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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΑΝΝΙΒΑ 

Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

Με επιστολή του ο δημοτικός σύμβουλος δήλωσε την παραίτησή του από τον συνδυασμό 
του Νίκου Βουδούρη (Τσίτουρα) και την επιθυμία του να προσχωρήσει στο συνδυασμό 
του Αννίβα Παπακυριάκου, κάνοντας λόγο για στείρα αντιπολιτευτική γραμμή και 
δηλώνοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι μόνο ο νυν δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη και την ευημερία του δήμου  ■ σελ. 3

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις εξελίξεις εμφανίζεται ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
αφού το εκτεταμένο δίκτυο σωληνώσεων και δεξαμενών που θα κατασκευαστεί αναμένεται να καλύψει 
τις υδατικές ανάγκες των χωριών της περιοχής. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ■ σελ. 9-12

ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΝΙΚΗΣ

Με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βέλο, όπου ανακοίνωσε τα πρώτα 16 ονόματα που θα στελεχώσουν 
το ψηφοδέλτιό του, ο Θανάσης Μανάβης ξεκίνησε επίσημα τον προεκλογικό του αγώνα.

 ■ σελ. 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μιχάλης Σδράλης, 
πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέλου-Βόχας

Πρέπει να μάθουμε να 
συνεργαζόμαστε, να 
συνυπάρχουμε, τονίζει 
ση συνέντευξή του ενώ 
δηλώνει απερίφραστα την 
επιθυμία του να είναι και πάλι 
υποψήφιος με το συνδυασμό 
του Αννίβα Παπακυριάκου. 

■ σελ. 7-8

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΛΤΟ, ΛΑΛΙΩΤΗ & ΔΙΜΗΝΙΟ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ

Με μεγάλη επιτυχία 
έγινε η ημερίδα για τα 
αντιβιοτικά στο Κιάτο

■ σελ. 18

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΟ
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

...με το καλημέρα�

ΧΩΡΙΣ «SECURITY» ΕΔΩ ΚΑΙ 1,5 ΜΗΝΑ ΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;
Από τα μέσα Σεπτεμβρίου το Ζευ-

γολατιό έχει καταφέρει να μην μπορεί 
να στηρίζει την Εταιρία «Security» να 
πραγματοποιεί το περίπολο τις νυχτε-
ρινές ώρες όπως είχε συμφωνηθεί. 
Σχεδόν οι μισοί συνδρομητές έχουν 
καθυστερήσει να πληρώσουν περισ-
σότερο από δύο μήνες με αποτέλεσμα 
την αδυναμία της Εταιρίας να συνε-
χίσει το περίπολο. Ταυτόχρονα στο 
διάστημα αυτό έχουν καταγραφεί του-
λάχιστον δέκα περιστατικά παραβατι-
κότητας τόσο σε οικίες συνδρομητών 
αλλά και στους υπόλοιπους.

 Αυτό το γεγονός και από μόνο του 
λέει το εξής: για ένα χρόνο λειτουργί-
ας του περιπόλου καταγράφηκαν επί-
σημα τρία περιστατικά το ένα σε συν-
δρομητή. Τώρα σε 1,5 μήνα έγιναν τα 
τριπλάσια και έπεται συνέχεια. Οι μισοί 
συνδρομητές που είναι τυπικοί στις 
πληρωμές τους δικαίως διαμαρτύρο-
νται και αγωνιούν ότι πλέον είναι εντε-
λώς απροστάτευτοι καθώς ορισμένοι 
μένουν μόνοι στο σπίτι άλλοι είναι 

υπερήλικες κ.λπ. Είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε ότι το αντίτιμο των 10 
ευρώ πληρώνεται από ανθρώπους 
που έρχονται δύσκολα στις μέρες μας 
αλλά παραμένουν συνεπείς. Οι υπό-
λοιποι που όντως δεν τους λείπουν τα 
10 ευρώ υπεκφεύγουν στις κλήσεις 
της Εταιρίας για τη μηνιαία συνδρο-
μή, χωρίς να λένε ότι δεν θέλουν το 
περίπολο αλλά όταν βρίσκονται πρό-
σωπο με πρόσωπο με τον υπεύθυνο 

εκεί αρχίζει η ασυνέπεια. Ξεκινούν 
τα παζάρια για μήνες που δεν έχουν 
πληρώσει και φτάνουν να ζητούν να 
χαριστούν οι επόμενοι μήνες για να 
συνεχίσουν. 

Αν αυτό δεν είναι ΚΟΡΟΙΔΙΑ τι είναι; 
Ας αποφασίσουν αυτοί οι «κύριοι» 

τι θέλουν να γίνει και να μην κρεμάνε 
τους υπόλοιπους. Επειδή σχεδόν κα-
θημερινά έχουμε επαφή με την Εται-
ρία γνωρίζουμε ποιοι έχουν δημιουρ-

γήσει το πρόβλημα αλλά δεν ξέραμε 
ότι τους αρέσει και το «κρυφτό» που 
παίζαμε παιδιά. Εδώ «κύριοι» γίνεται 
μια προσπάθεια να αποτρέψουμε και 
να μειώσουμε την έξαρση του φαινο-
μένου για το καλό όλων μας. Αν έχετε 
κάποια καλύτερη λύση να την προτεί-
νετε. Το να κοροϊδεύετε την Εταιρία 
και τους συγχωριανούς σας δεν σας 
τιμά. Αποφασίστε λοιπόν αν θέλετε 
την συνέχιση του περιπόλου να πλη-
ρώνετε την συνδρομή σας. Αλλιώς 
διαγραφείτε και φυλάξτε μόνοι σας 
το σπίτι, την αποθήκη, το αυτοκίνητό 
σας κ.λπ. Το περίπολο όταν περνάει 
από την γειτονιά σας επιτηρεί τα σπίτια 
που έχουν την ταμπέλα και μόνο αυτά. 
Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνε-
χιστεί με κάθε τρόπο. Η απουσία του 
περιπόλου έδειξε αμέσως τα αρνητικά 
αποτελέσματα. ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ. 
Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για 
την ενεργοποίησή του και άμεσα. Δι-
αφορετικά ΚΑΛΗ ΒΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΤΥΧΗ!

Τα ελληνικά νοικοκυριά περιμένουν 
πώς και πώς, πότε η κυβέρνηση θα 
μοιράσει σε όσους το έχουν ανάγκη το 
πολυαναμενόμενο έκτακτο επίδομα. 
Τα σενάρια που ακούγονται και γράφο-
νται το τελευταίο διάστημα είναι πολλά. 
Το πρώτο αφορά στην υιοθέτηση των 
περσινών εισοδηματικών και περιου-
σιακών κριτηρίων. Εάν συμβεί αυτό, 
θα επωφεληθεί ο ίδιος αριθμός δικαι-
ούχων, το οποίο σημαίνει 3,4 εκατομ-
μύρια νοικοκυριά, αλλά τα ποσά που 
θα λάβουν θα είναι μικρότερα.

Το 2017 το υψηλότερο εισοδηματικό 
κριτήριο ήταν στις 27.000 ευρώ, ενώ 
το περιουσιακό όριο ανερχόταν στις 
180.000 ευρώ. Μάλιστα, το κοινωνικό 
μέρισμα κλιμακωνόταν από 250 έως 
1.350 ευρώ. Έτσι το μέρισμα θα διανε-
μηθεί ξανά σε 3,4 εκατομμύρια νοικο-
κυριά, αλλά θα κυμαίνεται από 162 έως 
877 ευρώ μιας και το υπερπλεόνασμα 
προς διανομή είναι εφέτος μικρότερο.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, 
προβλέπεται η ενίσχυση συγκεκριμέ-
νων κοινωνικών ομάδων που βρίσκο-
νται κάτω από το όριο της φτώχειας, 
παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν το Κοι-
νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ενώ 
με βάση το τρίτο σενάριο, ίσως ενισχυ-
θεί με ρευστότητα η αγορά εργασίας, 
αλλά και οι μακροχρόνια άνεργοι.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Μ Έ Ρ Ι Σ Μ Α  2 0 1 8

Ποιοι θα επωφεληθούν φέτος



ΔΕΥΤΕΡΑ  5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018

3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Βέλου-Βόχας

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Μιχάλης Σδράλης 
πρόεδρος δημοτικού 
Συμβουλίου Βέλου-
Βόχας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΈΙΑ

Πρόγραμμα 
καταπολέμησης 
κουνουπιών 
O Δήμος Βέλου-Βόχας είναι ο 
μοναδικός στην Κορινθία που 
υλοποιεί πρόγραμμα ολο-
κληρωμένης καταπολέμησης 
κουνουπιών εντός του ιστού.

διαβάστε

σελ. 7-8

σελ. 6

ΣΈ ΤΡΟΧΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Παραδίδονται 
οι παιδικές χαρές 
σε Ζευγολατιό 
και Βραχάτι

ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΈΥΣΗΣ

Ο Αννίβας 
παραχωρεί το 
δημαρχιακό 4Χ4 
στο Αστυνομικό 
Τμήμα Βραχατίου! 

σελ. 4

σελ. 8

Διεύρυνση της υπεροχής Αννίβα 
η προσχώρηση Γκατζογιάννη

Επίσκεψη ταξίαρχου της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο, μέχρι πρότινος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με επιστολή του  
δήλωσε την παραίτησή του από τον συνδυασμό του Νίκου Βουδούρη (Τσίτουρα)  

και την επιθυμία του να προσχωρήσει στο συνδυασμό του Αννίβα Παπακυριάκου.

Σε όλη την προσπάθεια αποκατά-
στασης των εκτεταμένων ζημιών σε 
δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύ-
ρες, καθοριστική υπήρξε η υποστή-
ριξη και η βοήθεια από τον Ελληνικό 
Στρατό αφού μηχανήματά του βρέθη-
καν από την πρώτη στιγμή στο δήμο 
Βέλου-Βόχας και μέχρι σήμερα πραγ-
ματοποιούν εργασίες καθαρισμού και 
αποκατάστασης. Μάλιστα το δήμο 
επισκέφτηκε ο Δοικ 206 Π.Α.Υ Ταξί-
αρχος Γεώργιος Δρόσος και συνεργά-
στηκε με τους αρμόδιους αντιδημάρ-
χους Μπεκιάρη Δημήτρη και Καλλίρη 
Μαρία για τα θέματα και προβλήματα 
που προέκυψαν από τις καταστροφι-
κές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Ο Δημήτρης Γκατζογιάννης στις εκλογές του Μαΐου του 2014, είχε 
εκλεγεί πρώτος με τον συνδυασμό του Βουδούρη (Τσίτουρα) Νικόλαου, 
με 335 σταυρούς. Ωστόσο εδώ και λίγο καιρό είχε διαχωρίσει τη θέση 
του από την αντιπολιτευτική γραμμή του Νίκου Βουδούρη.  Μάλιστα 
κατά την εορτή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στο Βοχαϊκό, 
κατέθεσε στεφάνι ως εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, κίνηση συμ-
βολική που από πολλούς ερμηνεύτηκε ως το προοίμιο της επιστολής 
παραίτησής του. 

Η επιστολή Γκατζογιάννη απευ-
θύνεται προς το δήμαρχο Βέ-
λου-Βόχας και μεταξύ άλλων 
αναφέρει τα εξής: 

«Η στείρα αντιπολιτευτική γραμμή η 
οποία βασιζόταν πάντα σε καταγγελί-
ες, οι οποίες ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν 
(αφήνοντάς τες ως ανυπόστατες) και 
έμειναν μόνο ως φωνές εντυπωσια-
σμού στα Δημοτικά Συμβούλια καθώς 
και στα Μ.Μ.Ε. αλλά και η ασυνεννοη-
σία ορισμένων από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους του συνδυασμού δημι-
ουργώντας ένα κλίμα μη κοινής αντι-
πολιτευτικής γραμμής είναι οι σημα-
ντικότεροι λόγοι που με οδήγησαν σε 
αυτή την κίνηση.»

Ο κ. Γκατζογιάννης συνεχίζοντας 
στην επιστολή αναφέρει την επιθυμία 
του να ενταχθεί στο συνδυασμό του 
δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου γρά-
φοντας τα εξής: 

«Πέραν τούτου θα ήθελα να σας 
γνωρίσω την επιθυμία μου για προ-
σχώρηση στη Δημοτική Ενωτική Κί-
νηση Βέλου-Βόχας με δήμαρχο τον κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο θεωρώντας την 
ως τη μοναδική Δημοτική δύναμη η 

οποία μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη 
και ευημερία του δήμου, κρίνοντάς την 
θετικά από το σημαντικό έργο που έχει 
παρουσιάσει.»!

Καλωσόρισμα  Αννίβα
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας υποδέ-

χτηκε θερμά την προσχώρηση Γκα-
τζογιάννη, η οποία δίνει έναν επιπλέον 
αέρα υπεροχής στο συνδυασμό του. Σε 
δηλώσεις του εξέφρασε τις ευχαριστί-
ες του προς τον Δημήτρη Γκατζογιάννη 
και την καλωσόρισε στον συνδυασμό 
του. «Είναι τιμή», επεσήμανε, «για 
μένα και τους συνεργάτες μου, για την 
προσπάθεια που καταβάλλουμε, ένας 
εξαίρετος δημοτικός σύμβουλος, ο 
οποίος είχε την τιμή μάλιστα να εκλεγεί 
πρώτος με άλλη παράταξη, να διαχω-
ρίζει τη θέση του, να αναγνωρίζει αυτό 
που δημιουργούμε και να συντάσσεται 
ενεργά μαζί μας. Ξέρετε», συνεχίζει ο 
Αννίβας Παπακυριάκος, «είναι πολύ 
πιο εύκολο από μια μεγάλη ομάδα που 
διοικεί το δήμο κάποιοι να αποχωρούν 
καθώς μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, 
προσωπικές διαφορές, φιλοδοξίες και 
επιδιώξεις. Από μία ομάδα, όμως, που 

δεν διοικεί, είναι πολύ δυσκολότερο 
κάποιος να στηρίξει έμπρακτα το έργο 
που γίνεται, αντί να επιλέξει τον εύκο-
λο δρόμο του λαϊκισμού και της στεί-
ρας κριτικής. Αυτός βέβαια δεν είναι ο 
δρόμος της προσφοράς στη σημερινή 
κοινωνία».

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας καταλήγει 
στις σύντομες δηλώσεις του ευχαρι-
στώντας και πάλι τον Δημήτρη Γκατζο-
γιάννη και τονίζει «είμαι σίγουρος ότι 
η βοήθειά του θα είναι σημαντική στο 
πολύ δύσκολο έργο που έχουμε να συ-
νεχίσουμε!»

Ο Ταξίαρχος Γεώργιος Δρόσος στο 
δημαρχείο Βέλου-Βόχας με τους 
αντιδημάρχους Μαρία Καλλίρη 
και Δημήτρη Μπεκιάρη

Στο Ελληνοχώρι με 
τον πρόεδρο Χρήστο 
Μαρούση.



ΔΕΥΤΕΡΑ  5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη4

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης 
από τις ζημιές της πλημμύρας στο δήμο Βέλου-Βόχας

Με εντατικούς ρυθ-
μούς συνεχίζονται οι ερ-
γασίες αποκατάστασης 
και καθαριότητας από τις 
ζημιές που προκάλεσε 
ο "Ζορμπάς" στο δήμο 
Βέλου-Βόχας. Μηχανή-
ματα βρέθηκαν τόσο στα 
σχολεία του δήμου, στο 
γήπεδο αλλά και στους 
δρόμους του Βραχατίου 
καθαρίζοντας, αποφρά-
ζοντας και αποκαθιστώ-
ντας την κανονικότητα.

Δήμος Βέλου-Βόχας

H αρχή έγινε από Βραχάτι και Ζευγολατιό
Η πρώτη φάση έργων αναβάθμισης των παιδικών χαρών του δήμου Βέλου-Βόχας ολοκληρώνεται 

με τις παιδικές χαρές Βραχατίου και Ζευγολατιού και έπονται των υπολοίπων κοινοτήτων.
Οι παιδικές χαρές του δήμου Βέ-

λου-Βόχας αναβαθμίζονται και γί-
νονται χώροι ασφαλείς και λειτουρ-
γικοί, όμορφοι και καλαίσθητοι για 
τους μικρούς φίλους και δημότες! 
Η αρχή έγινε από την παιδική χαρά 
Βραχατίου, η οποία όπως φαίνεται 
και στις σχετικές φωτογραφίες, σε 
λίγες μέρες θα παραδοθεί πλήρης 
για την τέρψη, το παιχνίδι και την 
απόλαυση των παιδιών.

 Εκτός από τις παιδικές χαρές 
Βραχατίου και Ζευγολατιού, οι 
οποίες χρηματοδοτήθηκαν από ιδί-
ους πόρους, ο δήμος Βέλου-Βόχας 
έχει εντάξει στο πρόγραμμα ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ την αναβάθμιση ή κατα-
σκευή των παιδικών χαρών στη 

Δ.Κ. Βέλου και στις Τ.Κ. Πουλίτσας, 
Κοκκωνίου, Ταρσινών, Χαλκείου, 
Σουληναρίου και στον οικισμό Κα-
λεντζίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσω-
τερικών η χρηματοδότηση που 
αντιστοιχεί στο δήμο Βέλου-Βό-
χας για τα παραπάνω έργα είναι 
219.000€ .

Συμπληρωματικά να αναφέ-
ρουμε ότι στο δήμο Βέλου-Βόχας 
έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτη-
τες μελέτες για τη δημιουργία λει-
τουργικών παιδικών χαρών ώστε 
με την ένταξή τουςστο Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 
να μπορούν να πιστοποιηθούν για 
την καταλληλότητα τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Σε πορεία νίκης ο Θανάσης Μανάβης 
μετά την ανακοίνωση στο Βέλο�

Με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βέλο, όπου ανακοίνωσε τα πρώτα 16 ονόματα που θα στελεχώσουν 
το ψηφοδέλτιό του, ο Θανάσης Μανάβης ξεκίνησε επίσημα τον προεκλογικό του αγώνα.

Ασφυκτικά γεμάτο ήταν το καφενείο «Λουξ» 
στο Βέλο από υποψηφίους, στελέχη και φίλους 
της «Νέας Πνοής» που συγκεντρώθηκαν να πα-
ρακολουθήσουν την παρουσίαση των πρώτων 
15 ονομάτων του συνδυασμού του Θανάση Μα-
νάβη. 

16 στελέχη με θετικό κοινωνικό πρόσημο, άξι-
οι επαγγελματίες, υπάλληλοι ή επιστήμονες που 
αποφάσισαν ότι δε πάει άλλο και ότι η κατάσταση 
στο δήμο Βέλου-Βόχας πρέπει να ανατραπεί ορι-
στικά για το καλό όλων! 

«Ξεκινήσαμε πριν από τις δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου του 2014 και καταγράψαμε ένα πολύ 
ισχυρό ποσοστό που μας έφερε στην αντιπολί-
τευση του δήμου. Τιμήσαμε την επιλογή των συ-
μπολιτών μας ασκώντας γόνιμο και εποικοδομη-
τικό έλεγχο σε μία δημοτική αρχή που οδήγησε 
τον τόπο σε καθυστέρηση και απαξία. 

Σήμερα, εμπειρότεροι αλλά και πιο δυνατοί 
μαζί με πολλούς νέους συνεργάτες, φίλους και 
πολίτες ολοκληρώνουμε τη νέα πρόταση διακυ-
βέρνησης του δήμου. 

Με πολλή όρεξη για δουλειά. 
Με σχέδιο. Προγραμματισμό. Ευθύνη και προ-

οπτική για τις επόμενες τετραετίες. 
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑ-

ΓΗΣ. 
Κανείς πλέον δεν έχει το δικαίωμα να σωπάσει 

ή να μείνει ουδέτερος βλέποντας τον τόπο του να 
πηγαίνει διαρκώς προς το χειρότερο. Αυτός ο τό-
πος είναι ο δικός μας τόπος είναι όλη μας η ζωή. 
Τα όνειρα και οι ελπίδες των παιδιών μας. 

Στρέφουμε το βλέμμα μας στο αύριο. Αυτός ο 
δήμος αξίζει καλύτερη τύχη κι ένα άλλο μέλλον. 
Από τους επαγγελματίες της δημοτικής πολιτικής 
σκηνής πρέπει να περάσουμε στους πολίτες, που 
έχουν γνώσεις, μεράκι και αγάπη για το Βέλο, το 
Ζευγολατιό, το Βραχάτι, τη Στιμάγκα, το Κοκκώ-
νι, τα Ταρσινά, τη Νεράντζα, τις Κρήνες, το Ελλη-
νοχώρι, την Πουλίτσα και όλα τα υπόλοιπα χω-
ριά. Πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο της μιζέριας 
και να ανοίξουμε τα φτερά μας στο μέλλον. 

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συ-
μπορευτούν μαζί μας και να δώσουν το δικό τους 
αγώνα για να αλλάξει και πάλι ο δήμος και να 

έρθει επιτέλους εκείνη η Άνοιξη που από παιδιά 
περιμένουμε. 

Για να ανθίσουν και πάλι τα χωριά και οι πόλεις 
μας. Μπορούμε να ανοίξουμε νέες σελίδες στην 
τοπική μας ιστορία που θα μας κάνουν όλους 
υπερήφανους και πάνω σε αυτές να πατήσουν οι 
επόμενες γενιές. 

ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 

Η καρέκλα του δημάρχου δεν είναι στέγη για 
τις προσωπικές φιλοδοξίες κανενός και για το 
βόλεμα προσωπικών συμφερόντων, αλλά είναι 
ένας δρόμος δύσκολου αγώνα για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής. 

Αυτόν τον αγώνα ξεκινάμε όλοι μαζί μέχρι την 
τελική δικαίωσή του. Σηκώνουμε τα μανίκια και 
πάμε για τη ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ.», είπε ο Θανάσης Μα-
νάβης καταχειροκροτούμενος από τους παριστά-
μενους.

ΟΙ 16 ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ 

1. Καλλάς Γιάννης, αγρότης
2. Κατσιφώλης Παναγιώτης, αγρότης, πρώην 

αντιδήμαρχος δήμου Βόχας

3. Λούτας Μιχάλης, εργολάβος επιχειρηματίας
4. Λυμπερόπουλος Παναγιώτης, αγρότης
5. Μανάβης Αθανάσιος, μηχανολογός μηχανικός
6. Μπάρτζης Ανδρέας, αρχιτέκτων μηχανικός
7. Μπούλιας Γεώργιος, αγρότης, οινοποιός επι-

χειρηματίας
8. Μπουτσούκος Ιωάννης, αγρότης, συνεταιρι-

στής, πρώην αντιδήμαρχος Βόχας
9. Ραχανιώτης Νίκος, δικαστικός υπάλληλος, 

πρώην πρόεδρος Δ.Σ. Βόχας
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ

10. Ευθυμίου Θανάσης, επιχειρηματίας
11. Κούρτης Παναγιώτης, οινοποιός
12. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος, μηχανουργός
13. Μπαλαφούτας Γεώργιος, στρατηγός ε.α., δη-

μοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας
14. Ρέλλιας Χρήστος, συνταξιούχος
15. Τζεμπετζής Χρήστος, αστυνομικός
16. Φαρμάκης Κωνσταντίνος, επιχειρηματίας.
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
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Κορινθίας
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27410 56566
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Κορινθίας
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27410 89117
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών στον αστικό ιστό

Ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι ο μοναδικός στην Κορινθία που υλοποιεί πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης κουνουπιών μέσω του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής πολιτικής

O Δήμος Βέλου-Βόχας μέσω της αρμόδιας 
αντιδημάρχου Μαρίας Καλλίρη και στο πλαίσιο 
της Κοινωνικής Πολιτικής και της Προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας υλοποιεί πρόγραμμα ολο-
κληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών εντός 
του αστικού ιστού του και λειτουργεί συμπληρω-
ματικά προς τις δράσεις που πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια των ενεργειών του έργου καταπολέ-
μησης κουνουπιών της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, το οποίο θα καλύπτει το φυσικό και πε-
ριαστικό περιβάλλον του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέ-
μησης των κουνουπιών στο Δήμο Βέλου - Βό-
χας περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που 
απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κα-
ταπολέμησης κουνουπιών όπως: 
• Εντοπισμό και χαρτογράφηση του συνόλου των 

εν δυνάμει εστιών στις περιοχές παρέμβασης
• Ψεκαστικές επεμβάσεις από εδάφους με εγκε-

κριμένα προνυμφοκτόνα σκευάσματα και 
έλεγχος της αποτελεσματικότητας τους

• Παρακολούθηση της όχλησης των ακμαίων 
κουνουπιών μέσω της τοποθέτησης παγίδων 

• Άλλες κύριες και συμπληρωματικές δράσεις 
που διασφαλίζουν την υψηλή αποτελεσματι-
κότητα του έργου.
Ενδεικτικά οι  εστίες που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιων είναι: 
φρεάτια/δίκτυο όμβριων υδάτων, κανάλια του 
ΑΟΣΑΚ, τμήματα των ανοικτών ρεμάτων και των  
ποταμών που διέρχονται από τον αστικό σύστη-
μα, δεξαμενές, λοιπές εφήμερες υδατοσυλλογές 
όπως λιμνάζοντα νερά, τα ακάθαρτα νερά εντός 
των οικισμών, κ.α.
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Κύριε Σδράλη, βρίσκεστε στη θέση του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου Βόχας εδώ και 
ενάμιση περίπου χρόνο. Ποια είναι η μέχρι τώρα 
εμπειρία σας από αυτό το πόστο; 
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η θέση αυτή και ευχα-
ριστώ τον Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο για την 
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου αλλά 
και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που με 
ψήφισαν.
Η θέση αυτή από την αρχή αποτέλεσε πρόκληση 
για εμένα και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Τους 
μήνες αυτούς μπορώ να τους χαρακτηρίσω ενδια-
φέροντες, εποικοδομητικούς και επιμορφωτικούς. 
Μου έδωσε την ευκαιρία της μάθησης νέων κανο-
νισμών και νόμων, αλλά και ευρύτερη εικόνα του 
τρόπου που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Είναι 
θέση που απαιτεί χρόνο, συνεχή ενημέρωση, επα-
γρύπνηση και συχνά κόπο. 
Από τη θέση αυτή, αλλά και από τη θητεία μου ως 
προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκ-
παίδευσης και Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμεί-
ου Βόχας, μου δόθηκε η ευκαιρία του συνεχούς 
εμπλουτισμού των αυτοδιοικητικών γνώσεων αλλά 
και του νομικού πλαισίου που διέπει την Δημόσια 
Διοίκηση. Είναι μια όμορφη εμπειρία που καθημε-
ρινά σου προσφέρει κάτι καινούριο. Μετά από πε-
ρίπου 20 Δημοτικά Συμβούλια, νιώθω περισσότερο 
έμπειρος ως προς τη διαχείριση των συμβουλίων, 
που από μόνη της είναι μια δύσκολη διαδικασία. 
Συνεχώς όμως μαθαίνω και εξελίσσομαι. 

Πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει ενεργότερο ρόλο ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου; 
Βασικός ρόλος του Προέδρου του Δ. Σ. είναι η σω-
στή προετοιμασία των θεμάτων του συμβουλίου, η 
τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών αλλά και 
των αποφάσεων που λαμβάνονται. Εκπροσωπεί 
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και με την έννοια αυτή 
είναι ένας πολύ σοβαρός ρόλος. Επίσης αποτελεί 
πρόκληση η διαχείριση διαφορετικών, ετερόκλη-
των απόψεων, ιδεών και προσωπικοτήτων. Είναι 
πολύ σημαντικό να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα 
στις παρατάξεις, να κατευθύνει τη συζήτηση με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίζει τη δια-
τύπωση όλων των απόψεων, χωρίς όμως να χά-
νεται η ουσία της συζήτησης ή των θεμάτων. Είναι 
λοιπόν ένας θεσμικός ρόλος με συγκεκριμένες αρ-
μοδιότητες, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ενεργός, που 
λειτουργεί πολλές φορές συμπληρωματικά με τις 

αρμοδιότητες του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων 
αλλά και των προέδρων των Νομικών Προσώπων 
και των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Τηρείται αυστηρά τον Κώδικα Λειτουργίας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου ή είστε ελαστικός κατά τη δι-
άρκεια των συνεδριάσεων; 
Θέλω να είμαι αυστηρός ως προς την τήρηση της 
νομιμότητας των διαδικασιών αλλά και της σωστής 
λειτουργίας των συνεδριάσεων. Δεν θέλω να επι-
τρέπω προσωπικές αψιμαχίες ή μικροπολιτικές 
αντιπαραθέσεις, που δυσκολεύουν την ομαλή λει-
τουργία του συμβουλίου ή συζητήσεις που στηρί-
ζονται σε αυθαίρετες υποθέσεις που δεν αφορούν 
το συμβούλιο. Κάποιες φορές γίνεται προσπάθεια 
δημιουργίας εντυπώσεων, πέφτουμε στην παγίδα 
της προσωπικής προβολής και αναφέρονται θέ-
ματα που μπορούν πολύ εύκολα να απαντηθούν 
εκτός Δ. Σ. Η αντιπαράθεση βέβαια είναι φυσιο-
λογική διότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο πλέον 
δημοκρατικός χώρος ενός Δήμου, όπου διαφο-
ρετικοί χαρακτήρες συναινούν και συγκρούονται. 
Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν όρια στις τοποθετήσεις 
των συμβούλων και πρέπει όλοι να σέβονται και 

να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας, όχι μόνο ο 
πρόεδρος. 
Έχω αποφασίσει όμως να είμαι πιο ελαστικός στο 
θέμα χρόνου. Το συμβούλιο το βλέπω σαν μια δη-
μιουργική διαδικασία και όχι σαν τυπική διαδικασία, 
όπου πρέπει συνέχεια να παρακολουθώ τον χρό-
νο και να τρέχουμε τα θέματα. Είναι επιλογή όλων 
μας να βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις και όλοι 
δικαιούνται να τοποθετηθούν επί των θεμάτων. 
Θέλω να ακούγονται όλες οι απόψεις των δημοτι-
κών αλλά και τοπικών συμβούλων, ιδιαίτερα όταν 
τα θέματα που ψηφίζονται είναι σοβαρά. Προτιμώ 
να διαρκούν περισσότερο χρόνο οι συνεδριάσεις, 

παρά κάποιοι να στερηθούν το λόγο. Αρκεί να μην 
αναλωνόμαστε στα ίδια θέματα, να μην πλατιάζου-
με και επαναλαμβανόμαστε. Από τη συζήτηση μόνο 
κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε. 

 Αν σας ζητούσα να βαθμολογήστε από το 1 έως το 
10 το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, τι βαθ-
μό θα βάζατε; 
Προσωπικά σέβομαι κάθε άνθρωπο που αποφασί-
ζει να ασχοληθεί με τα κοινά και να βάλει τον εαυτό 
του μπροστά. Το Δ. Σ. αποτελείται κατά πλειοψηφία 
από καταξιωμένος ανθρώπους με διαφορετικές 
ιδέες, εμπειρίες και απόψεις. Το γεγονός ότι είμα-
στε διαφορετικοί είναι μάλλον θετικό, διότι υπάρχει 
ποικιλία απόψεων και σύνθεση ιδεών. Ανεξαρτή-
του ιδεολογιών, όλοι έχουμε κοινό στόχο το καλύ-
τερο για τους συνδημότες μας και τη περιοχή μου 
ζούμε. Δεν θα βάλω συγκεκριμένο βαθμό, θεωρώ 
όμως ότι το επίπεδο είναι αρκετά πάνω από το 5, 
αλλά σίγουρα απέχουμε από το 10.
Οι πολιτικές εξελίξεις και η εφαρμογή του νέου 
νομικού πλαισίου λειτουργίας των Δήμων, Κλει-
σθένης, απαιτούν αναβαθμισμένους σε γνώσεις 
ανθρώπους, διοικητικά και επαγγελματικά. Το επί-

πεδο, ο χαρακτήρας και η ενημέρωση των συμ-
βούλων θα παίξει ίσως το σημαντικότερο ρόλο 
στη διοίκηση των Δήμων. Δεν αρκεί να εκφέρουμε 
απλά απόψεις, αλλά να προτείνονται εφικτές λύσεις 
καθώς και ρεαλιστικοί τρόποι δράσης, σύμφωνα με 
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων. Ο 
λαϊκισμός δεν χωράει πλέον στη δημόσια διοίκηση. 
Πρέπει να είμαστε συνεχώς ενήμεροι, σοβαροί και 
«ψαγμένοι» στις απόψεις που διατυπώνουμε. Θα 
πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συνυ-
πάρχουμε και να λειτουργούμε χωρίς εγωισμούς 
και με ιδιοτέλεια. Πρέπει να βλέπουμε το δάσος και 
όχι το δέντρο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΡΑΛΗΣ, 
πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέλου-Βόχας:

“Ο λαϊκισμός 
δε χωράει στη 
δημόσια διοίκηση”

Ο Μιχάλης Σδράλης απαντάει στις ερωτήσεις της εφημερίδας μας 
ξεκάθαρα και με σαφήνεια, τονίζοντας ότι πρέπει να μάθουμε να 
συνεργαζόμαστε, να συνυπάρχουμε και να λειτουργούμε χωρίς 
εγωισμούς, ενώ δηλώνει απερίφραστα την επιθυμία του να είναι και 
πάλι υποψήφιος με το συνδυασμό του Αννίβα Παπακυριάκου.

Είναι πολύ σημαντικό (σ.σ. ο  πρόεδρος του Δ.Σ.) να διατηρεί 
ισορροπίες ανάμεσα στις παρατάξεις, να κατευθύνει  

τη συζήτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και  
να εξασφαλίζει τη διατύπωση όλων των απόψεων, χωρίς  
όμως να χάνεται η ουσία της συζήτησης ή των θεμάτων. 

ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 8
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 Θα ήθελα να σας ζητήσω μια σύντομη κριτική του 
έργου της Δημοτικής Αρχής. Ποιο θεωρείται ότι 
είναι το καλύτερο και το ποιο Τρωτό της σημείο; 
Ως σύμβουλος της πλειοψηφίας πιστεύω ότι έχου-
με καταβάλει σημαντικές προσπάθειες σε δύσκο-
λες πολιτικά και οικονομικά συνθήκες. Ο Δήμος 
Βέλου Βόχας, μετά την συνένωση με το πρόγραμ-
μα Καλλικράτης, ήταν ένας από τους κόκκινους 
Δήμους πανελλαδικά με χρέος περίπου 14 εκ. €. Οι 
οικονομικές συγκυρίες, η περικοπή των κεντρικών 
πόρων αλλά και το χρέος των 14εκ. € μας δημιούρ-
γησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο δράσης. Έχουμε κα-
ταφέρει να μειώσουμε αυτό το χρέος στα 4 εκ. € 
περίπου, γεγονός που θα μας δώσει τη δυνατότητα 
να διαθέσουμε στη πορεία περισσότερους οικονο-
μικούς πόρους σε δημοτικά έργα και να βελτιωθεί 
η εικόνα και η λειτουργία του Δήμου μας. Παράλ-
ληλα έχουν γίνει σημαντικά έργα μικρότερης εμ-
βέλειας, τα οποία πραγματοποιούνται με χρήματα 
του Δήμου χωρίς να επιβαρύνεται παραπάνω το 
χρέος. Έχουμε ενταχθεί μέσω μελετών σε αρκετά 
προγράμματα όπου αναμένουμε πλέον την υλο-
ποίηση τους. Ένα από αυτά είναι και η ανάπλαση 
της πλατείας Μπολατίου, του χωριού μου, ένα έργο 

που απαιτεί τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, και που στόχος μου είναι μέσα στο 
επόμενο διάστημα να υλοποιηθεί. 
Παρά τα όποια προβλήματα, είμαστε κοντά στους 
συνδημότες μας και καταβάλουμε κάθε προσπά-
θεια για την εξυπηρέτηση τους. 
Τρωτό σημείο μπορεί να γίνει μόνο ο κακός μας 
εαυτός. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Η 
ύδρευση του Δήμου είναι ένα σημαντικό πρόβλη-
μα, καθώς χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις, οι οποί-
ες είναι μειωμένες πλέον σε ποσότητες διαθέσιμου 
νερού λόγο της λειψυδρίας αλλά και σε ποιότητα. 
Την καθαριότητα την αντιμετωπίζουμε με 5 μόνι-
μους υπαλλήλους και με προβλήματα στην εναπό-
θεση των σκουπιδιών. Μέσα στο 2019 αναμένου-
με την ολοκλήρωση του φράγματος του Ασωπού 
αλλά και την λειτουργία των μονάδων διαχείρισης 
αποβλήτων στην Πελοπόννησο, γεγονότα που θα 
βοηθήσουν σημαντικά την λειτουργία του Δήμου 
Βέλου Βόχας. Στον ηλεκτροφωτισμό κάνουμε ήδη 
σημαντικά βήματα που θα αλλάξουν την εικόνα του 
Δήμου μας και τη ποιότητα του φωτισμού. 
Έχουμε αυτογνωσία, δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες, 

ούτε εμείς τέλειοι. Ενδιαφερόμαστε όμως, προσπα-
θούμε καθημερινά και δεν επαναπαυόμαστε. 

Θα είστε και πάλι υποψήφιος στις προσεχείς δημο-
τικές εκλογές; 
Το ενδιαφέρον μου για τα κοινά συνεχίζεται και πι-
στεύω ότι και άλλοι νέοι άνθρωποι και επιστήμονες 
πρέπει να βγούνε μπροστά. Άνθρωποι με ενδιαφέ-
ρον για τον τόπο τους και για το καλό των πολλών. 
Γνωρίζω ότι οι εποχές είναι δύσκολες και ο χρόνος 
του καθενός περιορισμένος, πρέπει όμως οι νέες 
γενιές να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. 
Στον συνδυασμό που ανήκω υπάρχουν καταξιω-
μένοι άνθρωποι με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. 
Υπάρχει εκτίμηση, σεβασμός μεταξύ μας, συνερ-
γαζόμαστε, επικοινωνούμε, βάζουμε στόχους και 
προσπαθούμε όλοι μαζί. Ακόμα και οι διαφωνίες 
μας στέκονται χρήσιμες και εποικοδομητικές. Χαί-
ρομαι γιατί ο Δήμαρχος αφήνει χώρο για πρωτο-
βουλίες, ακούει τις απόψεις όλων μας και είναι 
ανοιχτός σε νέες ιδέες και προτάσεις. Στα πλαίσια 
αυτής της καλής συνεργασίας, θα είμαι πάλι υπο-
ψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό 
του Δημάρχου, Αννίβα Παπακυριάκου. 

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ
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Ο Αννίβας παραχωρεί το δημαρχιακό 
4Χ4 στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου

Με προσωπική του απόφαση ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος προχωρά στη δω-
ρεά του δημαρχιακού οχήματος 
4Χ4 προκειμένου να συμβάλει κατά 
το δυνατόν στην καλύτερη αστυνό-
μευση της περιοχής του δήμου Βέ-
λου-Βόχας.

Ο Αννίβας Παπακυριάκος πήρε 
αυτή την απόφαση κατανοώντας 
την ανάγκη για περαιτέρω αστυνό-
μευση, ασφάλεια και προστασία των 
κατοίκων του δήμου Βέλου-Βόχας, 
αλλά και αναγνωρίζοντας το ιδιαίτε-
ρα δύσκολο έργο των αστυνομικών 
του Α.Τ. Βραχατίου, το οποίο αντι-
μετωπίζει αρκετές δυσκολίες στην 

αστυνόμευση όλης της περιοχής 
ευθύνης του. Στόχος της δωρεάς 
είναι να βοηθηθούν οι αστυνομικές 
δυνάμεις στο ιδιαίτερα απαιτητικό 
έργο τους με περιπολίες και κατα-
διώξεις ακόμη και σε εδάφη ή πε-
ριοχές, όπου τα συμβατικά οχήματα 
δεν ενδείκνυνται για αποστολές.

Το όχημα, αφού τροποποιηθεί 
κατάλληλα, στα χρώματα και απο-
κτήσει τα διακριτικά της Ελληνικής 
Αστυνομίας θα δωριστεί επίσημα 
με σχετικό πρωτόκολλο, όπου θα 
αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθεί 
για τις ανάγκες αστυνόμευσης, στην 
περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού 
Τμήματος Βραχατίου.



Δημοπρατούνται τα 
αρδευτικά έργα σε Μεγάλο 
Βάλτο, Λαλιώτη, Διμηνιό

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις εξελίξεις εμφανίζεται ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος αφού το εκτεταμένο δίκτυο σωληνώσεων και δεξαμενών που θα 

κατασκευαστεί αναμένεται να καλύψει τις υδατικές ανάγκες των χωριών της περιοχής.
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ΈΓΚΑΙΝΙΑ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

Μια μεγάλη γιορτή 
στο Λαλιώτι

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν στο Λα-
λιώτι τα εγκαίνια του ανακαι-
νισμένου κτηρίου  του πρώην 
Δημοτικού Σχολείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παροχή υπηρεσιών 
Ψυχολόγου και 
Κοινωνικού 
Λειτουργού 

διαβάστε

σελ. 11

σελ. 12

ΛΙΜΈΝΙΚΟ ΤΑΜΈΙΟ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προχωρούν τα έργα 
στο λιμάνι

Το έργο δημοπρατήθηκε και 
δόθηκε η άδεια εκτέλεσης του 
έργου από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησαν και 
φέτος τα μαθήματα 
στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο 
Σικυωνίων 

σελ. 10

σελ. 12

Σ
τη δημοπράτηση ενός εκτετα-
μένου δικτύου δεξαμενών και 
σωληνώσεων προχωράει ο 
δήμος Σικυωνίων για τις περι-
οχές του Μεγάλου Βάλτου, του 

Λαλιωτίου και του Διμηνιού. 

Στο έργο περιλαμβάνονται: Η κατα-
σκευή  δεξαμενής, στην περιοχή του 
Μεγάλου Βάλτου, στην οποία θα συγκε-
ντρώνονται τα νερά των πηγών Σιέ. Η 
κατασκευή νέων αρδευτικών δεξαμενών 
στις περιοχές “Άγιος Ιωάννης”, Βαλτσέι-
κα, σε περιοχή κοντά στο φρύδι του ορο-
πεδίου, πάνω από τις πεδινές παραλιακές 
εκτάσεις, νότια του Κεφαλαρίου και στο 
Λαλιώτι. Επιπλέον προβλέπεται η κατα-
σκευή των αγωγών μεταφοράς, από την 
δεξαμενή των πηγών Σιέ στις παραπάνω 
νέες αρδευτικές δεξαμενές, του αντλιο-
στασίου και καταθλιπτικού αγωγού για 
την μεταφορά των υδάτων των πηγών 
Ορφανού στην δεξαμενή του Μεγάλου 
Βάλτου, του αγωγού μεταφοράς νερού 
από την νέα δεξαμενή στα Βαλτσέικα 
έως τις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευ-
σης στο Πάσιο και στην περιοχή Κοκκινιά 
του Κάτω Διμηνιού, αλλά και του αγωγού 
μεταφοράς νερού από την νέα δεξαμενή 
Λαλιώτη έως την υφιστάμενη δεξαμενή 
ύδρευσης του Άνω Διμηνιού.

Με το έργο αναμένεται να ενισχυθούν 
αρδευτικά περίπου 30.000 στρέμματα 
καλλιεργήσιμης γης, κυρίως αμπέλια 
και οπωροφόρα, ενώ εκτιμάται ότι με 
την ανάπτυξη του συνόλου των εκμε-
ταλλεύσιμων υδατικών αποθεμάτων της 
περιοχής και την ανάπτυξη σύγχρονων 
μεθόδων άρδευσης είναι δυνατόν να ικα-
νοποιηθούν οι υδατικές ανάγκες της πε-
ριοχής σε επαρκή βαθμό.

Πώς θα μεταφέρεται το νερό από 
τις πηγές Σιε (βλέπε χάρτη)

Ανατολικά των πηγών Σιέ θα κατα-
σκευασθεί νέα δεξαμενή 360 m3, όπου θα 
συγκεντρώνονται τα νερά των πηγών Σιέ 
καθώς και των πηγών Ορφανού. Η μετα-
φορά του νερού, από την δεξαμενή Δ1, θα 
γίνεται με κλειστούς αγωγούς και συγκε-
κριμένα από δύο κλάδους (Ι και ΙΙ).

Ο ΚΛΑΔΟΣ I ακολουθεί ίδια πορεία 
με την νότια/ανατολική διώρυγα, η οποία 
καταργείται, και θα τροφοδοτεί δύο νέες 
δεξαμενές. Την αρδευτική δεξαμενή Δ2, 
χωρητικότητας 1.000 m3 και την Δεξαμε-
νή Δ3 χωρητικότητας 360 m3.

Από την δεξαμενή Δ3 ο κλάδος Ι θα δι-
ακλαδίζεται σε δύο κλάδους.

Ο κλάδος Ια ακολουθεί πορεία ανα-
τολική-νοτιοανατολική και θα τερματίζει 
στην νέα αρδευτική δεξαμενή Δ4, χω-

ρητικότητας 1.000 m3, στην περιοχή των 
Βαλτσέϊκων, κοντά στην υφιστάμενη δε-
ξαμενή. Από αυτήν τη δεξαμενή θα ξεκι-
νάει αγωγός για την τροφοδοσία της υφι-
στάμενης δεξαμενής ύδρευσης Διμηνιού. 
Σε απόσταση 1.242 μ. από την δεξαμενή 
Δ4 θα υπάρχει, με κατάλληλες δικλίδες 
απομόνωσης, διακλάδωση από τον αγω-
γό, η οποία θα καταλήγει στη δεξαμενή 
ύδρευσης Πασίου (ΔΠ).

Ο κλάδος Ιβ ακολουθεί χάραξη ανατο-
λική-βορειοανατολική, και θα καταλήγει  
στην νέα αρδευτική δεξαμενή Δ5, χωρη-
τικότητας 1.000 m3, κοντά στο φρύδι του 
οροπεδίου πάνω από τις πεδινές παρα-
λιακές εκτάσεις λίγο νότια του  Κεφαλα-
ρίου. Και εδώ θα παρεμβληθεί φρεάτιο 
πιεζόθραυσης. 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ από την Δεξαμενή Δ1 
του Μεγάλου Βάλτου ακολουθεί υφιστά-
μενο αγροτικό δρόμο και καταλήγει στην 
νέα αρδευτική δεξαμενή Δ6, χωρητικό-
τητας 1,000 m3, στην περιοχή Λαλιώτη. 
Ανάντη της δεξαμενής Δ6 θα υπάρχει, με 
κατάλληλες δικλίδες απομόνωσης, δια-
κλάδωση από τον αγωγό, που θα καταλή-
γει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύ-δρευσης 
Λαλιώτη (ΔΛ). Επίσης από την δεξαμενή 
Δ6 θα ξεκινάει αγωγός, για την τροφοδο-
σία της υφιστάμενης δεξαμενής ύδρευ-
σης Άνω Διμηνιού (ΔΑΔ). 
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετατρέπεται σε καταφύγιο τουριστικών 
σκαφών το λιμάνι του Κιάτου

Με έκπτωση 36% ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ τα ΕΡΓΑ (Α' φάσης) ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ του ΛΙΜΑΝΙΟΥ για την μετατροπή του σε 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, χωρίς να χάνει τον εμπορικό του χαρακτήρα

Δημοπρατήθηκε πριν από λίγες 
μέρες η α΄ φάση των εργασιών στο 
λιμάνι του Κιάτου, με έκπτωση 36%, 
ενώ η άδεια εκτέλεσης έργου που 
δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση, βάζει μπρος τις μηχανές για 
την μετατροπή του σε αναπτυξιακό 
πώλο με ολοκληρωμένη διαχείριση 
και υποδομές που θα αποφέρει έσοδα 
στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα στην Α΄ φάση  των  
εργασιών προβλέπεται η επέκτα-
ση προσήνεμου μώλου αλιευτικού 
καταφυγίου κατά 40 μέτρα, και έχει 
προϋπολογισμό 870.000€. Στην Β΄ 
φάση των εργασιών θα δημιουργηθεί 
καταφύγιο τουριστικών σκαφών, θα 
κατασκευαστούν βοηθητικά κτήρια, 
ημιυπαίθριοι χώροι και στέγαστρα, 
θα διαμορφωθούν χερσαίοι χώροι, 
πλωτές προβλήτες και αγκυροβόλια, 
ενώ θα γίνουν και όλες οι απαραίτη-
τες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

Η Β΄ φάση που έχει προϋπολογισμό 
πάνω από 4 εκατ. € είναι και η πιο ση-
μαντική, διότι θα μετατρέψει το λιμάνι 
του Κιάτου σε έναν σύγχρονο λιμένα 
ικανό να υποδεχθεί θαλάσσιο τουρι-
σμό, να υποστηρίξει και να αποδώσει 
τα οφέλη του στην τοπική κοινωνία. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος δήλωσε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένος από τις εξελίξεις 
αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποί-
ος αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της 

τουριστικής βιομηχανίας, μπορεί να 
λειτουργήσει αλληλεπιδραστικά, ως 
τροφοδότης σε άλλες κατηγορίες 
τουρισμού στην περιοχή του δήμου 

Σικυωνίων, αλλά και γενικότερα της 
βόρειας παραλιακής Κορινθίας. Μπο-
ρεί να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή 
με τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, ιστο-

ρικά και άλλα χαρακτηριστικά του 
τόπου και να «απογειώσει» την επι-
σκεψιμότητα και την τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής.
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Θα επαναφέρουμε τη 
δημοκρατία στο δήμο Σικυωνίων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, για 
ακόμη μια φορά, πρωταθλη-
τές στη διαφθορά στο Δημόσιο 
αναδεικνύονται οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 
Επιχειρήσεις τους, οι Δήμοι της 
Χώρας.
-Όσον αφορά τον Δήμο Σικυω-
νίων, υπάρχουν πολλές εκκρε-
μότητες για τον επικεφαλής και 
στελεχών της Δημοτικής αρχής  
με τη δικαιοσύνη και τον ΣΥΝΗ-
ΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και σύντομα 
θα υπάρξουν εξελίξεις, σε σοβα-
ρά ζητήματα που απασχολούν 
τον Δήμο και τους Δημότες.
-Συγκεκριμένα αρνούνται να 
απαντήσουν σε αναφορές πο-
λιτών, ακόμα και στον ΣΥΝΗ-
ΓΟΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, σε ζητή-
ματα  που έχουν σχέση με τη 
καταστροφή του περιβάλλοντος 
στον ΧΥΤΑ Κιάτου, τις παρεμβά-
σεις στη πλατεία Φιλύρα  και στα 
σοβαρά ζητήματα της δημοτικής 
αρδευτικής γεώτρησης Μπο-
ζικών, την οποία προσπαθούν 
να την εκχωρήσουν σε ιδιώτες, 
απεμπολώντας τη περιουσία 
του Δήμου.
-Οφείλουν να γνωρίζουν ότι 

οι εκπρόσωποι των πολιτών 
στη διαχείριση των θεμάτων 
του Δήμου και κυρίως στη δι-
αχείριση των οικονομικών, δεν 
εκπροσωπούν τον εαυτό τους 
αλλά τους πολίτες που τους 
εμπιστεύθηκαν και οφείλουν να 
τους σέβονται και να τους εκ-
προσωπούν με υπευθυνότητα 
και εντιμότητα.
-Είναι γνωστές στους πολίτες 
του Δήμου μας οι καθεστωτικές 
συμπεριφορές και  ο συγκε-
ντρωτισμός του επικεφαλής της 
Δημοτικής αρχής, στα ζητήματα 
διαχείρισης των οικονομικών 
και διοίκησης του Δήμου.
-Φοβάται τη λαϊκή κατακραυγή, 
για τα ψεύτικα στοιχεία που κα-
ταθέτει,  και δίνει συνεντεύξεις 
με κλειστές πόρτες.
-Παραβιάζει τη Νομοθεσία και 
δεν συγκαλεί λαϊκές συνελεύ-
σεις, όπως ορίζει η Νομοθεσία 
,για να ενημερώσει τους πολίτες 
για τα ζητήματα του Δήμου.
-Να διαβεβαιώσουμε τους πο-
λίτες και Δημότες του Δήμου 
Σικυωνίων ότι πολύ σύντομα θα 
επαναφέρουμε τη Δημοκρατία 
στον Δήμο Σικυωνίων, όπως 
αρμόζει στον θεσμό και σε δη-
μοκρατικούς πολίτες, οι οποίοι 
θα έχουν άμεση ενημέρωση και 
πρόσβαση σε όλα τα ζητήματα 
που αφορούν τον Δήμο [οικο-
νομικά- διοικητικά-πολεοδομι-
κά κ.λ.π.].

Γράφει ο
ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος 
Δήμαρχος Σικυωνίων

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

Εγκαίνια στο Λαλιώτη
Το παλιό Δημοτικό Σχολείο απέκτησε "νέα ζωή" και 

μετατράπηκε σε έναν πολυχώρο Πολιτισμού

Το Δημοτικό Σχολείο Λαλιωτίου ήταν ένα ακόμη ανενεργό δημοτικό σχολείο 
το οποίο πήρε ζωή ικανοποιώντας παράλληλα την ανάγκη των κατοίκων της 
Τοπικής Κοινότητας για τη δημιουργία ενός πολυχώρου πολιτισμού και δρά-
σεων. Οι Τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Σικυωνίων εκπόνησαν το σύνολο 
των μελετών και έτσι η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε έγκαιρα ώστε την Κυρια-
κή 4 Νοεμβρίου παρουσία του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπου-
λου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του χώρου! Η όμορφη ηλιόλουστη μέρα 
έδωσε το έναυσμα στους παρευρισκόμενους να στήσουν ένα μικρό γλέντι 
επ’αφορμή των εγκαινίων. Περήφανοι οι κάτοικοι του Λαλιωτίου γιόρτασαν 
με χαρά την απόδοση στην κοινωνία τους του πολιτιστικού πολυχώρου που 
διαμορφώθηκε στο πρώην δημοτικό Σχολείο.  Να σημειώσουμε εδώ ότι το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του κτηρίου είναι ο αύλειος χώρος του, ο οποίος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δρώμενων 
και εκδηλώσεων. 
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Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο «Κοινωνικό 
Φροντιστήριο» του δήμου Σικυωνίων 

Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού 
από το δήμο Σικυωνίων

Ο Δήμος Σικυωνίων ενημερώνει ότι 
το προσεχές χρονικό διάστημα, θα προ-
σφέρονται από το Δήμο υπηρεσίες Ψυ-
χολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινω-
φελούς Απασχόλησης.

Οι Ψυχολόγοι μας θα προσφέρουν 
ατομική και ομαδική συμβουλευτική με 
σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίω-
ση της λειτουργικότητας των ατόμων, 
ύστερα από προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί θα προσφέ-

ρουν κοινωνική εργασία και ατομική 
παρέμβαση σε οικογενειακό και κοι-
νωνικό επίπεδο, μέσω των κοινωνικών 
δομών του Δήμου, ύστερα από αίτημα 
πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοινωνι-
κής Προστασίας του Δήμου, από Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 έως 
14:30, στο τηλέφωνο 27423 60117 (κα 
Γκαβάγια).

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο 
Κιάτου παρουσία του Δημάρχου Σι-
κυωνίων κ. Σπύρου Σταματόπουλου, 
υπηρεσιακών στελεχών και εθελοντών 
καθηγητών, όπου έγινε απολογισμός 
της έως τώρα ιδιαίτερα επιτυχημένης 
λειτουργίας του «Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου» και αποφασίστηκε η έναρξη 
λειτουργίας του και την τρέχουσα σχο-
λική χρονιά.  

Η λειτουργία της δομής αυτής εντάσ-
σεται στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνι-
κής πολιτικής του Δήμου και λειτουργεί 
για πέμπτη συνεχή χρονιά χάρη στην 
πολύτιμη βοήθεια και στήριξη εθελο-
ντών καθηγητών, μελών της «Ομάδας 
εθελοντών» του Δήμου, των σχολικών 
μονάδων των Γυμνασίων και Λυκείων 
του Δήμου, καθώς και των γονέων και 
μαθητών που στηρίζουν το θεσμό. 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο συνε-
χίζει την επιτυχημένη πορεία του και 
τη σχολική χρονιά 2018-2019 και θα 
προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε μα-

θητές Λυκείου του Δήμου Σικυωνίων.
 Για πληροφορίες και υποβολή αι-

τήσεων εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  Δη-
μαρχείο γραφείο 6, τηλ. 27423 60117 
(κα Γκαβάγια). 

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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



Ζήστε μία μοναδική εμπειρία και χαλαρώστε από την ένταση της καθημερινότητας.
Επιλέξτε τον καλύτερο τρόπο να φροντίσετε το σώμα αλλά και την υγεία σας με

έκπτωση 30% σε όλες τις θεραπείες σώματος, τα μασάζ και τις ολιστικές θεραπείες!

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

Το μασάζΤο μασάζ είναι ένα υπέροχο δώρο 
προς το σώμα και την 

ψυχή μας και  χρησιμοποιείται ως μέσο αναζωογό-
νησης και ευεξίας, μείωσης του πόνου, του άγχους 
και του στρες αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς 
όπως την ευεργετική επίδραση της σε ζωτικά συ-
στήματα του ανθρώπινου οργανισμού (το μυϊκό, το 
κυκλοφορικό, το λεμφικό, το νευρικό κλπ.)
 Ωστόσο, η τεχνική του μασάζ έχει πολύ σημαντική 
επίδραση και στη γενικότερη λειτουργία του οργα-
νισμού, κάτι που ήταν γνωστό από την αρχαιότητα. 
Σήμερα είναι πλέον επιβεβαιωμένο από πανεπιστη-
μιακές έρευνες.
Γενικότερα το μασάζ μπορεί να συντελέσει στην:   
• Ανακούφιση από τον πόνο   
• Μείωση της κόπωσης και του μυϊκού πόνου   
• Χαλάρωση του νευρικού συστήματος και μείωση 

του άγχους και του στρες   
• Αύξηση της ελαστικότητας των μυών 
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος   
• Βελτίωση του μεταβολισμού
• Αναζωογόνηση, ευεξία και γενικότερη υγεία του 

οργανισμού
• Απελευθερώνει ενδορφίνες που λειτουργούν ως 

φυσικό παυσίπονο του σώματος

έκπτωση 30%
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εκδήλωση για “το νερό σε μια 
σύγχρονη πόλη” στο Ζευγολατιό

Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος παρουσίασε την πρώτη θεματική ενότητα του συνδυασμού του 
"για μια σύγχρονη πόλη" στο κατάμεστο καφενείο του Ζευγολατιού "Αγορά"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του συνδυασμού «για μια 
σύγχρονη πόλη» με θέμα το νερό. Ο επικεφαλής του συνδυασμού Λεω-
νίδας Στεργιόπουλος στην εισηγητική ομιλία του αναφέρθηκε στη μεγάλη 
σημασία που έχει για την ποιότητα ζωής των κατοίκων η ύπαρξη πόσιμου 
νερού. Τόνισε πώς στο δήμο Βέλου-Βόχας το νερό δεν είναι μόνο μη πό-
σιμο αλλά και επικίνδυνο. Αφού αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα 
που προκύπτουν και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη μη ύπαρξη 
πόσιμου και καθαρού νερού στις βρύσες των δημοτών, ο επικεφαλής του 
συνδυασμού «για μια σύγχρονη πόλη» έδωσε το λόγο στον Χρήστο Πα-
νταζή, ο οποίος ανέλυσε με σαφήνεια και λεπτομερώς τα υδατογραφικά 
στοιχεία της περιοχής της Βόρειας παραλιακής Κορινθίας. 

Ο κ. Πανταζής μίλησε και για το φράγμα Ασωπού και την μεγάλη ανα-
γκαιότητα να γίνουν έγκαιρα τα απαραίτητα δίκτυα τα οποία θα διοχετεύ-
σουν το νερό που θα συγκεντρωθεί στον ταμιευτήρα για ύδρευση και 
άρδευση της περιοχής τόσο του δήμου Βέλου-Βόχας όσο και των γειτο-
νικών δήμων. Αναφέρθηκε στα έργα ύδρευσης των γειτονικών δήμων 
(κυρίως του δήμου Σικυωνίων) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα με μελέτη 
και επέκταση του δικτύου να έρθει το νερό και στο δήμο Βέλου-Βόχας. 

Ο Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο 
οποίος πήρε το λόγο στη συνέχεια, τόνισε στην τοποθέτησή του την ανα-
γκαιότητα να λυθούν τα προβλήματα άρδευσης των καλλιεργειών διότι 
αυτό δημιουργεί ευνοϊκούς οικονομικούς όρους, αφού μειώνει το κόστος 
παραγωγής.  Αναφερόμενος στο φράγμα του Ασωπού τόνισε ότι έχει πλέ-
ον αποσοβηθεί ο κίνδυνος να μην χρηματοδοτηθεί το έργο, οι εργασίες 
προχωρούν τάχιστα και αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται εκείνα τα έργα 
που θα επιτρέψουν να «ανοίξουν» όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλα τα μέ-
τωπα κατασκευής του φράγματος». Τέλος, εκτίμησε ότι πριν το τέλος του 
2020 το έργο θα έχει παραδοθεί οριστικά. 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος παίρνοντας 
και πάλι το λόγο αναφέρθηκε στα προβλήματα άρδευσης που υπάρχουν 
και κατέθεσε την πρόταση του συνδυασμού του για τον εξορθολογισμό 
της χρήσης του νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Η πρόταση αφορά στη 
δημιουργία ενός δικτύου κλειστών αγωγών με υδρομετρητές για κάθε 
αγρόκτημα. 

Τέλος το λόγο πήρε και ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Ανδρέας Σιά-
χος, ο οποίος μίλησε για τα προβλήματα χρηματοδοτήσεων που αντιμετω-
πίζει ο δήμος Βέλου-Βόχας και τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην 
εκτέλεση έργων υποδομών. Μίλησε αναλυτικά για τα έργα και τις μελέτες 
που συζητούνται με τα υπουργεία ή έχουν χρηματοδοτηθεί κυρίως για τα 
αντιπλημμυρικά έργα. Αναφερόμενος στο θέμα της ύδρευσης, μίλησε για 
τις δυσκολίες που υπάρχουν  να υδροδοτηθεί ο δήμος Βέλου-Βόχας από 
τα νερά της ορεινής Κορινθίας, ενώ τέλος για τα αποχετευτικά έργα ανέ-
φερε διεξοδικά τις δυσκολίες αφού οι μελέτες γίνονται από τους όμορους 
δήμους (Σικυωνίων και Κορινθίων). 
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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

Εναρκτήρια εκδήλωση για 
τους «δρόμους της Ελιάς»

Την εναρκτήρια εκδήλωσή του πραγματοποίησε το  νέο ερευ-
νητικό δίκτυο «Οι Δρόμοι της Ελιάς» που συστάθηκε με πρω-
τοβουλία του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, παρουσία του Αναπληρωτή Έρευνας και Καινοτομίας Κώ-
στα Φωτάκη, του ΓΓ του ΥΠΑΑΤ Νίκου Αντώνογλου και της ΓΓ 
Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσιας Κυπριανίδου.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά δεδο-
μένα με αρχικό προϋπολογισμό 3,1 εκ.€, που αφορά την ανά-
πτυξη και βελτιστοποίηση των προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου 
και των μεθόδων παραγωγής τους.
Σκοπός του δικτύου είναι η δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας και 
συνεργασιών του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και 
των υποδομών της χώρας για την ανάδειξη των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών και του ελαιόλαδου.
Συγκεκριμένα, το Εθνικό Δίκτυο «Οι δρόμοι της Ελιάς», χρη-
σιμοποιώντας γονιδιωματικές και προηγμένες διαγνωστικές 
τεχνολογίες, σκοπό έχει την ιχνηλάτηση, ανάδειξη, ταυτοποίη-
ση, πιστοποίηση των ποικιλιών της ελιάς και τη βελτίωση των 
διαδικασιών παραγωγής βρώσιμης ελιάς και ελαιόλαδου. 
Στους εξειδικευμένους στόχους της δράσης περιλαμβάνο-
νται: η ολιστική αλληλούχιση του γονιδιώματος των ποικιλιών 
ελιάς «Κορωνέικη» και «Χονδρολιά Χαλκιδικής», ο γενετικός 
χαρακτηρισμός των διαφόρων ελληνικών ποικιλιών ελιάς, η 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της 
φυτοπροστασίας της ελιάς με σύγχρονες τεχνολογίες, η εφαρ-
μογή σε μεγάλη κλίμακα τεχνικών υψηλής διακριτικότητας για 
την ανάλυση δειγμάτων ελαιόλαδου και η χαρτογράφηση του 
οικοσυστήματος ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 
Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη γενετική και γονιδιωμα-
τική ανάλυση είναι η ανάδειξη των μοναδικών και υψηλών 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, 
διαμορφώνοντας έτσι ένα στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση 
της εξωστρέφειάς τους ως μοναδικά εθνικά προϊόντα. H κεφα-
λαιοποίηση των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης στο 
οικονομικό και εμπορικό πεδίο περιλαμβάνει την κατοχύρωση 
του εμπορικού σήματος (brand name) των ελληνικών ποικι-
λιών ελιάς (πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού - ιχνηλα-
σιμότητα). Ο φαινοτυπικός και γονιδιωματικός χαρακτηρισμός, 
μέσω της εμβληματικής δράσης, θα αποτελέσουν τη βάση για 
την τεκμηρίωση της ελληνικής προέλευσης μέσω δημιουργίας 
Εθνικής Βάσης Ελληνικών ποικιλιών.
Επιστημονικός συντονιστής της δράσης είναι ο αναπληρωτής 
καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ Αθανάσιος Μο-
λασιώτης. Το διετές πρόγραμμα «Οι δρόμοι της ελιάς» έχει τρία 
υποέργα, τα οποία θα ασχοληθούν με τη γενετική της ελιάς 
(συντονιστής το ΕΛΓΟ Δήμητρα - Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος), 
τα προϊόντα της ελιάς (συντονιστής ο ΕΦΕΤ - Δρ. Φραγκίσκος 
Γαΐτης) και την φυτοπροστασία (συντονιστής το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθήνας - Δρ. Ιωάννης Βόντας).
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας 
Φωτάκης δήλωσε ότι το Εθνικό Δίκτυο «Οι δρόμοι της Ελιάς» 
αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία της Πολιτείας που 
απορρέει από τη συνεργασία δύο Υπουργείων, του Τομέα Έρευ-
νας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και του ΥΠΑΑΤ. Φιλοδοξεί να 
συγκεντρώσει και να συντονίσει όλες τις αξιόλογες επιστημονι-
κές και ερευνητικές δυνάμεις με στόχο η χώρα να αποτελέσει 
ισχυρό συνδιαμορφωτή προτεραιοτήτων και πόρων στον τομέα 
αγροδιατροφής διεθνώς, αλλά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστι-
κότητα των ελληνικών ελαιουργικών επιχειρήσεων εμπορίας 
και μεταποίησης στις διεθνείς αγορές.   

1.498.151,90€ 
θα καταβάλει  
ο ΕΛ.Γ.Α.

Αποζημιώσεις ύψους 
1.498.151,90 κατέβαλε ο ΕΛΓΑ, 
σε 1.329 δικαιούχους αγρότες 
και κτηνοτρόφους.
Η πληρωμή αυτή αφορά εκ-
καθάριση των αποζημιώσεων 
ζημιών από διάφορα ζημιογόνα 
αίτια, στη φυτική παραγωγή και 
το ζωικό κεφάλαιο, παραγω-
γών που κρίθηκαν δικαιούχοι 
αποζημιώσεων μετά την παρά-
ταση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών του 2017.
Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλε-
ται το 90% των αντίστοιχων 
αποζημιώσεων  φυτικής 
παραγωγής και το 100% των 
αντίστοιχων αποζημιώσεων  
ζωικού κεφαλαίου.

1.926.375 ευρώ  
μοίρασε ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές ύψους 
1.926.375 ευρώ πραγμα-
τοποίησε ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων.. Οι πληρωμές 
αφορούν κυρίως ανειλημ-
μένες υποχρεώσεις νέων 
αγροτών. Συγκεκριμένα 
είχαμε: Στις 31/10/2018 
πληρωμή ύψους 1.276.000 
ευρώ σε 15 δικαιούχους
Στις 1/11/2018 πληρωμή 
ύψους 650.375 ευρώ σε 67 
δικαιούχους.

πληρωμές



ΔΕΥΤΕΡΑ  5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη16

Δέκα ερωτήσεις & απαντήσεις 
για το πολύτιμο ελαιόλαδο 

Αγροτικά

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

Συνέντευξη στην Ντίνα Γκρουμούτη
www.athinorama.gr

Απαντήσεις από τον Γιάννη 
Καρβέλα, έναν άνθρωπο που 
αγαπάει και γνωρίζει σε βάθος 
το ελαιόλαδο, πιστοποιημένο 
Pro Olive Oil Expert και εισηγητή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Τώρα που ξεκινά η νέα ελαι-
οκομική χρονιά πείτε μας πως 
είναι τα φετινά ελαιόλαδα;
-  Καταρχάς, να μιλάμε για “εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο”, γιατί 
μόνον αυτή η κατηγορία είναι 
πραγματικός χυμός ελιάς χωρίς 
ελάττωμα. Δυστυχώς, όλοι μας 
χρησιμοποιούμε τις λέξεις λάδι 
ή ελαιόλαδο, νομίζοντας πως 
μιλάμε για τον χυμό ελιάς αλλά 
δεν είναι έτσι γιατί υπάρχουν 
και άλλες κατηγορίες. Η νέα 
χρονιά, λοιπόν, είναι από τις πιο 
δύσκολες των τελευταίων ετών. 
Το πρόβλημα με τον δάκο και το 
γλειοσπόριο είναι τεράστιο και 
δυστυχώς θα έχουμε μεγάλα 
προβλήματα και στην ποσότητα 
και στην ποιότητα. 

-  Ποιές είναι οι διαφορές μετα-
ξύ των τύπων ελαιολάδου που 
κυκλοφορούν στην αγορά; 
- Το εξαιρετικό παρθένο ελαιό-
λαδο, που εκτός από τη χαμηλή 
του οξύτητα ελέγχονται και τα 
οργανοληπτικά του χαρακτηρι-
στικά. Πρόκειται για ελαιόλαδο 
που έχει παραχθεί μόνο με φυ-
σικές και μηχανικές διαδικασίες, 
με τέλειο άρωμα και γεύση, με 
ελεύθερη οξύτητα όχι μεγαλύ-
τερη από 0,8% και με άλλα χα-
ρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά 
που προβλέπονται στον Κανονι-
σμό 2568/91 της Ε.Ε.. 
Κατόπιν, είναι το παρθένο ελαι-
όλαδο, που έχει οξύτητα έως 
2,0 και μικρό οργανοληπτικό 
ελάττωμα (μούργα, ταγγό κτλ), 
το ελαιόλαδο, που είναι προϊόν 
της βιομηχανίας μετά την επε-
ξεργασία μειονεκτικών παρθέ-
νων ελαιολάδων και τέλος το 
πυρηνέλαιο, που είναι το μείγμα 
εξευγενισμένου πυρηνελαίου 

και βρώσιμου παρθένου ελαιο-
λάδου με οξύτητα όχι μεγαλύτε-
ρη από 1%.

- Ποια είναι τα πιο σημαντικά 
λάθη που κάνουμε όταν επιλέ-
γουμε ελαιόλαδο;
- Το ότι χαρακτηρίζουμε ένα 
ελαιόλαδο ως «εξαιρετικό παρ-
θένο» λαμβάνοντας υπόψη 
μόνο την οξύτητα. Στο ελαιο-
τριβείο παράγεται «παρθένο 
ελαιόλαδο» το οποίο χρειάζεται 
οργανοληπτική αξιολόγηση και 
χημικές αναλύσεις προκειμένου 
να αξιολογηθεί ως “εξαιρετικό 
παρθένο”. Δηλαδή, να βρούμε 
οργανοληπτικά τις θετικές ιδι-
ότητες (φρουτώδες, πικρό και 
πικάντικο) χωρίς καμιά αρνητική 
ιδιότητα (μούργα, ταγγό, κρασώ-
δες, μεταλλικό, μουχλιασμένο). 
Ένα δεύτερο λάθος είναι ότι αξι-
ολογούμε το χρώμα. Το χρώμα 
δεν μας λέει απολύτως τίπο-
τε. Λίγα επιπλέον φύλλα ελιάς 
και μόνο, προσδίδουν σε ένα 
παρθένο ελαιόλαδο ένα παρα-
πλανητικό βαθύτερο πράσινο 
χρώμα, που οι περισσότεροι 
νομίζουν ότι είναι ένδειξη υψη-
λότερης ποιότητας! Ακόμα και 
οι έμπειροι γευσιγνώστες ελαι-
όλαδου υποχρεωτικά δοκιμά-
ζουν τα δείγματά τους σε μπλέ 
σκούρα γυάλινα ποτηράκια, για 
να μην επηρεάζονται καθόλου 
από το χρώμα του κάθε δείγ-
ματος. 

- Πώς εξασφαλίζουμε ότι αγο-
ράζουμε πραγματικά “εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο” αλλά και 
γενικά, μη νοθευμένο. Ακούμε 
συχνά για τέτοιες περιπτώσεις.
- Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό 
πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα στη 
Β. Ελλάδα, αλλά και στην Ατική, 
κυκλοφορούν αρκετοί πλανόδιοι 
πωλητές, που δυστυχώς έχουν 
μεγάλο όγκο πωλήσεων σε ιδιώ-
τες ή μικρά μαγαζιά, ακόμη και σε 
εστίαση. Το πρόβλημα είναι τερά-
στιο, όχι μόνο με τη νοθεία αλλά 
και με πώληση ελαττωματικών 
παρθένων ελαιολάδων. Η αίσθη-
ση του Έλληνα πως όταν αγορά-
ζει από πλανόδιο χύμα, αγοράζει 
από παραγωγό είναι μεγάλο πρό-
βλημα σε όλα τα τρόφιμα. 
Άρα, είναι στοιχειώδες: 
- να αποφεύγουμε την αγορά 
ελαιολάδου από πλανόδιους και 
ανώνυμους πωλητές 
- να αγοράζουμε επώνυμο συ-
σκευασμένο για μεγαλύτερη 
ασφάλεια και
- να αγοράζουμε από κατα-
στήματα πώλησης στα οποία 
μπορούμε να επιστρέψουμε το 
προϊόν.

- Το θέμα της αποθήκευσης του 
ε.π. ελαιολάδου είναι πολύ σημα-
ντικό, γιατί πρόκειται για πολύ ευ-
αίσθητο προϊόν. Τι προσέχουμε;
- Οι μεγαλύτεροι εχθροί του 
εξαιρετικού παρθένου ελαιολά-
δου είναι το οξυγόνο (ο αέρας 
δηλαδή), το φως, η θερμοκρα-

σία και το υλικό που έρχεται 
σε επαφή με το προϊόν. Άρα, 
αποθηκεύουμε σε ανοξείδωτες 
δεξαμενές και αδιαφανή μπου-
κάλια. Αν αγοράζουμε σε μεγά-
λο περιέκτη, όταν τον ανοίξου-
με μεταφέρουμε σε μικρότερα 
μπουκάλια ή ανοξείδωτα και 
αποθηκεύουμε στο πιο κρύο μέ-
ρος του σπιτιού μας και μακριά 
από οσμές και φως. 

- Θα κάνω μια “αφελή” ερώτη-
ση, για να προκαλέσω την απά-
ντηση: ποια ποικιλία ή περιοχή 
κάνει το καλύτερο λάδι στην Ελ-
λάδα;
- Έχουμε εξαιρετικές ποικιλίες 
και περιοχές που δίνουν εκ-
πληκτικά αποτελέσματα. Εκτός 
από την γνωστή Κορωναίικη 
στη νότια Πελοπόννησο και την 
Κρήτη, έχω δοκιμάσει εξαιρετι-
κά δείγματα από Τσουνάτη στα 
Χανιά, Μανάκι στην Κορινθία και 
την Αργολίδα, Μεγαρίτικη στην 
Αττική, Κολοβή και Αδραμυτινή 
στη Λέσβο, Μάκρης στην Αλε-
ξανδρούπολη, Γαλανό και Χον-
δρολιά Χαλκιδικής, ακόμη και 
Θασίτικη ή Λιανολιά Κέρκυρας, 
που πριν λίγα χρόνια κανείς δεν 
δεχόταν να δοκιμάσει. Γιατί αυτό 
που αποδείχθηκε, είναι πως οι 
ορθές πρακτικές στην καλλιέρ-
γεια, συγκομιδή, ελαιοποίηση, 
αποθήκευση και τυποποίηση εί-
ναι που πρώτα από όλα κάνουν 
τη διαφορά και αυτές τις ορθές 
πρακτικές είναι που διδάσκουμε 
στα σεμινάριά μας.

- Μια και διανύουμε την περίοδο 
συγκομιδής τώρα, να σε ρωτή-
σω πόσο σημαντική είναι η επο-
χή που θα μαζέψουμε τις ελιές, 
για την ποιότητα του ελαιολάδου 
που θα εξαχθεί; 
- Η έγκαιρη συγκομιδή είναι ση-
μαντική για να μην μειώνονται οι 
αλδεϋδικές ενώσεις στις οποίες 
το ελαιόλαδο οφείλει το άρωμά 
του ενώ επίσης η καθυστέρηση 
οδηγεί σε μείωση των φαινο-
λικών ενώσεων, που είναι τα 
φυσικά αντιοξειδωτικά που πε-
ριέχονται στο ελαιόλαδο: το προ-
στατεύουν από την οξείδωση και 
του προσδίδουν υψηλή διατρο-
φική αξία. Επιπλέον, η χρονική 
απόσταση από τη συγκομιδή 
ως την ελαιοποίηση ευνοεί την 

ανάπτυξη μυκήτων, την έντονη 
αύξηση της οξύτητας και την 
ανάπτυξη δυσάρεστων οργανο-
ληπτικών χαρακτηριστικών.

- Διαφέρει ο χρόνος συγκομιδής 
ανάλογα με την ποικιλία, και γε-
νικά πώς καθορίζεται;
- Ο χρόνος συγκομιδής είναι ση-
μαντικός και θα πρέπει να τον 
περιορίσουμε χρονικά, ειδικά σε 
περιοχές που μαζεύουμε για μή-
νες. Προφανώς, διαφέρει και με 
την περιοχή και με την ποικιλία 
και με τη χρονιά. Φέτος π.χ., δι-
ανύουμε μία πρώιμη χρονιά. Για 
παράδειγμα, στην Κορωναίικη 
ποικιλία κατάλληλη θεωρείται η 
περίοδος που οι ελιές είναι κατά 
75% πράσινες κατά μέσο όρο σε 
όλο το χωράφι. Αλλά ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα της 
χώρας -σημειωτέον, της 3ης 
ελαιοπαραγωγικής χώρας του 
πλανήτη-, είναι πως απουσιά-
ζουν οι επιστημονικές μελέτες, 
που να δίνουν απαντήσεις και να 
καθοδηγούν…   

 - Τι ρόλο παίζει η θερμοκρασία 
κατά τη διαχείριση του καρπού;
Η θερμοκρασία του καρπού 
στη συλλογή, όσο και στο ελαι-
ουργείο ή στην αποθήκευση, 
πρέπει να είναι χαμηλή. Αύξηση 
θερμοκρασίας οδηγεί σε μείωση 
πολυφαινολών και εμφάνιση αρ-
νητικών ιδιοτήτων, όπως ταγγό. 
Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης 
συνδέεται με χημικές και βιο-
χημικές αλλαγές, που οδηγούν 
στην αλλοίωση της ποιότητας 
του ελαιολάδου, ενώ θερμο-
κρασίες νερού μεγαλύτερες των 
25oC προκαλούν καταστροφή 
των αρωματικών συστατικών 
του ελαιολάδου.

- Από όλα αυτά που είπαμε, φαί-
νεται απαραίτητο να έχει όποιος 
ασχολείται με το ελαιόλαδο τη 
σωστή εκπαίδευση. Ποιοί παρα-
κολουθούν σεμινάριά σας; 
- Οι πάντες. Κυρίως νέοι, που 
θέλουν να μπουν στην τυποποί-
ηση και τις εξαγωγές -και που 
πλέον κάποιοι τα έχουν καταφέ-
ρει και τους θαυμάζω-, άνθρω-
ποι τις εστίασης -και εδώ πρέπει 
να εμβαθύνουμε και άλλο, να 
μάθουν οι σεφ να χρησιμοποι-
ούν ως άρτυμα τις διαφορετικές 
ποικιλίες του εξαιρετικού παρ-
θένου ελαιολάδου- αλλά πλέον 
και ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη 
συνεργασία της εταιρείας μας με 
την Ακαδημία ελαιολάδου του 
ΣΕΒΙΤΕΛ στη διεξαγωγή πιστο-
ποιημένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, υπάρχει ενδιαφέρον 
και από όσους θέλουν να εντρυ-
φήσουν στην οργανοληπτική 
αξιολόγηση.  

* Ο Γιάννης Καρβέλας είναι σύμ-
βουλος επιχειρήσεων, δ/ντης της 
εταιρείας PARATUS Europe, πι-
στοποιημένος Pro Olive Oil Expert 
και εισηγητής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για το ελαιόλαδο. 

O Γιάννης Καρβέλας* απαντά σε ό,τι πρέπει να ξέρουμε 
για την συγκομιδή, ελαιοποίηση και αγορά του ελαιολάδου



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

175€

Αλυσοπρίονο Husqvarna 236 Θαμνοκοπτικό Husqvarna 135R

Πάγκος 
ελαιοσυλλογής

Ψεκαστικά

Κοσκίνες

Ζanon Ψαλίδα ΖΤ 40

Θρυμματιστής ΒΙΟ 50

Γεννήτριες

Loncin LC 1600

Loncin LC 3000A

Honda

Master

Kipor KDE 6500E

Θρυμματιστής SH85

Δίχτυα ελαιοσυλλογής 6x12

Kονταροπρίονο βενζίνης

Felco 811 Ψαλίδα

Zanon Χτένι
12V & 33V

125€
1650€

1630€

989€

999€
295€

189€

419€

325€

139€

από 
35€

από 
450€

1879€

12V 550€
33V 979€

389€
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) 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

Ιστορικά

Ταξίδι στο Βραχάτι πριν από 90 χρόνια�
Τι είδε ο Αθηναίος δημοσιογράφος τον Οκτώβριο του 1929 στην επίσκεψή του στην περιοχή!

«Από Κορίνθου εις Βραχάτι». Έτσι επιγράφεται το άρθρο του ανταποκριτού της εφημερί-
δας ΣΚΡΙΠ τον Οκτώβριο του 1929. Και συνεχίζει σημειώνοντας στους υπότιτλους: «Απέ-
ραντος καταπράσινος κάμπος. Η κρατική αδιαφορία. Τα τσιφλίκια Κολοκοτρώνη-Κροκιδά. 
Χώμα χρυσαφένιο. Η κατά του Βενιζελισμού έξαψις. Αι αρχαί Βραχατίου. Η περίφημος στα-
φίς. Βόχα η ξακουσμένη.»!!!

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ο ανταποκριτής του ΣΚΡΙΠ φτάνει στο Βραχάτι 
τον Οκτώβριο του 1929. Η πρώτη απορία του αφο-
ρά το όνομα του τόπου. Γιατί ονομάστηκε Βραχάτι; 
«…δεν κατόρθωσα να μάθω» παραδέχεται «μολο-
νότι ηρώτησα επιστήμονας, πολιτευόμενους, ιερείς, 
γέροντας και νέους. Άλλοι φέρουν ως αναδόχους 
του τα επιδράμοντα εκ βορρά π.χ. άγρια στίφη 
και άλλοι κάποιον Ραχατιλήν, ο οποίος λόγω του 
πλούτου του συνήθροιζε τους άνδρας του χωρίου 
του υπό των τεραστίων διαστάσεων δένδρων και 
εραχάτευον – εξ ου Ραχάτι και κατόπιν Βραχάτι.»! 
Ο παρατηρητικός και προσεκτικός Αθηναίος δη-
μοσιογράφος δεν αργεί να επισημάνει την κρατική 
αδιαφορία στην «Πράσινη Ακτή» όπως ονομάζει την 
περιοχή της Βόχας αφού όπως σημειώνει «οι δρό-
μοι, ή μάλλον η οδός Αθηνών-Πατρών αθλιεστάτη, 
όπως όλες οι εθνικαί οδοί, δεν εξυπηρετεί ούτε το 
θέρος τους σταφιδοπαραγωγούς, όχι το χειμώνα».

«Το Βραχάτι» μας πληροφορεί ο ανταποκριτής 
του ΣΚΡΙΠ, «είναι μετά το Περιγιάλι, το τσιφλίκι της 
δεσποινίδος Ανδρομάχης Κολοκοτρώνη και της κυ-
ρίας Κροκιδά,  του άλλοτε υπουργού και απλούται 
επιβλητικόν εν μέσω εκατοντάδων στρεμμάτων 
αμπελώνων. (…) Αριθμεί μόλις 1200 κατοίκους – 
ασπόνδους εχθρούς της Βενιζελικής λαοκαπηλείας 
– αλλά εργάζονται, προσφέρουν και απολαμβάνουν 
διά τέσσερας χιλιάδας. (…) Είναι το κέντρο της Βό-
χας, της μεγαλυτέρας και ευφορωτέρας πεδιάδας 
της Κορινθίας και μια από τας σημαντικοτέρας πε-
ριοχάς του κράτους μας. Εξήκοντα χιλιάδας στρέμ-

ματα αμπελώνας έχει και ανάλογα ελαιόδενδρα 
– πλούτον, δηλαδή πραγματικόν – ώστε εν δικαίω 
να θεωρήται χρυσοφόρος πηγή. Ο αποφασίζων να 
διασχίσει την από Κορίνθου μέχρι Κιάτου πεδιάδα, 
μου λέγει ο πρόεδρος του ευδοκίμως εργαζομένου 
συνεταιρισμού Βραχατίου, τέως ταγματάρχης του 
πυροβολικού, κ. Π. Διαμαντόπουλος, δεν θα ιδή 
παρά μιαν ατελείωτον πρασινάδα».

Στην πλατεία Βραχατίου
«Αφήνω τους συνταξειδιώτας μου να διασχί-

ζουν τον δαντελωτόν κάμπον και κατεβαίνω εις 
την σκιαζόμενην υπό δέκα μεγάλων πεύκων και 

ευκαλύπτων πλατείαν δια να γνωρίσω καλλίτερον 
το Βραχάτι», εξιστορεί ο δημοσιογράφος και συνε-
χίζει: «Το καφενείον καινουργές, ευρύχωρον και 
πλήρες, κάθε άλλο παρά όψιν χωρικού έχει. Ρίπτω 
μια ματιά εις τα τραπέζια, πέριξ των οποίων έπαιζον 
τάβλι ή συνεζήτουν οι θαμώνες, δια να ίδω τας επ’ 
αυτών τοποθετημένας εφημερίδας και το βλέμμα 
μου εσταμάτησε περιέργως «Σκριπ» εις το πρώτο 
τραπέζι, «Καθημερινή» εις το δεύτερον, «Ελληνι-
κή» εις το τρίτον. «Σκριπ» βλέπω εις τα χέρια του 
φουστανελλοφόρου «πρίγκηπος του Κοκονιού». 
(…) Παρακολουθώ την συζήτησιν, προσέχω τους 
θορυβούντας, παραπλεύρως μου, συζητητάς (…) 
και μετ’ εκπλήξεως είδον, ότι και αυτοί, μολονότι εκ 
της προφοράς των εφαίνοντο, ότι ήσαν πρόσφυγες 
εξεφράζοντο κατά του κ. Βενιζέλου (…) 

Παράπονα για τους δρόμους!
«Γνωρίζω τον πρόεδρον της Κοινότητος, κ. Ιω-

άννην Μπούλιαν και εξ ίσου δραστηρίους και νεω-
τεριστάς κοινοτικούς συμβούλους», συνεχίζει την 
εξιστόρησή του ο δημοσιογράφος του ΣΚΡΙΠ, «από 
τους οποίους όμως ακούω φρικτά παράπονα κατά 
των κρατικών υπηρεσιών και δη των υπουργείων 
Συγκοινωνίας και Εσωτερικών και Οικονομικών. 
Και εδώ το αιώνιον Αχ! Δρόμοι, φόροι μεγάλοι και 
εγκατάλειψις τελεία. 

Ακολούθως πλησιάζω τους καθηγητάς του ημι-
γυμνασίου κ.κ. Μιχαλόπουλον κλπ παρά των οποί-
ων μανθάνω, ότι οι μικροί Βραχαϊται (…) είναι ευ-
φυείς, επιμελέστατοι και ουδέποτε δημιουργούν 
ζητήματα από τα παρουσιάζοντα προς τη «ρεμούλα 
και νέας δοξασίας τάσεις της μαθητευομένης νεο-
λαίας. Αγαπούν τα γράμματα και συντρέχουν κατά 
τας διακοπάς τους γονείς των εις την εργασίαν, δι-
ότι αγαπούν συγχρόνως και τη γην, την αξίαν της 
οποίας αντελήφθησαν από μωρά και σπουδάζουν 
μεγαλώνοντες».



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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

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)
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ΛΥΚΈΙΟΝ ΤΩΝ 
ΈΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΚΙΑΤΟΥ

«Το προξενειό 
της Αρετούλας» 
στο Κιάτο 

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, το 
απόγευμα στις 5.30, στην αίθου-
σα του Πολιτιστικού Κέντρου 
Κιάτου (Κλεισθένους και 28ης 
Οκτωβρίου), ομάδα του Λυκείου 
των Ελληνίδων Κιάτου, θα 
επαναλάβει την παρουσίαση της 
ηθογραφίας της περιοχής μας 
"ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΟΥ-
ΛΑΣ" , μετά την πρώτη επιτυχή 
αναπαράστασή του, στο ΠΙΟΠ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
"Λυκείου" καλεί όλους να 
παραβρεθούν στην παρουσίαση 
αλλά και να δοκιμάσουν γλυκά 
και αλμυρά εδέσματα, πίνοντας 
τον καφέ τους!

δρώμενο Ντάντι Κουλ (Daddy Cool) για άλλες 
έξι παραστάσεις στο Θέατρο Περιγιαλίου

Συνεχίζεται η ξεκαρδιστική, μαύρη κωμωδία της Νέας σκηνής
Πολλοί δεν τον χαιρέτησαν, δεν είπαν το 

αντίο, για όσους δεν τον έκλαψαν για λόγους 
πολλούς ακόμα, ο daddy επανέρχεται, δεν 
μπήκε μες στο χώμα...

Στο φέρετρο κι οι γύρω του τα έχουνε χα-
μένα, που τάχα είναι το άγαλμα, τα πράγματα 
μπλεγμένα....

Κουνάμενοι, σεινάμενοι κι αν φύγαν απ' τη 
χώρα, νέος Χρηστάκης έσκασε την πιο κατάλ-
ληλη ώρα...

Daddy cool στο Περιγιάλι από τη Νέα Σκηνή. 
Μια καταπληκτική παράσταση με γρήγορες 

εναλλαγές και έντονη πλοκή παρακολουθή-
σαμε στο Θέατρο Περιγιαλίου. Το έργο «Ντά-
ντι Κουλ (Daddy Cool)» αποτελεί μια μαύρη 
κωμωδία, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου 
Ξανθάκη, με συνεχείς ανατροπές και γρήγο-
ρους ρυθμούς που σε κρατάνε σε εγρήγορση 
πάνω από δύο ώρες, όση δηλαδή είναι και η 
συνολική διάρκεια του έργου.

Έξι τελευταίες παραστάσεις για το μήνα Νο-
έμβριο!!! 

O cool πατέρας, οι κόρες του, ο ανιψιός, η 
οικονόμος, ο παραγιός, ο Νέος αρχαιολόγος, 
η μοιρολογίστρα, η δημοσιογράφος και το 
συνεργείο της, σας προσκαλούν και τον μήνα 
Νοέμβριο στην μαύρη, ξεκαρδιστική κωμω-
δία της Νέας σκηνής, στο θέατρο Περιγιαλίου. 
"Daddy cool " σε σκηνοθεσία Αλέκου Ξανθάκη. 

Σάββατα: 3, 17, 24 Κυριακές: 4, 18, 25
Ωρα 8:30 μμ
Τηλέφωνα κρατήσεων: 27410 86330, 6989 

189368, 6984 697844
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

Εκδηλώσεις

Ωδή στον Έρωτα 
από το ΚΕΠΑΠ

Το ΚΕΠΑΠ δήμου Κορινθίων και η Εται-
ρεία Ελλήνων Λογοτεχνών διοργανώνουν το 
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στις 6:30 μ.μ. 
στο μικρό θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου 
(Κολιάτσου 32), παρουσίαση των βιβλίων της 
Ελένης Συκά-Κοντόζογλοου "Ωδή στον Έρω-
τα" και "Το είναι και το γίγνεσθαι".

Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Καραμβάλης, 
ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας και ο Κώ-
στας Καρούσος πρόεδρος της ΕΕΛ ποιητής, 
κριτικός λογοτεχνίας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσια-
στεί θεατροποιημένο απόσπασμα της "Ωδής 
στον Έρωτα" από τη Σικυώνια Σκηνή σε σκη-
νοθεσία του Γιώργου Καρβουντζή. 

Απαγγέλουν οι Μαριάννα Καραμβάλη, ποιή-
τρια και η Αριστέα Κοντόζογλου, ραδιοφωνική 
παραγωγός.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλά για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο Κιάτο
Το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών, ο δήμος Σικυ-

ωνίων και το Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων συνδιορ-
γανώνουν την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 11:30 το 
πρωί στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου του δημαρ-
χείου στο Κιάτο μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδή-
λωση με τίτλο «Στη δίνη της κλιματικής αλλαγής και 
των φυσικών καταστροφών. Καινοτόμες δράσεις 
μείωσης των επιπτώσεων». 

Ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τε-
κτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρι-
σης Φυσικών Καταστροφών Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής 
Π.Μ.Σ. και Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) θα αναπτύξει  
το παραπάνω θέμα για το οποίο έχει σε πολλές ομι-
λίες του τονίσει πως «οι φυσικές διεργασίες εκδήλω-
σης φυσικών καταστροφών αυξάνονται τα τελευταία 
χρόνια με εκθετικούς ρυθμούς, ως συνέπεια των φαι-
νομένων κλιματικής αλλαγής». 



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
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η ημερίδα για τα αντιβιοτικά

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η  Ημερίδα ευαισθητοποίησης 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής 
της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων  με θέμα «Μύθοι & 
Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά»

Ο Δήμος Σικυωνίων και το Ελληνι-
κό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
του Π.Ο.Υ., στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
Εκστρατείας «Mύθοι και Αλήθειες για 
τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» που ορ-
γανώνεται  για πέμπτη  συνεχή χρονιά  
υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και την συνερ-
γασία της Ελληνικής Εταιρείας Χημει-
οθεραπείας, της Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων και του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών, διοργάνωσε Ημερίδα ευαι-
σθητοποίησης των Εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προ-
σχολικής Αγωγής της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων την 
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στο Κιάτο.

Ήταν η πρώτη ημερίδα που πραγ-
ματοποίησε το Ελληνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο για τη φετινή χρονιά και απευ-
θυνόταν στους εκπαιδευτικούς των Δη-

μοτικών Σχολείων καθώς και στους νη-
πιαγωγούς των Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Σικυωνίων. Σκοπός της Ημερί-
δας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
χρήσης αντιβιοτικών. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρ-
χος Σικυωνιών κ. Σπύρος Σταματό-
πουλος ο οποίος καλωσόρισε την Κα-
θηγήτρια κα Γιαμαρέλλου στο Κιάτο και 
αναφέρθηκε στην ύψιστη σημασία της 
προληπτικής  ιατρικής. Τόνισε ότι μέσω 
της συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων από 

το 2011, ο Δήμος Σικυωνίων έχει υλο-
ποιήσει πλήθος προγραμμάτων για τους 
δημότες τα οποία  περιλαμβάνουν Πρώ-
τες Βοήθειες, εξετάσεις σπιρομέτρησης, 
πρόγραμμα πρόληψης  καρδιαγγειακού 
κινδύνου, ημερίδες ενημέρωσης κατά 
της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών, 
το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής και στις 
τρεις δημοτικές ενότητες και πρόσφατα 
ιδρύθηκε και το ΚΕΠ Υγείας. Τέλος ευ-
χαρίστησε όλους τους παρευρισκόμε-
νους εκπαιδευτικούς και τους κάλεσε 
να μεταφέρουν τις γνώσεις της Ημερί-

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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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

δας στους μαθητές των σχολείων τους.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλης, Δή-
μαρχος Αμαρουσίου απέστειλε χαιρετισμό, τόνισε τη 
σημασία της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών και των 
εμβολίων, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα 
των παιδιών, και σημείωσε: «Μέσα από την εκστρατεία 
αυτή, αποσκοπούμε στην ευαισθητοποίηση της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, που στέκεται καθημερινά δίπλα 
στα παιδιά μας, καθώς η μετάδοση έγκυρων πληροφο-
ριών από μικρή ηλικία αποδεικνύεται σημαντική και 
έχει σωτήριες επιδράσεις στην υγεία μακροπρόθεσμα. 
Οφείλουμε να ενημερώσουμε, με την αρωγή των εξει-
δικευμένων ιατρών, ότι η αλόγιστη χρήση των αντιβιο-
τικών όχι μόνο δε βοηθάει αλλά προκαλεί και μείωση 
της δραστικής ικανότητάς τους. Η ανταπόκριση των 
εκπαιδευτικών ήταν για μια ακόμη φορά σπουδαία».

Στη συνέχεια η κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου,  
Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελ-
ληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., 
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. 

Ευρώπης για τα Εθνικά, αφού αναφέρθηκε περιληπτι-
κά στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ στην Ευ-
ρώπη και την Ελλάδα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 
συνεργασίας των φορέων Εκπαίδευσης και ΕΔΔΥΠΠΥ  
προκειμένου να αλλάξει από την παιδική ηλικία η νο-
οτροπία στην χρήση των αντιβιοτικών καθώς και στον 
σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην προαγωγή 
της Υγείας. 

Η κα Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοι-
μώξεων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημει-
οθεραπείας μίλησε για τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα 
πολίτη και τόνισε την ευθύνη όλων μας για τη διάσωσή 
όλων των πολιτών. H κα Γιαμαρέλλου εξήγησε τη ση-
μασία των αντιβιοτικών για την υγεία μας, τόνισε δε ότι 
η άσκοπη κατανάλωσή τους, όπως για παράδειγμα σε 
περιπτώσεις κοινών κρυολογημάτων, τα καθιστά λιγό-
τερο αποτελεσματικά καθώς μειώνεται η δραστικότητά 
τους. 

Επίσης, η κα Γιαμαρέλλου  παρουσίασε στους εκ-
παιδευτικούς το παιδικό παραμύθι που δημιουργήθη-
κε αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι 

και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με τίτλο 
«Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγρα-
φέα κα Ι. Μπουλντούμη.

Τέλος, η κα. Γιαμαρέλλου παρουσίασε στους εκπαι-
δευτικούς έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει 
τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug».  
Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν 
με βιωματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν 
την πληροφορία στους μαθητές τους με στόχο την αλ-
λαγή νοοτροπίας στη χρήση των αντιβιοτικών .

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς την 
οποία συντόνισε η κα Παπαθανασοπούλου.

Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο άσκη-
σης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, το παρόν 
έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Μυττάς και Ιωάννης 
Τσιάνος, ο Γ. Γραμματέας Χρήστος Ζαχαριάς, ο αντι-
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίας Νικό-
λαος Κοκιόπουλος, οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό. 
Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών, 
καθώς και υπάλληλοι του Τμήματος Κοινωνικής Προ-
στασίας του Δήμου.

Αριστερά: Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Κορινθίας κ. Νικ. Κοκκιόπουλος απευθύνει χαιρετισμό στην ημερίδα. Δίπλα του ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος 
Σταματόπουλος ενώ αριστερά παρακολουθούν τον ομιλητή οι κυρίες Γιαμαρέλλου και Παπαθανασοπούλου. Δεξιά: Η κα Γιαμαρέλλου εξηγεί στους παριστάμενους 
εκπαιδευτικούς τη σημασία για την υγεία μας, της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ολοκληρώθηκαν τα "Σικυώνια 2018"
Με γέλια και χαρές ολοκληρώθηκε ο τελευταίος αγώνας της περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος 

το Σαβββατοκύριακο 20 - 21 Οκτωβρίου στο Κιάτο.

Η παντελής άπνοια του Σαββάτου στεναχώρησε τους αθλητές, που μά-
ταια περίμεναν καρτερικά τον αέρα που θα τους επέτρεπε να αγωνιστούν 
αλλά και τους οργανωτές. Όμως, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για τον 
καιρό της επόμενης μέρας, η Κυριακή ξημέρωσε με ελαφρό αεράκι και 
έτσι οι μικροί αθλητές περιχαρείς κατάφεραν να ολοκληρώσουν 4 κούρσες. 
Τις θέσεις στο βάθρο των νικητών μοιράστηκαν 3 όμιλοι. Κυρίαρχος ο Ιστι-
οπλοϊκός Όμιλος Πατρών με 5 θέσεις, ακολουθούμενος από τον Ναυταθλη-
τικό Όμιλο Αιγίου «ο Ποσειδών» με 4 θέσεις και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Σι-
κυωνίων με 3 θέσεις.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων 
συμμετείχε σε 2 από τις 4 κατηγορίες 
και οι αθλητές του κατέλαβαν μια δεύ-
τερη θέση με τον 10χρονο Γιώργο Θε-
οδωρόπουλο στην κατηγορία αγοριών 
έως 11 χρόνων, μια τρίτη με τον 9χρονο 
Πάνο Νικολακάκη, στην ίδια κατηγορία 
και μια τρίτη, με τον Γιώργο Στριμμένο, 
στην κατηγορία των Laser 4,7. 

Πολύ καλές θέσεις και από τους 
άλλους αθλητές του ΙΣΤ.Ο.Σ. καθώς 
στην 4η θέση των 11χρονων, 2 μόλις 

βαθμούς πίσω από τον τρίτο, τερμάτι-
σε ο Ευάγγελος Δανιήλ, ενώ 8ος στην 
ίδια κατηγορία τερμάτισε ο μικρότερος 
αθλητής μας Θάνος Θεοδωρόπουλος. 
Και στην κατηγορία Laser 4,7 ο Σω-
τήρης Κωνσταντινίδης τερμάτισε στην 
4η θέση, ενώ στον πρώτο του αγώνα ο 
Αλέξανδρος Παπαευαγγέλου πήρε την 
6η θέση της ίδιας κατηγορίας.

Ο Ιστιοπλοϊκός όμιλος Σικυωνίων ευ-
χαριστεί θερμά το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» 
για την υποστήριξή του αλλά και τους  

χορηγούς, το «Marzi Boutique Hotel», 
την «Florida SA», την «Παπανικολά-
ου Τεχνική» και την «Ένεργον Τεχνικά 
Έργα» για την πολύτιμη βοήθειά τους. 
Επιπλέον απευθύνει ένα μεγάλο ευχα-

ριστώ στους Ομίλους, τους προπονητές 
και τους αθλητές τους, χωρίς τη βοή-
θεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η 
επιτυχία του αγώνα.                   

istioploikosomilossikionion.blogspot.com

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

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



ΔΕΥΤΕΡΑ  5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη24 Αθλητικά

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 3-1

Έπιασε κορυφή� 

Τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα της 
Volley League σημείωσε Παμβοχαϊκός που 
επικράτησε με 3-1 σετ της Κηφισιάς. Έτσι με 
τις δύο νίκες που έχει πετύχει σε τρία ματς 
και τον ένα βαθμό που πήρε από τον Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης (αφού ηττήθηκε στο τάι 
μπρέικ) πέρασε στην κορυφή της βαθμολο-
γίας μαζί με τον Ολυμπιακό!

Κορυφαίος του Παμβοχαϊκού και πρώτος 
σκόρερ ήταν ο Ολιβέιρα, σημαντική παρουσία 
είχε ο Τουρνάκης με καθοριστικούς πόντους 
στο μπλοκ ειδικά στο τρίτο σετ, ενώ ο Γκλα-
ντσόουν άνοιξε με το σερβίς του την αντίπαλη 
υποδοχή.

Ο αγώνας ήταν κλειστός με τις δύο ομάδες 
σπάνια να ξεφεύγουν με διαφορά πέραν του 
+3 όπως έκανε η Κηφισιά στο πρώτο σετ με 
14-11 μετά την επίθεση του Ρενάτο. Ο Ολιβέ-
ιρα απάντησε και ισοφάρισε 15-15. Ακολού-
θησε μάχη πόντο πόντο, ο Παμβοχαϊκός με 
το λάθος του Χαντ προηγήθηκε 23-22, αλλά 
το λάθος του Ολιβέιρα και το μπλοκ του Ρεκ 
έκαναν το 25-24 για την Κηφισιά. Το λάθος 
του Ρεκ έβαλε τον Παμβοχαϊκό μπροστά, ο 
Ολιβέιρα έκανε το 27-26 για τον Παμβοχαϊκό 
αλλά ο ίδιος παίκτης έκανε λάθος και ο Χαντ 
με επίθεση έκλεισε το σετ 29-27.

Ιδια εικόνα και στο δεύτερο σετ με το 10-8 
για τον Παμβοχαϊκό να γίνεται 16-14 για την 
Κηφισιά με την επίθεση του Χαντ. Με εντυ-
πωσιακό σερί του Ρουμελιωτάκη 3-0 η Κη-
φισιά ξέφυγε 22-19 αλλά το σερβίς του Γκαλ-
ντστόουν κράτησε ζωντανό τον Παμβοχαϊκό 
και έκανε ζημιά στους φιλοξενούμενους. Με 

άσσο και μπλοκ από Τουρνάκη και Ολιβέιρα 
ο Παμβοχαϊκός έκανε σερί 4-0 και προσπέ-
ρασε 23-22.Ο Ρουμελιωτάκης με δύο πό-
ντους έκανε το 24-23 και έφερε την Κηφισιά 
κοντά στο 2-0 όμως ο Παμβοχαϊκός με τον 
Ολιβέιρα, τον Δημητριάδη και το μπλοκ του 
Τουρνακη έκανε φοβερή ανατροπή και πήρε 
το σετ 26-24 για το 1-1 σετ.

Στο τρίτο σετ πάλι η Κηφισιά είχε μικρό 
προβάδισμα 8-6 το οποίο και διατήρησε μέχρι 
το 16-14. Ο Παμβοχαϊκός με πρωταγωνιστή 
τον Τουρνάκη έκανε σερί 3-0 και προσπέρασε 
19-17 σε ένα κρίσιμο σημείο. Η Κηφισιά δεν 
απάντησε με σερβίς ή μπλοκ και ο Ολιβέιρα 
με δύο πόντους κράτησε τον Παμβοχαϊκός 
μπροστά για το 25-23 και το 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ ήταν η σειρά του Παμβοχα-
ϊκού να προηγηθεί 8-5 πάλι με το σερβίς του 
Γκλαντστόουν, ενώ στο 12-9 η Κηφισιά έδωσε 
τα ρέστα της. Εκανε σερί 6-0 με το σερβίς του 
Μελλέ και καλό μπλοκ και προηγήθηκε 15-
12. Ο Παμβοχαϊκός πρόλαβε πάλι την Κηφισιά 
στο 18-18 με το λάθος του Λάνε ενώ στο 23-
23 πάλι με δύο επιθέεις του Ολιβέιρα τελείω-
σε ο αγώνας με 25-23 και 3-1 σετ.

ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): 
Δημητριάδης 6 (5/6 επ., 1 μπλοκ), Ολιβέι-
ρα 20 (20/40 επ., 33% υπ. - 13% άριστες), 
Ρούμπο 4 (3/3 πε., 1 μπλοκ), Γκλάντστοουν 
13 (8/12 επ., 5 άσσοι), Ρουμελιώτης 8 (7/15 
επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκο 15 (15/30 επ., 50% 
υπ. - 35% άριστες) / Παπαδημητρίου (λ, 54% 
υπ. - 36% άριστες), Κωτσάκης, Τουρνάκης 7 
(3/6 επ., 4 μπλοκ).

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

VOLLEY

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ
Κοροϊβος - Παμβοχαϊκός 0-3

Στην Αμαλιάδα ταξίδεψε το εφηβικό τμήμα του Παμβοχαϊ-
κού για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΕΣΠΕΠ την Κυ-
ριακή 4/11/2018 όπου και επικράτησε έναντι της ομάδας του 
Κόροιβου με 0-3 σετ. 

Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά και προπονητή για το άριστο 
ξεκίνημα!

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΑΣΠ Κόρινθος – Παμβοχαϊκός 1-3

Σπουδαία νίκη πέτυχαν οι νεανίδες του Παμβοχαϊκού νι-
κώντας εκτός έδρας την ΑΣΠ Κόρινθος με 3-1 σετ. Παρά τις 
ελλείψεις που είχε η ομάδα κατάφερε να επιβληθεί αφού κυ-
ριάρχησε το φιλότιμο και το πάθος για τη νίκη των αθλητριών.

Εν τω μεταξύ σε προηγούμενο αγώνα τα κορίτσια του Τάσου 
Σακελαρίου Χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα και 
με όπλο το καλό σερβίς επικράτησαν εύκολα της ομάδας του 
Αρατου Κιατου με 3-0 (25-11, 25-13, 25-7) σετ.


	_gjdgxs

