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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

‣	 Κύριε	Δήμα	έχουμε	μπει	πια	στην	
τελική	 ευθεία	 προς	 την	 κάλπη.	
Έχετε	επισκεφθεί	σχεδόν	όλα	 τα	
χωριά	 της	 Κορινθίας,	 κάθε	 σπι-
θαμή	του	νομού	θα	λέγαμε!	Ποια	
είναι	 τα	 κύρια	 προβλήματα	 που	
βλέπετε	ότι	απασχολούν	τους	κα-
τοίκους;	

 Είναι αλήθεια πως προσπάθησα να 
βρεθώ παντού κ να ακούσω τα προ-
βλήματα των ανθρώπων κάθε περιο-
χής. Ξεχωρίζω τρία. Την υπερφορο-
λόγηση, την ασφάλεια και τη συρρί-
κνωση του αγροτικού εισοδήματος. 
Είναι αλήθεια, πως με ευθύνη του 
ΣΥΡΙΖΑ η μεσαία τάξη γονάτισε εξ' 
αιτίας της υπερφορολόγησης. Ένας 
στους δύο χρωστά στην Εφορία, ενώ 
συνολικά οι όφειλες των ιδιωτών 
προς την Εφορία αυξήθηκαν κατά 
σχεδόν 40% τα τελευταία 4,5 χρόνια 
επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Έπειτα, είναι το ζήτημα της ασφάλει-

ας. Υπάρχει αίτημα για περισσότερη 
ασφάλεια, για περισσότερη αίσθη-
ση ότι οι πολίτες δεν είναι αφημένοι 
στην τύχη τους και το κράτος κάνει 
ότι μπορεί για να προστατέψει τις 
ζωές και τις περιουσίες τους. Και 
τρίτον, η ενίσχυση του αγροτικού ει-
σοδήματος. Στην Κορινθία αλλά και 
σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε πολ-
λούς αγρότες που τα τελευταία χρό-
νια είδαν το εισόδημα τους να συρ-

ρικνώνεται, αλλά τις ζημιές από τις 
καταστροφές να μην αποζημιώνονται 
επαρκώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι 
συνάντησα ανθρώπους που νιώθουν 
πως πληρώνουν υπερβολικά πολ-
λούς φόρους αλλά δεν εισπράττουν 
τις υπηρεσίες του κράτους επαρκώς, 
όταν τις έχουν ανάγκη.

‣	 Σ'	αυτά	τα	προβλήματα	η	ΝΔ	αν	
γίνει	 κυβέρνηση	 την	8η	 Ιουλίου	

έχει	έτοιμες	λύσεις,	οι	οποίες	θα	
μπορούν	 να	 εφαρμοστούν	 την	
επόμενη	μέρα;	

 Στη δική μας ατζέντα η ελάφρυνση 
των βαρών και η ανάκτηση του αι-
σθήματος της ασφάλειας είναι κο-
ρυφαία προτεραιότητα. Ο Πρόεδρος 
της ΝΔ έχει δεσμευθεί πως θα προ-
χωρήσει η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 
30% σε βάθος διετίας, η μείωση του 
φόρου στις επιχειρήσεις στο 20% 
μέσα στα δύο πρώτα χρόνια και για 
εισαγωγικό φορολογικό συντελε-
στή 9% στα εισοδήματα μέχρι 10.000 
ευρώ. Παράλληλα, θα προχωρήσουν 
και φορολογικές ελαφρύνσεις το-
μέα, σε κλάδους της οικονομίας που 
μπορούν να σηκώσουν το βάρος της 
ανάπτυξης, όπως ο πρωτογενής το-
μέας όπου έχουμε δεσμευθεί για 10% 
φόρο στα συνεργατικά σχήματα και 
η οικοδομή, με αναστολή του ΦΠΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ,
υποψ. Βουλευτής ΝΔ Κορινθίας

“Αυτό που προέχει είναι να δημιουργήσουμε 
μια χώρα που να δίνει ευκαιρίες σε όλους”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σήμερα, ζούμε μια εποχή που 
η απερχόμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ αποφάσισε να αναδιανείμει 

φτώχεια μέσα από επιδόματα, 
αντί να δημιουργήσει πλούτο. 
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στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια. Σε 
ότι αφορά την ασφάλεια θα καταργήσουμε το νόμο 
Παρασκευόπουλου που απελευθέρωσε μια σειρά 
από καταδικασμένους εγκληματίες και παράλληλα 
θα ενισχύσουμε την Αστυνομία με προσωπικό και 
μέσα. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους 
άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ, αλλά χρειάζονται 
στήριξη και είναι δέσμευση μας πως θα την έχουν.

‣	 Ωστόσο	η	κυβέρνηση	κατηγορεί	τη	ΝΔ	ότι	δεν	
έχει	πει	την	αλήθεια	για	το	πρόγραμμά	της.	Τι	
απαντάτε	σε	αυτό;	

Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δε διδάχθηκε τίποτε από το 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δείχνει όμως τον 
πανικό ενός συστήματος εξουσίας που αντιλαμ-
βάνεται τη βοή των επερχόμενων γεγονότων. Το 
πρόγραμμά μας έχει αναπτυχθεί κατά τομέα από 
τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σταδιακά τα προ-
ηγούμενα χρόνια, αλλά και σε πρόσφατη εκδήλω-
ση, αναπτύσσεται σε 16 άξονες και κυκλοφορεί σε 
συνοπτικό έντυπο 18 σελίδων. Είναι αυστηρά κο-
στολογημένο και βασίζεται στην ανάγκη να περικό-
ψουμε άμεσα φορολογικούς συντελεστές, να επα-
νεκκινήσουμε την οικονομία και να βελτιώσουμε 
την ποιότητα ζωής των Ελλήνων. 
 
‣	 Τελικά,	κ.	Δήμα	ποιο	είναι	το	διακύβευμα	αυ-
τών	 των	 εκλογών	και	 για	 την	Κορινθία,	 αλλά	
και	γενικότερα	για	την	Ελλάδα;	

Αν μιλούσα μικροκομματικά, θα σας έλεγα πως 
στόχος είναι να ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι νοοτροπίες 
που προσπάθησε να επιβάλλει τα τελευταία χρόνια. 
Όμως πια, λίγη σημασία έχει. Αυτό που προέχει είναι 

να δημιουργήσουμε μια χώρα που να δίνει ευκαι-
ρίες σε όλους, να θωρακίσουμε τους θεσμούς και 
να κάνουμε τους Έλληνες πιο αισιόδοξους. Σήμερα, 
ζούμε μια εποχή που η απερχόμενη Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφάσισε να αναδιανείμει φτώχεια 
μέσα από επιδόματα, αντί να δημιουργήσει πλού-
το. Εμείς πιστεύουμε πως «αποποινικοποιηθεί» το 
κέρδος θα μπορέσουν περισσότεροι άνθρωποι να 
βρουν καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, 
κάτι που θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα 
δώσει την ελευθερία σε περισσότερους πολίτες να 
ορίζουν οι ίδιοι τη μοίρα τους και όχι να εξαρτώνται 
από επιδόματα.

Σε ότι αφορά την Κορινθία, οραματίζομαι ένα τόπο 
που θα γίνει πόλος έλξης σε πολλά επίπεδα. Θα 
μπορεί να προσφέρει τουρισμό ποιότητας, να διορ-
γανώνει μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το Ράλι 
Ακρόπολις και ταυτόχρονα να εκμεταλλεύεται την 
εγγύτητα με την Αττική για να προσελκύει σημαντι-
κές επενδύσεις. Ο στόχος αυτός ταυτίζεται απόλυτα 
με τις προτεραιότητες της ΝΔ και είναι στο χέρι μας 
να τον διεκδικήσουμε.

Σας	ευχαριστούμε	πολύ	για	τη	συνέντευξη!

Σε ότι αφορά 

την Κορινθία, 

οραματίζομαι  

έναν τόπο που  

θα γίνει πόλος έλξης 

σε πολλά επίπεδα.
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ΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕ 

Η ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 παρέλαβε μια 

χώρα χρεωκοπημένη. Μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση αλλά 
και τον πόλεμο των οικονομικών συμφερόντων, κατέληξε σε μια 
επώδυνη συμφωνία τον Αύγουστο του 2015 και σε ένα νέο σχέδιο 
εξόδου από μτα μνημόνια το οποίο έθεσε στην κρίση του ελληνικού 
λαού στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Με νωπή εντολή ξεκίνη-
σε η υλοποίηση του προγράμματος που οδήγησε αφ΄ενός στην έξοδο 
από τα μνημόνια τον Σεπτέμβρη του 2018, στην έξοδο στις αγορές 
αλλά και στην αναβάθμιση της θέση και της υπόληψης της χώρας 
στους ευρωπαικούς και διεθνείς θεσμούς.

Παρά τους ασφυκτικούς περιορισμούς των κινήσεων που κληρονό-
μησε, όλα αυτά τα χρόνια, δεν παρέλειψε να ανοίξει ομπρέλα προστα-
σίας στα αδύναμα και πολυπληθή λαϊκά στρώματα, να αποκαταστήσει 
κατά μεγάλο βαθμό την απολεσθείσα μέχρι το ’15, τόσο κοινωνική 
όσο και εργασιακή δικαιοσύνη. 

 32.500.000 ανήμποροι συμπολίτες μας που δεν είχαν δωρεάν νοσοκομει-
ακή περίθαλψη, απέκτησαν.
 3Κατάργηση του 5ευρου στα νοσοκομεία για όλους τους ασφαλισμένους.
 3Για τον πληθυσμό αυτόν, διαγράφηκαν βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία 
όσων ανασφάλιστων νοσηλεύτηκαν σε δημόσια νοσοκομεία επί ημερών 
Σαμαρά. 
 3Παρασχέθηκε σε όλους τους ανέργους, δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ.
 3Χορηγήθηκε επίδομα ενοικίου.
 3Χορηγήθηκε κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης 200 ευρώ, μηνιαίως, σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 3Αυξήθηκε το επίδομα παιδιών κατά 80%
 3Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 11% και καταργήθηκε ο υποκατώ-
τατος.
 3Ψηφίστηκε ο νόμος των 120 δόσεων, για την ανακούφιση οφειλετών σε 
εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία με διαγραφή προσαυξήσεων έως και 
100%, συνοδευόμενη με δικαίωμα συνταξιοδότησης.
 3Μειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
 3Υπήρξε απαλλαγή από την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης για εισοδή-
ματα έως και 20.000 ευρώ.
 3Επανήλθε για να παραμείνει σε μόνιμη βάση η 13η σύνταξη στους συντα-
ξιούχους.
 3Διατίθενται, πλέον, δωρεάν σχολικά γεύματα αφήνοντας, έτσι, για πάντα 
πίσω τα ντροπιαστικά κρούσματα άλλων εποχών, με λιποθυμίες μαθη-
τών λόγω ασιτίας.
 3Ακυρώθηκε η περικοπή συντάξεων από τις αρχές του τρέχοντος έτους, 
ενώ αυξήθηκαν από τότε, 620.000 συντάξεις.

 3Μειώθηκε η ανεργία κατά 9%, καθώς εξοικονομήθηκαν 360.000 νέες 
θέσεις εργασίας από το 2015. 
 3Μειώθηκε κατά 23% η ανεργία των νέων.
 3Καταπολεμήθηκε αποτελεσματικά η αδήλωτη εργασία, μέσω της ανασύ-
στασης του Σώματος Επιθεωρητών αδήλωτης εργασίας, αφού μειώθηκε 
δραστικά από το 20% στο 8%
 3Επανήλθαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είχαν πέσει κι αυτές 
θύμα της πολιτικής των μνημονίων.
 3Αυξήθηκαν οι κρατικές δαπάνες για την πρόνοια από 780 εκ. σε 3δις., το 
2019.
 3Μειώθηκε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% στο 13%.

-Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις, 
δεν εγκατέλειψε ζωτικούς τομείς της επιχειρηματικότητας και της 
μεσαίας τάξης, με συγκεκριμένα μέτρα:

 3Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 24% σε 13%.
 3Μείωση από το 6% στο 2% για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
 3Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν, πλέον, τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

-Έμπρακτη καταπολέμηση της διαφθοράς.
 3Τέλος στις μίζες και στην καταλήστευση του δημοσίου χρήματος.
 3Επιτέλους η Δικαιοσύνη επιλήφθηκε για τα τεράστια σκάνδαλα ΝOVARTIS 
και ΚΕΕΛΠΝΟ.

-Ολοκλήρωση, επιτέλους, κομβικής σημασίας δημοσίων έργων.
Ολοκληρώθηκαν ωδικά έργα-κλειδιά, που εκσυγχρόνισαν την Ελλάδα. 

Η χώρα μας έπαψε να φαντάζει τριτοκοσμική, αφού ο βασικότερος λόγος 
της θλιβερής και διαχρονικής μας πρωτιάς στα τροχαία σε όλη την Ευρώπη, 
ήταν το κακό ωδικό δίκτυο. Αποδεικνύοντας, έτσι περίτρανα, ότι αυτό που 
έλειπε μέχρι το 2015, ήταν η πολιτική βούληση.

 3 Ιόνια οδός
 3  Ε65
 3  Πάτρα-Κόρινθος, 
 3Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
 3Τέμπη-Μαλιακός. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανεκκίνηση αυτή των εν λόγω έργων, συνο-

δεύτηκε από την αποτελεσματική επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων 
από την οποία το ελληνικό δημόσιο ωφελήθηκε με 780 εκ. ευρώ.

-Αγροτική Ανάπτυξη-φορολογικό
Η εικόνα του αγροτικού εισοδήματος όπως αυτή επηρεάζεται από το φο-
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ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΚΟΥΤΣΗΣ, 

Συνταξιούχος 
συνεταιριστικός 

υπάλληλος

ΜΑΡΙΑ 
ΘΕΛΕΡΙΤΗ, 
Σύμβουλος 

Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΟΥ, 
Γεωπόνος

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΣΟΓΚΑΣ, 
Δικηγόρος

ΣΟΦΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ, 

Δημοτική 
Υπάλληλος/

Αθλήτρια

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 
Δικηγόρος

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ρολογικό είναι τελείως διαφορετική από τότε που παραλάβαμε. Θυμίζουμε 
ότι τότε τόσο το αγροτικό εισόδημα, όσο και οι επιδοτήσεις, φορολογούνταν 
από το πρώτο ευρώ. Σήμερα, 9 στους 10 αγρότες έχουν αφορολόγητο.

 3Έκπτωση φόρου με αφορολόγητο έως 9.550 ευρώ, στο πραγματικό ει-
σόδημα των αγροτών, όπως στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους.
 3Οι αποζημιώσεις και το σύνολο των  ενισχύσεων από αγροτικά προγράμ-
ματα του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, είναι πλήρως αφορολόγητες.
 3Αφορολόγητο όριο μέχρι 12.000 ευρώ για την Πράσινη ενίσχυση και τις 
Συνδεδεμένες.
 3Προστασία από κατασχέσεις των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι έως του πο-
σού των7.500 ευρώ.
 3Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρό-
τες και τους συνεταιρισμούς.
 3Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

-Ασφαλιστικό
 3Παραλάβαμε μία πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία το 2016 η βα-
σική σύνταξη θα εκμηδενιζόταν. Σήμερα πάνω από το 90% των αγροτών 
καταβάλλει το ελάχιστο ασφάλιστρο.
 3Δεν επιτρέψαμε καμία μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ, ενώ σύμφωνα με 
ό,τι είχε ψηφιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θα υπήρχε σταδι-
ακή μείωση μέχρι τον μηδενισμό της βασικής παροχής.
 3Η εθνική σύνταξη δεν είναι η κατώτερη αλλά είναι η βάση υπολογισμού 
με την ανταποδοτική για τους αγρότες.
 3Ο αγρότης απολαμβάνει, πλέον, τις ίδιες παροχές με τους άλλους ασφα-
λισμένους.
 3Από την πρώτη μέρα του τρέχοντος έτους, προχωρήσαμε και σε κατά 
33% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο της σύνταξης για 
τους αγρότες.

 3Θεσπίσαμε το εργόσημο στους παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης.

-Ρευστότητα αγροτικών εκμεταλεύσεων
 3Καταστήσαμε υποχρεωτική την πληρωμή των παραγωγών από τους 
εμπόρους μέσα σε 60 μέρες.
 3Δόθηκαν ενισχύσεις άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ.
 3Από πρώτης Μαϊου ισχύει νέα ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ, κάτι που θα 
δώσει πραγματική ανάσα ρευστότητας στον αγροτικό πληθυσμό.
 3Μείωση κόστους παραγωγής (λιπασμάτων, ηλεκτρικού ρεύματος, μείω-
ση ανταποδοτικών τελών για το πολλαπλασιαστικό υλικό).
 3Ετοιμότητα του ΕΛΓΑ για την διαμόρφωση πλήρους ασφάλισης παραγω-
γής βάσει των νέων δεδομένων που προκαλούν η κλιματική αλλαγή, οι 
νέες συνθήκες καλλιέργειας και άλλα νέα δεδομένα της εποχής.

Την 7η Ιουλίου καλούμαστε να αποτρέψουμε κάτι που είναι μόνο στο 
δικό μας χέρι. Τον ορατό κίνδυνο που επισείει η πιθανότητα ανόδου 
της Ν.Δ. στην εξουσία και που συμπυκνώνεται στα παρακάτω σημεία:

 3Τη νομιμοποίηση της 7ήμερης εργασίας.
 3Την υπέρβαση της 8ωρης εργασίας.
 3Την κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων.
 3Την κατάργηση των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων, με αποτέλεσμα την υπερίσχυση των ατομικών και επιχειρηματικών 
συμβάσεων (χαμηλότεροι μισθοί-διαφοροποιημένοι επί τα χείρω, όροι 
εργασίας).
 3Την πλήρη ανατροπή των νόμων που θεσπίσαμε για την προστασία των 
εργαζομένων.
 3Την καθήλωση των μισθών, από λογικές που θεωρούν την αύξησή τους 
ως αντιαναπτυξιακό μέτρο.
 3Την κατάργηση του αφορολόγητου για εκατομμύρια φορολογούμενους

ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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Ολοκληρώθηκαν, μια σειρά από 
σημαντικά έργα που αφορούν 
την βελτίωση των υποδομών του 

νομού Κορινθίας, την ποιότητα ζωής  και την 
καθημερινότητά μας, συνολικού ύψους 28 
εκατ. ευρώ.

Υπεγράφη η σύμβαση για την  
σύνδεση του Προαστιακού με το 

Λουτράκι, ύψους 14,880 εκατ. ευρώ

Για τα έργα στον Ξηριά Κορίνθου,  
διατέθηκαν 11,4 εκατ. ευρώ.

Για την αντιμετώπιση της διάβρωσης 
των ακτών του Κορινθιακού 4,8 

εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η 
εθνική οδός Κορίνθου - Πάτρας.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
01

03

04

05

02

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εμβάνθυνση της δημοκρατίας με την καθιέρωση της απλής 
αναλογικής, διεύρυνση και συμμετοχή των πολιτών και νέα 
προγράμματα χρηματοδότησης στους Δήμους 

ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

με ελεύθερη πρόσβαση όλων στη Δημόσια Υγεία 

Στο 
Νοσοκομείο 

Κορίνθου: 

Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές  και ο  ιατρικός εξοπλισμός. Μεταξύ των άμεσων επόμενων 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 ενίσχυση του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

ΕΠΑΝΑ– 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ 

η Μονάδα 
Εντατικής 

Θεραπείας και 
η Παιδιατρική 

Κλινική 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ νέα 
τμήματα: της Ψυχιατρικής 

Κλινικής Του Κέντρου 
Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) 
με ιατρεία φυσικής και 

ιατρικής αποκατάστασης, 
τμήματα φυσιοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, 
λογοθεραπείας, 

ψυχολογικής υποστήριξης 
και κοινωνικής υπηρεσίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΑΝ 

εξειδικευμένων 
εξωτερικών 

ιατρείων 
(ογκολογικό, 

γαστρεντερολογικό, 
καρδιολογικό, 

παιδοψυχιατρικό, 
δερματολογικό, 

οδοντιατρικό κλπ)

ΑΥΞΗΘΗΚΕ 
το ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το 
2016 υπηρετούσαν 

στις μονάδες υγείας 
του νομού 50 άτομα 
ιατρικό προσωπικό 

και σήμερα 78. 
Συνολικά από 1-1-
2016 μέχρι σήμερα 
έχουν προσληφθεί 

214 άτομα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΑΜΕ
τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας
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‣	 Κυρία	 Αναγνωσταρά,	 μετέχε-
τε	για	πρώτη	φορά	ενεργά	στην	
πολιτική	 ,	 ζητώντας	 την	 ψήφο	
των	πολιτών	της	Κορινθίας.	Γιατί	
θεωρείτε	ότι	θα	πρέπει	να	επιλέ-
ξουν	εσάς	οι	Κορίνθιοι	και	οι	Κο-
ρίνθιες;	

 
  Καταρχάς εκτιμώ ότι το μείζον είναι 
οι πολίτες να επιλέξουν την  ΝΔ. Να 
επιλέξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
, στον οποίο είναι σαφές πλέον ότι 
οι Έλληνες εναποθέτουν τις ελπίδες 
τους για ένα καλύτερο αύριο. Ειδικά 
τώρα  στην Κορινθία, το ψηφοδέλτιο 
μας είναι ένας συνδυασμός εμπειρί-

ας και ανανέωσης. Θα απαντήσω στο 
ερώτημά σας εξηγώντας γιατί επέλε-
ξα να κατέλθω στον πολιτικό στίβο. 

Μοιράζομαι τα ίδια προβλήματα της 
καθημερινότητας, τις ίδιες αγωνίες 
για τη δουλειά με τους Κορίνθιους 

και τις Κορίνθιες. Δεν είμαι άερ-
γη, έχω 17 χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα και 
έχω μάθει να εργάζομαι, να παλεύω 
στην πράξη και όχι στη θεωρία. Είμαι 
από τον Άσσο και θέλω να είμαι μια 
δυνατή φωνή για τους Κορίνθιους 
στη βουλή. Θέλω και μπορώ, δεν 
έχω δεσμεύσεις. Θεωρώ πως οι πο-
λίτες μπορούν να δώσουν την ευκαι-
ρία και σε νέα πρόσωπα προκειμέ-
νου να τους εκπροσωπήσουν. 

‣	 Ποιές		θα	είναι	οι	πρώτες	κινήσεις		
σας	στο	νομό	εφόσον	εκλεγείτε;	

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά 

ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ,
υποψ. Βουλευτής ΝΔ Κορινθίας

“Η Κυριακή των εκλογών,
απαρχή για μία νέα Ελλάδα”

ΣΥ
Ν

ΕΝ
ΤΕ

ΥΞ
Η

       Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών η Σοφία Αναγνωσταρά, υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στο νομό Κοριν-
θίας, μας μιλά για την απόφασή της να κατέλθει για πρώτη φορά στον εκλογικό στίβο και επισημαίνει την κρισιμότητα της ψήφου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυάται  
την αλλαγή σελίδας στη χώρα και 
εκτιμώ ότι η προσεχής Κυριακή θα 
είναι η μέρα που θα σηματοδοτήσει 

το τέλος μιας μίζερης πορείας και την 
απαρχή μιας πιο φωτεινής περιόδου
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έργα. Οι παχιές υποσχέσεις κούρασαν τους πολίτες και 
εγώ ασφαλώς δεν πρόκειται να πέσω στην παγίδα του 
“θα”.  Θεωρώ όμως ότι μπορώ να συνδράμω στους 
αρμόδιους φορείς για να βρουν λύση τα μεγάλα ζητή-
ματα του νομού όπως η αποπεράτωση του φράγματος, 
η διάβρωση συγκεκριμένων περιοχών, η βελτίωση 
οδικών και αγροτικών δικτύων. Παράλληλα μπορώ 
να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να βρεθεί 
λύση στα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα 
όπως η υπερφορολόγηση, το μεγάλο κόστος παραγω-
γής, οι αργοπορημένες και μικρές αποζημιώσεις. 

‣	 Η	προεκλογική	περιόδος	πάντως	χαρακτηρίστη-
κε	από	τους	χαμηλούς	τόνους.	Πού	πιστεύετε	ότι	
οφείλεται;	

Οι χαμηλοί τόνοι αυτών των εκλογών δεν οφείλονται 
μόνο στην εποχή που διεξάγονται ή μόνο στην πολι-
τική δυναμική και την ισχυρή παράσταση νίκης που 
έχει δημιουργηθεί υπέρ της ΝΔ. Οφείλεται και στην 
ισχυρή επιθυμία της ελληνικής κοινωνίας να βγει από 
την εποχή της έντασης, της τοξικότητας και της διχα-
στικής ρητορικής.  Οι πολίτες μετά από χρόνια πολι-
τικής δημαγωγίας, πόλωσης, οικονομικής ανέχειας 
και όλα όσα συνόδευσαν την τελευταία 10ετία, θέλουν 
μια αισιόδοξη προοπτική για την επόμενη μέρα. Αυτή 
την αναζητούν στα κόμματα που μιλάνε θετικά και πα-
ρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, όχι  στα κόμ-
ματα που ταυτίστηκαν με την οργή και προσπαθούν 
να επιβιώσουν αναπαράγοντας τα επιχειρήματα της 
κρίσης. Γι’ αυτό άλλωστε και πέφτει στο κενό η διχα-
στική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η τοξικότητα, ο δι-
χαστικός λόγος, η οξύτητα, όλα αυτά που συμβόλισαν 
την εποχή της πολιτικής πρωτοκαθεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
είναι πράγματα που η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει 
να αφήσει πίσω της. 

‣	 Κυρία	Αναγνωσταρά,	γιατί	ο	κάτοικος	της	Κοριν-
θίας	να	επιλέξει	τη	ΝΔ	σε	αυτές	τις	εκλογές;	Η	ΝΔ	
δεν	είναι	και	αυτή	υπεύθυνη	για	το	ότι	η	χώρα	μας	
έφτασε	στο	χείλος	της	καταστροφής;

 Με ρωτάτε αν ευθύνεται η ΝΔ για την κατάσταση της 
χώρας. Στα χρόνια που κυβέρνησε έκανε και λάθη ή 
θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα προς όφε-
λος της χώρας και των πολιτών, κανείς δεν το έχει 
αρνηθεί αυτό. Όμως όσα λάθη και αν έγιναν από προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις στα οικονομικά, αυτό το αί-
σθημα ότι η χώρα βρίσκεται σε μόνιμη μηχανική υπο-
στήριξη από το 2015 έως σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ.  
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυάται την αλλαγή σελίδας 
στη χώρα και εκτιμώ ότι η προσεχής Κυριακή θα είναι 
η μέρα που θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μίζερης 
πορείας και την απαρχή μιας πιο φωτεινής περιόδου.  
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Σε χωριά της Βόχας ο υπ. Βουλευτής Κορινθίας 
με τη Νέα Δημοκρατία Νίκος Ταγαράς

 
Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Ιου-
νίουο κ. Ταγαράς επισκέφτηκε το 
Χαλκί, το Σουληνάρι, το Καλέντζι, το 
Κοκκώνι, το Βοχαϊκό, το Ζευγολατιό 
και το Βραχάτι. Εκεί τα σημαντικότερα 
προβλήματα που του έθεσαν οι κάτοι-
κοι αφορούσαν το αγροτικό εισόδημα 
και την έλλειψη υδάτινων πόρων.  
Ο υπ. Βουλευτής της Ν.Δ. ότι η ανα-
γέννηση του πρωτογενούς τομέα 
-τόσο της γεωργίας όσο και της κτη-
νοτροφίας- αποτελεί βασικό άξονα 
της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας 
Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε ακόμα 
στις ανάγκες εκσυγχρονισμού της 
λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ώστε να απο-
ζημιώνει γρήγορα τους αγρότες για 
τις καταστροφές που υφίστανται. «Οι 
πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον 
πρωτογενή τομέα στο πρόγραμμα της 
Ν.Δ. είναι δύο», είπε ο κ. Ταγαράς. 
«Η πρώτη αφορά τα κίνητρα που θα 
δοθούν στους αγρότες, ώστε να δη-
μιουργήσουν ομάδες παραγωγών 
και συνεργατικά σχήματα, τα οποία 
θα φορολογούνται με 10%.  Η δεύ-
τερη αφορά την διεκδίκηση από την 
Ελλάδα της συμμετοχής της σε ειδικά 
ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης 
των γεωργών και των κτηνοτρόφων, 
ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνο-
λογία και να κάνουν τις μονάδες τους 
εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές…». 
Τέλος, για την διαχείριση των υδά-
τινων πόρων ο υπ. Βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας έκανε αναφορά 
σε ένα έργο που γνωρίζει καλά, κα-

θώς χρηματοδοτήθηκε, μελετήθηκε 
και σχεδιάστηκε στην περίοδο της 
θητείας του. Πρόκειται για το φράγμα 
Ασωπού, το οποίο ο ίδιος «ξεμπλόκα-
ρε» ως αν. Υπουργός ΠΕΚΑ το 2014, 
κι έτσι τώρα αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί μέσα στις προθεσμίες και να 
δώσει ανάσα σε χιλιάδες Κορίνθιους 
αγρότες. 

Με εκτίμηση 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων Νίκου Ταγαρά  
υπ. Βουλευτή Ν. Κορινθίας  

πρ. αν. Υπουργού ΠΕΚΑ 
πρ. Νομάρχη Κορινθίας 
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Τρίαθλο και φέτος στη Λίμνη Δόξα
Ο αγώνας της λίμνης Δόξας, είναι πλέον 

θεσμός..
Το Σάββατο 6 Ιουλίου μεταφερόμαστε 

σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελ-
λάδας, στην Ορεινή Κορινθία, στη λίμνη 
Δόξα. 750μ κολύμπι, 21χλμ ποδήλατο 
και 4.800μ τρέξιμο με θέα τις κορυφές 
της Ζήρειας και του Χελμού. Μια εμπειρία 
για όλους από τον αρχάριο μέχρι τον πιο 
έμπειρο τριαθλητή, σε ατομικές και ομα-
δικές κατηγορίες, μόλις 2 ώρες από την 
Αθήνα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικού του αγώνα 
είναι η απογευματινή ώρα διεξαγωγής, 
κάτι το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχο-
ντες να έρθουν αυθημερόν και να αγωνι-
στούν σε δροσερες για την εποχή θερμο-
κρασίες. 

Το event εξελίσεται περιμετρικά της λί-

μνης και ο δρόμος είναι κλειστός από οχή-
ματα. Η χρήση στολής θα επιτραπεί αν το 
νερό είναι κάτω από 24 βαθμούς κάτι το 
οποίο συμβαίνει τις περισσότερες φορές. 
Η κολυμβητική διαδρομή είναι τριγωνι-
κή και η εκκίνηση γίνεται μέσα στο νερό, 
ακολουθεί το ποδήλατο με 5 γύρους 
(4.200μ ο γύρος) και ολοκληρώνεται με 
ένα γύρο τρέξιμο, αντίθετα από την φορά 
της ποδηλασίας.

Η ομορφιά της περιοχής και η κοντινή 
απόσταση από τα δύο μεγάλα αστικά κέ-
ντρα της Αθήνας και της Πάτρας, καθι-
στούν τη λίμνη Δόξα έναν προορισμό όχι 
μόνο για αθλητές. Κάθε χρόνο θεατές, 
φίλοι και οικογένειες παρευρίσκονται για 
να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των 
αθλητών αλλά και να απολαύσουν το μα-
γευτικό τοπίο!
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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, 20001

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

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη  
του Συλλόγου ''ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ'' πάει 
στην παραλία του Κάτω Διμηνιού

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος ''Αγκαλιά-ΖΩ'' για το φε-
τινό καλοκαίρι και μέχρι τα τέλη Αυγούστου,έχει μεταφέρει τα βιβλία της δα-
νειστικής βιβλιοθήκης του κατά μήκος της παραλίας του Κάτω Διμηνιού. Τα 
βιβλία μας φιλοξενούνται απο τα καταστήματα:

-''Ταβερνάκι''      -''Αύρα''    -''Αυγουστής '' και
 προσεχώς στο ''praxilio'' και το ''caribean'' στον Πευκιά του Κάτω Διμηνιού.
 Όποιος επιθυμεί μπορεί, δωρεάν να δανειστεί κάποιο απο τα βιβλία μας που 

βρίσκονται στα αντίστοιχα καταστήματα, με τη μόνη υποχρέωση, να τα επι-
στρέψει ώστε να τα διαβάσουν και άλλοι, γιατί η γνώση είναι για να μοιράζεται. 
Στις υπαίθριες βιβλιοθήκες μας θα βρείτε και  αξιόλογη παιδική λογοτεχνία. 
Όποιος επιθυμεί επίσης, μπορεί  να αφήσει κάποιο δικό του βιβλίο. 

Καλό καλοκαίρι και καλή ανάγνωση απο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου μας. 

Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο  
Νεάπολης Κιάτου- Κάτω Διμηνιού "Αγκαλιά-ΖΩ"

Η Πρόεδρος  Αθανασία Κούγια
Η Γραμματέας  Φωτοπούλου Μαρία

Είσαι άνεργος και κάτοχος 
πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.;

Με 2.800€ σε επιδοτεί το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Νέα προγράμματα Voucher Ανέρ-
γων από 25 έως 29 ετών και από 30 
έως 45 ετών με επιδότηση 2.800€ 
και Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με 
το σύστημα επιταγής κατάρτισης 
(training voucher) και περιλαμβάνει:
1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματι-

κής συμβουλευτικής (δύο συνε-
δρίες),

2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής θεωρητικής 
κατάρτισης διάρκειας τετρακοσί-
ων (400) ωρών σε ειδικότητα του 
κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών,

3. Πιστοποίηση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν 
στο πλαίσιο του προγράμματος 

κατάρτισης, και
4. Πρακτική άσκηση- on the job 

training- συνολικής διάρκειας 
διακοσίων (200) ωρών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυ-

χιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) 
θετικής, τεχνολογικής και οικονομι-
κής κατεύθυνσης (εκτός πληροφο-
ρικής).

Αιτήσεις συμμετοχής έως 28 Αυ-
γούστου 2019.

Για πληροφορίες,
Μαριάντζελα Πανούση
Κεκ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου 

Κορινθίας
τηλ 30 2741024464 εσωτ 920
fax :302741021173
E-Mail : keta@Korinthiacc.gr   

web :www.korinthiacc.gr

Μια μοναδική μουσική βραδιά 
στο Ζευγολατιό

1η Διεθνής συνάντηση Χορωδιών

Μια μοναδική μουσική εμπειρία 
περιμένει όσους βρεθούν την Πέ-
μπτη το βράδυ, 4 Ιουλίου στο προ-
αύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ζευγολατιού. Οι δύο πολιτιστικοί 
σύλλογοι του χωριού, η Πνευματική 
Στέγη Ζευγολατιού και ο  Πολιτιστι-
κός Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας 
από κοινού με το νεοσύστατο Μου-
σικό Εργαστήρι Ζευγολατιού διορ-
γανώνουν και παρουσιάζουν την 1η 
Διεθνή Συνάντηση Χορωδιών. 

Η εκδήλωση απαρτίζεται από δύο 
μέρη. Στο πρώτο μέρος θα εμφα-
νιστούν οι φιλοξενούμενες χορω-
δίες:  Navis (Λιθουανία), Tedeum 
Adoramus (Βουλγαρία), Cantabile 
(Μολδαβία) και η βραβευμένη χορω-
δία των ΚΑΠΗ δήμου Βέλου-Βόχας. 

Στο δεύτερο μέρος θα απολαύ-

σουμε τα παιδιά του Μουσικού Ερ-
γαστηρίου Ζευγολατιού, τα οποία θα 
τραγουδήσουν χορωδιακά, ντουέτο 
και solo κομμάτια, με την συνοδεία 
κιθαρών του τμήματος κιθάρας του 
Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλ-
λόγου Βόχας. Ακόμη θα παρουσι-
άσουν έργα σε αρμόνιο, αλλά και 
solo κλαρίνο!  Τη βραδιά θα κλείσει 
η χορωδία Εφήβων και Παίδων Ζευ-
γολατιού με πρωτότυπες ερμηνείες 
χορωδιακών μουσικών κομματιών.

Σας περιμένουμε, την Πέμπτη 4 
Ιουλίου το βράδυ, ώρα 9:00 ακρι-
βώς,  να κάνουμε μαζί ένα ξεχωριστό 
μουσικό και μελωδικό ταξίδι!

Τα Διοικητικά Συμβούλια 
Του Πολιτιστικού και Λαογραφικού 

Συλλόγου Βόχας
Της Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού

Ηλεκτρονικά Ραντεβού
στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 
στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού 
του και της αξιοποίησης της τεχνο-
λογίας, είναι το πρώτο Νοσοκομείο 
της χώρας, το οποίο εντάχθηκε στην 
υπηρεσία «Ηλεκτρονικών Ραντεβού 
– eRDV» της ΗΔΙΚΑ Α.Ε σε πλήρη 
διασύνδεση με το Πληροφοριακό του 
Σύστημα, δίνοντας στους πολίτες τη 
δυνατότητα να κλείνουν εντελώς δω-
ρεάν ηλεκτρονικά ραντεβού, στα Τα-
κτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκο-
μείου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Η καταχώριση των ραντεβού 
πραγματοποιείται στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (https://
www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p), με 
τη χρήση των προσωπικών στοιχείων 

πρόσβασης του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ ή με 
τα στοιχεία πρόσβασης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας, τα οποία πα-
ραλαμβάνονται από τον Οικογενειακό 
Ιατρό.

Παράλληλα, εξακολουθούν να 
ισχύουν και τα τηλεφωνικά ραντεβού, 
συνεπώς οι πολίτες μπορούν να επι-
κοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες από 08:00 έως 14:30 απευθείας 
με την γραμματεία των Εξωτερικών 
Ιατρείων στα τηλέφωνα 2741361600 
και 2741361601. 

Όσα ραντεβού έχουν κλειστεί έως 
τώρα με το προηγούμενο σύστημα, 
ισχύουν κανονικά.  
Για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

Η Διοικήτρια  -  Δ. Καλομοίρη

https://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p
https://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p
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Προσπάθησαν και ...δικαιώθηκαν
Κάνοντας τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου 

του 2019, μόνο πολλά - πολλά ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά, 
στους αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων, 
μπορούμε να πούμε.

Μπράβο, για ότι πέτυχαν μέχρι τώρα, τόσο στους 
αγωνιστικούς στίβους όσο και δύσκολους στίβους 
των πανελληνίων εξετάσεων. Μπράβο γιατί κατά-
φεραν να κάνουν περήφανους τους γονείς τους, 
τον όμιλό μας, το Κιάτο και την Κορινθία ολόκληρη, 
αφού ο Ιστ.Ο.Σ. είναι ο μοναδικός όμιλος της Κοριν-
θίας που συμμετέχει σε αγώνες ιστιοπλοΐας για παι-
διά και νέους. Και φυσικά και πάνω από όλα τους 
ίδιους.   

Η 1η και 2η θέση στην κατάταξη των 11χρονων 
αλλά και η 3η και 4η θέση στην γενική κατάταξη 
της κατηγορίας Optimist του Περιφερειακού Πρω-
ταθλήματος Νοτίου Ελλάδας των Γιώργου Θεοδω-
ρόπουλου και Ευάγγελου Δανιήλ, τους κατέταξαν 
στους 130 καλύτερους οπτιμίστες της Ελλάδας και 
τους έδωσαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την είσο-
δό τους στην εθνική ομάδα.  Εκτός αυτού οι θέσεις 
αυτές των αθλητών μας έδωσαν στον Ιστ.Ο.Σ. την 2η 
θέση μεταξύ των 10 ομίλων της νοτίου Ελλάδας, με 
μόλις ένα βαθμό διαφορά από τον πρώτο όμιλο και 
αυτό γιατί ο τρίτος και μικρότερος ηλικιακά αθλη-
τής μας, ο Θάνος Θεοδωρόπουλος, τερμάτισε εκτός 
βαθμολογούμενης 10δας. Στον ίδιο αγώνα και στην 
κατηγορία Laser 4.7 η Δήμητρα Κοκιούση ανέβηκε 
στο 2ο σκαλί του βάθρου των κοριτσιών και ο Γιώρ-
γος Στριμμένος, στον πρώτο του αγώνα στην κατη-
γορία αυτή, πήρε την 14η θέση. 

Αν και η συμμετοχή των αθλητών μας στην εθνική 
ομάδα ήταν άπιαστο όνειρο ο Γιώργος και ο Ευάγγε-
λος, που δεν έχουν ακόμα κλείσει τα 11 χρόνια τους, 
έδωσαν μεγάλες μάχες, με τους 130 καλύτερους 
ιστιοπλόους έως 15 ετών  για να πετύχουν μια τέ-
τοια τιμητική διάκριση. Το όνειρο δεν έγινε πραγμα-
τικότητα και το τέλος των αγώνων τους βρήκε στην 
14η και 48η θέση του αργυρού στόλου αντίστοιχα. 
Όμως δεν το έβαλαν κάτω. Εξαιτίας των επιδόσεων 
τους κέρδισαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στους 
αγώνες του πανελληνίου  πρωταθλήματος για παι-
διά από 12-15 χρόνων. 

Και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των παιδιών μας 
συνεχίστηκαν. Την 26η θέση ανάμεσα στα 230 
15χρονα αγόρια εξασφάλισε ο Γιώργος Θεοδωρό-
πουλος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη 
στα τέλη Ιουνίου στη Σούδα. Παράλληλα κέρδισε 
μια θέση στην Εθνική Ομάδα που θα αγωνιστεί στο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2019. Μεγάλη επιτυχία και 
για τον Ευάγγελο Δανιήλ, που σε έναν πολύ δύσκο-
λο αγώνα από πλευράς καιρικών συνθηκών και 
ανταγωνισμού πήρε την 16η θέση στο Πανελλήνιο 
Κύπελλο 11χρονων, στο οποίο μετείχαν 170 αθλη-
τές. Να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος και ο Ευάγγελος 
ήταν πρώτοι στην άτυπη κατάταξη των αθλητών της 
περιφέρειας νοτίου Ελλάδας. 

Η Δήμητρα Κοκιούση είχε πολλά να ξεπεράσει για 
να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα laser 
4.7 και όχι μόνο το ότι ήταν η μια από τις δύο κο-
πέλες που εκπροσωπούσαν την περιφέρεια νοτίου 
Ελλάδας. Η αθλήτρια του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σι-
κυωνίων, που ένας εξωαγωνιστικός τραυματισμός 
την κράτησε μακριά από τις προπονήσεις πολλούς 
μήνες, έσφιξε τα δόντια και ρίχτηκε στη μάχη. Παρά 
τις  δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες για τους 
αθλητές που προπονούνται σε «κλειστές» θάλασσες, 
η Δήμητρα άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, 
τερματίζοντας στην 24η θέση U18 του απαιτητικού 
αυτού αγώνα.  

Στην κατηγορία Laser Radial, αποφάσισε να δοκι-
μάσει τις δυνάμεις του ο Χρήστος Πανταζής. Ο περ-
σινός πρωταθλητής με σκάφη Europe, στον πρώτο 
του αγώνα μέσα στο 2019, έπεσε στα βαθιά, συμμε-
τέχοντας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγο-
ρίας αυτής. Για τον Χρήστο, που το βάρος των προ-
σπαθειών του έχει πέσει στην προετοιμασία του για 
τις πανελλήνιες εξετάσεις η  22η θέση στην κατάταξη 
U19 μόνο επιτυχία μπορεί να χαρακτηριστεί.

Συγχαρητήρια λοιπόν στον Γιώργο Θεοδωρόπου-
λο, τον Ευάγγελο Δανιήλ, τον Θάνο Θεοδωρόπουλο, 
τη Δήμητρα Κοκιούση, το Χρήστο Πανταζή και το 
Γιώργο Στριμμένο, που αποτέλεσαν τους εκπροσώ-
πους του Ομίλου μας στους μεγάλους αγώνες της 
χρονιάς, αλλά και όλους τους άλλους αθλητές μας 
που δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στους αγώνες 
αυτούς. Ιδιαίτερα όμως συγχαρητήρια στην Άννυ 
Παναγοπούλου και τη Ματίνα Τσάπαρα, που τη φε-
τινή χρονιά αγωνίστηκαν, με μεγάλη επιτυχία, στο 
δύσκολο στίβο των Πανελληνίων.

Όλοι εμείς στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Σικυωνίων αι-
σθανόμαστε περήφανοι για τα παιδιά αυτά, που έμα-
θαν να βάζουν στόχους και να τους διεκδικούν δι-
καιώνοντας απόλυτα τις προσπάθειές τόσο τις δικές 
τους,  όσο και των γονιών τους αλλά και του ομίλου. 

Συγχαρητήρια και πάλι. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ



 • δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά

 • δεν ανάβουμε ψησταριές στην ύπαιθρο

 • δεν κάνουμε εργασίες όπως ηλεκτροκόλληση ή χρήση τροχού

Βρίσκουμε οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο www.civilprotection.gr 

 • δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από Μάϊο έως Οκτώβριο.
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