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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 
2018 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο Βέλου Βόχας από τη Δευτέρα 1 
Οκτωβρίου 2018 έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και από ώρες 8.30 
π.μ. – 14.00 ως κάτωθι:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (παλιό Δημαρχείο ισόγειο) Αρμόδιος 

Υπάλληλος Ιωάννης Τσεκούρας τηλέφωνο επικοινωνίας 2741360527-2741360506
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΛΟΥ, Αρμόδιος Υπάλληλος Γεωργία Γκορίτσα και 

τηλέφωνο επικοινωνίας 2742360329
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, Αρμόδιος Υπάλληλος Βασιλική Κυριάκη 

τηλέφωνο επικοινωνίας 2741050302
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε και στα τηλέφωνα στο γραφείο Δη-
μάρχου 2741360520 Μασούρη Κατερίνα και 2741360521 Μπακώλη Παναγιώτα
Η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οι-
κογενειών (οικοσκευές-νοικοκυριό). 
Ζημιές σε επιχειρήσεις, καταστήματα και επαγγελματικές στέγες θα υποβάλλονται οι 
αιτήσεις με στοιχεία και δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Κροκι-
δά 2 από 2/10/2018 έως 15/10/2018 και ώρες 9.00 έως 14.00 καθημερινά καθώς και 
Σάββατα και Κυριακές (6,7 &13,14 Οκτωβρίου). Αρμόδιοι υπάλληλοι Κεφάλου Αγλαϊα 
2741360656 και Σταματούλης Σπυρογεράσιμος 2741084656. Για ζημιές στη φυτική 
παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο οι αιτήσεις κατατίθενται στον ΕΛΓΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Οι πληγέντες από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 
θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο Σικυωνίων από 
τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως την Παρασκευή 12 
Οκτωβρίου 2018 και από ώρες 8.30 π.μ. – 14.00 και συ-
γκεκιριμένα στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 
Αρμόδια Υπάλληλος Ειρήνη Πρόβου τηλέφωνο επικοινωνίας 
2742 360 126.  Η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών 
αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών (οι-
κοσκευές-νοικοκυριό). 
Ζημιές σε επιχειρήσεις, καταστήματα και επαγγελματικές 
στέγες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις με στοιχεία και δικαιο-
λογητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Κροκιδά 
2, Κόρινθος από 2/10/2018 έως 15/10/2018 (9.00-14.00), 
τηλέφωνα: 2741360656 και 2741084656. Οι παραγωγοί 
που έχουν υποστεί ζημιές στις καλλιέργειές τους μπορούν 
έως και την 12-10-2018, να καταθέσουν Δηλώσεις Ζημιάς 
στους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α., στο Δημαρχείο. Λόγω του ότι 
οι αιτήσεις γίνονται πλέον ηλεκτρονικά παρακαλούμε για την 
έγκαιρη προσέλευση των ενδιαφερόμενων παραγωγών.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιο-

δήποτε στοιχείο με το οποίο θα αποδεικνύεται η πληγείσα κατοικία των δι-
καιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, 
ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.

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

3. Αντίγραφο Εντύπου Ε9
4. Πόρισμα πυροσβεστικής υπηρεσίας εφόσον υπάρχει 
5. Φωτογραφίες που να αποδεικνύουν το μέγεθος της ζημιάς.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΙΑΤΟΥ:Πρώτη καταγραφή & ανάλυση του φαινομένου
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη από τον Χατούπη Γ. Θεοφάνη, Γεωλόγο MSc

ακόμη διαβάστε:

■ σελ. 9-12
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Οι πλημμύρες και οι 
χείμαρροι λάσπης που 

προκλήθηκαν από τις εξαιρετικά σφο-
δρές βροχοπτώσεις που έφερε μαζί του 
ο "Ζορμπάς" δημιούργησαν εκτεταμμένα 

προβλήματα και μεγάλες καταστροφές σε 
σπίτια, υποδομές και επιχειρήσεις στους 
δήμους Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων.
Οι κυριότερες ζημιές προκλήθηκαν από 
την υπερχείλιση των χειμάρρων Ζαπά-

ντη, Χεκάλη, Ελισσώνα και Κυρίλλου και 
οι περιοχές γύρω τους δοκιμάστηκαν 
σκληρά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτα-
μούς λάσπης ενώ και στο Κιάτο και στο 
Βραχάτι οι παραλίες άλλαξαν όψη!

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ!

Πλημμύρες

Στο μάτι του κυκλώνα "Ζορμπά"
οι δήμοι Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων

ΒΡΑΧΑΤΙ
Το πρώτο φως της 
ημέρας την Κυριακή 30 
Σεπτεμβρίου αποκάλυψε 
την μεγάλη έκταση 
της  καταστροφής που 
είχε συντελεστεί το 
προηγούμενο βράδυ. 
Δρόμοι, σπίτια και 
μαγαζιά γεμάτα λάσπη...

Aννίβας και Παπαγγελόπουλος 
στην ΕΡΤ 

Σ ε σύντομη συνέντευξή τους στην 
ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής 30 Σε-
πτεμβρίου τόσο ο δήμαρχος Βέ-

λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος όσο 
και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Άγγελος Παπαγγελόπουλος 
αναφέρθηκαν στις αιτίες που προκάλε-
σαν τις εκτατεμένες καταστροφές στην 
περιοχή. 

Και οι δύο επεσήμαναν τόσο τη σφοδρό-
τητα του φαινομένου, το όποιο ήταν πέρα 
από κάθε προηγούμενο, αλλά και τις πολ-
λές κακοτεχνίες που υπάρχουν στη διευ-
θέτηση των ομβρίων στα έργα της ΕΡΓΟ-
ΣΕ και της Ολυμπίας Οδού. 
Μίλησαν για την ανάγκη αντιπλημμυρικών 
έργων τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν 
συνολικά το πρόβλημα.
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H επόμενη μέρα στο δήμο Βέλου-Βόχας:
Προτεραιότητα η επαναφορά στην κανονικότητα 

«Η επόμενη μέρα της μεγάλης φυσικής καταστροφής, την οποία αντι-
μετώπισε ο δήμος μας, μάς βρίσκει αντιμέτωπους με πρωτοφανείς για τα 
δεδομένα μας ζημιές σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητές μας». 
Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος Βέ-
λου-Βόχας τη Δευτέρα το πρωί όταν το μέγεθος της καταστροφής ήταν 
εμφανές σε όλους. Στη συνέχεια το δελτίο τύπου ανέφερε τα εξής: 

Α πό την πρώτη ώρα, που ξέ-
σπασε η φοβερή θεομηνία, 
τη νύχτα του Σαββάτου 29 

Σεπτεμβρίου, οι υπηρεσίες του δήμου 
μας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσπα-
θώντας κατ’ αρχήν να διαφυλάξουν με 
κάθε τρόπο τις ανθρώπινες ζωές.  Την 
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, το δημαρ-
χείο άνοιξε για να εξυπηρετήσει τους 
πληγέντες συμπολίτες μας, ενώ ταυ-
τόχρονα εκδόθηκε ανακοίνωση, με 
την οποία δίνονταν οδηγίες προς τους 
δημότες για τις ενέργειες, στις οποίες 
πρέπει να προβούν για τις αιτήσεις 
αποζημίωσής τους. 
Την ίδια ώρα κλιμάκιο των Τεχνικών 
Υπηρεσιών διέτρεξε το σύνολο του 
δήμου μας, με σκοπό μια πρώτη κα-
ταγραφή των ζημιών, τόσο σε επίπεδο 
δημοτικών υποδομών όσο και επί-
πεδο καταστροφών των περιουσιών 
των δημοτών μας. Ταυτόχρονα ο δή-
μαρχος προέβη στη σύνταξη και απο-
στολή μιας σειράς αιτημάτων προς: 
1. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου για 
την κήρυξη του δήμου μας σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης. 
2. Τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου 

για την παροχή μηχανημάτων έργου
3. Τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας για την διάθεση μηχανι-
κών μέσων
4. Προς την Περιφέρεια Πελοποννή-
σου για την παραχώρηση εξειδικευ-
μένου προσωπικού
5. Προς τη Γενική Γραμματεία του 
Υπουργείου Υποδομών για την πα-
ραχώρηση εξειδικευμένου προσω-
πικού
Την ίδια στιγμή εκτιμώντας οι υπηρε-
σίες μας, πως τα σχολεία του δήμου 
μας δεν ήταν σε θέση να υποδεχτούν 
τους μαθητές,  δόθηκε εντολή να 
παραμείνουν κλειστά για τις μέρες 
Δευτέρα 1/10 και Τρίτη 2/10, τουλά-
χιστον. 
Σήμερα, Δευτέρα, από το πρωί, αντα-
ποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα του 
δήμου μας, έφτασε στην περιοχή μας 
κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών, 
το οποίο βρίσκεται στις Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέλου 
Βόχας και ελέγχει κτιριακές υπο-
δομές και οικίες καταγράφοντας τις 
ζημιές. Την ίδια στιγμή εξίσου άμεση 
υπήρξε η ανταπόκριση του Στρατού, 

αφού έφτασαν στο δήμο μας υδρο-
φόρες από την Πολεμική Αεροπορία, 
τσάπες, ερπυστριοφόρα, εκσκαφείς, 
ανατρεπόμενα και άλλα μηχανήματα 
από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τα 
οποία συνεπικουρούμενα από υδρο-
φόρες του δήμου Περιστερίου και τα 
μηχανήματα του δήμου μας έχουν ξε-
κινήσει ήδη την αποκατάσταση πρώτα 
του οδικού δικτύου (απολάσπωση, 
πλύση)  και κατόπιν των υπολοίπων 
υποδομών (κτηριακών κλπ) στις Δη-
μοτικές και Τοπικές Κοινότητες μας. 
Την ίδια στιγμή συνεργείο της ΔΑΕΦΚ 
(Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών) έχει 
ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών 
και των καταστροφών. 
Άμεση υπήρξε η ευαισθητοποίη-
ση των βουλευτών του νομού μας, 
κ. Θελερίτη, Ψυχογιού και Δήμα, 

όπως και του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών κ. Δέδε οι 
οποίοι επισκέφτηκαν το δήμο μας και 
τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. 
Τέλος, από σήμερα και μέχρι την Πα-
ρασκευή 12 Οκτωβρίου ξεκίνησαν  οι 
αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση των πλημμυροπαθών και 
αντικατάσταση οικοσκευής στα τρία 
Δημοτικά Καταστήματα (Ζευγολατιό, 
Βραχάτι και Βέλο).
Απόλυτη προτεραιότητα για το δήμο 
Βέλου-Βόχας ήταν και παραμένει η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και 
η επαναφορά της καθημερινότητάς 
μας στη φυσιολογική ροή της. Έτσι 
αυτή τη στιγμή δεν χωρά στη σκέψη 
και στις ενέργειές μας τίποτα άλλο, 
εκτός από αυτή την απόλυτη προτε-
ραιότητα.  Όλα τα άλλα περιττεύουν 
και έπονται…

ΓΕΦΥΡΕΣ
Αριστερά η γέφυρα που 
ενώνει Ζευγολατιό με 
Καλέντζι, Σουληνάρι, 
Νεμέα κλπ. Δεξιά 
η γέφυρα στην μία 
είσοδο των Ταρσινών. 
Τι κοινό έχουν; Είναι 
κατασκευασμένες με 
την ίδια λογική που τις 
μετατρέπει σε λίμνες..

ΚΛΗΣΕΙΣ
Πάνω από 1000 κλήσεις 
δέχτηκε η Πυροσβεστική από 
την περιοχή της Κορινθίας 
το βράδυ του Σαββάτου 
29/09. Περισσότεροι από 100 
πυροσβέστες επιχειρούσαν 
θετόντας σε κίνδυνο ακόμα 
την ίδια τους τη ζωή, όπως 
φαίνεται στη φωτογραφία που 
έχει τραβηχτεί στο Βραχάτι

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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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

Πλημμύρες

Σχετικά με τις καταστροφές

Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσου-
με την λύπη μας για τα τραγικά γε-
γονότα που συνέβησαν στον Δήμο, 
που έφεραν ανεπανόρθωτες ζημιές 
, σε πολλούς Δημότες. Στεκόμαστε 
δίπλα στους συμπολίτες, που αυτήν 
την στιγμή προσπαθούν να επου-
λώσουν τις πληγές τους. Πρέπει ο 
Δήμος μας να έρθει σε μια κανονι-
κότητα και να μπορέσει να είναι λει-
τουργικός. Υπο αυτό το πρίσμα, το 
υπουργείο ενέκρινε χρηματοδότηση 
ύψους 650.000 ευρώ, ένα ποσό σε-
βαστό για την επούλωση των ζημιών. 
Όμως, αν κρίνουμε απο την διαχείρι-
ση του Δημοτικού Ταμείου από την  
Δημοτική Αρχή, προβληματιζόμαστε 
αν θα γίνουν τα απαραίτητα έργα.  
Τώρα, στο κρίσιμο ζήτημα της από-
δοσης ευθυνών , θεωρούμε πως 
οι χειρισμοί αλλά και τα αντανακλα-
στικά του Δήμου, ήταν απο κακοί 
έως επικίνδυνοι. Γιατί δεν αξιοποι-
ήθηκαν προγράμματα καθαρισμού 

των ρεμάτων του Ζαπατίου, όπου η 
μελέτη είχε εγκριθεί; Ποια ήταν τα 
μέτρα πίεσης στην Περιφέρεια, ώστε 
να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ΠΡΟ-
ΛΗΨΗΣ απο φυσικές καταστροφές; 
Στο σημείο αυτό για να σας προλάβω, 
πράγματι ήταν ένα φυσικό φαινόμενο 
σπάνιο και δύσκολο να αντιμετωπι-
στεί. Όταν όμως σαν Δήμος, είμαστε 
εκτεθιμένοι ακόμα και απο μια απλή 
βροχή, αφού τα αυλάκια και τα ρέ-
ματα είναι μονίμως ακαθάριστα, πώς 
θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
πρωτοφανή φαινόμενα; Και αν όχι 
να τα αντιμετωπίσουμε, να μπορέ-
σουμε να περιορίσουμε τις ζημιές; 
Τέλος με την πολιτική που επιβάλλε-
ται, τίθεται θέμα κοινωνικής συνοχής 
, όταν δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ μέτρο 
πρόληψης απο φυσικά φαινόμενα. Οι 
πολίτες πλέον αισθάνονται απροστά-
τευτοι απο τον Δήμο , όταν μέσα σε 
δύο μήνες υπήρξε μια ανεξέλεγκτη 
φωτιά στο Βέλο, απόρροια της λει-
τουργίας παράνομων χωματερών και 
της πλημμύρας στις 29/9, που εκα-
ντόδες ζημιές έπληξαν τον Δήμο μας. 
Ελπίζουμε με την σειρά μας, να πρά-
ξετε τα δέοντα, ώστε να αναλάβετε 
τις ευθύνες που σας αναλογούν, αλλά 
και οι Δημότες να βρούν τα πατήματά 
τους.

ΝΙΚΟΣ 
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Έκκληση για αλληλεγγύη
Για μια ακόμη φορά τα καιρικά φαινόμενα ανέδειξαν τις  
σημαντικές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν το σχεδιασμό 
της πολιτικής προστασίας του δήμου μας.
Άνθρωποι ταλαιπωρούνται, περιουσίες χάνονται.
Είναι πια καθεστώς, μετά από κάθε βροχή, να πλημυρί-
ζουν περιοχές στο Βραχάτι, το Κοκκώνι, τη Νεράτζα. Και 
αυτό ανεξάρτητα από την ένταση της βροχής.
Η επέλαση του ‘ΖΟΡΜΠΑ’ και η μεγαλύτερη, από το σύ-
νηθες, σε διάρκεια και ποσότητα βροχόπτωση, έπνιξε δε-
κάδες καταστήματα και σπίτια στη λάσπη.
 Ίσως δεν είναι ώρα να καταλογίσουμε ευθύνες. Είναι 
ώρα να βοηθήσουμε στην επούλωση των πληγών, ο κα-
θένας όπου και όπως μπορεί.
Καλούμε τα μέλη και του φίλους μας να ανταποκριθούν 
στο κάλεσμα των φορέων, που ήδη ενεργοποιήθηκαν 
στη συλλογή υλικού για τους πληγέντες, όπως η ‘Ομάδα 
Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης’ του Μ. Αλέξαν-

δρου Βραχατίου και όποια άλλη πιθανόν μας διαφεύγει.
Καλούμε τα μέλη και του φίλους μας να συμπαρασταθούν και ηθικά, στους πλη-
γέντες συνανθρώπους μας. Σήμερα το έχουν ανάγκη.
Όμως δε μπορούμε να παραβλέψουμε και τις αδυναμίες της δημοτικής διοίκη-
σης, επειδή δε μπορούμε να δεχτούμε ότι η ένταση των καιρικών φαινομένων 
καθιστούσε αναπόφευκτη την καταστροφή..
• Δεν είναι δυνατόν  να κρύβουμε τις ανεπάρκειές  μας πίσω από τη δικαιολογία 
περί ‘θεομηνιών’, 
• δεν είναι δυνατόν να πλημμυρίζουν δρόμοι λίγα μέτρα από τη θάλασσα, 
• δεν είναι δυνατόν ρέματα και χείμαρροι να μπαζώνονται και να εξαφανίζονται 
πριν φτάσουν στη θάλασσα,
• δεν είναι δυνατόν αντιπλημμυρικά έργα να εξαγγέλλονται πανηγυρικά και να 
μην ξεκινούν ποτέ.
Καλούμε τη δημοτική αρχή να καταγράψει με λεπτομέρεια όλα τα ‘αδύναμα ση-
μεία’ που εντοπίστηκαν στο χώροι ευθύνης της και στο επόμενο δημοτικό συμ-
βούλιο ή σε έκτακτο, όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και καταγραφή των 
ζημιών, να συζητήσουμε με σοβαρότητα τις πρέπουσες παρεμβάσεις που οφείλει 
να δρομολογήσει ώστε να μην υπάρξει επόμενη φορά.
Η παράταξή μας θα συμβάλλει  ενεργά στον εντοπισμό των προβλημάτων και 
στην επεξεργασία προτάσεων.
Ευχόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας που επλήγησαν, Δύναμη και Κουράγιο.

Του
ΛΕΩΝΙΔΑ 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοτικού Συμβούλου

επικεφαλής
Ενωτικής Ριζοσπαστικής 

Παράταξης  
Βέλου-Βόχας 

Αλλαγή όψης για την ακτογραμμή στο Βραχάτι.

Κούτουλας Δημήτρης, τ. Πρόεδρος Δ.Κ. Βέλου
Πέστε ένα συγγνώμη...
Ο «Ζορμπάς» έπληξε και το Δήμο Βέλου-Βόχας. Πλημμύρες και καταστροφές σε 
σπίτια καταστήματα, δρόμους, αγροκτήματα. Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές στην 
παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου (για όσους γνωρίζουν την ύπαρξή 
της). Μια περιοχή καταπατημένη από αυθαιρεσίες δημοτών και χωρίς να υπάρ-
χουν καν παραχωρημένοι δρόμοι δουλείας. Κύριε Δήμαρχε κ. Αντιδήμαρχοι 
υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών, καθαριότητας τι κάνατε για να μην έχουμε 
αυτές τις καταστροφές;  Ένας Ασωπός ποταμός εγκαταλελειμμένος, οι εκβολές 
του οποίου καθαρίστηκαν για τελευταία φορά επί προεδρίας μου και εξ ανάγκης, 
εν μέσω πλημμύρας με μηχάνημα της ΤΕΡΝΑ. Ένα κανάλι – ρέμα στα όρια Κοκ-
κώνι - Βραχάτι το οποίο, ενώ γνωρίζετε το πρόβλημα εξ αρχής, δεν μεριμνήσατε 
ποτέ με κάποιο σοβαρό έργο επ’ αυτού, προς οριστική εξάλειψη των πλημμυρών 
έτσι ώστε να μην «πνίγονται» Πουλίτσα, Ευαγγελίστρια, Κοκκώνι, Βραχάτι. Τόσα 
χρήματα «διαλαλεί» ότι έχει στο ταμείο του Δήμου ο Αντιδήμαρχος οικονομικών. 
Τι τα παινευόσαστε ..και δεν δαπανήσατε μέρος αυτών για την προστασία των 
Δημοτών. Τι περιμένετε. Να τα κάνετε έργα βιτρίνας λόγω εκλογών; Ήδη έχετε 
ξεκινήσει στο Βέλο και στο Ζευγολατιό. Κρίμα τα πετρέλαια και την βενζίνη που 
χαλάνε τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, πέρα δώθε. Πέστε ένα συγνώμη στους Δη-
μότες που πληρώνουν. Πέστε τους ότι «κατ’ εικόνα σας αντιστοιχούν τίτλοι και 
αρμοδιότητες».
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Θ. Μανάβης: Ο Παπακυριάκος άφησε 
Βραχάτι και Κοκκώνι να πνιγούν�

Ο δήμος Βέλου-Βόχας  πλήρωσε πολύ ακρι-
βά την επέλαση του μεσογειακού κυκλώνα 
«Ζορμπά». Η έντονη βροχόπτωση έφερε 
μεγάλες ποσότητες νερού στα ακαθάριστα 

ρέματα τα οποία υπερχείλισαν προκαλώντας βιβλικές 
καταστροφές στις περιουσίες των συνδημοτών μας. 
Τα ποτάμια Περιστεριώνας και Ζαπάντης κουβάλησαν 
τεράστιους όγκους λάσπης που έπνιξαν στην κυριο-
λεξία δρόμους, σπίτια, επιχειρήσεις καταφέρνοντας 
έτσι ένα τεράστιο πλήγμα στην οικονομία της περιο-
χής μας. 

Το χειρότερο σ’ αυτή την ιστορία όμως αποκαλύ-
φθηκε μόλις έπαψε η βροχόπτωση μόλις άνοιξαν 
τα στόματα και ακούσαμε έκπληκτοι, περιφερειακό 
σύμβουλο να μας εξηγεί ότι η αντιπλημμυρική μελέτη 
που από το 2005(!) έχει συνταχθεί παραμένει απαξιω-
μένη στα συρτάρια του δημάρχου Βέλου-Βόχας, ενώ 
η δημοτική αρχή περί άλλων τυρβάζει. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι 
ευθύνες της δημοτικής αρχής Παπακυριάκου για τις 
πρόσφατες πλημμύρες είναι μεγάλες, αδικαιολόγητες 
και διαχρονικές. 

Πρώτα από όλα, γνώριζαν για την έλευση του ιδι-
αίτερα ακραίου καιρικού φαινομένου εδώ και μέρες, 
όπως άλλωστε το γνωρίζαμε άπαντες. Εκτός από το 
κλείσιμο των σχολείων για προληπτικούς λόγους την 
Παρασκευή 28/09, απόφαση στην οποία «σύρθηκε» 
λόγω της πρωτοβουλίας που πήρε η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας και οι συν αυτώ, 
δεν πρόεβησαν σε καμία άλλη ενέργεια, δημοσιοποίηση 
ή πληροφόρηση για να προειδοποιήσουν και να προ-
στατέψουν κατά το δυνατόν τους κατοίκους του δήμου 
μας. Έτσι δεν φρόντισαν ούτε για τον έλεγχο και προ-
ληπτικό καθαρισμό των ρεμάτων, ούτε για την απομά-
κρυνση όλων των απορριμμάτων και φερτών υλικών, 
τα οποία βρίσκονταν σε δρόμους και κοινόχρηστους 
χώρους και προκάλεσαν εμφράξεις στα φρεάτια απορ-
ροής μα ούτε και για μια απλή ενημέρωση του κοινού 

για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας!  Κι 
έτσι όταν ήρθε ο «Ζορμπάς» πιάστηκαν στον ύπνο!

Μα η πραγματική καταστροφή φαίνεται ότι έχει ξεκι-
νήσει αρκετά χρόνια πριν, όταν πήρε στα χέρια του τον 
Ιανουάριο του 2011 το τιμόνι του δήμου Βέλου-Βόχας 
ο Αννίβας Παπακυριάκος. Διότι για την καθυστέρηση 
των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Δήμου 
Βέλου-Βόχας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Απόστολος 
Παπαφωτίου απέδωσε τις ευθύνες στο δήμαρχο Αννί-
βα Παπακυριάκο, αφού όπως είπε είχε ξεκινήσει η δι-
αδικασία για τη δημοπράτηση από την Περιφέρεια και 

αυτός επέλεξε να μιλά αποκλειστικά με το υπουργείο 
και να τα ανακοινώνει με το Γενικό Γραμματέα κ. Δεδε 
σταματώντας έτσι την πορεία υλοποίησης.

Από τον κ. Παπαφωτίου μάθαμε έκπληκτοι, ότι 
υπήρχε ήδη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για 
το ρέμα του Περιστεριώνα από το 2005, για την οποία 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 2013, πρότεινε τη 
μείωση του προϋπολογισμού ώστε να είναι εφικτή 
η κατασκευή ενός οχετού μεγάλου διαμετρήματος 
που θα οδηγούσε τα νερά στη θάλασσα.  Ο δήμος 
Βέλου-Βόχας είχε την υποχρέωση να επικαιροποιή-
σει τη μελέτη μέχρι το 2015. Όμως η δημοτική αρχή 
Παπακυριάκου προτίμησε να αγνοήσει την πρόταση 
της Περιφέρειας, να ξεχάσει τη μελέτη και εδώ και 
τόσα χρόνια να αφήνει τον κόσμο να πνίγεται χωρίς 
να κάνει τίποτα, παρά φανταστικές ανακοινώσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δήθεν έργα, και δή-
θεν χρηματοδοτήσεις και δήθεν αντιπλημμυρικά που 
ξεκινάνε από στιγμή σε στιγμή! 

Έλεος πια κ. Παπακυριάκο!
Οι στιγμές είναι δύσκολες και οι κάτοικοι του δή-

μου μας στενάζουν από τις βιβλικές καταστροφές 
που έχουν υποστεί στις περιουσίες τους. Ζητήσαμε 
τη σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου ώστε 
όλοι μαζί να δούμε, πώς μπορούμε να προσφέρου-
με στους συνδημότες μας που δοκιμάζονται και όλοι 

μαζί να προσπαθήσουμε να συνεφέρουμε τον τόπο μας. 
Μας αγνοήσατε επιδεικτικά, είτε γιατί καγχάζετε με τη 
γνωστή αλαζονεία σας, είτε γιατί φοβάστε για τις ευθύ-
νες που μοιραία θα σας αποδοθούν. 

Πράξτε όπως νομίζετε. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος σας 
στο τιμόνι του δήμου μας τελειώνει και την άνοιξη του 
2019 θα έρθει επιτέλους, η αληθινή άνοιξη για το δήμο 
Βέλου-Βόχας!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

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

Πλημμύρες
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Δήμος Σικυωνίων: Χτυπήθηκε βάναυσα, 
αλλά στέκει όρθιος… 

Δελτίο τύπου έδωσε στη δημοσι-
ότητα ο δήμος Σικυωνίων στο οποίο 
αναλύονταν οι πρωτοφανείς συνθή-
κες, οι καταστροφές τις οποίες υπέ-
στη η πεπεριοχή του Κιάτου και των 
γύρω χωριών, αλλά και οι ενέργει-
ες που έγιναν για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: 

Ο δήμος Σικυωνίων και ειδικότε-
ρα το Κιάτο, πλήγηκε σφοδρά 
και βάναυσα από το χτύπημα 

του μεσογειακού κυκλώνα «Ζορμπάς». 
Ένα πρωτοφανές σε ένταση καιρικό 
φαινόμενο δημιούργησε εκτεταμένες 
ζημιές, αφού τεράστιες ποσότητες νε-
ρού κατευθύνονταν μέσω των χειμάρ-
ρων προς τη θάλασσα. 
Οι υπηρεσίες του δήμου, όντας σε εγρή-
γορση, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
επιχειρώντας με κάθε μέσο, καταρχήν 
να αποτρέψουν το χειρότερο, το οποίο 
δεν θα ήταν άλλο από την απώλεια 
ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό με πλήρη 
επίγνωση των ευθυνών τους και με δι-
άχυτη αγωνία σύστησαν από την αρχή 
στους δημότες τους, να μείνουν μακριά 
από την παραλιακή ζώνη και τα ποτάμια 
που διασχίζουν το δήμο, ειδοποιώντας 
τους έγκαιρα για το δεύτερο ισχυρότερο 
κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα έφτανε 
λίγες μόνο ώρες μετά το πρώτο. 
Το ίδιο βράδυ, εν μέσω σφοδρής νερο-
ποντής στήθηκε στο δημαρχείο Σικυ-
ωνίων η πρώτη ομάδα υποδοχής και 
αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα 
οποία ελάμβαναν τη μορφή χιονοστιβά-
δας, ενώ παράλληλα οργανώθηκε τη-
λεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορούσαν 
να απευθύνονται για βοήθεια και ενη-
μέρωση οι πολίτες.  Τα μηχανήματα του 
δήμου αντιμετώπιζαν στους δρόμους 
από την πρώτη στιγμή τα καιρικά φαινό-
μενα στο μέτρο του δυνατού, προσπα-
θώντας να προστατέψουν τους δημότες 
και τις περιουσίες τους. 
Και κάπως έτσι κερδήθηκε η πρώτη και 
σημαντικότερη μάχη απέναντι στη μανία 

της φύσης: Δεν υπήρξε καμία απώλεια 
ανθρώπινης ζωής. 
Αργά τη νύχτα του Σαββάτου στο δη-
μαρχείο του Κιάτου πραγματοποιήθηκε 
έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού 
οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμε-
τώπισης των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, 
εκτός του δημάρχου Σικυωνίων Σπύ-
ρου Σταματόπουλου, οι επικεφαλής 
της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας 
και της Πολιτικής Προστασίας, οι Αντι-
περιφερειάρχες Κορινθίας Πελοπίδας 
Καλλίρης και Πελοποννήσου Άγγελος 
Παπαγγελόπουλος, περιφερειακοί και 
δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και οι επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης του δήμου 
Σικυωνίων,  Σπανός Κώστας, Νανόπου-
λος Βασίλης και Κούλα Μαυραγάνη.
Ο πρώτος απολογισμός των ζημιών 
εκτός της μεγάλης καταστροφής στην 
παραλιακή ζώνη του δήμου και στο 
οδικό δίκτυο συμπεριελάμβανε και την 
καταστροφή του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης, το οποίο σήμαινε αυτομάτως 
ότι 15.000 κάτοικοι του δήμου έμεναν 
χωρίς νερό! Την ίδια στιγμή υπήρχαν 
εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότη-
σης και τα πλημμυρικά φαινόμενα σε 

σπίτια και επιχειρήσεις ήταν αμέτρητα!
Την επομένη, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, 
με απόφαση δημάρχου, το δημαρχείο 
Σικυωνίων λειτούργησε όλη τη μέρα 
υποδεχόμενο τους πλημμυροπαθείς 
για την καταγραφή των ζημιών και την 
καθοδήγηση των πολιτών για την υπο-
βολή αιτήσεων, προκειμένου να αποζη-
μιωθούν. 
Παράλληλα μια σειρά από έγγραφα αι-
τήματα έγιναν από το δήμαρχο Σικυω-
νίων προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 
τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου 
Υποδομών αλλά κυρίως και πρωτίστως 
προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
από την οποία ζητήθηκε η κήρυξη 
του δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, αλλά και η παροχή 
τεχνικού προσωπικού για την καταγρα-
φή των ζημιών, ώστε να προωθηθούν 
άμεσα οι αποζημιώσεις των πληγέ-
ντων. Επιπλέον υπήρξε επικοινωνία με 
τα υπουργεία Ναυτιλίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και πραγματοποιήθηκαν δι-
αδοχικές συναντήσεις με τους βουλευ-
τές του νομού.
Προϊόντος του χρόνου και όσο το φαι-
νόμενο εξασθενούσε, μηχανήματα του 
δήμου αναλάμβαναν δράση, ενώ άμε-
ση υπήρξε η ανταπόκριση της Γενικής 

Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών 
τόσο με την παροχή εξειδικευμένου 
προσωπικού όσο και με την επιτόπου 
επίσκεψη του Γ.Γ. κ. Δέδε, τη Δευτέρα 1 
Οκτωβρίου, το πρωί. 
Κύριο και πρώτο μέλημα της δημοτικής 
αρχής Σικυωνίων είναι η, όσο  το δυνα-
τόν συντομότερη, αποκατάσταση του 
δικτύου ύδρευσης, των οδικών δικτύ-
ων και της παραλιακής ζώνης.
Το πέρασμα του κυκλώνα άφησε το 
δήμο Σικυωνίων πληγωμένο, αλλά όρ-
θιο. Τα προβλήματα από τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα είναι πολλά και η μάχη 
των Σικυώνιων συνεχίζεται σε όλα τα 
μέτωπα. Οι άνθρωποι του δήμου, υπάλ-
ληλοι, αιρετοί και εθελοντές παραμέ-
νουν παρόντες, στην πρώτη γραμμή, 
σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα, 
εξαντλώντας την ενέργειά τους στην 
καταγραφή και αποκατάσταση των ζη-
μιών, στην ενημέρωση, υποστήριξη και 
ανακούφιση των πληγέντων. Και μόνον 
εκεί...

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έγινε το 
βράδυ του Σαββάτου 
στο ΚΙΑΤΟ για τον 
αποτελεσματικότερο 
τρόπο αντιμετώπισης 
των εκτάκτων καιρικών 
φαινομένων
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Πλημμύρες

Αυτοψία Δέδε

Επικεφαλής κλιμακίου μηχανι-
κών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, ο Γενικός Γραμματέας 
Υποδομών κ. Γιώργος Δέδες επισκέ-
φθηκε σήμερα νωρίς το πρωί τους 
Δήμους Βέλου –Βόχας και Σικυωνί-
ων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των 
Δημάρχων των προαναφερθεισών 
περιοχών, κ. Ανίβα Παπακυριάκου 
και κ. Σπύρου Σταματόπουλου.  Οι 
Δήμαρχοι ζήτησαν τη συνδρομή του 
Υπουργείου  στο έργο της καταγρα-
φής και στη συνέχεια της αποκατά-
στασης των ζημιών που προκλήθη-
καν σε περιουσίες και υποδομές από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που 
έπληξαν την ευρύτερη περιοχή. Από 
το πρωί, παρουσία του κ. Δέδε, τα 
κλιμάκια των μηχανικών έχουν ξε-
κινήσει τις αυτοψίες, ούτως ώστε να 
προχωρήσει με ταχείς διαδικασίες η 
καταγραφή και  στη συνέχεια η απο-
κατάσταση των πληγεισών περιοχών. 
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Γενι-
κός Γραμματέας Υποδομών, «Είχαμε 
μια πρωτοφανή, σε μέγεθος, ένταση 
και έκταση καταστροφή. Και είμαστε  

εδώ, για να βοηθήσουμε  μαζί με το  
κλιμάκιο των μηχανικών και σε στενή 
συνεργασία με τους Δήμους, να κατα-
γραφούν και στη συνέχεια να μπουν 
σε τροχιά υλοποίησης, οι διαδικασίες 
αποκατάστασης των περιουσιών και 
των υποδομών». 

Ο κ. Δέδες υπογράμμισε κατά τη δι-
άρκεια της επίσκεψής του, ότι πρέπει 
σε πρώτη φάση να καταγραφούν οι 
ζημιές και να αποτιμηθούν: Τόσο όσον 
αφορά τις ζημιές που έχουν υποστεί 
οι κάτοικοι στις περιουσίες τους, στα 
σπίτια τους, όσο και τις ζημιές στις 
υποδομές της περιοχής, στις οποίες, 
υπάρχουν σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις πολλά και σοβαρά προ-
βλήματα. Ο Γενικός Γραμματέας Υπο-
δομών ανάφερε ακόμη από τον τόπο 
των αυτοψιών, ότι «υπάρχουν επίσης 
κλιμάκια μηχανικών στην Αργολίδα 
στο Δήμο Άργους – Μυκηνών, στην 
Εύβοια και στη Φθιώτιδα. Στη συνέ-
χεια οι καταγραφές θα επεκταθούν 
και στους υπόλοιπους Δήμους, όπου 
παραστεί ανάγκη και ζητήσουν οι Δή-
μαρχοι τη συνδρομή μας».

1,45 εκατ. ευρώ από το 
Υπουργείο Εσωτερικών

Ανταποκρινόμενο άμεσα στα αιτή-
ματα που υπέβαλαν οι δήμοι Βέλου-
Βόχας και Σικυωνίων, για την αντιμε-
τώπιση των ζημιών που προκάλεσαν 
σε βασικές υποδομές τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα του περασμένου Σαβ-
βατοκύριακου, το Υπουργείο Εσω-
τερικών ενέκρινε, εντός 48 ωρών, 
έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συ-
νολικού ύψους 1.450.000,00 ευρώ, 
προκειμένου να ξεκινήσουν ταχύτατα 
όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκα-
τάστασης.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου βρί-
σκονται σε συνεχή επικοινωνία με 
όλους τους δήμους της χώρας που 
επλήγησαν και θα ανταποκριθεί άμε-
σα στα αιτήματά τους.

Με χρέωση των αντίστοιχων λο-
γαριασμών του ΥΠΕΣ, που τηρού-
νται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για τους ως άνω λόγους, 
οι χρηματοδοτήσεις αποδίδονται ως 
εξής:
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζη-
μιών και καταστροφών που προκλή-
θηκαν από την πρόσφατη θεομηνία:
Δήμος Βέλου-Βόχας: 400.000 ευρώ
Δήμος Σικυωνίων: 300.000 ευρώ
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που δημιουργήθηκαν από τη λειψυ-
δρία:
Δήμος Βέλου-Βόχας: 250.000 ευρώ
Δήμος Σικυωνίων: 500.000 ευρώ

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρί-
τσης.

Ευχαριστήρια από τους δημάρ-
χους

Οι δύο δήμαρχοι Σικυωνίων Στα-
ματόπουλος και Βέλου-Βόχας Πα-
πακυριάκος απάντησαν στην άμεση 
ανταπόκριση του υπουργείου Εσω-
τερικών με σχετικά ευχαριστήρια στα 
οποία ανέφεραν: 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστή η χρη-

ματοδότηση του ΔΗΜΟΥ κ της ΔΕΥΑ 
Σικυωνίων από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών με το ποσό των 800.000€ για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προέκυψαν από τις πρόσφατες θεομη-
νίες. Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπου-
λος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες 

του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Αλέξη Χαρίτση για την γρήγορη αντα-
πόκρισή του στο αίτημα που υπέβαλλε 
ο δήμος από την Κυριακή το πρωί. Η 
έμπρακτη και άμεση υποστήριξη του 
υπουργείου Εσωτερικών, για την όσο 
το δυνατόν γρηγορότερη αντιμετώπιση 
των άμεσων κ επειγουσων αναγκων 
του δήμου, ενδυναμώνει τις προσπά-
θειες των υπηρεσιών και επιβεβαιώνει 
με τον καλύτερο τρόπο την άριστη συ-
νεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Τις θερμές ευχαριστίες του προς 

το Υπουργείο και προσωπικά τον 
Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση 
εκφράζει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος μετά την άμε-
ση χρηματοδότηση του Δήμου για την 
αντιμετώπιση των ζημιών που προ-
κάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
του περασμένου Σαββατοκύριακου σε 
βασικές υποδομές. 

Το υπουργείο ανταποκρινόμενο 
στο αίτημα του Δήμου ενέκρινε εντός 
48 ωρών χρηματοδότηση ύψους 
650.000€, η οποία αποτελεί μια πο-
λύτιμη υποστήριξη στη μάχη για την 
αποκατάσταση της κανονικότητας. Τη 
στιγμή που ο Δήμος Βέλου-Βόχας πα-
λεύει με κάθε τρόπο να επουλώσει τις 
πολλαπλές πληγές του από την πρό-
σφατη κακοκαιρία, η άμεση ανταπό-
κριση και συνδρομή του Υπουργείου 
Εσωτερικών αποτελεί πηγή δύναμης 
και αισιοδοξίας. 
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Πλημμύρες

Στη μάχη της καθαριότητας και της αποκατάστασης...
Συνεχείς είναι οι προσπάθειες και 

στους δύο δήμους να καθαριστούν οι 
δρόμοι, τα σχολεία και άλλα δημοτικά 
κτήρια από τις λάσπες και τα φερτά υλι-
κά. Στο Κιάτο έχουν επιστρατευτεί όλα 
τα μηχανήματα του δήμου και έχουν ρι-
χτεί στη μάχη της καθαριότητας και της 
αποκατάστασης. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο δήμο Περιστερίου

Στο Βραχάτι έχει πιάσει δουλειά μια 
υδροφόρα την οποία έχει ευγενικά πα-
ραχωρήσει ο δήμος Περιστερίου όπως 
μας εξηγεί η αρμόδια αντιδήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Μαρία Καλλίρη: 

«Θέλω θερμά να ευχαριστήσω», λέει 
η κ. Καλλίρη, «την υπηρεσία Περιβάλ-
λοντος και τους υπαλλήλους του Δή-
μου Περιστερίου, τον δήμαρχο Ανδρέα 
Παχατουρίδη και την αντιδήμαρχο κ. 
Μαίρη Τσιώτα Μάρκου για την ευγενι-
κή άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά 
μας και την παραχώρηση της υδρο-
φόρας που τόσο χρήσιμη είναι για την 
καθαριότητα των δρόμων που έχουν 
γεμίσει λάσπες. Η ενέργειά τους αυτή 
μας στηρίζει σε μια δύσκολη για το 
δήμο μας ώρα και μας γεμίζει με αισιο-
δοξία και δύναμη να αποκαταστήσουμε 
σιγά-σιγά και πάλι την ομαλότητα στην 
καθημερινότητα των δημοτών μας».

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΑΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
Ευχαριστούμε τις ΕΠΟΜΕΑ 
Βέλου-Βόχας και Αιγάλεω

Η Επίλεκτη Ομάδα ειδικών αποστολών 
του Δήμου Βέλου Βόχας από την πρώτη 
στιγμή βρέθηκε δίπλα στους δημότες μας, 
βοηθώντας με κάθε τρόπο, τονίζει σε δη-
λώσεις της η αντιδήμαρχος Βέλου-Βό-
χας Μαρία Καλλίρη. Μαζί μας βρέθηκε 
από την πρώτη στιγμή και η Επίλεκτη 
Ομάδα Ειδικών Αποστολών του δήμου 
Αιγάλεω και τους ευχαριστούμε θερ-
μά για την συμπαράσταση, τη βοήθεια 
σ'αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά ο 
δήμος μας, καταλήγει η κ. Καλλίρη.

Το δικό τους αγώνα 
με τη λάσπη δίνουν  αγ-
γόγυστα οι υπηρεσίες 
του δήμου Σικυωνίων. 
Την επομένη κιόλας των 
καταστροφών έριξε στη 
μάχη το στόλο των μηχα-
νημάτων του καθαρίζο-
ντας και αποκαθιστώντας 
στο μέτρο του δυνατού 
τις ζημιές του "Ζορμπά".



ΤΡΙΤΗ  2  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018

9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Πλημμύρες Κιάτου

Πρώτη καταγραφή
και ανάλυση του φαινομένου

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΚΙΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Του ΧΑΤΟΥΠΗ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗ, Γεωλόγου MSc 

Η συνεχόμενη και έντονη βροχόπτωση η οποία εκδηλώθηκε σε όλη την ευρύτερη περιοχή (πεδινά 
και ορεινά τμήματα), προκάλεσε ξαφνική πλημμύρα (flash flood) στις υδρολογικές λεκάνες της 
περιοχής και συγκεκριμένα στα πεδινά τμήματα των ρεμάτων που απορρέουν στην περιοχή του 
Κιάτου. 

Οι εν λόγω χείμαρροι ενεργοποίησαν τα αλλουβιακά ριπίδια που έχουν σχηματιστεί από την προσφορά ιζη-
μάτων εντός του Τεταρτογενούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες με μεγάλη ποσότητα φερτών 
υλικών. Οι πεδινές περιοχές που κατακλύσθηκαν από ύδατα βρίσκονται πάνω στους γεωλογικούς σχημα-
τισμούς των ριπιδίων. 

Η ανάπτυξη του αστικού ιστού κάθετα στη ροή 
του νερού και πάνω στα αλλουβιακά αυτά ριπίδια 
απέκοψε την ομαλή αποστράγγιση των υδάτων 
προς τη θάλασσα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 
σημαντικό τμήμα του παράκτιου οικισμού. Σημαντι-
κή παράμετρος αποτέλεσε επίσης και η ανάπτυξη 
οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων κάθετα στις 
κοίτες των ποταμών Ελισσώνα και Κυρίλλου, κα-
θώς αποτέλεσαν την κύρια αιτία επέκτασης των 
πλημμυρικών υδάτων προς το υπόλοιπο τμήμα της 
πόλης του Κιάτου.  

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μία επιστημονι-
κή προσέγγιση - συνεισφορά στην καταγραφή του 
πλημμυρικού φαινομένου, στην αναζήτηση αιτιών 
και στην προσέγγιση λύσεων που θα αποτρέψουν 
ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. 

Δεν υποκαθιστά καμία υδρολογική μελέτη πλημ-
μυρικού κινδύνου, ή άλλη μελέτη διευθέτησης κοί-
της, αντιθέτως τις παροτρύνει και τις προτείνει, ώστε 
να ενισχυθεί ο επιστημονικός παράγοντας στην επί-
λυση προβλημάτων που δημιουργούν τα ακραία φυ-
σικά φαινόμενα στις παράκτιες περιοχές.  

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα που ακολουθούν καταγράφηκαν από 

μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται σε απόσταση 
5km δυτικά της πόλης του Κιάτου και σε απόλυτο 
υψόμετρο 360m (ιδιοκτησία Μετεωρολόγου Ευάγ-
γελου Τυρλή).  

Πρόκειται για την πιο υετοφόρα κακοκαιρία της τε-
λευταία δεκαετίας για την Κορινθία. Κατεγράφησαν 
συνολικά 237 χιλιοστά βροχής με ρεκόρ ημερήσιου 

υετού στα 190 χιλιοστά το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου. 
Στο γράφημα διακρίνεται και η κορύφωση της 

έντασης βροχόπτωσης έως τα 140 χιλ/ώρα μαζί με 
ριπές ανέμου στα 63 χλμ/ώρα, λίγο πριν το κέντρο 
του medicane περάσει νότια της Κορινθίας και ση-
μειωθεί ελάχιστο βαρομετρικής πίεσης 1005 hPa.  

Ξεπέρασε σε υετό και αυτόν της 1ης Δεκεμβρίου 
2013 και μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις πλημμύ-
ρες της 12ης Ιανουαρίου 1997 και τις καταστροφές 
της ανατολικής Κορινθίας (Πλημμύρα Κορίνθου). 
Δεν υπήρχε ρεκόρ έντασης βροχόπτωσης, αλλά η 
μεγάλη διάρκεια σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή 
ένταση φαινομένου, χαρακτηρίζει τη βροχόπτωση 
ως ακραίο φυσικό φαινόμενο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια της βροχόπτω-
σης με την κορύφωσή στις 5μμ με 140mm/h ήταν 
περίπου 12 ώρες!, όταν μάλιστα την προηγούμε-
νη μέρα στις 28-9-2018 είχαν καταγραφή έως και 
28mm/h με συνεχή βροχόπτωση 4 ωρών το βράδυ 
και άλλων 5 ωρών το πρωί. 

Συνολικά την ημέρα Σαββάτο και για το 12ωρο του 
φαινομένου καταγράφηκαν 190mm ύψους βροχής. 
Το μέσο ύψος βροχής για διάστημα μίας ώρας στην 
κορύφωση του φαινομένου ήταν 75mm/h (περιλαμ-
βάνει τη μέγιστη καταγραφή των 140mm/h στις 5μ.μ.).

Το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής (28-30 
Σεπτεμβρίου) η συνε-
χόμενη βροχόπτωση 

με τις αλλεπάλληλες καταιγίδες οφειλόμενες 
στον Μεσογειακό κυκλώνα "Ζορμπάς" έπλη-
ξαν μεγάλο μέρος της νότιας και κεντρικής 
Ελλάδας προκαλώντας σημαντικά πλημμυ-
ρικά φαινόμενα σε πολλά παράκτια τμήματα 

της χώρας.  
Η περιοχή του Κιάτου επηρεάστηκε το Σάβ-
βατο 29-9-2018 από μία εκτεταμένη συνεχής 
και ασταμάτητη καταιγίδα διάρκειας 12 ωρών 
από τις 9πμ μέχρι και τις 9μμ. Τα μετεωρολο-
γικά στοιχεία προέκυψαν από ιδιωτικό μετε-
ωρολογικό σταθμό που βρίσκεται στο γειτο-
νικό χωριό Λαλιώτη και σε υψόμετρο 360m. 

Κριτήριο επιλογής αποτέλεσε αφενός η αξι-
οπιστία των δεδομένων καθώς παρακολου-
θείται από τον μετεωρολόγο Ευάγγελο Τυρλή 
και αφετέρου από το απόλυτο υψόμετρο του 
σταθμού που θεωρείται αντιπροσωπευτικός 
για το μέσο υψόμετρο των υδρολογικών λε-
κανών των ποταμών Κυρίλλου και Ελισσώνα 
που εκβάλουν στην πόλη του Κιάτου. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΦΥΣΙΚΟ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στην ευρύτερη παράκτια αστική περιοχή του Κιάτου 

εκβάλουν τέσσερεις ποταμοί. Ο Ασωπό στα ανατολικά, 
Ο Ελισσώνας και ο Κύριλλος στο κεντρικό τμήμα της 
πόλης και ο Σελίανδρος στα δυτικά (Κάτω Διμηνιό). Τα 
πλημμυρικά φαινόμενα που επηρέασαν το μεγαλύτερο 
τμήμα του οικισμού, προκλήθηκαν κυρίως από τους 
δύο χείμαρρους του Ελισσώνα ανατολικά και του Κυ-
ρίλλου δυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά των οποί-
ων δίνονται στο σχήμα του ακολουθεί. 

Ο Ελισσώνας αναπτύσσεται σε μια διεύθυνση ΝΔ-
ΒΑ, με συνολικό μήκος λεκάνης περί τα 16km από 
την παράκτια περιοχή μέχρι ανάντη και νοτιοδυτικά 
του χωριού Κρυονέρι και σε απόλυτο υψόμετρο 
1.160m. Το πλάτος της υδρολογικής λεκάνης στον 
άνω ρου είναι περί τα 3km, σε αντίθεση με το πλάτος 
της κάτω ρου που δεν ξεπερνά το 1,3km. Το συνολι-
κό εμβαδόν της λεκάνης υπολογίζεται σε 30,56km2. 

Ο Κύριλλος, σαφώς μικρότερος σε έκταση και μήκος, 
εκτίνεται μέχρι την ημιορεινή περιοχή του Σουλίου σε 
υψόμετρο 680m, με συνολικό μήκος 10km σε διεύ-
θυνση παράλληλη με τη λεκάνη του Ελισσώνα ΝΔ-ΒΑ. 
Το πλάτος της υδρολογικής λεκάνης δεν ξεπερνά το 
1,5km, ενώ το συνολικό εμβαδόν φτάνει τα 12,63km2. 

Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος βροχής 
των 190mm για την ημέρα του Σαββάτου, η λεκάνη 
του Ελισσώνα δέχτηκε συνολικά 5,8 εκατομ. κυ-
βικά μέτρα νερού, ενώ του Κυρίλλου 2,4 εκατομ. 
κυβικά σε μόλις 12 ώρες! 

4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 
Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά και μορφολογι-

κά στοιχεία έγινε μία εκτίμηση της πλημμυρικής 
αιχμής κατά τη διάρκεια τόσο της κορύφωσης του 
φαινομένου (ώρα 5:00μμ του Σαββάτου) όσο και της 
συνολικής περιόδου των 12 ωρών βροχόπτωσης. 
Συγκεκριμένα υπολογίστηκε η παροχή της κοίτης 
των δύο επιμέρους ποταμών κατά τη στιγμή της κο-
ρύφωσης, καθώς και η μέση παροχή για τη συνολι-

κή διάρκεια του φαινομένου. 
Δεδομένου ότι και οι δύο λεκάνες χαρακτηρίζο-

νται ως μικρές με ομοιόμορφη κατανομή της έντα-
σης και του συνολικού ύψους βροχής, η εκτίμηση 
της πλημμυρικής αιχμής έγινε με την ορθολογική 
μέθοδο: 

Για τον υπολογισμό της μέσης παροχής της κοίτης 
των ποταμών για την ημέρα Σαββάτο, ελήφθησαν 
υπόψη τα συνολικά 190mm βροχής τα οποία ανάγο-
νται σε 7,9mm/h. Αντίστοιχα για την κορύφωση του 
φαινομένου χρησιμοποιήθηκαν τα 75mm/h (μέση 
τιμή για την ώρα κορύφωσης 5 - 6 μ.μ.).  

Τα στοιχεία δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η μέση παροχή των ποταμών ήταν 128 χιλιάδες 
κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα για τον Ελισσώνα 
και 53 χιλιάδες κ.μ./ώρα για τον Κύριλλο, με την 
συνολική απορροή να ανέρχεται σε 3εκ κ.μ. νερού 
για τον Ελισσώνα και 1,27 εκ. κ.μ. για τον Κύριλλο!  

Τα 190mm ύψους βροχής σε συνδυασμό με το εμ-
βαδόν της κάθε λεκάνης, δίνει συνολικό όγκο βρο-
χής για τον Ελισσώνα 5,8εκ κ.μ. από τα οποία τα 3εκ 
περάσανε από τις εκβολές του το ίδιο 24ωρο, όταν 
αντίστοιχα για τον Κύριλλο ο συνολικός όγκος βρο-
χής ανερχόταν στα 2,4εκ κ.μ. νερού, από τα οποία 
τα 1,27εκ εκφορτίστηκαν το ίδιο διάστημα προς τον 
Κορινθιακό.  

Εντυπωσιάζει η παροχή των ποταμών τη στιγμή 
της κορύφωσης του φαινομένου (υπερχείλιση της 
κοίτης), καθώς από τον Ελισσώνα διέρχονταν 
1,22 εκατομ κ.μ. νερού ανά ώρα!! και από τον 
Κύριλλο 502 χιλιάδες κ.μ. ανά ώρα!!! Επισημαί-
νεται ότι μία καλή γεώτρηση δεν ξεπερνά σε παροχή 
άντλησης τα 100κ.μ. ανά ώρα...
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ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Τα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσίασαν μία ευ-

ρεία έκταση στο μεγαλύτερο τμήμα του παράκτιου 
αστικού ιστού. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε την 1 
Οκτωβρίου, δυο μέρες μετά την πλημμύρα. Αφενός 
διαπιστώθηκε μια εκτεταμένη καταστροφή λόγω της 
υπερχείλισης του Κυρίλλου και του Ελισσώνα στο 
κέντρο της πόλης, αφετέρου καταγράφηκαν επιμέ-
ρους καταστροφές σε τμήματα που αποτελούν εκβο-
λές μικρών ρεμμάτων οι κοίτες των οποίων έχουν 
"εξαφανιστεί" στον αστικό ιστό και κατά μήκος του 
παλαιού σιδηροδρομικού δικτύου (περιοχή Συνοικι-
σμού και Κάτω Διμηνιού βορειοδυτικά του κέντρου 
του Κιάτου). 

Εστιάζοντας στα δύο μεγάλα ποτάμια Ελισσώνα 
και Κύριλλο και με συνεχή καταγραφή των φερτών 

υλικών σε όλο τον αστικό ιστό, πολύ εύκολα εντοπί-
στηκαν τα σημεία υπερχείλισης στις δύο κύριες κοί-
τες των χειμάρρων.  

Για τον Ελισσώνα ποταμό η υπερχείλιση πραγ-
ματοποιήθηκε στη γέφυρα της οδού Δημητρίου 
Βόβολα, όπου τα έργα διευθέτησης της κοίτης από 
πλάτος 15m στο σημείο της γέφυρας περιορίζεται σε 
πλάτος μόλις 6m, μειώνοντας δραστικά τη διατομή 
του ποταμού. Αποτέλεσμα ήταν η υπερχείλιση νερού 
ανατολικά της γέφυρας η οποία μετέτρεψε αρχικά τις 
οδούς Λυσιστράτους και Σικυώνος και στη συνέχεια 
όλο το αστικό οδικό δίκτυο προς το λιμάνι σε ορμητι-
κούς χειμάρρους με μεγάλη στερεοπαροχή.  

Στην περίπτωση του Κυρίλλου, η υπερχείλιση 
εντοπίστηκε στη γέφυρα της παλαιάς σιδηροδρομι-
κής γραμμής και του παρακείμενου περιφερειακού 

δρόμου της οδού Π. Τσαλδάρη. Πρόκειται για το 
στενότερο σημείο της κοίτης στο πεδινό τμήμα των 
προσχώσεων, όπου δεν υπάρχει τεχνητό έργο διευ-
θέτησης.  

Στο ίδιο ρέμα κατάντη και ακριβώς στις εκβολές 
του Κυρίλλου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες 
καταστροφές λόγω διάβρωσης, καθώς στη θέση του 
μικρού γεφυριού του παραλιακού δρόμου, η φραγ-
μένη κοίτη του ποταμού μετατοπίστηκε προς τα βο-
ρειοδυτικά, καταστρέφοντας-διαβρώνοντας το δρό-
μο σε μήκος μεγαλύτερο των 20m. Στο ίδιο σημείο 
είναι χαρακτηριστική η "εγκληματική" μείωση της 
διατομής της κοίτης από 10m στο ύψος της ΠΕΟ σε 
μόλις 6m στον παραθαλάσσιο δρόμο, γεγονός που 
οδήγησε πολύ εύκολα όχι απλά σε δεύτερη υπερχεί-
λιση αλλά και αλλαγή της ροής όλου του ποταμού. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΙΣΣΩΝΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΔΟΥ Δ. ΒΟΒΟΛΑ) 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από μία πρώτη καταγραφή και στα πλαίσια ενίσχυσης των προσπαθειών ώστε 

οι αρμόδιοι φορείς να προχωρήσεων στις απαιτούμενες αντιπλημμυρικές μελέτες 
για τη θωράκιση του παράκτιου αστικού ιστού της πόλης του Κιάτου, προκύπτει:
1. Το φυσικό φαινόμενο με τη διάρκεια αλλά και την ένταση της βροχής αποτελεί 

από μόνο του ένα εξαιρετικά ακραίο φαινόμενο. Τα μετεωρολογικά δεδομένα 
ωστόσο δεν αποκλίνουν πολύ από αντίστοιχα ακραία κλιματολογικά φαινόμενα 
που έχουν καταγραφεί στην περιοχή όπως τον Ιανουάριο του 1997 και το Δεκέμ-
βριο του 2013. Γεγονός είναι ότι μεγάλα ύψη βροχής που μπορεί να πλησιάσουν 
αυτό της 29 Σεπτεμβρίου 2018, έχουν μια περιοδικότητα που μπορεί να φτάνει 
και τα 10 χρόνια για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΒΑκής Κορινθίας.

2. Η συνολική απορροή του 24ώρου για τον Ελισσώνα έφτασε τα 3εκ κ.μ. από 
συνολικά 5,8εκ κ.μ. νερού βροχής, όταν αντίστοιχα για το Κύριλλο η απορροή 
έφτασε τα 1,27εκ κ.μ. από συνολικά 2,4εκ κ.μ. όγκου νερού.

3. Τα πλημμυρικά φαινόμενα προέκυψαν από την υπερχείλιση των δύο ποταμών 
της πόλης, λόγω της απότομης αλλαγής στη διατομή της κοίτης τους. Στην πε-
ρίπτωση του Ελισσώνα το τεχνικό έργο διευθέτησης απαιτεί νέα μελέτη που θα 
αποκαταστήσει την εγκληματική μείωση του πλάτους της κοίτης. Στην περίπτω-
ση του Κυρίλλου ανάντη και κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ 
θα πρέπει να γίνει τεχνικό διευθέτησης που θα περιλαμβάνει σαφώς διαπλάτυν-
ση της κοίτης. Τέλος στις εκβολές του Κυρίλλου το μικρό γεφυράκι της παρα-
λιακής οδού που μόλις πριν ένα χρόνο ολοκληρώθηκε, απαιτεί νέο σχεδιασμό 
μαζί με όλο το μήκος της κοίτης από την ΠΕΟ μέχρι και τη θάλασσα, με ειδική 
υδρολογική μελέτη πλημμυρικής αιχμής και διευθέτησης.

4. Είναι αναγκαία και άμεση μία συνολική Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας για 
το παράκτιο τμήμα του οικισμού Κιάτου - Κάτω Διμηνιού που θα περιλαμβάνει 
βελτίωση και αποκατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων, δεδομένου ότι 
πολύ μικρότερης έντασης ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα προκαλούν πολύ συ-
χνότερα μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης.

Πλημμύρες Κιάτου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
(ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΙΑΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΣΕ) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
(ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)
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Οµήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198     Κιν. 6972 509 307

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

Παράταση στην προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Σω-
κράτη Φάμελλου, σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, παρατείνεται έως 
το τέλος Μαΐου του 2019, η προθεσμία υποβολής των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών για τη διατήρηση του μειωμένου 
αγροτικού τιμολογίου από τους εκάστοτε δικαιούχους.
H προθεσμία που είχε οριστεί από τον Προμηθευτή Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (30/09/18) παρατείνεται, μέχρι την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να πραγματοποιη-
θεί η καταχώρηση των ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων 
αγροτικής χρήσης, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ), η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το 
τέλος Μαΐου 2019. 
Για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνδράμουν 
ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, συνεισφέροντας με το αρχείο των ηλεκτροδοτή-
σεων, καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διαθέτει σε ετοιμό-
τητα πληροφοριακό σύστημα καταγραφής των απαιτούμενων 
στοιχείων. Η εφαρμογή αναμένεται να διευκολύνει συνολικά 

τη διαδικασία αδειοδότησης χρήσεων ύδατος από τις Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις και ακολούθως την έκδοση του απαι-
τούμενου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών 
στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για 
θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.  
Συνδυάζοντας τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας ενός επικαιροποιημένου αρχείου, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) τόσο για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων των δικαιούχων μειωμένου αγροτικού τι-
μολογίου απέναντι στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
β) όσο και για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πό-
ρων, στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκα-
νών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
Οι δικαιούχοι μειωμένου αγροτικού τιμολογίου συνεχίζουν να 
έχουν τη δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων στοιχείων 
στα τοπικά υποκαταστήματα του Προμηθευτή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, αυτοβούλως, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις 
εκκρεμότητές τους.
Το συντονισμό των παραπάνω ενεργειών επιμελείται η Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

Παράταση 
υποβολής 
προγραμμάτων 
επενδύσεων σε 
οινοποιεία 

To υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ενημερώνει ότι παρατείνεται 
η ημερομηνία υποβολής των 
προγραμμάτων επενδύσεων 
σε οινοποιεία  μέχρι τις 8 
Οκτωβρίου.  
Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη 
στο πρόγραμμα υποβάλουν 
αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω 
της αντίστοιχης ψηφιακής 
εφαρμογής που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ 
αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρο-
νικά όλα τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά για την ικανοποίηση 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Στην περίπτωση που δεν 
επισυνάπτονται δικαιολογητικά 
που αφορούν κριτήρια προτε-
ραιότητας, τότε η αίτηση είναι 
επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολο-
γείται για τα κριτήρια αυτά.

θέμα
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Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας
στην Αυστρία ο Μπάμπης Κασίμης

Αγροτικά

Συνοδεύοντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στ. Αραχωβίτη
Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 

Schloss Hof της Αυστρίας Άτυπο Συμβούλιο Υπουρ-
γών Γεωργίας με θέμα συζήτησης «ΚΑΠ μετά το 
2020 – Διαμορφώνοντας το μέλλον ζωτικών αγρο-
τικών περιοχών και ποιοτικών τροφίμων στην ΕΕ». 

Τη xώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Στ. Αραχωβίτης συνοδευόμενος από 
τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δια-
χείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμη.

Στα βασικά σημεία της παρέμβασης του ο Υπουρ-
γός ανέφερε ότι ο πολυλειτουργικός ρόλος της 
γεωργίας απαιτεί την ενίσχυση και εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης, καθώς, επιπλέον της 
πρωταρχικής της λειτουργίας για την παραγωγή 
τροφίμων, συμβάλλει ουσιαστικά και στην διαμόρ-
φωση του τοπίου, στην παροχή δημόσιων αγαθών 
και ταυτόχρονα στη διατήρηση θέσεων εργασίας, 
σταθερό θεμέλιο στην παραγωγική διαδικασία. 

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας ότι η 
ανεπαρκής χρηματοδότηση θα θέσει σε κίνδυνο 
την επιτυχή εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της 
ΚΑΠ. Παρά το γεγονός ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
των παρεμβάσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020 κι-
νούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, μια πιθανή 
ανισορροπία μεταξύ επικουρικότητας και κοινών 
ενωσιακών κανόνων μπορεί να αποδυναμώσει τον 
«κοινό» χαρακτήρα της Πολιτικής και να επιφέρει 
στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, εξαιτίας ανι-
σοτήτων μεταξύ οικονομικά ισχυρών και ασθενέ-
στερων κρατών μελών. 

Προκειμένου να διατηρηθεί η γεωργική παρα-
γωγή σε όλη την Ένωση, υπάρχει πρωτίστως ανά-
γκη για διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος, 
το οποίο είναι εξαιρετικά ασταθές και ευάλωτο σε 
ποικίλους εξωγενείς  παράγοντες, όπως η κλιματική 
αλλαγή και οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις».

Ο Υπουργός επεσήμανε την σημασία  της ηλικια-
κής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, καθο-
ριστική για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των 
αγροτικών περιοχών της Ένωσης. Οι νέοι, σημεί-
ωσε, θα συμβάλουν πολύ δυναμικά στην ανάπτυξη 
και εξέλιξη του αγροτικού τομέα και, ως εκ τούτου, 
μέτρα προσέλκυσης νέων ανθρώπων και στήριξης 
της επιχειρηματικότητάς τους, στο πλαίσιο και των 

δύο πυλώνων της ΚΑΠ πρέπει να συνεχιστούν και 
να ενισχυθούν.  Πρόσθεσε, επίσης, ότι η χώρα μας 
έχει ήδη εντάξει 16.000 νέους αγρότες στο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στοχεύ-
οντας στην δημογραφική ανανέωση του αγροτικού 
πληθυσμού.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ενίσχυση περιοχών με 
φυσικούς περιορισμούς, όπως είναι οι ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές, κρίνεται απαραίτητη αφού τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα μειονεκτήματα αυ-
τών των περιοχών συνεπάγονται μειωμένη παρα-
γωγική ικανότητα και πρόσθετα κόστη. 

Ιδιαίτερη μέριμνα στήριξης των μικρών οικογε-
νειακών εκμεταλλεύσεων απαιτείται, οι οποίες εξα-
κολουθούν να είναι το πιο κοινό μοντέλο γεωργικής 
δραστηριότητας στην Ένωση. Παράλληλα, σημείω-
σε ο Υπουργός, πρέπει να  προσεχθεί, ώστε οι αυ-
ξημένες φιλοδοξίες της ΚΑΠ να μην οδηγήσουν σε 
αποκλεισμό αυτών των οικογενειακών εκμεταλλεύ-
σεων από τις ενισχύσεις, εξαιτίας της εισαγωγής και 
εφαρμογής πολύπλοκων κανόνων και υποχρεωτι-
κών δεσμεύσεων, περισσότερο γραφειοκρατικού 
και όχι ουσιαστικού χαρα-

κτήρα. 
Όσον αφορά στην  παραγωγή υψηλής ποιότητας 

τροφίμων, τονίστηκε ότι  είναι σημαντικό ο ευρω-
παίος αγρότης να συνεχίσει να στηρίζεται και να έχει 
στη διάθεσή του εργαλειοθήκη για την  παραγωγή 
υψηλής ποιότητας τροφίμων με αυξημένη προστι-
θέμενη αξία. Έτσι, θα είναι σε θέση να ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών τόσο για 
ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα όσο και για τη βιώσιμη 
παραγωγή τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η γαλλι-
κή αντιπροσωπεία παρουσίασε την υποψηφιότητα 
της κας Geslain-Laneele, μοναδική υποψήφια από 
πλευράς ΕΕ για τη θέση του Γενικού Διευθυντή 
του FAO, η οποία είχε την ευκαιρία να παρουσιά-
σει στο Συμβούλιο το όραμά της. Στην παρέμβασή 
του ο Υπουργός στήριξε την υποψηφιότητα της κας 
Geslain-Laneele, επισημαίνοντας ότι ένας γενικός 
διευθυντής προερχόμενος από τους κόλπους της 
ΕΕ θα είχε πολλά να προσφέρει στην προώθηση 
των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων μας 
για τον FAO.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333ΨΥΛΛΑΣ

ΕΛΓΑ: Καταστροφές σε 
αγροτική και ζωϊκή παραγωγή 

από τον «Ζορμπά»

Στις καταστροφές σε κηπευτικά, ελιές, μελισο-
σμήνη και σε ζωϊκό κεφάλαιο που επέφερε στην 
αγροτική και ζωική παραγωγή, ο μεσογειακός 
τυφώνας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Θε-
οφάνης Κουρεμπές, μιλώντας στην ΕΡΤ. 

Μέσα σε 48 ώρες πρέπει οι δήμοι να  έχουν 
στείλει την αναγγελία της ζημιάς. Επίσης μέσα 
σε 48 ώρες πρέπει να κάνουν τις δηλώσεις που 
αφορούν ζημιές για το ζωϊκό κεφάλαιο εξήγησε 
ο κ. Κουρεμπές.

Στη συνέχεια γίνονται οι εξατομικευμένες εκτι-
μήσεις και όταν ολοκληρωθούν γράφονται τα 
πορίσματα και προχωράμε στις πληρωμές των 
αποζημιώσεων. Απαιτούνται τρεις μήνες για τις 
πληρωμές των αποζημιώσεων στη φυτική παρα-
γωγή γιατί είναι μεγάλη η έκταση της καταστρο-
φής. Οι αποζημιώσεις για το ζωϊκό κεφάλαιο πλη-
ρώνονται πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα μήνα, όπως 
ενημέρωσε ο κ. Κουρεμπές.

Πηγή: www.ert.gr

Αγροτικά

Πληρωμή αποζημιώσεων 
777.449,68€ για την 

Κορινθία από τον ΕΛΓΑ
Κατεβλήθησαν πριν λίγες μέρες από τον ΕΛΓΑ απο-

ζημιώσεις συνολικού ύψους 38,5 εκατομμυρίων ευρώ 
σε 66.148 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο 
πλαίσιο αυτό, δικαιούχοι στο Νομό Κορινθίας αποζημι-
ώθηκαν με ποσό που ανέρχεται σε 777.449,68 ευρώ.

Με την πληρωμή αυτή πρακτικά ολοκληρώνεται, 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, η εκκαθάριση των απο-
ζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια, στη 
φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, που συνέ-
βησαν εντός του 2017 και του πρώτου τριμήνου του 
2018.

Επίσης καταβάλλεται το υπολειπόμενο 20% των 
αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής για τις ζημιές που 
είχαν ήδη εκκαθαρισθεί και μένει πλέον να καταβληθεί 
το 10%.



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

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

MEDI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

MEDI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

MEDI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΑΠΟ
80€

65€

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

10%

Ο ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ 
ΗΛΙΚΙΑ!!!

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ… 

ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ, ΛΑΜΨΗ, ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, 
ΑΚΜΗ, ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ-ΓΥΑΛΑ∆Α.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σεμινάριο δημιουργικής γραφής
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ διοργανώνει σεμινάριο υψηλού 

επιπέδου σε συνεργασία με το μοναδικό ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΑΣ. 

Εισηγητής θα είναι ο κορυφαίος σύγχρονος σεναριογράφος Γιώργος 

Φειδάς. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας και η αεικίνητη πρόεδρός 

του Αντιγόνη Βογιατζή-Ζακούρα αναλαμβάνουν για άλλη μία φορά πρω-

τοβουλίες οι οποίες αναδεικνύοντας πολιτισμικά τον τόπο μας, εγκαινι-

άζοντας μια συνεργασία με έναν κορυφαίο σεναριογράφο και ένα Μετα-

πτυχιακό Προγραμμα μοναδικό στην Ελλάδα με διάσημους συνεργάτες 

όπως- εκτός από τον ίδιο τον κ. Φειδά- τον σπουδαίο νεοέλληνα ποιητή 

Τίτο Πατρίκιο και τον διάσημο συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου, από τις 9 π.μ. 

Ευγενική συνεργασία: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κο-

ρινθίας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Ν. Κορινθίας

Ευγενική Συμβολή: ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων

Η εφημερίδα μας έχει την τιμή να είναι χορηγός επικοινωνίας.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Μ.Ε.

«Νέο σύστημα 
Πανελλαδικών 
και επαγγέλματα 
αιχμής» 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντι-
στών Μ. Εκπαίδευσης του Ν. 
Κορινθίας σας προσκαλεί στην 
εκδήλωση που διοργανώνει 
στο πλαίσιο της Έκθεσης «Πε-
λοπόννησος 2018» το Σάββατο 
6 Οκτωβρίου στις 11.00΄ π.μ. 
στο χώρο του Συνεδριακού 
Κέντρου της Έκθεσης στο Λιμά-
νι της Κορίνθου.
Θέμα: «Νέο Σύστημα Πανελ-
λαδικών και Επαγγέλματα 
Αιχμής»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ. Κωνσταντί-
νος Κότιος Διδάκτωρ ΑΠΘ, 
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, 
(EMPLOY)
Παρεμβαίνουν: 
1. Ο Πρόεδρος της ΟΕΦΕ, κ. 

Γιάννης Βαφειαδάκης
2. Η πρόεδρος του Συνδέσμου  

Φιλολόγων Ν. Κορινθίας 
(παράρτημα της ΠΕΦ), κ. 
Αντιγόνη Βογιατζή

3. Ο πρόεδρος του τοπικού 
παραρτήματος της Μαθημα-
τικής Εταιρείας, κ. Σταύρος 
Σταυρόπουλος

4. Εκπρόσωπος της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών

εκδήλωση

σελ. 20

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

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

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Εκδηλώσεις

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

Ο Δρ Μάνος Δανέζης
σε ομιλία στο Κιάτο

Συνεχίζει ο DADDY COOL στο Περιγιάλι

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

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

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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

Τέσσερις ακόμα φρέσκες παραστάσεις για τον 
μήνα Οκτώβριο προγραμματίζει το Θέατρο Περιγια-
λίου με την πολύ επιτυχημένη παράσταση "Daddy 
Cool"! O cool πατέρας, οι κόρες του, ο ανιψιός, η 
οικονόμος, ο παραγιός, ο αρχαιολόγος, η μοιρολο-
γίστρα, η δημοσιογράφος και το συνεργείο της, σας 
προσκαλούν και τον μήνα Οκτώβριο στην μαύρη, 
ξεκαρδιστική κωμωδία της Νέας σκηνής, στο θέα-
τρο Περιγιαλίου. 

Κωμωδία μαύρη, σπαρταριστή, σύγχρονη αλλά 
και ταυτόχρονα βγαλμένη λες από όνειρο… Ένα 
όνειρο της λοβιτούρας, με ήρωες χαρακτήρες κα-
θημερινούς ή μήπως όχι; Ακροβατώντας ανάμεσα 
στο φανταστικό και το πραγματικό, το σύνηθες και 
το ακραίο, την αλήθεια και το ψέμα ακόμα και στη 
ζωή και στο θάνατο… Ματαιότης ματαιοτήτων τα 
πάντα… ξέρεις… ξάδερφε…

"Daddy cool "σε σκηνοθεσία Αλέκου Ξανθάκη.
Τετάρτη 3, Παρασκευή 5, Σάββατο 13 και Κυρια-
κή 14 Οκτώβρη. Στις 9.00 μ.μ. Τηλέφωνα κρα-
τήσεων: 27410 86330, 6989 189368, 6984 697844

Βραβεία και στου Ζωγράφου
Δύο ακόμα βραβεία και έναν έπαινο απέσπασε η Κε-
ντρική σκηνή του θεάτρου Περιγιαλίου για το έργο 
της "Μάνα, μητέρα, μαμά" του Γιώργου Διαλεγμέ-
νου, στους 32ους Πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες 
ερασιτεχνικών θιάσων στου Ζωγράφου. Βραβείο 
σκηνοθεσίας δόθηκε στην Πολυξένη Ορκοπού-
λου-Ξανθάκη και Αλέκο Ξανθάκη, βραβείο πρώτου 
αντρικού ρόλου στον Ηλία Λέκκα και έπαινος στην 
πρωτοεμφανιζόμενη Κατερίνα Αντωνίου.
Το πολυβραβευμένο έργο θα παιχτεί στο Δημοτικό 
θέατρο Κορίνθου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο Δρ Μάνος Δανέζης, Αστρο-

φυσικός, μέλους του Σώματος 

Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών, μετά τη ομιλία 

του στα παιδιά του σχολείου μας, 

θα δωσει Διάλεξη – συζήτηση  με 

θέμα:

 "Οι νέα επιστημονική γνώση 

ως αφετηρία μιας νέας πολιτισμι-

κής συνειδητότητας" την Τετάρτη 

10 Οκτωβριου 2018 στις 18:00 

στην αιθουσα του δημαρχειου 

Κιατου. Η είσοδος είναι ελεύθε-

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Εκδηλώσεις

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. Διδάκτωρ 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)

Η Νέα Διάπλαση 
Μπολατίου φιλοξενεί 

το "Θείο Βάνια"

Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΟΎΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ  
Εκδόσεις: ΠΝΟΗ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786185307110
Αριθμός σελίδων: 184

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Σ' έναν κόσμο ρευστό, μεταβαλ-
λόμενο, τραγικά επικίνδυνο μερι-
κές φορές, οι ήρωές μας, ντόπιοι 
ή αλλοδαποί, μοιάζουν να μετεω-
ρίζονται καθώς παλεύουν με τις 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της 
νέας εποχής. Δοκιμάζονται, αλλη-
λεπιδρούν κι αλληλοεπηρεάζονται, 
αλλά κυρίως αναμετρώνται με τον 
ίδιο τους τον εαυτό και την ηθική 
τους υπόσταση στην προσπάθειά 
τους να παραμείνουν όρθιοι. 

"Τσακίζει ο πόνος αν σταθείς σ' 
ένα παρελθόν που πληγώνει, σ' ένα 
"γιατί" χωρίς απάντηση".

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα βιβλίο που ενώ έχει τόσο 

λίγες σελίδες, λέει τόσα πολλά. 16 
διηγήματα που πατάνε στη απόλυτη 
πραγματικότητα της Ελλάδας του 
σήμερα, σφύζουν από ζωή, χωρίς 
ωραιοποιήσεις, ιστορίες που κινού-
νται κάτω από την επιφάνεια, πάνω 
στην οποία πολλοί από μας αρεσκό-
μαστε να κινούμαστε, γιατί πολύ 
απλά μέσα σε αυτές τις ιστορίες θα 
μπορούσε να πρωταγωνιστεί  ΕΝΑΣ 
ΑΠΟ ΜΑΣ. 16 ιστορίες μοναδικές, 
ανεξάρτητες μεταξύ τους, γραμμέ-
νες με πολύ αγάπη και τρυφερότη-
τα. Η συγγραφέας με την υπέροχη 
γραφή της, μας δίνει τη πραγματική 
διάσταση των ιστοριών αυτών, άλ-
λοτε με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα 

κι άλλοτε όχι. Μας δίνει τροφή να 
προβληματιστούμε και σίγουρα θα 
πιάσουμε τον εαυτό μας να αναρω-
τιόμαστε: Εμείς πως και δεν αντιλη-
φθήκαμε αυτή τη πλευρά της ζωής; 
Κι ας διαδραματίζεται ακριβώς δί-
πλα μας.

Θερμά συγχαρητήρια στη κυρία 
Τσαγκαράκη που καταπιάστηκε με 
όλες τις επιπτώσεις και τα προβλή-
ματα της οικονομικής, και όχι μόνο, 
κρίσης που αφορά όλους, ανεξάρ-
τητα από φύλο, χρώμα, εθνικότητα.

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε 
στη Δράμα, μεγάλωσε στην Αττική, 
σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην 
Πάτρα και τελικά εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα. Λάτρης της ζωής και των τα-
ξιδιών, των νέων επαφών κι εξερευ-
νήσεων, έρχεται μ' αυτή τη συλλογή 
διηγημάτων της να καταθέσει όσα 
αφουγκράστηκε από τη ζωή όπως 
αυτή διαμορφώθηκε μετά την οικονο-
μική κρίση, το μεταναστευτικό ρεύμα 
και την εξάπλωση της τρομοκρατίας. 
Η συλλογή διηγημάτων της με τίτλο 
"Ένας από μας" κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Πνοή, υπό την αιγίδα του 
ομίλου για την Unesco Λόγου, Τεχνών 
και Επιστημών Ελλάδας.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου για μία 
και μοναδική παράσταση στο Θέατρο 
της Νέας Διάπλασης στο Μπολάτι θα 
παρουσιαστεί το κλασικό έργο του Α. 
Τσέχωφ "Θείος Βάνια" από το Θέατρο 
Σε Φόρμα.

 Ο συνταξιούχος καθηγητής Σερε-
μπριακώφ και η νεαρή γυναίκα του 
Ελένα καταφτάνουν στο απομακρυ-
σμένο υποστατικό τους στη ρωσική 
επαρχία, το οποίο συντηρούν η Σόνια 
κόρη του καθηγητή από τον πρώτο 
του γάμο και ο θείος της, Βάνια. Η 
παρουσία τους αναστατώνει τη ζωή 
των ανθρώπων του κτήματος, δια-
ταράσσει τις ισορροπίες και φέρνει 
στην επιφάνεια χαμένα όνειρα και 
ανεκπλήρωτους πόθους. Η φθορά της 
καθημερινότητας, η πλήξη, τα λάθη, 
οι δικαιολογίες, ένας υποδόριος ερω-
τισμός και μια σχεδόν σουρεαλιστική 
αντιμετώπιση της πραγματικότητας 

χαρακτηρίζουν τη ζωή των ηρώων, 
που βλέπουν τον κόσμο γύρω τους να 
αλλάζει αναπόφευκτα.

Το κλασικό αριστούργημα του Άντον 
Τσέχοφ, ένα έργο βαθιά ποιητικό, 
τρυφερό και ανθρώπινο, όπου η ζωή 
σχοινοβατεί ανάμεσα στο δράμα και 
την κωμωδία.
Σκηνοθεσία: Τάκης Τσαρσιταλίδης 
ΔΙΑΝΟΜΗ:
Μιχαήλ Αστρώφ: Κωνσταντίνος Ρί-
σκας
Μαρίνα Τιμοθέγεβνα: Μαρίνα Κράλλη
Ιβάν Βοϊνίτσκι (Βάνια): Στέφανος Παΐ-
ζης
Αλέξανδρος Σερεμπριακώφ: Σωτήρης 
Πανταζής
Ελένα Αντρέγεβνα: Βάλια Πίσχου
Σοφία Αλεξάντροβνα (Σόνια): Βάνα 
Χαραμή
Ηλγιά Τελιέγκιν: Αλέξης Μπαλασινός 
Μαρία Βασίλιεβνα: Αγγελική Πατσατζή
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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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΏΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΑ-ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΘΛΟΙ ΩΣ ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΩΣ ΑΘΛΟΣ
(ΑΠΟ ΜΥΘΟ ΠΟΙΗΣΗ)
Εκδόσεις : Βασδέκης
Σελίδες : 170
ISBN : 978-960-8273-66-5
Πρώτη Έκδοση : 2018, Μάρτιος

Τι ήταν αυτό που ανάγκασε το συγ-
γραφέα να ξαναγράψει την ιστορία του 
Ηρακλή από την αρχή;

Τι αντιπροσωπεύει ο Ηρακλής στην 
ελληνική μυθολογία;

Χρειάζεται σήμερα ένας Ηρακλής, ή 
θα παρέμενε άνεργος ή στην καλύτε-
ρη περίπτωση σαλτιμπάγκος σε περι-
οδεύοντα θίασο;

Ο συγγραφέας δίνει με το δικό του 
μοναδικό τρόπο την απάντηση.

Τα προβλήματα της κοινωνίας μας 
είναι τόσο μεγάλα και σύνθετα που 
μόνο κάποιος με τις υπερφυσικές δυ-
νατότητες ενός Ηρακλή θα μπορούσε 
να τα λύσει.

Μόνο κάποιος που ξέρει να χρησι-
μοποιεί την εξυπνάδα για να εφευρί-
σκει λύσεις και το ρόπαλο για να τις 
επιβάλει, είναι κατάλληλος για τη δύ-
σκολη δουλειά.

 Αφού όμως η εποχή των ηρώων 
και των ημιθέων έχει παρέλθει και οι 
θεοί δε φαίνεται να ασχολούνται ιδιαί-
τερα με τα προβλήματα των θνητών, 
ο Σώκος ζωντάνεψε τον ‘γίγαντα’ και 
του ανέθεσε να επαναλάβει τους δώ-
δεκα άθλους του, με τη διαφορά ότι 
πλέον έχει να αντιμετωπίσει ταυτό-
χρονα και τα σύγχρονα προβλήματα.

Ο συγγραφέας με περισσή μα-
εστρία συνδέει τους αρχαίους 
μύθους με τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα, τις Στυμφαλίδες όρ-
νιθες με την τρόικα και τις αξιο-
λογήσεις, τα βόδια του Γηρυόνη 
με την κοινωνική οπισθοδρό-
μηση. Με τον τρόπο αυτό ανα-
δεικνύει όλα τα αγκάθια που 
μας ταλανίζουν τα τελευταία 
χρόνια. Χρέος, δανειστές τρόι-
κα, εφορία, διαφθορά, ασφαλι-
στικό, αποδιοργάνωση κλπ.

Η αλήθεια είναι ότι δεν εί-
χαμε ποτέ κράτος θαλερό και 
αξιόπιστο, απλά η κρίση ήρθε 
και έβγαλε στην επιφάνεια, όλα 
όσα κρύβαμε επιμελώς κάτω 
από το χαλί.

Εκτιμώ ότι ο στόχος, η μάλ-
λον οι στόχοι  του συγγραφέα 
είναι 

αφενός να αναδείξει τις τρύπες και 
τα μπαλώματα στο ρούχο που φορά η 
σημερινή Ελλάδα,   

αφετέρου να συνειδητοποιήσουμε 
ότι τα προβλήματα μας θέλουν δυνα-
μικές παρεμβάσεις για να τα λύσουμε. 

Πιθανότατα κάποιος να σκεφτεί ότι 
τελικά δεν έχουμε έναν Ηρακλή για να 
καθαρίσει την ‘κόπρο του Αυγεία’ και 
να λαμπικάρει πάλι η χώρα, ή ίσως, ότι 
Ηρακλής είναι ο ένας ή ο άλλος λαο-
πρόβλητος και αξιο-ψήφιστος πολιτι-
κός ηγέτης, στον οποίο θα αναθέσου-
με ως άλλοι Ευρυσθείς, να επιτελέσει 
τα δέοντα.

Άποψη μου είναι ότι και οι δύο προ-
σεγγίσεις είναι λανθασμένες.

Μόνο αν  εμείς ο λαός ενδυθούμε 
τη ‘λεοντή’ και πάρουμε το ‘ρόπαλο’, 
έχουμε ελπίδα.

Μόνο αν εμείς απαιτήσουμε και 
αποδεχτούμε, δυναμικές παρεμβά-
σεις, θα δικαιούμαστε ένα πιο αισιόδο-
ξο και φωτεινό μέλλος.

Η εποχή των ηρώων έχει τελειώσει, 
αν υπήρξε ποτέ. Ο αρχαίος μύθος και 
η σύγχρονη εκδοχή του, αυτό  που 
τελικά φανερώνουν είναι ότι αν περι-
μένουμε έξωθεν βοήθεια μάλλον θα 
περιμένουμε πολύ. Οι Στυμφαλίδες 
όρνιθες τρόμαξαν και μετακόμισαν σε 
παραδιπλανή λίμνη, οι δε στάβλοι του 
Αυγεία ξαναγέμισαν κοπριά μετά την 
αποχώρηση του Ηρακλή.

Το κείμενο είναι γραμμένο με σατι-
ρική και ευτράπελη διάθεση και στυλ, 
που το καθιστά ευχάριστο και ευκολο-
διάβαστο. 

Αποτελείται από 2.578 στίχους 
ομοιοκατάληκτους, αποκτώντας τη 
μορφή ποιήματος.  Ο συγγραφέας-
ποιητής συνέχισε με τον τρόπο αυτό 
την ένδοξη αλλά δύσκολη ‘επική’ πα-

ράδοση του Ομήρου ή του Κορνάρου. 
Αυτό από μόνο του είναι συγγραφι-

κό κατόρθωμα που αναδεικνύει την 
ικανότητα του γράφοντος.

Πολύ σημαντικό είναι και το γλωσ-
σάρι που συνοδεύει το κείμενο και 
ερμηνεύει ή πληροφορεί, για τις εκα-
τοντάδες ονομάτων και ‘σπανίων’ λέ-
ξεων (μέτρησα 374 λήμματα).

 Το βιβλίο θα μπορούσε να διαβαστεί 
απλά ως ευχάριστο ανάγνωσμα, που 
μας ξαναθυμίζει τον αρχαίο μύθο. Στην 
πραγματικότητα είναι ένα βαθύτατα 
πολιτικό κείμενο προβληματισμού για 
τις λύσεις που απαιτεί η τραυματική 
εμπειρία της καθημερινότητάς μας.

«Αν στη ζωή σου δράκοντες 
βλέπεις κι άλλα θηρία,

γίνε εσύ ο Ηρακλής για κάθε 
‘καρχαρία’».

Ο συγγραφέας
Ο  Γιάννης Σώκος είναι δημοσιογρά-
φος-επικοινωνιολόγος.
Γεννήθηκε στο Διμηνιό Κορινθίας το 
1949.
Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο & Δημοσιογρα-
φία.
Διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΑΤΕ 
advertising. 
Ασχολήθηκε με την πολιτική και εμπο-
ρική διαφήμιση. Δίδαξε σεναριογραφία 
και επικοινωνία.
Έγραψε τηλεοπτικά, κινηματογραφικά, 
ραδιοφωνικά σενάρια και κείμενα για 
πλήθος ΜΜΕ της Αθήνας και επαρχί-
ας. Διατηρούσε για πολλά έτη χιου-
μοριστικές σελίδες σε εφημερίδες και 
περιοδικά.
Μετέχει σε λογοτεχνικές ενώσεις .
Έχει τιμηθεί με βραβεία κι επαίνους.
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3.000 προσλήψεις το 
2019 -Τα τρία βήματα  

Στα τέλη του 2019 θα ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για την πρόσληψη 3.000 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου, στις 
δομές του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι». Αυτό ανέφεραν στους εν 
ενεργεία εργαζομένους του προγράμ-
ματος, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης, 
οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί τους.
Σύμφωνα με τις αναφορές των 
υπουργών, η διαδικασία θα γίνει σε τρία 
«βήματα»:
Α) Εντός του Οκτωβρίου 2018 θα 
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα 
προσβλέπει την πρόσληψη 3.000 εργα-
ζομένων αορίστου χρόνου.
Β) Τον Νοέμβριο ή στις αρχές Δεκεμ-
βρίου θα ακολουθήσει Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (Χαρίτση, Ξενογιαννα-
κοπούλου, Φωτίου) που θα καθορίζει 
τα κριτήρια για τις προσλήψεις και τις 
ειδικές ρυθμίσεις που θα υπάρξουν 
ώστε να μοριοδοτηθεί το υπάρχον 
προσωπικό. «Οι ρυθμίσεις θα γίνουν 
σε συνεργασία και με διάλογο με τους 
εργαζομένους», σημείωναν κυβερνητι-
κές πηγές.
Γ) Στις αρχές του 2019 θα εκδοθεί η 
σχετική προκήρυξη για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ και 
τέλος του 2019 θα βγουν τα οριστικά 
αποτελέσματα και θα γίνουν οι προσλή-
ψεις των 3.000 υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουργοί 
ανέφεραν ότι θα επιδιώξουν να «μπουν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι εν ενερ-
γεία εργαζόμενοι του προγράμματος».

Βοήθεια στο Σπίτι
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Από 1η Οκτωβρίου
ο εμβολιασμός για τη γρίπη

Την 1η Οκτωβρίου ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός για 
τη σεζόν 2018-2019 και εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας κα-
θορίζει τις ομάδες υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να εμβο-
λιαστούν κατά προτεραιότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο το αντιγριπικό 
εμβόλιο συστήνεται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψη-
λού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, οι επαγγελματίες υγείας, 
οι ανοσοκατασταλμένοι και οι:
• πάσχοντες από άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• οι ασθενείς με καρδιακό νόσημα με σοβαρή αιμοδυναμική 

διαταραχή
• όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση
• οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική αναιμία
• οι ασθενείς χρόνια νοσήματα, όπως σακχαρώδη διαβήτη, 

νεφρική νόσο, μεταβολικό σύνδρομο, νευρολογικές/νευ-
ρομυϊκές διαταραχές

• οι έγκυες, οι λεχωΐδες, οι θηλάζουσες
• τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

Επίσης, συστήνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός όσων έρ-
χονται σε επαφή με βρέφη ή ηλικιωμένους, όσοι διαβιούν σε 
κλειστές δομές (π.χ. σωφρονιστικά καταστήματα, στρατιώτες, 
τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, σπουδαστές στρατιωτι-
κών σχολών κ.α.).

«Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός αλλά βασίζεται  και 
διασφαλίζεται με τη συναίνεση των γονέων», τόνισε ο υπουρ-
γός Υγείας Ανδρέας Ξανθός από το βήμα της Βουλής απαντώ-
ντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή με το Ποτά-
μι, Σπύρου Λυκούδη.

«Τα εμβόλια είναι ένα κρίσιμο μέτρο προστασίας της δημό-
σιας αλλά και της ατομικής υγείας όπως προβλέπει η διεθνής 
επιστημονική βιβλιογραφία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ), επομένως δεν τίθεται καν το δίλλημα: ναι ή όχι 
στον εμβολιασμό», ξεκαθάρισε ο υπουργός Υγείας, σημει-
ώνοντας ότι δεν υπήρξε ουδεμία «αμφισημία» δήλωσης ή 
εγκυκλίου που να δικαιολογεί το θόρυβο περί υποχρεωτικό-

τητας των εμβολιασμών που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο 
διάστημα. 

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά εμ-
βολιαστικής κάλυψης που έχει η χώρα μας σημειώνοντας 
ότι αυτό δεν δημιουργεί εφησυχασμό αλλά εγρήγορση στην 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της εμβολιαστικής κουλτούρας 
των πολιτών. Αναφέρθηκε μάλιστα σε συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες που έλαβε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
προς την κατεύθυνση αυτή όπως: η ενημέρωση της Επιτρο-
πής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από εκπροσώπους 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και της Εθνικής Επιτρο-
πής Βιοηθικής, η καθιέρωση των νέων βιβλιαρίων Υγείας του 
Παιδιού, που όπως σημείωσε ο Α. Ξανθός είναι «ένα εγχειρί-
διο αγωγής υγείας και προώθησης των εμβολιασμών», οι κα-
μπάνιες του ΚΕΕΛΠΝΟ που είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί, 
πέρυσι, κατά 50% ο  εμβολιασμός των πολιτών για τη γρίπη 
και να διπλασιαστεί ο εμβολιασμός του προσωπικού του ΕΣΥ. 

Αναφέρθηκε τέλος στις εμβολιαστικές παρεμβάσεις που 
γίνονται συστηματικά, όλο αυτό το διάστημα, τόσο στους προ-
σφυγικούς πληθυσμούς, όσο και σε ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες, όπως οι Ρομά.

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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Οικογενειακός γιατρός:
Τι θα συμβεί σε όσους δεν κάνουν εγγραφή

Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 ο θεσμός 
του οικογενειακού γιατρού θα είναι υπο-
χρεωτικός για όλους, που σημαίνει ότι όσοι 
πολίτες δεν εγγραφούν χάνουν τη δυνατό-
τητα προληπτικού ελέγχου, χωρίς βέβαια να 
αποκλείονται από το σύστημα Υγείας, όπως 
διευκρίνισε, ο Σταμάτης Βαρδαρός, αναπλη-
ρωτής γ.γ υπουργείου Υγείας, υπεύθυνος για 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Μιλώντας στην 
ΕΡΤ, ο αναπληρωτής γ.γ υπουργείου Υγείας, 
ανέπτυξε αναλυτικά το θεσμό του οικογενει-
ακού γιατρού.

Τι είναι ο Οικογενειακός Γιατρός;
O Οικογενειακός γιατρός είναι ένας σύμ-

βουλος Υγείας. Θέλουμε αυτή λειτουργία να 
ξεκινήσει και να εφαρμόζεται από το Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας, είναι μια δωρεάν παροχή για 
τον πολίτη.

Μπορεί ένας ασφαλισμένος να πηγαίνει σε 
έναν ιδιώτη γιατρό ο οποίος δεν θα είναι σε 
μία από τις κατηγορίες του Οικογενειακού;

Ναι, προφανώς θα μπορεί και να πηγαίνει 
και θα τον αποζημιώνει όπως μέχρι σήμερα 
το Δημόσιο.

Ο Οικογενειακός τι ειδικότητες έχει;
Θα είναι Γενικός γιατρός, παθολόγος και 

παιδίατρος. Μπορεί να συνταγογραφήσει μια 
μεγάλη γκάμα εξετάσεων. Υπάρχουν περι-
πτώσεις που δεν μπορεί να συνταγογραφή-
σει ή κρίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω εξει-
δικευμένη φροντίδα, άρα θα παραπέμψει σε 
έναν άλλο ειδικό γιατρό.

Ο Οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον 
ασθενή;

Όχι. Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται 
από τον πολίτη, εμμέσως, μέσω της φορο-
λογίας. Δεν υπάρχει ιδιωτική πληρωμή. Δεν 
χρεώνεται.

Ωράριο του Οικογενειακού γιατρού
Θα λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργού-

σε μέχρι τώρα ο συμβεβλημένος γιατρός με 
το Δημόσιο. Για να εξυπηρετήσει την νύχτα 
έναν ασθενή, αυτό αφορά τον ίδιο τον για-
τρό. Το κατά πόσον είναι προσβάσιμος, γιατί 
έχει μια λίστα που εξυπηρετεί. Η συνήθης 
πρακτική και δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό, 
τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά θα 
εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία και από 
τα Κ.Υ που εφημερεύουν στις αστικές και 
ημιαστικές περιοχές.

Πως βρίσκουμε τον Οικογενειακό γιατρό;
Toν βρίσκουμε, είτε επισκεπτόμενοι μια 

δημόσια δομή της περιοχής μας, ή μια ΤΟΜΥ 
της περιοχής μας, έχουμε 96 τέτοιες δομές 
σε όλη τη χώρα και μέχρι τέλος του έτους θα 
έχουν ξεπεράσει τις 120, είτε επισκεπτόμενοι 
έναν συμβεβλημένο γιατρό του συστήματος 
Υγείας, ή ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα 
της ΗΔΙΚΑ ή μέσα από την ιστοσελίδα του 
υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, χρειάζεται μετά 
την ηλεκτρονική αίτηση, ένα ραντεβού με τον 
Οικογενειακό γιατρό για να γίνει αποδεκτή η 
αίτηση και να ξεκινήσει η λειτουργία του Ατο-
μικού Ηλεκτρονικού Φακέλλου, το οποίο εί-
ναι η καινούργια υπηρεσία του συστήματος, 
γιατί μεταξύ άλλων, ο οικογενειακός γιατρός 
πέρα από τη λίστα φροντίδας των ανθρώπων, 
έχει και την ευθύνη ανάπτυξης του Ατομικού 
Ηλεκτρονικού Φακέλλου. Ένας φάκελλος 
όπου θα συγκεντρώνεται η πληροφορία που 
θα αφορά τον κάθε εγγεγραμμένο πολίτη

Όσοι δεν έχουν Οικογενειακό γιατρό κοντά 
τους, τι κάνουν;

Yπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις και αδυ-
ναμίες στο σύστημα που είναι δομικές. Υπάρ-
χουν κάποια κενά σε απομακρυσμένες περι-
οχές και σε νησιωτικές που ακόμα και όταν 
προκηρύσσουμε μόνιμες θέσεις, το ιατρικό 
σώμα είναι απρόθυμο να ανταποκριθεί.

Η στελέχωση των δημόσιων δομών είναι 
αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο βάρος.

Για να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός, πόσοι 
γιατροί χρειάζονται;

Αυτή τη στιγμή έχουμε 3000 εγγεγραμμέ-
νους γιατρούς στο σύστημα και ήδη οι 2000 
είναι ήδη στο σύστημα. Χρειαζόμαστε περί-
που από 500 έως 1000 ακόμα για να έχουμε 
καθολική κάλυψη.

Το βασικό θέμα είναι ότι, οι νέοι γιατροί 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν 
μεταναστεύσει τα προηγούμενα χρόνια στο 
εξωτερικό. Ένας μεγάλος αριθμός, πάνω 
από 16.000 βρίσκονται έξω. Ήδη και με τις 
προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις, αρχίζει δει-
λά δειλά η αναστροφή αυτού του κλίματος. 
Βλέπουμε έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι 
στα συστήματα Υγείας του εξωτερικού να 
επιστρέφουν.

Ένας δεύτερο θέμα είναι ότι, υπάρχει ένα 
έντονο φαινόμενο αστυφιλίας και αυτό είναι 
διαχρονικό πρόβλημα.

Οι ανάγκες του συστήματος με τους οικο-
νομικούς πόρους, έχουν μια αναντιστοιχία. 
Ήδη σε κάποιες αγροτικές περιοχές με το 
επιπλέον επίδομα αγόνου έχουν αρχίσει και 
στελεχώνονται.

Το σημαντικό είναι ότι μιλάμε πια επί ενός 
σχεδίου που υλοποιείται. Έχουν γίνει δεκαο-
κτώ απόπειρες στο παρελθόν νομοθέτησης 
ενός πρωτοβάθμιου συστήματος Υγείας. Το 
βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο στην πράξη, 

προφανώς και με τις δυσκολίες του.
Από 1η Ιανουαρίου του 2019, ο Οικογενει-

ακός γιατρός θα λειτουργεί σε όλη τη χώρα 
και εκτός από την φροντίδα του ασθενή, θα 
συνταγογραφεί χωρίς κόστος.

Πόσους θα εξυπηρετεί ο Οικογενειακός 
γιατρός;

Έχει ένα «ταβάνι» 2.250 ατόμων που εγ-
γράφονται, αλλά δεν θα εξυπηρετεί τόσους, 
έχει ένα 10-15% που θα εξυπηρετεί μηναία.

Αν δεν μπω στο σύστημα τι χάνω;
Αν υπάρχει οικογενειακός γιατρός και δεν 

εγγραφούμε, χάνουμε τη δυνατότητα προ-
ληπτικού ελέγχου, χάνουμε την δυνατότητα 
σε μια νέα υπηρεσία και χάνουμε και χρόνο, 
γιατί ο οικογενειακός γιατρός κανονίζει πολύ 
νωρίτερα τα ραντεβού μας με μια άλλη ειδι-
κότητα.

Οι χρόνιοι ασθενείς που τους παρακο-
λουθεί ένας άλλος γιατρός, πχ καρδιολόγος, 
αυτοί παίρνουν μια ετήσια παραπομπή και 
δεν ταλαιπωρούνται άλλη φορά, εκτός αν 
χρειάζονται τις υπηρεσίες του Οικογενειακού 
γιατρού.

Έχουμε εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι μέχρι 
το τέλος του έτους θα έχουμε εξοικονόμηση 
πάνω από 4 εκατ. ευρώ από ιδιωτικές ια-
τρικές δαπάνες των οικογενειών. Αυτό είναι 
πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι λεφτά που 
έφευγαν από τις τσέπες ανθρώπων που δεν 
είχαν την οικονομική ευχέρεια.

) gnomipoliton@gmail.com
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
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Κόντρα στα ανθρώπινα όρια
Θριάμβευσε ο Ιάπωνας Ισικάουα στην διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη

Ο Ιάπωνας Γιοσιχίκο Ισικάουα 
αναδείχθηκε νικητής του 36ου 
ιστορικού αγώνα υπεραποστάσεων 
Σπάρταθλον, αφού κάλυψε τα 246 
χλμ της διαδρομής σε 22 ώρες 55 
λεπτά 14 δευτερόλεπτα. 

Ο αγώνας στη Σπάρτη ολοκληρώθη-
κε, όπως ακριβώς ξεκίνησε την Παρα-
σκευή από την Αθήνα, δηλαδή υπό συ-
νεχή και έντονη βροχόπτωση η οποία 
δημιούργησε μεγάλα προβλήματα κι 
έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπά-
θεια των αθλητών στα ορεινά και σκο-
τεινά μονοπάτια της διαδρομής.

Μάλιστα από το μεσημέρι και μετά, 
αντί για μείωση, υπήρξε ένταση των φαι-
νομένων με αποτέλεσμα πολλοί δρομείς 
να εγκλωβιστούν στο 68ο και 69ο σημείο 
ελέγχου (λίγο έξω από το χωριό Βου-
τιάνοι), λόγω της κακοκαιρίας (δυνατοί 
άνεμοι και βροχή). Για το λόγο αυτό η 
οργανωτική επιτροπή αποφάσισε να επι-
τραπεί στους συνοδούς να βρίσκονται δί-
πλα στους δρομείς, να τους βοηθούν και 
να τους προστατεύουν ώστε να φθάσουν 
στον τερματισμό με ασφάλεια, χωρίς 
χρονικό περιορισμό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ισικάουα 
τερμάτισε στο άγαλμα του Λεωνίδα λίγο 
πριν τις 06.00 το πρωί και καταχειρο-
κροτήθηκε από εκατοντάδες κατοίκους 
της Σπάρτης που παρά το δύσκολο της 
ώρας και τις καιρικές συνθήκες βρέθη-
καν στον τερματισμό, μαζί με τον Δή-
μαρχο της πόλης, Βαγγέλη Βαλιώτη. Ο 
Ιάπωνας δρομέας το 2017 ήταν 4ος.

«Από το 130 χλμ και μετά τα πόδια 
μου έβγαλαν φτερά. Ανέβασα το ρυθμό 
μου, πέρασα τον Ολιβέιρα και από εκεί 
και μετά έβλεπα μόνο την Σπάρτη, είπε 
ο Ισικάουα μετά τον τερματισμό του».

Τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου 
κατέλαβαν δύο επίσης γνώριμοι του 
Σπάρταθλον από τον περσινό αγώνα. 
Ο λόγος για τον Τσέχο Μπρούνο Ρά-
ντεκ που, όπως και το 2017, πήρε τη 2η 
θέση με 23 ώρες 37 λεπτά 28 δευτερό-
λεπτα και τον Πορτογάλο Ζοάο Ολιβέι-
ρα ο οποίος κατετάγη 3ος (επίσης ήταν 
3ος πέρυσι) με 24 ώρ. 34 λ. 30 δευτ.

«Μετά το Ζευγολατιό 
ανέκτησα τις δυνάμεις μου»

«Αντιμετώπισα πολλά προβλήματα 
από το 90ο χλμ μέχρι και το 130ό με 
στομαχικές διαταραχές και με κράμπες 
και προς στιγμήν σκέφτηκα να εγκατα-
λείψω την προσπάθειά μου. Αμέσως 
όμως μετά το Ζευγολατιό ανέκτησα 
προοδευτικά τις δυνάμεις μου και συ-
νέχισα με σταθερό τέμπο προσπερνώ-
ντας τους προπορευόμενους αθλητές», 
είπε ο Ράντεκ. Εμφανώς καταπονη-
μένος τερμάτισε ο Ολιβέιρα εν μέσω 
καταρρακτώδους βροχής και αμέσως 
αγκάλιασε τη σύζυγό του που τον ανέ-
μενε, ενώ φώναξε «ευχαριστώ» προς 
τον κόσμο που τον χειροκροτούσε.

Νικήτρια στις γυναίκες ήταν η Ουγ-
γαρέζα Σουζάνα Μάραζ με 27.05.28 και 
2η η Τσέχα Κασπάροβα με 27.47.16.

Οι Έλληνες
Ο Γιάννης Πολυμένης ήταν ο καλύτε-

ρος Έλληνας, αφού τερμάτισε 20ος σε 
27.27.30 και την Τζο Μαντά να πραγμα-
τοποιεί την καλύτερη εμφάνιση στις γυ-
ναίκες. Η Ελληνίδα δρομέας, πήρε την 
4η θέση στις γυναίκες (28η στο σύνολο) 
με 28.35.33, χάνοντας για λίγο μια θέση 
στο βάθρο αφού 3η κατετάγη η Φινλαν-
δή Τέλια Χονκόνεν με 28.34.29. 

Δεύτερος καλύτερος Έλληνας και 
29ος στο σύνολο ήταν ο Βαγγέλης 
Μπάκας με 28.39.10, ενώ ακολού-
θησαν οι Δημήτρης Κούβαλης (35ος) 
με 29.13.39, Ηλίας Μπάκας (38ος) με 
29.26.24 και Γιώργος Γκόλης (53ος) με 
30.07.17. Αντίθετα θύματα της δυσκο-
λίας του αγώνα έπεσαν πολλοί αθλητές 
που δεν κατάφεραν να τερματίσουν. 
Μεταξύ τους ο έμπειρος Ελληνοαμερι-
κανός δρομέας Ντιν Καρνέζης (είχε και 
ένα μικρό ατύχημα όταν τον χτύπησε ο 
καθρέπτης διερχόμενου αυτοκινήτου), 
αλλά και ο Βρετανός εθελοντής διασώ-
στης Τζον Φολάντεν. Επίσης δεν τερμά-
τισαν οι Τάσσιος και Κρυστάλλης.
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Φιλική ήττα από την ΑΕΚ με 2-3 μέσα στο Βραχάτι

Την ευκαιρία να δει τον βαθμό ετοιμότητας των 
αθλητών του είχε ο Προπονητής μας Κύριος Κώστας 
Δεληκώστας, στο πρώτο φιλικό για την νέα σεζόν.

Παρότι η ομάδα ηττήθηκε με σκορ 2-3 (21-25, 25-
17, 19-25, 25-19, 9-15) και μολονότι δεν χρησιμο-
ποιήθηκε καθόλου ο διαγώνιος Νίκος Παλέντζας οι 
αθλητές μας έδειξαν να ανταποκρίνονται σε πολύ με-
γάλο βαθμό σε αυτά που ζήτησε  ο προπονητής μέσα 
στο παιχνίδι .

Μετά την λήξη του παιχνιδιού ο τεχνικός της ομά-
δας δήλωσε :

»Είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο φιλικό. Σί-
γουρα παίζαμε χωρίς τον Νίκο Παλέντζα που ήταν η 
αιχμή της επιθετικής ανάπτυξης της περσινής  χρο-
νιάς αλλά οι ξένοι και οι καινούργιοι παίχτες  έδειξαν 
σε αυτό που δουλέψαμε  ιδικά στο side out και στο 
μπλοκ άμυνα  ότι παίζουμε αρκετά καλά . Το σέρβις 
δεν είναι δουλεμένο , μόνο ο τζούνιορ μπόρεσε  να 
κάνει κάποια πράγματα στο σέρβις αλλά αυτό είναι 
λογικό . Σε γενικές γραμμές  όμως είμαι ευχαριστη-
μένος από το πρώτο φιλικό.»

Τάσος Σακελλαρίου »Στόχος η παραμονή»
Ο Τάσος Σακελλαρίου είναι ο νέος τεχνικός στα γυ-

ναικείο τμήμα της ομάδας μας καθώς και στα αναπτυ-
ξιακά τμήματα γυναικών του συλλόγου.

Με στόχο την συνέχιση της εξαιρετικής δουλειάς 
που γίνετε στα τμήματα του ερασιτέχνη ο Τάσος Σα-
κελλαρίου διαδέχεται στο τιμόνι της γυναικείας ομά-

δας τον Αργυρή Μαρινόπουλο και εν όψη της έναρξης 
του φετινού πρωταθλήματος μας δήλωσε τα εξής :

 »Ουσιαστικά η χρονιά ξεκίνησε με τρία τμήματα  
που είναι το τμήμα των γυναικών , των νεανίδων και 
τον κορασίδων με το μεγαλύτερο μέρος των αθλητρι-
ών να αγωνίζονται και στα τρία αυτά τμήματα , ουσια-
στικά δουλεύουμε με παιδιά  που είναι από την περι-
οχή και μέσα από αυτά τα παιδιά γίνεται προσπάθεια 
ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα με απώτερο 
σκοπό τόσο στο γυναικείο τμήμα να βγει ο στόχος 
μας που είναι η παραμονή στην κατηγορία και όσο πιο 
ψηλά μπορούν να πάνε τα άλλα δυο τμήματα δηλαδή 
οι νεανίδες και οι κορασίδες.

Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά , υπάρχει πολύ καλή 
διάθεση από τις αθλήτριες και παρότι οι υποχρεώσεις 
τους είναι αυξημένες λόγο σχολείου παρόλα αυτά 
υπάρχει μεγάλη συνέπεια στις προπονήσεις .

Εν όψη λοιπόν της έναρξης των πρωταθλημάτων 
γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι 
θα είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε στις επίση-
μες υποχρεώσεις του συλλόγου.»

Μήνυμα της Διοίκησης για την έναρξη της 
νέας αγωνιστικής σεζόν

Με την ευκαιρία έναρξης της αγωνιστικής περιό-
δου 2018 – 2019 και των αγωνιστικών υποχρεώσε-
ων του συλλόγου μας αισθανόμαστε την ανάγκη να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας .

Ο Παμβοχαικός για 8η συνεχόμενη χρονιά και παρά 

τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικά συνθήκες 
βρίσκεται στα σαλόνια της Α1 χάρη της δική σας συμ-
βολής αλλά και πολλών ακόμα με διάθεση προσφο-
ράς και διεκδικεί το αυτονόητο .

Διεκδικεί μια αξιοπρεπή πορεία η οποία θα χαρίσει 
ευχάριστες στιγμές στο φίλαθλο κοινό του δήμου μας 
και ευρύτερα.

Η αγωνιστική περίοδος 2018 – 2019 σηματοδοτεί 
μια ακόμα περίοδο, ένα ξεκίνημα με βήματα σταθερά 
και αίσθημα ευθύνης έναντι όλων .

Ένα ξεκίνημα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο για τον 
συλλογό μας με διοίκηση η οποία διακατέχεται από 
ανιδιοτέλεια και διάθεση για προσφορά .

Το πνεύμα του οικογενειακού κλίματος που έχει 
χτιστεί εδώ και χρόνια, θέλουμε να το ενδυναμώσου-
με με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα τμήματα υπο-
δομών στοχεύοντας στο παιδί ,τον γονέα ,την γυναί-
κα, τον φίλαθλο, τον δήμο μας, τον νομό μας .

Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλους κοντά 
μας , μια οικογένεια ,σε μια αγκαλιά όλοι μαζί, μέσα 
και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, μεταδίδο-
ντας ο ένας στον άλλο υγιείς και σημαντικές αξίες που 
πηγάζουν από τον αθλητισμό.

Ελάτε να πορευτούμε όλοι μαζί με κοινές σκέψεις , 
προτάσεις ,υποδείξεις ,παρατηρήσεις , με συμμετοχή 
για κοινό σκοπό και αξίες .

Καλή αρχή για όλα μας τα τμήματα
Με φιλικούς & αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

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


