
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Κατάγγελλουμε τις υπερβολικές τιμές στις απευθείας αναθέσεις 
των εργασιών 545,546, 547 / 11-10-2018 λέει ο επικεφαλής 
της ελασ. αντιπολίτευσης Βέλου-Βόχας

Καταγγελία για υπερβολικές 
τιμές στις απευθείας αναθέσεις

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφτηκε τις πληγείσες, 
από τις πρόσφατες καταστροφές περιοχές των δήμων Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων ενώ παράλληλα 

ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγ. Νίκα.

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ "ΖΟΡΜΠΑ"

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ■ σελ. 24

Ποδαρικό 
με νίκη! Πάτησε  

τον Φοίνικα Σύρου 
με 3-0 σετ!

Ο Παπακυριάκος ομολογεί 

ότι τα ρέματα ήταν 

παρατημένα 

από τον 

δήμο!!!

■ σελ. 9-11

■ σελ. 6-7

■ σελ. 2-3

■ σελ. 5

Εγκαίνια στον 1ο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό

Το Βέλο βήμα-βήμα 
αλλάζει όψη!

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΚΟΜΗ: Εκπτώσεις στα τιμολόγια ύδρευσης 
             για τους πλημμυροπαθείς

Η δημοτική αρχή βαδίζοντας σταθερά και απαρέγκλιτα στο σχεδιασμό της προχωρά 
με αποκαταστάσεις οδών και συνδέσεις των νέων δικτύων αποχέτευσης και 

ύδρευσης στον εκσυγχρονισμό και εξωραϊσμό της Δημοτικής Κοινότητας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ:
ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Η Δημοτική αρχή 
Βέλου-Βόχας  υπό 

την καθοδήγηση του δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου και εφαρμόζοντας τον 
αρχικό της σχεδιασμό ιεραρχεί τα προ-

βλήματα κάθε τοπικής και δημοτικής 
κοινότητας και ανάλογα κινείται προς την 
επίλυσή τους. Στην Δημοτική Κοινότη-
τα Βέλου το κυρίαρχο και τεράστιο θέμα 
έχει να κάνει με την κακής ποιότητας δη-

μοτική οδοποιία. Οι δημοτικοί δρόμοι του 
Βέλου είναι κατεστραμμένοι σε μεγάλο 
βαθμό, συνέπεια της κάκιστης αποκατά-
στασης των έργων του αποχετευτικού σε 
όλο το κεντρικό Βέλο...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δήμος Βέλου-Βόχας

Το Βέλο βήμα-βήμα αλλάζει όψη
Η δημοτική αρχή βαδίζοντας σταθερά και απαρέγκλιτα στο σχεδιασμό της 

προχωρά με αποκαταστάσεις οδών και συνδέσεις των νέων δικτύων αποχέτευσης 
και ύδρευσης στον εκσυγχρονισμό και εξωραϊσμό της Δημοτικής Κοινότητας

ΟΔΟΣ ΑΧΕΠΑΝΣ
Πάνω η οδός ΑΧΕΠΑΝΣ, 
κεντρική οδική αρτηρία 
τόσο του Βέλου όσο και 
άξονας σύνδεσης των 
γύρω Κοινοτήτων με 
την Παλαιά Εθνική Οδό 
αποκαταστάθηκε πλήρως 
και ασφαλτοστρώθηκε, 
ενώ διαμορφώθηκε 
και πεζοδρόμιο για την 
ασφαλή διέλευση των 
μαθητών του Γυμνασίου-
Λυκείου Βέλου.
Στην απόληξή της (κάτω) 
και ενοποίησή της με 
την κεντρική πλατεία 
στρώθηκε με κυβόλιθους 
εξασφαλίζοντας καλύτερο 
αισθητικό και λειτουργικό 
αποτέλεσμα. 

Οι δρόμοι του Βέλου είναι 
κατεστραμμένοι σε μεγά-
λο βαθμό, συνέπεια της 
κάκιστης αποκατάστασης 

των έργων του αποχετευτικού και 
έτσι σε όλο το κεντρικό Βέλο πα-
ρουσιάζονται καταβυθίσεις, σπη-
λαιώδεις κοιλότητες κάτω από 
λακκούβες με συνέπεια την ύπαρξη 
πολύ επικίνδυνων καταστάσεων 
για οδηγούς, οχήματα αλλά και πε-
ζούς.

Η δημοτική αρχή λοιπόν έχει στο-
χεύσει στη σταδιακή αποκατάσταση 
όλων των κεντρικών δρόμων. Τα 
έργα ξεκίνησαν από την ΑΧΕΠΑΝΣ 
η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως, 
ενώ φτιάχτηκε ταυτόχρονα κι ένα 
πεζοδρόμιο, το οποίο ήταν απα-
ραίτητο για την ασφαλή διέλευση 
των παιδιών του Γυμνάσιου-Λυ-
κείου Βέλου. Σε δεύτερο χρόνο 
ολοκληρώθηκε το έργο της οδού 
ΑΧΕΠΑΝΣ με την ενοποίησή  της με 
την κεντρική πλατεία. Στο τελευταίο 
κομμάτι μάλιστα η οδός στρώθηκε 
με κυβόλιθους εξασφαλίζοντας κα-
λύτερο αισθητικό και λειτουργικό 
αποτέλεσμα.

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν και 
φτιάχτηκε η οδός Μακαρίου (Λαϊ-
κή) και η 25ης Μαρτίου, δύο δρόμοι 
με πολύ μεγάλη κίνηση. Εκεί έγινε 
ριζική αποκατάσταση της ζημιάς 
που είχε προκύψει από το έργο του 
αποχετευτικού. Πραγματοποιήθη-
καν εργασίες εκβάθυνσης, τοπο-
θετήθηκαν γεωυφάσματα και έγινε 
επούλωση των λάκκων.  Τα έργα 
συνεχίστηκαν στις οδούς Κανάρη, 
Γκολφίνου (πρώην Μιαούλη) και 
Κολοκοτρώνη. Με  τον ίδιο τρόπο 
θα συνεχιστεί η αποκατάσταση έτσι 
ώστε όλοι οι κεντρικοί δρόμοι του 
Βέλου που παρουσιάζουν μεγάλη 
κίνηση να αποκατασταθούν σιγά-
σιγά, αλλά και οριστικά. 

Επιπλέον έργα κατασκευάζονται 
στην Παλαιά Εθνική Οδό, όπου 
αποκαθίσταται ο δρόμος και τα 
πεζοδρόμια. Το έργο το οποίο θα 
συνεχιστεί και στο Βραχάτι  πραγ-
ματοποιείται με χρηματοδότηση 
800 χιλιάδες ευρώ από το Υπουρ-
γείο Υποδομών, ενώ την τελευταία 
εβδομάδα δημοπρατήθηκε από την 
Περιφέρεια η οδός Αγίας Μαρίνας 
με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. 



ΔΕΥΤΕΡΑ   22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018 3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Βέλου-Βόχας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων θα τελειώσει το πρώτο στάδιο ανά-
πλασης της δημοτικής οδοποιίας Βέλου και τα έργα θα προχωρήσουν για 
την αποκατάσταση κι άλλων οδικών αξόνων. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι κεντρικοί δρόμοι του Βέλου αποκα-
ταστάθηκαν με ιδίους πόρους του δήμου, ενώ μετά από επίμονες και επι-
στάμενες ενέργειες του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου εξασφαλίστηκαν 
και οι δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις που αφορούν στην οδό Αγίας Μαρίνας 
και στην αποκατάσταση της Παλαιάς Εθνικής οδού. Και βέβαια από αυτές τις 
αποκαταστάσεις το όφελος είναι πολλαπλό αφού από τις κεντρικές οδικές 
αρτηρίες του Βέλου δεν εξυπηρετείται μόνο η Δημοτική Κοινότητα, αλλά 
όλες οι Τοπικές Κοινότητες που βρίσκονται γύρω της, ενώ από την Παλαιά 
Εθνική εξυπηρετείται το σύνολο των Κοινοτήτων του δήμου Βέλου-Βόχας. 

ΟΔΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Η οδός 25ης Μαρτίου 
ήταν εξαιρετικά 
ταλαιπωρημένη από τα 
έργα του αποχετευτικού 
και χρειάστηκε ειδικές και 
εκτεταμένες παρεμβάσεις 
για την αποκατάστασή 
της. Έτσι έγιναν εργασίες 
εκβάθυνσης, τοποθέτησης 
γεωϋφάσματος και 
επούλωσης πριν την 
τελική ασφαλτόστρωση.

Αποχέτευση και ύδρευση
Ταυτόχρονα με τις εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Βέλου 

εκτελούνται και οι εργασίες σύνδεσης του αποχετευτικού αλλά και του νέου δι-
κτύου ύδρευσης. Η δημοτική αρχή κάθε χρόνο φρόντιζε για την εξασφάλιση κον-
δυλίων που διοχετεύονταν στην αποκατάσταση μέρους των συνδέσεων του απο-
χετευτικού, όπου έλειπαν με στόχο το έργο να δουλέψει το συντομότερο δυνατό. 
Παράλληλα πραγματοποιούνται και οι συνδέσεις του νέου δικτύου ύδρευσης έτσι 
ώστε οι οδοί όπου γίνονται τα έργα να αποκατασταθούν μια και καλή και να μην 
φτιάχνονται και ξαναφτιάχνονται. 

ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ

ΟΔΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ
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Καταγγελία για υπερβολικές τιμές στις απευθείας αναθέσεις
Κατάγγελλουμε τις υπερβολικές τιμές στις 

απευθείας αναθέσεις των εργασιών 545,546, 
547 / 11-10-2018

Μετά την σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγη-
ση βοηθήματος ύψους 650.000 ευρώ, για 
την αποκατάσταση των ζημιών που προ-
κάλεσε το φαινόμενο ''Ζορμπάς'' απο το 
κράτος, προτείναμε την δημιουργία μιας 
επιτροπής διαχείρισης των συγκεκριμέ-
νων χρημάτων, η οποία θα αποτελούταν 
απο τους επικεφαλείς της κάθε παράταξης 
και τον Δήμαρχο, ανάγκη της εκπροσώ-

πησης των δημοτών στο 100% και όχι το 50%, που εκπροσωπεί ο Δήμαρ-
χος. Ένα τέτοιο όργανο πέρα απο Δημοκρατικό, θα επέφερε διαφάνεια αλλά 
και ενημέρωση στους πολίτες, σχετικά με το πως κατανέμονται τα χρήμα-
τα στα έργα. Όμως, προς  έκπληξή μας, το εν λόγω αίτημα απορρίφθηκε.  
Προς γνώση των Δημοτών, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ επίσημα την Απόφαση Δημάρχου: 
545, 546, 547 / 11-10-2018 , για ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ απο τις αντίστοιχες 
τιμές του διπλανού Δήμου Κορινθίων, έπειτα απο αναζήτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αναλυτικά:

Δήμος Βέλου-Βόχας
Μικρό Φορτηγό= 499 ευρώ/ημέρα

Εσκαφέας Ελαφρύς= 422/ημέρα

Δήμος Κορινθίων
Φορτηγό=200 ευρώ/ημέρα

Εσκαφέας=250/ημέρα
Λόγω επαγγελματικής μου εμπειρίας, οι τιμές του Δήμου Κορινθίων, αντα-

ποκρίνονται στις πραγματικές τιμές της αγοράς.  Το πρόβλημα όμως εδράζει 
στον Δήμο μας και ρωτούμε ΕΠΙΣΗΜΑ ''Ποιο συμφέρον εξυπηρετεί το έργο με 
αυτές τις τιμές;  Των Δημοτών ή κάποιων άλλων; Για ποιο σκοπό;

Υπο αυτό το πρίσμα απορρίφθηκε το αίτημά μας, για σύγκληση επιτρο-
πής διαχείρισης των χρημάτων. ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΑΝ-
ΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΜΑΣ. ΜΗΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΑΒΟΛΑ ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΧΕΣΤΕ;  Ήρθε 
η ώρα όμως που οι Δημότες πρέπει να μάθουν την αλήθεια, γιατί η απευθεί-
ας ανάθεση έχει γίνει ΚΑΝΟΝΑΣ στον Δήμο μας. Προς τέρψη των αμφιβολι-
ών παραθέτουμε παρακάτω μια απο τις απευθείας Αναθέσεις και μάλιστα 
η εταιρεία είναι εκείνη που παίρνει σχεδόν όλες τις απευθείας αναθέσεις.  
Τι σχέση σας συνδέει με αυτήν την εταιρεία Δήμαρχε;

ΝΙΚΟΣ 
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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Aπόλυτη δικαίωση 
Μανάβη για τις πλημμύρες 
στο δημοτικό συμβούλιο�
Στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής (19 Οκτωβρίου) 

ο Θανάσης Μανάβης έφερε προ αδιεξόδου τη δημοτική αρχή 
Παπακυριάκου αποκαλύπτοντας ένα προς ένα τα ψέματα με τα 
οποία περιπαίζει τους δημότες του δήμου Βέλου-Βόχας. O αρ-
χηγός της αντιπολίτευσης ρώτησε τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου αν του πρότεινε να γίνει έκτακτη σύγκληση του 
δημοτικού συμβουλίου, τηλεφωνικά, ο πρόεδρος δεν μπόρεσε 
παρά να παραδεχθεί ότι έγινε ένα τέτοιο αίτημα και απλώς αγνο-
ήθηκε! 

Αφού επί μέρες ο δήμαρχος και τα παπαγαλάκια του διέδιδαν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αίτημα του αρχηγού της 
αντιπολίτευσης δεν είχε γίνει ποτέ επισήμως, αναγκάστηκαν να 
καταπιούν τη γλώσσα τους και να παραδεχτούν ότι το βράδυ που 
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τηλεφώνησε στο Θανά-
ση Μανάβη για  την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης δέχτηκε και το αίτημα για σύγκληση έκτακτου δημο-
τικού συμβουλίου! Αλλά αγνόησαν το αίτημα, όπως βεβαίως 
αγνόησαν και την προσφορά του Θανάση για βοήθεια στην αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν από τις πλημμύρες. 

Και έτσι ερχόμαστε στην κατάρρευση της δεύτερης μάσκας και 
του δεύτερου ψέματος. Ενώπιον της ολομέλειας του δημοτικού 
συμβουλίου ο Θανάσης Μανάβης ρώτησε μέλος της δημοτικής 
αρχής αν τον πήρε τηλέφωνο και τον ενημέρωσε ότι τα μηχανή-
ματά του είναι στη διάθεση του δήμου. 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν μπόρεσε κοιτώ-
ντας στα μάτια τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να αρνηθεί την 
αλήθεια κι έτσι άλλο ένα ψέμα που διέδιδαν τα πάσης φύσεως 
παπαγαλάκια του δημάρχου Βέλου-Βόχας, ότι δήθεν δεν υπήρξε 
ποτέ προσφορά βοήθειας, κατέρρευσε παταγωδώς! 

Και το αποκορύφωμα της αποκάλυψης ήρθε όταν άλλος σύμ-
βουλος της πλειοψηφίας παραδέχθηκε την αλήθεια, ότι δηλαδή 
όλο το διάστημα που εξελισσόταν το ακραίο φαινόμενο, ο Θανά-
σης Μανάβης ήταν στους δρόμους και βοηθούσε με κάθε τρόπο 
τους συνδημότες του, ενεργώντας απεγκλωβισμούς και αποτρέ-
ποντας τα χειρότερα!

Για άλλη μια φορά ξεσκεπάστηκε το πραγματικό πρόσωπο της 
δημοτικής αρχής Παπακυριάκου στο πρόσφατο δημοτικό συμ-
βούλιο. Για άλλη μια φορά μπροστά στο ανώτατο όργανο διοίκη-
σης του δήμου μας, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας έδειξε ποιο είναι 
το πραγματικό πρόσωπό του.  Το πρόσωπο της αδιαφορίας, της 
ανυπαρξίας, της ανικανότητας και της εμπάθειας. 

Δήμος Βέλου-Βόχας

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"   ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ο Παπακυριάκος ομολογεί ότι 
τα ρέματα ήταν παρατημένα 

από τον δήμο�
Νύχτα αποκαλύψεων στο 

δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Βέλου-Βόχας, μετά 
απο έγγραφο φωτιά που πα-
ρουσίασε ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης Θανάσης 
Μανάβης και το οποίο απο-
δεικνύει τις τραγικές ευθύ-
νες της δημοτικής αρχής για 
τις καταστροφικές πλημμύ-
ρες που έπνιξαν τον δήμο.

Ο αρχηγός της αντιπολί-
τευσης εμφάνισε έγγραφο 
σύμφωνα με το οποίο ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
ενημέρωνε από το καλο-
καίρι δημότη, απαντώντας 
σε ερώτημά του, ότι μέσα 
στο μήνα Σεπτέμβριο θα γί-
νονταν οι καθαρισμοί όλων 
των ρεμάτων του δήμου 
«όπως είχε προγραμματιστεί από την αρχή του 
έτους»!!! 

Μόνο που το μήνα Σεπτέμβριο δεν έγινε κα-
νέναν καθαρισμός! 

Μόνο που το μήνα Σεπτέμβριο κανένας δεν 
ενδιαφέρθηκε να καθαρίσει ούτε το Ζαπάντη, 
ούτε τον Περιστερώνα ούτε όλα τα ρέματα του 
δήμου που στην νεροποντή της 29ης Σεπτεμ-
βρίου πλημμύρισαν και σκόρπισαν τον όλεθρο 
στις περιουσίες των κατοίκων του δήμου Βέ-
λου-Βόχας. 

Η σιωπή του δημάρχου στο δημοτικό συμ-
βούλιο όταν ο Θανάσης Μανάβης εμφάνισε 
αυτό το χαρτί, εκκωφαντική. 

Και ένοχη. 
Σήμερα, όλοι οι πολίτες του δήμου Βέ-

λου-Βόχας γνωρίζουν ότι υπεύθυνος για την 
καταστροφή που τους βρήκε δεν είναι άλλος 
από τον ίδιο το δήμαρχο, ο οποίος μέσα στο 
λήθαργο και την ανυπαρξία του ακολουθεί τα 
γεγονότα αφού δεν έχει ούτε τη δύναμη, ούτε 
τη διάθεση να σηκώσει το βάρος της ευθύνης 
που έχει η θέση του. 

Όπως επίσης όλοι οι δημότες του δήμου Βέ-
λου-Βόχας έχουν αποφασίσει και γνωρίζουν 
ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει ορι-
στικά και αμετάκλητα από το Μάιο του 2019 
και μετά!

ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΜΑΝΑΒΗ
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Εγκαίνια στο βρεφονηπιακό σταθμό Κιάτου 
Τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθ-

μό του δήμου Σικυωνίων εγκαινί-
ασαν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου το 
απόγευμα από κοινού ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
και ο πρόεδρος της «ΜΗΚΩΝΗΣ» 
Δημήτρης Ζάρκος. Τον αγιασμό τέ-
λεσε ο αρχιμανδρίτης π. Κλαύδιος 
Καλαράς παρουσία της διευθύντρι-
ας του Βρεφονηπιακού Σταθμού κ. 
Αγγελικής Πάγκα, του προσωπικού 
και πλήθους γονέων και παιδιών 
που εξυπηρετούνται στις δομές του. 

Ο 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Σικυωνίων από πλευράς υπο-
δομής και τεχνικής υποστή-

ριξης διαθέτει όλες τις προδιαγραφές 
για να χαρακτηριστεί σύγχρονος και 
λειτουργικός, είναι ύψιστης σημασίας 
για την τοπική κοινωνία αφού αποτε-
λεί έναν ακόμη σημαντικό κρίκο στην 
αλυσίδα της κοινωνικής πρόνοιας και 
αλληλεγγύης ενώ είναι σημαντικό 
στήριγμα για τις εργαζόμενες μητέ-
ρες. Κατά τη λειτουργία του σταθμού 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη 
των πιο αδύναμων, οικονομικά και 
κοινωνικά, γονέων, μέσω της αξιο-
ποίησης των voucher του Προγράμ-
ματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής ζωής».
Πρόκειται για έναν σύγχρονο παιδικό 
σταθμό που από φέτος θα έχει τη δυ-
νατότητα να φιλοξενεί 24 βρέφη και 
νήπια. Η ανακαίνιση του κτιρίου και η 
προμήθεια πλήρους εξοπλισμού ολο-
κληρώθηκαν με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ και με μελέτη και επίβλεψη 
του Δήμου Σικυωνίων. Ο 1ος βρε-
φονηπιακός σταθμός περιλαμβάνει 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για 
νήπια, αίθουσες ύπνου βρεφών και 
παιδιών, εστιατόριο, κουζίνα, γραφεία 
και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος 
Σταματόπουλος αμέσως μετά τον 
αγιασμό και το κόψιμο της καθιερω-
μένης κορδέλας μαζί με τον αρχι-
μανδρίτη Κλαύδιο, τον πρόεδρο της 
«Μηκώνης» Δημ. Ζάρκο και την διευ-

θύντρια του Σταθμού Αγγελική Πάγκα, 
αναφέρθηκε αναλυτικά στις εργασίες 
που πραγματοποιήθηκαν ενώ μίλησε 
για την άρτια κατάρτιση του προσω-
πικού των βρεφονηπιακών σταθμών, 
τη μεγάλη προσφορά τους στα παιδιά, 
αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσε-
ων στήριξης των νοικοκυριών στη δύ-

σκολη καθημερινότητά τους. Ευχαρί-
στησε όλους όσοι συνεργάστηκαν για 
την δημιουργία του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγι-
νε στο σημαντικό έργο που επιτελείται 
στον τομέα της προσχολικής ηλικίας 
φροντίζοντας όλα τα παιδιά να φιλο-
ξενούνται στις δημοτικές δομές του 

Δήμου.
Στο πλαίσιο των εγκαινίων του βρε-
φονηπιακού σταθμού παρουσιάστηκε 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα, κουκλοθέ-
ατρο και κλόουν, ενώ έγιναν μπαλο-
νοκατασκευές και ζωγραφική προσώ-
που (face painting) από ειδικευμένο 
προσωπικό.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΉΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Νέες χρηματοδοτήσεις, νέα έργα 
και μειώσεις στην ύδρευση

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ τα ΕΡΓΑ επισκευής συντήρησης ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
με χρηματοδότηση απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες  

των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού

Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ η χρηματοδότηση για την 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο δήμο Σικυωνίων αρκετά έργα τα οποία εκτός από τις αποκα-
ταστάσεις των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες αφορούν και έργα που χρηματοδοτή-
θηκαν από το πρόγραμμα Φιλόδημος αλλά και ασφαλτοστρώσεις στις Τοπικές Κοινότητες. 

Παράλληλα, στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο, της Τρίτης 23 Οκτωβρίου έρχεται ως θέμα 
προς ψήφιση η έκπτωση τιμολογίου ύδρευσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκπτωση αυτή θα είναι 
της τάξεως του 10-15%, ενώ παράλληλα με δεύτερο θέμα ζητείται από το δημοτικό συμ-
βούλιο η ψήφιση της αναπροσαρμογής του τιμολογίου Ύδρευσης-Αποχέτευσης η οποία θα 
προβλέπει μηδενικά τέλη για ύδρευσης για όλα τα χωριά της Στυμφαλίας.

Γράφει ο
ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος 
Δήμαρχος Σικυωνίων

Στο ίδιο έργο θεατές

«Στο ίδιο έργο θεατές» μας λέει το 
λαϊκό τραγούδι.
-Οι Δημότες, ο  τόπο μας, περνάει 
μια τραγωδία από τις  καταστρο-
φές που σημειώθηκαν στη περι-
οχή μας  ένεκα των πρόσφατων 
έντονες βροχοπτώσεων. 
-Θα σταθούμε όμως στο σοβαρό-
τερο  πρόβλημα που δημιουργή-
θηκε στη περιοχή.
-Τον Δεκέμβριο του 2013, λόγω 
και τότε έντονων βροχοπτώσεων, 
σημειώθηκαν στη περιοχή μας 
πολλά και σοβαρά προβλήματα 
στις υποδομές, σε όλα τα επίπεδα.
-Κυρίως όμως οι μεγάλες κα-
ταστροφές σημειώθηκαν στη 
«μεσοποταμία» εκεί δηλαδή που 
διέρχεται ο ποταμός Κύριλλος. 
-Σημειώθηκαν μεγάλες κατα-
στροφές στην ευρύτερη περιοχή, 
σε οικίες, καταστήματα, επιχει-
ρήσεις, αυτοκίνητα, υποδομές , 
δίκτυα, γέφυρες φρεάτια κ.λ.π. 
ανατολικά και δυτικά που διέρχε-
ται ο Κύριλλος ποταμός. 
-Πέρασαν [5] χρόνια και όπως 
προαναφέραμε γίναμε στο ίδιο 
έργο θεατές, με εξαίρεση τη κατα-
σκευή της γέφυρας στη παραλία, 
που κράτησε [4][ χρόνια.
-Είχαμε ακριβώς τις ίδιες κατα-
στροφές και σοβαρά προβλήματα, 
σε μεγαλύτερη έκταση και εντο-
νότερη μορφή  και αυτό οφείλεται 
στους παρακάτω λόγους:
1] Αρχικά δεν έγινε απολύτως ΤΙ-
ΠΟΤΑ για να κατασκευασθεί νέα 
γέφυρα στον παράλληλο της Π.Ε.Ο. 
δρόμο, επί της οδοί Ι. Πολέμη, ώστε 
ο όγκος των όμβριων υδάτων να 

διέρχονται τη γέφυρα, χωρίς τη δη-
μιουργία προβλημάτων.
2]Εκ του αποτελέσματος προ-
κύπτει ότι ο ποταμός Κύριλλος, 
όπως και τα άλλα ποτάμια στη πε-
ριοχή [Ασωπός -Ελισσώνας- Σε-
λίανδρος ] δεν είχαν καθαριστεί σε 
βάθος, σε όλο του το μήκος, ώστε 
να απαλλαγεί από απορρίμματα, 
δένδρα, κλαριά, χορτάρια, αδρα-
νή υλικά, λάσπη κ.λ.π. τα οποία 
παρέσυραν οι μεγάλες ποσότητες 
του νερού που έπεσε, με αποτέ-
λεσμα να «φρακάρει» η γέφυρα 
της οδού Ι. Πολέμη που έτσι και 
αλλιώς ήταν πολύ στενή καθόσον 
ήταν κατασκευασμένη, εδώ και 
πολλά χρόνια με «κιούγκια» και 
να καταστραφεί όλη η ευρύτερη 
περιοχή.
3] Δεν γνωρίζω αν η γέφυρα που 
κατασκευάσθηκε στον παραλιακό 
δρόμο, είναι άρτια από τεχνικής 
πλευράς, όμως και αυτή γέφυρα 
«φράκαρε» από τα απορρίμματα 
κ.α. αντικείμενα που προαναφέρ-
θηκαν, με αποτέλεσμα να «περά-
σει»  το νερό  πάνω από αυτή, και 
να καταστραφεί όλη η ευρύτερη 
περιοχή.
-Οι Δημότες της περιοχής που 
επλήγησαν σοβαρά και έχασαν πε-
ριουσίες, πέρα από το γεγονός των 
πολύ σοβαρών κινδύνων για την 
σωματική τους  υγεία και ακεραι-
ότητα, ερωτούν τον επικεφαλής 
και συνολικά τη Δημοτική αρχή, τι 
ενέργειες έκαναν τόσα χρόνια, από 
τις υποχρεώσεις που έχουν και 
απορρέουν από την ιδιότητα που 
έχουν, προκειμένου να αποτραπεί 
μια τέτοια καταστροφή;
-Βέβαια απάντηση δεν θα πάρουν, 
αλλά να είναι βέβαιοι ο επικεφα-
λής και τα στελέχη της Δημοτικής 
αρχής δε θα αποφύγουν τις πολι-
τικές και φυσικά τις ποινικές τους 
ευθύνες, γι αυτή την τραγωδία 
που περνάνε οι Δημότες και ο τό-
πος μας.

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΉΛ.: 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
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Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα�
Ο Χάβος απέκτησε ταυτότητα κι έγινε  

πιο όμορφος από ποτέ�..
Μια όμορφη πρωτοβουλία έλαβε χώρα 

στη ρεματιά του Χάβου στο Χαλκί. Ο ιδιαί-
τερα αγαπητός και δραστήριος πρόεδρος 
Μανώλης Μπακιρτζής συνέλαβε την ιδέα 
σχεδίασε και υλοποίησε μια ξεχωριστή ανά-
πλαση για τη ρεματιά που αποτελεί ένα ση-
μείο αναφοράς ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
για όλη την περιοχή.

Με τη χρηματοδότηση φίλων, λοιπόν, και 
υπό τη συνεχή επίβλεψη του αεικίνητου 
προέδρου δημιουργήθηκε μια καλαίσθητη 
παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, αφού 
με πέτρα χτίστηκε μια όμορφη βρύση, με λι-
μνούλα αλλά και μικρό τοιχείο-αναβαθμίδα 
που αφενός συγκρατεί το χώμα και αφετέ-
ρου ομορφαίνει την περιοχή. 

Ο Χάβος μεταλλάχθηκε σε έναν καλαίσθη-
το και φροντισμένο χώρο αναψυχής, ένα κό-
σμημα το οποίο αναμένεται να χαρίσει στους 

επισκέπτες του ευχάριστες στιγμές ξεκούρα-
σης και ξεγνοιασίας δίπλα στη φύση. 

Με δεδομένο ότι οι δράσεις του προέδρου 
Μανώλη Μπακιρτζή και των φιλόπονων 
υποστηρικτών του έχουν ξεκινήσει αρκετά 
νωρίτερα με τη σηματοδότηση και δημιουρ-
γία του μονοπατιού που οδηγεί στην κορυ-
φή του Φουκά (ή Φωκά) και διατρέχει τον 
Χάβο, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι 
σταδιακά το Χαλκί μεταλάσσεται σε ένα κέ-
ντρο εναλλακτικού τουρισμού, σημείο προ-
σέλκυσης τουριστών που αναζητούν την 
άμεση επαφή με τη φύση και τις ιδιαίτερες 
συγκινήσεις που αυτή χαρίζει. 

Η εφημερίδα μας για εκφράζει τα συγχα-
ρητήριά της προς τον ακούραστο πρόεδρο 
του Χαλκείου κ. Μανώλη Μπακιρτζή και 
εύχεται το όμορφο παράδειγμά του να ακο-
λουθήσουν κι άλλοι πρόεδροι!

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

Τ.Κ. Χαλκείου
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Περιοδεία στον Νομό Κορινθίας πραγμα-
τοποίησε τη Δευτέρα 15 
Οκτωβρίου ο Πρόεδρος 

της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Ο πρόεδρος της ΝΔ, ξεκίνησε την 
περιοδεία του από το Βραχάτι, όπου είδε 
από κοντά το μέγεθος της καταστροφής 

και ενημερώθηκε για την πορεία των έρ-
γων της αποκατάστασης ενώ τόνισε την 
ανάγκη πρόληψης και σωστής προετοι-
μασίας για παρόμοια φαινόμενα. 
Στη συνέχεια και μετά από μία σύντομη 
στάση στο χωριό Ευαγγελίστρια, ο πρό-
εδρος της ΝΔ βρέθηκε στο Κιάτο όπου 

περπάτησε στην παραλία της πόλης, η 
οποία υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές από 
το έντονο καιρικό φαινόμενο, ενώ επισκέ-
φτηκε τα γραφεία της ΔΗΜΤΟ Σικυωνίων, 
αλλά και την τοπική αγορά συνομιλώντας 
με στελέχη του κόμματος και πολίτες πριν 
αναχωρήσει για το Ξυλόκαστρο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η πρώτη στάση για τον κ. Μητσοτάκη και το επιτελείο 
του ήταν στο Βραχάτι, στη γέφυρα του Ζαπάντη, όπου 
τον υποδέχθηκε σχεδόν σύσσωμη η δημοτική αρχή 
Βέλου-Βόχας: ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, ο 
πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Παλυβός, ο 
αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Βασίλης 
Τρωγάδης, ο πρόεδρος της "Ανέλιξης" Ανδρέας Σιάχος, 
η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Καλλίρη. 
Επίσης, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Θανά-
σης Μανάβης, ο αρχηγός της ελάσ. αντιπολίτευσης Νί-
κος Βουδούρης-Τσίτουρας, καθώς και αρκετοί δημοτι-
κοί σύμβουλοι (Κώστας Τριανταφύλλου, Νίκος Ρόζος, 
Θοδωρής Ράπτης, κ.ά.). Επίσης, παρών ήταν ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης, ο μόνος, 
αξίζει να σημειωθεί, από τον συνδυασμό Τατούλη που 
παραβρέθηκε στην επίσκεψη Μητσοτάκη.

Ακόμη τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας υποδέχυ-
τηκαν ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, οι πρώην 
βουλευτές Αθηνά Κόρκα, Κώστας Κόλλιας και Νίκος 
Ταγαράς, οι υποψήφιοι βουλευτές Γρηγόρης Καρπού-
ζης και Μαριλένα Σούκουλη, ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Γιώργος Βορινιώτης, μέλη της ΝΟΔΕ (Ελένη Μανάβη, 
Δημ. Νικολάου, Σουφρίλας) και φυσικά ο πρόεδρος της 
ΝΟΔΕ Χρήστος Κορδώσης. Ακόμη τα μέλη του Μη-
τρώου Στελεχών της ΝΔ Σοφία Αναγνωσταρά, Πανα-
γιώτης Καραχάλιος και Δημήτρης Λούμπας. Επιπλέον, 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
κ. Βλάσης Πυργάκης, ο γιατρός Χρήστος Σεργεντάνης 
από την Κόρινθο και ο γιατρός Τάσος Γκιολής από το 
Ξυλόκαστρο.

Εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Κορινθίας πα-
ραβρέθηκαν ο πρόεδρος Παναγιώτης Πιτσάκης και ο 
αντιπρόεδρος Σωτήρης Κουκουλάκης ενώ τέλος το 
παρών έδωσε  και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψη-
φίας του δήμου Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.

Επίσκεψη 
Μητσοτάκη 
στους δήμους 
Βέλου-Βόχας 
και Σικυωνίων
Ο αρχηγός της Αξιωμ. Αντιπολίτευσης 
επισκέφτηκε τις πληγείσες από τον 
κυκλώνα "Ζορμπά" περιοχές και επ' 
ευκαιρία ανακοίνωσε τον εκλεκτό της 
ΝΔ για την Περιφέρεια Παναγ. Νίκα
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Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την περιοδεία του από 
το Βραχάτι και τον ποταμό Ζαπάντη ο οποίος με 
την υπερχείλισή του το Σαββατοκύριακο 29 & 30 
Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην 

περιοχή. Είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τις 
προβληματικές υποδομές της περιοχής που συχνά πλήτ-
τεται από πλημμύρες αλλά και να δει από κοντά τις σημα-
ντικές φθορές που έχουν υποστεί καταστήματα και σπίτια. 
Μάλιστα, στο συμβολαιογραφείο του κ. Πούλου ξεναγήθηκε 
λεπτομερώς και άκουσε από τον ιδιοκτήτη πώς κατόρθωσε 
με υπεράνθρωπες προσπάθειες να διασώσει σημαντικά δη-
μόσια έγγραφα που χρονολογούνται ακόμη και από το 1850. 
Στην συνέχεια περιηγήθηκε στην αγορά του Βραχατίου και 
στα καταστήματα όπου συνομίλησε με τους κατοίκους και 
άκουσε τα μόνιμα παράπονα για την φορολογία και το ασφα-
λιστικό. Κατόπιν ο αρχηγός της ΝΔ επισκέφθηκε την Ευ-
αγγελίστρια όπου στο καφενείο του χωριού συνομίλησε με 
τους κατοίκους και άκουσε τα σχόλια και τα παράπονά τους. 

Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε προς το 
Κιάτο όπου είδε από κοντά τις ζημιές που προκλήθηκαν 
και εκεί από τις πλημμύρες. Επισκέφθηκε τον ποταμό Κυ-
ρίλλο στο σημείο της παραλιακής Κιάτου, όπου δημιουρ-
γήθηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα και άκουσε από το 
δήμαρχο Σπύρο Σταματόπουλο να του εξηγεί το εύρος και 
τη δυναμική του ακραίου καιρικού φαινομένου, που έπληξε 
το Κιάτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τη μελέτη 
του γεωλόγου κ. Χατούπη, μια λασπωμένη λίμνη Δόξα "κα-
τέβηκε" μόνο από τον Ελισσώνα και έπληξε την πόλη του 
Κιάτου μέσα σε λίγες ώρες!!! Ο δήμαρχος Σικυωνίων επίσης 
αναφέρθηκε στον άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο με τον 
οποίο κινήθηκαν οι υπηρεσίες του δήμου, εξηγώντας ότι σε 
λίγες μόνο μέρες αποκαταστάθηκε σχεδόν τον σύνολο των 
ζημιών στις βασικές υποδομές του δήμου (οδικό δίκτυο, 
γέφυρες, κλπ) γεγονος που σημείωσε και ο κ. Μητσοτάκης 
παρατηρώντας ότι έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι 
εκτεταμένες ζημιές.

Αναφερόμενος στις μεγάλες καταστροφές στην Κορινθία, 
ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που 
χτύπησαν τη χώρα πριν από δύο βδομάδες, ο κ. Μητσοτά-
κης επεσήμανε ότι «αυτό δεν μπορεί πια να αποτελεί δικαι-
ολογία, διότι γνωρίζουμε ότι ως αποτέλεσμα της κλιματικής 
αλλαγής θα έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
περισσότερες πλημμύρες και δεν αρκεί μόνο εκ των υστέ-
ρων να ερχόμαστε να διορθώνουμε τις ζημιές, θα πρέπει να 
σχεδιάζουμε και να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί ως 
προς την πρόληψη, την προστασία της περιουσίας αλλά και 
των ζωών των συμπολιτών μας απέναντι σε τέτοιου είδους 
ακραία καιρικά φαινόμενα». 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε δήλωση 
του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Δήμαρχο Καλαμάτας 
και υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη 
Νίκα επισημαίνοντας ότι ήταν η καλύτερη επιλογή που θα 
μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία όπως επίσης ότι είναι 
και μία επιλογής νίκης. 
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Πολιτική

Στην τοπική ΔΗΜΤΟ
Στη συνέχεια ο αρχηγός της ΝΔ βρέθηκε στα 

γραφεία της τοπικής ΔΗΜΤΟ όπου  τον υποδέ-
χθηκε ο πρόεδρος Αναστάσιος Γκιούλης καθώς 
και αρκετά κομματικά στελέχη, μεταξύ των 
οποίων και ο υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων 
Δημήτρης Παπαγεωργίου. Όλοι του ευχήθηκαν 
σύντομα να είναι πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε την ανάγκη 
ότι στις εκλογές πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία 
ώστε ως πρωθυπουργός να μπορέσει απρό-
σκοπτα και χωρίς δεκανίκια να εφαρμόσει το 
πρόγραμμα του για την ανάκαμψη της χώρας. 
Επίσης ο πρόεδρος και τα μέλη της ΔΗΜ.ΤΟ 
προσέφεραν στον κ. Μητσοτάκη δύο βιβλία και 
ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα.

Και γαλακτομπούρεκο για το δρόμο!
Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να επισκε-

φτεί τα περίφημα "Βουστάσια" στον πεζόδρο-
μο του Κιάτου και να δοκιμάσει το φημισμένο 
γαλακτομπούρεκο που η οικογένεια Γιαννούλα 
φτιάχνει με τη δική της παραδοσιακή συνταγή 
εδώ και χρόνια και κερδίζει με τη γεύση και την 
ποιότητά του όποιον το δοκιμάσει! Ο πρόεδρος 
της ΝΔ μάλιστα φάνηκε ενθουσιασμένος από 
το γλύκισμα, έτσι ώστε πήρε κουτάκι με τρία 
κομμάτια "για το δρόμο" όπως χαρακτηριστικά 
έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram! O κ. 
Μητσοτάκης συνέχισε στο Ξυλόκαστρο όπου 
επίσης επισκέφθηκε πληγείσες περιοχές.

Αναστ. Γκιούλης:  
«H άμεση επαφή με 
τον κόσμο καθιστά τους 
πολιτικούς πιο προσιτούς»

Στο περιθώριο της επίσκεψης 
Μητσοτάκη ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ 
Σικυωνίων κ. Αναστάσιος Γκιούλης 
δέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις 
μας σχετικά με την επίσκεψη: 

Η επίσκεψη του αρχηγού της Ν.Δ. 
στην περιοχή μας, με αφορμή τις πρό-
σφατες καταστροφικές πλημμύρες, 
θεωρείτε ότι αποτελεί την ανεπίσημη 
έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
για τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας;  

Όχι. Η περιοδεία του κ. Μητσοτάκη 
έγινε μόνο για να διαπιστώσει ο ίδιος 
το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε 
από τις πρόσφατες πλημμύρες. Εξάλλου 
συνομίλησε με τους δημάρχους οι οποί-
οι τον ενημέρωσαν πλήρως. Επίσης δεν 
διοργανώθηκε κάποια δημόσια συγκέ-
ντρωση στην οποία θα υπήρχε υποδοχή 
από τον κόσμο ή κάποια ομιλία του. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να 
ενημερωθεί για τις καταστροφές επί 
τόπου και να μιλήσει απευθείας με τον 
κόσμο για τα προβλήματα που προέκυ-
ψαν. Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί την 
αφετηρία μιας νέας εποχής πιο ουσι-
αστικού πολιτικού διαλόγου με το λαό;

Νομίζω ότι πλέον ο πολιτικός λόγος 
και η προσέγγιση προς τους πολίτες 
έχουν αλλάξει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει υι-
οθετήσει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας 
με τους πολίτες. Πιστεύει ότι η άμεση 
επαφή με τον κόσμο καθιστά τους πολι-
τικούς πιο προσιτούς σε σχέση με άλλες 
εποχές και δίνει την δυνατότητα στον πο-
λίτη να εκφράσει τον προβληματισμό του 
σε μια πρόσωπο με πρόσωπο επικοινω-
νία με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρα-
τίας. Εξάλλου ήταν κάτι που σχολιάστηκε 
θετικά από όλους ότι με πόση αμεσότητα 
πλησίασε τον κόσμο ο κ. Μητσοτάκης 
και τη θετική ανταπόκριση που είχε από 
τους πολίτες.

Γιώργος Βορινιώτης:  
«Πλήρης ενημέρωση, άμεση επικοινωνία»

Σε σύντομες δηλώσεις του στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ 
Βέλου-Βόχας Γιώργος Βορινιώτης τόνισε: «Η επίσκεψη του Πρόεδρου μας 
Κυριάκου Μητσοτάκη στην πληγείσα περιοχή του Δήμου Βέλου - Βόχας και 
συγκεκριμένα το Βραχάτι εκτός από μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενημέ-
ρωση των γεγονότων τα παρουσιάστηκαν στον Πρόεδρο μας από το Βουλευτή 
Χρίστο Δήμα, το Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο, αλλά και δια στόματος των 
ιδίων κατοίκων και επιχειρηματιών του Βραχατίου που επλήγησαν από την 
θεομηνία του "ΖΟΡΜΠΑ", πρόσφερε στους κατοίκους τη δυνατότητα να συ-
νομιλήσουν με τον αυριανό πρωθυπουργό της χώρας μας και να του θέσουν 
άμεσα τα προβλήματα και τις έννοιες τους».  

Στη ΔΗΜΤΟ Σικυωνίων με τον πρόεδρο Αναστ. Γκιούλη

Στο Βραχάτι, με τον πρόεδρο της 
ΔΗΜΤΟ Βέλου-Βόχας Γιώργο Βορινιώτη
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ΤΖΑΚΙ, ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΩΝ

Καθαρισμός στην τύχη 
ή από εξειδικευμένη εταιρεία;

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Τι πρέπει να γνωρίζουμε νια την συντήρηση και τον καθαρισμό των καμινάδων τους. Είναι 
απαραίτητη η ετήσια συντήρηση τους, γιατί:
0 καπνός των ξύλων που καίγονται αφήνει κατάλοιπα στα τοιχώματα της καμινάδας 
σχηματίζοντας καπνιά η οποία μυρίζει δυσάρεστα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σταδιακά 
μικραίνει η διατομή της καμινάδας, αρχίζει να μη τραβάει σωστά με αποτέλεσμα να 
διαφεύγει καπνός στον χώρο σας. Ο καθαρισμός της καμινάδας συνήθως σταματάει αυτά 
τα συμπτώματα.
Είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που πρέπει να καθαρίζουμε την καμινάδα μας;
Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι, για τις φωτιές που αρπάζουν οι καμινάδες, 
αιτία είναι η πίσσα που σχηματίζεται σταδιακά στα τοιχώματα τους από την καπνιά 
που έχει μαζευτεί σ αυτά. Η άγνοια και η αμέλεια καταλήγουν στο να αρπάξει φωτιά η 
καμινάδα.
Γνωρίζετε ότι ο καθαρισμός της καμινάδας από μόνος του δεν μπορεί να αφαιρέσει την πίσσα που 
είναι η αιτία της φωτιάς;;;
Ή μήπως πιστεύετε πως αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν 
και υπόσχονται «μαγικό καθαρισμό» της καμινάδας, για να είναι όλα εντάξει και ασφαλή;...
Η αλήθεια είναι πως είναι απαραίτητη η χρήση ενός προϊόντος που θα αποσαθρώσει την πίσσα, 
αλλά χρειάζεται να γίνει και καθαρισμός για να αφαιρεθεί.
Εμείς, το Camino Service, είμαστε η πιο εξειδικευμένη εταιρία που ασχολείται 
αποκλειστικά με την συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία της καμινάδας. Έχουμε 
δημιουργήσει ένα Πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, το οποίο έχουμε εκπαιδεύσει και 
εξοπλίσει με τον πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό εξοπλισμό, ώστε να παρέχουμε τις 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Εμείς, το Camino Service, παράγουμε το πλέον εξειδικευμένο και καινοτόμο επαγγελματικό προϊόν για την απομάκρυνση της πίσσας, το PISSA off - 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ, και σας το διαθέτουμε δωρεάν σε κάθε καθαρισμό της καμινάδας σας.
To PISSA off - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ, αποσαθρώνει και φουσκώνει την πίσσα, ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί στον ετήσιο καθαρισμό της καμινάδας. Εσείς για 
την δική σας ασφάλεια ποιον θα εμπιστευθείτε :
• κάποιον που σ ένα χαρτί γράφει «καθαρισμός καμινάδων», έχει ένα κινητό κι ένα μικρό όνομα και ασχολείται ευκαιριακά με τον καθαρισμό, 

ποντάροντας στην άγνοιά σας...
ή...
• μια υπεύθυνη εταιρία με έδρα, που καθαρίζει επαγγελματικά την καμινάδα σας, χωρίς να λερώνει καθόλου τον χώρο σας, και ταυτόχρονα σας ενημερώνει 

για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε;

Υπεύθυνος συνεργάτης της περιοχής σας:
Δ/νση έδρας: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΚΙΑΤΟ
κος. ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τηλ.: 6942 846 414 

"Camino Service"
ήταν, είναι και θα είναι πάντα μαζί σας... 

www.camino-service.gr
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Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

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

Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
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E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

Απαντήσεις Κασίμη στον ΣΕΑΜ 
για τα Σχέδια Βελτίωσης

«Έκπληξη αλλά και προβληματισμό ως προς τον χρόνο και την 
σκοπιμότητά της, δημιουργεί η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ει-
σαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) σχετικά με την 
πρόσφατη συνάντηση, που είχαμε στις 10/10, με αντικείμενο την 
πορεία υλοποίησης του μέτρου 4.1 «Σχέδια Βελτίωσης» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020). Κι αυτό γιατί 
τα όσα σε αυτήν αναφέρονται ως «άκρως απογοητευτικά συμπε-
ράσματα» του ΣΕΑΜ, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα 
και κυρίως την ουσία της συγκεκριμένης συνάντησης, ενώ ταυ-
τόχρονα εμφανίζονται ως θέσεις του υπουργείου, εκτιμήσεις και 
φόβοι που διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον ΣΕΑΜ, και που δεν μας 
βρίσκουν σύμφωνους βεβαίως». Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του 
ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτι-
κής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σχετικά με την ανακοίνωση 
του ΣΕΑΜ.

«Τα «συμπεράσματα» του ΣΕΑΜ δημιουργούν εσφαλμένες εντυ-
πώσεις και προκαλούν  εύλογα ερωτήματα, όταν μάλιστα στη μέχρι 
σήμερα συνεργασία μας ο προγραμματισμός και οι δεσμεύσεις της 
Γενικής Γραμματείας έχουν τηρηθεί στο ακέραιο αναφορικά τόσο 
με τους χρόνους ενεργοποίησης του μέτρου, θεσμικής προετοιμα-
σίας και προκήρυξής του, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, αλλά και 
ως προς την καταβολή κάθε προσπάθειας αξιοποίησης της δυνα-
τότητας εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτους μέσα από την σχε-
τική τροποποίηση τόσο του ΠΑΑ όσο και του θεσμικού πλαισίου 
του μέτρου. 
Οι δυσκολίες υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής, δεν βαρύνουν 
την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και αυτό είναι πλέον 
γνωστό», επισημαίνει ο κ. Κασίμης, για να προσθέσει ότι «σχετικά 
με την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης στα «Σχέδια Βελτίω-
σης» που υποβλήθηκαν, στη συνάντηση εκφράστηκε ξεκάθαρα η 
πολιτική μας βούληση για την κατά το δυνατόν συντομότερη ολο-

κλήρωσή της σε σχέση μάλιστα με τους χρόνους που απαιτούνταν 
στο παρελθόν. Η αισιοδοξία αυτή, όπως αναφέρθηκε, είναι βάσιμη 
και στηρίζεται αφενός στην υποστήριξη του πληροφοριακού συ-
στήματος και αφετέρου στο γεγονός ότι το μέτρο έχει εκχωρηθεί 
στις Περιφέρειες και συνεπώς οι χρόνοι ολοκλήρωσης της αξιολό-
γησης αφορούν κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά και αποτελούν συνάρ-
τηση του όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε κάθε μία».

«Επισημάνθηκε επίσης ότι για τους λόγους αυτούς η έκδοση των 
αποτελεσμάτων θα είναι σταδιακή και θα ξεκινήσει τους αμέσως 
επόμενους μήνες για Περιφέρειες με μικρότερο όγκο αιτήσεων. 
Τονίστηκε μάλιστα ότι η Γενική Γραμματεία έχει εγκαίρως μερι-
μνήσει για την διάθεση τεχνικής βοήθειας σε όλες τις Περιφέρειες 
ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία», σημειώνει ο Γενικός 
Γραμματέας, για να καταλήξει ο εξής «προφανώς, όπως απορρέει 
από την ανακοίνωση του ΣΕΑΜ, όλα τα παραπάνω δεν συνιστούν 
λόγο αισιοδοξίας αλλά απαισιοδοξίας ως προς την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί, τις προσπάθειες που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 
αλλά και τις ενέργειες που μεθοδικά έχουν προγραμματιστεί και 
υλοποιούνται.
Εύλογα απορεί κανείς, λοιπόν, γιατί ο ΣΕΑΜ επιλέγει τη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή για να προκαλέσει ένα αρνητικό κλίμα και 
γιατί επιχειρεί την απαξίωση της προσπάθειας που καταβάλλεται, 
όχι μόνο από το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία ειδικότερα, 
αλλά από όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς συντελεστές - 
Περιφέρειες, Υπηρεσίες, Επιστημονικούς Φορείς και κυρίως τους 
Αγρότες - που εμπλέκονται σε ένα τόσο δυναμικό και αναπτυξι-
ακό πρόγραμμα όπως τα «Σχέδια Βελτίωσης». Όπως και να ‘χει, 
ένα είναι βέβαιον, οι φορείς του αγροτικού χώρου και μνήμη έχουν 
και γνωρίζουν να εκτιμούν την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί 
τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των «Σχεδίων Βελτί-
ωσης» αλλά και των υπολοίπων μέτρων του ΠΑΑ».

Διυπουργική 
σύσκεψη για 
την επίλυση των 
προβλημάτων της 
νέας αποστακτικής 
περιόδου

Σύσκεψη για τον συντονισμό 
των αρχών ενόψει της έναρξης 
της νέας αποστακτικής περιό-
δου πραγματοποιήθηκε σήμερα 
στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο 
υπουργός, Σταύρος Αραχωβί-
της, η υφυπουργός Οικονομι-
κών, Κατερίνα Παπανάτσιου και 
ο διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, κα-
θώς και υπηρεσιακοί παράγο-
ντες των δύο υπουργείων.
Συζητήθηκαν αρχικά τρόποι 
υπέρβασης των φετινών προ-
βλημάτων. Επιπλέον, οι συμ-
μετέχοντες αναφέρθηκαν στη 
διαδικασία που θα ακολουθή-
σουν οι διήμεροι παραγωγοί για 
τις φετινές άδειες απόσταξης.
Συμφωνήθηκε σε πολιτικό επί-
πεδο η άμεση παροχή οδηγιών 
για την ομαλή διαδικασία χορή-
γησης των αδειών απόσταξης.

θέμα
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Ή Ελληνίδα Αγρότισσα & οι πολιτικές για την ενίσχυση της 
ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα 

Αγροτικά

Hμερίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια Αττικής 
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ημερίδα 

για τις γυναίκες αγρότισσες διοργάνωσαν από κοινού το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την 
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέ-
ρεια Αττικής στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Μουσείου 
της Ακρόπολης, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018. Στην ημε-
ρίδα συμμετείχαν πλήθος υπουργών/ υφυπουργών και 
βουλευτών/ τριών καθώς και βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
Κορινθίας, κ. Μ. Θελερίτη. 

Θέμα της ημερίδας ήταν αφενός η παρουσίαση των 
νέων ερευνών για το προφίλ των γυναικών επαγγελματι-
ών της υπαίθρου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 
και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτι-
κό τομέα.  

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Στ. Αραχωβίτης, μεταφέρο-
ντας τα αισιόδοξα συμπεράσματα της έρευνας της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2018) που πραγματο-
ποιήθηκε από πολυπληθή διεπιστημονική ομάδα υπό την 
επιστημονική εποπτεία της καθηγήτριας Μ. Γκασούκα.  Ο 
υπουργός τόνισε ότι σύμφωνα με την έρευνα φαίνεται να 
έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό οι μακραίωνες πατρι-
αρχικές πρακτικές στο πλαίσιο των αγροτικών νοικοκυ-
ριών, διότι στο 50% των νοικοκυριών οι σύντροφοι/ σύζυ-
γοι αναλαμβάνουν μέρος των ευθυνών και καθηκόντων 
που τους αναλογούν, ενώ στο 14% των νοικοκυριών οι 
σύζυγοι/ σύντροφοι τα αναλαμβάνουν πλήρως. Επίσης, το 
50% των αγροτισσών που διαθέτουν προσωπική αγροτι-
κή ιδιοκτησία, την διαχειρίζονται οι ίδιες. Επομένως αλλά-
ζει και ο ρόλος των γυναικών που ολοένα και περισσό-
τερο παύουν να θεωρούνται «συμβοηθούντα μέλη» της 
αγροτικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με τον κ. Αραχω-
βίτη, στόχος της κυβέρνησης να ενισχύσει με ουσιαστικά 
μέτρα την συμμετοχή των γυναικών στον αγροτικό τομέα.  

Στη συνέχεια, η Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυ-
σοβελώνη, ανακοίνωσε ότι στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυ-
φής Υπουργών/ Υφυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Βιέννη, παρουσίασε τα χρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα για την εκπαίδευση αγροτισσών και την ενίσχυ-
ση και ενθάρρυνση νέων γυναικείων επιχειρήσεων που 
παράγουν αγροτικά προϊόντα, ως καλή πρακτική η οποία 
μπορεί να υιοθετηθεί στο πλαίσιο των νέων χρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Κ. Παπανάτσιου, ανα-
φέρθηκε στις πολιτικές της κυβέρνησης που ενισχύουν 
το εισόδημα των αγροτισσών και την συμμετοχή τους 
στα συνεταιριστικά σχήματα. Μάλιστα τόνισε ότι στον Ν. 
4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με πρω-
τοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
έγινε  για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην ύπαρξη και 
λειτουργία των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών. 
Επίσης, θεσπίστηκε συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών στις αρχαιρεσίες των διοικητικών συμβου-
λίων των μικτών αγροτικών συνεταιρισμών, προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών σε ένα κατ’ 
εξοχήν ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με την 
υφυπουργό, οι γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να συμ-
βάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των 
γυναικών, στην δημιουργία  συλλογικής ταυτότητας και 
στην κινητοποίηση των γυναικών προκειμένου να διεκ-
δικήσουν τα δικαιώματά τους σε συνολικότερο επίπεδο.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, κ. Ο. Τελιγιορίδου, τόνισε ότι οι αγρότισσες ανεξάρτη-
τα από τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν, κατα-
φέρνουν να ανταποκριθούν στα πολυεπίπεδα καθήκοντά 
τους, παρά το γεγονός ότι η οργανωμένη πολιτεία άργησε 
πολύ να αναγνωρίσει τον ρόλο που δικαιωματικά έχουν 
κατακτήσει. Σύμφωνα με την υφυπουργό, πρέπει ακόμα 
να γίνουν πολλά προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος 
των αγροτισσών, να κατακτηθεί στην πράξη η ισοτιμία 
και να ενισχυθούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, ιδιαιτέρως 
εκείνοι που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό και 
την μεταποίηση. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήραν η Γενική Γραμματέας 
Ισότητας των Φύλων, κ. Φ. Κούβελα, η οποία αναφέρθηκε 
στην σημασία της διάχυσης των συμπερασμάτων και απο-
τελεσμάτων αυτής της εξαιρετικά σημαντικής έρευνας και 
η Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ρ. Δούρου, η οποία τόνισε 
ότι η Περιφέρεια, κάνει ότι είναι δυνατόν για την προώθη-
ση της αγροτοκτηνοτροφικής δραστηριότητας. Επίσης η κ. 
Δούρου αναφέρθηκε στη διπλή διάκριση που υφίστανται 
οι αγρότισσες με βάση το φύλο τους και με βάση την ει-
σοδηματική τους κατάσταση, τονίζοντας ότι η πατριαρχία, 
τα σεξιστικά στερεότυπα και οι έμφυλες ανισότητες είναι 
πολύ πιο ορατές στην ύπαιθρο.

Στην ημερίδα μίλησαν επίσης υπηρεσιακά στελέχη του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς 
και αγρότισσες που περιέγραψαν τις δυσκολίες και προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό στίβο, 
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. 

Η κ. Δ. Βαρούτα, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Ζαγοράς, μοναδική γυναίκα στο διοικητικό 
συμβούλιο του Συνεταιρισμού, αναφέρθηκε στο πώς 
κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί και τι προσπάθειες έχουν 
γίνει για την προώθηση των προϊόντων του Γυναικείου 
Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Η κ. Α. Παπουτσή, προϊσταμένη 

του Τμήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών 
Δραστηριοτήτων του ΥπΑΑΤ, αναφέρθηκε στην έναρξη 
λειτουργίας της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας για 
τους γυναικείους συνεταιρισμούς,  η οποία στοχεύει στην 
προβολή των προϊόντων των γυναικείων συνεταιρισμών, 
και παράλληλα αποτελεί απτή απόδειξη του έντονου εν-
διαφέροντος του Υπουργείου για την ανάδειξη αυτής της 
πλούσιας παράδοσης. Ο κ. Α. Μπουρλέτσικας, Διευθυντής 
Αγροτικής Κατάρτισης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσία-
σε στοιχεία για την εκπαίδευση και τους τομείς απασχό-
λησης αγροτισσών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ, 
το 80% των νέων αγροτισσών ασχολούνται με τη φυτική 
παραγωγή, το 17% με την κτηνοτροφία και το 3% με τη 
μελισσοκομία. Επίσης ο κ. Μπουρλέτσικας ανακοίνωσε 
ότι τον Νοέμβριο θα αρχίσουν εκπαιδεύσεις για το Μέτρο 
6.1 «Ενίσχυση Νέων Γεωργών». 

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας «Η 
Ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προ-
βλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγρο-
τικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο», η καθηγήτρια Μ. 
Γκασούκα, τόνισε ότι με βάση τα ευρήματα υποχωρεί η 
πατριαρχική προσέγγιση του αγροτικού χώρου και οι γυ-
ναίκες ολοένα και περισσότερο αυτοπροσδιορίζονται ως 
επαγγελματίες αγρότισσες, είναι ενεργές και έχουν πλέον 
ατομικό εισόδημα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η πλειο-
ψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ακο-
λουθήσουν αυτό το επάγγελμα εξ’ ανάγκης και όχι από 
επιλογή. 

Στην συνέχεια μίλησαν η κ. Σ. Κερεμίδου-Σταυρίδου, 
αγρότισσα από την Επισκοπή Ημαθίας και μέλος του Α.Σ. 
Νάουσας, η βιοκαλλιεργήτρια από τον Άγιο Λουκά Μεγά-
ρων, κ. Δ. Καρδάτου, η οποία σύντομα θα αποκτήσει Σήμα 
για το πολυλειτουργικό της αγρόκτημα, και η κ. Μ. Λύκα, 
πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας και 
αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, 
που τόνισε τα συνταξιοδοτικά προβλήματα των αγροτισ-
σών οι οποίες αν και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ δεν μπορούν 
να λάβουν σύνταξη αν δεν είναι κάτοχοι αγροτικής εκμε-
τάλλευσης.

Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί είναι ότι στόχος της 
κυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτι-
κών και μέτρων αφενός για την ενίσχυση της συμμετο-
χής των γυναικών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, 
και αφετέρου για την άρση των διακρίσεων και ανισοτή-
των που υφίστανται οι γυναίκες αγρότισσες και συνεται-
ρίστριες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ένταξή τους 
στον αγροτικό τομέα θα γίνεται με όρους ισοτιμίας και 
ισότητας. 

Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
Κορινθίας

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Γυναικείο  Ανδρικό  Παιδικό

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

Μανικιούρ  Πεντικιούρ
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ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333ΨΥΛΛΑΣ

Κορινθιακή σταφίδα: Μείωση 
παραγωγής, εκτόξευση τιμής

Σοβαρά είναι τα προβλήματα για την παραγω-
γή κορινθιακής σταφίδας, αφού οι κλιματολογι-
κές συνθήκες που επικράτησαν τον Αύγουστο 
ήταν καταστροφικές και άφησαν βαθιά σημάδια. 
Η παράδοση μέχρι τώρα προχωράει με αργούς 
ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι πλήρης εικόνα για 
το μέγεθος της ζημιάς θα καταγραφεί στο τέλος 
Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται 
μέχρι τώρα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Κιάτου, που συγκεντρώνει ποσότητες για 
να τις παραδώσει στην Παναιγιάλειο Ένωση Συ-
νεταιρισμών, η τιμή θα κυμανθεί μεταξύ 1,65-
1,80 ευρώ.

Ο Κώστας Κωστάκης, πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συλλόγου Νεμέας, δήλωσε ότι «αυτήν τη 

στιγμή, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στη σταφίδα, 
αλλά η έλλειψη ποσοτήτων είναι σημαντική. Το 
ενδιαφέρον καταγράφεται και από το γεγονός ότι 
η τιμή του προϊόντος έχει ξεκινήσει από 1,20 και 
σήμερα έχει φτάσει στο 1,80 ευρώ. Άλλες χρο-
νιές, τέτοια εποχή, μέχρι να αλλάξει ο χρόνος δεν 
υπήρχε κίνηση και η τιμή κυμαινόταν μεταξύ 50-
70 λεπτών». Στον Δήμο Νεμέας, το μεγαλύτερο 
κομμάτι έχει υποστεί ζημιά που ξεπερνά το 50%, 
ενώ η μικρότερη ζημιά είναι στο 30%. Είναι γεγο-
νός ότι η έλλειψη σταφίδας φέρνει μεγάλες αυξή-
σεις στις τιμές και οι περισσότεροι εκτιμούν ότι η 
ζημιά από την απώλεια παραγωγής θα καλυφθεί 
κατά το μεγαλύτερο μέρος από τις αυξήσεις και 
τις αποζημιώσεις.

Πηγή: www.ypaithros.gr

Αγροτικά

Ο «Ξενοφώντας» κατέστρεψε 
το 30% της Μαυροελιάς

Τις ζημιές που άφησε πίσω του η επέλαση του «Ξε-
νοφώντα» στην Πελοπόννησο αποτυπώνουν στην 
«ΥΧ» οι αρμόδιοι του ΕΛΓΑ. Στην Αργολίδα, σύμφωνα 
με τον Γιάννη Περδίκη, «υπάρχουν κάποιες ζημιές στα 
κτήματα που ήταν δίπλα σε χείμαρρους που πλημμύ-
ρισαν, κυρίως στο Κιβέρι και στο Σχινοχώρι και κατά 
δεύτερο λόγο στο Κουτσοπόδι και στο Άργος. Υπάρ-
χουν λίγες ζημιές στη φυτική παραγωγή, κάποιες σε 
κηπευτικά. Από τις ανεμοθύελλες δεν είχαμε μεγάλη 
ζημιά, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης καρπού 
οφείλεται στον δάκο», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ 
Τρίπολης, Ηλίας Αγγελόπουλος, αναφερόμενος στην 
εικόνα που διαμορφώνεται σε άλλους νομούς της Πε-
λοποννήσου, εξηγεί ότι «στη Μεσσηνία, οι Κορωνέικες 
άντεξαν γενικώς στη θύελλα και είχαμε μια πτώση της 
τάξης του 5% σε όλες τις περιοχές εκτός από τον Δήμο 
Αρφαρών. Εκεί, οι ζημιές είναι για αποζημιώσεις, ξε-
περνάνε το 20%».                      Πηγή: www.ypaithros.gr



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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



ΟΜΑΔΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

Εκδήλωση για 
τη συμβολή της 
Ελληνίδας στο 
έπος του '40
Η Ομάδα Εθελοντισμού & Κοινωνικής Δράσης 
του συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου 
διοργανώνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου, στις 
7:00 το απόγευμα εκδήλωση αφιερωμένη στη 
«Συμβολή της Ελληνίδας στο έπος του '40». Θα 
πραγματοποιηθεί ομιλία από την εκπαιδευτικό 
και πρόεδρο του Σωματείου Λόγου και Τέχνης 
"Αλκυονίδες" κ. Δήμητρα Τσεπεντζή, ενώ θα 
χορέψει ηπειρώτικους χορούς ο Σύνδεσμος 
Γυναικών Ηπείρου Ν.Κορινθίας. Επίσης, θα 
υπάρχει ζωντανή μουσική και τραγούδια της 
εποχής από τον κ. Άρη Σταύρου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται στο φιλόξενο χώρο του συλ-
λόγου ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ στο Πολι-
τιστικό Κέντρο (θεατράκι) Μπολατίου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

«Μάνα, μητέρα, 
μαμά» στην Κόρινθο 
Την Τρίτη 30 και Τετάρτη 31 
Οκτωβρίου 2018 ώρα 8:30 μμ θα 
ανέβει στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ η πολυβραβευμένη 
παράσταση "ΜΑΝΑ ΜΗΤΕΡΑ 
ΜΑΜΑ" από την κεντρική σκηνή 
του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ.
Βραβεία: 2 Βασικά κι έναν έπαινο 
στο φεστιβάλ Ιεράπετρας
7 Βασικά στο φεστιβάλ Διστόμου
2 Βασικά κι έναν έπαινο στο 
φεστιβάλ Ζωγράφου
Μάνα Μητέρα Μαμά
Σκηνοθεσία: Πολυξένη Ορκοπού-
λου-Ξανθάκη, Αλέκος Ξανθάκης
Μουσική επιμέλεια, σχεδιασμός 
φωτισμού: Αλέκος Ξανθάκης
Κατασκευή σκηνικού: Μπάμπης 
Ορκόπουλος Χρήστος Πετρόπου-
λος, Γιάννης Καντούνης.
Χειριστής φώτων- ήχου: Σελάν 
Σίνγκ 
Κοστούμια: Ελένη Ορκοπούλου
Μακιγιάζ: Κατερίνα Σπ.Αντωνίου 
Διανομή Ρόλων
Μάνα: Πολυξένη Ορκοπούλου-
Ξανθάκη
Βαρβάρα: Βασιλική Μπερτσιά
Μεμάς: Ηλίας Λέκκας
Σωτηράκης: Αλέκος Ξανθάκης
Μπέμπα: Κατερίνα Αντ.Αντωνίου

θέατρο

Ξαναζωντάνεψε το αρχαίο στάδιο στην Αρχ. Σικυώνα
Με την Εκάβη του Ευριπίδη από το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών "Ο Λύσιππος"

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις 11:30 π.μ. ο 
σύλλογος Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών  "ο Λύσιππος" 
με την αρωγή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας 
και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Π.Ε. Κορινθίας) παρουσίασε την τραγωδία του Ευ-
ριπίδη, "Εκάβη" στο χώρο του αρχαίου σταδίου της 
Αρχαίας Σικυώνας. Στο μαγευτικό τοπίο του αρχαιο-
λογικού χώρου της Αρχαίας Σικυώνας, στο πεταλό-
σχημο αρχαίο Στάδιο, μετά απο αιώνες σιωπής, ξανα-
ζωντάνεψε μέσα από το λόγo του μεγάλου τραγικού 
ποιητή μας. 

Πρωτότυπη Μουσική: Λουδοβίκος των Ανωγείων
Χορογραφία: Έλενα Μιχαηλίδου
Εικαστικό Σκηνικού: Αγγελική Τσοτσώνη
Κοστούμια: Λυδία Schaidreiter
Σκηνοθεσία: Πάνος Μεγαρίτης φωτ. Δημ.Τερζής
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

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

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Ομιλία του Θεοδόσιου Τάσιου για το μονοτονικό

"Απάτητα μονοπάτια" στο θέατρο Περιγιαλίου
Σάββατο 27 Οκτωβρίου ώρα 8:00 μμ  

Κρατήσεις: 27410 86330, 6989 189368, 6984 697844

Η Μαρία Παπανικολάου αφηγείται απροσδόκητες ιστορί-
ες για ενήλικο κοινό. Για μιάμιση ώρα περίπου ακούγονται 
ιστορίες τα μήκη και τα πλάτη τούτης της γης με κοινό πα-
ρονομαστή την ανατροπή και το απροσδόκητο. Με λεπτές 
δόσεις χιούμορ, αλλά σκοτεινή διάθεση η προφορική λο-
γοτεχνία ζωντανεύει στη σκηνή του Θεάτρου Περιγιαλίου 
και ο λόγος που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή αυτόματα 
και αυθόρμητα, κυριαρχεί. Η βουτιά προς τα μέσα, μας με-
ταφέρει στο μη πραγματικό, στη σύμβαση του παραμυθιού 
και ο χώρος μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει.

Ιστορίες και παραμύθια που γράφτηκαν, διαβάστηκαν ή 
ακούστηκαν θα γίνουν η λεπτή κόκκινη κλωστή πάνω στην 
οποία θα ισορροπήσει για άλλη μια φορά ο ΛΟΓΟΣ της αφη-
γήτριας που μαζί με το κοινό θα φτιάξουν τις ιστορίες τους 
σε μια βραδιά γεμάτη με τα δώρα του ...απροσδόκητου, του 

ξαφνικού αλλά όχι του τυχαίου. Θα ακουστούν ιστορίες από 
την Ελλάδα, την Αφρικανική ήπειρο, την Ευρώπη αλλά και 
την Ασία.

Η Μαρία Παπανικολάου
Η Μαρία Παπανικολάου σπούδασε δημοσιογραφία & 

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, απέκτησε μεταπτυχια-
κό στην Κοινωνική και Πολιτιστική Ιστορία (ΜΑ af Arts), 
γράφει σε εφημερίδες, blogs και περιοδικά ενώ είναι συγ-
γραφέας ενός βιβλίου για παιδιά (Η απίστευτη ιστορία του 
θεού Διόνυσου, εκδόσεις Οσελότος). Εργάστηκε επί σειρά 
ετών στο ραδιόφωνο και σε εκδοτικούς οίκους (Ελληνι-
κά Γράμματα, Μεταίχμιο, Ίνδικτος, Αερόστατο, Μίνωας). 
Ασχολείται με το Θέατρο και την Αφήγηση από το 1996. 
Ζει μόνιμα στη Νεμέα Κορινθίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-
δέσμου  Φιλολόγων Κορινθίας και 
ο Δήμος Κορινθίων έχουν την τιμή 
να σας προσκαλέσουν στην ομιλία 
του διακεκριμένου Καθηγητή του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
κ. Θεοδοσίου Τάσιου, με θέμα:

«Για ένα ορθολογικότερο μονο-
τονικό σύστημα».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018, ώρα 
6.30 μ.μ.,  στο Δημοτικό Θέατρο 
«Θωμάς Θωμαΐδης» (Δαμασκηνού 
57, Κόρινθος)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Καθηγητής κ. Θεοδόσιος Τάσιος, ομό-

τιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου με έντονη επιστημονική 
παρουσία και ακτινοβολία όχι μόνο στο 

εσωτερικό και διεθνώς, είναι σε όλους 
μας γνωστός και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις. Στο πρόσωπό του αναγνωρί-
ζουμε τον διακεκριμένο επιστή-
μονα , τον σοφό δάσκαλο, τον 
εμβριθή επιφυλλιδογράφο, 
με μια μοναδική ευθυκρι-
σία και ευαισθησία πάνω 
σε κοινωνικά πολιτικά και 
φιλοσοφικά θέματα, τον 
έξοχο ομιλητή και συζη-
τητή, που συνδυάζει θετική 
σκέψη και ανθρωπιστική παι-
δεία, και πάνω από όλα τον πο-
λιτικό και κοινωνικό άνθρωπο με σπάνια 
ευγένεια, ευπρέπεια ήθους και εντιμότητα. 
Αν θα θέλαμε με δυο λέξεις να σκιαγραφή-
σουμε την πολυσχιδή προσωπικότητά του 
θα τον χαρακτηρίζαμε homo universalis 
του καιρού μας.

Εκτός του διδακτικού του έργου ο κ. 

Τάσιος έχει σημαντικό τεχνικό και πλούσιο 
συγγραφικό έργο. Εκπόνησε μελέτες τε-

χνικών έργων  τα οποία είναι διάσπαρτα 
σε όλη την Ελλάδα: H γέφυρα 

Αλφειού, η Γέφυρα Κατοχής 
Αιτωλοακαρνανίας, η γέ-
φυρα Ευρίπου Χαλκίδας, 
η γέφυρα Σταυρούπο-
λης Ξάνθης είναι μερικά 
μόνο από αυτά. Η κινητή 

γέφυρα του Ευρίπου την 
εποχή της κατασκευής της 

ήταν η μοναδική συρταρωτή 
γέφυρα στον κόσμο. Κατά βάση 

είναι γεφυροποιός, pontifex θα λέγαμε στα 
Λατινικά.

Συνέγραψε πάνω από 400 επιστημονι-
κές εργασίες και πάνω από 40 βιβλία σε 
διάφορες γλώσσες. Έχει υπηρετήσει σε 
υψηλές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς 
και επιστημονικές ενώσεις,  έχει συμμε-

τάσχει σε διεθνείς διασκέψεις, υπήρξε ομι-
λητής και εισηγητής σε πολλά συνέδρια. Η 
έρευνα και η επιστημονική του δραστηριό-
τητα εντοπίζεται στον αντισεισμικό σχεδι-
ασμό, στη διατήρηση των μνημείων, στην 
αρχαία τεχνολογία και στη φιλοσοφία της 
τεχνολογίας, ακόμα και στη γλώσσα.

Δύσκολα θα μπορούσε να απαριθμήσει 
κανείς τις τιμητικές διακρίσεις του κ. Τάσι-
ου. Περιοριζόμαστε σε μερικές μόνο: Έχει 
τιμηθεί ως επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου της Ναντζίν, του Πανεπιστημίου 
της Λιέγης, του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.λπ. 
Έχει τιμηθεί με Μετάλλιο από το Αμερικα-
νικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος και με το 
Μετάλλιο της Πόλεως των Παρισίων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Ν.Κ.
Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα
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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	

Βιβλίο

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)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 
Παρουσίαση του βιβλίου

Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας (Εισαγωγή - Επιμέλεια), ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙ-
ΚΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κεντρικής και Ανατολικής), Από το Αρχείο Ι. Θ. Κακριδή, 
Εκδόσεις Καταγράμμα, Κιάτο 2018, σχήμα 17x24, σελ. 584, τιμή 25€.
                                                       
Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ-
ΤΑΓΡΑΜΜΑ, ένα πολύ αξιόλογο βι-
βλίο για τους κατοίκους της Κορινθίας 
αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, με τίτ-
λο: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ» (Κεντρικής και Ανατολικής).  
Πρόκειται για λαογραφικό, κυρίως, 
αλλά και ιστορικό υλικό από 28 χωριά 
και την Κόρινθο, που συγκέντρωσαν 
πάνω από 70 δάσκαλοι και δασκάλες 
πριν από 53 χρόνια, κατά το σχολι-
κό έτος 1964-1965, με την εποπτεία 
του τότε Επιθεωρητή Δημ. Σχολείων 
Κορινθίας Ασημάκη Καπογιάννη και 
του Συνδέσμου Δασκάλων της ίδιας 
Περιφέρειας. Το υλικό αυτό,  που 
είχε σταλεί υπηρεσιακώς στον τότε 
Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του, συμπατριώτη μα καθηγητή Ι. Θ. 
Κακριδή, έφθασε στα χέρια του τ. Αν. 
Καθηγητή της Λαογραφίας  στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου Αριστείδη Ν.  
Δουλαβέρα, από  τον πανεπιστημιακό 
δάσκαλό του Φάνη Ι. Κακριδή, τον γιο 
του Ι. Θ. Κακριδή.  Έτσι, μετά από συ-
στηματική αντιγραφή, οργάνωση και  
ταξινόμηση του υλικού,  εισαγωγή 
και επιμέλεια του κ. Δουλαβέρα, είναι 
πλέον στη διάθεση κάθε Κορίνθιου, 
που αγαπάει τον λαϊκό μας πολιτισμό 
και την τοπική μας Ιστορία, αλλά και 
κάθε ενδιαφερόμενου.

Ενδεικτικά θέματα των ενοτήτων του 
βιβλίου είναι τα εξής: Ιστορία, γεω-
γραφική θέση, χωριού ή πόλης, κλίμα, 
έδαφος, οικονομική ζωή, πληθυσμός, 
διοίκηση, εκκλησίες, σχολεία, πολιτι-
σμός, κ.λπ. Κατοικία. Εξωτερική μορ-
φή, εσωτερική διαίρεση. Έπιπλα και 
σκεύη. Βοηθητικοί χώροι.  Ένδυμα, 
υπόδεση, κόμμωση και καλλωπισμός. 
Τροφές. Επαγγελματικός βίος. Γεωρ-
γία. Αμπελουργία. Ελαιοκομία. Άλλες 
γεωργικές καλλιέργειες και ασχολίες. 
Γέννηση και βάπτιση. Παιδικός βίος. 
Έρωτας, αρραβώνας, γάμος. Θάνατος 
και ταφή. Πένθη, μνημόσυνα. Ψυχή 
μετά θάνατον. Έθιμα της καθημερινής 
ζωής. Οικιακά έθιμα και οικιακή ζωή. 
Οικιακές εργασίες. Σχολικά έθιμα και 
σχολική ζωή. Αγροτική και ποιμενική 
ζωή. Έθιμα αγροτικού βίου. Έθιμα κατά 
την σπορά, κατά τον θερισμό και τον 
αλωνισμό, τον τρυγητό. Έθιμα ποιμέ-
νων, και μάλιστα νομάδων. Κοινωνική 
ζωή. Λαϊκό δίκαιο. Θρησκεία (λαϊκή 
πίστη και λατρεία). Μαγεία και σχετικές  
με αυτήν δεισιδαιμονίες και συνήθειες.  
Ο κόσμος και  οι μύθοι και δοξασίες 
γύρω από αυτόν. Αστρολογία. Λαϊκή 
Ιατρική. Δημώδης ποίηση. Λαϊκή ποί-
ηση και Μουσικά όργανα. Λαϊκοί χοροί 
και μουσική αυτών. Μύθοι, παραμύθια, 
ευτράπελοι διηγήσεις και ανέκδοτα. 

Παραδόσεις. Παροιμίες, παροιμιώδεις 
φράσεις και γνωμικά. Αινίγματα. Ευχές. 
Κατάρες, κ.λπ. 
Είναι γεγονός ότι  η δεκαετία του  1960 
είναι οριακή για τον λαϊκό μας πολιτι-
σμό, δεδομένου ότι η έντονη αστι-
κοποίηση και η τεχνολογία άρχισαν 
να περιθωριοποιούν παραδοσιακούς 
τρόπους ζωής, σκέψης, δράσης και 
συμπεριφοράς, ήθη και έθιμα, τρό-
πους καλλιέργειας κ.λπ. 
Σε αυτήν λοιπόν την οριακή περίοδο 
πραγματοποιείται η παραπάνω συλ-
λογή και καταγραφή του λαογραφικού 
υλικού, σε μίαν εποχή δηλαδή που 
αποχαιρετούσε το χθες και αγωνιούσε 
να συναντήσει το αύριο. 
Η αξία του υλικού αυτού είναι πολύ-

τιμη σήμερα, ύστερα από 53 χρόνια, 
με την τεράστια οικονομική και πολι-
τιστική εξέλιξη, που ισοπέδωσε ή¬θη 
και έθιμα και τόσες άλλες πλευρές του 
παραδοσιακού μας πολιτισμού. Έτσι, 
αυτό το υλικό διασώζει άγνωστες σή-
μερα πλευρές της παράδοσής μας και 
μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινω-
νήσουμε με τις ρίζες μας και να ερ-
μηνεύσουμε καλύτερα τον λαϊκό μας 
πολιτισμό. 
Το βιβλίο μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τα βιβλιοπωλεία: ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ στο 
Βραχάτι, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κιάτο και Κό-
ρινθο, «ΤΟ ΡΟΔΙ» στο Βέλο καθώς και 
στο χώρο των εκδόσεων ΚΑΤΑΓΡΑΜ-
ΜΑ, (Αγ. Ιωάννης, Κιάτο, τηλ. 27420-
29333)
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Συγκινητική εκδήλωση για τα 100 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας του

Την Κυριακή  7 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Δημαρχείου Κιάτου, στις 11 το πρωί  πραγματοποιή-
θηκε ένα συγκινητικό και υπέροχο ταξίδι πίσω στο χρόνο, στα μαθητικά μας χρόνια κάναμε σε αυτή 
την πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσαν οι: Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ», 1ο Γυμνάσιο Κιάτου και 
1ο ΓΕΛ Κιάτου.

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Τ ην εκδήλωση άνοιξε ένα ιστορικό βίντεο για 
το Γυμνάσιο Κιάτου. Κατόπιν στην εκδήλωση 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους η κ. Χρυ-
σάνθη Πετροπούλου, και χαιρέτισε στη συνέχεια 

ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος.
Μετά μίλησαν επίσης οι: κύριος Φειδάς Γιάννης Θεο-

λόγος και Διευθυντής Β/θμιας Δ/σης Κορινθίας,
 κυρία Βυτινιώτη Δήμητρα καθηγήτρια Γαλλικών και 

Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Κιάτου,
κύριος Ασβεστόπουλος Δημήτρης Φιλόλογος, πρώην 

Προϊστάμενος Γραφείου Β/θμιας εκπαίδευσης και νυν 
Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Κιάτου,

κύριος Μπάρτζης Γιάννης συγγραφέας, τ. Διευθυντής 
Α/μιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Πανεπιστημιακός και 
πρόεδρος της Εταιρίας Κορινθίων Συγγραφέων,

κυρία Βογιατζή Αντιγόνη καθηγήτρια του 1ου Γυμνασί-
ου Κιάτου και πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων.

Στη συνέχεια τραγούδησε η χορωδία του 1ου Γυμνα-
σίου Κιάτου σε διδασκαλία Δημήτρη Κελέση, καθηγητή 

μουσικής του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
Στη συνέχεια μίλησαν επίσης οι:
κύριος Γιάννης Σπύρου Φιλόλογος, τ. καθηγητής Γυ-

μνασίου και Λυκείου Κιάτου, Δ/ντης Λυκείου, Προϊστά-
μενος Δ/μιας Εκπαίδευσης Κιάτου,

κυρία Σούλα Μακρή, καθηγήτρια μουσικής, η παλαιό-
τερη εν ζωή καθηγήτρια Γυμνασίου και Λυκείου Κιάτου,

κύριος Παπαχριστόπουλος Κώστας Φυσικός, καθηγη-
τής του Γυμνασίου Κιάτου, Δ/ντης σε Λύκειο της Αθήνας,

κύριος Κωνσταντίνος Κελλάρης, ο σημαιοφόρος του 
Λυκείου με το κλείσιμο της 100ετίας, σήμερα φοιτητής 

του Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
κυρία Σταυρούλα Τασούλα – Σκαρμούτσου καθηγή-

τρια Φυσική Αγωγής, πρώην σύμβουλος ΣΕΠ Κορινθίας 
και πρόεδρος εκπαιδευτικών στελεχών ΣΕΠ Ελλάδας, 
πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων. 
Τώρα είναι Πρόεδρος Γυναικών Ηπείρων Κορινθίας.

Χόρεψε ομάδα παλιών μαθητριών και μαθητών του 
Γυμνασίου και Λυκείου σε διδασκαλία κυρίας Σταυρού-
λας Τασούλας.

Ακολούθησε μια μοναδική καταπληκτική παρουσίαση 
του βιβλίου του κ. Σωτήρη Κοκκωνάκη από τον κ. Γιάννη 
Λίγκα, Χημικό-Επιχειρηματία, υποψήφιο Διδάκτωρ του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της MENSA, 
διευθυντής μιας από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ομά-
δες στην Ελλάδα στον έλεγχο τροφίμων και ποτών, με 
πολλές διεθνείς διακρίσεις, με έδρα το Κιάτο.

Τελευταίος μίλησε ο κύριος Γιαννούτσος Παναγιώτης 
δικηγόρος, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουρ-
γία του βιβλίου από την ιδέα έως την κυκλοφορία του. 
Την εκδήλωση έκλεισαν με ευχαριστίες η κυρία Χρυσάν-
θη Πετροπούλου και ο κύριος Κοκκωνάκης Σωτήριος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τόσο για την πρωτβου-
λία της διοργάνωσης όσο και για την πραγματοποίησή 
της. Επίσης θερμά συγχαρητήρια και στον συμπολίτη μας 
κ. Κοκκωνάκη για την καταπληκτική και μνημιώδη δου-
λειά του. Συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες για την 
παρουσία των παλιών και νέων εκπαιδευτικών σε αυτή 
την πολύ όμορφη εκδήλωση.

Εκδήλωση

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



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

Η Υγεία των εργαζομένων  
Κυριακή 4 Νοέμβρη, 18.30 
Εργατικό Κέντρο Κορίνθου
Ένα μεγάλο ποσοστό διαταραχών στην 
υγεία σχετίζεται με την εργασία, κάτι που 
διαπερνά όλες τις ηλικίες, με τις γυναίκες 
εργαζόμενες να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. 
Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία 
αποτελούν: οι μυοσκελετικές παθήσεις, 
άγχος και διαταραχές ψυχικής υγείας, 
καρκίνος, δερματικές παθήσεις κ.α.  
Οι συνθήκες εργασίας που χαρακτηρί-
ζονται από εντατικοποίηση, ευέλικτο 
ωράριο, υπερωρίες, η κατάργηση της 
κυριακάτικης αργίας, η αύξηση ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης, οι περιορι-
σμένες άδειες για προβλήματα υγείας, ο 
μισθός “χαρτζιλίκι” που οδηγεί τους εργα-
ζόμενους να δουλεύουν και 2 δουλειές, 
η σχεδόν ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, η συνεχής μείωση των παρο-
χών κτλ. δημιουργούν ένα επιβαρυντικό, 
σωματικά και ψυχικά, περιβάλλον για τον 
εργαζόμενο. Τα παραπάνω αποτελούν 
την βάση για την παρουσία προβλημάτων 
στην υγεία των εργαζομένων. 
Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τους φορείς 
του νομού να πάρουν απόφαση για 
συμμετοχή στην απεργία που έχουν προ-
αναγγείλει Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες 
και Σωματεία που παλεύουν με το πλαίσιο 
του ΠΑΜΕ στις 8 Νοέμβρη, διεκδικώντας 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργασία 
με δικαιώματα.
Καλούμε τους εργαζόμενους του Νομού 
να έρθουν να συζητήσουμε για τις 
δυνατότητες που υπάρχουν για εργασία 
με ασφάλεια. Να συζητήσουμε για την 
συλλογική μας δράση, να βάλουμε 
μπροστά της δικές μας ανάγκες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αποτελέσματα εκλογών
Νικητής και οριακά αυτοδύναμος 

αναδείχθηκε στις εκλογές του Ιατρικού 
Συλλόγου Κορινθίας ο συνδυασμός του 
Μέλλου Χρυσοβαλάντη. Η «ΠΝΟΗ» 
όπως ονομαζόταν ο συνδυασμός, κα-
τάφερε να συγκεντρώσει 114 ψήφους 
και 5 έδρες, έναντι της «Νέας Κίνησης 
Ιατρών» του Σωτήρη Δαμασκηνού που 
συγκέντρωσε 77 ψήφους και 3 εδρες 
και της «Δύναμης Συνείδησης» του Πα-
ναγιώτη Φίλη που έλαβε 71 ψήφους και 
3 έδρες.

Ο κ. Μέλλος μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων με ανάρτησή του 
στον προσωπικό λογαριασμό του στο 
Facebook έγραψε: «Το αποτέλεσμα των 
εκλογών για τον Ιατρικό Σύλλογο Κοριν-
θίας είναι ξεκάθαρο! Η μεγάλη πλειοψη-
φία των συναδέλφων ζήτησε ανανέωση 
και ψήφισε ''ΠΝΟΗ"!!! Το αποτέλεσμα 
είναι τέτοιο που "επιτρέπει" και "επιβάλ-
λει" τη συνεργασία μας με τους αλλους 
δύο αξιότιμους συνδυασμούς. Για να 
είμαι ξεκάθαρος, είμαστε εδώ για να 
συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με 
όλους, καθώς θέλουμε έναν σύλλογο 
ΕΝΩΤΙΚΟ! Θέλουμε και είμαστε υπο-
χρεωμένοι να επικρατήσει η έννοια της 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, γιατί είμαστε ιατροί 
και πρεπει ΕΜΕΙΣ να δίνουμε πρώτοι το 
παράδειγμα, αφού ΠΡΩΤΑ σεβαστούν 
ΟΛΟΙ το αποτέλεσμα της κάλπης, αρα 
και τη φωνή κάθε συναδέλφου! Δεν πα-
ρεκκλίναμε ΠΟΤΕ εκ των αρχικών μας 
θέσεων ως συνδυασμός και διατηρούμε 
αναλλοιωτη την ανάγκη για ΕΝΟΤΗΤΑ! 
ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! Υπόγει-

ες συνεργασίες και διαβουλεύσεις δεν 
χωράνε στη περίπτωση μας! Δεν είμαστε 
πολιτευτές! Είναι ηθικα ανέντιμο να γυ-
ρίσουμε τη πλατη μας στη πλειοψηφία! Η 
"ΠΝΟΗ" εχει λάβει την εντολή...και αυτή 
επιτάσσει να ΚΙΝΗΣΕΙ τη συμφωνία που 
θα προωθήσει τη σύμπνοια όλων, διατη-
ρώντας καθαρη τη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ όλων!»

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινω-

θέν του Ιατρικού Συλλόγου τα αποτελέ-
σματα αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μέλλος Χρυσοβαλάντης
Σεργεντάνης Θεόδωρος
Χαρτσιάς Αλέξανδρος
Κανέλλου Βαρβάρα
Παππάς Νικόλαος
Δαμασκηνός Σωτήριος
Κοκιόπουλος Νικόλαος
Κούτρας Μιχαήλ

Φίλης Παναγιώτης
Κανέλλος Γεώργιος
Ζώγκος Ιωάννης

ΠΙΣ
Μέλλος Χρυσοβαλάντης
Σεργεντάνης Θεόδωρος
Δαμασκηνός Σωτήριος
Φίλης  Παναγιώτης

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λάσκος Δημήτριος
Ρηγάτος Θεοφάνης
Μούτσος Ιωάννης

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στάμου Ελένη Πρόεδρος
Πετούμενος χρήστος Αντιπρόεδρος
Παπαδόπουλος Λάμπρος
Ευστρατιάδης Νικόλαος
Παπαπάνος Παναγιώτης
Γεωργάκη Σταματίνα

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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Πέθανε ξαφνικά ο γιατρός
Γιώργος Κουκουλίδης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Απάντηση σε δημοσιεύματα και 
προσλήψεις προσωπικού

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με τη βιαιοπραγία πολίτη σε βάρος ιατρού έδωσε το 
Νοσοκομείο Κορίνθου με ανακοίνωσή του. Επιπλέον με σχετικό δελτίο τύπου ενημερώνει 
για προσλήψεις που έχουν δρομολογηθεί και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
αιτήσεις.

«Οι πρόσφατες προκλήσεις από μέρος των Μέ-
σων Μαζικής Επικοινωνίας, περί δήθεν απραξίας 
της Διοίκησης του Νοσοκομείου στο πρόσφατο 
γεγονός της βιαιοπραγίας πολίτη σε βάρος ιατρού 
αλλά και η σκοπίμως προς αυτήν την κατεύθυνση, 
διαχεόμενη στον Τύπο παραπληροφόρηση, από κέ-
ντρα που αντιστρατεύονται την καθομολογούμενη 
αλλαγή της εικόνας του νοσοκομείου του νομού 
μας, μας υποχρεώνει να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

Από την πρώτη στιγμή, η Διοίκηση, γνώστης του 
περιστατικού, έδρασε άμεσα μέσα στα πλαίσια που 
ο Νόμος και οι λειτουργικοί κανόνες επιβάλλουν, 
προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
στην κατεύθυνση κυρίαρχα της προστασίας των 
εργαζομένων στους οποίους παρέχει πλήρη νομι-
κή κάλυψη. Υπήρξε στενή και άριστη συνεργασία 
με την Αστυνομία και τις Εισαγγελικές Αρχές και οι 
νομικές δράσεις στις οποίες προβήκαμε, είναι αυ-
τές που ορίζονται από το νόμο, τον οποίο δεν μπο-
ρούμε να υπερβούμε.

Δεν επιλέξαμε την πρακτική της «δημόσιας κα-
ταδίκης» γιατί τις περισσότερες φορές αυτή αποτε-
λεί μια τυπική και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα 
πολιτική ή συνδικαλιστική πρακτική, αν και με συ-
νεντεύξεις της Διοικήτριας έγινε και αυτό, χαρα-
κτηρίζοντας την επίθεση στον γιατρό αναίτια και 
πρωτοφανή.

Ωστόσο, το πνεύμα μας γι’ αυτές τις περιπτώσεις 
είναι ότι η Διοίκηση δεν πρέπει να καταγγέλλει απλά 
αλλά να πράττει, κάτι το οποίο και έγινε. Οφείλουμε 
να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι το Νοσο-
κομείο, βασικός πυρήνας του κοινωνικού κράτους 
δεν πρέπει να στοχεύει στη λήψη κατασταλτικών 
μέτρων σε βάρος των χρηστών του, παρά μόνο 
εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητα και επι-
βαλλόμενα για την ομαλή λειτουργία του. Με αυτήν 
την προσέγγιση, αλλά και με ανθρώπινη ευαισθη-
σία, την οποία διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι στο 

νοσοκομείο μας, η Διοίκηση επιλέγει να αντιμετω-
πίζει τέτοια γεγονότα, ζητώντας ωστόσο δημόσια 
από όλους, ασθενείς, συνοδούς και επισκέπτες 
να σέβονται και αυτοί από την πλευρά τους όσους 
δουλεύουν για να τους φροντίζουν και να τους πε-
ριθάλπουν, να μην απειλούν την ασφάλειά τους και 
να μην προσβάλλουν την προσωπικότητά τους. 

Για τη Διοίκηση - Η Διοικήτρια
Δημ. Καλομοίρη»

Προσλήψεις
Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα-

μικού του Γ. Ν. Κορίνθου, ανακοινώνεται ότι η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 
των ακολούθων θέσεων:
• 1 θέσης ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
• 7 θέσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
• 4 θέσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - 

ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ
• 11 θέσεων ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑ-

ΚΩΝ
αρχίζει στις 16-10-2018 
και λήγει στις  25-10-2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορού-
νται για τα στοιχεία των αιτήσεων και τα λοιπά 
απαραίτητα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr (τε-
λευταίες ανακοινώσεις)

Υγεία

 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 • 

) 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.
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

Έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 
67 ετών ο χειρουργός και 
διευθυντής της χειρουργι-
κής κλινικής του Νοσοκο-
μείου Κορίνθου, Γιώργος 
Κουκουλίδης. Ψήφισμα για 
το θάνατό του εξέδωσε το 
Νοσοκομείο Κορίνθου και 
ο Ιατρικός Σύλλογος Κοριν-
θίας. Στα ψηφίσματα αναφέ-
ρονται: 

Νοσοκομείο Κορίνθου
«Το Δ.Σ. του Γ.Ν. Κορίν-

θου, μετά την αναγγελία 
του πρόωρου θανάτου του 
Συντονιστή Διευθυντή Χει-
ρουργού Γεωργίου Κου-
κουλίδη, συνεδρίασε εκτά-
κτως την 11η/10/2018 και 
ώρα 09:00 και αποφάσισε 
ομόφωνα: 
1. Να εκφράσει τη βαθιά 

οδύνη και θλίψη του, για 
το χαμό του εν ενεργεία 
ιατρού του Νοσοκομείου 
ενός δικού του ανθρώ-
που, ο οποίος επί πολλά 
χρόνια, με υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης προσέφερε 
ακούραστα τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του, δίνοντας 
καθημερινά τη μάχη του 
για την προστασία της 
υγείας του λαού της Κο-
ρινθίας.

2. Να δώσει στην οικογένειά 
του θερμά και ειλικρινή 
συλλυπητήρια.

3. Να καταθέσει αντί στεφά-
νου το ποσό των 200€ στο 
«Χαμόγελο του Παιδιού» 
της Αρχαίας Κορίνθου.
Κόρινθος 11-10-2018»

Ιατρικός Σύλλογος 
Κορινθίας

« Το Δ.Σ  του Ι.Σ.Κορινθί-
ας λαμβάνοντας γνώση του 
αιφνίδιου  θανάτου του συ-
ναδέλφου Κουκουλίδη  Γε-
ωργίου   συνήλθε εκτάκτως 
και αποφάσισε το κάτωθι 
ψήφισμα.
1-Να εκφράσει τα θερμά 

συλλυπητήρια προς την 
οικογένεια του θανόντος 
και την μεγάλη Ιατρική 
οικογένεια της Κορινθίας 
της οποίας υπήρξε κατά 
την διάρκεια της ζωής του  
ένα αξιοσέβαστο μέλος 
της κοινωνίας υπόδειγμα 
ιατρού και καλού  οικογε-
νειάρχου.

2-Αντί στεφάνου να κατατε-
θεί ένα χρηματικό ποσό 
στο Χαμόγελο του Παιδιού 
στην μνήμη του.

3-Να παραστεί το προεδρείο 
του Ι.Σ.Κορινθίας στη νε-
κρώσιμη ακολουθία.»



ΑΓΣ ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΤΜΉΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉΣ



Ρυθμική: O τέλειος συνδυασμός 
αθλητισμού και τέχνης

Στον Σύλλογό μας διδάσκουμε τα 
αθλήματα της ρυθμικής, ενόργανης 
και ακροβατικής γυμναστικής. Το 
μάθημα είναι πολυδιάστατο!

Περιλαμβάνει ασκήσεις στα όρ-
γανα κορδέλα, κορύνες, μπάλα, 
σχοινάκι, διδασκαλία στοιχείων 
μπαλέτου και χορού, και εκμάθηση 
ασκήσεων ενόργανης εδάφους. Το 
μάθημα είναι ομαδικό. Συνδυάζου-
με τα παραπάνω στοιχεία και συν-
θέτουμε μία χορογραφία! Βασικό 
μέλημά μας, για να πετύχουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα, είναι η εν-
δυνάμωση όλων των μυϊκών ομά-
δων των αθλητριών μας, καθώς 
και η βελτίωση της ευλυγισίας, της 
ισορροπίας, της επιδεξιότητας, της 
χάρης και του σωματότυπου!

Τα οφέλη του αθλήματος αυτού, 
με τον τρόπο που διδάσκεται, είναι 

άμεσα! Βελτίωση φυσικής κατά-
στασης, στάσης σώματος, αίσθη-
σης χώρου, μυϊκού συστήματος, 
καλλιέργεια πνεύματος συνεργα-
σίας, ομαδικότητας και υπευθυ-
νότητας, τόνωση αυτοπεποίθησης 
και πολλών άλλων παραμέτρων 
με σημαντικότερο όλων τη χαρά 
και την αγάπη που αναπτύσσει η 
αθλήτρια για το άθλημα αυτό και 
την ενσωμάτωση του αθλητικού 
πνεύματος στον τρόπο ζωής!

Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται 
επίδειξη γυμναστικής στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα τμήματα του 
συλλόγου.

Ρυθμική Γυμναστική για κορί-
τσια από 3 ετών.......

Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού:  
2741054323, 6940813100
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
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Ο Παμβοχαϊκός 
στα σχολεία

Πιστή στο ραντεβού της η ομάδα του Βραχατίου 
συνάντησε τους μικρούς μαθητές του Βοχαϊκού  

και τους μύησε στο βόλεϊ

Μετά από τα τελευταία γεγονότα 
(πλημμύρες) στην περιοχή μας, τελικά 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 
Οκτωβρίου, η ημέρα του Αθλητισμού 
στα σχολεία της περιοχής μας.

Ο Παμβοχαΐκός πιστός, όπως κάθε χρό-
νο, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δημο-
τικό Σχολείο του Βοχαΐκού με αντιπρο-
σωπεία αθλητών της ανδρικής ομάδας, 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο προπονη-
τής της ανδρικής ομάδας κ.Δεληκώστας 
και ο προπονητής των υποδομών κ.Φε-
λέκης.

Την αντιπροσωπεία της ομάδας υποδέ-
χθηκαν με χαρά και ενθουσιασμό οι μα-
θητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
Μετά από έναν σύντομο χαιρετισμό που 
απεύθυνε ο κ.Δεληκώστας, που αναφέρ-
θηκε στα γενικά στοιχεία του αθλήματος 
της πετοσφαίρισης, στη συνέχεια πραγ-

ματοποιήθηκαν ασκήσεις και παιχνίδια, 
με την συμμετοχή όλων των μαθητών 
στο γήπεδο του βόλεϊ του σχολείου, κάτω 
από την καθοδήγηση των προπονητών 
και των αθλητών του Παμβοχαΐκού. Το 
παιχνίδι και η επίδειξη έλαβε τέλος κάτω 
από τα θερμά χειροκροτήματα όλων και 
την προσφορά αναμνηστικών της ομάδας 
στο σχολείο. Επίσης ο Σύλλογος του Παμ-
βοχαΐκού απεύθυνε ανοικτή πρόσκλη-
ση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τους 
αγώνες του πρωταθλήματος της Α1 Εθνι-
κής κατηγορίας στο κλειστό Γυμναστήριο 
«Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»

Το Δ.Σ του Παμβοχαΐκού ευχαριστεί την 
Διευθύντρια κα.Κούρτη καθώς και την 
γυμνάστρια και εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου για την αποδοχή της επίσκεψης της 
ομάδας μας .

www.pamvohaikos.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:  27410-53500

ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail:  crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας



ΔΕΥΤΕΡΑ   22  OKTΩΒΡΙΟΥ  2018 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη24 Αθλητικά

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ

«Πάτησε» τον Φοίνικα με 3-0 σετ

Μεταμορφωμένος ο Παμβοχαϊκός αιφνιδίασε ευ-
χάριστα του φίλους του στο Βραχάτι και με όπλο το 
σερβίς και το μπλοκ νίκησε τον Φοίνικα Σύρου με 3-0 
σετ κάνοντας εντυπωσιακό ξεκίνημα στο νέο πρωτά-
θλημα.

 Η ομάδα του Κώστα Δεληκώστα είχε τον απόλυτο 
έλεγχο στο σκορ απέναντι στην ομάδα της Σύρου που 
ήταν σαφώς επηρεασμένη από τα όσα προηγήθηκαν 
τις προηγούμενες ημέρες με τον προπονητή της Νίκο 
Ζαλμά ο οποίος για πρώτη και τελευταία φορά κο-
ουτσάρισε την ομάδα και θα παραδώσει στον Σέρβο 
Ράτκο Παβλίσεβιτς.

Κορυφαίος του Παμβοχαϊκού ήταν ο πασαδόρος 
του Μανώλης Δημητριάδης και γενικά δεν υπήρχε 
παίκτης του υστέρησε. Η εικόνα των δύο ομάδων δεν 
είχε καμία σχέση με τη μονομαχία τους στο Λιγκ Καπ 
πριν 15 ημέρες. Οι συριανοί φάνηκαν αγχωμένοι και 
δεν είχαν ούτε καλή υποδοχή αλλά και ούτε και σπιρ-
τάδα σε σερβίς και επίθεση.

To 3-4 του Φοίνικα με σερί 4-0 από το σερβίς του 
Ολιβέιρα ο Παμβοχαϊκός το έκανε 7-4 και με το «κα-
λημέρα» έδειξε τις προθέσεις του. Οι συριανοί μείω-
σαν τη διαφορά και με τον Φίλιο ισοφάρισαν 14-14 
αλλά με δύο πόντους από τον Ρούμπο έγινε για το 
16-14. Οι κορίνθιοι κράτησαν το +2 μέχρι το τέλος και 
έκλεισαν το σετ 25-21 με δύο λάθος του Εβάντρο και 
συγκεκριμένα ένα λάθος σερβίς και μία λάθος υποδο-
χή σε άσσο του συμπατριώτη του Γκλαντστόουν.

Ιδια εικόνα και στο 2ο σετ με τον Φοίνικα να ξεκι-

νάει με προβάδισμα 8-4 χάρις το σερβίς του Βουλκίδη 
αλλά ο Παμβοχαϊκός είχε και πάλι τις λύσεις και με 
σερί 4-0 ισοφάρισε 8-8. Ο Ντόκιτς έβαλε για τελευ-
ταία μπροστά τον Φοίνικα με 10-8 αλλά με διαδοχικά 
μπλοκ Γκλαντστόουν Ολιβέιρα ο Παμβοχαϊκός έκανε 
νέο σερί 4-0 και προσπέρασε 12-10. Ακολούθησε νέο 
ξέσπασμα από τον Ρούμπο και ο Παμβοχαϊκός ξέφυγε 
16-11. Το σετ έκλεισε με επίθεση του Ολιβέιρα 25-19.

Ο Φοίνικας έκανε την τελευταία του προσπάθεια 
για να πάρει το σετ που θα κρατούσε στον αγώνα. 
Προηγήθηκε 5-4 αλλά το σερβίς του Δημητριάδη 
έφερε σερί 3-0 για το 8-5. Ο αγώνας κρίθηκε όταν 
στο 15-14 υπήρξε νέο ρεσιτάλ του Δημητριάδη από 
τα 9 μέτρα. Εχτισε νέο σερί 4-0, Ρούμπο και Ροντρί-
γκο κυρίαρχησαν στο φιλέ και το σκορ εκτινάχθηκε 
στο 19-14. Ο Ολιβέιρα με επίθεση έκανε το 25-19 εν 
μέσω αποθέωσης.

Διαιτητές: Βουδούρης, Κουτσούλας.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-16, 25-21
2ο σετ: 4-8, 16-11, 21-16, 25-19
3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-14, 25-19
*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν από 7 άσ-

σους, 40 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων 
και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 29 
επιθέσεις, 4 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

 Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Κώστας Δεληκώστας): 

Δημητριάδης 5 (1/2 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) Ολιβέιρα 
15 (12/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 19% άρι-
στες), Ρούμπο 7 (5/8 επ., 2 μπλοκ), Γκλάντστοουν 15 
(8/11 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Ρουμελιώτης 9 (9/16 
επ.), Ροντρίγκο 7 (5/16 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. - 41% 
άριστες) / Παπαδημητρίου (λ, 60% υπ. - 33% άριστες), 
Δημητούλης, Κωτσάκης.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Νίκος Ζαλμάς): Φίλο 
3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Εβάντρο 12 (11/18 επ., 1 άσ-
σος, 25% υπ. - 25% άριστες), Λέσκοφ, Βουλκίδης 4 
(1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ντόκιτς 11 (10/25 επ., 1 
μπλοκ), Παπαδόπουλος 5 (5/17 επ., 47% υπ. - 30% 
άριστες) / Αχιλλεόπουλος (λ, 57% υπ. - 50% άριστες), 
Φωτιάδης, Χήρας 1 (μπλοκ).

Δηλώσεις Δεληκώστα
Ο προπονητής του ΓΑΣ Παμβοχαϊκός Κώστας Δε-

ληκώστας είπε: «Ήταν μια πολύ καλή νίκη και μάλιστα 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι το 
μπλοκ και το σέρβις μας έκανε την ζημία στην ομάδα 
της Σύρου .Για εμάς αυτή η νίκη είναι πιο πολύ μια ψυ-
χολογική τόνωση ώστε να πιστέψουν οι παίχτες στην 
δουλεία που κάνουν μέσα στις προπονήσεις. Συγχα-
ρητήρια στην ομάδα της Σύρου ,παρότι δεν ήταν σε 
καλή μέρα και σίγουρα δεν έπιασε την απόδοση που 
μπορεί να πιάσει παρόλα αυτά πιστεύω ότι το μπλοκ 
και το σέρβις μας ήταν αυτό που καθόρισε το αποτέ-
λεσμα».

www.volleyleague.gr

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

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Από την διοίκηση του 
Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός τιμήθηκε  
ο Νίκος Ζαλμάς για την 
6,5 ετών προσφορά του 
στην ομάδα. Θυμίζουμε ότι 
με προπονητή τον Ζαλμά 
ο Παμβοχαϊκός ξεκίνησε 
από τη Β΄Εθνική και 
ανέβηκε στη Volley League 
κατακτώντας την 2η θέση 
τη σεζόν 2012-13. Στη 
φωτό ο πρώην πρόεδρος 
του Παμβοχαϊκού Κώστας 
Ρωμανός δίνει τιμητική 
πλακέτα στο Νίκο Ζαλμά.


