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ΩΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ,
ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

με το “ΚΙΝΑΛ” 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Τ.Ο. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ “ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ”

Η ελληνική ύπαιθρος 
και ο Έλληνας αγρότης 

σε πρώτο ρόλο

Καλώ τους παλιούς 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
να γυρίσουν σπίτι τους!

Με μία σύντομη ανακοίνωση,  την οποία ανήρτησε 
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, 
η κ. Σοφία Αναγνωσταρά, αναφέρθηκε στην 
υποψηφιότητά της ως βουλευτής Κορινθίας

ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ, ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”

■ σελ. 10

«Επιθυμώ να σας 
εκπροσωπήσω 

όλους με αξιοσύνη, 
προσήνεια και 
ταπεινότητα»

Την Κυριακή 7 Ιουλίου καλούμαστε στις κάλπες να επιλέξουμε τις τύχες του τόπου μας  για τα 

επόμενα 4 χρόνια. Η συμμετοχή είναι ευθύνη και ανάγκη. Η αποχή αποδυναμώνει τη δημοκρατία!

Mε μεγάλη επιτυχία και φέτος 
ο 4ος ημιμαραθώνιος Στυμφαλίας!

■ σελ. 6

■ σελ. 23 ■ σελ. 7

Του Γιώργου Νούτσου [www.logiastarata.gr]

...Η απουσία είναι άρνηση. Δεν είναι 
θέση. Είναι ατελέσφορη διαμαρτυρία. Δεν 
είναι δημιουργική συμμετοχή και σύνθε-
ση, που μέσα από την διαφωνία, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει την άλλη κριτική 
φωνή, που δικαίως αμφισβητεί, κακίζει, 
αντιδρά με επιχειρήματα… αλλά και με 
επιχειρήματα επίσης, προτείνει αυτόν τον 

άλλον δρόμο της υποκειμενικής του προ-
σέγγισης κι επιλέγει εκείνους που θα τον 
καταστήσουν αντικείμενο της πολιτικής 
διεργασίας, αφού οι εκλογές θα έχουν τε-
λειώσει. (...)

Στην ακινησία, οφείλουμε να ταράζουμε 
τα νερά, καθώς, ακόμα και ο μικρότερος 
κυματισμός, είναι σαφώς προτιμότερος 
από την θανατερή ραστώνη του σάπιου 
ωχαδερφισμού μας…!

ΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ■ σελ. 11,13,17



Θαμνοκοπτικό Husqvarna  129R
27,5 cm3   1,1hp 299,00€

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  
135R
34,6 cm3   /  1,4 kW  /  1,9hp 389,00€

34,6 cm3    /  1,6 kW  /  2,2hp

Θαμνοκοπτικό 
Husqvarna  535RX 499,00€

Θαμνοκοπτικό 
Husqvarna  553RS

50,6 cm3   /  2,3 kW  /  3,1hp
499,00€

719,00€45,7 cm3   /  2,2 kW  /  2,95hp

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  
545RXΤ

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

919,00€53,3 cm3   /  2,8 kW  /  3,8hp

429,00€

299,00€ 409,00€
499,00€

589,00€329,00€

1450,00€

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

TEXAS VARI
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕAΣ
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

BENZINOKINHTA ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

STARK 3810T (36,2m3 / 1,8 hp / 1,3Kw)

STARK 4410T (40,2m3 / 2,1 hp / 1,6Kw)

8460 (45,7m3 / 2,5 hp / 1,8Kw)

8530 (52,5m3 / 2,8 hp / 2,1Kw)

DS 5300T (51,7m3 / 3,3 hp / 2,5Kw)
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Όταν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυ-
βέρνηση της χώρας μας, τον Ιανουάριο του 2015, η 
Ελλάδα αφενός βίωνε τις πιο επώδυνες μνημονιακές 
συνέπειες, και αφετέρου την πιο βαθιά ανθρωπιστική 
κρίση. Να μη ξεχνάμε ότι, μέχρι τότε, είχε ήδη μειω-
θεί κατά 30%-40% το εισόδημα (μισθοί και συντάξεις) 
των Ελλήνων, είχε συρρικνωθεί η μεσαία τάξη, και 
είχε φτωχοποιηθεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 
Ταυτόχρονα, τότε συνέπεσε η κορύφωση του προ-
σφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος. Όπως 
είναι γνωστό η δική μας στρατηγική είχε ως πρώτο 
στόχο την αντιμετώπιση όλων αυτών των ανοιχτών 
μετώπων, με τη μεγαλύτερη έγνοια μας τη στήριξη 
όσων είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και κατά γενική 
ομολογία τα καταφέραμε. 

Αντιμετωπίσαμε με υποδειγματικό, για όλη την 
Ευρώπη, τρόπο και με σπάνια αλληλεγγύη το προ-
σφυγικό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το μετανα-
στευτικό, και βελτιώσαμε τη ζωή και την καθημε-
ρινότητα της πλειονότητας των συνανθρώπων μας. 
Επιπλέον, σήμερα, όλοι και όλες γνωρίζουμε ότι η 
χώρα μας έχει βγει με το σπαθί της από τα προγράμ-
ματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ακόμα και οι 
επικριτές μας αναγνωρίζουν ότι τα βασικά μεγέθη 
της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί, όπως 
η μετατροπή των ελλειμμάτων σε πλεονάσματα και 
η μείωση της ανεργίας κατά οχτώ μονάδες. Ταυτό-
χρονα ενισχύσαμε τους αδύναμους, τους συνταξι-
ούχους, και άλλα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, και  
επιτύχαμε για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, 
μόνιμες προσλήψεις κυρίως σε σχολεία και νοσοκο-
μεία, δήμους κ.ά. Παράλληλα ολοκληρώσαμε διάφο-

ρα τελματωμένα έργα και υποδομές όπως το εθνικό 
οδικό δίκτυο, και αξιοποιήσαμε πλήρως τα ευρω-
παϊκά προγράμματα, όπως το φράγμα του Ασωπού, 
εδώ στην Κορινθία. 

Τίποτα από αυτά δεν προχώρησε με αυτόματο πι-
λότο και τίποτα δεν ήταν αυτονόητο. Όλα ήσαν απο-
τέλεσμα σκληρής δουλειάς, με βάση συγκεκριμένο 
σχέδιο, με πολιτικές προτεραιότητες, και την επιμονή 
της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι, ακόμα και σε συν-
θήκες επιτήρησης ήταν δυνατή μία πολιτική προς 
όφελος πρώτα των ευάλωτων στρωμάτων, και στη 
συνέχεια όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και 
το καταφέραμε αυτό σε όλη τη χώρα, όπως και στην 
Κορινθία, που αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους 
τομείς: 

Εργασία: 817 θέσεις εργασίας μέσω των προγραμ-
μάτων κοινωφελούς εργασίας, 60 μόνιμες και 57 αο-
ρίστου χρόνου 

Αλληλεγγύη και ασφάλεια: Τη χορήγηση, το  2018,   
σχολικών γευμάτων σε 10 δημοτικά σχολεία του νο-
μού με προοπτική την επέκτασή τους σε περισσότε-
ρα.     Την αύξηση των δωρεάν θέσεων σε βρεφονη-
πιακούς και παιδικούς σταθμούς. Την επανασύνδεση 
του ηλεκτρικού ρεύματος, την διαγραφή και χρεών 
και την διεύρυνση του προγράμματος ρυθμίσεων στη 
ΔΕΗ, σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Την βελτίωση 
της εξυπηρέτησης των ΑμΕΑ από το ΚΕΠΑ και την 
αναθεώρηση του πίνακα Μη Αναστρέψιμων Παθή-
σεων.

Υγεία: Στο Νοσοκομείο Κορίνθου: 1) Επαναλει-
τούργησε η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η 
Παιδιατρική Κλινική. 2) Λειτούργησαν νέα τμήματα: 

της Ψυχιατρικής Κλινικής Του Κέντρου Φυσικής 
Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) με ιατρεία 
φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, τμήματα φυ-
σιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυ-
χολογικής υποστήριξης και κοινωνικής υπηρεσίας. 
3) Λειτούργησαν και ενισχύθηκαν εξειδικευμένων 
εξωτερικών ιατρείων (ογκολογικό, γαστρεντερολογι-
κό, καρδιολογικό, παιδοψυχιατρικό, δερματολογικό, 
οδοντιατρικό κλπ).  4) Αυξήθηκε το ιατρικό προσω-
πικό: Το 2016 υπηρετούσαν στις μονάδες υγείας του 
νομού 50 άτομα ιατρικό προσωπικό και σήμερα 78. 
Συνολικά από 1-1-2016 μέχρι σήμερα έχουν προ-
σληφθεί 214 άτομα.  5) Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές  
και ο  ιατρικός εξοπλισμός. Μεταξύ των άμεσων επό-
μενων στόχων είναι η ανάπτυξη τρίτης χειρουργικής 
αίθουσας, η ενίσχυση της δυναμικότητας της ΜΕΘ 
από 5 σε 7 κλίνες, η λειτουργία χειρουργείου ημέρας, 
ειδικής μονάδας χημειοθεραπειών, εμφραγμάτων, 
διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων και η ενίσχυ-
ση του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

Εκπαίδευση: 1) Εντάχθηκαν -για πρώτη φορά- 20 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία του 
νομού μας.  2) Ιδρύθηκαν επτά νέα τμήματα ένταξης 
και πρόκειται να ιδρυθούν άλλα επτά. 3) Αυξήθηκε 
κατά 30% ο αριθμός των εκπαιδευτικών στο Ειδικό 
Σχολείο Κορίνθου, ώστε να μειωθεί ο αριθμός μαθη-
τών ανά εκπαιδευτικό.

Αγροτικά: 1) Επανεκκινήσαμε  και ολοκληρώνου-
με το Φράγμα του Ασωπού, ύψους 38.771.898 ευρώ 
με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 2) Υλοποιούμε 
Μικρά Δημόσια Έργα προϋπολογισμού 2 εκατ. Ευρώ 

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

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

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
«Με όραμα και σχέδιο για την Κορινθία 
που ζούμε, εργαζόμαστε και αγαπάμε  
και με σεβασμό στους συμπολίτες μας  

και το περιβάλλον»

ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 5
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Καλώς ήρθατε στο 
Home Design –ΑΦΟΙ ΔΟΥΡΗ���

Στο Home Design  θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις για το σχεδιασμό του χώρου 
σας όσον αφορά:   
1. Έπιπλα Κουζίνας: Η εταιρία μας κατασκευάζει έπιπλα κουζίνας υψηλής ποιότητας. 

Ποιότητα -Παράδοση-Καλές τιμές!!! 
Στα έπιπλα κουζίνας έχει τις εξής αντιπροσωπείες ιταλικών οίκων.
• Αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρεία STOSA S.P.A., www.stosa.gr στα έπιπλα  

κουζίνας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο και 10ετή εγγύηση. 
• Αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρεία MOBILTURI, www.mobilturi.it στα έπι-

πλα  κουζίνας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο και 10ετή εγγύηση. 
• Επίσης αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρεία NETCUCINE, www.netcucine.it  

CUCINE στα έπιπλα  κουζίνας, για πιο οικονομικές λύσεις
2. Ηλεκτρικές συσκευές : Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει την εταιρεία FRANKE κα-

θώς και την εταιρεία Karag
3. Πόρτες εσωτερικές : Κατασκευάζουμε πόρτες υψηλής ποιότητας ακολουθώντας 

τις απαιτήσεις της σύγχρονης δόμησης, διακόσμησης και τεχνολογίας. Σας προ-
σφέρουμε πόρτες που στολίζουν το χώρος σας με γνώμονα την αισθητική και το 
ξεχωριστό στυλ.

• Ξύλινες
• Laminate
• Κάσα αλουμινίου
• PVC, συνεργαζόμαστε με την ελληνική εταιρεία SILVES ΑΒΕΕ (www.silves.gr), 

4. Συνθετικά Κουφώματα VEKA: Αντιπροσωπεύουμε την γερμανική εταιρεία VEKA 
(www.veka.de) σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ALSYK ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ 
(www.alsyk.gr)

5. Ντουλάπες:  Η εταιρεία μας ειδικεύεται στους τομείς που αφορούν τη διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων κατοικίας,  προσφέροντας στο χώρο ποιότητα, αισθητική και 
ξεχωριστό στυλ. 

6. Έπιπλα μπάνιου. Σε λάκα με ειδική βαφή αδιαβροχοποίησης, σε Laminate, και σε 
Laminate με τεχνοτροπία χειροποίητη, που πρεοσφέρουν ένα ιδιαίτερο και μονα-
δικό στυλ.

7. Έπιπλα εσωτερικών χώρων, σε μεγάλη ποικιλία, εξαιρετικής ποιότητας και καλές 
τιμές!!!!!! 

• Σαλόνια, Τραπεζάκια σαλονιού 
• Σετ Τραπεζαρίας, μοντέρνα και κλασικά, τραπέζια &καρέκλες κουζίνας, 
• Κρεβατοκάμαρες, 
• Συνθέσεις TV
• Παιδικά-βρεφικά έπιπλα.
• Φωτιστικά.
• Διακοσμητικά –πίνακες, που δίνουν ξεχωριστό στυλ στο χώρο σας.

Ύστερα από την πολυετή εμπειρία μας σας προσφέρουμε μελέτη του χώρου σας
Αν η επιθυμία σας είναι η λειτουργικότητα και η μοναδικότητα σας προσφέρουμε 

λύσεις για να δημιουργήσετε έναν όμορφο και λειτουργικό χώρο. 
Καλέστε μας τώρα για να μάθετε τις νέες μας προσφορές καθώς και να μάθετε για 

τις νέες μας παραλαβές.
Σας περιμένουμε στην έκθεσή μας για να δείτε όλες τις προτάσεις μας αλλά και για 

να σχεδιάσουμε μαζί την επίπλωση και την διακόσμηση του χώρου σας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας και γενικώς  επίπλων 
εσωτερικών χώρων από το 1960, όπου το ξεκίνημα είχε γίνει από τον πατέρα μας, Άγγελο Δούρη, στη Λυκοποριά Κορινθίας.
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

Βουλευτικές Εκλογές 2019

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΚΟΥΤΣΗΣ, 

Συνταξιούχος 
συνεταιριστικός 

υπάλληλος

ΜΑΡΙΑ 
ΘΕΛΕΡΙΤΗ, 
Σύμβουλος 

Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 
ΠΕΤΡΟΥ, 
Γεωπόνος

ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΤΣΟΓΚΑΣ, 
Δικηγόρος

ΣΟΦΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, 

Δημοτική 
Υπάλληλος/

Αθλήτρια

ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 
Δικηγόρος

και έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 4,3 εκατ. ευρώ 
στο σύνολο του νομού. 3. Εντάξαμε την Κορινθιακή 
Σταφίδα στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης με 
5 εκατ. ευρώ ανά έτος. 4) Ολοκληρώσαμε το Αλιευ-
τικό Καταφύγιο Βραχατίου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ 
5) Διαθέτουμε 27 εκατ. ευρώ για την χρηματοδό-
τηση των Σχεδίων Βελτίωσης. 6) 26.826.158 ευρώ 
δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ στην Κορινθία την περίοδο 
2015-2019 για αποζημιώσεις σε φυτική παραγωγή 
και ζωικό κεφάλαιο. 

Υποδομές: 1) Ολοκληρώθηκαν, μια σειρά από ση-
μαντικά έργα που αφορούν την βελτίωση των υπο-
δομών του νομού Κορινθίας, την ποιότητα ζωής και 
την καθημερινότητά μας, συνολικού ύψους 28 εκατ. 
ευρώ. 2) Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η εθνική 
οδός Κορίνθου - Πάτρας. 3) Υπεγράφη η σύμβαση 
για την  σύνδεση του Προαστιακού με το Λουτράκι, 
ύψους 14,880 εκατ. ευρώ. 4) Για την αντιμετώπι-
ση της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού 4,8 
εκατ. ευρώ.

Αθλητισμός: Ο ν. Κορινθίας χρηματοδοτήθηκε με 
ποσό 656.000 ευρώ για την βελτίωση γηπέδων και 
γυμναστηρίων και με 2.636.000 ευρώ για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των υπαρχουσών αθλητικών 
εγκαταστάσεων.

Αυτά, μεταξύ άλλων, έγιναν από την Κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ τα 4μιση προηγούμενα χρόνια της κρί-
σης και των μνημονίων στην Κορινθία. Πολλά από 
αυτά δεν τα γνώριζε ο Κορίνθιος και η Κορίνθια είτε 
επειδή δεν επικοινωνήθηκαν έγκαιρα και σωστά, 
είτε επειδή η προπαγάνδα των αντιπάλων έστρεφε 
αλλού την ατζέντα, αποσιωπώντας τα. Τώρα όμως 
γνωρίζει και συγκρίνει προγράμματα. 

Γιατί ο πολίτης έχει μνήμη και κρίση.
 Σήμερα, που έχουμε απαλλαγεί από τους μνη-

μονιακούς περιορισμούς, έχουμε τη δυνατότητα 
να εφαρμόσουμε το δικό μας πολιτικό σχέδιο για 
την τετραετία 2019-2023. Σήμερα έχουμε την ευ-
χέρεια, για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, 

να θέσουμε στην κρίση των πολιτών το δικό μας 
πρόγραμμα που εδράζεται σε πολύ συγκεκριμέ-
νους άξονες: νέες θέσεις εργασίας με αυξημένους 
μισθούς και δικαιώματα, δικαιότερη φορολογία και 
αποτελεσματικότερο κράτος, ανάπτυξη για όλους 
και ασφάλεια για την κοινωνία. 

Στις 7 Ιουλίου όλοι οι πολίτες πράγματι ΑΠΟΦΑ-
ΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. Το δίλημμα είναι σα-
φές: Θα συνεχίσουμε στον δρόμο της αποκατάστα-
σης των αδικιών που προϋπήρχαν της κρίσης και 
έγιναν ακόμη εντονότερες κατά την διάρκειά της, ή 
θα επανέλθουμε ξανά  σ’ έναν δρόμο, που προτε-
ραιότητα για το κράτος θα είναι τα συμφέροντα μιας 
μικρής -μα ισχυρής- επιχειρηματικής ελίτ; Οι πολί-
τες ζητούν από τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει με πιο γεν-
ναίες, τολμηρές και τεκμηριωμένες πρωτοβουλίες. 
Και γι’ αυτό στις 7 Ιουλίου θα του δώσει ακόμα μια 
ευκαιρία με την ψήφο του.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ
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ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Βουλευτικές Εκλογές 2019

Του Γιάννη Ανδρέου*

Τα τελευταία χρόνια ένας από τους ση-
μαντικότερους πυλώνες της ελληνικής 
οικονομίας και σημαντικός παράγοντας 
κοινωνικής συνοχής, ο πρωτογενής το-
μέας, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες 
ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης πολι-
τικής τεσσάρων χρόνων από τις κυβερ-
νήσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Η απουσία μιας ολοκληρωμένης αγρο-
τικής πολιτικής και ενός σχεδίου ανα-
συγκρότησης του αγροτικού τομέα, η 
αδυναμία αξιοποίησης των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων της ελληνικής 
υπαίθρου, σε συνδυασμό με την τερά-
στια αύξηση φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, την αύξηση του αγροτικού 
ρεύματος και του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης πετρελαίου, η κατάργηση της 
επιστροφής του, οδηγούν τους αγρότες 
σε απόγνωση. 

Οι δυσκολίες χρηματοδότησης, η απορ-
ρύθμιση της αγοράς, η φορολόγηση 
των ενισχύσεων, η  προκαταβολής φό-
ρου στο 100%, οι καθυστερήσεις και τα 
λάθη στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, η 
ανυπαρξία ελέγχων στην αγορά και τις 
ελληνοποιήσεις, οι ανακατατάξεις στην 
παγκόσμια αγορά, οι έντονες κλιματικές 
αλλαγές, έρχονται κυριολεκτικά να εξα-
νεμίσουν το αγροτικό εισόδημα και να 
θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη 
ενός δυναμικού τομέα της ελληνικής οι-
κονομίας, απαραίτητου για την επανεκ-
κίνησή της.
Εμείς στην Δημοκρατική Παράταξη, στο 
Κίνημα Αλλαγής, αναγνωρίζουμε τον 
κρίσιμο ρόλο του αγροτικού τομέα στην 
έξοδο της χώρας από την κρίση και για 
αυτό έχουμε επεξεργασθεί και καταθέ-
σει ένα Εθνικό Σχέδιο για την επανεκ-

κίνηση της Αγροτικής Οικονομίας που 
περιλαμβάνει: 
•	Μείωση της  φορολογίας των αγρο-

τών στο 13%,  καθιέρωση του ακατά-
σχετου και αφορολόγητου των επιδο-
τήσεων, αποσύνδεση των ασφαλιστι-
κών εισφορών από το εισόδημα. 

•	Μείωση φορολογίας κατά 35% και 5 
μονάδες επιπλέον επιστροφή ΦΠΑ, 
σε αγρότες οργανωμένους σε ομάδες 
παραγωγών και συνεταιρισμών.

•	Μείωση του κόστους παραγωγής, με 
καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρε-
λαίου και παροχή κινήτρων σε ομά-
δες παραγωγών.

•	 Σύνδεση της παραγωγής με τη μετα-
ποιητική βιομηχανία, τις εξαγωγές και 
τον τουρισμό, εξασφαλίζοντας μεγα-
λύτερη αξία στα προϊόντα.

•	 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων και ενδυνάμω-
ση των γραφείων οικονομικών και 
εμπορικών υποθέσεων στο εξωτερι-
κό. Οι πρεσβείες μας και το προσωπι-
κό τους, μπορούν και πρέπει να παί-
ξουν ρόλο στην προώθηση των προϊ-
όντων που παράγει η ελληνική γη. 

•	 Κίνητρα για αξιοποίηση της γης από 
νέους αγρότες και συλλογικότητες 
παραγωγών.

•	 Αντιμετώπιση των κόκκινων δανεί-
ων του πρωτογενούς τομέα και την 
ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών για να παταχθούν οι παράνο-
μες ελληνοποιήσεις και οι πρακτικές 
καρτέλ. 

•	 Τέλος επιδιώκουμε την επικαιροποί-
ηση του νομοθετικού και κανονιστι-
κού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ, 
στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των 
νέων κινδύνων που προκύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή και την μείωση 
του χρόνου καταβολής των αποζημι-
ώσεων.

•	 Ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών για να παταχθούν οι παράνο-
μες ελληνοποιήσεις, οι πρακτικές των 
εναρμονισμένων τιμών και να κλείσει 
η ψαλίδα μεταξύ των τιμών στο χω-
ράφι και των τιμών στο ράφι.

Εμείς στην Δημοκρατική Παράταξη και 
το Κίνημα Αλλαγής, έχουμε τον Έλληνα 
αγρότη στο επίκεντρο των πολιτικών 
μας. Θέλουμε η ελληνική ύπαιθρος, 
η Κορινθία μας να είναι χώρος για να 
ζουν και να επιχειρούν οι αγρότες μας. 
Τώρα και στο μέλλον.
* Ο κ. Γιάννης Ανδρέου είναι υποψήφι-

ος βουλευτής Κορινθίας με το ΚΙΝΑΛ

Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

Γιάννης
Ανδρέου

Η ελληνική ύπαιθρος και ο Έλληνας 
αγρότης σε πρώτο ρόλο
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‣	 κ.Δαληβίγκα	 χαίρομαι	 πολύ	 που	
δεχτήκατε	να	παραχωρήσετε	συνέ-
ντευξη	στην	εφημερίδα	μας.

Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή 
σας, άλλωστε έχουμε πολλά να πούμε 
πιστεύω.

‣	 Ας	 μιλήσουμε	 λίγο	 για	 τις	 Αυτο-
διοικ.Εκλογές	 που	 πέρασαν.Πως	
εκτιμάτε	τα	αποτελέσματα	της	Α’	&	
Β’	Κυριακής	για	τις	Δημοτικές;

Ο λαός μίλησε.Με την δύναμή της 
ψήφος του, επέλεξε ποιον θέλει για 
Δήμαρχο.Είδαμε ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό για τον κ.Παπακυριάκο για 
την Α’ Κυριακή όπου εξελίχθηκε σε 
΄΄ντέρμπι΄΄ την Β’. Συγχαρητήρια και 
στους 2 δύο για τον αγώνα τους. Το 
θέμα που πρέπει να μας απασχολείσει 
όμως είναι η Αποχή. Ήταν σημαντικά 
ανοδική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

‣	 Τώρα	 στα	 του	 οίκου	 σας.Εθνικές	
εκλογές.Ποιες	 οι	 θέσεις	 του	 ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ	ΑΛΛΑΓΗΣ;

Εμείς έχουμε κάποιους στόχους. Προ-
σοχή! Στόχοι, όχι δεσμεύσεις. Μερικοί 
από αυτούς είναι :
Η αύξηση του ΑΕΠ στο 80% έναντι 67% 
που είναι σήμερα.
Η μείωση της ανεργίας με ποιοτικές 
θέσεις εργασίας.
Ενίσχυση των Περιφερειών με καμία 
στον κατάλογο των 20 φτωχώτερων 
στην Ε.Ε (Αν.Μακεδ., Β.Αιγαίο, Δ.Ελ-
λάδα) 
‣	 Αν	 είστε	 την	 επόμενη	 μέρα	 στην	

Κυβέρνηση,θα	θέσετε	 θέμα	αλλα-
γής	όρων	της	συμφωνίας	Τσιπρα-
Θεσμών	όπως	είχατε	πει;

Βεβαίως! Άμεσή μας ανάγκη είναι η 
μείωση του στόχου για πρωτογενή 
πλεονάσματα απο το 3,5% στο 2% & 

ριζική αλλαγή του ρόλου του Υπερτα-
μείου σε οργανισμό αξιοποίησης της 
δημόσιας περιουσίας που χρηματοδο-
τεί αναπτυξιακά έργα. 
Είναι προυπόθεση για να υπάρχει 
πραγματική ανάπτυξη & στήριξη του 
κοιν.κράτους. Για εμάς η ανάπτυξη 
συνυφαίνεται με την κοινωνική δικαι-
οσύνη. Ανάκαμψη των επενδύσεων, 
της παραγωγής και της απασχόλησης.
Αναστήλωση του κοινωνικού κρά-
τους.
Αυτές τις αλλαγές δεν μπορεί να τις 
προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως φάνηκε 
στα 4,5 χρόνια Κυβέρνησής του ,όπως 
επίσης και η Ν.Δ δεν έχει την δυνατό-
τητα αυτή.
‣	 κ.Δαληβίγκα,	 ποιο	 είναι	 το	 πρό-

γραμμά	του	ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;	Ποιες	
οι	προτάσεις	σας;

Εμείς έχουμε καταθέσει εδώ και και-
ρό το ‘’Σχέδιο Ελλάδα’’. Ενδεικτικά θα 
πω ένα σημαντικό μέρος από αυτό:
Για την Ανάπτυξη
Μείωση φόρου των επιχειρήσεων 
από το 29% στο    20%
Μείωση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες. 
Από το 24% στο 22% και  από το 13% 

στο 11% στο χαμηλό συντελεστή
2. Για τους Νέους
Πλήρης απαλλαγή για 3 χρόνια από 
φόρους & ασφ.εισφορές για νέους 
επαγγελματίες
3. Για την Μικρομεσαία Επιχείρηση
Πραγματική ρύθμιση ληξιπρ.οφειλών 
σε εφορίες με τις 120 δόσεις
4. Για τα Νοικοκυριά
Πλήρης κατάργιση της έκτακτης ει-
σφοράς αλληλεγγύης.
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατα 30%
5. Για Κοινωνικό Κράτος
Μείωση της συμμετοχής σε φάρμα-
κα των συνταξιούχων και οικονομικά 
ασθενέστερων.
Κατάργηση του ασφαλιστικού Νόμου 
Κατρούγκαλου.
Μείωση συντελεστή φορολογίας για 
άτομα με αναπηρία άνω του 67% κατά 
5%
Προστασία Α’ κατοικίας (πρώην νόμος 
ΠΑΣΟΚ)
6. Για την Υγεία 
Κέντρα Υγείας σε όλους του Καλλι-
κρατικούς Δήμους.
7. Για τους Αγρότες
Μείωση φορολογίας στο 13%

8. Για το Δημογραφικό
200ευρώ/μήνα επί 3 χρόνια ,για κάθε 
νέο παιδί.
Εφάπαξ επίδομα τοκετού 1000ευρώ 
για κάθε παιδι.
9. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιου-
σίας 
Επαναπροκύρηξη όλων των περιο-
χών ερευνών Υδρογονανθράκων που 
είχαν καθορισθεί( επί Κυβερνήσεως 
ΠΑΣΟΚ 2009-11 ,12-15) και δεν έγι-
ναν.
‣	 Κάποια	λόγια	για	τους	υποψηφίους	

στο	Νομό;
 Έχουμε άτομα νέα(ηλικιακά) όπου για 
πρώτη φορά εμπλέκονται σε αυτό κα-
θώς και έμπειρα άτομα είτε σε εθνικό 
είτε σε νομαρχιακό επίπεδο. Τους εύ-
χομαι ολόψυχα, καλή επιτυχία.
‣	 κ.Δαληβίγκα	 ένα	 μήνυμα	 προς	

τους	ψηφοφόρους;
Είμαστε η μόνη Προοδευτική Παρά-
ταξη της χώρας όπου είναι δίπλα στον 
απλό πολίτη και όχι στην Ελίτ. Αγω-
νίζεται για το κράτος δικαίου,για την 
κοινων.δικαιοσύνη, για το κοινων.
κράτος. Καλώ όλους του παλιούς ψη-
φοφόρους του ΠΑΣΟΚ να γυρίσουν 
στο σπίτι τους. Είδαν πως δεν ανήκουν 
τελικώς στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι είναι κάτι 
σύντομο.Μαζί για την Κορινθία. Μαζί 
μπορούμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά 
μας. 
‣	 κ.	 Δαληβίγκα	 χάρηκα	 πολύ	 για	

αυτή	μας	την	συνάντηση.	Καλή	δύ-
ναμη	σας	εύχομαι	&	καλό	αγώνα.

Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό είναι να 
τα λέμε ανά τακτικά διαστήματα.Εύχο-
μαι και εγώ με την σειρά μου καλή δύ-
ναμη σε όλους, Υγεία και πολλή τύχη!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. 
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ,
Αν.Συντονιστής Τ.Ο Βέλου-Βόχας
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:

“Καλώ όλους τους παλιούς 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
να γυρίσουν σπίτι τους”

Είμαστε η μόνη Προοδευτική Παράταξη της χώρας όπου 
είναι δίπλα στον απλό πολίτη και όχι στην Ελίτ. Αγωνίζεται 
για το κράτος δικαίου,για την κοινωνική δικαιοσύνη, για το 
κοινωνικό κράτος. 

Άμεση ανάγκη είναι η μείωση του 

στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα 

από το 3,5% στο 2% και η ριζική 

αλλαγή του ρόλου του Υπερταμείου.
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Επισκέψεις Ταγαρά στο δήμο Βέλου-Βόχας
Με επισκέψεις και συναντήσεις στα χωριά του 

δήμου Βέλου - Βόχας και ομιλίες στην Στιμάγκα 
και το Βέλο συνεχίστηκε η περιοδεία του υπ. Βου-
λευτή Κορινθίας Νίκου Ταγαρά, στον δρόμο προς 
τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. 

Ο κ. Ταγαράς επισκέφτηκε τα χωριά Ευαγγελί-
στρια, Μπολάτι, Κρήνες, Νεράτζα και Ταρσινά. Εκεί 
συνομίλησε σε ζεστό κλίμα με τους κατοίκους, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι αγρότες και 
του μετέφεραν τα προβλήματα που συναντούν 
στην καθημερινότητά τους. Ο κ. Ταγαράς τόνισε ότι 
η αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα -τόσο της 
γεωργίας όσο και της κτηνοτροφίας- αποτελεί βα-
σικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας 
Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε ακόμα στις ανάγκες 
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ώστε 
να αποζημιώνει γρήγορα τους αγρότες για τις κα-
ταστροφές που υφίστανται. 

Ο πρ. αν. υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) βρέθηκε στον 
«Ελληνικό Κόσμο», όπου ο Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε 
σε ειδική εκδήλωση τους 16 άξονες του κυβερνη-
τικού σχεδίου.  

Ο υπ. Βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επισκέφτη-
κε το Ελληνοχώρι και την Πουλίτσα, ενώ μίλησε 
σε συγκεντρώσεις στην Στιμάγκα και το Βέλο. 

Οι κάτοικοι ζήτησαν από τον κ. Ταγαρά η επό-
μενη κυβέρνηση να δώσει λύση στο πρόβλημα 
της ασφάλειας, με τον υπ. βουλευτή Κορινθίας να 
αναφέρει πως το να νιώθει κάθε πολίτης ασφα-
λής είναι προϋπόθεση για την δημοκρατία, για την 
ευημερία και για την κοινωνική συνοχή. Για τον 
λόγο αυτό θα ενισχυθεί η ΕΛΑΣ, τόσο σε έμψυχο 
δυναμικό με 1500 προσλήψεις αστυνομικών, όσο 
και σε υλικοτεχνική υποδομή, με στόχο 24ωρες 
περιπολίες σε καθημερινή βάση. 

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τοπικού ενδιαφέ-
ροντος ο κ. Ταγαράς αναφέρθηκε στο φράγμα 
Ασωπού, το οποίο ο ίδιος γνωρίζει καλά τόσο από 
την αυτοδιοικητική του διαδρομή. Όχι μόνο γιατί 

το έργο χρηματοδοτήθηκε, μελετήθηκε και σχε-
διάστηκε στην περίοδο της θητείας του ως Νο-
μάρχης (2003-2010), αλλά και γιατί το 2014, από 
την θέση του αν. Υπουργού ΠΕΚΑ, πέτυχε να το 
βάλει ξανά σε τροχιά, με την συμμετοχή και του 
Άκτωρα στην εκτέλεση του έργου (κοινοπραξία).  
Σήμερα, χάρη σε εκείνες τις ενέργειες του 2014, το 
Φράγμα Ασωπού προχωρά και θα ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 31/12/2020, όπως προβλέπεται από την 
σύμβαση του έργου.

Στο Φενεό
Στην ορεινή Κορινθία, και συγκεκριμένα στις 

κοινότητες του πρώην δήμου Φενεού, βρέθηκε 
την Δευτέρα 24 Ιουνίου ο υπ. Βουλευτής Κοριν-
θίας με τη Νέα Δημοκρατία Νίκος Ταγαράς. Ο κ. 
Ταγαράς περιόδευσε όλη την μέρα στην περιοχή 
και συνάντησε δεκάδες κατοίκους, με τους οποί-
ους συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινότητά τους. 

Ο πρ. αν. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) είχε την ευκαιρία 
να δει από κοντά πως έχει αλλάξει τα τελευταία 
χρόνια η ζωή των ανθρώπων στον Φενεό. Όπως 
του μετέφεραν, οι περισσότεροι νέοι έχουν φύγει 
από τα χωριά στην διάρκεια της κρίσης, προς ανα-
ζήτηση καλύτερης τύχης. 

«Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που αφορά 
όλη την πατρίδα μας. Πρέπει να φέρουμε πίσω 
στην Ελλάδα τα παιδιά μας, τους νέους μας και να 
τους δώσουμε κίνητρα να δουλέψουν στον τόπο 
τους και να φτιάξουν την ζωή τους…», τόνισε ο 
Νίκος Ταγαράς. Πρόσθεσε ότι ειδικά η ορεινή Κο-
ρινθία μπορεί να αποκτήσει ξανά ζωή, αφού έχει 
όλες τις δυνατότητες να γίνει τουριστικός προορι-
σμός για 365 μέρες τον χρόνο. «Η ανάπτυξη του 
τουριστικού τομέα -και μάλιστα μέσα από τον 
θεματικό τουρισμό, όπως ο αγροτουρισμός και 
ο τουρισμός υγείας- μπορεί να αποτελέσει πηγή 
πλούτου για όλη την περιοχή», συνέχισε ο υπ. 
Βουλευτής της ΝΔ. 

Μάλιστα, υπενθύμισε πως τις βάσεις για την 
τουριστική ανάπτυξη της ορεινής Κορινθίας, μέσα 
από την κατασκευή σύγχρονων οδικών υποδο-
μών, έβαλε ο ίδιος, ως Νομάρχης, στην οκταετία 
2003-2010, όταν και δεκάδες μικροί και μεγάλοι 
δρόμοι έγιναν σε όλη την έκταση του Δήμου. 

Ενδιαφέρον είχε ο διάλογος που αναπτύχθηκε 
με τους κατοίκους, οι οποίοι ζήτησαν από τον πρ. 
αν. Υπουργό ΠΕΚΑ να βρει η πολιτεία τρόπους, 
ώστε να ενθαρρύνει εθελοντικές δράσεις στην 
περιοχή και να στηρίξει τους πολιτιστικούς συλλό-
γους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικά κύτταρα για 
τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα ρώτησαν τον κ. 
Ταγαρά ποιο είναι το σχέδιο της ΝΔ, ώστε να στη-
ριχτεί το αγροτικό εισόδημα. 

Ο υπ. Βουλευτής Κορινθίας σημείωσε ότι είναι 
απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς 
τομέα. Αυτός μπορεί να επιτευχθεί με ειδικά προ-
γράμματα ενίσχυσης των γεωργών και των κτηνο-
τρόφων που θα τους κάνουν πιο ανταγωνιστικούς. 
Να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, να κάνουν τις 
μονάδες τους πιο εξωστρεφείς, πιο ανταγωνιστι-
κές.

Τέλος, ο κ. Ταγαράς σημείωσε ότι η ΝΔ θα εν-
θαρρύνει τους αγρότες να σχηματίσουν ομάδες 
παραγωγών και συνεργατικά σχήματα, τα οποία 
θα φορολογούνται με 10% ώστε να δοθεί κίνητρο 
στη συνεργασία των αγροτών.



ΠΕΜΠΤΗ  27  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Βουλευτικές Εκλογές 2019



ΠΕΜΠΤΗ  27  ΙΟΥΝΙΟΥ   2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη10 Βουλευτικές Εκλογές 2019

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

Σοφία Αναγνωσταρά, υποψ. βουλευτής 
Κορινθίας: «Επιθυμώ να σας εκπροσωπήσω 

όλους με αξιοσύνη, προσήνεια και ταπεινότητα»

Με μία σύντομη ανακοίνωση,  την οποία ανήρ-
τησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Facebook, η κ. Σοφία Αναγνωσταρά, αναφέρ-
θηκε στην υποψηφιότητά της ως βουλευτής 
Κορινθίας, με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ, στην Κο-
ρινθία. Η κ. Αναγνωσταρά σημείωσε: 
«Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην 
Κορινθία επαληθεύει τη δέσμευση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη να δώσει την ευκαιρία σε νέους 
ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά μέσω 
της διαδικασίας αξιολόγησης του Μητρώου 
Στελεχών. Απευθύνομαι σε όλους εσάς, τους 
ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί στην Κο-
ρινθία, εσάς που συνάντησα στα 4 χρόνια της 
διαδρομής μου προς την υποψηφιότητα και μου 
δώσατε τη δύναμη να συνεχίζω, αλλά και όλους 
εσάς που δε συνάντησα ακόμη. Επιθυμώ να σας 
εκπροσωπήσω όλους με αξιοσύνη, προσήνεια 
και ταπεινότητα. 
   Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να γί-
νει η Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα με κοινωνικό 
πρόσωπο. Στόχος δικός μου είναι να συμπορευ-
θώ με τη ΝΔ στην αλλαγή σελίδας της χώρας, 
αλλά και στην προσπάθεια ο νομός μας να γίνει 
αυτός που πραγματικά μπορεί να είναι. Ένας νο-
μός όπου οι Κορίνθιοι θα έχουν δουλειά, ευκαι-

ρίες και επιλογές, θα έχουν ασφάλεια, θα έχουν 
ευημερία.
  Μεγάλωσα στον Άσσο Κορινθίας και τελείωσα 
το λύκειο Βραχατίου. Είμαι πολιτικός μηχανικός 
και εργάζομαι ολημερίς για να καταφέρνω να 
είμαι συνεπής απέναντι σε ένα κράτος που με 
υπερφορολογεί και με τιμωρεί για τη συνέπειά 
μου. Είμαι μητέρα και θα ήθελα το παιδί μου να 
ζήσει καλύτερα από εμένα, να μη μεταναστεύ-
σει, να μη βιώσει τις απογοητεύσεις της γενιάς 
μου. Είμαι μία από εσάς, με τα προβλήματα της 
καθημερινότητας, με τις ίδιες αγωνίες για τη 
δουλειά και την οικογένειά μου, αλλά και με τα 
ίδια όνειρα για μια καλύτερη ζωή. 
 Η ΝΔ, μετά από 4 χρόνια αυτοκριτικής, αλλα-
γών, συγκρότησης και με το μετρημένο πρό-
γραμμά της, δεσμεύεται να εργαστεί για όλους 
τους Έλληνες. Αυτή είναι και η δική μου δέ-
σμευση απέναντί σας: να δουλεύω, να είμαι 
κοντά σας, να σας ακούω και να παλεύω για να 
έχετε όχι μόνο δυνατή φωνή στη βουλή, αλλά 
και λύσεις. 

 Δώστε μου την #ευκαιρία,
 Μπορώ με την #ψήφο σας!

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Ο ευρωβουλευτής Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος στο Κιάτο

Το Σάββατο 22 Ιουνίου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσου-
με στο Κιάτο τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Πολλά τα συναισθήματα από την 
στάση ζωής που μας δίδαξε ο κ. Κυμπουρόπουλος δίνο-
ντας μας το παράδειγμα ότι ποτέ δεν τα παρατάς , ποτέ δεν 
παραιτείσαι, πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις 
δυνάμεις και το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της Ελλάδας και πως η χώρα μας μπορεί να παίξει ρόλο 
ώστε η Ευρώπη να είναι αυτή που πρέπει και τα κράτη 
μέλη της να είναι ασφαλή και με προοπτικές εξέλιξης μέσα 
στους κόλπους της. Στην εκδήλωση μας επίσης είχαμε τη 
χαρά να έχουμε και τους υποψήφιους βουλευτές του νο-
μού μας οι οποίοι χαιρέτησαν την πρωτοβουλία της ΔΗΜ.
ΤΟ για αυτή την εκδήλωση αναφέρθηκαν στο μεγαλείο δύ-
ναμης και ψυχής του κ. Κυμπουρόπουλου και όλοι μαζί η 
Νέα Δημοκρατία ενωμένη για τη μεγάλη Νίκη .

Τέλος να ευχαριστήσουμε όσους παραβρέθηκαν και μας 
τίμησαν με την παρουσία τους παρ’ όλο τη μεγάλη ζέστη 
που είχε και τους υποσχόμαστε ότι η ΔΗΜ.ΤΟ πιστή στις 
εξαγγελίες της θα συνεχίσει το πρόγραμμα της με τη δι-
οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό πάντα την ενημέρωση 
των πολιτών.

Αναστάσιος Γκιουλής
Πρόεδρος  ΔΗΜ.Τ.Ο. Σικυωνίων
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ΥΠΟΦΥΣΗ

Ένα σχόλιο για τις «Απευθείας 
Αναθέσεις» των ΟΤΑ

Του Θεόδωρου Κουτρούκη*

Είναι γνωστό πως ένα από τα αγαπημένα αθλήματα των 
Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοίκησης είναι και η απευθεί-
ας αναθέσεις έργων και μελετών. Μια τακτική ανορθο-
λογικής διαχείρισης που, κατά τις Εκθέσεις του Γενικού 
Επιθεωρητή Δημόσιάς Διοίκησης, συνήθως οδηγεί σε 
διασπάθιση του δημοσίου χρήματος προς όφελος ιδιωτι-
κών συμφερόντων.

Ας δούμε όμως την αιτιολογική βάση του φαινομένου 
των απευθείας αναθέσεων, όπως την εκφράζουν οι υπο-
στηρικτές του. Ευελιξία, Ταχύτητά, Αποτελεσματικότητα 
είναι τα κύρια επιχειρήματα.

Η αλήθεια είναι πως η κακοκουρδισμένη μηχανή πολ-
λών δήμων δεν μπορεί εύκολα να αποβάλλει τον εθισμό 
σε μερικές διαδικασίες που ελέγχονται για τη νομιμότητα 
τους και συνήθως δεν υπηρετούν τις ανάγκες των δημο-
τών, ούτε σέβονται το δημόσιο χρήμα.

Η μόνο ευελιξία που εξυπηρετούν οι απευθείας αναθέ-
σεις είναι στην διακίνηση του «μαύρου πολιτικού χρήμα-
τος» από τα ταμεία των ΟΤΑ προς την τσέπη των τοπικών 
πολιτικάντηδων και των συνεργαζόμενων εργολάβων. Η 
μοναδική ταχύτητα που διακρίνουμε αναφέρεται στην αύ-
ξηση της περιουσίας των εμπλεκομένων. Όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα, αυτή σχετίζεται με την εξυπηρέτη-
ση ψηφοθηρικών, ρουσφετολογικών και μικροπολιτικών 
επιδιώξεων.

Ας είμαστε κρυστάλλινοι: οι απευθείας αναθέσεις οδη-
γούν σε μονοπωλητές-προμηθευτές των ΟΤΑ και, προ-
φανώς (όπως γνωρίζει, κι ο πρωτοετής φοιτητής οικονο-
μικών επιστημών), τούτο ανεβάζει την τιμή της υπηρεσίας 
που πληρώνει ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αν οι απευθείας αναθέσεις καταργηθούν, η εξοικονό-
μησή πόρων που θα προκύψει θα είναι εντυπωσιακή.

Για αυτό όταν ακούτε το επιχείρημα ότι όσοι αντιδρούν 
στις απευθείας αναθέσεις δεν θέλουν να παραχθεί έργο, 
απλά χαμογελάστε. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσοι 
αντιδρούν σε αυτή την διασπάθιση δημόσιου χρήματος 
θέλουν με τα ίδια χρήματα να παραχθεί πολλαπλάσιό 
έργο.

Τέλος, θα μου πείτε: αφού οι απευθείας αναθέσεις προ-
ξενούν τόσο κακό, γιατί δεν τις σταματούμε; Η απάντηση 
είναι γιατί κάποιοι πιθανότατα κερδίζουν από αυτές και 
μοιράζονται υπογείως τα μονοπωλιακά κέρδη του εργο-
λάβου. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνους που συστηματικά 
τις προωθούν, θα δείτε ότι το όφελος αυτό μάλλον διαθέ-
τει και ονοματεπώνυμο.

*Ο Θεόδωρος Κουτρούκης είναι Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος:
"Απαιτείται ενίσχυση των Φορέων διαχείρισης 

απορριμμάτων της Αυτοδιοίκησης"
"Οι Φορείς της Αυτοδιοίκησης για τη διαχεί-

ριση στερεών αποβλήτων πρέπει να ενισχύ-
σουν τα πολιτικά, επιχειρησιακά και επιστημο-
νικά τους χαρακτηριστικά και να συμβάλουν 
στη δυναμική αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης 
ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων", 
ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, 
στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην 13η Σύ-
νοδο ΦοΔΣΑ, που πραγματοποιήθηκε, εχθές, 
στους Δελφούς. "Ελπίζω οι νέοι Δήμαρχοι 
να συνεισφέρουν σε αυτή την ποιοτική ανα-
βάθμιση", συνέχισε, τονίζοντας ότι από την 
πλευρά της πολιτείας έχουν γίνει οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα του περιβάλλο-
ντος και των απορριμμάτων, ώστε η Ελλάδα 
να βγει επιτέλους από τον Μεσαίωνα των χω-
ματερών.

"Ολοκληρώθηκε μία κυβερνητική θητεία η 
οποία παρέδωσε στην Αυτοδιοίκηση όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία για την ορθή και σύγ-
χρονη διαχείριση των απορριμμάτων", είπε 
ο Σωκράτης Φάμελλος αντιδιαστέλλοντας το 
παρελθόν κατά το οποίο λειτουργούσαν στη 
χώρα μας 300 χωματερές, που μας επιβάρυ-
ναν με πρόστιμα από την ΕΕ ύψους 55 εκατ. 
ευρώ. "Έως το τέλος του 2018 μειώσαμε κατά 
82% αυτό το πρόστιμα, ενώ έως το τέλος του 
2019 αναμένεται να κλείσουν και οι τελευ-
ταίες χωματερές", συμπλήρωσε. Επίσης, για 
μια δεκαετία, έως το 2015, η Ελλάδα δεν είχε 
προχωρήσει ούτε μία επένδυση μονάδας 
επεξεργασίας απορριμμάτων ή  Κυκλικής 
Οικονομίας, ανάκτησης υλικών και παρα-
γωγής δευτερογενών υλικών και καυσίμων 
στα στερεά απόβλητα. Σήμερα, από ουραγός 
το 2014, η χώρα μας διαθέτει ολοκληρωμέ-
νη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων, 
η οποία περιλαμβάνει Εθνικό Σχέδιο για την 
Κυκλική Οικονομία, νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την ανακύκλωση, σύγχρονα επιχειρηματικά 
μοντέλα και καινοτομία, καθώς και Τοπικά 
Σχέδια που προβλέπουν και επιβάλλουν τη 

χωριστή συλλογή βιοαποδομήσιμων. από τον 
Ιούλιο του 2018.

Το 2015 εκπονήθηκαν οι Εθνικοί Σχεδια-
σμοί για τα στερεά και υγρά απόβλητα, η πο-
λυετής καθυστέρηση των οποίων σήμαινε 
αιρεσιμότητα για έργα και επενδύσεις υγρών 
και στερεών αποβλήτων από το ΕΣΠΑ. Το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθο-
ρίζει την ρητή υποχρέωση της χωριστής συλ-
λογής και μάλιστα επιβάλλει την εφαρμογή 
της ανακύκλωσης, άνω του 50%, όπως προ-
βλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με το Σχέδιο για την πρόληψη πα-
ραγωγής απορριμμάτων, το Σχέδιο για τη δια-
χείριση επικινδύνων αποβλήτων, την έκδοση 
των απαραίτητων ΚΥΑ για την υλοποίηση των 
Σχεδίων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μαζί 
με τις αντίστοιχες  Στρατηγικές Μελέτες Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων δημιούργησαν την 
αφετηρία και το κατάλληλο πλαίσιο για την 
αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοί-
κησης στη διαχείριση των απορριμμάτων.

O υπουργός ολοκλήρωσε την εισήγησή του 
λέγοντας: "Τα Συστήματα ανακύκλωσης δεν 
θα πρέπει να ξεχνούν ότι εισπράττουν κοινω-
νικό πόρο. Συνεπώς η πολιτεία υποχρεούται 
να ελέγξει απολύτως τη διαχείριση και την 
απόδοση του συγκεκριμένου πόρου, ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ανακύκλωση. Η 
Ευρώπη προχωρά πολύ γρήγορα και η Ελλά-
δα πρέπει να ακολουθήσει ένα αυστηρό θε-
σμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση φτάνοντας 
το 65% για την ανακύκλωση και μειώνοντας 
στο 10% την υγειονομική ταφή. Μπροστά μας 
ανοίγονται συνεχώς νέα ζητήματα, όπως η 
μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, για τα 
οποία προετοιμαζόμαστε ήδη. Η επιστροφή 
στο φαύλο παρελθόν θα είναι καταστροφή. Ως 
ΥΠΕΝ αποδείξαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια ότι 
κανένας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όταν λει-
τουργεί προς όφελος της ανακύκλωσης, της 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος".
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2 αμαξίδια θαλάσσης 
για ΑμεΑ στο δήμο 

Βέλου Βόχας

Συνεχίζονται τα έργα 
Δημοτικής Οδοποιίας 

στο Βραχάτι
Aπό το καλοκαίρι του 2017 το Λι-

μενικό Ταμείο Βόχας έχει προβεί στην 
προμήθεια 2 αμαξιδίων θαλάσσης  
ΑΜΕΑ για την παραλία Βραχατίου και 
την παραλία Κοκκωνίου.

Τα αμαξίδια διατίθενται καθημερινά 
από τις 10.00 π.μ. – 13.00 και από τις 
17.30 – 20.00 και κατόπιν επικοινω-
νίας στα τηλέφωνα:

2741360520 & 521 Γραφείο Δη-
μάρχου

6980539199 Κώστας Παλυβός – 
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Βόχας

6936574053 Μιχάλης Σδράλης – 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου Βόχας σε συνερ-
γασία με το Λιμενικό Ταμείο Βόχας 
και προκειμένου να εξυπηρετούνται 
οι συνάνθρωποί μας που αντιμετω-
πίζουν κινητικά προβλήματα έχει 
προβεί στην κατασκευή διαδρόμων 
με πρόσβαση προς τη θάλασσα και τα 

ντουζ έτσι ώστε τα αμαξίδια να έχουν 
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση.

Η πρόσβαση στη θάλασσα είναι δι-
καίωμα όλων και προτεραιότητα του 
Δήμου Βέλου Βόχας αποτελεί η συ-
νέχεια αυτής της προσπάθειας.

Πάρκινγκ Βραχατίου

Οδός Μπούλια

Υπεγράφησαν 
συμβάσεις 
οδοποιίας ύψους 
1 εκατ. ευρώ�

Υπεγράφησαν στις 11 Ιουνίου δύο 
συμβάσεις για έργα με τίτλο “Έργα 
δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής 
Ενότητας Βόχας (πλην κοινότητας 
Βραχατίου)” ύψους 539.970,77€ και 
“Έργα Δημοτικής Ενότητας Βέλου” 
ύψους 539.986,71€.

Το  έργο με τίτλο: ΄΄Έργα δημοτι-
κής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας 
Βόχας – πλην Δημοτικής Κοινότητας 
Βραχατίου΄΄ ύψους 539.970,77€  
αφορά εργασίες οδοστρωσίας στις 
κάτωθι κοινότητες: -Ζευγολατιού  
-Καλεντζίου -Βοχαϊκού -Μπολατίου

Το έργο με τίτλο: ΄΄Έργα δημοτι-
κής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας 
Βέλου΄΄ ύψους 539.986,71€ αφο-
ρά εργασίες οδοστρωσίας στις κά-
τωθι κοινότητες:
1.Βέλου, 2.Νεράντζας, 3.Πουλίτσας, 
4.Κρηνών, 5.Ταρσινών, 6.Κοκκωνί-
ου, 7.Ελληνοχωρίου
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Παράταξη η "Νέα Πνοή"�
Ούτε μία μέρα δεν θα λείψουμε από τον αγώνα για να αλλάξουμε 
το Δήμο Βέλου-Βόχας δηλώνει ο επικεφαλής Θανάσης Μανάβης

Πότε θα σταματήσει η υποβάθμιση 
του Ζευγολατιού, δήμαρχε; 

Διαμαρτυρία για το ΑΤΜ της Πειραιώς που φεύγει από το χωριό...

Στις 2 Ιουνίου οι πολίτες του δήμου Βέλου-Βόχας, ανέδειξαν την 
«Νέα Πνοή» με ποσοστό 48% ως την μοναδική δύναμη Αλλαγής αλλά 
και προοπτικής.

Οι πολίτες αντιστάθηκαν, στις πιέσεις, τις «υποχρεώσεις» και την προ-
σπάθεια εκμαυλισμού μέσα από πρακτικές της δεκαετίας του ’50.

Το 48% των συμπολιτών μας ζήτησε από την «Νέα Πνοή», να ηγη-
θεί στην προσπάθεια για την Αλλαγή, που φαίνεται πόσο αναγκαία είναι 
ιδιαίτερα μετά τις εκλογές και την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει 
σήμερα ο δήμος από τους… «νικητές»…!

Τιμούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και μένουμε στις επάλ-
ξεις του αγώνα για να κάνουμε και πάλι ισχυρό τον δήμο Βέλου-Βόχας 
και υπερήφανους τους κατοίκους του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Ο συνδυασμός «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» δήμου Βέλου-Βόχας, εξελίσσεται σε 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, η οποία θα έχει δομή και χαρακτήρα αυτοδιοι-
κητικής παράταξης και θα είναι καθημερινά ενεργή στα δημοτικά, πολι-
τιστικά και πολιτικά πράγματα του δήμου μας.

Τις επόμενες ημέρες, θα συγκληθούν η δημοτική ομάδα των εκλεγ-
μένων δημοτικών συμβούλων αλλά και το σύνολο των μελών του ψη-
φοδελτίου, των εκλογών και θα εκλεγεί η εκτελεστική επιτροπή της 
παράταξης, που ενωμένα και συντονισμένα θα την οδηγήσει στο μέλλον.

Δεν θα λείψουμε ούτε μία ημέρα από τον αγώνα να βελτιωθεί η ποιό-
τητα ζωής των συμπολιτών μας και να έρθουν καλύτερες ημέρες.

Ο αγώνας μας ξεκίνησε.
Καλούμε τους πολίτες του δήμου Βέλου-Βόχας να ενταχθούν στην 

παράταξη «Νέα Εποχή», γιατί όλοι μαζί μπορούμε.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Επικεφαλής «Νέας Πνοής»

Τελικά είχαμε απόλυτο δίκιο όταν προεκλογικά λέ-
γαμε ότι η δημοτική αρχή του κ.Παπακυριάκου, 
μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα τον δήμο.
Τουλάχιστον για το Ζευγολατιό τα άσχημα νέα δεν 
τελειώνουν ποτέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες φεύγει από το χωριό και 
το ΑΤΜ της Πειραιώς, που εξυπηρετούσε τις ανά-
γκες των κατοίκων.
Μπορεί να είναι απίστευτο αλλά είναι απόλυτα αλη-
θινό.

Η έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας, στην θητεία της 
σημερινής δημοτικής αρχής, απογυμνώθηκε πλή-
ρως από κάθε δημόσια ή κοινής ωφέλειας υπηρε-
σία…!
Η δημοτική αρχή δεν κατάφερε να αντιδράσει σε κα-
μία περίπτωση και άφησε την μεγαλύτερη πόλη του 
δήμου, χωρίς καν τις στοιχειώδης υποδομές, υπο-
βαθμίζοντας την διαρκώς.
Ελπίζουμε να βρει την δύναμη να αντιδράσει έστω 
και την ύστατη στιγμή.

Οι πολίτες του Ζευγολατιού δικαιολογημένα αισθά-
νονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας από την δημο-
τική αρχή γιατί έτσι αντιμετωπίζονται τα τελευταία 
χρόνια.
Η «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» δεν θα μείνει άπραγη στην αδιαφο-
ρία και την διαρκή υποβάθμιση του δήμου Βέλου-
Βόχας.
Ελπίζουμε έστω και για μία φορά ο κ.Παπακυριάκος 
να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου.

ΝΕΑ ΠΝΟΗ
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

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

Διαμαρτυρίες κατοίκων για σκουπίδια 
σε παραλίες και δρόμους

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων του Ζευγολατιού και του 
Βραχατίου τις τελευταίες ημέρες προς την εφημερίδα μας για τα σκου-
πίδια που συσσωρεύονται στους δρόμους αλλά και στις παραλίες του 
δήμου. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε την ανάρτηση του κ. Χρήστου Πα-
παγκίκα ο οποίος διαμαρτύρεται για μικρή χωματερή στην οδό Σακελ-
λαρίδη, στην καρδιά του Ζευγολατιού. 

Επίσης, αναγνώστες της εφημερίδας μας επικοινώνησαν μαζί μας 
και μας έστειλαν σειρά φωτογραφιών από την μικρή παραλία ανατο-
λικά του λιμανιού του Βραχατίου όπου η κατάσταση είναι ανυπόφορη. 
Όπως χαρακτηριστικά γράφει στο σημείωμά της προς την εφημερίδα 
μας η κυρία που τράβηξε τις φωτογραφίες: «Σ' αυτήν την παραλία επει-
δή είναι ρηχή πάνε κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι και παιδάκια. Πολλές 
φορές έχω πάρει τηλέφωνο στο δήμο αλλά δεν ανταποκρίνεται κανείς»!



Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου

1. Πούρος Γεώργιος (Συμμαχία 
Πολιτών, Β. Νανόπουλος)

2. Μπουρσέ Ηλίας (Πορεία 
Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)

3. Λαμπρινός Παναγιώτης (Πνοή 
Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)

4. Πλατής Σπυρίδων (Δύναμη 
Εξέλιξης, Π. Καλλίρης)

Ο Βασίλης Νανόπουλος πιστός στις 
αρχές και τις αξίες 
του έπιασε δουλειά 
πριν ακόμη πάρει 

επίσημα στα χέρια του το τιμόνι του 
δήμου Κορινθίων. Έτσι λοιπόν με 

συντονισμένες ενέργειές του και 
πριν ακόμη σωπάσουν οι νικητήρι-
οι πανηγυρισμοί της 2ας Ιουνίου ο 
νέος δήμαρχος Κορινθίων κατάφερε 
να σώσει τη χρηματοδότηση για το 
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του δήμου 

Κορινθίων. Το έργο προϋπολογισμού 
1,5 εκατ. ευρώ δεν είχε καταρχήν συ-
μπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης 
Αξιολογούμενων διότι είχε χαμηλή 
βαθμολογία. Η έγκαιρη παρέμβαση 
όμως του Β. Νανόπουλου το έσωσε! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ!
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Έπιασε δουλειά ο Νανόπουλος�

To νέο δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων

Κατάφερε να συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα κατάταξης Αξιολογούμενων Προτάσεων  
και το ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Μετά από συντονισμένη παρέμβαση του Προ-
έδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας Πανα-

γιώτη Πιτσάκη και του νεοεκλεγέντα Δημάρχου 
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου στην Ειδική Γραμ-
ματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης συμπεριελήφθη στον τελικό  πίνακα 
κατάταξης Αξιολογούμενων Προτάσεων και το 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔHΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙ-
ΩΝ μετά την υποβληθείσα ένσταση από την Δημο-
τική Αρχή.

Πρόκειται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
2014-2020, προϋπολογισμού  1.459.865,15 €, για 
τη δημιουργία του “Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 
Κορινθίων” που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 
αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης και 
στην ενίσχυση και τόνωση της ντόπιας οικονομι-

κής δραστηριότητας των  επιχειρήσεων που βρί-
σκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Σε δηλώσεις του ο νέος Δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλης Νανόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Είναι ένα ιδιαίτερα ευχάριστο γεγονός παρό-
τι δεν περιλαμβάνει όλο το εμπορικό κέντρο της 
πόλης της Κορίνθου. Όπως έχω δεσμευθεί και 
στο δημοτικό συμβούλιο και οι περιοχές που δεν 
έχουν ενταχθεί, με χρήματα του δήμου θα αλλά-
ξουν και θα έχουν ενιαία μορφή με το τμήμα που 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα».

Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η  νέα  Δημοτι-
κή Αρχή  σε αγαστή συνεργασία θα εργασθούν με 
κοινό στόχο την επίλυση θεμάτων σχετικών με την 
ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην πόλη 
της Κορίνθου.

Κορινθίων
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)
6. Κουτσογκίλας Θέμης (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)
7. Κόλλια Κωνσταντίνα (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)
8. Μπίτζιος Δημήτριος (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)
9. Κυριαζής Αντώνιος (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)
10. Πνευματικός Αλέξανδρος (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
11. Μελέτης Χρήστος (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
12. Λύτρα–Ανδρουτσοπούλου Κων/να (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
13. Κεφάλας Σταύρος (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
14. Ταγαράς Βασίλειος (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
15. Σταυρέλης Νικόλαος (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)
16. Στριμενοπούλου Γεωργία (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)
17. Μουρούτσος Γεώργιος (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)
18. Καρασάββας Ιωάννης (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)
19. Κονδύλης Μαρίνος (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)
20. Καλλίρης Πελοπίδας (Δύναμη Εξέλιξης, Π. Καλλίρης)
21. Παπαϊωάννου Ευάγγελος (Δύναμη Εξέλιξης, Π. Καλλίρης)

22. Πιέτρης Γεώργιος (Δύναμη Εξέλιξης, Π. Καλλίρης)
23. Πιέτρης Τιμολέων (Μαζί Μπορούμε, Τ. Πιέτρης)
24. Ασημακόπουλος Μάριος (Κίνηση Εμπρός, Μ. Ασημακόπουλος)
25. Τζέκου Βιβή (Λαϊκή Συσπείρωση)
26. Γκεζερλής Ιωάννης (Νέα Ορμή, Ι. Γκεζερλής)

Σαρωνικού
27. Καρσιώτης Παναγιώτης (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)
28. Ζώγκος Ανδρέας (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
29. Δόντης Μιχαήλ (Τζέρρυ) (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)

Σολυγείας
30. Παπαδημητρίου Σωτήριος (Συμμαχία Πολιτών, Β. Νανόπουλος)

Τενέας
31. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (Πορεία Ευθύνης, Αλ. Πνευματικός)
32. Μανωλάκης Δημήτριος (Πνοή Δημιουργίας, Ν. Σταυρέλης)
33. Κορδώσης Χρήστος (Δύναμη Εξέλιξης, Π. Καλλίρης)
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

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

Το Επιμελητήριο Κορινθίας επισκέφθηκε 
ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Βασίλης Νανόπουλος

Την πρώτη του επίσκεψη, μετά 
την εκλογή του στη θέση του 
Δημάρχου Κορινθίων, πραγ-
ματοποίησε στις 21 Ιουνίου 
στο Επιμελητήριο Κορινθίας 
ο κ. Βασίλης Νανόπουλος, 
σε ένα γνώριμο χώρο για τον 
ίδιο, ως τέως Πρόεδρος του 
φορέα με 12 έτη θητείας. 
Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας, 
κ. Παναγιώτη Πιτσάκη, τον Ά 
Αντιπρόεδρο, κ. Σωτήρη Σπη-
λιωτακάρα και τον Υπεύθυνο 
ΚΕΠΙΧ αλλά και νεοεκλεγέντα 
Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημή-
τρη Μπίτζιο. 
Συζητήθηκαν καίρια θέματα 
που αφορούν στην ανάπτυξη 
και την επιχειρηματικότητα 
της πόλης της Κορίνθου, προ-
κειμένου να δημιουργηθούν 

γέφυρες συνεργασίας και επι-
κοινωνίας μεταξύ του Δήμου 
Κορινθίων και του Επιμελητη-
ρίου Κορινθίας. Άλλωστε ο κ. 
Νανόπουλος γνωρίζει τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα μέλη του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, από την πρότερη 
εμπειρία του.
 Η συνάντηση έκλεισε σε κλί-
μα αισιόδοξο, αφού οι παρευ-
ρισκόμενοι δεσμεύτηκαν να 
πράξουν ότι είναι δυνατό για 
να επανέλθει η ευημερία και 
η αισιοδοξία σε κάθε Κορίνθιο 
πολίτη - επιχειρηματία.
Τέλος, Ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Κορινθίας, κ. Πανα-
γιώτης Πιτσάκης και ο κ. Σπη-
λιωτακάρας ευχήθηκαν καλή 
και παραγωγική θητεία στον κ. 
Νανόπουλο και τον κ. Μπίτζιο.

Ολοκληρώθηκε κύκλος δωρεάν σεμιναρίων για τα μέλη του Επιμελητηρίου

Στις 10 Ιουνίου 2019, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κο-
ρινθίας ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 
δωρεάν σεμιναρίων από το Επιμε-
λητήριο Κορινθίας σε συνεργασία με 
την εταιρεία Zisimatos Management 
(πληροφορίες στο www.
ZisimatosManagement.gr)  
Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν :
• Ο ρόλος του πωλητή
• Sales Plan & Στρατηγικές Πωλήσε-

ων
• Επικοινωνία, συνεργασία και συντο-

νισμός στις Επιχειρήσεις
• Ανασχεδιασμός & αναδιοργάνωση 

Επιχειρήσεων
• Management – Leadership – 

Coaching
Σε κάθε εσπερίδα η προσέλευση από 
επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων 
του νομού και κάθε ενδιαφερόμενου 
που επιθυμεί να αναπτύξει τις δεξιότη-
τες του, ήταν πολύ σημαντική.
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ωφελη-
μένοι από την παρακολούθηση και δε 
δίστασαν να αιτηθούν τη συνέχιση των 

σεμιναρίων με προτάσεις θεμάτων.
Ο κύριος Ζησιμάτος και η ομάδα του 
απάντησαν θετικά και δεσμεύτηκαν να 
οργανώσουν νέα σεμινάρια από Σε-
πτέμβριο, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Πα-
ναγιώτης Πιτσάκης δείχνει εμπράκτως 
την πρόθεσή του για την επιμόρφωση 
των μελών του Επιμελητηρίου Κοριν-
θίας. 

Ο Σωτήρης Σπηλιωτακάρας, ο Παναγιώτης Πιτσάκης, 
ο Βασίλης Νανόπουλος και ο Δημήτρης Μπίτζιος.



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)

15νθήμερο 
Εκδηλώσεων 
φέτος στο 
Ζευγολατιό
Ένα 15νθήμερο γεμάτο εκδη-
λώσεις θα πραγματοποιηθεί 
φέτος στην έδρα του δήμου 
Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό. 
Οι δύο μεγάλοι σύλλογοι του 
χωριού, ο Πολιτιστικός & Λα-
ογραφικός Σύλλογος και η 
Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού 
σε συνεργασία με το Μουσι-
κό Εργαστήρι Ζευγολατιού θα 
παρουσιάσουν μια σειρά εκδη-
λώσεων με σκοπό να χαρίσουν 
ψυχαγωγία και διασκέδαση 
στους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες της περιοχής. 
Οι εκδηλώσεις θα ανοίξουν το 
Σάββατο 29 Ιουνίου με Μο-
ντέρνους και Παραδοσικούς 
Χορούς από τον Πολιτιστικό και 
Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας, 
θα συνεχιστούν την Κυρια-
κή 30 Ιουνίου με μια μουσική 
βραδιά των τμημάτων κιθάρας 
του συλλόγου, θα ακολουθή-
σει την Πέμπτη 4 Ιουλίου μια 
φιλόδοξη παράσταση συνάντη-
σης Χορωδιών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό (Βουλγαρία, 
Λιθουανία, Μολδαβία). Τον κύ-
κλο των φετινών εκδηλώσεων 
θα κλείσει η Πνευματική Στέγη 
Ζευγολατιού το διήμερο 12 και 
13 Ιουλίου με το 25ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορού και Μουσικής 
"Ελένη Λιμιάτη".
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ΣΙΚΥΏΝΙΑ 2019 

«Ο Mάγος του 
Οζ» στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης «Σι-
κυώνια 2019» του Δ. Σικυωνίων 
και σε συνεργασία με το Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, τα 
παιδικά τμήματα θεάτρου μαζί με 
ηθοποιούς από τα τμήματα ενη-
λίκων του Συλλόγου Πολιτισμού 
«Σαν Παραμύθι», παρουσιάζουν 
τη θεατρική παράσταση “Ο 
Mάγος του Οζ”, την Κυριακή 30 
Ιουνίου (ώρα 11:30), στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. σε 
διασκευή και σκηνοθεσία Τερέζας 
Λουίζου. 
«Ο Μάγος του Οζ», μία από τις πιο 
γνωστές παιδικές ιστορίες του 
Φρανκ Μπάουμ, είναι γεμάτη συμ-
βολισμούς, φαντασία και ηθικά 
διδάγματα. Η θεατρική απόδοση 
της ιστορίας από την Τ. Λουίζου, 
είναι βασισμένη στο βιβλίο του 
Μάνου Βενιέρη. Η πρωτότυπη 
μουσική της παράστασης είναι 
του Ανδρέα Χασάπη, τα σκηνικά, 
η ενδυματολογία και η κατασκευή 
των μασκών του Ανδρέα Καρβου-
τζή και η επιμέλεια κίνησης της 
Μαριαλένας Γεραλή.
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά.
Η είσοδος είναι δωρεάν. [Επιθυ-
μητή η κράτηση θέσης]
Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με το Μουσείο, στο τηλέ-
φωνο: 27470 22279 (καθημερινά, 
εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

θέατρο

Προαύλιο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού
ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ.

Οι φετινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη της πρώην προέδρου 
του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας, Γεωργίας Παπαγιαννοπούλου

Πολιτιστικό Καλοκαίρι
Ζευγολατιού 2019

Μουσικές Περιπλανήσεις με τα τμήματα Κιθάρας 
ΚΥΡΙΑΚΉ 30 Ιουνίου

Μοντέρνοι και Παραδοσιακοί Χοροί
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Ιουνίου

25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού k΄ Μουσικής “Ελένη Λιμιάτη”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 12 Ιουλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Ιουλίου

ΠΕΜΠΤΉ 4 Ιουλίου
Μουσική βραδιά - Συνάντηση  Χορωδιών

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΓΑΣΤΗΡΙΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Υπό την αιγίδα του δήμου Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ”
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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	

«Προσέχω - Μαθαίνω - Νοιάζομαι»
Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος του Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Κιάτου

Με αφορμή την έναρξη της θερινής περιό-
δου, το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου παρουσίασε 
με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ.

Με τη βοήθεια μιας διαδραστικής οπτικοα-
κουστικής παρουσίασης με φιγούρες ηρώων 
από ταινίες κινουμένων σχεδίων τα παιδιά 
των 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλό-
καστρου ν. Κορίνθιας, είχαν την δυνατότητα 
να μάθουν παίζοντας, διασκεδάζοντας και συ-
ζητώντας τους βασικούς ασφαλείς κανόνες 
συμπεριφοράς στη θάλασσα και στη παραλία, 
προκειμένου να προληφθούν ατυχήματα, τα 
οποία λαμβάνουν χώρα κάθε καλοκαιρινή πε-
ρίοδο στην Ελλάδα.

Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία να συνειδη-
τοποιήσουν και να εμπεδώσουν την επιτακτική 
ανάγκη για ένα καθαρό περιβάλλον, επιση-
μαίνοντας τους παράλληλα το σεβασμό που 
πρέπει να έχουν στη περιβαλλοντική αλυσίδα, 
μέρος της οποίας είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
ανέλαβε με εξαιρετική επιτυχία ο Διοικητής του 
Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Κιάτου Ανθυπασπιστής 
Λ.Σ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Παρασκευάς και ο Λ/Φ ΚΡΙΤ-
ΣΩΝΗΣ Κάρολος - Γρηγόριος.
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Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ, 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ. 

& 5:00-9:00 μ.μ.

«Οι ψυχές των τόπων» φιλοξενούνται 
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Εκδήλωση στην Κυριακή 14 Ιουλίου με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Κώστα Παππή 

«Οι ψυχές των τόπων» - οδοιπορικό σε μιαν άλλη Κορινθία - Του Κώστα Παππή
Μια παρουσίαση

Στο βιβλίο του Κώστα Παππή (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΔΕΚΗ, 
2019), που ήδη κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία του Κιά-
του, της Κορίνθου, του Βραχατίου και της Αθήνας, απο-
καλύπτονται τόποι που είναι δίπλα μας, γεμάτοι ομορφιά, 
ιστορία και νόημα, που όμως περνούν απαρατήρητοι. Ο 
συγγραφέας ψάχνει να βρει τέτοιους τόπους συχνά σε 
απερπάτητα μονοπάτια. Στέκεται, τους θαυμάζει, τους 
φωτογραφίζει, τους μελετάει, και ανοίγει διάλογο μαζί 
τους, αναζητώντας την ιστορία τους, τους ανθρώπους 
που πέρασαν από εκεί. Για να καταλήξει στην ψυχή των 
τόπων.

Ξεκινάει μια μέρα του Οκτωβρίου από μια τυχαία ανα-
κάλυψη, μια φρυκτωρία που στεφανώνει ένα χαμηλό 
λόφο κατάφορτο με χρυσοκίτρινα κρινάκια. Και πιάνει το 
νήμα των φρυκτωριών της αρχαίας Σικυώνας. Δηλαδή 
των σταθμών από όπου περνούσαν τα πύρινα μηνύμα-
τα που μετέφεραν πληροφορίες κρίσιμες για την αρχαία 
πόλη-κράτος.

Μιαν άλλη φορά ξεκινάει από ένα μικρό τρούλο, κρυμ-
μένο κάπου  στον κάμπο της Βόχας. Κι ανακαλύπτει ένα 
βυζαντινό ξωκλήσι χτισμένο με αρχαίο υλικό, που τον 
οδηγεί στα Ταρσινά, στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας, 
στη θέση του ναού της Θεάς Άρτεμης. Εκεί ανταμώνει με 
τον Κυπάρισσο, το λατρεμένο φίλο του Απόλλωνα, με το 
Σεφέρη και με τις δυο Παρθένους, Άρτεμη και Παναγιά. 
Μετά ψάχνει την ψυχή του τόπου, κι αυτό τον πάει στο 
Κάστρο των Σφυρών, στην Παναγία των Βράχων, στον 
Ταρσό. 

Και το ταξίδι συνεχίζεται με νέες ανακαλύψεις. «Σκη-
νή πας ο βίος και παίγνιον», επιβεβαιώνει ο Δημήτριος 
ο Πολιορκητής και οδηγεί τον Καβάφη στην αρχαία Σι-
κυώνα. Ο συγγραφέας φτάνει στη μακρινή Δαλματία, 
στο αρχαίο (Ελληνικό) Τραγούριον, και συναντάει το… 
Λύσιππο και το σπουδαίο του έργο, τον Καιρό, που τον 
λατρεύουν εκεί – όχι όμως στη σύγχρονη Σικυώνα, τη 

γενέτειρα του Λύσιππου… 
Περπατάει στα ερείπια της Αρχαίας Σικυώνας και 

συναντάει το Δία να κάνει παζάρια με τους θνητούς, με 
μεσολαβητή τον Προμηθέα. Κι άλλα, κι άλλα… Για να 
αποδώσει φόρο τιμής σε μια σπουδαία μορφή που πέ-
ρασε από το Γυμνάσιο Κιάτου, που την ευγνωμονεί γιατί 
τους άνοιξε δρόμους στη ζωή. Και, τέλος, να φτάσει στη 
μορφή του πατέρα του, που τον σκέφτεται και τον ονει-
ρεύεται ακόμα, του Τάκη Παππή, του ιστορικού τερμα-
τοφύλακα του Πέλοπα στις ένδοξες μέρες της ομάδας. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραι-
ώς (ΠΙΟΠ), με αφορμή την έκδοση του 
βιβλίου του κ. Κώστα Παππή, Ομότιμου 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
φιλοξενεί την Κυριακή, 14 Ιουλίου (ώρα 
12:00), εκδήλωση, κατά την οποία θα 
διαβαστούν αποσπάσματα και θα προβλη-
θούν φωτογραφίες από το βιβλίο, και θα 
γίνουν ομιλίες για το έργο και τον συγγρα-
φέα. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύλ-
λογος Σικυωνίων Πολιτών και η Εφημερί-
δα «Σικυωνίων Πολιτεία».

Στο βιβλίο, ο συγγραφέας αποτυπώνει 
εικόνες, αισθήματα, οράματα, που ανα-
ζήτησε σε μονοπάτια που πάτησε, σε ένα 
οδοιπορικό σε μιαν «άλλη Κορινθία»: σε 
ανοιχτούς χώρους, έξω από τις βασικές 
διαδρομές που ακολουθεί ο συνήθης ταξι-
δευτής. Άφησε την άσφαλτο, για ν’ ανηφο-
ρήσει σε χαμηλούς λόφους και πλαγιές, σε 
απόμερες γωνιές της φύσης, σε απομεινά-
ρια αρχαίων χρόνων. Ακολούθησε το σι-
νιάλο που του έγνεφε το ένστικτό του, μια 
τυχαία παρατήρηση, μια σημείωση στο πε-
ριθώριο ενός βιβλίου, μια ανάμνηση από 
χρόνια παλιά. Περπάτησε μόνος ή σχεδόν 
μόνος, αναζητώντας τις ψυχές που κατοι-
κούν στους τόπους που επισκέφτηκε.   

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο 
κ.Κώστας Βασιλείου, Νομικός και Συγ-
γραφέας, και ο κ.Γιάννης Σώκος, Ποιητής, 
Δημοσιογράφος και Επικοινωνιολόγος.

Αποσπάσματα του βιβλίου,  με ταυτό-
χρονη προβολή διαφανειών από φωτο-
γραφίες του βιβλίου, θα διαβαστούν από 
τον συγγραφέα και από την κ.Λίζα Ανα-
γνωστοπούλου και τον κ.Λευτέρη Αχμέτη.

Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η 
κ.Κυριακή Μαυραγάνη.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤEIΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
από επιχείρηση στο Ζευγολατιό. 

Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 Εμπειρία και γνώσεις Λογιστικής επιθυμητές. 

Τηλ. 6944 737847

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καναπές τριθέσιος, διθέσιος και μονός. 
Δερμάτινο σε καλή κατάσταση. 1300€. 

Σύνθετο καρυδιά, 3 τεμάχια, 980€.
Τηλ. 6975 363950 (Βραχάτι)

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

Το Νοσοκομείο Κορίνθου  
ευχαριστεί τα παιδιά του Χιλιομοδίου

 Η Διοίκηση του νοσοκομείου χαι-
ρετίζει με συγκίνηση την πρωτοβου-
λία του Γενικού Λυκείου Χιλιομοδίου, 
με την οποία προσφέρει ως δωρεά 
τρία (3) ηλεκτρονικά πιεσόμετρα μάρ-
κας OMRON Μ2 για τις ανάγκες της 
Παθολογικής, Καρδιολογικής και Χει-
ρουργικής Κλινικής του Νοσοκομεί-
ου μας, από χρήματα που προέκυψαν 
από την σχολική τους εφημερίδα και 
από την οικονομική υποστήριξη των 

μαθητών και του Συλλόγου Καθηγητών. Συγχαίρει τους μαθητές, τις οικογένειές 
τους και τους καθηγητές τους, τονίζοντας ότι σε περιόδους που ο τόπος μας βι-
ώνει εκτός από την οικονομική κρίση και την κοινωνική κρίση των αξιών και της 
ηθικής, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι παραμένουν ενεργές πτυχές ανθρωπιάς, 
ευαισθησίας και αλληλεγγύης στους νέους μας.

Η Διοικήτρια
Δημ. Καλομοίρη

Το καλοκαίρι είναι 
ο καλύτερος… γιατρός

Μπορεί το καλοκαίρι να είναι μια εποχή που πολλοί το περιμένουν να έρθει 
για να κερδίσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, κυρίως κοντά στη 
θάλασσα, αλλά από την άλλη είναι και μια εποχή που οι υψηλές θερμοκρασίες 
είτε από μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες συνθήκες, όπως η άπνοια, τα 
αυξημένα επίπεδα υγρασίας ή το τσιμέντο, η άσφαλτος και οι λαμαρίνες των αυ-
τοκινήτων στις πόλεις, δημιουργούν κυριολεκτικά ασφυξία.

Όμως τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνεχώς ολοένα και 
περισσότερες ευεργετικές συνέπειες που έχει το καλοκαίρι στη φυσική, πνευμα-
τική αλλά και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Μεγάλη έρευνα που έγινε στη Μ. 
Βρετανία, στην οποία συμμετείχαν 11.000 άτομα, έδειξε ότι οι καλοκαιρινές συν-
θήκες μειώνουν τις πιθανότητες πρόκλησης καρδιακών και εγκεφαλικών επει-
σοδίων σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν τον χειμώνα. Ως γνωστόν το 
ηλιακό φως παίζει κεντρικό ρόλο στη σύνθεση της βιταμίνης D και γι’ αυτό τα 
επίπεδά της αυξάνονται στον ανθρώπινο οργανισμό το καλοκαίρι. Οι ειδικοί υπο-
στηρίζουν ότι η βιταμίνη D έχει προστατευτικό ρόλο στην καρδιακή λειτουργία, 
αφού όσο αυξάνονται τα ποσοστά της τόσο μειώνονται τα επίπεδα της βλαβερής 
για τον οργανισμό χοληστερόλης.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η (λελογισμένη) έκθεση στο ηλιακό φως λει-
τουργεί προστατευτικά σε διαφόρων ειδών καρκίνους. Το καλοκαίρι παρουσι-
άζεται αύξηση της κατανάλωσης φρούτων που έχουν αυξημένα επίπεδα της 
βιταμίνης C και άλλων ευεργετικών για τον ανθρώπινο οργανισμό αντιοξειδωτι-
κών στοιχείων που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή την εποχή επί-
σης συνήθως καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες απ’ ό,τι τον χειμώνα, κάτι που 
σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από παχυντικές τροφές. Μπορεί η έκθεση στην 
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία να είναι βλαβερή για το δέρμα μας, όμως σύμφω-
να με επιστήμονες του νοσοκομείου St. Thomas Hospital στο Λονδίνο, αν αντί 
για στατική έκθεση στον ήλιο (ηλιοθεραπεία) κάνουμε βόλτες περπατώντας, η 
ηλιακή ακτινοβολία θα έχει ευεργετικές συνέπειες σε διάφορες δερματοπάθειες, 
όπως ακμή, ψωρίαση, δερματίτιδα κ.ά.
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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

ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
τηλ. 27410 50355
W ARENA F.C. (ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ)

Στόχοι του δικτύου αποτελούν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
στην εκπαίδευση νεαρών αθλητών, η διοργάνωση ημερίδων, 
σεμιναρίων και τουρνουά, καθώς και  η αξιολόγηση νεαρών 

ποδοσφαιριστών  με τελικό στόχο την ένταξη των  καλυτέρων 
στις ακαδημίες του Αστέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ UEFA B΄

Με μεγάλη επιτυχία και φέτος 
ο 4ος Ημιμαραθώνιος Στυμφαλίας

Αθλητικά

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019, το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητι-
σμού Σικυωνίων “Η ΜΗΚΩΝΗ” του Δήμου Σικυωνίων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.), ο Αθλητικός Όμιλος Νεμέας, σε συνεργασία με 
τον Αθλητικό Σύλλογο Λαύκας “Η Στυμφαλίς” και την Ένωση Αθλητικών Σω-
ματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Περιφ. Πελοποννήσου πραγματοποίησαν τον 4ο Ημιμαρα-
θώνιο Αγώνα Δρόμου, με την ονομασία “Stymphalia Lake Run 2019”.

Η εφημερίδα μας συμμετείχε και φέτος ως υποστηρικτής, στο σταθμό 3 
της διαδρομής δίνοντας νερά και παρέχοντας όποια βοήθεια και υποστήριξη 
μπορούσε στους αθλητές. 

Η διοργάνωση του αγώνα κάθε χρόνο και καλύτερη κατά γενική ομολογία, 
άφησε και φέτος τις καλύτερες εντυπώσεις μεταξύ συμμετεχόντων, αθλητών 
και υποστηρικτών. 

Το Stymphalia Lake Run όπως ονομάζεται ο ημιμαραθώνιος της Στυμφαλί-
ας, απέσπασεπλέον τις πιστοποιήσεις από τους οργανισμούς AIMS και ΙΑAF, 
γίνεται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αγώνες ανοιχτού δρόμου στην 
Πελοπόννησο, στις αποστάσεις του Ημιμαραθωνίου, 10 και 5 χιλιομέτρων!

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος με τους νικητές των 21 χλμ και 
την Ασημίνα Συλαίου κατά την απονομή.

Εκπροσωπώντας την εφημερίδα μας ο Χρήστος Βαλασόπουλος, στην απονομή 
των νικητών των 10 χλμ. ανδρών.
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