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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

■ σελ. 10-13

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο Υπουργός 
μεταξύ άλλων δήλωσε: «Με εντολή μου, ο ΕΛΓΑ θα 
προσλάβει επιπλέον έκτακτο προσωπικό για να διε-
νεργήσει άμεσα, μετά την ολοκλήρωση των δηλώ-
σεων, τις εκτιμήσεις των ζημιών σε όλες τις δημοτι-
κές ενότητες. Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες 
από πλευράς πόρων και χρόνου ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ανακούφιση 
των πληγέντων». 

Ο υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεμπέ 
και το Γ.Γ. του υπουργείου Μπάμπη Κασίμη είδε ιδίοις όμμασι τις εκτεταμένες καταστροφές και 

υποσχέθηκε άμεση καταγραφή και αποζημίωση των πληγέντων αγροτών

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Η πιο 
ανίκανη 
δημοτική 
αρχή στην 
τοπική 
ιστορία!

■ σελ. 4

«Ο σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης δρα πάντα στον τόπο του για τον τόπο του!», 
τονίζει ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος

ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 7

Οργανώνει και εκπαιδεύει 
εθελοντικό πυροσβεστικό σώμα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Πιστοποιημένες και 
ασφαλείς παιδικές χαρές 

για όλα τα παιδιά!

■ σελ. 3
Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος μιλά για τα έργα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη στις παιδικές χαρές του δήμου

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξεκινούν οι εργασίες 
στο λιμάνι Κιάτου

και στο Αρχαίο 
Θέατρο Σικυώνος

Υπογράφηκαν οι αντίστοιχες 
αποφάσεις από τους 

αρμόδιους υπουργούς

“Εν Δυνάμει” από
το Θοδ. Μαραγκό 

και το "Λύσιππο" στο 
Κιάτο με μια πλειάδα 

ντόπιων ηθοποιών
Κινηματογραφική προβολή

την Πέμπτη 9 Αυγούστου

Επέστρεψαν από την 
Κωνσταντινούπολη με 
το χάλκινο οι αθλητές 

του Παμβοχαϊκού
...μετά τη συμμετοχή τους με 
τα χρώματα της εθνικής στο 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ17

■ σελ. 8 ■ σελ. 15 ■ σελ. 23
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Ε
ρώτηση για το ζήτημα των σημα-
ντικών καταστροφών από ακραία 
καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές 
στους Δήμους της Κορινθίας 
έφερε στη Βουλή ο Βουλευτής 
Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. 

Δήμας επισημαίνει την ανάγκη να ξεκινήσουν 
άμεσα οι έλεγχοι του ΕΛΓΑ, αλλά και ζητά 
να ενημερωθεί για το αν υπάρχει σκέψη 
για περαιτέρω στήριξη των αγροτών στις 
περιοχές που υπάρχει αίτημα κήρυξης τους 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Αναλυτικά 
αναφέρει: «κ. 
Υπουργέ,το τε-
λευταίο διάστημα 
η περιφερειακή 
ενότητα Κορινθίας 
δοκιμάζεται από 
ακραία καιρικά 
φαινόμενα, τα 
οποία έχουν 
προκαλέσει σημα-
ντικές ζημιές στις 

καλλιέργειες. Όπως είναι γνωστό, η Κορινθία 
είναι νομός με πλούσια αγροτική παραγωγή, 
η οποία αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την 
τοπική οικονομία και τα εισοδήματα των κα-
τοίκων όλων των δήμων. Πιο συγκεκριμένα, 
μέσα σε λίγες μόνο ημέρες καταγράφηκαν 
καταστροφές από πρωτόγνωρα ισχυρούς 
ανέμους σε καλλιέργειες σταφυλιών, κηπευ-
τικών αλλά και εκτάσεις παραγωγής μήλων 
και αχλαδιών, ειδικότερα στους Δήμους 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Σικυωνίων και 
Βέλου - Βόχας.

Δυστυχώς, μετά τους πολύ ισχυρούς 
ανέμους από τις 26/7 και για τρεις συνεχόμε-
νες ημέρες, το σύνολο του νομού Κορινθίας 
δοκιμάστηκε από πολύ έντονες βροχοπτώ-
σεις. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να υποστεί σημαντική ζημιά η αγροτική 
παραγωγή, η οποία σε κάποιες περιοχές του 
νομού, επιδεινώθηκε ακόμα και από χαλαζό-
πτωση. Επιπρόσθετα, την τελευταία εβδομά-
δα, οι εκτεταμένες πυρκαγιές στους Δήμους 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Κορινθίων και 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων 
κατέστρεψαν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
και υποδομές, επιδεινώνοντας ακόμα περισ-
σότερο τα προβλήματα και οδηγώντας στην 
απόγνωση τους παραγωγούς.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. 
Υπουργός,

α) Πότε θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι του 
ΕΛΓΑ για αποζημίωση των παραγωγών που 
επλήγησαν από τα ακραία φυσικά φαινόμενα;

β) Ποια πρόβλεψη υπάρχει για τους καλλι-
εργητές, που η παραγωγή τους καταστράφη-
κε από την φωτιά;

γ) Οι Δήμοι Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
και Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώ-
ρων έχουν κατάθεση αίτημα κήρυξης τους 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Υπάρχει 
πρόβλεψη για ενίσχυση των αγροτών στις 
περιοχές αυτές με επιπλέον ειδικά μέτρα 
ανακούφισης (φορολογικά, διοικητικά κ.α.);»

Ερώτηση 
Δήμα για τις 
καταστροφές 
στην Κορινθία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Διαμαρτυρίες Κούτουλα για το νερό...

Μ ε επιστολή που 
έστειλε στο blog 
της εφημερίδας μας 

(gnomipoliton.wordpress.com) ο 
πρώην πρόεδρος της Δ.Κ. Βέλου 
κ. Δημήτρης Κούτουλας απευθύ-
νεται στον δήμαρχο Βέλου-Βόχας 
Αννίβα Παπακυριάκο και αναφέ-
ρει τα εξής: 
 «Ένα χρόνο πριν, στις 15/7/2017, 
είχα δημοσίως ζητήσει από τον 
κ. Παπακυριάκο να μας γνωστο-
ποιήσει ΜΙΑ χημική ανάλυση της 
ποιότητας του νερού ύδρευσης ως 
προς την υγεία των οικοσυστημά-
των, την ασφάλεια της ανθρώπινης 
επαφής, και του πόσιμου νερού 
χωρίς μέχρι σήμερα να λάβουμε 
καμία απάντηση. Αντί αυτού δια-

βάσαμε σε σχετικό φύλλο σας ότι 
ο Δήμαρχος ενημέρωσε κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της μειοψη-
φίας του Δημοτικού συμβουλίου. 
Επειδή είναι γνωστόν τοις πάσι 
ότι οι συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου Βέλου-Βόχας δεν 
βιντεοσκοπούνται έτσι ώστε στην 
συνέχεια να διανεμηθούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης προκει-
μένου οι δημότες και όχι μόνο να 
λαμβάνουν γνώσει για την ποιότη-
τα των διαλόγων και την ουσία των 
αποφάσεων αυτού επανέρχομαι 
και ερωτώ τον κ. Δήμαρχο. Έχετε 
κάνει την τρέχουσα χρονική πε-
ρίοδο χημική ανάλυση του νερού 
ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότη-
τας Βέλου; Ναι ή Όχι; 

Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι σε παρα-
χωρηθέν για χρήση στην Δημοτι-
κή Κοινότητα Βέλου, παλαιόθεν, 
δεκάδων στρεμμάτων στην παρα-
λία Βέλου καταλογίσατε πρόστι-
μο 7.000 ευρώ με την αιτιολογία 
του «δήθεν» καθαρισμού του εκ 
μέρους σας στην εταιρεία του δη-
μοσίου με αποτέλεσμα να χαθεί 
κάθε ίχνος θεσμικού σεβασμού 
απέναντι σας;  κ. Παπακυριάκο οι 
πιθανότητες να κερδίσετε τις εκλο-
γές του Μαΐου 2019 είναι οι ίδιες… 
μ’ αυτές που είχε ο κ. Λαμπρόπου-
λος να γίνει δήμαρχος στον Δήμο 
Βέλου-Βόχας. Ακριβώς οι ίδιες. 
Δείξτε αυτοσυγκράτηση και απα-
ντήστε μας.» 

Ενεργοποιήθηκε από τις 31 Ιουλίου 2018, η δυνατότητα υποβολής αίτησης έντα-
ξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) με βάση τα εισοδηματικά και πε-
ριουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικο-
κυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον υποχρεούνται.
Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν 
ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η 
υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πλη-
ρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 
30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει 
ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισο-
δήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 
30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

Νέο πρόσωπο στο Δ.Σ. Βέλου-Βόχας

Τ ην παραίτησή του από τη 
θέση του δημοτικού συμ-
βούλου υπέβαλε ο εκλεγείς 

με την "Ενωτική Ριζοσπαστική Πα-
ράταξη" Βέλου-Βόχας Τάσος Πολ-
λάλης. Όπως ανέφερε στην επιστο-
λή του ο λόγος της παραίτησής του 
είναι προσωπικοί και επαγγελματι-
κοί λόγοι οι οποίοι τον εμποδίζουν 
να ασκεί τα καθήκοντά του με την 
αναγκαία συνέπεια. 
Τη θέση κατέλαβε ο Αντώνης Πρε-
ντάκης (φωτό) ο οποίος ήδη ορκί-
στηκε και έλαβε το "βάπτισμα του 

πυρός" στο πρώτο συμβούλιο που 
μετείχε. Ο επικεφαλής Λεων. Στερ-
γιόπουλος σε ανακοίνωσή του εκ 

μέρους της παράταξης καλωσόρισε 
τον Αντώνη Πρεντάκη με μία δημό-
σια ανακοίνωση η οποία μεταξύ 
άλλων ανέφερε: «Η ‘Ενωτική Ριζο-
σπαστική Παράταξη’ χαιρετίζει την 
ανάληψη καθηκόντων Δημοτικού 
Συμβούλου από το εκλεκτό μέ-
λος μας Αντώνη Πρεντάκη. Ο κος 
Πρεντάκης ορκίστηκε και ανέλαβε 
επίσημα τα καθήκοντά του από την 
Παρασκευή 06/Ιουλ/2018.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 
δύσκολο έργο που έχει να διεκπε-
ραιώσει».
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Πιστοποιημένες, όμορφες και 
ασφαλείς παιδικές χαρές!

Δήμος Βέλου-Βόχας

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ...

Ό πως εξηγεί ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος, στην σχετική 
ανακοίνωσή του: «Προ τριετίας αναγκα-

σθήκαμε επί της ουσίας, ακολουθώντας τη νέα νο-
μοθεσία να ξηλώσουμε όλες σχεδόν τις Παιδικές 
Χαρές του Δήμου μας, καθώς δεν ήταν ικανές να 
πληρούν τους όρους ασφαλείας που απαιτούσαν οι 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τότε στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν να 
καταφέρει να κατασκευάσει σε κάθε Τοπική και Δη-
μοτική Κοινότητα νέες, ασφαλείς, σύγχρονες και 
πιστοποιημένες παιδικές χαρές, ώστε τα παιδιά μας 
να μπορούν άφοβα να παίζουν και να τις χαίρονται. 
Στόχος επίσης ήταν οι παιδικές χαρές να γίνουν κέ-
ντρα κίνησης, τόποι συνάντησης στα χωριά μας και 
με συνδυασμένες κινήσεις να δώσουμε ζωή σε πε-
ριοχές που υστερούσαν.

Ξεκινήσαμε λοιπόν κατασκευάζοντας παιδική 
χαρά στη Στιμάγκα, που συνοδεύτηκε με ανακαίνιση 
και ηλεκτροφωτισμό της πλατείας.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο των Κρηνών, το οποίο 
έχει πλήρως διαμορφωθεί εκ νέου, ολοκληρώθη-
κε μεγάλη Παιδική Χαρά, καθώς μπορεί εύκολα να 
υποδέχεται παιδιά από όλα τα γειτονικά Διαμερίσμα-
τα.

Στη Νεράντζα μετά την πλήρη ανακατασκευή της 
πλατείας του Δημοτικού Σχολείου, προστέθηκε επί-
σης μία σύγχρονη παιδική χαρά.

Η μεγάλη επισκεψιμότητα και κίνηση που δημι-
ουργήθηκε στα μέρη αυτά, καθώς και ο ενθουσια-
σμός των δημοτών μας, θεωρώ ότι δικαίωσε πλή-
ρως το σχεδιασμό που σταδιακά υλοποιούμε.

Η συνέχεια δόθηκε με την δημοπράτηση 
(100.000€ Ίδιοι Πόροι, με 31% έκπτωση) δύο με-
γάλων, υπερσύγχρονων πιστοποιημένων με ISO 
Παιδικών Χαρών στο Ζευγολατιό και στο Βραχάτι. Οι 
συγκεκριμένες είναι υπό κατασκευή και σύντομα θα 
παραδοθούν προς χρήση.

Θεωρώ απαράδεκτο στην έδρα του Δήμου μας 
να μην υπάρχει ένας όμορφος παιδότοπος, όπου ο 
κάθε γονιός, ο κάθε παππούς και γιαγιά, να μπορούν 
να πάνε τα παιδιά, τα εγγόνια τους, να συναντηθούν 
και να παίξουν άφοβα. Επιλέχθηκε μάλιστα να γίνει 
στη συγκεκριμένη πλατεία, καθώς χρόνια παρουσι-
άζει ελάχιστη κίνηση. Με τον τρόπο αυτό, θα ζωντα-
νέψει ταυτόχρονα και το κέντρο της πόλης μας. Το 
ίδιο ισχύει και για το Βραχάτι, όπου εμφανίζεται και 
η μεγαλύτερη, λόγω τουριστικής κίνησης, επισκεψι-
μότητα.

Συνεχίζοντας ο Δήμος μας κατέθεσε πρόταση- με-
λέτη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (το οποίο αναμε-
νόταν), για ποσό 219.000€. Με την έγκριση του προ-
γράμματος θα ολοκληρωθεί ο αρχικός σχεδιασμός 
της Δημοτικής Αρχής. 

Έτσι θα κατασκευαστούν πολύ σύντομα Παιδικές 
χαρές στο Βέλο (στο υπάρχον οικόπεδο στο δρόμο 
Ιωάννη Παπακυριάκου), στην Πουλίτσα (μέσα στο 

άλσος που φτιάξαμε και το Δημοτικό Θέατρο), στα 
Ταρσινά, στο Κοκκώνι.

Στο Ελληνοχώρι έχουμε αποδεχτεί τη δωρεά για 
κατασκευή Παιδικής χαράς και παρακολουθούμε 
την κατασκευή της.

Επίσης στο Χαλκί, Καλέντζι, Σουληνάρι.
Υπολείπονται μόνο το Μπολάτι, Βοχαϊκό και Ευ-

αγγελίστρια, στα οποία δεν έχουμε προς το παρόν 
ιδιόκτητα οικόπεδα. Σαφώς όμως και εκεί σύντομα 
θα γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Έως τότε, νομίζω, 
ότι εύκολα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα γει-
τονικά Τοπικά Διαμερίσματα. Ούτως ή άλλως πρέπει 
να καταλάβουμε ότι είμαστε πλέον μία πόλη.

Ο σχεδιασμός λοιπόν υλοποιείται κατά γράμμα με 
ίδιους πόρους και πόρους του προγράμματος ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ και πολύ σύντομα ολοκληρώνεται το όλο 
ΠΡΟΤΖΕΚΤ.

Κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνούν χα-
ρακτηρίζοντας την όλη προσπάθεια έργο βιτρίνας. 
Αν είναι έργο βιτρίνας το να παλεύεις να φτιάξεις 
στον τόπο σου ένα συνολικό έργο για να χαίρονται 
τα παιδιά και οι γονείς, με ταυτόχρονη συνολική 
ανάπλαση, εγώ μάλλον έχω λάθος. Είμαι σίγουρος 
όμως, ότι δεν έχω και μάλλον όταν αυτοί που τώρα 
φωνάζουν, δουν τις πλατείες μας γεμάτες με παιδιά, 
θα αλλάξουν στάση και θα θέλουν να οικειοποιη-
θούν την όλη ιδέα.

Ο κόσμος ας κρίνει», καταλήγει ο Δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος.

 ■ ΚΡΗΝΕΣ  ■ ΣΤΙΜΑΓΚΑ

 ■ ΒΡΑΧΑΤΙ  ■ ΝΕΡΑΝΤΖΑ  ■ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ:
“Η πιο ανίκανη δημοτική αρχή

στην τοπική μας ιστορία”
Mάταιη είναι η επικοινωνιακή προσπάθεια 

της δημοτικής αρχής του κ.Παπακυριάκου 
που εκδηλώνεται τον τελευταίο μήνα και 
προσπαθεί πίσω απο τις παιδικές χαρές να 
κρύψει την ανυπαρξία των 8 ετρών.

Οι πολίτες δεν είναι ιθαγενείς να ξεγελα-
στούν μία ακόμα φορά με καθρεπτάκια και 
χάνδρες, γιατί κάθε μέρα βλέπουν με τα 
ίδια τους τα μάτια όλο τον δήμο βρώμικο 
και απαξιωμένο.

Και δεν μιλάμε για τα αναγκαία έργα 
υποδομής που δεν γίνεται καμία συζήτη-
ση.

Μιλάμε για τα χόρτα που έχουν πνίξει 
πόλεις χωριά και δρόμους, για τα σκουπί-
δια που ανεξάρτητα απο το που πηγαίνουν 
τα συναντά κανείς σε κάθε του βήμα ακόμα 
και στις τουριστικές περιοχές του δήμου.

Η απαξίωση αυτή αποτέλεσμα της ανικα-
νότητας να διοικηθεί ο δήμος με πρόγραμ-
μα, σχέδιο και ευθύνη έχει δημιουργήσει 
μία εικόνα που προσβάλει τους δημότες 
και όλους μας.

Οσες δικαιολογίες και αν ψάξει ή χρησι-
μοποιήσει η δημοτική αρχή για τα μεγάλα 
έργα που δεν μπόρεσε να κάνει δεν μπο-
ρεί να βρεί καμία μα καμία δικαιολογία για 
τα μικρά πράγματα της καθημερινότητας, 
που εξαθλιώνουν τον δήμο μας.

Υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας, 
υποβαθμίζουν τις περιουσίες των δημο-
τών και θίγουν το φιλότιμο όλων μας.

Συνήθισαν να χρησιμοποιούν τον μη-
χανισμό του δήμου μόνο ως προεκλογικό 
εργαλείο και δεν αξιοποιούν τις ικανότητες 
των δημοτικών υπαλλήλων, δεν οργα-

νώνουν τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα όλα να 
γίνονται κυριολεκτικά στο πόδι με τα γνωστά 

αποτελέσματα.
Ακόμα και το "μαγικό τους χαρτί"..των 

απευθείας αναθέσεων δεν αξιοποιούν για 
να λύσουν προβλήματα της καθημερινό-
τητας αλλά για ικανοποιήσουν δικές τους 
πολιτικές δεσμεύσεις.

Ο τόπος μας δεν έχει γνωρίσει πάλι τόσο 
ανίκανη αρχή ακόμα και στην διαχείριση 
των μικρών προβλημάτων.

Οι πολίτες τυ δήμου Βέλου-Βόχας σε 
κάθε γειτονιά δίκαια διαμαρτύρονται για 
την απουσία του δήμου και πλέον δεν δί-
νουν σε κανένα συγχωροχάρτι...!

Είναι πολλά για όλους τα 8 χρόνια δρα-
ματικής στασιμότητας, πισωγυρίσματος 
και αδράνειας.

Η απαίτηση για ΑΛΛΑΓΗ στον δήμο μας 
είναι πλέον έκδηλη και πιεστική.

Ο συνδυασμός "Νέα Πνοή" αποτελεί 
ελπίδα για μία νέα πορεία και λύση για τα 
χρόνια προβλήματα, που στοιχεώνουν και 
τις πόλεις και τα χωριά μας.

Καλούμε την δημοτική αρχή στις 300 
ημέρες που της απέμειναν να κινητο-
ποιηθεί και να κάνει τα αυτονόητα για να 
αλλάξει η θλιβερή εικόνα του Βέλου, του 
Ζευγολατιού, του Βραχατίου και των χω-
ριών μας.

Το οφείλει σε όλους μας, μετά απο 8 
ολόκληρα χρόνια απουσίας και αδιαφορί-
ας.

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ
"ΝΕΑ ΠΝΟΗ"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...
 Ρωτήσαμε 
τον πρόεδρο της 
Ανέλιξης πώς 
είναι δυνατόν να 
κατασκευαστεί ο 
βρεφικός σταθμός 
σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα 
και μας απάντησε με 
ένα σκωπτικό χα-
μόγελο: «Ευτυχώς, 
που υπάρχουν και οι 
απευθείας αναθέ-
σεις, διαφορετικά ο 
βρεφικός σταθμός 
δεν θα ήταν  έτοιμος 
ούτε σε οκτώ μήνες!

Ως αιρετός δεν θέλω 
τον τίτλο "καλό παιδί"...
...αλλά “εργατικός και αποτελεσματικός”

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα της καλοκαιρινής 
«Δημιουργικής Απασχόλησης» από το ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του Δήμου Βέλου-Βόχας. Παράλληλα 
οι παιδικοί σταθμοί του δήμου ολοκλήρωσαν και τη φετινή σεζόν, αποχαιρετώντας τους μικρούς 
τους φίλους για το μήνα Αύγουστο και δίνοντας ραντεβού και πάλι το Σεπτέμβρη. Με την ευ-
καιρία αυτή είχαμε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον πρόεδρο της «Ανέλιξης» κ. Ανδρέα 
Σιάχο, ο οποίος σε μια ανοιχτή κουβέντα, δίχως περιστροφές και υπεκφυγές μάς μίλησε για τη 
δουλειά που γίνεται στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, τους στόχους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες 
του για το αύριο.  

Ξ
εκινώντας την κουβέντα, ο κ. Σιάχος υπογράμ-
μισε με νόημα πως «στο ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” δεν 
κάνω τίποτα περισσότερο από αυτά τα οποία 
πρέπει να γίνουν». Στην παρότρυνσή μας να 

μάς εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, ο πρόεδρος του «Ανέ-
λιξη» εξήγησε πώς:

«Από την πρώτη στιγμή που ο δήμαρχος Αννίβας 
Παπακυριάκος μού εμπιστεύτηκε το Νομικό Πρόσω-
πο του Δήμου, ιεραρχήσαμε τις ανάγκες και τις προ-
τεραιότητες ώστε η «Ανέλιξη» να γίνει ένα ευέλικτο, 
λειτουργικό και παραγωγικό κομμάτι στη ζωή των 
δημοτών, προσφέροντάς τους τόσο υποστήριξη στην 
καθημερινότητά τους, όσο και τις πολιτιστικές και ψυ-
χαγωγικές διεξόδους που χρειάζεται η κοινωνία μας. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο με τους συνεργάτες μου θέσαμε 
στόχους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους. Τέσσερα χρόνια τώρα υλοποι-
ούμε αυτό το πλάνο, με μικρές τροποποιήσεις όπου 
χρειάζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν 
ή προκύπτουν και ήδη δρέπουμε τους καρπούς των 
προσπαθειών μας». 
– Μιλήστε μας για το πρόγραμμα «Καλοκαιρινής Δη-

μιουργικής Απασχόλησης». Είναι, αν δεν απατώ-
μαι η 5η χρονιά που υλοποιείται στο δήμο Βέλου-
Βόχας…

– Ναι έτσι είναι. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ 
και 5 χρόνια και υλοποιείται απαρέγκλιτα κάθε 
καλοκαίρι. Φέτος απασχολήθηκαν δημιουργικά 
γύρω στα 100 παιδιά από 5 έως 12 ετών.  Ήταν 
παιδιά του δήμου μας που για έξι εβδομάδες 
απασχολήθηκαν σε ένα πλήθος δραστηριοτή-
των όπως:  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλλεϋ, χαντμπολ), ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, 
ΧΟΡΟΙ (παραδοσιακοί & μοντέρνοι, babyzumba, 
babyyoga), ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 Τα παιδιά περνούσαν τα πρωινά τους από τις 8.30 το 

πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι υπό την καθοδήγηση 
και την επίβλεψη νεαρών επιστημόνων διαφόρων 
ειδικοτήτων και γύριζαν στο σπίτι τους χαρούμενα 
και ευχαριστημένα. Στο τέλος του προγράμματος 
κάναμε στο Κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου ένα 
μεγάλο πάρτυ για να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και 
τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν και ευχαριστώ 
θερμά τους εκπαιδευτές που υλοποίησαν το πρό-
γραμμα. 
Η επιτυχία του προγράμματος, τονίζει ο κ. Σιάχος 

είναι αδιαμφισβήτητη! Χαριτολογώντας μάς λέει ότι 
οι γονείς από τώρα θέλουν να κλείσουν θέσεις για το 
πρόγραμμα «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλη-
σης» για το καλοκαίρι του 2019!
 
Οι Παιδικοί Σταθμοί

Οι Παιδικοί Σταθμοί μάς εξηγεί ο κ. Σιάχος είναι ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι του «Ανέλιξη» το οποίο δρα 
εξαιρετικά υποστηρικτικά προς την καθημερινότητα 
των δημοτών. Γι αυτό το λόγω έχουμε βάλει πολύ 
ψηλά τον πήχη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
στου παιδικούς σταθμούς. 

«Θέλω να γίνουν οι καλύτεροι  παιδικοί σταθμοί!  
Έχουμε άριστο προσωπικό, έχουμε βελτιώσει θεα-
ματικά τις δομές μας και σε λίγο καιρό θα πετύχουμε 
απόλυτα το στόχο μας! Σας προκαλώ να περάσετε μια 
μέρα να δείτε πώς λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί 
στο Δήμο Βέλου-Βόχας. Να δείτε, τι αντικρίζουν οι 
γονείς κάθε μέρα και γιατί μας εμπιστεύονται με τόση 
άνεση τα παιδιά τους. Τη νέα σχολική χρονιά θα φιλο-
ξενήσουμε περίπου 150 παιδιά».

Φέτος, μας εξηγεί, θα λειτουργήσει  στο Ζευγολα-
τιό και  βρεφικός σταθμός 12 θέσεων, που θα είναι ο 
πρώτος στο Δήμο μας.

Για τη καλύτερη λειτουργία των  σταθμών, θα προ-
σληφθούν μέσω  ΑΣΕΠ  3 ακόμα βρεφονηπιοκόμοι. 

Τέλος ο κ. Σιάχος εξηγεί πως στόχος του «Ανέλι-
ξη» είναι να λειτουργήσει στο εγγύς μέλλον βρεφικός 

σταθμός και στο Βραχάτι, αφού κι εκεί η ζήτηση είναι 
μεγάλη και οι ανάγκες αυξημένες. 

ΚΑΠΗ 
Μιλώντας για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου-Βόχας,  

χαμογελά. «Είναι τ’ αγόρια και τα κορίτσια μου» λέει 
χαριτολογώντας και σοβαρεύοντας συνεχίζει: «Σε μία 
εκδρομή που είχαμε πάει με τα ΚΑΠΗ, είπα ότι μαζί 
τους έχω γίνει σοφότερος και καλύτερος άνθρωπος. 
Το εννοώ απολύτως. Μαθαίνω από τη ζωντάνια τους 
και με τροφοδοτούν με ενέργεια. Αισθάνομαι ότι πρέ-
πει να κάνουμε το καλύτερο γι’ αυτούς, έχουμε υπο-
χρέωση απέναντί τους, γιατί είναι οι γονείς μας. Το να 
φτιάξουμε τις δομές μας, να βάψουμε και να κάνουμε 
εργασίες συντήρησης στα κτήρια δεν είναι το ζητούμε-
νο. Το ζητούμενο  είναι να τους αφουγκραστούμε, να 
τους αγγίξουμε ψυχικά, να τους κάνουμε να νιώθουν 
χρήσιμοι και όχι συνταξιούχοι, αυτό είναι 
το μέλημά μας» εξηγεί. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο εξάλλου, δημι-
ουργήθηκε και η ΧΟΡΩΔΙΑ των ΚΑΠΗ 
η οποία έχει να επιδείξει  πολύ ξεχωρι-
στές στιγμές. Αποκορύφωμα τη δεύτερη 
θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό χορωδι-
ών. «Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτούς 
και εγώ προσωπικά ακόμα περισσότερο, 
γιατί η Χορωδία απετέλεσε για μένα ένα 
προσωπικό στοίχημα». 

Το ενδεχόμενο να τραγουδήσει η χο-
ρωδία ΚΑΠΗ στη συναυλία προς τιμήν 
του Μίκη Θεοδωράκη, άφησε ανοιχτό 
ο Ανδρέας Σιάχος κατά τη διάρκεια της 
συνομιλίας μας. «Θα δούμε», σχολίασε 
με νόημα αχνογελώντας. «Θα είναι για 
όλους μας μια ευχάριστη έκπληξη»…

 
Το Κέντρο Νεολαίας
– Κύριε Σιάχο να αφήσουμε την τρίτη 

ηλικία και να μιλήσουμε για την πρώτη, αν μπορεί 
η νεολαία να χαρακτηριστεί έτσι! Και εννοώ το Κέ-
ντρο Νεολαίας στις Κρήνες…

– Ναι. Η περιοχή μας είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη πο-
λιτιστική παραγωγή τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο 
και στο Κέντρο Νεολαίας. Το σύνολο της δουλειάς 
που γίνεται παρουσιάζεται κάθε χρόνο στα τέλη 
Ιουνίου στις τέσσερεις εκδηλώσεις του Κέντρου. 
Είμαι περήφανος και χαρούμενος που δίνουμε στη 
νεολαία μας υγιείς και δημιουργικές διεξόδους, 
μέσα από τη μουσική, το χορό και τις τέχνες.

 Στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκδηλώσεων 
που γίνονται κάθε χρόνο στο δήμο μας, η Ανέλιξη 
προέβη πριν από δυο χρόνια περίπου στην αγορά 
μεγάλου αριθμού καθισμάτων τα οποία διαθέτουμε 
δωρεάν στις εκδηλώσεις των συλλόγων  του Δή-
μου  αλλά και ιδιωτών,  με μόνη υποχρέωσή τους 
την  ανταποδοτική προσφορά αγαθών στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο.  

Έργα, έργα, έργα
«Μήνας χαλάρωσης ο Αύγουστος;», τολμήσαμε 

να ρωτήσουμε σε μια αποστροφή της συζήτησης τον 
πρόεδρο της Ανέλιξης. 

«Χαλάρωση!;» απάντησε, «ποια χαλάρωση! Μπορεί 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ, Πρόεδρος ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" δήμου Βέλου-Βόχας
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ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΚΑΝΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕ;

 Η ερώτηση άγγιξε σίγουρα τα όρια της θρασύτητας αλλά ο πρόεδρος απάντησε 
με πλατύ χαμόγελο και αμεσότητα: «Καθιερώσαμε τη βράβευση των  επιτυχό-
ντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση 500 
ευρώ στους αριστούχους μαθητές. Έγινε θεσμός η γιορτή λήξης λειτουργίας των 
Παιδικών Σταθμών, εξασφαλίσαμε παιδίατρο και σύμβουλο ψυχικής υγείας στους 
παιδικούς σταθμούς πριν το καταστήσει υποχρεωτικό η πολιτεία, εφαρμόσαμε ως 
σύστημα εισαγωγής στους παιδικούς σταθμούς τη μοριοδότηση  με οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια, επίσης πριν γίνει υποχρεωτική από το κράτος. Ακόμα κατα-
σκευάστηκε παιδική χαρά στο Κέντρο Νεολαίας και τοποθετήθηκε φωτισμός τύπου 
LED στο κλειστό γυμναστήριο Βραχατίου. Αδειοδοτήθηκε πλήρως και με όλους 
τους νόμιμους όρους (πυρασφάλειες κ.λπ.) το Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου. Τέλος 
από  την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συλλογή καπακίων, αποκτήσαμε και 
προσφέρουμε σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, 7 αναπηρικά αμαξίδια! 
Δεν θα αναφερφώ στις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης  των δομών γιατί 
αυτές ποτέ δεν σταματούν.... Εν κατακλείδι μπορώ να συνοψίσω σε μία φράση: 
ενώσαμε την «Ανέλιξη» με την κοινωνία.!

Συνέντευξη

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

οι παιδικοί σταθμοί, και το κέντρο νεολαίας 
να έκλεισαν, το πρόγραμμα «Δημιουργικής 
Απασχόλησης»  να ολοκληρώθηκε αλλά 
εμείς δουλεύουμε εντατικά». Και εξήγη-
σε: «Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες 
συντήρησης στα Κλειστά Γυμναστήρια. Στο 
Κλειστό, δε, του Βραχατίου οι εργασίες 
αφορούν τη συντήρηση του παρκέ και οι 
οποίες θα του εξασφαλίσουν εγγυημένα 
10 χρόνια τουλάχιστον ζωής, ενώ παράλ-
ληλα θα πραγματοποιηθεί και μια εκτετα-
μένη αισθητική αναβάθμιση. Στη συνέχεια 
ακολουθούν οι επισκευές στις στέγες, 

όπου εντοπίζονται κάποια προβλήματα 
στεγανότητας. Μετά η ανακαίνιση των 
αποδυτηρίων και οι πόρτες ασφαλείας. Και 
φυσικά υπάρχουν σε εξέλιξη το σύνολο 
των έργων στις παιδικές χαρές όλου σχε-
δόν του δήμου!». 

Μια και η συζήτηση έφθασε στις παιδι-
κές χαρές ήταν αδύνατον να μην ρωτή-
σουμε για το τι γίνεται και πότε θα είναι 
παραδοτέες στους μικρούς δημότες. 

«Κοιτάξτε, εγώ ως πρόεδρος της Ανέλι-
ξης είμαι υπεύθυνος για τα έργα που γίνο-
νται στις παιδικές χαρές του νομικού προ-

σώπου», λέει ο Ανδρέας Σιάχος. «Αυτή τη 
περίοδο στις παιδικές χαρές των παιδικών 
σταθμών τοποθετούνται δάπεδα και υπο-
στρώματα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα», 
συνεχίζει, «ο δήμαρχος μου ανέθεσε την 
επίβλεψη  για την κατασκευή των παιδι-
κών χαρών  στο σύνολο του δήμου μας.  
Παρακολουθώ λοιπόν εκ των πραγμάτων 
τα έργα στο σύνολο των παιδικών χαρών 
και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε λίγο 
καιρό θα διαθέτουμε ασφαλείς παιδικές 
χαρές σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα του 
Δήμου μας.

Οι εκλογές και η επόμενη μέρα
Στην ερώτησή μας για τις επερχόμενες 

δημοτικές εκλογές ο Ανδρέας Σιάχος δε 
μασάει τα λόγια του: «Έχω επιλέξει τον 
Αννίβα Παπακυριάκο για δήμαρχο, διότι 
έχει πολλές αυτοδιοικητικές γνώσεις  και 
ιδέες και ποιότητα ως άνθρωπος. Ο συν-
δυασμός του αποτελείται από ένα σύνολο 
ανθρώπων με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας 
(45-50 ετών) αλλά με μεγάλη αυτοδιοι-
κητική εμπειρία, δοκιμασμένους στα δύ-
σκολα. Αυτό για μένα αποτελεί εγγύηση 
για τη δουλειά που γίνεται και πρόκειται να 
γίνει και την επόμενη τετραετία. Στο δήμο» 
συνεχίζει «υπάρχει συνέχεια. Η δουλειά 

μας αποτελεί μια βάση, ώστε όποιος έρθει 
μετά από μένα, τώρα ή την επόμενη ή τη 
μεθεπόμενη φορά να συνεχίσει πάνω στα 
θεμέλια, στο οικοδόμημα που έχουμε ήδη 
φτιάξει.»

Η ερώτηση προκύπτει αυθόρμητα και 
του την απευθύνουμε: «Θα στεναχωρη-
θείτε αν δεν εκλεγείτε;» Η απάντηση είναι 
άμεση και αποστομωτική: «Ναι φυσικά 
θα στενοχωρηθώ, όμως δεν θα πεθάνω. 
Ως άνθρωπος είμαι δημιουργικός και η 
ζωή μου οπωσδήποτε δεν εξαρτάται από 
καμία αυτοδιοικητική καρέκλα. Άλλωστε, 
ως πρόεδρος του νομικού προσώπου δεν 
έχω δικό γραφείο στην υπηρεσία.  Δεν με 
ενδιαφέρει ο τίτλος του «καλού παιδιού» 
της αυτοδιοίκησης. Με ενδιαφέρει όμως 
πολύ ο τίτλος του εργατικού και αποτελε-
σματικού αυτοδιοικητικού. Αυτό είναι το 
μέτρο μου και σ’ αυτό τοποθετώ τις επιλο-
γές μου, τις δράσεις και τις ενέργειές μου. 

Ευχαριστώ θερμά το συμβούλιο του 
Νομικού Προσώπου, το προσωπικό σε 
όλες τις δομές και τους άμεσους συνεργά-
τες μου, στην υπηρεσία. Όλοι μαζί έχουμε 
χτίσει ένα στέρεο οικοδόμημα  για το δήμο 
και την κοινωνία μας, πάνω στο οποίο 
μπορεί να στηριχθεί ένα μεγάλο κομμάτι 
από το μέλλον αυτού του τόπου!»

ÇΤο να φτιάξουμε 
τις δομές μας, να βάψουμε 
και να κάνουμε εργασίες 

συντήρησης στα κτήρια δεν είναι 
το ζητούμενο. Το ζητούμενο  

είναι να τους αφουγκραστούμε, 
να τους αγγίξουμε ψυχικά, 

να τους κάνουμε να νιώθουν 
χρήσιμοι και όχι συνταξιούχοι, 

αυτό είναι το μέλημά μαςÈ, 
λέει ο πρόεδρος της Ανέλιξης 

μιλώντας για τα ΚΑΠΗ.
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Ο δήμος Σικυωνίων εκπαιδεύει εθελοντές 
για έγκαιρη και αποτελεσματική πυρόσβεση

χέρι μας είναι!», καταλήγει.
Ο  Δήμος Σικυωνίων, επομένως, καλεί όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην 

Ομάδα εθελοντών που στελεχώνει το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Δή-
μου Σικυωνίων, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Κιάτου για να υποβάλουν τη σχετική 
αίτηση έως την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18-55 ετών, αφού παρακολουθήσουν δωρεάν την 
απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιά-
του, θα αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας έγχρωμες. 
2. Επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Επικυρωμένο φωτ/φο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
4. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία). 
6. Επικυρωμένο φωτ/φο άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας (για όσους ενδιαφέρονται 

για θέσεις οδηγών). 
7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, για πολίτες κρατών – μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
8. Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας για την πιστοποί-

ηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, Δημαρ-
χείο Κιάτου, γραφείο 6, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο 27423 
60117 (κα Γκαβάγια).

Εδώ και μια πενταετία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο, το οποίο επανδρώνει τον αξιόμαχο στόλο 
οχημάτων του δήμου με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της φύσης και των περιουσιών των πολιτών από τις φωτιές

Εκπαίδευση εθελοντών στις πρώτες βοήθειες και στην πυρόσβεση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι ένας από τους λίγους δήμους στην Ελλάα που 
κατάφερε χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών τουνα συστή-
σει Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Έτσι με το υπ. αριθ. ΦΕΚ 1364/

τΒ/4-6-2013 ιδρύθηκε και λειτουργεί με επιτυχία το ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ του Δημου Σικυωνίων... Με τη συμπλήρωση της αίτησης εκδηλώνουμε το 
ενδιαφέρον μας για τον εθελοντισμό στο Δήμο μας, τονίζει ο δήμαρχος Σπύρος Στα-
ματόπουλος. Τα στοιχεία που μας ζητά», συνεχίζει, «είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση 
τόσο της διαθεσιμότητάς σας όσο και των ικανοτήτων των υποψηφίων εθελοντών 
στις δράσεις του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου μας. Στόχος είναι να συμμε-
τέχουμε σε δράσεις που είναι πιο κοντά σε όσα μας αρέσουν και μας ταιριάζουν. Ο 
σκεπτόμενος και ενεργός πολίτης δρα πάντα στον τόπο του για τον τόπο του!  Στο 
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Με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη 
εγκρίθηκε πίστωση 870.000 ευρώ και 
δημοπρατούνται άμεσα «Έργα Προστασί-
ας Λιμενικών Υποδομών Κιάτου Α' φάση 
Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου». Με 
την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Υποδομών, θα βελτιωθεί η λειτουρ-
γία του αλιευτικού καταφυγίου και αυτό 
αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για 
την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Η πίστωση που εγκρίθηκε αφορά 
στην Α΄ φάση  των  εργασιών όπου 
προβλέπεται η επέκταση προσήνε-
μου μώλου αλιευτικού καταφυγίου 
κατά 40 μέτρα, και, όπως είπαμε, έχει 
προϋπολογισμό 870.000€. Στην Β΄ 
φάση των εργασιών θα δημιουργηθεί 
καταφύγιο τουριστικών σκαφών, θα 
κατασκευαστούν βοηθητικά κτήρια, 
ημιυπαίθριοι χώροι και στέγαστρα, 
θα διαμορφωθούν χερσαίοι χώροι, 
πλωτές προβλήτες και αγκυροβόλια, 
ενώ θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Η Β΄ 
φάση που έχει προϋπολογισμό πάνω 
από 4 εκατ. € είναι και η πιο σημαντι-
κή, διότι θα μετατρέψει το λιμάνι του 
Κιάτου σε έναν σύγχρονο λιμένα ικανό 
να υποδεχθεί θαλάσσιο τουρισμό, να 
υποστηρίξει και να αποδώσει τα οφέλη 
του στην τοπική κοινωνία.

Ο θαλάσσιος τουρισμός, όπως έχει 
επισημάνει σε παλαιότερες δηλώσεις 
του ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος,  αποτελεί ένα μεγάλο 
τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας, 
μπορεί να λειτουργήσει αλληλεπιδρα-
στικά, ως τροφοδότης σε άλλες κα-
τηγορίες τουρισμού στην περιοχή του 

δήμου Σικυωνίων, αλλά και γενικότε-
ρα της βόρειας παραλιακής Κορινθί-
ας. Μπορεί να φέρει τον επισκέπτη σε 
επαφή με τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, 
ιστορικά και άλλα χαρακτηριστικά του 
τόπου μας και να «απογειώσει» την 
επισκεψιμότητα και την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής μας.

Και το αρχαίο θέατρο
Παράλληλα με απόφασή της η υπουργός 

Πολιτισμού ενέκρινε την εκτέλεση εργασι-
ών του έργου «Αποκάλυψη, προστασία και 
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώ-
νας (Β' Φάση) και διερεύνηση του αρχαίου 
σταδίου της Σικυώνας» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Κορινθίας. Οι 
εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο 
του έργου αφορούν στα ακόλουθα:

Α) Ολοκλήρωση των εργασιών αποκά-
λυψης του αρχαίου θεάτρου με παράλληλη 

αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και φωτο-
γραφική τεκμηρίωση, σύμφωνα με την Υ.Α 
έγκρισης προγραμματισμού αρχαιολογικών 
εργασιών για την αποκάλυψη, προστασία 
και ανάδειξη του (προοίμιο της παρούσας, 
αρ. 3). Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιη-
θούν τα εξής: α) ανασκαφική αποκάλυψη 
του εναπομείναντος τμήματος στα άκρα 
του κάτω κοίλου β) συμπλήρωση της σχε-
διαστικής και φωτογραφικής αποτύπωσης 
με τα νέα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν 
γ) συμπλήρωση της αρχαιολογικής και αρ-
χιτεκτονικής τεκμηρίωσης.

Β) Προστασία, αποκατάσταση και ανά-
δειξη του αρχαίου θεάτρου. Προβλέπονται 
τα εξής: α) ολοκλήρωση των ερευνών της 
Α Φάσης εργασιών β) σύνταξη μελετών: 
αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης απο-
κατάστασης τμημάτων του θεάτρου και 
προστασίας των υπολοίπων και μελέτης 
συντήρησης των διαβρωμένων στοιχείων 

κατασκευής του θεάτρου γ) μερική ανάταξη 
των αναλημμάτων των παρόδων και απο-
κατάσταση του ευρίπου και της ορχήστρας, 
κατόπιν έγκρισης των μελετών.

Γ) Ανάδειξη της σύνδεσης του αρχαίου 
θεάτρου με το αρχαίο στάδιο. Θα εκτελε-
στούν εργασίες αναγνώρισης της μορφής 
του σταδίου, ως εξής: α) Καθαρισμός από 
βλάστηση και επιφανειακές επιχώσεις β) 
Ανασκαφική διερεύνηση στο περίγραμμα 
ορατών σωζόμενων τμημάτων της κατα-
σκευής του γ) σύνταξη μελέτης ανάταξης 
της τρίπλευρης αναλημματικής κατασκευ-
ής στο ΒΑ άκρο του.

Δ) Επεξεργασία εποπτικού υλικού για την 
προβολή των μνημείων μέσω ενημερωτι-
κών πινακίδων και έντυπου πληροφορια-
κού υλικού.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
εργασιών ανέρχεται στις 200.000 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό 
αφορά σε δαπάνες για μισθοδοσία προ-
σωπικού, προμήθεια υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού, πληρωμή αμοιβών για παροχή 
υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη 
στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται, στο πλαίσιο 
Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μετα-
ξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου 
Σικυωνίων, ως εξής: α) με 100. 000 Ευρώ 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου- Πε-
ριφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Το ποσό 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα 
στον Κ.Α.Ε. 02.071/9899.0001 (Ίδιοι Πόροι 
Π.Ε. Κορινθίας) β) με 100.000 Ευρώ από 
το Δήμο Σικυωνίων. Το ποσό θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του φορέα στον Κ.Α.Ε 
02.00.6737.009 (Ιδιοι Πόροι και ΚΑΠ Επεν-
δυτικών Δαπανών).

Ξεκινούν οι εργασίες στο λιμάνι Κιάτου 
και στο αρχαίο θέατρο Σικυώνος

Δύο έργα μεγάλης 
σημασίας για το δήμο 

Σικυωνίων δρομολογήθηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες υπουργι-
κές αποφάσεις. Πρόκειται για τα έργα στο 

λιμάνι του Κιάτου ύψους 870.000€ των 
οποίων την έγκριση επιλογής ανοικτής 
διαδικασίας δημοπράτησης υπέγραψε ο 
Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης 
και για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών 

αποκάλυψης προστασίας και ανάδειξης 
του αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος, β΄ φάση, 
ύψους 200.000€ την οποία υπέγραψε η 
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Λυδία Κονιόρδου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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Κάντε τα πάρτυ των ονείρων 
σας ...πραγματικότητα!

1° ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΟΥΠΟΛΗΣ

Μια καταπράσινη έκταση 1500 τ.μ. με χώρους 
που προσφέρουν άνεση και ασφάλεια ακούει στο 
όνομα "Νέα Αθλούπολη" και είναι γεγονός στην 
πόλη μας. 

Κάντε το πάρτυ των ονείρων σας πραγματικότητα
Ένας χώρος που το καλωσόρισμα και η διασκέ-

δαση είναι προτεραιότητά μας. Ας γίνει το πάρτυ 
του παιδιού σας μια αξέχαστη εμπειρία με φου-
σκωτά και ατελείωτες δραστηριότητες με ομαδικά 
παιχνίδια. Ποιος δεν θα ήθελε να παίξει και να γελά-
σει με παλιά και καινούργια παιχνίδια πατώντας τα 
μπαλόνια, μουσικά όργανα, τράβα το σχοινί, πιάσε 
την ουρά, αυγομαχίες, παντομίμα, μπόουλινγκ, τα-
χυδρόμο και πολλά ακόμα εμπνευσμένα από τους 
καλύτερους παιδαγωγούς. 

Κάντε την ημέρα των γενεθλίων του παιδιού σας 
ημέρα παιχνιδιού και ομαδικότητας μέσα από τις 
δραστηριότητές μας party disco, χορεύουμε όλοι 
μαζί κάτω από μία πολύχρωμη μπάλα. 

Face painting, ο αγαπημένος μας ήρωας αποτυ-

πώνεται στο πρόσωπο των παιδιών. 
Πάρτυ χειροτεχνίας και κατασκευής, πιάνουμε 

δουλειά με τα χέρια μας και ίσως ανακαλύψουν 
κάποιο ακόμα ταλέντο τους. Party Karaoke, έχει 
κάποιο παιδί άραγε ταλέντο; Ας το ανακαλύψουμε 
στην οργανωμένη και εξοπλισμένη αίθουσά μας. 

Party Survivor. Και αυτό που όλα τα παιδιά θαύ-
μαζαν να συμβαίνει από την τηλεόραση μπορούν να 
το ζήσουν και τα ίδια σε μια υπέροχη πίστα... Ποιος 
θα κερδίσει το έπαθλο; Ο ήρωας ζωντανεύει, μπο-
ρεί να πάρει μορφή στο δικό του πάρτυ μόνο για 
εκείνον και τους φίλους του peppa, elsa, πυτζαμο-
ήρωες, superman και πολλούς ακόμα ήρωες. 

Και στο τέλος δεν θα μπορούσε να λείπει από το 
χώρο μας το πάρτυ μαγείας, μυστηρίου και μαγι-
κών κόλπων που θα τρελάνουν μικρούς και μεγά-
λους. Εδώ θα βρείτε τον άνθρωπο που θα σας κάνει 
να πιστέψετε τα απίστευτα. 

Η δική μας επιθυμία: Τα χαμόγελα  των δικών σας 
παιδιών!

26 AYΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

27 AYΓΟΥΣΤΟΥ 29 AYΓΟΥΣΤΟΥ

Ώρα έναρξης: 20.30  | ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€
Το μοναδικό Θέατρο Μαριονέτας Γκότση 

παρουσιάζει την ιστορία του αγαπημένου 
των παιδιών ΠΙΝΟΚΙΟ. Μια παράσταση με 
απίστευτο γέλιο και πολλά μηνύματα!!!

Ώρα έναρξης: 20.30  | ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€
Αγαπημένα παραμύθια ζωντανεύουν με γέ-

λιο, γνώση και πολλές πολλές περιπέτειες, 
με τη συνοδεία των μοναδικών μελωδικών 
ήχων του βιολιού.

Ώρα έναρξης: 20.30  | ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 6€
Δυο ιστορίες του Χόρχε Μπουκάι διασκευ-

ασμένες από τη βραβευμένη θεατρική ομάδα 
Τόπι φτιαγμένες με πολύ κέφι, διάδραση και 
φαντασία για μικρά και μεγάλα παιδιά.

ΓΕΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

Μαγικά Παραμύθια
Παράσταση 
αφήγησης 

και μουσικής

Βιολί: 
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΪΒΑΝΑ

Σκηνικά - σκιές
- κατασκευές: 

ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
& Ο ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙ
Αφήγηση: 
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ: 12€ ΑΘΛΟΥΠΟΛΗ  |  ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   ✆ 27410 26655



ΔΕΥΤΕΡΑ  6  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη10

(Προ)εκλογικός 
πυρετός

Πολιτική - Απόψεις

Ε δώ και καιρό επικρατεί ένας 
προεκλογικός αγώνας από 
όλα τα κόμματα. Πολλοί «άσ-

σοι» κρύβονται κάτω από το μανίκι 
κάθε κόμματος. Ποιοι είναι αυτοί;
Ο ΣΥΡΙΖΑ «καυχιέται» για τα πρωτο-
γενή πλεονάσματα που δημιούργησε 
στέλνοντας το μήνυμα πως έβγαλε 
την χώρα από τα μνημόνια και ότι κα-
τάφερε πλεόνασμα έπειτα από πολ-
λά χρόνια. Μόνο που αυτά δεν είναι 
από την πραγματική ανάπτυξη αλλά 
από την υπερφορολόγηση  από την 
πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ και από 
τις μειώσεις δημοσίων δαπανών. Και 
πως θα διανεμηθεί το πλεόνασμα; Με 
χαρτζιλίκι στους ανέργους και μικρο-
συνταξιούχους δίνοντας τους κοιν.
μερισμα,13η σύνταξη και διάφορα 
επιδόματα. Δηλαδή αναδιανομή φτώ-
χειας! 
Από την άλλη η ΝΔ αφοσιώνεται στην 
παραγωγή του πλούτου. Νέες θέσεις 
εργασίας κλπ. Βέβαια γλυκοκοιτάζει 
και τις μεγάλες επιχειρήσεις μιας και  
είναι στο DNA της. 

Σ το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θε-
ωρούμε πως για να υπάρχει 
πραγματική ανάπτυξη της 

οικονομίας στη χώρα θα πρέπει να 
υπάρχει σωστή και δίκαιη αναδιανομή 

του πλούτου.
Ανάπτυξη έρχεται με την διευκόλυν-
ση της αγοράς, στους ελεύθερους 
επαγγελματίες με μείωση φορών στην 
παραγωγή και βέβαια στους συνταξι-
ούχους. Όλους. Μικρούς, μεσαίους, 
μεγάλους. Με ένα νέο σωστά δομη-
μένο πλαίσιο Ασφαλιστικού. Έτσι θα 
έχεις βιώσιμη Ανάπτυξη. Όχι ασφυκτι-
κή όπως του κ. Τσίπρα.

Μ ε διάφορα “κόλπα” προ-
σπαθεί να μην πέσουν 
πολύ τα ποσοστά του 

όπως με τον Κλεισθένη και με την 
απλή αναλογική δημιουργώντας ένα 
μπάχαλο στην Αυτοδιοίκηση. Βέβαια 
έχει απέναντι του και την Συμφωνία 
των Πρεσπών βλέποντας την να “βου-
λιάζει” και εσωτερικά και εξωτερικά. 
Θα είναι μια πολίτικη ήττα για τον ίδιο 
και την παράταξη του αν δεν περάσει 
από τα ΣΚΟΠΙΑ και από την Ελληνική 
Βουλή.
Όπως βλέπετε το  1ο εξάμηνο του 
2019 θα υπάρχει ένας πυρετώδης 
προεκλογικός πόλεμος αφού θα έχου-
με τουλάχιστον και επίσημα 3 εκλογές 
την 26η Μαΐου (Ευρωεκλογές-Περι-
φερικές-Αυτοδιοικητικές). Όπως και 
να έχει θα έχουμε πολλές πολιτικές 
εξελίξεις

Γράφει ο
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Λ. 
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
Αν.Συντονιστής 
Τ.Ο Βέλου-Βόχας                                                                          
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

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

Nίκος Βουδούρης-Τσίτουρας: 
Αναγκαίο όσο ποτέ το αγροτικό 

γραφείο στο δήμο μας�
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι 

καιρικές συνθήκες προκάλεσαν ανε-
πανόρθωτες ζημιές στις καλλιέργειες 
των δημοτών μας, καταστρέφοντας 
σε πολλές περιπτώσεις ολόκληρες 
περιουσίες.

Σεβόμενοι πλήρως αυτό, προτείνα-
με στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβού-
λιο την δημιουργία ενός αγροτικού 
γραφείου, όπου θα ασχολείται απο-
κλειστικά με τα ζητήματα των αγρο-
τών του Δήμου μας.

Στον Δήμο μας, είναι γεγονός πως η 
πλειοψηφία των κατοίκων του ασχο-

λείται με την γεωργία. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ένα γραφείο, όπου 
ο δημότης θα μπορεί να ενημερώνεται, πότε θα μπορεί να κάνει αίτηση 
ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών της περιουσίας του, καθώς τις 
περισσότερες φορές μετά την πάροδο ημερών, η αίτηση είναι εκπρό-
θεσμη, είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη, γιατί οι ζημιές εμφανίζονται 
αργότερα και οι αγρότες δεν είναι ενημερωμένοι.

Ένα τέτοιο γραφείο είναι δεδομένο ότι θα έχει και αναπτυξιακή κα-
τεύθυνση, καθώς ο αγρότης θα μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με 
την χορήγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων νέων 
αγροτών, τι χαρτιά θα χρειαστεί να υποβάλλει, ποιες οι προθεσμίες κα-
ταβολής τους και ποιες οι προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους. Είναι 
γεγονός πως πολλά προγράμματα χάνονται, γιατί οι αγρότες νέοι και 
μη, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών.

Τέλος, είναι δεδομένο ό,τι ζητάμε και θέλουμε την δημιουργία ενός 
τέτοιου γραφείου και αποτελεί ΔΕΣΜΕΥΣΗ πως με την ανάληψη των 
ηνίων του Δήμου, είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας και θα το κά-
νουμε!

Ζητάμε την παρέμβαση του Δήμου, ώστε ο ΕΛΓΑ να αποζημιώσει τις 
ζημιές, που προκλήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στα πανιά και 
στις κατασκευές και όχι μόνο το φυτικό κεφάλαιο, όπως προβλέπεται, 
γιατί είναι τελείως άδικο για αυτούς, οδηγώντας τους σε αδιέξοδο.

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αποστόλου, Κασίμης, Κουρεμπές 
στις πληγείσες καλλιέργειες 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο 
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
Χαράλαμπος Κασίμης και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές,  συνο-
δευόμενοι από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Μαρία Θελερίτη, Γιώργο Ψυ-
χογιό και Γιώργο Τσόγκα επισκέφτηκαν την Παρασκευή 3 Αυγούστου πληγείσες 
περιοχές της Βόχας, οι οποίες υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τις πρόσφατες 
φυσικές καταστροφές (θυελλώδεις άνεμοι, καύσωνας, έντονες βροχοπτώσεις).

Οι αγρότες συναντήθηκαν κατ’ αρχήν με 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο 
καφενείο Παναγιωτόπουλου στον Άσσο. 
Εκεί έγινε μια πρώτη διαλογική συζήτη-
ση με τους παριστάμενους αγρότες. Ο κ. 
υπουργός στην αρχική του τοποθέτηση 
έκανε μια σύντομη αναφορά στα ακραία 
φαινόμενα, απόρροια της κλιματικής αλ-
λαγής, που όλο και πιο συχνά συμβαίνουν 
και γίνονται αιτία πολλών καταστροφών 
στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Στη συνέχεια αναφερόμενος συγκεκρι-
μένα στις καταστροφές που έπληξαν την 
αγροτική παραγωγή της Βόχας και γενι-
κότερα της Κορινθίας, ο κ. Αποστόλου 
ενημέρωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια 

διαδικασία από πλευράς του ΕΛΓΑ, αλλά 
«μετά την επιτόπια επίσκεψη και με βάση 
τις δυνατότητες που έχουμε, τις οποίες» 
όπως χαρακτηριστικά τόνισε «θα τις εξα-
ντλήσουμε για να μπορέσουμε να απα-
λύνουμε και τις πληγές σας». Διότι όπως 
υπογράμμισε «στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας ο αγροτικός τομέας 
έχει πρωτεύουσα θέση».

Παρεμβάσεις και διευκρινίσεις
Διευκρινίσεις σχετικά με τη νομοθεσία 
του ΕΛΓΑ για τα ζημιογόνα αίτια ζήτησε ο 
γεωπόνος και παραγωγός Θανάσης Πε-
ραχωρίτης  κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης στο καφενείο του Άσσου. Παράλληλα 

κατέθεσε πρόταση για την οριζόντια απο-
ζημίωση των καλλιεργητών σουλτανίνας 
της Κορινθίας, αφού όπως τόνισε «το 
προϊόν αυτό δίνει ΑΕΠ και μάλιστα ΑΕΠ 
με συνάλλαγμα και πρέπει να ξανακαλλι-
εργήσουμε». 
Ο υπουργός κ. Αποστόλου στην απάντησή 
του διευκρίνισε με σαφήνεια ότι οι ζημιές 
θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στον 
ΕΛΓΑ. Όσες δεν ενταχθούν, ή δεν κα-
λύπτονται, υπάρχουν άλλες διαδικασίες 
που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις και 
οι οποίες θα ενεργοποιηθούν για να στη-
ρίξουν κατά το μέτρο του δυνατού τους 
αγρότες. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Φάνης Κουρε-
μπές ακόμη πιο κατηγορηματικός, τόνισε 
ότι μιλάμε για ένα αίτιο κι ένα αποτέλεσμα 
το οποίο περιγράφεται στον κανονισμό 
ασφάλισης του ΕΛΓΑ, άρα δεν υπάρχει 
ζήτημα. Τόνισε, ωστόσο, την απαραίτητη 
ύπαρξη «μαρτύρων» στα κλήματα ώστε 
να μπορεί να γίνει η εκτίμηση. Όσον αφο-
ρά στην αντικατάσταση των πανιών ο κ. 
Κουρεμπές ενημέρωσε ότι είναι ανοικτό 

«Ανοίγει» ο δρόμος 
για τη δυναμική 
ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού στην 
Ελλάδα 
Με απόφαση της Υπουργού Του-
ρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, 
και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευ-
άγγελου Αποστόλου, ορίστηκαν 
οι προδιαγραφές λειτουργίας 
των αγροτουριστικών επιχει-
ρήσεων και θεσπίζεται Ειδικό 
Σήμα Αγροτουρισμού. Μέσω της 
συγκεκριμένης απόφασης δημι-
ουργείται για πρώτη φορά στην 
χώρα μας ένα  σαφές πλαίσιο για 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
αγροτουρισμού.  Οι ρυθμίσεις 
αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο 
της υλοποιούμενης εθνικής 
και περιφερειακής τουριστικής 
πολιτικής, με στόχο:
• την ανάπτυξη των θεματικών 
μορφών τουρισμού και εν 
προκειμένω την ανάπτυξη του 
τουρισμού υπαίθρου,
• την ανάδειξη των αυθεντικών 
εμπειριών που εμπλουτίζουν το 
τουριστικό προϊόν και αποτε-
λούν παγκόσμια τάση, 
• και την προτεραιότητα που 
δίνει η κυβέρνηση στη σύνδεση 
του τουρισμού με την πρωτογε-
νή παραγωγή, τον αγροδιατρο-
φικό τομέα και τη μεταποίηση 
• τη στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας των τοπικών παραγωγών 
και οικονομιών
• και την προώθηση των τοπι-
κών προϊόντων που προσδίδουν 
προστιθέμενη αξία στο τουριστι-
κό προϊόν 
Η συγκεκριμένη απόφαση 
διαμορφώθηκε μετά από μα-
κροχρόνια συνεργασία του Υπ. 
Τουρισμού με το συναρμόδιο Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων, και τους φορείς αγροτου-
ρισμού, με στόχο να δημιουργη-
θεί το πλαίσιο λειτουργίας των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων, 
ώστε  να καλυφθούν με το βέλ-
τιστο δυνατό τρόπο οι ανάγκες 
της  αγοράς. 

εν τάχει
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το μέτρο 5.1 που μπορεί να επιδοτήσει 
την εγκατάστασή τους σε ποσοστό 80%, 
ενώ για τις κατασκευές που έπαθαν ζη-
μιές μπορούν να μπουν στις κρατικές 
οικονομικές ενισχύσεις με την υποχρέ-
ωση ο παραγωγός να καταβάλει το 30% 
της εγκατάστασης.  Επίσης ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ είπε ότι οι καταστροφές στις 
αντιβρόχινες μεμβράνες, επειδή οι άνε-
μοι ήταν πάνω από 8 μποφώρ καλύπτο-
νται ασφαλιστικά από τον οργανισμό.
Όσον αφορά στην οριζόντια αποζημίω-
ση ο κ. Κουρεμπές την απέκλεισε γιατί 
όπως εξήγησε πρέπει οι ζημιές να είναι 
ομοιόμορφες παντού, πράγμα το οποίο 
δε συμβαίνει. 

Στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας
Επόμενος σταθμός στην επίσκεψη του 
κλιμακίου ήταν το δημαρχείο Βέλου-
Βόχας στο Ζευγολατιό. Τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 
Ευάγγελο Αποστόλου,  υποδέχθηκε ο 
δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος, 

ο οποίος και μίλησε για «συνωμοσία 
των καιρικών φαινομένων» και ζήτησε 
γρήγορες δράσεις απ’ τις υπηρεσίες του 
ΕΛΓΑ. 
«Έχουμε τεράστιο ζήτημα με τον αγρο-
τικό κόσμο της περιοχής μας», τόνισε ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας και συνέχισε: 
«τα καιρικά φαινόμενα δυστυχώς συνο-
μώτησαν με έναν τρόπο μοναδικό εδώ 
και πάρα πολλές δεκαετίες. Από τη μία 
οι ακραίες βροχοπτώσεις, ύψους άνω 
των 100 χιλιοστών(!), νούμερα δηλαδή 
που δεν έχουν εμφανιστεί ίσως και ποτέ 
αλλά σίγουρα όχι τον τελευταίο αιώνα, 
και από την άλλη οι πολύ ισχυροί άνεμοι 
που έκαναν μεγάλες ζημιές. Κι έτσι τις 
μέρες που ο αγροτικός κόσμος περίμε-
νε να τρυγήσει μιλάμε για μια καταστρο-
φή η οποία ξεκινάει από το 60-70% της 
παραγωγής και μπορεί να φτάνει έως το 
100%».  Ο κ. Παπακυριάκος μετέφερε 
στον κ. Αποστόλου και την πολύ μεγάλη 
αγωνία όλων για το πώς θα βοηθηθεί ο 
αγροτικός κόσμος σ’ αυτή τη δυστυχή 

συγκυρία. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Φάνης Κουρε-
μπές απαντώντας στον δήμαρχο υπο-
γράμμισε τις εκτεταμένες καταστροφές 
από τις φετινές βροχοπτώσεις στο σύ-
νολο της χώρας, αλλά και ειδικότερα 
στην Κορινθία όπου ο αριθμός των δη-
λώσεων μέχρι στιγμής έχει αγγίξει τις 
3000! Ο κ. Κουρεμπές υποσχέθηκε μετά 
τις 20 του μηνός Αυγούστου να αρχί-
σουν οι καταγραφές από έμπειρο προ-

σωπικό του οργανισμού, αφού όπως 
τόνισε το σταφύλι ως προϊόν χρειάζεται 
τεχνογνωσία για να εκτιμηθεί. Ενώ επα-
νέλαβε ότι «οι φθορές στα πανιά των 
παραγωγών μπορούν να καλυφθούν 
απ’ το μέτρο 5.1, οι κατασκευές και τα 
σίδερα απ’ τα ΠΣΕΕΑ. Δίνονται αποζημι-
ώσεις και για τους ανέμους.»
Ο Υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης, 
εν συνεχεία, τόνισε τα εξής: «Ο ΕΛΓΑ 
θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Οι 
υποβολές των δηλώσεων θα πρέπει να 
γίνουν γρήγορα, ώστε να ακολουθήσει 
η εκτίμηση. Θα εξαντλήσουμε όλες τις 
δυνατότητες (ασφάλιστρο, κρατική ενί-
σχυση κλπ.) για να εξασφαλίσουμε χρή-
ματα. Επιθυμούμε η νέα καλλιεργητική 
χρονιά για τον αγρότη, να είναι χρονιά 
που θα έχει πάρει χρηματική ενίσχυση». 
Στο δημαρχείο του δήμου Βέλου-Βό-
χας, βρέθηκαν οι τρεις βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, στην Κορινθία (Μ. Θελερίτη, Γ. 
Ψυχογιός Γ. Τσόγκας), ο πρόεδρος του 
Δημοτικού συμβουλίου Βέλου-Βόχας 
κ. Μιχάλης Σδράλης, η αντιδήμαρχος 
Βέλου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη, ο 
πρόεδρος της ΔΚ Ζευγολατιού κ. Πα-
ναγιώτης Ζωγράφος, ο αρχηγός της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Νίκος 
Βουδούρης και αρκετοί παραγωγοί που 
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη  
συζήτηση.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ηλεκτρονικό τσιγάρο

 3 ατµοποιητές αναλώσιµα

 3 υγρά αναπλήρωσης

 3 µπαταρίες 

 3 αξεσουάρ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818  

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

Επισκέψεις στα χτήματα
Εν συνεχεία το κλιμάκιο του Υπουργείου 
επισκέφθηκε χτήματα στην περιφέρεια 
του Ζευγολατιού, όπου ο υπουργός κ. 
Αποστόλου είδε ιδίοις όμμασι το εύρος 
της καταστροφής. 
Εκεί ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Φάνη 
Κουρεμπέ, επανέλαβε ότι μετά τις 20 
Αυγούστου και με την προσθήκη του 
επιπλέον προσωπικού που υποσχέθηκε 
ο υπουργός, θα ξεκινήσει η καταγραφή 
των ζημιών στις καλλιέργειες της περι-
οχής.  Επίσης, τόσο ο κ. Αποστόλου όσο 
και ο κ. Κουρεμπές επανέλαβαν σχετικά 
με τις αποζημιώσεις στις εγκαταστάσεις, 
όσον αφορά στα πανιά θα ενταχθούν 
στο υπομέτρο 5.1, ενώ συζητείται να 
γίνει εκχώρηση της επιδότησης στον 
κατασκευαστή ή στην τράπεζα ώστε το 
μέτρο να έχει τη μέγιστη απορροφησι-
μότητα. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευρεία 
σύσκεψη στο δημαρχείο της πρώην 
δήμου Άσσου-Λεχαίου στο Περιγιάλι, 
όπου παρέστησαν εκτός των προαναφε-
ρομένων, ο δήμαρχος Κορινθίων Αλεξ. 
Πνευματικός, ο αντιπεριφερειάρχης Άγ-
γελος Παπαγγελόπουλος εκπρόσωποι 
αγροτικών συλλόγων, σωματείων και 
φορέων της περιοχής, κ.ά. Ο Υπουργός, 

άκουσε όλα τα αιτήματα και τα ζητήματα 
που έθεσαν οι εκπρόσωποι των παρα-
γωγών, κράτησε σημειώσεις και μιλώ-
ντας τελευταίος, είπε, μεταξύ άλλων τα 
εξής: « Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και αυτό σημαίνει δικαιώματα, αλλά και 
υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε εμείς να 
παρέμβουμε στην αγορά, γιατί χειραγω-
γούμε τον ανταγωνισμό και αυτό απα-
γορεύεται, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σας 
ζητάω να προχωρήσετε σε συνεργασίες 
και ομαδοποιήσεις. Σας ζητάω να προ-
χωρήσετε στην προβολή του προϊόντος 
σας. Εμείς θα προχωρήσουμε γρήγορα 
τις διαδικασίες αποζημίωσης και θα 
συνεχίσουμε να αναζητούμε επιπρό-
σθετους πόρους. Σας υπόσχομαι, ότι θα 
είμαι πιο συγκεκριμένος στα χρονοδια-
γράμματα πληρωμής, όταν θα ξέρουμε 
το τέλος των διαδικασιών που απαιτού-
νται τώρα μέσω ΕΛΓΑ».
Μετά το πέρας της επίσκεψης ο Υπουρ-
γός συνόψισε τη θέση του στην ακόλου-
θη δήλωση: 

«Τον τελευταίο μήνα η Κορινθία δέχτηκε 
μεγάλο όγκο καιρικών φαινομένων που 
προκάλεσαν ζημιές σε πολλές καλλιέρ-
γειες και σε εγκαταστάσεις. Ήδη κλιμάκια 
του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο, 
βρέθηκαν στις περιοχές που αντιμετώπι-
σαν προβλήματα τόσο από τις πυρκαγιές 
όσο και από τις ανεμοθύελλες. Έγιναν οι 
αναγγελίες και αυτές τις μέρες γίνονται οι 
επισημάνσεις. 
Με εντολή μου, ο ΕΛΓΑ θα προσλάβει 
επιπλέον έκτακτο προσωπικό για να δι-
ενεργήσει άμεσα, μετά την ολοκλήρωση 
των δηλώσεων, τις εκτιμήσεις των ζη-
μιών σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες από 
πλευράς πόρων και χρόνου ολοκλήρω-
σης των διαδικασιών, ώστε να υπάρξει 
έγκαιρη ανακούφιση των πληγέντων».

Ενημέρωση για το Φράγμα
Στο περιθώριο της επίσκεψης ο Γενικός Γραμματέας του 
υπουργείου, κ. Χαράλαμπος Κασίμης αναφέρθηκε στο 
Φράγμα του Ασωπού και στην εξέλιξη των εργασιών. «Ξέ-
ρετε», είπε «ότι κληρονομήσαμε πολλά προβλήματα στο 
Φράγμα. Εγώ θα μείνω μόνο στο ευχάριστο: Το ευχάριστο 
είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και 
η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Αυτή τη στιγμή ο εργολάβος δουλεύει φουλ και 
όπως είδα ο ίδιος όταν το επισκέφτηκα πριν λίγες μέρες, 
υπάρχει σημαντική πρόοδος των εργασιών. Το χρονοδιά-
γραμμα είναι ότι το έργο θα τελειώσει πριν από το Δεκέμβρη 
του 2020». Ο κ. Κασίμης τόνισε για μία ακόμη φορά ότι το 
Φράγμα του Ασωπού είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας και 
αξίας έργο, πολύ σημαντικό για την Κορινθία, υπογράμμισε 
την αισιοδοξία του για την, εντός χρονοδιαγράμματος, ολο-
κλήρωσή του και τέλος συμπλήρωσε με νόημα: «Θα μιλή-
σουμε και θα κόψουμε κορδέλες όταν το έργο ολοκληρωθεί 
και όχι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα!»…
Τις διαβεβαιώσεις του επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας και 
κατά την επίσκεψή του στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση του δημάρχου Βέλου-Βόχας. 

«Σας διαβεβαιώνω» τόνισε «ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο 
για την ολοκλήρωση του έργου. Το Δεκέμβρη του 2020 θα 
είναι έτοιμο». 
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ 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

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ  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 & ΚΡΟΚΙΔΑ
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

Εγκαίνια στο Super Market
KΡΗΤΙΚΟΣ στο Βραχάτι

Το νέο επιχειρηματικό βήμα του Δημήτρη Λουμάνη
Το πρωί του Σαββάτου 4 Αυγούστου στο Βραχάτι 

έγιναν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της γνω-
στής αλυσίδας super market ΚΡΗΤΙΚΟΣ από τον 
επιχειρηματία Δημήτρη Λουμάνη. Από νωρίς φίλοι 
και φανατικοί πελάτες κυριολεκτικά κατέκλυσαν 
τόσο το εσωτερικό του καταστήματος όσο και τον 
εξωτερικό χώρο που είχε διαμορφωθεί με άψο-
γο τρόπο για την τέλεση των εγκαινίων. Ο επιχει-
ρηματίας δέχθηκε ευχές για "καλές δουλειές" από 
συναδέλφους, φίλους, συγγενείς αλλά και από την 
δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας αφού τόσο ο δήμαρ-
χος Αννίβας Παπακυριάκος όσο και οι επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης και Νίκος 
Βουδούρης-Τσίτουρας έδωσαν το παρών. Η εφη-
μερίδα μας εύχεται ολόψυχα "καλές δουλειές", 
μακροημέρευση και πάντα "μεγάλες προσφορές"!!! 
Φίλε Δημήτρη ευχόμαστε όλες οι επιθυμίες σου να 
πραγματοποιηθούν και να δρέπεις τους καρπούς 
της δουλειάς και των προσπάθειών σου για πολλά-
πολλά χρόνια με υγεία και χαρά!

Το κατάστημα βρίσκεται επί της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού δίπλα ακριβώς από το 

Αστυνομικό τμήμα Βραχατίου.
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«Εν Δυνάμει» από τον Θ. Μαραγκό 
και τον "Λύσιππο" στο Κιάτο 

Η τέχνη σε καιρούς κρίσης οφείλει να έχει ένα λόγο. Ο κάθε άνθρωπος στο μι-
κρό του πέρασμα από τη γη αξίζει να βάλει το δικό του λιθαράκι για την βελτίωση 
ετούτου του κόσμου. Οφείλει με τις πράξεις του και την πλήρη συναίσθηση της 
ευθύνης που έχει ως ύπαρξη πάνω στον πλανήτη μας, να αφήσει κάτι όμορφο 
και δημιουργικό!

Γράφει η 
Γεωργία Γιαμπουράνη

Όλα αυτά εισπράττεις μέσα από την 
ταινία του Θεόδωρου Μαραγκού, γιατί 
πράγματι είναι εν ΔΥΝΑΜΕΙ! Και αυτή η 
''ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ'' είναι το ζητούμενο του 
κάθε ανθρώπου που αναζήτα να βρει την 
πορεία του και με αξιοπρέπεια να ζήσει 
τη ζωή του. Με την ''ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ'' θα 
τολμήσει να κυνηγήσει το όνειρο ακόμα 
και σε μια πατρίδα που σκοτώνει τα όνει-
ρα άρα και τα παιδιά της...

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, 
η κρίση, ο καθημερινός αγώνας επιβίω-
σης, η υποκρισία της εξουσίας, η φυγή σε 

άλλο τόπο, η πίστη στο όνειρο, ο έρωτας, 
όλα βιώνονται ταυτόχρονα, ατομικά και 
συλλογικά. Η φιλία ως υπέρτατη αξία, 
σαν μια γροθιά θα ενώσει τους ήρωες 
του έργου και μόνοι τους θα καταφέρουν 
να δώσουν τη λύση στο αδιέξοδο μιας 
κρίσης που όλο συνεχίζεται...

Πως;
Με την στροφή στις ρίζες μας, την σύν-

δεση με ό,τι πιο άξιο και μεγάλο έχει προ-
σφέρει στον κόσμο, ο αρχαίος ελληνικός 
πολιτισμός, η σύνδεση με την ομορφιά 
της ελληνικής γης, με τον ήλιο της και 
το φως της. Με την πίστη στο όραμα για 
κάτι καλύτερο και την μη εγκατάλειψη 
της προσπάθειας και τέλος με την έκ-

φραση της ψυχής μέσω της τέχνης, που 
απεγκλωβίζει τους ανθρώπους από τον 
δικό τους μικρόκοσμο και τους ενώνει σε 
έναν κοινό στόχο και όραμα. 

 Έτσι όλα ανατρέπονται, παίρνουμε 
την μοίρα συνειδητά στα χέρια μας, δεν 
φοβόμαστε να βγάλουμε την ''ΕΝ ΔΥΝΑ-
ΜΕΙ'', αυτήν την δύναμη που μας κρατά 
όρθιους σε όλες τις αντιξοότητες αλλά 
και αξιοπρεπείς, σε ένα σύστημα που μας 
θέλει αλυσοδεμένους και ανελεύθερους.

Το έργο μόλις αρχίζει… με μια δυναμι-
κή αρχή που μας συνδέει με τη δική μας 
προσωπική ''ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ'' δύναμη, που 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εσωτερι-
κή μας πηγή από την οποία αναβλύζουν 
όλες μας οι ικανότητες. Με αυτές θα γί-
νουμε άξιοι δημιουργοί μιας άλλης πραγ-
ματικότητας!!!  Μιας πραγματικότητας 
που θα δικαιώνει το ανθρώπινο θαύμα 
μέσα στο Σύμπαν!!!
ΠΑΙΖΟΥΝ: Πέτρος Ξεκούκης, Θόδωρος 
Κολοβός, Κωνσταντίνα Δουβή, Γιώργος 
Ματαράγκας, Μενέλαος Ντάφλος, Στέφα-
νος Ρίσκας, Ευτέρπη Αποστόλου, Πόνος 
Δημάκης, Αρης Σταύρου, Ελένη Χιωτέλη, 
Θόδωρος Μπιτσαξάκης, Πέτρος Πέτρου, 
Αγγελική Πατσατζή, Σωτηρία Κολοβού, 
Λεωνίδας Σακελλαρίου, Αθανασία Λάσκα, 
Αγγελική Τσαπάρα, Νεφέλη Κουλούρη.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γιώργος Αρμπαζόγλου, 
ΗΧΟΛΗΨΙΑ-ΜΟΝΤΑΖ: Γρηγόρης Σιούτης,
ΜΟΥΣΙΚΗ & ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Στάθης Μαραγκός
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σύλλογος Φίλων Γραμμά-
των & Τεχνών Ο Λύσιππος
Πέμπτη 9/8, 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιά-
του, Ώρα: 21:30

Πανσέληνος 
Αυγούστου στον 
Αρχαιολογικό χώρο 
Αρχαίας Κορίνθου

Το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού διοργανώνει από 
το 2002 με επιτυχία τις εκδη-
λώσεις της Αυγουστιάτικης 
Πανσελήνου προσφέροντας 
τους αρχαιολογικούς χώρους 
και τα μνημεία στο κοινό σε μια 
καλοκαιρινή βραδιά κάτω από 
το φως του αυγουστιάτικου 
φεγγαριού. Φέτος ο εορτασμός 
θα κορυφωθεί την Κυριακή 26 
Αυγούστου 2018,  ημέρα της 
Πανσελήνου, σε 132 αρχαιο-
λογικούς χώρους, μνημεία και 
μουσεία της χώρας όπου θα 
πραγματοποιηθούν 95 εκδη-
λώσεις, ενώ θα παραμείνουν 
ανοιχτοί για το κοινό χωρίς τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων 37 
χώροι και μουσεία. 
Στην Αρχαία Κόρινθο το 
φεγγάρι θα τιμηθεί με μια ατμο-
σφαιρική συναυλία του Νίκου 
Ξυδάκη. Ο αρχαιολογικός 
χώρος θα παραμείνει ανοιχτός 
για το κοινό από τις 20:00 έως 
τις 24:00.

εν τάχει
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Σπιναλόγκα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

26 Α 2018

ΣΤΟ ΦΩΣ 
ΤΟΥ 
ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ
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Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

#EuropeForCulture

η κληρονομιά μας: το παρελθόν συναντά το μέλλον
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Γυναικείο  Ανδρικό  Παιδικό

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 
161, Λέχαιο
τηλ. 27413. 010.74

Μανικιούρ  Πεντικιούρ

Καλοκαιρινή  που εντυπωσιάζει�
Ένας πανέμορφος χώρος με στοι-
χεία ρομαντικής και εκλεπτυσμέ-
νης ατμόσφαιρας, εκλεκτά εδέ-
σματα ελληνικής κουζίνας και φίνο  
κρασί σας υποδέχεται για φωτει-
νές μέρες και ρομαντικές νύχτες...
Στην παραλία Άσσου το εστιατόριο 
ΘΕΑ σας καλωσορίζει στο καλαί-
σθητο περιβάλλον του με την ανε-
μπόδιστη θέα προς τον Κορινθια-
κό κόλπο, που αφήνει άφωνο τον 
επισκέπτη καθώς ξεδιπλώνεται 
μπροστά του ένα ειδυλλιακό σκη-
νικό!
Το εστιατόριο ΘΕΑ μπορεί να με-
ταμορφωθεί στο ιδανικό σκηνικό 
που θα φιλοξενήσει οποιαδήποτε 
εκδήλωσή σας, κοινωνική ή εται-
ρική, την οποία το άρτια καταρτι-
σμένο και έμπειρο προσωπικό του 
θα επιμεληθεί έτσι ώστε να κλέψε-
τε τις εντυπώσεις και να δημιουρ-
γήσετε όμορφες αναμνήσεις για 
σας και τους προσκεκλημένους 
σας. 
Οι γαστρονομικές προτάσεις του 
εστιατορίου ΘΕΑ θα σας εντυπω-
σιάσουν τόσο σε επίπεδο παρουσί-
ας όσο και σε επίπεδο γεύσης! To 
μενού του προσφέρει μεγάλη ποι-
κιλία εξαιρετικών πιάτων σε οικο-
νομικές τιμές αφού το πλήρες γεύ-
μα ξεκινάει από 8 ευρώ το άτομο!
Γι' αυτό μην παραλείψετε να το επι-
σκεφθείτε ακόμη και για μια απλή 
οικογενειακή ή φιλική έξοδο και 
σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστο!

Παροχές
Το εστιατόριο ΘΕΑ διαθέτει μεγά-
λο ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδότοπο, 
κούνιες για τους μικρούς του φί-
λους, πρόσβαση Wifi, καθώς και 
δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία 
για να απολαύσετε το μπάνιο σας 
πίνοντας τον καφέ σας, ή το ποτό 
σας.
Παραλία Άσσου Κορινθίας

τ. 27410 86699
Κάθε Παρασκευή στη ΘΕΑ αράζουν οι «Μουσικοί Ταξι-
διώτες» με ζωντανή μουσική και πολύ κέφι!
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"ΘΥΑΜΕΙΑ 2018"

Mε νέες πρωτοβουλίες
και δράσεις

Χορευτικός και 
Λαογραφικός 
Σύλλογος Στιμάγκας 
«ΘΥΑΜΙΣ»

«Οξύμωρο 
να γιορτάζουμε 
τον τρύγο...»
Στη ματαίωση της γιορτής 
του τρύγου προχώρησε ο 
Χορευτικός και Λαογραφικός 
Σύλλογος Στιμάγκας «ΘΥΑ-
ΜΙΣ» λόγω των καταστροφών 
στην αγροτική παραγωγή. Η 
ανακοίνωση του συλλόγου 
αναφέρει: «Ύστερα από τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα 
που υπέστη η Τοπική Κοινό-
τητα Στιμάγκας και που σαν 
αποτέλεσμα είχαν τις μεγάλες 
καταστροφές στις καλλιέργειες 
συγχωριανών μας, θα ήταν 
οξύμωρο να γιορτάζουμε την 
Παρασκευή 25/8/2018 ..τον 
τρύγο ανά τους αιώνες!
Μετά από την ομόφωνη από-
φαση του Δ.Σ του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 
& ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ «ΘΥΑΜΙΣ» ανα-
βάλουμε την εκδήλωση αυτή 
σεβόμενοι την συντριπτική 
πλειοψηφία των κατοίκων που 
ασχολείται με την καλλιέργεια 
του σταφυλιού και που φέτος 
η χαρά του τρύγου δεν θα είναι 
χαραγμένη στα πρόσωπα τους 
παρά το άγχος της επιβίωσης.
Ευελπιστούμε όλοι η επόμενη 
χρονιά να είναι καλύτερη από 
την φετινή και να επιτρέψει 
να γιορτάσουμε ...τον τρύγο 
ανά τους αιώνες!!!! κάτω από 
καλύτερες συνθήκες.
Ευχαριστούμε τον Δήμο μας 
για την ηθική και υλική στήριξη 
των εκδηλώσεων που μας πα-
ρέχει όλα αυτά τα χρόνια σαν 
αρωγός και συμπαραστάτης 
του σκοπού μας που δεν είναι 
άλλος από την σωστή προβολή 
του τόπου μας και την διατήρη-
ση & διάδοση της Πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ»

ματαίωση

Συνεχίζοντας πρωτοποριακά και δρα-
στήρια ο Χορευτικός και Λαογραφικός 
Σύλλογος Στιμάγκας “ΘΥΑΜΙΣ” με επι-
κεφαλής την δραστήρια πρόεδρό του κ. 
Κατερίνα Ζάρκου κι ένα πολύ δυναμικό 
Δ.Σ., υλοποίησε στο πλαίσιο της συμμε-
τοχής του στις “Διαδρομές Πολιτισμού 
2018”, υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου-
Βόχας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Χορού και Λαϊκής Τέχνης ( Ι.Ο.V.) και σε 
συνεργασία με το θέατρο Ελληνικών χο-
ρών Δώρας Στράτου, νέες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που δημιουργούν ένα 
πολλά υποσχόμενο “προηγούμενο” για 
τα επόμενα χρόνια και την επερχόμενη 
γενιά.

 Έτσι, με πολύ ενδιαφέρον παρακολου-
θήσαμε το Σάββατο 14 Ιούλη 2018, σε 
αίθουσα της τοπικής αγροτολέσχης, την 
διεξαγωγή του “1ου Λαογραφικού Συ-
νεδρίου Στιμάγκας” όπου εκτός από τις 
πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των κ.κ. 
Σωτήρη Κοκκωνάκη, συγγραφέα, αντι-
προέδρου της Ε.Κ.Σ., Απόστολου Πα-
παφωτίου, συγγραφέα, Συμβούλου Διε-
θνών Σχέσεων Περιφέρειας Ανατολικής 
Πελοποννήσου και Παναγιώτη Χωρίκη, 
φιλολόγου-λαογράφου, είχαμε την τύχη 
να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση 
δύο παραλλαγών της Κορινθιακής φορε-
σιάς (εκείνης της μουτάφισσας κι εκείνης 
της βλάχικης) καθώς και παραδοσιακών 
στολών της Αργεντινής, της Κόστα Ρίκα, 
του Μεξικού και της Κολομβίας! Εξαίσιες, 
χειροποίητες, πολυποίκιλτες κι εντυπω-
σιακές φορεσιές, ένα χάρμα οφθαλμών, 
που με άριστο, επαγγελματικό τρόπο 
επιδείχτηκαν ενώπιόν μας από μέλη των 
χορευτικών τμημάτων των αντίστοιχων 
χωρών. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα θέματα 
των εισηγήσεων κατά τη σειρά της ανά-
πτυξής τους, από τους ανωτέρω ομι-
λητές, όπως “ θρύλοι και παραδόσεις 
της ορεινής Κορινθίας”, “τα δημώδη 
άσματα της απελευθερωτικής περιόδου 
του 1821 σε σύγκριση με αντίστοιχα της 
αρχαιότητας” και “η εξέλιξη της Κορινθι-
ακής φορεσιάς ανά τους αιώνες”, είχαν 
έντονο λαογραφικό χαρακτήρα και άπτο-
νταν άμεσα του ενδιαφέροντος του κοι-

νού. Το ίδιο ενδιαφέρουσα κρίνω και μια 
σύντομη παρέμβαση της υποφαινόμενης, 
με πρόδηλο και ανιδιοτελή στόχο την επι-
κέντρωση στην προβολή κι επιβράβευση 
κάθε μεμονωμένης, προσωπικής ή συλ-
λογικής πράξης συμβολής στην κατα-
γραφή, την διατήρηση και την προώθηση 
της Στιμαγκιώτικης, λαογραφικής παρά-
δοσης. Συγκεκριμένα προτάθηκαν για τα 
επόμενα συνέδρια, ως αντικείμενα μελέ-
της βιβλία, εικαστικά έργα (π.χ. πίνακες 
ζωγραφικής, φωτογραφίες), προσωπι-
κές συλλογές Στιμαγκιωτών και άλλων, 
απ’ όπου εξάγεται εύκολα και αβίαστα 
άφθονο λαογραφικό υλικό. 

Δοθείσης της ευκαιρίας το ΔΣ του Συλ-
λόγου ξάφνιασε ευχάριστα με απονομή 
τιμητικού αναμνηστικού σε κάποια άτο-
μα που έχουν συνεισφέρει με τον α ή β 

τρόπο στην προώθηση των στόχων του 
Συλλόγου, όπως στους τρεις εισηγητές, 
στον δάσκαλο-συγγραφέα Βαγγέλη Θεο-
δώρου, στη Σταυρούλα Ξυναρίου-Παπα-
δοπούλου, στην κ. Αλκμήνη Χατζηπανα-
γιώτη, στην υποφαινόμενη κ.α.

Μετά το συνέδριο Λαογραφίας, ένα 
λιτό, καθαροστρωμένο τραπέζι περίμενε 
τους καλεσμένους, κάτω από τον παχύ 
ίσκιο του πλάτανου, στην πλατεία του 
χωριού... 

Το βράδυ πραγματοποιήθηκε το 8ο Δι-
εθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, 
όπου πήραν μέρος η Αργεντινή, με μια 
πλούσια δόση μεθυστικού, Αργεντίνικου 
Τάνγκο, η Κόστα Ρίκα και η Ιρλανδία, που 
κατάφεραν μ’ έναν μαγικό και μοναδικό 
τρόπο να μας ταξιδέψουν, με όχημα την 
πλούσια, μουσικοχορευτική τους κουλ-

ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 18
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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

τούρα και παράδοση, μακριά, στη δική τους πατρίδα.
Φυσικά δεν έλειψαν και τα τοπικά, χορευτικά σχήματα που έδω-

σαν το δικό τους ηχηρό παρόν στην όλη παράσταση. Ήσαν εκεί, 
ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών ν. Κορινθίας ο "ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ", 
η “Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών” και ο 
Χορευτικός Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας “Θύαμις”. Το 8ο Φε-
στιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
κ. Αννίβας Παπακυριάκος, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Βέ-
λου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη, ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Γεώργιος 
Τσόγκας, η Πρόεδρος της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου Βασιλι-
κή Ευστρατιάδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Κορινθί-
ας η “ΠΙΝΔΟΣ” κ. Βαγγέλης Ματάτσης κ.α.

Η δεύτερη, εξ ίσου σημαντική κι ενδιαφέρουσα νέα δράση έλαβε 
χώρα την Πέμπτη 19 Ιούλη 2018 και ξετυλίχτηκε παράλληλα με το 
7ο παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και είχε κι αυτή διεθνή 
χαρακτήρα. Πρόκειται για το 1ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ παρα-
δοσιακών χορών, όπου πήραν μέρος εκτός από τα ντόπια χορευτι-
κά τμήματα του “Θύαμις”, της “Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού”, 
του Εξωραιστικού-Πολιτιστικού Συλλόγου της “Συνοικίας Κόντιτο 
Θήβας” και τoυ χορευτικού Συλλόγου “Aρκαδιανή” Τρίπολης, τρία 
εξαιρετικά ξένα παιδικά-εφηβικά χορευτικά τμήματα, επαγγελμα-
τικού επιπέδου. Από Κίνα, Βουλγαρία και Βραζιλία θαυμάσαμε μο-
ναδικές, χορευτικές φιγούρες, έντονη, παραδοσιακή μουσική και 
τραγούδια ευήκοα, όλο ζωντάνια και κέφι. Σ’ αυτό το 1ο Διεθνές 
Παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, εκτός του Δημάρχου, 
της αντιδημάρχου Πολιτισμού, του Κύπριου συγγραφέα Ανδρέα 
Ονουφρίου, που τιμήθηκε την επόμενη μέρα, από το Δήμο Βέλου-
Βόχας, της συζύγου του κ.α., παρέστη και χαιρέτησε την εκδήλω-
ση ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Χορού και Λαϊκής Τέ-
χνης κ. Ασημάκης Σταυρόπουλος, ο οποίος συνεχάρη εκ βαθέων 
την σταθερή και αταλάντευτη πορεία του Συλλόγου της Στιμάγκας .

Έτσι έληξαν, αίσια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προ-
γραμματισμένες από το Σύλλογο και ενταγμένες στο θερινό πρό-
γραμμα “διαδρομών πολιτισμού 2018” του Δήμου Βέλου-Βόχας, 
εκδηλώσεις, αφήνοντας δυνατές εντυπώσεις και ανεξίτηλες μνή-
μες. Κι όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη, πύρινη, Εθνική τραγωδία, 
που μας άναψε φωτιά και γέμισε με θρήνο και σπαραγμό την καρ-
διά μας….

Μαργαρίτα Φρονιμάδη-Ματάτση
Αρχιτέκτων-ποιήτρια

Δ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
“ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Δ΄ Διεθνές 
Απάνθισμα Λογοτεχνίας, «ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», που συνδιοργανώθηκε από το 
Σωματείο Λόγου και Τέχνης «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ» και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών Κορινθίας 
"Η ΠΙΝΔΟΣ, υπό την αιγίδα και την σύμπραξη των 
Δήμων Βέλου - Βόχας και Λουτρακίου – Περα-
χώρας - Αγίων Θεοδώρων.
Το Δ΄ Διεθνές Απάνθισμα Λογοτεχνίας συμπεριε-
λάμβανε ένα διήμερο αφιέρωμα στην Κύπρο, απ’ 
αφορμή την επέτειο της εισβολής του Αττίλα στο 
νησί, πριν από 44 χρόνια, με την παρουσία του 
πολυβραβευμένου Κύπριου λογοτέχνη Ανδρέα 
Ονουφρίου και ένα αφιέρωμα στον Ιταλό Cesare 
Pavese, ποιητή, μυθιστοριογράφο, κριτικό λο-
γοτεχνίας και μεταφραστή, που συγκαταλέγεται, 
παγκόσμια, στους σημαντικότερους συγγραφείς 
του 20ού αιώνα.
Το πρώτο αφιέρωμα στην Κύπρο πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Σχολείου Βέλου, την Παρασκευή 20 Ιουλίου 
2018. Όταν ο κ. Ονουφρίου ζωντάνεψε με τον 
άμεσο, αφηγηματικό του λόγο γεγονότα εκείνων 
των τραγικών ημερών, όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι δάκρυσαν και δεν μπορούσαν να κρύψουν 
τη συγκίνησή τους, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο 
Συγγραφέας.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας, κ. Αννίβας Παπακυριάκος, βράβευ-
σε τον προσκεκλημένο κ. Ανδρέα Ονουφρίου με 
τιμητική πλακέτα. “Ήταν μεγάλη η συγκίνηση, η 
χαρά και η τιμή που σας γνώρισα. Πραγματικά αγ-
γίξατε πολλές ψυχές, επαναφέρατε μνήμες, βιώσα-
με γεγονότα τα οποία μπορεί να τα ξέραμε ωστόσο 
με την συναισθηματική φόρτιση που μας τα μετα-
φέρατε, είναι από τις στιγμές που μείνανε και θα 
μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μας.” τόνισε 
ο κ. Παπακυριάκος τη στιγμή που χαιρέτισε τον 
Συγγραφέα, για να συμπληρώσει, ολοκληρώνο-
ντας τον χαιρετισμό του, “Πηγαίνουμε σε εκδηλώ-
σεις, διασκεδάζουμε και πολλές φορές φεύγουμε 
άδειοι. Σήμερα απο εδώ φεύγουμε όλοι μας γεμά-
τοι!” Ο Συγγραφέας ανταπέδωσε τις ευχαριστίες 
και δώρισε στον Δήμαρχο αντίτυπα βιβλίων του 
προκειμένου “να τα διαθέσει σε φίλους, δημότες, 
ανθρώπους που διαβάζουν”.
Το δεύτερο αφιέρωμα στην Κύπρο αλλά και εκεί-
νο στον Ιταλό λογοτέχνη Cesare Pavese, πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Λουτράκι και συγκεκριμένα 
στο Θέατρο “ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ”, στο Πάρκο 
Δεξαμενής το Σάββατο και την Κυριακή 21 και 22 
Ιουλίου 2018, αντίστοιχα.
Στους συντελεστές του αφιερώματος στην Κύ-
προ, εκτός από τον ίδιο τον εκλεκτό προσκεκλη-
μένο συγγραφέα και τη συντονίστρια κ. Δήμητρα 
Τσεπεντζή, Πρόεδρο του Σωματείου Λόγου και 

Τέχνης “ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ”, συμμετείχαν, η κα Μαρ-
γαρίτα Φρονιμάδη-Ματάτση, ποιήτρια και πρώην 
Πρόεδρος των “ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ”, που παρουσίασε 
συνοπτικά τον λογοτέχνη και το έργο του, οι κυρί-
ες Βίκη Καλαχάνη, ποιήτρια, Μαργαρίτα Αλεξίου, 
ερασιτέχνης ηθοποιός, Σπυριδούλα Ματάτση και 
ο κ. Χρήστος Βαλασόπουλος, εκδότης της εφη-
μερίδας «Γνώμη  των Πολιτών», που ανέγνωσαν 
αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Ονουφρίου “Η 
ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕ”.
Στους συντελεστές του αφιερώματος στον Ιταλό 
λογοτέχνη Cesare Pavese, συμπεριλαμβάνονταν 
οι κυρίες Γιώτα Παρθενίου, ποιήτρια, Σύμβου-
λος επί τιμή Νηπιαγωγών, Karen Boselli, ιταλίδα 
ηθοποιός, Βάνα Χαραμή, Ελένη Γλυκοφρύδη και 
Ανθή Νίκα, ερασιτέχνιδες ηθοποιοί, Σπυριδού-
λα Ματάτση, ο κ. Σωτήρης Τριβιζάς, ποιητής και 
μεταφραστής του Cesare Pavese και ο κ. Aλέξης 
Μπάγιας, καθηγητής Δημοτικού Ωδείου Ιωαννί-
νων (κιθάρα). Τον συντονισμό είχε ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Κορινθί-
ας “Η ΠΙΝΔΟΣ”, κ. Βαγγέλης Ματάτσης.
Παρόντες σε αυτές τις εκδηλώσεις ήταν ο Βου-
λευτής Κορινθίας, κ. Γιώργος Ψυχογιός, η Αντι-
δήμαρχος Βέλου – Βόχας κα Μαρία Καλλίρη, ο 
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΝΕΛΙΞΗ” του ίδιου 
Δήμου, κ. Ανδρέας Σιάχος, ο Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αριστείδης Δου-
λαβέρας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων κ.κ. Γιάννης 
Μπάρτζης και Σωτήρης Κοκκωνάκης,  αντίστοιχα 
και πολλοί εκλεκτοί φίλοι και μέλη των δύο σω-
ματείων.
Οι δύο συνδιοργανωτές ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσοι, με κάθε τρόπο, βοήθησαν στην διορ-
γάνωση και επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης 
δράσης, η οποία αποδεικνύει, έμπρακτα, πως οι 
καλές συνεργασίες μπορούν να επιφέρουν πολύ 
καλά αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ηπειρωτών Κορινθίας “Η ΠΙΝΔΟΣ”

Ευάγγελος Ν. Ματάτσης
Η Πρόεδρος του Σωματείου Λόγου και Τέχνης 

“ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ”
Δήμητρα Β. Τσεπεντζή
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-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Ιστορικά

26 Ιουλίου 1822: Η κρίσιμη μάχη των Δερβενακίων 
μέσα από τις επιστολές των οπλαρχηγών

1822. Ο Δράμαλης, που με 30.000 
Τούρκους πολεμιστές του έχει απο-
κλειστεί στην πεδιάδα του Άργους 
βρίσκεται σε τραγική κατάσταση… Ο 
στρατός του δεν έχει ούτε νερό να πιεί 
εκείνες τις ημέρες του Ιουλίου… Στέλ-
νει γραμματέα  λοιπόν στους Έλληνες 
απειλώντας τους πως κατευθύνεται 
στην Τρίπολη. Ο Πετρόμπεης Μαυρομι-
χάλης μαζί με τους εκπροσώπους της 
κυβέρνησης πιστεύουν στα λεγόμενα 
του γραμματέα. Ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης όμως διαφωνεί. Τους λέει 
πως ο τουρκικός στρατός δεν έχει τα 
κατάλληλα προσόντα για να προχωρή-
σει. Οι οπλαρχηγοί τον κοροϊδεύουν. 
«Ο Θοδωράκης θυμήθηκε τα παλιά του 
χρόνια και θέλει να γίνει κλέφτης στις 
βουνοκορφές». Ο Κολοκοτρώνης δεν 
κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Με τη 
βεβαιότητα πως ο Δράμαλης θα πάει 
στην Κόρινθο, παίρνει δυο χιλιάδες πα-
λικάρια που του είναι ακόμα πιστά και 
πάει να πιάσει τα Δερβενάκια. 

Λίγο πριν φτάσει στα στενά, στέλνει 
επιστολές στον Νικηταρά, τον Παπα-
νίκα και στον Πλαπούτα να έρθουν να 
τον βοηθήσουν. Μόνο ο Νικηταράς 
ήρθε με τριακόσια πενήντα παλικάρια. 
Οι άλλοι δύο δεν πρόλαβαν… Τώρα ο 
Κολοκοτρώνης θα έπρεπε με 2.350 
άντρες να τα βάλει με τους 30.000 
του Δράμαλη!  

 Στην επιστολή που στέλνει στον Νι-
κηταρά γράφει μεταξύ άλλων: «...είμαι 
με ελπίδας ότι θα εφθάσατε εις Δερβένια, 
θα αρχίσατε να συνάζητε τα στρατεύματα 
να βάζητε εις κατάστασιν την ασφάλειαν 
των θέσεων όλων των αναγκαίων και να 
εμπνεύσητε ψυχήν και εις όλους τους 
έξω, οι οποίοι αφ' όσον βλέπω κατήντη-

σαν λαγωοί· γράφω και του αγίου Αρ-
χιμανδρίτου (ενν. τον Παπαφλέσσα) να 
έλθη αν έως τώρα δεν ήλθε μ' όλον του 
το σώμα και του γράφω να μην πιστεύη 
και μεταβάλλεται με την ατμόσφαιρα του 
Μαρτίου (...) λυπούμαι όπου δεν είναι η 
πατρίς εις κατάστασιν να κάμει το πρε-
πούμενον, αγκαλά και αυτοί είναι πατρι-
ώται και από πατριωτισμόν υποφέρουν· 
(...) στείλε μου δυω καλούς και πιστούς 
στρατιώτας σου όπου προσμένω να 
μου έλθουν κάτι παράδες όπου μου 
στέλλουν δια να οικονομήσω φουσέκια 
να σου στείλω 1000 ή 2000 γρόσια (...) 
Ευθύς φθάσαντες εις Δερβένια να γρά-
ψητε εις όλα τα μέρη να συνακουσθήτε 
με τους γενναίους καπεταναίους της Ελ-
λάδος, τον Οδυσσέα (ενν. Ανδρούτσο), 
Πανουριά, Δυοβουνιώτη και όλους τους 
άλλους και να τους παραγγείλητε να ήναι 
έτοιμοι και άγρυπνοι να επιπέσουν από 
πίσω, αν ο εχθρός δοκιμάση· ....»

Τις πρωινές ώρες της 26ης Ιουλίου 
μαθαίνει πως ο Δράμαλης πλησιάζει τα 
Δερβενάκια! Τρέχει γρήγορα κατά εκεί 
όπου και οχυρώνει το Παληόχανο  και 
τις Χρυσοκουμαριές. Στην Παναγόραχη 
στέλνει τον Αντώνη Κολοκοτρώνη με 
700 πολεμιστές. Άλλους τόσους στέλ-
νει και στο λόφο του Αγριόσβουνου με 
τον Δημητρακόπουλο. Στο χωριό «Ζα-
χαριά» στέλνει τον Δ. Χρυσοβιτσιώτη 
με τους άντρες του. Τον Νικηταρά τον 
έστειλε να καταλάβει το στενό του  Άγι-
ου Σώστη.  Όλα ήσαν τώρα έτοιμα για 
την μεγάλη σύγκρουση…

Στις 14:30 της 26ης Ιουλίου του  
1822 φάνηκαν οι τουρκικές προφυλα-
κές. Οι Έλληνες ήσυχοι στα οχυρώματά 
τους  περιμένανε το σύνθημα του αρ-
χηγού. Τα στενά γεμίζουν ακούγεται η 

βροντερή φωνή του Κολοκοτρώνη: 
«Επάνω τους  Έλληνες!». Και τότε πετά-
γεται από τα οχυρώματα των Ελλήνων 
μία τεράστια κόλαση φωτιάς που στο 
διάβα της κατέκαιε τα πάντα!!! Οι Τούρ-
κοι πανικοβάλλονται! Δεν ξέρουν αν οι 
εχθροί τους είναι πολλοί ή λίγοι και το 
μόνο που σκέφτονται είναι η φυγή! Οι 
σκηνές του πανικού και του θανάτου 
που θα ακολουθήσουν δύσκολα μπο-
ρούν να περιγραφούν. Κάποια στιγμή 
αλλάζουν πορεία και πάνε κατά τον 
Άγιο Σώστη. Εκεί όμως τους περιμένει 
μεγαλύτερη σφαγή. Ο Νικηταράς με 
τους άντρες του τείχος ατσάλινο τους 
σταματά.  Ο Αντώνης Κολοκοτρώνης 
μπαίνει κι αυτός στη μάχη. Οι Τούρκοι 
ξαναπανικοβάλλονται. Βάζουν τα χέρια 
τους μπροστά στα μάτια τους και τρέ-
χουν είτε δεξιά είτε αριστερά. Η νίλα 
που έπαθαν δεν μιλιέται… Και πάνω 
από όλους ξεχωρίζει ο Νικηταράς! Ο 
«τουρκοφάγος» σπάζει τέσσερα σπα-
θιά από την πολύ χρήση!!! 

Η σφαγή των Τούρκων συνεχίστη-
κε όλη την νύχτα. Το επόμενο πρωί το 
θέαμα στην χαράδρα του Άγιου Σώστη 
ήταν τρομακτικό: παραπάνω από 3.000 
Τούρκοι νεκροί κείτονταν στον τόπο και 
εκατοντάδες ακόμα τραυματίες ζητού-
σαν απελπισμένα βοήθεια… Χιλιάδες 
ήταν ακόμα τα λάφυρα των Ελλήνων. 

Την επομένη της μάχης ο Πετρό-
μπεης Μαυρομιχάλης σε επιστολή του 
αναγνωρίζει το δίκιο του Κολοκοτρώ-
νη και τη μεγάλη σημασία της νίκης 
στα Δερβενάκια. Γράφει μεταξύ άλλων: 
«...Ποια εγκώμια άξια του υποκειμένου 
Σας να συνεισφέρωμεν; Τω όντι εφάνη-
τε ως άλλος Λεωνίδας, όστις εκράτησε 
πόλεμον φρικτόν εις τας Θερμοπύλας 

με τριακοσίους μόνον άνδρας· αυτός 
εις τας Θερμοπύλας, η γενναιότης Σας 
εις τα Δερβενάκια μετ' ανδρών οκτα-
κοσίων αντιπαρετάχθητε με χιλιάδας 
εχθρούς....».

Δυο μέρες μετά τη μάχη των Δερβε-
νακίων την ίδια νίλα θα πάθει ο Δρά-
μαλης και στο Αγιονόρι… Εκεί τα στρα-
τεύματα των Δ. Υψηλάντη, Νικηταρά, 
Παπαφλέσσα και Νικήτα Φλέσσα με 
συνδρομή των γυναικών του Αγιονο-
ρίου επιτέθηκαν στα υπολλείμματα της 
στρατιάς του Δράμαλη που προσπα-
θούσαν να γυρίσουν στην Κόρινθο και 
τους αποδεκάτισαν....

Η λαϊκή μούσα δεν θα μπορούσε να 
μείνει ασυγκίνητη στη μεγαλειώδη νίκη 
των Ελλήνων στα Δερβενάκια: 
«Τ’ειν’ το κακό που γίνηκε, τ’ειν’το κακό 
που πάθαν
της Ρούμελης οι μπέηδες και του Μω-
ριά οι λεβέντες;
Στα Δερβενάκια κείτονται, κορμιά χωρίς 
κεφάλια,
στρώμά ’χουνε τη μαύρη γης, προσκέ-
φαλο την πέτρα
κ’ έχουνε για παπλώματα τους πάγους 
και τα χιόνια.
Κι όσοι διαβάτες κι αν περνούν στέκουν 
και τα ρωτάνε
- Κορμιά πούν τα κεφάλια σας, κορμιά 
πούν τ’ άρματά σας;
- Οι κλέφτες μάς τα πήρανε, οι Κολοκο-
τρωναίοι,
το κρίμα νάχη ο Δράμαλης, τ’ ανάθεμα ο 
Σουλτάνος.»

Έρευνα-Κείμενα: 
Γιάννης Χρ. Βαλασόπουλος

Επιμέλεια: Γιώτα Αθανασούλη
Πηγή: Τα Αρχεία της Ελληνικής 

Παλιγγενεσίας (1821-1832)
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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

Εκδήλωση μνήμης και τιμής 
για τον Πετιμεζά στο Κιάτο

) 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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ το περίπτερο στη θέση ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ή ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΥΡΑ στο Κιάτο. Πληροφορίες  

στο τηλ.: 6972 897636
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 

A4 1600 cc, 
μοντέλο 2004, 

181.000χλμ 
σε άριστη 

κατάσταση.
Τιμή 6000€. Τηλ. 

6942846414

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
στο Ζευγολατιό 

λόγω συνταξιοδότησης. 
Τηλ.  2741051011

ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
για βοήθεια σε 
ηλικιωμένους 

ή παιδιά. 
τηλ. 

6994139747

Το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών, 
με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου και 
το Δήμο Σικυωνίων συνδιοργανώ-
νουν εκδήλωση καθιέρωσης ημέρας 
μνήμης και τιμής για τον Αναγνώστη 
Πετιμεζά, τον υιό του Σωτηράκη και 
τους ήρωες αγωνιστές που έπεσαν 
μαχώμενοι κατά τμημάτων της στρα-
τιάς του Δράμαλη στην Μάχη παρά 
τα Βασιλικά [θέση Αρκούδα] στις 
12/8/1822.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 12 Αυγούστου, ώρα 
11:00 το πρωί, μπροστά στο άγαλμα 

του Πετιμεζά, στην Πλατεία Ελευθε-
ρίας στο Κιάτο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα 
αναγνωσθεί το χρονικό της μάχης και 
θα ακολουθήσει σύντομο πρόγραμμα 
παραδοσιακών χορών.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα 
διεξαχθεί αγώνας δρόμου με τίτλο  
ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ αποστάσεως τεσ-
σάρων(4) χιλιομέτρων. Η εκκίνηση 
και ο τερματισμός θα γίνουν από το 
άγαλμα του Πετιμεζά στην Πλατεία 
Ελευθερίας. Ώρα εκκίνησης 7.30' μ.μ.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός 2018
Παραμυθιού και Διηγήματος από το 

Σωματείο Λόγου και Τέχνης «Αλκυονίδες»
Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης “ΑΛ-

ΚΥΟΝΙΔΕΣ”, που εδρεύει στην Κόρινθο, 
προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό Διηγήματος και Παραμυ-
θιού, ενηλίκων άνω των 18 ετών, για το 
έτος 2018. Τα έργα θα ταχυδρομηθούν 
το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2018(30/09/2018) (θα ληφθεί υπ’ όψη η 
σφραγίδα των ΕΛΤΑ), με απλή επιστολή 
και όχι συστημένη, στην Ταχυδρομική Δ/
νση:

Σωματείο Λόγου 
και Τέχνης “ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ”

Ζευγολατιό Κορινθιας 
20 001 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Υπ' όψη: κας Δήμητρας Τσεπεντζή

Στοιχεία διαγωνισμού:
Για το Διήγημα και το Παραμύθι τα έργα 

θα είναι ως είκοσι(20) δακτυλογραφημέ-
νες σελίδες και θα είναι πρωτότυπα (δεν 
θα έχουν δημοσιευτεί ούτε βραβευτεί σε 
άλλο διαγωνισμό). Το θέμα είναι ελεύθε-
ρο.

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν τα έργα 
τους δακτυλογραφημένα, με γραμματο-
σειρά Times New Roman και μέγεθος 12, 
σε τέσσερα (4) αντίγραφα (όχι χειρόγρα-
φα). Στα τέσσερα αντίγραφα θα χρησιμο-
ποιήσουν ψευδώνυμο.

Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν τα 
έργα τους σε δύο (2) φακέλους, ως εξής:
α) Στον έναν φάκελο, μεγέθους Α4, θα 

εσωκλείσουν τα τέσσερα (4) αντίγραφα 
του έργου τους (με το ψευδώνυμο) και 
εξωτερικά του φακέλου θα αναγρά-

ψουν μόνο το ψευδώνυμο και τη διεύ-
θυνση του παραλήπτη.

β) Ο δεύτερος και μικρότερος φάκελος, 
εξωτερικά θα φέρει το ψευδώνυμο 
του συμμετέχοντος και εσωτερικά 
θα περιλαμβάνει σημείωμα με πλήρη 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονομα-
τεπώνυμο, τίτλος έργου, ταχυδρομική 
διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυν-
ση(υποχρεωτική), τηλέφωνο επικοι-
νωνίας (σταθερό ή κινητό). Ο δεύτερος 
φάκελος θα είναι κλεισμένος και θα το-
ποθετηθεί εντός του φακέλου Α4.
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, 

κάθε Πέμπτη και ώρες 15:00 έως 16:00 
στο τηλέφωνο: 6973939092

Σημείωση:
α) Θα ακυρωθούν όσες συμμετοχές δεν 

εκπληρώνουν έστω και έναν από τους 
όρους του διαγωνισμού.

β) Τα έργα θα κριθούν από Επιτροπή κα-
ταξιωμένων και επωνύμων λογοτε-
χνών.

γ) Τα Βραβεία θα απονεμηθούν στο πλαί-
σιο ειδικής τελετής βράβευσης, που θα 
πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα επι-
λεγεί, για το σκοπό αυτό, στην Κόρινθο, 
τον μήνα Δεκέμβριο. Οι διακριθέντες 
θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελε-
τή βράβευσης.

δ) Πληροφορίες για την πορεία του δια-
γωνισμού μπορείτε να βλέπετε στις 
διευθύνσεις:

http://alkionideskor.blogspot.com
https://www.facebook.com/alkionides.kor



ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

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

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

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

Προσοχή 
στη «νόσο των 
λεγεωνάριων»  

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, η λεγιονέλλα είναι 
ένα βακτηρίδιο ευρέως 
διαδεδομένο στη φύση, 
που η μετάδοσή του γίνεται 
με εισπνοή του βακτηρι-
δίου, όταν νερό που είναι 
μολυσμένο διασκορπίζεται 
στον αέρα υπό μορφή στα-
γονιδίων (αεροζόλ, ντους) 
και όχι από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. Για την πρόλη-
ψη εμφάνισης της νόσου 
απαιτείται η συστηματική 
λήψη κατάλληλων μέτρων 
για τη σωστή λειτουργία 
των υδραυλικών και κλι-
ματιστικών εγκαταστάσεων 
με υδρόψυκτους πύργους 
ψύξης, ιδιαίτερα σε χώ-
ρους όπως ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, υδάτινα 
πάρκα, νοσοκομεία, ιαμα-
τικά λουτρά, κρουαζιερό-
πλοια, αλλά και η απο-
φυγή δημιουργίας εστίας 
μόλυνσης στα σημεία των 
δικτύων όπου παρατηρείται 
συχνή αυξομείωση της 
θερμοκρασίας.

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα
ιού του Δυτικού Νείλου

Μέσα σε μία εβδομάδα έφτασαν τα 43, από 22 που είχαν δηλωθεί.

Σύμφωνα με το επιδημιολογικό δελτίο του ΚΕΕΛΠΟ, 16 
άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία για την αντιμετώπι-
ση της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου - η 
οποία μπορεί να προκαλέσει επίσης εγκεφαλίτιδα, μηνιγγί-
τιδα και οξεία χαλαρή παράλυση- ενώ ένας εκ των ασθενών 
βρίσκεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Βασική εστία μόλυνσης 
είναι η Δυτική Αττική, ενώ 
μόλις ένα περιστατικό δεν 
χρειάστηκε νοσηλεία. Οι πε-
ριοχές που έχουν μολυνθεί 
είναι: Μέγαρα, Ελευσίνα και 
την Ηλιούπολη, μια νέα εστία 
εμφανίστηκε στην Αττική, 
στον Ασπρόπυργο. Στη Θεσ-
σαλονίκη, εκτός από τη Χαλ-
κηδόνα και το Ωραιόκαστρο, 
επηρεαζόμενες περιοχές είναι 
οι δήμοι Κορδελιού-Ευόσμου 
και Βόλβης. Στην Ημαθία 
υπάρχουν δύο περιοχές με 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα – ως την περασμέ-
νη εβδομάδα ήταν μόνο ο δή-
μος Αλεξάνδρειας, πλέον είναι 
και ο δήμος Βέροιας.

Ακόμη, κρούσματα δη-
λώθηκαν στην Κορινθία, και 
συγκεκριμένα στο δήμο Λου-
τρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων, καθώς και σε 
Τανάγρα (Βοιωτίας), η Σαλα-
μίνα (Πειραιάς), η Χαλκίδα 
(Εύβοια).

Οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ 
υπενθυμίζουν ότι η λοίμωξη 
του ιού του Δυτικού Νείλου 
μεταδίδεται στον άνθρωπο 
από το τσίμπημα του μολυ-
σμένου κουνουπιού και ζη-
τούν από τους πολίτες σε όλες 
τις περιοχές, τόσο σε αυτές 
όπου ήδη κυκλοφορεί ο ιός 
όσο και στις άλλες, να εφαρ-
μόζουν μέτρα για την ατομική 
τους προστασία αλλά και μέ-
τρα για να κρατούν τους πλη-
θυσμούς των κουνουπιών 
έξω από τα σπίτια.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δηλώσεις Καλλίρη
Σχετικά με την καταγρα-

φή κρούσματος ιού Δυτικού 
Νείλου στους Αγίους Θεοδώ-
ρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Moriasnews, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Κορινθίας Πελο-
πίδας Καλλίρης έκανε τις ακό-
λουθες δηλώσεις: «Κρούσμα 
υπάρχει, λόγος ανησυχίας δεν 
υπάρχει. Για λόγους  προληπτι-

κούς η Περιφέρεια και η Π.Ε. 
Κορινθίας έστειλαν κλιμάκιο 
στη περιοχή των Αγίων Θεο-
δώρων μετά από αίτημα του 
δημάρχου κ. Γκιώνη. Πρόκει-
ται για ειδικό κλιμάκιο που θα 
διερευνήσει την περιοχή και 
θα προβεί σε ψεκασμούς» κα-
τέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Ψεκασμοί από την 
Περιφέρεια

Εξάλλου, σύμφωνα με δελ-
τίο τύπου της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σε εξέλιξη η 
υλοποίηση δράσεων κατα-
πολέμησης κουνουπιών στο 
φυσικό, περιαστικό και αστικό 
σύστημα στην ΠΕ Μεσσηνίας 
και δράσεις επιτήρησης του 
Ιού του Δυτικού Νείλου στο 
Δήμο Λουτρακίου-Περαχώ-
ρας- Αγ. Θεοδώρων.

Το δελτίο τύπου υπενθυμί-
ζει ότι η αντιμετώπιση ξεκι-
νήσει από νωρίς την άνοιξη 
(αρχές Μαρτίου) και πραγμα-
τοποιούνται  κατάλληλες δρά-
σεις καταπολέμησης-ελέγχου  
κουνουπιών, στο φυσικό-
αγροτικό, περιαστικό,  σύστη-
μα σε όλες τις Περιφερειακές 
ενότητες. Τέλος, σημειώνεται 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντι-
κό να μην αμελούν όλοι οι 
πολίτες τα μέτρα, που πρέπει 
να λαμβάνουν οι ίδιοι για την  
πρόληψη και  προστασία  τους 
από τα τσιμπήματα  των κου-
νουπιών, όπως οι ψεκασμοί 
των ιδιωτικών χώρων, οι σί-
τες, η μη ύπαρξη στάσιμων 
νερών,  τα εντομοαπωθητικά  
σκευάσματα και  η αποφυγή 
έκθεσης τις ώρες του δειλι-
νού.

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Κλεισθένους 70, Κιάτο
ΤΗΛ.:  2742 400 969   ΚΙΝ.: 6944 60 98 08

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ∆ΥΣΕΠΙΛΥΤΩΝ 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

∆ρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΚΝΙΑ
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος

ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΣ
ΑΠΝΟΙΑ & ΡΟΧΑΛΗΤΟ

ΛΑΡΥΓΓΙΤΙ∆Α
ΒΗΧΑΣ & ΦΩΝΗ

ΟΖΙ∆ΙΑ ΦΩΝ. ΧΟΡ∆ΩΝ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ SJOGERN

ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΩΝ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ & ΙΛΙΓΓΟΣ

ΕΜΒΟΕΣ ΑΥΤΙΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΤΙΤΙ∆ΩΝ

ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ
ΡΙΝΙΤΙ∆ΕΣ

ΙΓΜΟΡΙΤΙ∆Α
ΡΙΝΟΠΛΥΣΕΙΣ
ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α

ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
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ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Χάος από το νέο 
σύστημα οικογενειακών γιατρών

Πως επηρεάζει το δέρμα η αφυδάτωση του σώματος

Μάρτυρες τραγελαφικών κατα-
στάσεων γίνονται από την Τετάρτη 
1η Αυγούστου οι γιατροί -ημέρα 
εφαρμογής του νέου συστήματος- 
σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών 
ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), με τους ασφα-
λισμένους να αναζητούν απεγνω-
σμένα οικογενειακό γιατρό, μετά 
από απανωτά τηλέφωνα σε παθολό-
γους, γενικούς ιατρούς και παιδία-
τρους του ιδιωτικού τομέα.

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για 
πολύπλοκη διαδικασία που αποκαρ-
διώνει τους ασθενείς με χρόνιες πα-
θήσεις, οι οποίοι αγωνιούν να βρουν 
σημείο πρόσβασης στις απαραίτητες 
υπηρεσίες υγείας καταλήγοντας να 
επιβαρυνθούν το αντίτιμο της επί-
σκεψης ώστε να αποφύγουν την 
ορθοστασία και την ταλαιπωρία. Άλ-

λοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν 
ραντεβού στα νοσοκομεία, όπου 
εισπράττουν την άγνοια του προσω-
πικού για το πλαίσιο λειτουργίας του 
νέου θεσμού.

«Η συνέχεια της αναζήτησης στις 
τοπικές μονάδες, κέντρα υγείας 
αποβαίνει πολλές φορές άκαρπη 
καθώς τους γνωστοποιείται ότι δεν 
υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρω-
ση για τη διαδικασία εγγραφής σε 
οικογενειακό γιατρό. Για τους τυχε-
ρούς που εξασφάλισαν ηλεκτρονική 
πρόσβαση και δήλωση εγγραφής σε 
οικογενειακό γιατρό, δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση της περαιτέρω δια-
δικασίας που θα ακολουθηθεί για 
την ολοκλήρωση της εγγραφής και 
την κατάρτιση του ηλεκτρονικού 
φακέλου, γεγονός που απαιτεί χρό-

νο καθώς δεν υπάρχουν οδηγίες ή 
εξοικείωση των υπαλλήλων με την 
πλατφόρμα εγγραφής», καταγγέλ-
λουν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟ-
ΠΥΥ γιατροί.

Τέλος, η αναγκαστική επίταξη 
των υπηρετούντων παθολόγων, 
γενικών ιατρών και παιδιάτρων στα 
κέντρα υγείας (αστικά/αγροτικά) 
έχει προκαλέσει έντονες αντιδρά-
σεις στους κόλπους των γιατρών 
του ΕΣΥ, καθώς η σύμβασή τους 
εμπεριέχει καθηκοντολόγιο ασυμβί-
βαστο με την ταυτόχρονη λειτουργία 
τους ως οικογενειακοί γιατροί. Η 
ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ έχει ήδη καταθέσει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση 
ακύρωσης, αναστολής και προσω-
ρινή διαταγή κατά της κατάργησης 
των παλιών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Προστατέψτε τον 
σκύλο σας το καλοκαίρι

Μην αφήνετε ποτέ το σκυλί σας αφύλα-
κτο στο άμεσο φως του ήλιου, όπως σε μία 
αυλή. 

Μην αφήσετε ποτέ ένα σκυλί σε ένα 
σταθμευμένο όχημα μπορεί να υποστεί ζη-
μιά εγκεφάλου και να πεθάνει από καρδια-
κό επεισόδιο. Ακόμη και με τα παράθυρα 
μερικώς κάτω, η θερμοκρασία σε ένα σταθ-
μευμένο αυτοκίνητο μπορεί να φθάσει τους 
120 βαθμούς σε μερικά λεπτά.

Τα σκυλιά δεν μπορούν να ιδρώσουν και 
μπορούν μόνο να διαλύουν τη θερμότητα 
με το λαχάνιασμα και μέσω των μαξιλαριών 
που έχουν στα πόδια.

Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε ένα σκυλί 
σε ένα αυτοκίνητο να κρεμά το κεφάλι του 
από τα παράθυρα. Πετραδάκια που πετά-
γονται από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματι-
σμό στα μάτια και τις ρινικές μεταβάσεις.

Τα τρόφιμα εγκαταστάσεων, το λίπασμα 
και τα εντομοκτόνα μπορούν να είναι μοι-
ραία εάν ληφθούν από ένα σκυλί. Σιγουρευ-
τείτε ότι αυτά δεν βρίσκονται στην ακτίνα 
δράσης του σκυλιού σας.

Το σκυλί δεν πρέπει να συμμετέχει σε 
επίμονη άσκηση, όπως το τρέξιμο κατά τη 
διάρκεια της θερμότερης ώρας της ημέρας. 
Περιορίστε αυτό το είδος δραστηριότητας 
στις πρωινές και βραδινές ώρες. 

Η αφυδάτωση αναπτύσσεται όταν ο οργανισμός χάνει 
περισσότερα υγρά απ’ όσα αναπληρώνονται και είναι 
πολύ εύκολο να συμβεί στη ζέστη. Το ανθρώπινο σώμα 
αποτελείται κατά 60% από νερό. Η αναπλήρωση των 
υγρών που χάνονται με την εφίδρωση και τις σωματικές 
λειτουργίες έχει ζωτική σημασία για την επιβίωση. Είναι 
όμως σημαντική και για αισθητικούς λόγους, αφού αργά 
ή γρήγορα η αφυδάτωση θα φανεί και στο δέρμα.

Ομάδες υψηλού κινδύνου
Οι επιπτώσεις που έχει η αφυδάτωση του σώματος 

στο δέρμα είναι ιδιαίτερα εμφανείς στους ανθρώπους 
που εκ φύσεως έχουν ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

Είναι επίσης πιθανότερες σε όσους πάσχουν από 
φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως το έκζεμα και 
η ψωρίαση, επειδή σε τέτοια περίπτωση αυξάνεται η δι-
αδερμική απώλεια νερού.

Μάλιστα για όσους πάσχουν από σοβαρές μορφές 
φλεγμονωδών δερματοπαθειών, η έστω και μικρή αφυ-

δάτωση του οργανισμού είναι σοβαρό θέμα. 

Πόσο νερό χρειαζόμαστε
Πόσο νερό, όμως, πρέπει να πίνουμε για να αποφύ-

γουμε την αφυδάτωση του σώματος και κατ’ επέκταση 
του δέρματος;

Οι ανάγκες κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές, ανά-
λογα με το επίπεδο της δραστηριότητας, την ηλικία και 
άλλους παράγοντες. Όσοι κάνουν βαριές χειρωνακτικές 
εργασίες, δουλεύουν σε υπαίθριους ή πολύ θερμούς 
χώρους ή/και ιδρώνουν πολύ, χρειάζονται περισσότε-
ρο νερό απ’ όσους κάνουν καθιστική ζωή. Αντίστοιχα, 
το καλοκαίρι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα υγρά απ’ 
ό,τι το χειμώνα - τουλάχιστον ένα λίτρο παραπάνω την 
ημέρα. Παρότι η κλασική συμβουλή είναι “πρέπει να πί-
νουμε οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα”, για τον μέσο ενή-
λικα μάλλον πιο σωστά είναι τα τέσσερα έως έξι ποτήρια. 
Και αυτό, διότι προσλαμβάνουμε νερό και από πολλές 
άλλες πηγές.

 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 • 



Τμήμα παγκρατίου 
και φέτος  

Έχουμε την τιμή, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο ΑΓΣ ΑΠΙΣ 
Ζευγολατιού, να υπηρετού-
με μία απ’ τις αλήθειες του 
ανθρώπινου πολιτισμού. 
Υπηρετούμε τη μητέρα όλων 
των πολεμικών τεχνών, την 
παγκόσμια μήτρα τους. 
Κυρίες και κύριοι, το πα-
γκράτιο άθλημα απευθύνεται 
σε άντρες και γυναίκες κάθε 
ηλικίας, ειδικά σε παιδιά και 
εφήβους. Με την εκπαίδευση, 
εμφυσώνται σπάνιες αξίες: 
υγιής συναγωνισμός, αυτοπει-
θαρχία, αυτοσεβασμός, επι-
μονή, υπακοή και υπομονή, οι 
οποίες γίνονται συνείδηση στα 
παιδιά, αποτελώντας ισχυρά 
εφόδια για το μέλλον. 
Ελάτε να γνωρίσετε το άθλημα 
του Παγκρατίου
Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΏΡΕΑΝ

Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού
27410 54323
6949 717411

Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  6  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

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

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

ΗΛΙΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Με το χάλκινο επέστρεψαν από το 
Βαλκανικό οι αθλητές του Παμβοχαϊκού 

Mε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος επέστρεψε από την 
Κωνσταντινούπολη και το Βαλκανικό πρωτάθλημα Κ17 η 
Εθνική Παμπαίδων. Μεταξύ των αθλητών της ελληνικής 
αποστολής ήταν οι παίκτες του Παμβοχαϊκού Ηλίας και Αλέ-
ξανδρος Νανόπουλος.

Το αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα ανέβηκε στο τρίτο 
σκαλί του βάθρου επικρατώ-
ντας με 3-0 σετ της Σερβίας 
στον μικρό τελικό της διορ-
γάνωσης. Οι οικοδεσπότες 
Τούρκοι κατέκτησαν το χρυσό 
μετάλλιο, νικώντας στον τελι-

κό με 3-1 σετ την Βουλγαρία.
Με απολογισμό τρεις νίκες 

και δύο ήττες και το χάλκι-
νο μετάλλιο στις αποσκευές 
της επέστρεψε στην Ελλάδα 
η "γαλανόλευκη", η οποία 
έδειξε πολύ καλά στοιχεία 
καθ'όλη την διάρκεια της δι-

οργάνωσης. Στον μικρό τε-
λικό, οι παίκτες του Γιώργου 
Μπακοδήμου επέβαλαν τον 
ρυθμό τους και με εξαίρεση 
το τρίτο σετ που κρίθηκε στις 
λεπτομέρειες, δεν αντιμετώ-
πισαν πρόβλημα να φτάσουν 
στη νίκη.

Συγχαρητήρια από τη δι-
οίκηση του Παμβοχαϊκού

Σε επιστολή που έδωσε στη 
δημοσιότητα η διοίκηση του 

Παμβοχαϊκού εκφράζει την 
υπερηφάνεια της για την επι-
τυχία της εθνικής ομάδας και 
των αθλητών της. Συγκεκρι-
μένα αναφέρεται:

«Με την τρίτη θέση και το 
χάλκινο μετάλλιο στο στήθος 
επιστρέφουν από την Κωνστα-
ντινούπολη   και το Βαλκανικό 
πρωτάθλημα Κ17, οι αθλητές 
της εθνικής ομάδος  παμπαί-
δων και μαζί τους οι δικοί μας 
αθλητές, του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑ-
ΪΚΟΥ Ηλίας Νανόπουλος & 
Αλέξανδρος Νανόπουλος

Το Δ.Σ του συλλόγου συγ-
χαίρει ολόκληρη την αποστολή 
της  Εθνικής  ομάδας  παμπαί-
δων για αυτή τους την επιτυ-
χία. Ιδιαίτερα συγχαίρει τους 
αθλητές Νανόπουλο Ηλία και 
Αλέξανδρο για την πολύ τιμητι-
κή διάκριση  με την συμμετοχή  
τους   στην εθνική ομάδα και  
τους  εύχεται να υπάρξει συνέ-
χεια στην πολύ καλή αγωνιστι-
κή τους πορεία.

Η  οικογένεια του ΠΑΜΒΟ-
ΧΑΪΚΟΥ είναι  υπερήφανη  για 
την συμμετοχή σας στην εθνι-
κή ομάδα παμπαίδων   και για 
τις  επιδόσεις σας». 



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

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ 

ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ!
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
∆ΕΡΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΕΝΤΟΝΗΣ 
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ!! Ι∆ΑΝΙΚΗ ΓΙΑ 

ΘΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟ ∆ΕΡΜΑ 
ΚΑΙ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ!!!

ANTISTRESSANTISTRESSANTISTRESS

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

ΑΠΟ
50€

30€

ΑΠΟ
100€

50€

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
HELIOCARE, 
MONOI, 
THALGO!!!

ΕΚΠΤΩΣΗ

50%
έως


