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Προτάσεις διασκέδασης
και καλοκαιρινά events
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Το νερό του Μπολατίου
πυροδότησε εκρήξεις!

Επαναλειτούργησε η ράμπα
για τα Α.Μ.Ε.Α.

Δωρεάν θαλάσσια μπάνια
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Ο Βίγια σχολιάζει
το Μουντιάλ!
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Πρωτοπόρα η Περιφέρεια
Πελοποννήσου σε Ελλάδα και Ευρώπη
Υπεγράφη η ΑΕΠΟ για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων με ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

«Ένα μεγάλο στοίχημα γίνεται
πραγματικότητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης κατά την ανακοίνωση της υπογραφής από το
ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης
των περιβαλλοντικών όρων για το
έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με
ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε έκτακτη συνέντευξη τύπου
την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, με τη
συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα
ΣΔΙΤ κ. Νικολάου Μαντζούφα και
του συνόλου των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου.
«Στην τελική φάση υλοποίησης μπαίνει το μεγάλο έργο της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων» σημείωσε
επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και συμπλήρωσε ότι
«τηρούμε τη δέσμευσή μας να
υλοποιήσουμε το έργο μέσα στην
τρέχουσα προγραμματική περίοδο και παράλληλα αναδεικνύουμε
με τον καλύτερο τρόπο ότι όπου
υπάρχει όραμα, αποφασιστικότητα
και πίστη στις δυνάμεις μας, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά
αποτελέσματα».

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

«Ποιος θα φανταζόταν λίγο καιρό πριν η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα τεράστια προβλήματα
διαχείρισης απορριμμάτων, ότι
σήμερα θα ήταν υπερήφανη για
το έργο πιλότο της χώρας, που
αποτελεί ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή
επιτυχία» τόνισε ο κ. Τατούλης,
επισημαίνοντας ότι το χρονικό διάστημα των 10 μηνών που απαιτήθηκε για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου αποτελεί
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ρεκόρ.
Πρόκειται για έργο αυστηρά
περιβαλλοντικό, με τεχνολογία
αιχμής, το οποίο έχει θωρακίσει
η αδειοδότησή του από το
ΥΠΕΚΑ και το οποίο στηρίζει
τη στρατηγική της Περιφέρειας
Πελοποννήσου να μετατραπεί από
την πιο βρώμικη Περιφέρεια σε
Περιφέρεια αειφορίας, πρόσθεσε
ο κ. Τατούλης και εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη στήριξη του
έργου από τις πολιτικές ηγεσίες
των αρμόδιων υπουργείων, τους
άμεσους συνεργάτες του τους
Αντιπεριφερειάρχες και ιδίως
από τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΙΤ κ.
Μαντζούφα.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εξέφρασε ακόμη τη χαρά
του γιατί «στην ιστορική αυτή συγκυρία αποδείξαμε ότι μπορούμε
να πετύχουμε σπουδαία πράγματα» και στάθηκε ιδιαίτερα στις
καινοτομίες του έργου, όπως την
περιβαλλοντική αδειοδότηση σε
ιδιωτική χωροθέτηση, αλλά και
στη θωράκισή του αφού έλαβε 22
θετικές γνωμοδοτήσεις από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.
Τη βεβαιότητά του ότι το έργο
θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2015
εξέφρασε ο κ. Τατούλης «όσες ενστάσεις και αν γίνουν», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και αναφέρθηκε στις ασφαλιστικές δικλείδες για

την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων, όπως τους τέσσερις διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς
και τη διασύνδεση της χρηματοδότησης με την τήρησή τους.
Ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ
κ. Νικόλαος Μαντζούφας από
την πλευρά του χαρακτήρισε
το έργο της Πελοποννήσου
«κόσμημα», τονίζοντας ότι έχουν
προβλεφθεί οι αυστηρότεροι
περιβαλλοντικοί
όροι
στην
Ευρώπη, αλλά και τη στιγμή αυτή
«ορόσημο για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου», μεταφέροντας
την ικανοποίηση των Υφυπουργών
Ανάπτυξης κ.κ. Μηταράκη και
Κωνσταντινόπουλου. Τόνισε επίσης ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η πρώτη που έχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση από
τα υπόλοιπα 13 έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα και
ότι το συγκεκριμένο έργο θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό βραβείο. «Η
χώρα από ουραγός στην Ευρώπη
στον τομέα αυτό μετατρέπεται σε
χώρα πρότυπο και αυτό το επιτυγχάνει μέσω της πιο δύσκολης Περιφέρειας, η οποία πρώτη παίρνει
περιβαλλοντική αδειοδότηση».
Ο Ειδικός Γραμματέας τόνισε
τέλος ότι για πρώτη φορά τηρήθηκαν τόσο ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες και υποστήριξε
ότι το έργο αυτό θα πρέπει να το
επιδεικνύουμε και όχι να το κρύβουμε. Απαντώντας σε ερωτήσεις
δημοσιογράφων ο κ. Μαντζούφας
τόνισε ότι η Περιφέρεια έχει δικαιωθεί για το έργο αυτό και από
το Συμβούλιο της Επικρατείας και
από την Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι
ο σχεδιασμός του ανταποκρίνεται
σε πραγματικές ανάγκες και όχι σε
φαραωνικές λογικές του παρελθόντος.
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Το νερό του Μπολατίου
πυροδότησε εκρήξεις!

Το συμβούλιο της 18ης Ιουνίου 2014 ήταν ίσως το τελευταίο αυτής της δημαρχιακής θητείας.
Σίγουρα όμως ήταν ένα από τα εντονότερα και εκρηκτικότερα των 3,5 χρόνων που πέρασαν!

Το "ευχαριστώ" του δημάρχου
Με την έναρξη του συμβουλίου
ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος πήρε το λόγο και ευχαρίστησε το δημοτικό συμβούλιο για
την αγαστή συνεργασία των 3,5
χρόνων που πέρασαν. «Θεωρώ»,
είπε «ότι περάσαμε 3,5 χρόνια, τα
οποία ήταν έστω και δύσκολα, έστω και με κάποιες
διαφωνίες, νομίζω ότι όλα γίνανε σε ένα πνεύμα
όμως καλής θέλησης και οφείλω να το αναγνωρίσω
και να το σεβαστώ. Κάποια άτομα, θα λείψουν από
το Συμβούλιο είχαν πολλά πράγματα να προσφέρουν
ακόμα. Βέβαια έρχονται καινούργιοι άνθρωποι. Θεωρούμε ότι κι αυτοί θα είναι αντάξιοι των προσδοκιών του κόσμου που τους ψήφισε».
Ήθελα να πω», συνέχισε «ότι τα 3,5 χρόνια αυτά
που περάσαμε ήταν, ακόμα και για εσάς που πολλοί δεν καταλαβαίνατε τα προβλήματα που ζήσαμε,
έχουμε ανέβει ένα σκαλί, ένα σκαλί μόνο, λίγο καλύτερα και πρέπει να γίνει πολύ πολύ μεγάλη μάχη με
τους παλιούς και τους νέους συμβούλους, οι οποίοι
θα έρθουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι καλό για τον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προσπάθησα να μη ξεχωρίζω νομίζω τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση, προσπάθησα να είμαι
ίσος απέναντι σε όλους. Αν κάποτε δεν το κατάφερα,
να ζητήσω ένα συγνώμη», κατέληξε.

Ιστορική έδρα το Βοχαϊκό!
Ο Θανάσης Περαχωρίτης στην εισήγησή του
αναφέρθηκε στην δυνατότητα που δίνει ο Καλλικράτης για τον ορισμό ιστορικής έδρας. «Λόγω του
τοπωνυμίου», είπε, «η πρότασή μου είναι ως ιστορική έδρα του Δήμου μας, να οριστεί το Βοχαϊκό,
προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά. Γιατί μάλλον 3,5
χρόνια δεν τα καταφέραμε εμείς οι 27 να φέρουμε
τους 2 πρώην Δήμους τόσο κοντά».

φυλλάδιο κ. Μπέζο αναφέρατε "διασφαλίσαμε επάρκεια νερού για
όλους και με την ολοκλήρωση του
έργου στα τέλη του 2014 θα έχουμε νερό καθαρό και πόσιμο". Εάν
λοιπόν όπως πολύ έντιμα αναφέρετε ότι στα τέλη του 2014 θα έχει
ολοκληρωθεί το έργο, γιατί ο Δήμος και βάσει και
με το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών μεταφορών πλήρωσε τα ποσά των 21.539,76 και 2.460 με
τα υπ' αριθμ. ΧΕΠ 01019Α και 00142Β για ένα έργο
που δεν προσφέρει αυτό για το οποίο ανέφερε, ότι
θα προσφέρει η τεχνική έκθεση, προς το παρόν τουλάχιστον».
Ο Δημ. Μπέζιος διάβασε την απάντησή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο και ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Χρόνια απασχολούσε το χωριό μας η επάρκεια και
ποσότητα του νερού ύδρευσης, το οποίο ήταν σε κατάσταση άθλια. (…) Στις αρχές του 2013 ο Δήμαρχος
μού ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση από ιδιωτικό
φορέα να εγκαταστήσει μονάδα καθαρισμού του νερού στο Μπολάτι, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα
αποτελέσματα.
Η μονάδα ολοκληρώθηκε σε λειτουργικό επίπεδο το Σεπτέμβριο μήνα του έτους 2013, έγιναν οι
πρώτες εξετάσεις στην έξοδο της μονάδας και τα
αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Το νερό είναι γάργαρο. Στη συνέχεια επισκευάσαμε τη δεξαμενή, την
καθαρίσαμε, την απολυμάναμε με έξοδα του φορέα.
Κι αρχές Οκτωβρίου εισαγάγαμε στο δίκτυο καθαρό
νερό, έντονα χλωριωμένο και όξινο, για να καθαρίσουμε το δίκτυο. Διορθώσαμε όλες τις διαρροές, με
αποτέλεσμα να φτάσουμε να έχουμε την αντικειμενι-

κή κατανάλωση των παροχών. Με
δαπάνη του φορέα αξιοποιήθηκε η
γεώτρηση πλησίον της δεξαμενής,
ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με μια ποσότητα νερού 5 κυβικά την ώρα. Έγινε πλήρης αυτοματοποίηση των δύο γεωτρήσεων
και επικοινωνία με τη μονάδα, ώστε να ελέγχεται η
λειτουργία τους. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία
και το νερό καθαρίζεται πλήρως κι αυτό τεκμηριώνεται με τις διαρκείς αναλύσεις που έχουν γίνει, ακόμα
και από τους δημόσιους φορείς. Η δυναμικότητα της
μονάδας είναι από 200-280 κυβικά και αυτό έχει να
κάνει με την ποιότητα του νερού που έμπαινε στη μονάδα, διότι δεν είναι σταθερή. (…) Από την ημέρα της
έναρξης μέχρι σήμερα από τη μονάδα έχουν περάσει
50.000-60.000 κυβικά νερού. Αυτό πιστοποιείται και
από την άτυπη επιτροπή που έλεγξε το έργο το Μάρτιο του 2014».
Η απάντηση Μπέζιου πυροδότησε ένταση μεταξύ
του ιδίου, του πρόεδρου του δημάρχου και άλλων
συμβούλων με τον Θανάση Περαχωρίτη. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος θεώρησε πώς η ερώτησή του έμεινε κατ’ ουσίαν αναπάντητη. Τόνισε με
έμφαση πώς «Μία από τις υποχρεώσεις που είχα
και απέτυχα ήταν να διασφαλίσω και το τελευταίο
ευρώ των δημοτικών ταμείων», καθιστώντας ακόμη πιο εκρηκτική την ατμόσφαιρα στο συμβούλιο,
ανταλλάσοντας βαριές εκφράσεις με τον δήμαρχο
Βέλου-Βοχας και τον αντιδήμαρχο ΟΙκονομικών
Βασίλη Τρωγάδη και αναγκάζοντας τον πρόεδρο
Γιώργο Δαρδάνη να διακόψει το συμβούλιο για να
ηρεμήσουν τα πνεύματα!

Το νερό του Μπολατίου
Μεγάλη κουβέντα έγινε μεταξύ προέδρου Μπολατίου Δημήτρη Μπέζιου και Θανάση Περαχωρίτη
για το έργο του νερού στο χωριό. Ο κ. Περαχωρίτης είχε καταθέσει ερώτημα σχετικά με το υδρευτικό έργο το οποίο ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα
με το έγγραφο της εταιρείας Α. & Γ. Α.Ε. Ενεργειακή
ή Α. & Γ. Α.Ε. Αλέξανδρος και Γιώργος με αριθμό
πρωτοκόλλου 204112013 και ημερομηνία 4-11-13,
αναφέρει ότι - μέσα λοιπόν σε εισαγωγικά αναφέρω
τι γράφει το έγγραφο της εταιρείας, που πιθανόν να
μην γνωρίζει ο Δημήτρης. "Εγκατέστησε η εταιρεία
κινητή μονάδα επεξεργασίας του παρεχόμενου από
τις γεωτρήσεις νερού ύδρευσης, ώστε αυτό να διοχετεύεται μέσα στη δεξαμενή στο δίκτυο πόσιμο".
Αυτά γράφει η εταιρεία, όχι εγώ. "Η μονάδα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, 4-11-13, με δυναμικότητα
200-230 κυβικά ανά ημέρα". Στο προεκλογικό σας

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

τιµές
χονδρικής

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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4 Τα εν Δήμω...

Επανατοποθετήθηκε και λειτουργεί
η ειδική ράμπα για άτομα με κινητικά
προβλήματα στην παραλία Βραχατίου
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Δωρεάν Θαλάσσια
Μπάνια για τους δημότες
του Δήμου Βέλου Βόχας
Ο Δήμος Βέλου Βόχας στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων, ξεκινάει και φέτος για 3η
συνεχή χρονιά θαλάσσια μπάνια για τους δημότες του από:
Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014
έως και Σάββατο 2 Αυγούστου 2014
Οι διαδρομές έχουν ως εξής:
• ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ-ΣΤΙΜΑΓΚΑ-ΤΑΡΣΙΝΑΠΟΥΛΙΤΣΑ-ΚΡΗΝΕΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ
• ΧΑΛΚΙ-ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ- -ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ(ΚΑΠΗ)ΒΟΧΑΪΚΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
• ΚΑΛΕΝΤΖΙ - ΒΡΑΧΑΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:
10:00 π.μ. από ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
12:30 μ.μ. από Παραλία Κοκκωνίου
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:
10:00 π.μ. από ΧΑΛΚΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
12:30 μ.μ. από Παραλία Βραχατίου
Όσον αφορά το Καλέντζι αρχικά θα πραγματοποιούνται δύο δρομολόγια την εβδομάδα κάθε
Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
του Δήμου: 2741 3 60522 και 2741 3 60507.

Σ

ε λειτουργία βρίσκεται ήδη μετά από
τη συντήρησή της η ειδική ράμπα για
άτομα με κινητικά προβλήματα στην
παραλία Βραχατίου. Ο Δήμος Βέλου Βόχας
σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Βόχας
ανταποκρινόμενοι στο σχετικά αίτημα του Σωματείου Α.με.Α Κορινθίας εγκατέστησε από
το καλοκαίρι του 2013 ειδική ράμπα (Α.με.Α
– με κάθισμα σε σιδηροτροχιά) στην παραλία
Βραχατίου για τη διευκόλυνση των ατόμων με
κινητικά προβλήματα.
Πρόκειται για κάθισμα που κινείται πάνω
σε ένα σταθερό μεταλλικό διάδρομο και
δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικά
προβλήματα, να μεταφέρονται από την ακτή

μέσα στη θάλασσα, και να απολαμβάνουν το
μπάνιο τους. Η τοποθέτηση ενός διαδρόμου,
έχει γίνει κάθετα προς την ακτογραμμή (στα
ανατολικά του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα),
ο οποίος επιτρέπει την είσοδο στο νερό
ακόμη και χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων
και θα χρησιμοποιείται για την γενικότερη
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.).
Η λειτουργία του συστήματος ξεκινά από το
σημείο όπου ο χρήστης έχει πρόσβαση στην
ακτή και καταλήγει μέσα στην θάλασσα. Με
τον τρόπο αυτό συνάνθρωποί μας με κινητική
αναπηρία θα μπορούν διαθέτοντας αυτονομία,
να απολαμβάνουν τα θαλάσσια μπάνια τους, τα
οποία είναι απαραίτητα για την την υγεία τους.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας

τηλ. 27410 50385, fax: 27410 50386, κιν.: 6974 722281

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ
10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από

30€

ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •
ΤΗΛ. 27410 87149

Γνώμη
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Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος
για το Δημοτικό Θέατρο
Βέλου Βόχας

Ένας χρόνος πέρασε από την ομολογουμένως επιτυχημένη παρουσίαση
του έργου «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Αμερικανού συγγραφέα Άρ.
Μίλλερ σε σκηνοθεσία Τάκη Τσαρσιταλίδη. Ο δεύτερος χρόνος ξεκινάει με
την πρόσκληση για την σύσταση της νέας θεατρικής ομάδας αλλά σύντομα
θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια της
θεατρικής παιδείας στον Δήμο μας (σεμινάρια υποκριτικής, διαλέξεις από
κορυφαίους ανθρώπους της θεωρίας και της πράξης του θεάτρου, παρακολουθήσεις παραστάσεων, κ.α.)
Για κάθε μία δράση θα βγαίνει ξεχωριστή ανακοίνωση κάθε φορά με
όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σε αυτές κάθε ενδιαφερόμενου.
Για τη σύσταση της θεατρικής ομάδας ορίζουμε αρχικά τρεις συναντήσεις με τον σκηνοθέτη της θεατρικής μας ομάδας, τις ακόλουθες ημέρες
και ώρες στην αίθουσα θεάτρου του Δημοτικού σχολείου στο Βέλο.
Σάββατο 12/7/2014
Δευτέρα 14/7/2014
Τετάρτη 16/7/2014
και ώρα 19:00 – 21:00
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής τηλέφωνα:
α) 6877880471 Τάκης Τσαρσιταλίδης
β) 2741 3 60522 Κατερίνα Μασούρη
Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296

«Γνωρίζοντας το Ιστορικό
παρελθόν της Κορινθίας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Φίλοι Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου», ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο ενός
προγράμματος με τον γενικό τίτλο «Γνωρίζοντας το Ιστορικό παρελθόν της Κορινθίας», προγραμμάτισε μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν επισκέψεις και γνωριμία σε:
Αρχαιολογικούς χώρους
Μεσαιωνικά κάστρα
Ιερούς τόπους – Βυζαντινά μνημεία της Κορινθίας
Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014 και
αφορά την επίσκεψη σε δυο αξιόλογα αρχαιολογικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου. Συγκεκριμένα:
Επίσκεψη στη «Ρωμαϊκή Έπαυλη» στην περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου και ξενάγηση από την κ. Ζωή Ασλαμαντζίδου, αρχαιολόγο και
Επίσκεψη στον «Αρχαιολογικό χώρο Ηραίου Βουλιαγμένης» και ξενάγηση από την κ. Γιώτα Κασσσίμη, αρχαιολόγο της ΛΖ΄ ΕΠΚΑ.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι πρόγονοί μας επέλεξαν τον συγκεκριμένο χώρο του Ηραίου να φτιάξουν ένα Ιερό αφιερωμένο σε μια μεγάλη
θεά τους, την Ήρα. Η φύση εδώ δεν είναι καθόλου φειδωλή σε ομορφιά. Η
ατμόσφαιρα αλλάζει διάθεση και αργά το δειλινό θα μπορέσουμε να απολαύσουμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα στον Κορινθιακό κόλπο!
Ο απογευματινός μας περίπατος θα ολοκληρωθεί με μια όμορφη βόλτα
δίπλα στα υπήνεμα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης.
Για να έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε όλα αυτά, θα πρέπει
να δηλώσουμε, έγκαιρα, συμμετοχή στα τηλέφωνα 2741025352 και
2741071690, πρωινές ώρες.
Η αναχώρηση θα γίνει από την Πλατεία του Αγίου Νικολάου, στην Κόρινθο, στις 18.00 και η επιστροφή, στο ίδιο σημείο, στις 22.30.
Τιμή συμμετοχής 5 ευρώ.
Θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να γνωρίσουμε, οπτικά και ιστορικά, μια πανέμορφη κορινθιακή
γωνιά!
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Αντώνης Σταυρόπουλος

Αγγελική Πατακού

Γνώμη
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Ημερίδα για την προώθηση των εμβολιασμών
στους επαγγελματίες Υγείας
Στην ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση
των εμβολιασμών στους
επαγγελματίες Υγείας συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Παιδείας και
Απασχόλησης κ. Θεοφάνη
Στεφανόπουλου, η οποία
πραγματοποιήθηκε
στο
πλαίσιο του τριετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Hprolmmune – Promotion
of Immunization for Health

Professionals in Europe
(www.hproimmune.eu)
από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής
και Εργασιακής Ιατρικής
στο ξενοδοχείο Royal
Olympic την Τρίτη 8 Ιουλίου
2014.
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας»
δήλωσε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι

η κατάρτιση σύγχρονων
πολιτικών
τεχνοκρατικά
τεκμηριωμένων ώστε να
έχουν την κατά το δυνατό
καλύτερη εφαρμογή και
αποτελεσματικότητα προς
όφελος των πολιτών».
Το πρόγραμμα έχει ως
στόχο την ενημέρωση των
επαγγελματιών υγείας για
τους αναγκαίους εμβολιασμούς για την προστασία
τους και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πιο σημαντικά λοιμώδη νοσήματα,

δεδομένου ότι αποτελούν
σημαντικό επαγγελματικό
κίνδυνο για τους ίδιους.
Ταυτόχρονα, τα λοιμώδη νοσήματα μπορούν να
απειλήσουν την υγεία των
ασθενών και να αποτελέσουν σοβαρή πρόκληση για
τη δημόσια υγεία.
Η έρευνα κατά τη διάρκεια του προγράμματος
ανέδειξε τα 5 εμβόλια που
συστήνονται για όλους τους
επαγγελματίες υγείας, που
αφορούν την Ηπατίτιδα

Β, την εποχική γρίπη, την
Ιλαρά – Ερυθρά και Παρωτίτιδα (MMR) – τον Τέτανο, τη Διφθερίτιδα και τον
Κοκκύτη (Td/Tdap) και την
Ανεμευλογιά. Η ερευνητική
ομάδα διερεύνησε επίσης
τους αποτρεπτικούς παράγοντες για τον εμβολιασμό
των επαγγελματιών υγείας,
οι οποίοι εντοπίζονται στον
ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο
και τη μη διάθεση εμβολίων
στο χώρο εργασίας.

Πέτρος Τατούλης: «Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση
για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου»
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
μαζί με τον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και τη ΓΑΙΟΣΕ θα επιχειρήσουν την
επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου
στην Πελοπόννησο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης κατά την ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
για τη συνεργασία της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του ΟΣΕ για το
σκοπό αυτό και σημείωσε ότι «η
επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου
της Πελοποννήσου δεν ήταν μια
εύκολη υπόθεση γιατί το δίκτυο δεν
ήταν σε κίνηση. Χρειάστηκε μεγάλη
προσπάθεια για να πείσουμε για την
εκ νέου κινητοποίησή του».
Αναφερόμενος στο μοντέλο ΣΔΙΤ,
που υιοθετήθηκε για το έργο αυτό,
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
ανέφερε ότι είναι το μόνο μοντέλο
που μπορεί να επιμερίσει ευθύνη
στην Περιφέρεια και συμπλήρωσε ότι η επανεκκίνηση θα γίνει με
βάση ένα μοντέλο βιωσιμότητας και
αυτοχρηματοδότησης ώστε να μην
είναι αναγκασμένη να καταβάλλει το
κόστος η Περιφέρεια.
«Στόχος μας είναι να επανκεκκι-

Στο Πεκίνο και
την “Bite China”
ταξίδεψε η «Μυθική
Πελοπόννησος»

νήσουμε το σύνολο του σιδηροδρόμου και στην προσπάθειά μας αυτή
προσπαθούμε να εμπλέξουμε και
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
για να λειτουργήσει το τρένο και
στην Ηλεία και την Αχαΐα, σύμφωνα
με το σχεδιασμό μας» δήλωσε επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τατούλης στην επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου από τον Ισθμό
στο Λουτράκι τονίζοντας ότι «ολοκληρώθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει ήδη

αδειοδοτηθεί σε 1,5 μήνα μόλις,
που αποτελεί και χρόνο ρεκόρ».
«Το 2011 όταν αναλάβαμε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου δεν ήταν σε κίνηση. Εξαρχής
επιδιώξαμε την επανενεργοποίησή
του και αναλάβαμε την ευθύνη διαμόρφωσης του οικονομοτεχνικού
μοντέλου» δήλωσε τέλος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και τόνισε
ότι «με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε αυτή τη διαδικασία ξεπερνάμε και το εμπόδιο
των μνημονιακών υποχρεώσεων
της χώρας».

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Γνώση

Διεύθυνση Σπουδών:

ΜεΘΟδΙΚΟ
Βέλο

27420
33933

μαθηματικά:
Φυσική-χημεία:

Λούτας Γιάννης
σίδερης Φώτης
Λέκκας νίκος

Βραχάτι
Λέχαιο

27410
55983

Στο Πεκίνο ταξίδεψε η «Μυθική
Πελοπόννησος», όπου συμμετείχε
στην «Bite China» τη μεγαλύτερη
τουριστική έκθεση της Κίνας, η
οποία πραγματοποιήθηκε από τις
27 έως τις 29 Ιουνίου. Καθοριστικό
παράγοντα για τη συμμετοχή στη
συγκεκριμένη έκθεση αποτέλεσε
το γεγονός ότι από τις 15 Ιουνίου
έως τις 19 Οκτωβρίου υπάρχει για
πρώτη φορά δυνατότητα απευθείας
αεροπορικής σύνδεσης Κίνας με
Αθήνα, η οποία δημιουργεί την προοπτική έτσι ώστε να αποτελέσει η
Κίνα μια δυναμική τουριστική αγορά
για την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον. Η
έκθεση συγκεντρώνει κάθε χρόνο
περισσότερους από 49.000 επαγγελματίες επισκέπτες και οι εκθέτες
ξεπερνάνε τους 800 από 80 χώρες.
Αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση
όσον αφορά την κινεζική τουριστική
αγορά.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
συμμετείχε με περίπτερο εντός του
stand του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού και του χώρου συναντήσεων, ενώ το πληροφοριακό υλικό
και λεύκωμα της Πελοποννήσου
που δόθηκαν στους επισκέπτες είναι
μεταφρασμένα στην κινεζική γλώσσα. Το περίπτερο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο κ. Βασίλειος Κωστής, ο οποίος δήλωσε
ότι οι προξενικές αρχές θα σταθούν
αρωγός σε κάθε προσπάθεια της
Περιφέρειας για ενίσχυση των σχέσεων με την Κινεζική αγορά.

Γνώμη
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Αν παρατηρήσουμε τους χώρους στους οποίους συγκεντρώνονται τα
απορρίμματα, είτε αυτοί είναι οι δρόμοι μιας πόλης, είτε ο χώρος που ο Δήμος διαθέτει τα απορρίμματα, θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι αποτελούνται
από μια τεράστια ποικιλία υλικών. Παρά το μέγεθος της ποικιλίας, είναι δυνατό να ταξινομήσουμε τα απορρίμματα σε γενικές κατηγορίες ανάλογα με
την προέλευσή τους ή όπως λέμε, την “πηγή” τους.

Α

κούγοντας τη λέξη τηγανέλαια η πρώτη μας σκέψη
πηγαίνει στο χρησιμοποιημένο λάδι και δυστυχώς
σταματάει εκεί …, και όμως υπάρχει συνέχεια…
Τα
τηγανέλαια
αποτελούν ένα ρύπο που αν διατεθεί με
■
ακατάλληλο τρόπο, προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές
Γράφει η
επιπτώσεις.
Ασημακοπούλου
Τα λίπη, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεΦωτεινή
μα, συχνά απορρίπτονται στον νεροχύτη, πρακτική που
Γεωτεχνολόγος, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή τους συσσώρευση στις
Μηχανικός
σωληνώσεις αποχετεύσεων. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες
Περιβάλλοντος
τόνοι χρησιμοποιημένων βιορευστών καταλήγουν στις
χωματερές και από εκεί στον υδροφόρο ορίζοντα, με καταστροφικές επιπτώσεις για την ποιότητα των υδάτων.
Τα τηγανέλαια μπορούν να ανακυκλωθούν σε βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιηθούν, αντί των ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
εξόρυξή τους και τις εισαγωγές καυσίμων. Με τον τρόπο
αυτό, το όφελος είναι διπλό, για τα νοικοκυριά και το περιβάλλον.
Η EcoRap A.E. των αδερφών Ραψωματιώτη με τη συνέργεια των σχολείων του Δήμου Βέλου – Βόχας ήδη
συλλέγει τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από τους χώρους των σχολείων όπου υπάρχουν ειδικοί κάδοι για τη
συλλογή τους.
Η ανταπόκριση των πολιτών στην προσπάθεια αυτή δεν
είναι η αναμενόμενη. Πιστεύω πως κυριότερος παράγοντας δεν είναι η αδιαφορία, αλλά κυρίως η άγνοια των
βλαβερών συνεπειών που προκαλούμε στο περιβάλλον
άθελά μας. Μπορούμε πολύ απλά να συλλέγουμε στο σπίτι μας σε πλαστικά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικού το
λάδι μας και να το πηγαίνουμε σε ειδικά σημεία συλλογής.
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Οι κατηγορίες απορριμμάτων είναι :
Αστικά. Περιλαμβάνουν αυτά που παράγονται, ως επί το πλείστον, εντός
ενός οικισμού, εξαιρουμένων των εργοστασίων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών που μπορεί να βρίσκονται εντός οικισμού. Τα αστικά απορρίμματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Οικιακά. Εμπορικά. Νοσοκομειακά. Οικοδομών. Δημοτικά. Βιομηχανικά. Αγροτικά. Μεταλλευτικά - Λατομικά.
Από τα παραπάνω συνειδητοποιούμε ότι το μέγεθος των απορριμμάτων
είναι τεράστιο και η ανάγκη μας για να το βελτιώσουμε και να ανακυκλώνουμε ακόμα μεγαλύτερη.
Τελευταία ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης στον τομέα της ανακύκλωσης είναι η Ελλάδα, καθώς το ποσοστό των απορριμμάτων που ανακυκλώνει «αγγίζει» μόλις το 18% με 20% επί των παραγόμενων σκουπιδιών, τη
στιγμή που ο γενικότερος στόχος για την ανακύκλωση αστικών στερεών
αποβλήτων έως το 2020 είναι 50%.
Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλες πόλεις δεν διαθέτουν μπλε κάδους, ενώ απουσιάζουν από το σύστημα ακόμη και ολόκληρες
Περιφερειακές Ενότητες. Ο Δήμος Κορινθίων βρίσκεται σε καλό δρόμο. Οι
πολίτες στην περιοχή της Κορινθίας έχουν ήδη δείξει την ευαισθητοποίηση
τους στο θέμα της ανακύκλωσης γιατί όχι μόνο διαθέτουν όλο και περισσότερα ανακυκλώσιμα προϊόντα, αλλά έχουν επισκεφτεί πολλές φορές το εργοστάσιο ανακύκλωσης των αδερφών Ραψωματιώτη, στη θέση Κοκορέτσα
στο Μπολάτι για να διαθέσουν και άλλα προϊόντα ανακύκλωσης. Επιπλέον,
αρκετές φορές μας έχουν ξαφνιάσει ευχάριστα με το ενδιαφέρον τους, με
τηλέφωνα και επισκέψεις ώστε να ενημερωθούν ακόμα καλύτερα για θέματα που αφορούν στον τομέα της ανακύκλωσης.
Αυτές οι κινήσεις δείχνουν τη θέληση για την αλλαγή, για ένα καθαρό
περιβάλλον.

Λίγα λόγια
για τα Τηγανέλαια

ρ

Κατηγορίες
Απορριμμάτων

Κ έ ντ
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EC

α.ε.

www.ecorap.gr

BOX CENTER

www.kenppe.gr

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

www.ecoradio.gr
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QUIZμια

Πολλά κουστού
ράβονται
καλοκαιριάτικα!
Για να δούμε ποια
θα μείνουν
και το φθινόπωρο
και ποια θα τα
φάει ο σκώρος!

12ο Πανελλήνιο Ερασιτεχνικό
Φεστιβάλ Θεάτρου, 1-10 Αυγούστου Κόρινθος
Το Κορινθιακό Θεάτρο Βασίλης Ρώτας σε συνεργασία με το δήμο Κορινθίων διοργανώνουν το 12ο Φεστιβάλ Θεάτρου "ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2014". Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί μεταξύ 1-10 Αυγούστου στο Δημοτικό Θέατρο
Κορίνθου και θα συμμετάσχουν 10 θεατρικά σχήματα από Ελλάδα και Κύπρο.

πορούν
μ
α
ν
έ
μ
ο
δ
ε
δ
α
τ
τέ πώς
Μην ξεχνάτε πο ζητούμενα!
Ο ιπτάμενος
ν
εύκολα να γίνου
Φωτιές
λόγω ανέμων
Οι δυνατοί άνεμοι και η μεγάλη ζέστη σε συνδυασμό με
...βραχυκυκλώματα της ΔΕΗ
έφεραν δύο φωτιές σε οικόπεδα στο Κοκκώνι και στο Λέχαιο.
Μάλιστα η δεύτερη φωτιά που
προήλθε από βραχυκύκλωμα
σε κολώνα της ΔΕΗ έκαψε 7
στρέμματα γης, 10 μελίσσια και
κινδύνεψε ένα σπίτι!

3 ατ

οι

καλύ

τα προσωπα

1

1. «Δεν ήσουν …ο σωματοφύλακας τω
απέτυχες εσύ, σημαίνει ότι αποτύχα
Αντιδήμαρχος Οικονομικών ΒέλουΠεραχωρίτη για τη δήλωσή του ότι απέ

2. «Το όχι αυτό, επειδή έχουμε πει κι ά
και με τα ΕΠΑΛ, να είναι όχι» ΘΑΝΑ
Σύμβουλος Βέλου-Βόχας, απαντώντα
για τη δημιουργία πολυϊατρείου δεν είν
Περιφερειακών Ιατρείων…

3. «Τον Καλλικράτη θα τον βρείτε μπα
Θερίζει ο Καλλικράτης.», ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ απευθυνόμεν
συμβούλους.

Η ΔΕΗ φέρνει πρόωρες
Ποιες είναι οι πιθανές η

Παραλιακή οδός Κοκκωνίου, Κοκκώνι Κορινθίας 20002, τηλ. 27420 33108, 27420 33408,
fax: 27420 32486 www.kokonibeachhotel.com / email: info@kokonibeachhotel.com

Η πραγματοποίηση εκλογών το φθινόπωρ
ρασκήνιο, συζητιούνται συγκεκριμένες Κυρι
2η και 9η Νοεμβρίου. Η πόλωση μεταξύ κυ
δημιουργεί ήδη προεκλογική ατμόσφαιρα, εν
τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Και αυτ
που θα αναδειχθεί τότε, θα κριθεί αν υπάρχει
Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσ
Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκέντ
τος για τη μικρή ΔΕΗ κατατείνει ακριβώς στ
τό να εμποδιστεί η εκλογή
ΠτΔ από την παρούσα Βουλή
προκειμένου να προκληθούν
εκλογές. Βαρύ χτύπημα για
την κυβέρνηση ήταν η διαφοροποίηση του προέδρου
της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη ο
οποίος τάχθηκε υπέρ της σύγκλησης της ολομέλειας προκειμένου να συζητηθούν οι
προτάσεις για δημοψήφισμα.
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Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με έγγραφο
που υπογράφει ο πρόεδρος της Κώ-

Αίτημα της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" για αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία "Παπουτσή"
στας Σχοινοχωρίτης και απευθύνεται
στις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου
Βέλου – Βόχας ζητά την «αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε δημοτική
πλατεία και τοποθέτηση νέων». Το έγγραφο αναφέρει: «Αξιότιμοι κύριοι,
σας ενημερώνουμε ότι το προηγούμενο διάστημα με ενέργειες του Συλλόγου μας εξωραϊστηκε η δημοτική

πλατεία στη θέση «Γέφυρα Παπουτσή»
της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού.
Αιτούμαστε την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και τη τοποθέτηση
νέων. Τα ήδη υπάρχοντα φωτιστικά σώματα είναι ακατάλληλα για την τριγωνική
αυτή πλατεία.
Αναμένοντας τις ενέργειες της υπηρεσίας σας».

Συναυλία στο Βραχάτι

«Τα τραγούδια
του πατέρα μου»

ύτερες

τάκες
2

3

ων ευρώ του Δήμου και επειδή
αμε κι εμείς», ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ,
-Βόχας, απευθυνόμενος στον Θανάση
έτυχε να προστατέψει τα ευρώ του δήμου

άλλα όχι εδώ μέσα με τα Ταχυδρομεία
ΑΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ, Δημοτικός
ας στην διαβεβαίωση του δημάρχου πως
ναι προαπαιτούμενο το κλείσιμο των

αστούνι οι καινούργιοι που ερχόσαστε.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, επικεφαλής
νος στους νεοεκλεγέντες δημοτικούς

ς εθνικές εκλογές;
ημερομηνίες

ρο είναι μια πολύ ισχυρή πιθανότητα. Στο παιακές, όπως η 12η και η 19η Οκτωβρίου ή η
υβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης
νώ οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από
τό γιατί ανάλογα με τη γενική πολιτική εικόνα
ι ή όχι μέτωπο 180 βουλευτών για να εκλεγεί
σα Βουλή.
τρωση 120 ψήφων υπέρ του δημοψηφίσματη δημιουργία της αίσθησης ότι είναι δυνα-

Το Σάββατο 26 Ιουλίου στην παραλία Βραχατίου
θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία από τους
γιους των μεγάλων ερμηνευτών Μπιθικώτση,
Πάριου και Διονυσίου. Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης
junior, ο Χάρης Βαρθακούρης (γιος του Γιάννη Πάριου) και ο Στέλιος Διονυσίου θα ενώσουν τις φωνές τους ερμηνεύοντας τραγούδια των πατεράδων
τους που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 10:00 μ.μ., έχει είσοδο (με μπύρα ή αναψυκτικό) 10,00 €, ενώ κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο τηλ. 6936 746010.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

Εορτασμός της Αγ. Μαρίνας
Ο Δήμαρχος και o
Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Βέλου, σας
προσκαλούν να τιμήσετε
με την παρουσία σας, τον
Εορτασμό της πολιούχου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ στις 16 & 17 Ιουλίου 2014.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Τετάρτη 16 Ιουλίου,
ώρα 19:00 Μέγας
Ασματικός Εσπερινός ώρα 21:00 Περιφορά Ιερών
Λειψάνων και Αγίας Εικόνας της Μεγαλομάρτυρος
• Πέμπτη 17 Ιουλίου, ώρα: 7:30 – 10:30, Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία

Ο Κ. Κόλλιας δεν ψήφισε το
νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ»
Ο Κ. Κόλλιαs δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τη «μικρή
ΔΕΗ», παρότι ακούμε δέχτηκε αρκετές πιέσεις για να το
κάνει. Ο Κ. Κόλλιας δεν θα μπορούσε να ψηφίσει το νέο νομοσχέδιο
γιατί ως γνωστόν ήταν προϊστάμενος (πριν γίνει βουλευτής) στη ΔΕΗ
και δεν θα μπορούσε να «πουλήσει»
τους υπαλλήλους της. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο Κ. Κόλλιας
την ώρα της ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο δεν ήταν στην βουλή αλλά
στο σπίτι του στο Σολωμό Κορινθίας!
Γεγονός το οποίο ανάγκασε τη ΝΔ να
τον αντικαταστήσει με άλλον βουλευτή ώστε να ψηφίσει το
νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ».

Το καλοκαίρι είναι εδώ
!

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

Πηγή: www.protinews.gr
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Το χωριό Σουληνάρι

Γενικά στοιχεία
Με την ονομασία «Σουληνάρι» έχουν καταγραφεί συνολικά οι εξής επτά (7) οικισμοί – χωριά
στην ελληνική επικράτεια:
Σωληνάρι Νομού Βοιωτίας : Μέχρι το 1912
λέγονταν «Σουληνάρι». Στις 31 Αυγούστου 1912
γίνεται διόρθωση του ονόματος του οικισμού σε
«Σωληνάρι». Στις 4 Δεκεμβρίου 1997 ο οικισμός
υπάγεται διοικητικά στο δήμο Αλιάρτου.
Σωληνάριον Νομού Αρκαδίας : Στις 30 Αυγούστου 1927 (ΦΕΚ 179, τεύχος Α΄) η κοινότητα Ρούβαλη μετονομάζεται σε «Σωληνάριον».
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1928 (ΦΕΚ 193, τεύχος Α΄)
μετονομάζεται σε Νέα Χώρα. Στις 4 Δεκεμβρίου
1997 (ΦΕΚ 244,τεύχος Α΄) ο οικισμός προσαρ-

μέρος Α΄
τάται στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
Σωληνάριον Νομού Αργολίδος : Το 1912 ως
«Σουληνάρι» ανήκε στην κοινότητα Τολού. Στις
16 Μαΐου 1928 ο οικισμός καταργήθηκε. Το 1971
αναγνωρίζεται εκ νέου. Στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ
87, τεύχος Α΄) ο οικισμός αποσπάται από το δήμο
Ερμιόνης και προσαρτάται στο δήμο Ερμιονίδας.
Σωληνάρι Νομού Κοζάνης (1/2/1927 –
14/5/1928) : Παλαιά ονομασία της κοινότητας
Μεταμορφώσεως του δήμου Κοζάνης.
Σουληνάρι Νομού Κορινθίας : Υπάγεται διοικητικά στο δήμο Βέλου – Βόχας.
Σουληνάρι Νομού Μεσσηνίας : Υπάγεται διοικητικά στο δήμο Πύλου – Νέστορος.
Σουληνάρι Νομού Αχαΐας : Πρόκειται για χωριό της περιοχής των Καλαβρύτων.
Από αυτά διατηρούνται μέχρι σήμερα ως «Σουληνάρι ή Σωληνάρι» της Κορινθίας, της Μεσσηνί-

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος,
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών
Ζευγολατιού "Κοινωνία"
τηλ.: 6945 832.094
email: Korinthios13@yahoo.gr
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ας, της Αχαϊας, της Αργολίδος και της Βοιωτίας.
Το Σουληνάρι του νομού Κορινθίας αποτελεί
έναν ημιορεινό οικισμό, που εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κορίνθου και 6 χιλιόμετρα
περίπου νοτιοδυτικά του Ζευγολατιού. Αναπτύσσεται σε υψόμετρο 180 μ και είναι κτισμένο στην
κοιλάδα του χειμάρρου Ζαπάντι. Απαριθμεί σήμερα 397 κατοίκους (βλέπε Απογραφή Πληθυσμού 2011). Υπάγεται διοικητικά στο δήμο Βέλου
– Βόχας, του οποίου και αποτελεί τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με την
γεωργία (σουλτανίνα, ελαιοκαλλιέργειες κ.α.) και
σε ένα μικρό ποσοστό με την κτηνοτροφία.
Στα παλαιά χρόνια για την διευκόλυνση της
επικοινωνίας των κατοίκων υπήρχε τηλεγραφείο
και Ταχυδρομείο. Επίσης, κάθε Κυριακή απόγευμα στο προαύλιο της Εκκλησίας του χωριού
μαζεύονταν οι κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι και
έκαναν γλέντι με χορούς.
Στο χωριό σήμερα υπάρχει ένας ενεργός αγροτικός συνεταιρισμός και ένας ενεργός Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος με την επωνυμία
«Ζαπάντης». Επίσης λειτουργεί ένα συσκευαστήριο (αφοί Σιάτου), ένα καφενείο (Παναγιώτης
Καλλάς) και μία ταβέρνα (Σπύρος Μίχος). Υπάρχει και ένα δημοτικό σχολείο το οποίο σταμάτησε
να λειτουργεί την προηγούμενη δεκαετία, διότι
υπήρχε μικρός αριθμός παιδιών. Αργότερα και
για τον ίδιο λόγο τερμάτισε την λειτουργία του
και το δημοτικό σχολείο του όμορου χωριού του
Χαλκείου.
Υπήρχαν στη περιοχή και δύο νερόμυλοι. Ο
ένας ανήκε στο Σοφοκλή Μπουβή και ο άλλος
στο Νίκο Μπαχταλιά. Από αυτούς σήμερα διασώζεται μονάχα ένα τμήμα τοίχου του νερόμυλου
του Μπαχταλιά, που μοιάζει, εάν το προσέξει κανείς από κοντά, με ένα κομμάτι πελώριου τείχους
το οποίο χώνεται μέσα στο λόφο.

Προέλευση
της ονομασίας του χωριού
Η ονομασία «Σουληνάρι» έχει καθαρά ελληνική προέλευση και ειδικότερα βυζαντινή. Στο έργο
‘Στρατηγικόν’ του βυζαντινού αυτοκράτορος
Μαυρικίου (539 – 602 μ. Χ.) αντλούμε πληροφορίες σχετικά με το βυζαντινόν σωληνάριον.
Το βυζαντινόν σωληνάριον ήταν, κατά πάσα
πιθανότητα, εφεύρεση των βυζαντινών. Όλες οι
πραγματείες περιγράφουν το σωληνάριον ως
μέρος της εξάρτυσης των τοξοτών, το οποίο
πρόσφερε στον βυζαντινό τοξότη πολλά πλεονεκτήματα με μικρό κόστος και βάρος. Ουσιαστικά
ήταν ένας σωλήνας ή ένας αγωγός, ένα κομμάτι
ξύλου κενού στο εσωτερικό του, που γέμιζε με
μικρά (κοντά) βέλη, γνωστά ως «μύαι», και τα
εκτόξευε.
Συνεχίζεται στο επόμενο
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100 χρόνια πριν... Οι εφημερίδες έγραφαν...
Η κήρυξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου και
συλλαλητήρια για τη σταφίδα
Η κήρυξη του 1ου Παγκοσμίου
Πολέμου

Τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 16/29 Ιουλίου 1914 ανακοινώνουν την κήρυξη πολέμου
μεταξύ Αυστρίας και Σερβίας. Η δολοφονία
στο Σαράγεβο της Βοσνίας (επαρχία της Αυστροουγγαρίας) του αρχιδούκα διαδόχου
της Αυστρίας Φερδινάνδου και της συζύγου
του, Σοφία φον Τσότεκ, από το νεαρό σπουδαστή Γαβριήλ Πρίντσιπ, φανατικό οπαδό
της πανσλαβικής εθνικιστικής κίνησης,
έδωσε την αφορμή. Η Αυστρία έστειλε στη
Σερβία τελεσίγραφο, με το οποίο της έθετε
όρους απαράδεκτους. Η Σερβία απάντησε
ότι αποδεχόταν όλους σχεδόν τους όρους,
αλλά η απάντησή της αγνοήθηκε.
Η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ με πρωτοσέλιδο
πηχυαίο τίτλο αναφέρει: «ΕΚΗΡΥΧΘΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ.
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ».
Στην συνέχεια αναφέρεται στα γεγονότα
που οδήγησαν στην κήρυξη του πολέμου:
«Την στιγμή καθ’ ην αι τέσσαρες Μεγάλαι Δυνάμεις, κατά πρωτοβουλίαν της Αγγλίας απεπειράθησαν να προλάβουν τον πόλεμον δια
της προταθείσης εν Λονδίνω Διασκέψεως,
συνέβη ό,τι συνήθως συμβαίνει εις ομοίας
περιστάσεις. Αντί να τον εμποδίσουν, τον επέσπευσαν. Διότι μετά την αποδοχή της προτάσεως από μέρους της Γερμανίας, Ιταλίας και
Γαλλίας, απέμενεν η υπόσχεσις της Ρωσσίας,
Αυστρίας και Σερβίας περί αναστολής παντός
στρατιωτικού μέτρου μέχρι της εκδόσεως της
εν Λονδίνω αποφάσεως. Εάν η Αυστρία και
η Ρωσσία εδέχονται τούτο αι ελπίδες περί
βελτιώσεως της καταστάσεως επεκράτουν
οριστικώς. Πάσα αναβολή, συζήτησις και διαπραγμάτευσις θα ήτο εις όφελος της ειρήνης.
Διότι θα κατεδήλου από μέρους της Αυστρίας
την πρόθεσιν συμβιβασμού. Εάν η απόφασης
αυτής περί πολέμου ήτο οριστική, αντί πάσης
απαντήσεως θα επέσπευδε τας εχθροπραξίας. Η ειρήνη και ο πόλεμος επί τινάς ώρας
υπήρξαν εξ ίσου πιθανά και εξηρτήθησαν εκ
της απαντήσεως ταύτης. Η Αυστρία επροτίμησε το δεύτερον. Και ο πόλεμος εκηρύχθη!».

Συλλαλητήριον Διαμαρτυρίας

Δύο χρόνια αργότερα στις 25 Ιουλίου
1916 και πάλι στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ διαβάζουμε για τις διαμαρτυρίες των αγροτών
της Βόχας για την εξαγωγή της σταφίδας:
«ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
(Ιδιαίτερον τηλεγράφημα)
ΒΡΑΧΑΤΙ, 24 Ιουλίου. Λαός απάντων χωρίων Βόχας τέως δήμου Κορίνθου εν πολυπληθεστάτω συλλαλητηρίω και επιβλητικωτάτω
συνελθών σήμερον εν τω χωρίω Βραχατίω
επί τη καταπληκτική ειδήσει ότι Αγγλική Κυβέρνησις απηγόρευσε την εξαγωγήν εις Αγγλίαν ξηράς Σουλτανίνας επιτρέψασα τοιαύτην μόνον κατά το ήμισυ της κατά το παρελθόν
έτος εξαχθείσης, συνάμα δε επί απαγορεύσει
χλωράς τοιαύτης υπό Κυβερνήσεως εις Θεσσαλονίκην πλήρης απογοητεύσεως και απελπισίας και τρόμω συσχεθείς εξέδοτο το εξής

ψήφισμα:
Διώρισε πολυμελή επιτροπήν και ενετείλατο αυτή όπως μεταβή αύριον αυτόσε
και επιδώση εις την Σεβαστήν Κυβέρνησιν
το ψήφισμα τούτο, δι’ου παρακαλείται αύτη
όπως μεριμνήσει περί τε της άρσεως του μέτρου τούτου της Αγγλικής Κυβερνήσεως, κατ’
εξοχήν δε περί άρσεως του μέτρου υπό της
Κυβερνήσεως περί απαγορεύσεως της εισαγωγής χλωράς τοιαύτης εις Θεσσαλονίκην.
Παρακαλούμεν προστατεύσατε τους σταφιδικούς πληθυσμούς εν τω ζωτικώ τούτο ζητήματι, ούτινος η μη εξυπηρέτησις θέλει περιαγάγη αυτούς εις πλήρη απελπισίαν.
Επιτροπή: Οικονόμου, Πανουσόπουλος, Ζιούβας, Ρομπότης».

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Πηγή: Αρχείο Εφημερίδων
Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος
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οΦΘαΛμοΛοΓικο
κεντρο Βοχασ
Δρ.

ΣΕΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

M.D, PhD, FEBO, MSc

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α΄ Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλµολογικής Εταιρείας Master στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Σπύρου Κοκκώνη 12, Ζευγολατιό Κορινθίας
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΤΕΤΑΡΤΗ:
16:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 14:00
16:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00 - 20:00

ΤΗΛ./FAX: 213-0229511

Ραντεβού: 6981-502072

Επείγοντα: 6947-725814
e-mail: sergiotali@hotmail.com

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

μικρεσ αγγελιεσ
Ο Όμιλος Εταιρειών Παναγιώτη &
Δημήτρη Ραψωματιώτη, στα πλαίσια
Κυρίες -Κύριοι με αυτοπεποίθηση και δυναμι- ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του,
σμό ζητούνται για 4ωρη πρωϊνή ή απογευματινή επιθυμεί να καλύψει τη θέση
εργασία σε τηλεφωνικές πωλήσεις στα γραφεία
Βοηθός Λογιστή
μας. Αθήνα – Πάτρα – Άσσος Κορινθίας. Επιθυ- Οι αρμοδιότητες:
μητή εμπειρία. Μισθός 250 € τηλ: 6984010767 Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας του ΛογιστηρίΚος Δημήτρης. 24/06
ου.
Η ECORap Α.Ε. στα πλαίσια ανάπτυ- Έλεγχος και παρακολούθηση των λοξης των δραστηριοτήτων της, επιθυ- γιστικών διαδικασιών.
μεί να καλύψει τη θέση
Καταχωρήσεις παραστατικών και τιΧειριστής ανυψωτικού μολογίων.
Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας.
Τήρηση ισολογισμών.
περονοφόρου
Παρακολούθηση μισθοδοσίας.
Τα απαιτούμενα προσόντα:
Προσόντα
• Κάτοχος διπλώματος χειριστή ανυ- Πτυχιούχος ΑΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.
ψωτικού περονοφόρου.
• Απόφοιτος Λυκείου / Τεχνικού Λυ- Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
κείου / Σχολής.
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, επι- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
(σε προφορικό και γραπτό λόγο).
θυμητή.
• Δίπλωμα οδηγού Γ’ ή Ε’ κατηγορί- Άριστη γνώση H/Y, μεγάλη ευχέρεια
στο χειρισμό εφαρμογών Ms Office
ας, επιθυμητό.
(Word, Excel).
Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών.
Προσφορά
Παροχές Εταιρείας:
• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο και οργανωμένο περι- Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Προοπτικές εξέλιξης.
βάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
να αποστείλουν βιογραφικά σημει- να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: eco@rap-sa.gr ή ώματα στο e-mail: info@rap-sa.gr με
την ένδειξη: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
στο fax: 27410 50888
Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνο- (Κωδικός θέσης: 002).
δεύονται από φωτογραφία των υπο- Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.
ψηφίων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
επικοινωνίας: 27410 50888.
επικοινωνίας: 27410 74488.

ζητουνται για εργασια

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση τροφίμων στο
Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση του
Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. Πληρο11/07
φορίες στο τηλ. 6945 832094
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τ.μ. με παλιά μονοκατοικία 80 τ.μ. στον Άνω Άσσο, πίσω από
το Δημοτικό Σχολείο. Τηλ. 6977308420. 24/06

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος
154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και τριφασικό
ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’
2741-0-56496. 24/06

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)
• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820
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Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα καταλήγουν στην ανακύκλωση�

Έ

γγραφο απέστειλε η εταιρεία Διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και εν γένει απορριμμάτων των
Αφών Ραψωματιώτη προς τους Υγειονομικούς
Φορείς και Δήμους του νομού μας κοινοποιώντας το
μάλιστα στον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης με θέμα την
ενημέρωση τους για την απόρριψη επικίνδυνων ιατρικών
αποβλήτων.
Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά:
«Αξιότιμοι κύριοι,
Η ECORAP A.E. αναλαμβάνει πρωτοβουλία, να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Περιφερειακή
Ενότητα μας, ώστε να γνωστοποιήσει ένα θέμα που αντιμετωπίζει και στο οποίο εμπλέκεται μεγάλο τμήμα επιχειρήσεων που ανήκουν στον ιατρικό και φαρμακευτικό
χώρο.
Η εταιρία μας λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2011. Σκοπός της λειτουργίας της, είναι η παραλαβή & ο διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) που συλλέγονται
στους μπλε κάδους των δημοτικών διαμερισμάτων της
Περιφερειακής Ενότητας και αποτελεί τη μοναδική αδειοδοτημένη εταιρεία με αυτό το αντικείμενο.
Η ECORAP A.E. συνεργάζεται με τους Δήμους της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για τη συλλογή, μεταφορά και εναπόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Παραλαμβάνει, διαχωρίζει και δεματοποιεί τα ανακυκλώσιμα υλικά ανά είδος προωθώντας τα, για την παραπέρα
διαδικασία ανακύκλωσης.
Εκτελεί δηλαδή μία δραστηριότητα με πολλαπλές θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις, για την
ποιότητα ζωής, πρωτίστως στη Περιφερειακή μας Ενότητα και κατ’ επέκταση στη χώρα μας.

Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε κατά τη
διαδικασία αυτή, είναι η εύρεση μέσα στα ανακυκλώσιμα υλικά που διαχωρίζουμε, υλικών που ανήκουν στα
Επικίνδυνα Μολυσματικά Ιατρικά Απόβλητα. Καθημερινά
εντοπίζουμε μεγάλο αριθμό από σύριγγες, υλικά με αίμα
(βαμβάκια, γάζες, κ.λ.π.), καθώς επίσης, διάφορα άλλα
υλικά που προέρχονται από ιατρικές και παραϊατρικές
δραστηριότητες.
Τα υλικά αυτά ως γνωστό απαγορεύεται να απορρίπτονται μέσα στους κάδους όπου απορρίπτονται Αστικά
Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) και ακόμη περισσότερο στους
μπλε κάδους των δήμων, στο υλικό των οποίων γίνεται
χειρωνακτικός διαχωρισμός.
Ως γνωστόν, η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για
τη χώρα μας βάσει των:
ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β1419/ 1.10.03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από
υγειονομικές μονάδες»,
ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής Υπουργικής απόφασης
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β’ 604),
KYA 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ 30.6.2006)
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο
5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινής Υπουργικής
απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρ-

φωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας
91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».»
KYA 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/02.03.2007) “Έγκριση
Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κλπ”
είναι κοινή, για όλες τις ιατρικές μονάδες (νοσοκομεία, κλινικές, μικροβιολογικά εργαστήρια, διαγνωστικά
κέντρα, άλλες ιατρικές ειδικότητες) και τις οδοντιατρικές
μονάδες. Επικίνδυνα Μολυσματικά Ιατρικά Απόβλητα
επίσης, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν και από
τη δραστηριότητα των φαρμακείων.
Λόγω λοιπόν των κινδύνων για τη δημόσια υγεία αλλά
και για την υγεία των εργαζομένων της επιχείρησης μας,
που εγκυμονεί η απόρριψη τους στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, παρακαλούμε τους συλλόγους για την ενημέρωση των μελών τους και τους φορείς του Δημοσίου
για την επιμελημένη ενημέρωση και τον έλεγχο, ώστε να
τηρηθεί η Νομοθεσία η οποία καθορίζει σαφώς τη διαχείριση τους με:
• Ορθό διαχωρισμό των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων • Συσκευασία αυτών • Προσωρινή αποθήκευση • Τελική διάθεση για αποτέφρωση σε αδειοδοτημένη
εταιρεία
Τηρώντας λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο ο καθένας
από τη μεριά του, συμβάλει στη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας. Ο σεβασμός στο συνάνθρωπο είναι η μόνη Ελπίδα για τη δημιουργία στη Περιφερειακή Ενότητα και στη
χώρα μας ενός καθαρότερου περιβάλλοντος, ενός περιβάλλοντος που όλοι κατά βάθος επιθυμούμε να ζούμε.
Για την ECORAP A.E.,
Δημήτρης Ραψωματιώτης»

Η RAP MEDIA (ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) στα
πλαίσια της συνεχούς δυναμικής και ανάπτυξης ζητά στέλεχος για να καλύψει
τη θέση του :

Τεχνικού Ήχου & ψηφιακής Εικόνας

Τα απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ τεχνικού ήχου και εικόνας.
Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε ραδιόφωνο.
Εμπειρία ως dee-jay, επιθυμητή.
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Άριστη γνώση H/Y.
Παροχές Εταιρείας:
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα
στο e-mail: info@rap-sa.gr. Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από
φωτογραφία των υποψηφίων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας:
27410 74488.

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Νέο διοικητικό συμβούλιο
στον Άρη Βοχαϊκού

A.Γ.Σ. Άπις - Διοίκηση τμήματος βόλεϊ

Στο ρυθμό του Μουντιάλ

Συστάθηκε σε σώμα την Τρίτη 1 Ιουλίου το διοικητικό
συμβούλιο του ΑΟ Άρη Βοχαϊκού, με αρκετά νέα και
φιλόδοξα πρόσωπα και με στόχο να πρωταγωνιστήσει
στην Β2 κατηγορία Κορινθίας.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θωμάς Κεφοκέρης,
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ματζίδης Δημήτριος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλαντζής Αλέκος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Νικολάου Απόστολος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παναγιώτης Μπιτσάκος
ΤΑΜΙΑΣ: Οικονόμου Φίλιππος
ΜΕΛΟΣ: Ευάγγελος Μπάρτζης
Επίσης η διοίκηση ανακοινώνει ότι στο τιμόνι της ομάδας θα είναι και φέτος ο Πέτρος Βελέντζας καθώς έκρινε άκρως επιτυχημένη την περσινή
του δουλειά στο σύλλογο.

βραζιλια-γερμανια 7-1
ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΛΟΤΤΕΣ!...

Ε

ίχα πει σε προηγούμενο άρθρο ότι η Ισπανία είναι το
φαβορί για την κατσαρόλα. Λόγω
ότι είχε βρει την συνταγή σε τέτοια
τουρνουά, έχει έναν αξιοσέβαστο
προπονητή, αλλά κυρίως έχει ένα
ποιοτικό υλικό για να πάει μπροn
στά. Το καρπούζι όμως βγήκε σε
Σχολιάζει ο Βίγια
αυτή την διοργάνωση μάπα! Στημένες λεμονόκουπες όλοι τους και ντεφορμέ. Όπως
εξελίχθηκε ο ημιτελικός, μου την έσπασε πολύ που
έβαλε στο τέλος ο Οσκαρ το γκολ. Χάλασε η ομορφιά
του πίνακα. Άλλο είναι να βλέπεις το 0-7 και άλλο είναι
να βλέπεις το 1-7. Και μου την έσπασε ακόμα περισσότερο, επειδή μαγαρίστηκε ο Νόϊερ. Ήταν κρίμα να
σπάσει χθες η παρθενιά του...
Τέλος πάντων, το τελικό συμπέρασμα δεν είναι η
μεγάλη μπάλα που ομολογουμένως έπαιξε η Γερμανία, αλλά το τρομερό ξεβράκωμα που έπαθε χθες η
Βραζιλία, αυτό λέει όλος ο κόσμος. Μια χώρα που επί
50 χρόνια θεωρείτο η κοιτίδα του ποδοσφαίρου, έπεσε χθες από ψηλά χωρίς αλεξίπτωτο και διελύθη στα
εξ’ ων συνετέθη. Ούτε τα συντρίμμια της δεν έμειναν.
Και το χειρότερο; Έχασε εντελώς και την εκτίμηση του
κόσμου. Με τα πέντε δάχτυλα τη δείχνουν τώρα όλοι...
Εντάξει, η φτήνια και η χαμηλή ποιότητα αυτής της
Βραζιλίας είχε φανεί από τα προηγούμενα παιχνίδια.
Αλλά τέτοια ξευτίλα, τέτοιο ξεπεσμό και τέτοιο στυγνό
βιασμό, δεν τον περίμενε και δεν τον φανταζόταν κανένας άνθρωπος στον πλανήτη.
Αυτοί οι παίκτες κατέρριψαν τον θρύλο και τον μύθο

Θέτοντας υψηλούς στόχους από
την πρώτη αγωνιστική χρονιά η
Διοίκηση του Άπις προχώρησε
σ εκλογή τριμελούς επιτροπής
υπεύθυνη για το τμήμα Βόλει. Τα
μέλη του Άπις που εκλέχθησαν
είναι
Αναστάσιος Πισιμίσης,
Γιώργος Μπουλντάς και Λίτσα

Κοντογιάννη.
Η επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε από το Δ.Σ. με σκοπό την ανάπτυξη του
τμήματος κατεβάζοντας ομάδες σ όλες τις ηλικιακες κατηγορίες σ αγόρια
και κορίτσια βασικός στόχος η ομάδα των Ανδρών να συμμετάσχει στο
Πρωτάθλημα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος με σκοπό την άνοδο
στην Β’ Εθνική.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται Καλή Επιτυχία και θα είναι πάντα δίπλα τους.

όλων των παλιών ιερών τεράτων που έχει βγάλει αυτή
η χώρα. Δεν ήταν η έλλειψη ποιότητας που έχουν. Δεν
ήταν ότι δεν μπορούσαν ν’αλλάξουν μια πάσα μεταξύ
τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν, ότι δεν έκαναν ούτε
ένα τάκλιν πάνω στον αντίπαλο. Αυτό που έκαναν,
δηλαδή, με την Κολομβία. Τ-Ι-Π-Ο-Τ-Α!!! Μόνο με τα
μάτια μάρκαραν, λες και ήταν δεμένοι με σπόγγο πάνω
στο χορτάρι. Αυτό συζητάει σήμερα όλος ο κόσμος.
Αυτοί δεν ήταν ποδοσφαιριστές. Ήταν κυρίες επί των
τιμών, που έκαναν βαθιά υπόκλιση, για να περάσουν ο
Κλόζε, ο Μίλερ, ο Κρος και οι υπόλοιποι. Όχι, δεν μειώνω, τους Γερμανούς, που είχαν πάθος, δύναμη, θέληση και καθαρό μυαλό. Τους Βραζιλιάνους μειώνω.
Το ανάθεμα, όμως, δεν πέφτει μόνο πάνω σ’αυτούς
τους παίκτες. Πέφτει και πάνω στον Σκολάρι. Αποδείχθηκε, ότι το Μουντιάλ του 2002 δεν το πήρε αυτός,
αλλά ο Ρονάλντο, ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Καφού και οι υπόλοιποι παικταράδες που είχε τότε. Και η μεγάλη του ανυπαρξία φάνηκε
2 χρόνια αργότερα μέσα στην Πορτογαλία, που τον
έπιασαν δύο φορές κορόιδο ο Ρεχάγκελ και οι Έλληνες
παίκτες και του βούτηξαν το τρόπαιο. Και τι έγινε που
οι Γερμανοί βρήκαν απέναντι τους ένα σάκο του μποξ;
Αυτό που έχει σημασία ήταν η αέναη κίνηση τους, η
αυτοσυγκέντρωση τους, η έξυπνη τακτική τους και
κυρίως ο κυνισμός τους. Πάντως, αυτοί οι άνθρωποι, ούτε λυπούνται, ούτε σέβονται. Μόλις σε βρούνε
μπόσικο, σε βάζουν κάτω και σου βγάζουν αίμα από τ’
αυτιά, από τη μύτη, από το στόμα και από τον κώλο...

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-0 (4-2)
ΜΑΤΣ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ

Π

ροσέξτε μια βασική λεπτομέρεια, που λέει πολλά.
Η Αργεντινή απέκλεισε στα πέναλτι την Ολλανδία.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Η Ολλανδία απέκλεισε στα πέναλτι την Κόστα Ρίκα και
η Κόστα Ρίκα απέκλεισε στα πέναλτι την Ελλάδα.
Αφού καμιά, λοιπόν, δεν κέρδισε κανονικά την
άλλη, άρα και οι τέσσερις αυτές ομάδες είναι αγωνιστικά ισάξιες. Είναι όπως αυτό που λένε κάποιοι, ότι το
μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυφύλακας είναι όργανο,
άρα, ο αστυφύλακας είναι μπουζούκι.
Τέρμα όμως το χιούμορ και το λογοπαίγνιο και ας
μιλήσουμε σοβαρά. Αυτή η διαδικασία με τα πέναλτι
μόνο τους προπονητές βολεύει και τους βγάζει από
το αδιέξοδο. Χθες, φάνηκε καθαρά από την αρχή, ότι
τόσο ο Ολλανδός, όσο και ο Αργεντινός προπονητής
είχαν μία μόνο βασική επιδίωξη. Να μην δεχθούν γκολ.
Και από κει και πέρα, όπου το πει και όπου κάτσει,
στη διαδικασία με τα πέναλτι. Και για να το καταφέρουν, ένα ήταν το μυστικό. Με διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα πιάνω εγώ τον Μέσι, με διπλά και τριπλά
μαρκαρίσματα πιάσε εσύ τον καραφλό.
Έτσι η μπάλα θα παίζεται συνεχώς στο κέντρο και η
μπουγάδα καθάρισε. Ποιος Φαν Πέρσι, ποιος Σνάιντερ,
ποιος Ιγκουαΐν, ποιος Παλαιό και ποιος Αγκουέρο...
Με εξουδετερωμένους τον Μέσι και τον Ρόμπεν, ελαχιστοποιούνται πολύ οι πιθανότητες για κάποιο γκολ.
Αποτέλεσμα; Ένα ματς βαρετό, ανούσιο, χωρίς
ρυθμό, χωρίς φάσεις, χωρίς συγκίνηση και σασπένς.
Ένα ματς των δύο προπονητών και όχι των παικτών.
Οι παίκτες μεταβλήθηκαν σε πειθήνια όργανα των δύο
προπονητών, χωρίς καμία προσωπική ενέργεια και
πρωτοβουλία.
Αλλά, ρε, παιδί μου πως αντιστρέφονται έτσι τα
πράγματα. Στα πέναλτι με την Κόστα Ρίκα, ο Φαν Γκάαλ
άλλαξε τον τερματοφύλακα και έγινε αμέσως μάγκας.
Χθες, δεν έκανε το ίδιο και κάθισε στο παγωτό. Έγινε
αμέσως δάγκας...

Ο Βίγια σας περιμένει όλους
στην αθλητική εκπομπή του

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ
9.00 - 10.00

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

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

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Coffee, food & drink πινακοθηκη
Ό,τι θέλεις για το καλοκαίρι σου…είναι εδώ�

Φέτος η Πινακοθήκη στο Βραχάτι υπόσχεται ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Υπό νέα διεύθυνση με ανεβασμένη διάθεση κάθε στιγμή αποκτά
μια ιδιαίτερη πινελιά. Κάθε στιγμή είναι ιδανική επιλογή για καφέ, smoothies, snacks, σαλάτες, πιάτα, ποικιλίες κρεατικών από φρέσκα και
ντόπια κρέατα! Ο νέος ιδιοκτήτης της, Κων/νος Τσιλιμπάρης έχει δώσει στο χώρο και στο μενού την προσωπική του ξεχωριστή νότα.

To κύμα... έργο τέχνης! Η θάλασσα... Έργο τέχνης!
Η παραλία έργο τέχνης... Ανακάλυψέ τα όλα στην...
πινακοθήκη! Ό,τι θέλεις για το καλοκαίρι σου…είναι
εδώ! Μουσική για όλες τις ώρες και...
κάθε απόγευμα
και βράδυ ,
φαγητό, ποτά,
ποικιλίες
και τα
διασημότερα
κοκτέιλς!
Coffee, food
& drink
πινακοθήκη!

Καθημερινά... για βουτιές,
καφέ, ποτά, σνάκς δίπλα στο
κύμα!
Ανέμελες στιγμές, όπως τις
θες!
Με την κατάλληλη μουσική για
όλες τις ώρες.
Κάθε απόγευμα και βράδυ,
για καφέ, φαγητό, ποικιλίες
κρεατικών από φρέσκα και
ντόπια κρέατα!
Και οι στιγμές γίνονται μεθυστικές, με τα πιο δροσερά ποτά
και διασημότερα κοκτέιλς!

Νέα πρόσωπα, νέες εμπειρίες και τώρα,
υπό νέα διεύθυνση. Coffee, food & drink
πινακοθήκη, στην Παραλία Βραχατίου.
Όλα αρχίζουν εδώ... Ζήσε τα!

Όταν η διασκέδαση ζωγραφίζει... Όταν το
καλοκαίρι αποκτά χρώμα...όλα αρχίζουν
εδώ και δεν τελειώνουν ποτέ! Ζήσε τα!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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&ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
άλλες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

11 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Σάββατο 12 Ιουλίου,
9.00 μ.μ. Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Γυναικών Ελληνοχωρίου
διοργανώνει
παραδοσιακό γλέντι με
τους Π. Λάλεζα και Ν. Φιλιππίδη. Συμμετέχουν τα
χορευτικά τμήματα του
συλλόγου και η χορευτική
ομάδα φίλων του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Ακολουθεί γλέντι και χορός μέχρι
το πρωί. Στην Πλατεία Ελληνοχωρίου. Είσοδος &
χορός ελεύθερα.

4 έως τις 25 Ιουλίου. Οι “Υδροναύτες” παρουσιάζουν στην Δημοτική Πινακοθήκη μια έκθεση περιβαλλοντικού χαρακτήρα με θέμα “Σιωπηλός κόσμος”. Οι φωτογραφίες της έκθεσης προέρχονται από την συλλογή του
φωτογράφου Κώστα Λαδά και περιέχει εκθέματα από τους αυτοδύτες: Δημήτρη Κανελάκη, Σωκράτη Καράλη,
Λοϊζο Λοϊζου, Κώστα Σταματιάδη, Νίκου Γκίκα και Παναγιώτη Τασιαδάμη. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Δευτέρα – Παρασκευή : 09.00-13.00, Δευτέρα : 19.00-21.00 Είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 11 έως Δευτέρα 28 Ιουλίου.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014. Πληροφορίες, έντυπο πρόγραμμα και κρατήσεις, καθημερινά 9:00
π.μ. – 2:00 μ.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, Πυλαρινού 84 α’ όροφος και στα τηλέφωνα:
27410 21236 & 27410 28048, http://libkor.gr/vivliothiki.
Παρασκευή 11, Σαββάτο 12, Κυριακή 13 Ιουλίου 8.30 μ.μ. 14η χορωδιακή συνάντηση. Διοργάνωση Σύλλογος Άσσου-Λεχαίου “Η Ρέα”. Είσοδος ελεύθερη.
Σάββατο 12 Ιουλίου. Η Ένωση Κρητών Κορινθίας “Ο Ψηλορείτης” διοργανώνει μια κρητική βραδιά με ζωντανή κρητική μουσική από τον λυράρη Στέλιο Ανδρουλιδάκη και την παρέα του, μεζέδες και άφθονη τσικουδιά στο “Deluxe” (παραλία Καλάμια, Κόρινθος). Μετά τις 10 μμ. Τιμή ποτού με μεζέ 5 ευρώ.

Σάββατο 12 & Κυριακή
13 Ιουλίου. 20ο Διεθνές
Φεστιβάλ Παραδοσιακού
χορού και μουσικής από
την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ στην Πλατεία Ηρώων Ζευγολατιού.
Συμμετέχουν χορευτικά
τμήματα από την Μολδαβία, Κορέα, Γεωργία, Αρμενία αλλά και την Ελλάδα.
Μια μοναδική εκδήλωση
που γιορτάζει φέτος τα 20
χρόνια της.
Κυριακή 20 Ιουλίου,
9.00 μ.μ. Μια ξεχωριστή
μουσική βραδιά
στην
πλατεία Μπολατίου, με την
Φιλαρμονική της Ακράτας
σε διεύθυνση Χρήστου
Ασημακόπουλου και την
βραβευμένη χορωδία του
Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου στην πρώτη της εμφάνιση ως χορωδία “Νέας
Διάπλασης” σε διεύθυνση
Μαρίας Γερόλυμου. Είσοδος ελεύθερη!
Παρασκευή 25, Σάββατο
26 Κυριακή 27 Ιουλίου.
Για 10η χρονιά διοργανώνεται η Rock Συνάντηση
Κιάτου! Σε αυτή την συνάντηση θα μπορέσουμε να
παρακολουθήσουμε
ζωντανά τους Sabah the Band,
ByDaWay, Έλευση, Γκασταρμπαίτερ, Daddys Work,
Blues Band, Yesterdaze,
Aqua Barons, Imam Baildi,
Felix, Andreas Psihalis. Στον
Προφήτη Ηλία Βέλου. Ώρα
έναρξης 20.30. Ελεύθερη είσοδος
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