Ό μορφα, αληθινά και πάντα επίκαιρα εί-
ναι τα λόγια του Αρχηγού των Ινδιάνων. 
-ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Απειλή για τη καταστροφή του Περιβάλλο-
ντος, τη μόλυνση της θάλασσα που κατα-
λήγουν τα τοξικά απόβλητα, εδώ και πολλά 
χρόνια,  στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, 
από τον ΧΥΤΑ Κιάτου, και τη μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα.
Η επιβολή των προστίμων στον ΦΟΔΣΑ και 
στον Δήμο Σικυωνίων,  δημιουργούν  σο-
βαρά προβλήματα στη χρηματοδότηση, από 
Κοινοτικά και Εθνικά κονδύλια και προγράμ-
ματα, για υλοποιήσεις  έργων υποδομών και 
αναπτυξιακών, όπως ύδρευση- αποχέτευση-  

διαχείριση απορριμμάτων κ.λ.π.
-Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κορινθίας, 
επιβλήθηκαν πρόστιμα [1.500.ΟΟΟ ΕΥΡΩ] , 
10.000 ευρώ και πρόσφατα 2.000 ευρώ, για 
τη παράνομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου, 
από τον Δήμο Σικυωνίων.
-Αλήθεια  τι ενέργειες έχει κάνει η Δημοτι-
κή αρχή του Δήμου Σικυωνίων μέχρι σήμε-
ρα για  να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα;  
Δυστυχώς παρότι πέρασαν [8] χρόνια ή [48] 
δίμηνα, απολύτως τίποτα.
-Πέραν αυτού υπάρχουν πολύ σοβαρά προ-
βλήματα με την προστασία του περιβάλ-
λοντος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Σικυωνίων, τα οποία δημιουργούν αντιαι-
σθητικές και ανθυγιεινές καταστάσεις, επι-
κίνδυνες για τη δημόσια υγεία.
-Η καθαριότητα σε όλη την έκταση του Δή-
μου, από τη πόλη του Κιάτο μέχρι τη τελευ-
ταία Τοπική Κοινότητα, είναι σε κακή κατά-
σταση.
-Οι κάδοι απορριμμάτων αποτελούν εστίες 
μολύνσεων, δεν περιποιούνται και δεν πλέ-
νονται
-Στον ποταμό Σελίανδρο διοχετεύονται τοξι-
κά απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα, 

Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Υποψήφιος Δήμαρχος Σικυωνίων
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KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com
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ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

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

-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Τρία αναπηρικά 
αμαξίδια στο 
Νοσοκομείο 
Κορίνθου 

Το Δ.Σ. του νοσοκομείου στην 
υπ’αριθμ. 17η συνεδρίασή 
του στις 15-5-2018 έκανε 
αποδεκτή δωρεά του «Σω-
ματείου Ατόμων με Αναπηρία 
του Ν. Κορινθίας» που αφορά 
τρία (3) αναπηρικά αμαξίδια για 
την Χειρουργική Κλινική, το 
Χειρουργείο και την Ψυχιατρική 
Κλινική του Νοσοκομείου.
 Αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
από πολίτες και συλλόγους 
που ενδιαφέρονται για την 
αναβάθμιση των παρεχομένων 
στο νοσοκομείο μας υπηρεσιών 
είναι πάντα ευπρόσδεκτες και 
αξιέπαινες. 
 Σε αυτήν την κατεύθυνση 
εκφράζουμε τις θερμές μας ευ-
χαριστίες και την ευγνωμοσύνη 
μας στο «Σωματείο Ατόμων με 
Αναπηρία του Ν. Κορινθίας».

Η Διοικήτρια
Καλομοίρη Δημ.

εν τάχει
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Οδηγίες από τον Ιατρικό Σύλλογο 
για την αντιμετώπιση των μεδουσών

Εν όψει της νέας θερινής περιόδου, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας έδωσε στη δη-
μοσιότητα ανακοίνωση στην οποία παρατίθενται στοιχεία και οδηγίες πρώτης αντι-
μετώπισης περιπτώσεων επαφής των πολιτών με μέδουσες κατά την κολύμβηση:

H επαφή με το κάθε είδος μέδουσας, 
χρήζει και εντελώς διαφορετικής αντιμε-
τώπισης, λόγω σημαντικών διαφορών 
στην τοξίνη που περιέχουν (π.χ  εφαρμογή 
οξικού οξέως (κοινώς ξύδι)  για ορισμένα 
είδη ή διττανθρακικού νατρίου (κοινώς μα-
γειρική σόδα) για κάποια άλλα είδη θερμών 
ή ψυχρών επιθεμάτων κλπ)

Θεραπευτικές οδηγίες:
Οι οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση 

τσιμπήματος από μέδουσα (jellyfish sting) 
του είδους Pelagia noctiluca  κατά την  κο-
λύμβηση, ώστε να μειωθεί ενδεχομένως ή 
περαιτέρω ένταση των δερματικών αντι-
δράσεων, είναι οι ακόλουθες:

1-Μετά την επαφή με την μέδουσα συνι-
στάται άμεση έξοδος από την θάλασσα και 
πλύσιμο του δέρματος με θαλασσινό νερό, 

χωρίς άσκηση τριβής, αποφυγή πλυσίμα-
τος με γλυκό νέρο,διότι ευνοείται ή ρήξη 
των νηματοκύστεων των πλοκαμιών της 
μέδουσας , λόγω της υποωσμοτικότητος, 
με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απελευθέρω-
ση τοξίνης.

2-Εφαρμογή στην πάσχουσα περιοχή 
μίγματος θαλασσινού νερού και μαγειρι-
κής σόδας (σε αναλογία 1:1) για 2 λεπτά, 
εάν είναι διαθέσιμο, το οποίο διακόπτει την 
περαιτέρω απελευθέρωση τοξίνης από τα 
προσκολλημένα στο δέρμα τμήματα των 
πλοκαμιών. Αποφυγή εφαρμογής οξικού 
οξέως (κοινώς ξύδι) διότι φαίνεται ότι αυτό 
ευνοεί την απελευθέρωση της τοξίνης από 
την μέδουσα του είδους P.noctiluca.

3-Αφαίρεση των υπολειμμάτων των 
πλοκαμιών από το πάσχων δέρμα με την 

βοήθεια λαβίδος ή μαχαιριού, ή δια των χει-
ρών με την χρήση υποχρεωτικά ελαστικών 
γαντιών. Αποφυγή επαφής της προσβεβλη-
μένης περιοχής του δέρματος δια γυμνών 
χειρών λόγω του κινδύνου δευτεροπαθούς 
εισόδου τοξίνης.

4-Εφαρμογή κρύων επιθεμάτων για 
5-15 λεπτά. Επανάληψη αν χρειασθεί για 
άλλα 5-10 λεπτά (Σε περίπτωση που δεν 
είναι γνωστό το είδος της μέδουσας είναι 
προτιμότερη η χρήση των κρύων παρά των 
θερμών επιθεμάτων)

5-Αποφυγή εφαρμογής παραγόντων 
που μπορούν να επιδεινώσουν την δερμα-
τική αντίδραση από την P. Noctiluca όπως 
οξικού οξέως (ξύδι) γλυκού νερού, αλκο-
όλης, ή αμμωνίας (Για ορισμένα άλλα είδη 
μεδουσών συνιστάται εφαρμογή οξικού 
οξέως με κρύα ή θερμά επιθέματα)

6-Σε περίπτωση όμως εμφάνισης ήπιας 
εντοπισμένης δερματικής αντίδρασης συνι-
στάται εφαρμογή τοπικών κορτικοστεροει-
δών με την μορφή κρέμας.

Σε κάθε περίπτωση όμως εμφάνισης μέ-
τριας /σοβαρής εντοπισμένης δερματικής 
βλάβης ή εκτεταμένου κνιδωτικού εξαν-
θήματος  πέραν του σημείου επαφής ή συ-
στηματικών εκδηλώσεων  (όπως, βράγχος 
φωνής, δυσφορία ,δύσποια κ.α) απαιτείται 
δερματολογική εξέταση και ειδική θερα-
πευτική αντιμετώπιση.

Οι παρούσες οδηγίες παρατίθενται με 
την συνδρομή της Καθηγήτριας της Δερ-
ματολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠατρών κας 
Σοφίας Γεωργίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ
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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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στην Γκούρα 43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  Τηλ.: 6934194196

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

Τηλ. επικ.: 6972-322441  
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Ευγενία 
Μαυραγάνη ✆ 6985 850178

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτη (Rap Group),  
στo πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του,  
ζητά να προσλάβει άτομα στις εξής θέσεις εργασίας:

• 1 οδηγός οχήματος Ε’ κατηγορίας
• 1 χειριστής μηχανημάτων έργου – κλάρκ
• 1 συντηρητής μηχανημάτων
• 10 εργάτες παραγωγής
Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001

Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr



Ποδηλατάδες 
σε Μπολάτι και 
Ζευγολατιό 

Τις καθιερωμένες ετήσιες πο-
δηλατάδες τους προγραμματί-
ζουν οι Σύλλογοι Νέα Διάπλαση 
Μπολατίου και Γονέων και 
Κηδεμόνων Ζευγολατιού. 
Οι Μπολατιώτες θα εκδρά-
μουν με τα ποδήλατά τους την 
Κυριακή 3 Ιουνίου ενώ στο 
Ζευγολατιό η ποδηλατική βόλτα 
θα γίνει την Κυριακή 10 Ιουνίου  
στις 6.30 το απόγευμα.

διαβάστε

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 6:00 µ.µ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ:
6:30 µ.µ.

PIPERIDIS BIKE
Ποδήλατα

Είδη Αξεσουάρ
Service
ΑΣΣΟΣ

∆ΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
τηλ. 27410-26351  ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ✆ 27410 53058 
Διανομή κατ’ οίκον

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
θα κληρωθούν
4 ποδήλατα

[κόστος λαχνού 1,00€]
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

Πρωταθλητές Πελοποννήσου 
οι παίδες του Παμβοχαϊκού

Πλούσιο θέαμα και μοναδικές συγκινήσεις προσέφεραν οι ομάδες που συμ-
μετείχαν στο Final-4 του Πρωταθλήματος Παμπαίδων της Ε.Σ.ΠΕ.Π., το Σαββα-
τοκύριακο 26 & 27 Μαΐου 2018 στο κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου «Γ. ΤΡΥΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΟΣ», όπου ο γηπεδούχος Παμβοχαϊκός κατέκτησε την πρώτη θέση!

Οι παίδες του Παμβοχαϊκού νίκησαν αρ-
χικά την Καλαμάτα το Σάββατο το βράδυ 
και την Κυριακή στον τελικό υπέταξαν την 
ομάδα της Α.Ε. Φαρίδος για να πανηγυ-
ρίσουν τρελά την κατάκτηση του χρυσού 
μεταλλίου. Η επιτυχία της ομάδας είναι 
αποτέλεσμα της συστηματικής και επίμο-
νης δουλειάς που έγινε όλη τη χρονιά από 
τον προπονητή Χρήστο Μπαρδή, τον έφορο 

Παναγιώτη Πέππα και φυσικά όλο το επιτε-
λείο του Παμβοχαϊκού, διοίκηση, προπονη-
τικό team, εφόρους και παίκτες.

Συγχαρητήρια
Ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος και 

η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Μαρία Καλλίρη δήμου Βέλου- Βόχας εξέ-
δωσαν κοινό δελτίο τύπου εκφράζοντας τα 

συγχαρητήριά τους στην ομάδα του Παμ-
βοχαϊκού:

«Ξεχειλίζοντας από περηφάνια και καμά-
ρι θέλουμε να συγχαρούμε ολόψυχα τους 
μικρούς αθλητές του Παμβοχαϊκού που στο 
Final Four των Παμπαίδων Πελοποννήσου 
κατέκτησαν την πρώτη θέση και κέρδισαν 
επάξια το χρυσό μετάλλιο.

Οι μικροί πετοσφαιριστές του Παμβοχα-
ϊκού απέδειξαν ότι ο τόπος μας εκτός από 
καλούς αθλητές, γεννά και άξιους πρω-
ταθλητές! Η νίκη τους τιμά για μία ακόμη 
φορά το δήμο μας και τον καθιστά σημείο 
αναφοράς του αθλητικού γίγνεσθαι της πα-
τρίδας μας.

Επίσης, πολλά συγχαρητήρια στους προ-
πονητές και τη διοίκηση του Παμβοχαϊκού 
που με αδιάκοπες προσπάθειες και κόπους 
στηρίζουν τα παιδιά μας και με τις επιτυχίες 
τους αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο 
την αξιόλογη δουλειά, που γίνεται στα τμή-
ματα υποδομής του συλλόγου.

Ο δήμος Βέλου-Βόχας θα συνεχίσει να 
είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια όλων 
των τμημάτων του Παμβοχαϊκού και υπο-
σχόμαστε ότι όσο πιο ψηλά ανεβάζουν τον 
πήχη των αθλητικών τους δραστηριοτήτων 
και των επιτυχιών τους, προβάλλοντας έτσι 
τον ίδιο το σύλλογο αλλά και το δήμο μας, 
τόσο περισσότερο θα τους στηρίζουμε κι 
εμείς με κάθε τρόπο».
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Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

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

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

Η ιστιοπλοΐα είναι ένα άθλημα μοναδικό, με το οποίο 
μπορούν να ασχοληθούν όλα τα παιδιά, αφού δεν 
απαιτεί ιδιαίτερα σωματικά προσόντα. Με την ιστιο-

πλοΐα τα παιδιά γυμνάζονται και αθλούνται συγχρόνως, 
μαθαίνουν να σέβονται αλλά να μην φοβούνται τη θάλασ-
σα, μαθαίνουν να κυβερνούν τα σκάφη τους μόνο με την 
δύναμη του αέρα και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και 
την αυτοκυριαρχία τους. Παράλληλα η συμμετοχή τους σε 
ομαδικά αθλήματα προάγει την κοινωνικότητα των παι-
διών, αναδεικνύει τις δυνατότητές τους και τα μαθαίνει να 
βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. Και το σημαντι-
κότερο, η ιστιοπλοΐα δεν είναι άθλημα των πλουσίων και 
η εκπαίδευση σ’ αυτό είναι φθηνότερη από πολλά άλλα  
"λαϊκά αθλήματα". 

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, παιδιά και γονείς, στις 3 
και στις 10 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο Σικυωνίων (Καλογεροπούλου και Ιπποκράτους, 2ο 
λιμανάκι Κιάτου). Τα παιδιά, για να γνωρίσουν το «μαγικό» 
κόσμο της ιστιοπλοΐας και να κάνουν τα 2 πρώτα σας δω-
ρεάν μαθήματα και τους γονείς για να τους βοηθήσουμε να 
λύσουν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους για το 
άθλημα μας. 

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο mail του 
ομίλου (istosikyon@gmail.com), στις εγκαταστάσεις του 
ομίλου ή στο τηλ. 2742 301758, τα Σαββατοκύριακα (10:00 
έως 17:00) ή στο τηλ. 6972409473 (Σοφία Δροσοπούλου).

Από το Δ.Σ. του Ιστ.Ο.Σ.

Δωρεάν μαθήματα 
ιστιοπλοΐας για παιδιά

Στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων προσφέ-
ρει, τις δύο πρώτες Κυριακές του Ιουνίου 2 δωρεάν 2ωρα μαθήματα για παιδιά από 7 ως 12 ετών.

Πλησιάζοντας στο τέλος της αγωνιστικής περιό-
δου και καθώς βρισκόμαστε μια στροφή πριν την 
ολοκλήρωση αυτής, η διοίκηση θέλει να ευχαρι-
στήσει τους δύο μεγάλους χορηγούς RAP GROUP 
και ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ για την πολύτιμη 
βοήθεια καθ' όλη την αγωνιστική σεζόν, αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση η διοίκηση του Άρη Βοχαϊ-
κού και συνεχίζει:

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της ομάδας :
ROUGE PARFUMERIES – 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ -ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ - 
ΚΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - 
ΟΥΖΕΡΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΒΙΒΑ - 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕΛΕΤΣΗΣ - 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΙΑΧΟΣ - 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΓΝΩΣΗ" - 
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ - 
SOUND & LIGHT EQUIPMENT 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - 
PLAISIO SCHOOL - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ - 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ "ΟΘΩΝΑΣ" - 
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - 
ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ " -
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "LEGENDS"

για την συνεχόμενη στήριξη στον σύλλογο μας 
καθ' όλη την χρονιά τόσο οικονομικά όσο και σε 
υπηρεσίες.

Επίσης ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη 
Λύγδα "Ορθοπεδικός Χειρουργός" που ήταν δίπλα 
στην ομάδα μας αφιλοκερδώς σε κάθε τραυματι-
σμό που είχε κάποιος αθλητής μας. Ευχαριστού-
με τους κ.κ. Τιμολέων Μαυρατζά "Καρδιολόγος" , 
Ιωάννη Παπαγεωργίου "Οδοντίατρος" και Γεωργία 
Μπουγά "Ογκολογος" για την παρουσία τους στους 
εντός έδρας αγώνες με την ιατρική τους ιδιότητα.

Ευχαριστούμε την εταιρία πληροφόρησης RAP 
MEDIA που ήταν δίπλα μας στην προβολή της 
ομάδας.

Ευχαριστούμε θερμά τον δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ 
και ειδικότερα τον Δήμαρχο κύριο Αννίβα Παπα-
κυριάκο, τον πρόεδρο του Ν.Δ.Π.Π ΑΝΕΛΙΞΗ κύ-
ριο Ανδρέα Σιαχο, την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού - 
Πολιτισμού κυρία Μαρία Καλλίρη και τον δημοτικό 
σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου που 
είναι υπεύθυνος φωτισμού, για την παραχώρη-
ση του γηπέδου Ζευγολατιού και την διευκόλυν-
ση στις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτές τόσο στις 
προπονήσεις όσο και στους αγώνες της ομάδας 
και ειδικότερα στους νυχτερινούς αγώνες πρω-
ταθλήματος. Τέλος η διοίκηση ευχαριστεί όλους 
τους αθλητές και τον προπονητή της ομάδας μας 
που όλη την σεζόν έδωσαν το 100% των δυνατο-
τήτων τους ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους 
της και τιμώντας στο έπακρο την φανέλα του Αρη 
Βοχαϊκού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Άρης Βοχαϊκού ευχα-
ριστεί τους χορηγούς του

ΜΜΙΙΛΛΟΟ ΟΟ   ΣΣΣΣ    ΟΟ  ΣΣΚΚ ΙΙΪ ΚΚΟΟ ϒϒΛΛ ΩΩ

ΠΠ ΝΝ

ΟΟ ΙΙΙΙ ΩΩΤΤ ΝΝΣΣΙΙ

για παιδιά
άνω των  7 ετών

12:00

Δωρεάν
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

10
3
και

στις

Δηλώσεις Συμμετοχής - Πληροφορίες:
Στα γραφεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων,

Καλογεροπούλου & Ιπποκράτους, 2ο λιμανάκι Κιάτου
Στα τηλ. 2742-301758  (Σάββατο και Κυριακή 10:00 – 17:00), 6972 409 473 

και στο e-mail: istosikyon@gmail.com

Κυριακή

Ιο
υν

ίο
υ


