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Κδαυ μΠοΛατιου:
ΖΗτειται μεΛΛον
Το ΚΔΑΥ των αδελφών Ραψωµατιώτη στο Μπολάτι είναι το µοναδικό στην Κορινθία και
ένα από τα τρία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κι ενώ θα περίµενε κανείς να δουλεύει
ασταµάτητα, στραγγαλίζεται επιχειρηµατικά και οικονοµικά από την γραφειοκρατία,
την αναλγησία και την κωλυσιεργία του ελληνικού δηµοσίου.
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ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
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για την απώλεια
του Θ. Κανελλόπουλου
Μια εβδοµάδα µετά το σοβαρό
τραυµατισµό του από έκρηξη
στο εργαστήριο πυροτεχνηµάτων έχασε τη µάχη µε το
θάνατο. Μηνύµατα συγκρατηµένης αισιοδοξίας για τους
υπόλοιπους τραυµατίες
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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Προτάσεις διασκέδασης
και καλοκαιρινά events
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1-5 οκτωβρίου στην παλιά
εΛΒιοΧυμ η 6η Πανελλήνια δυνατά στις μεταγραφές
Έκθεση "ΚορινΘια 2014" αοΖ και Άρης Βοχαϊκού
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ιΣτοριΚα: το χωριό Σουληνάρι, µέρος Β΄ | 111 χρόνια πριν: Το σταφιδικό ζήτηµα στη Βόχα
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Οδύνη και θρήνος για την απώλεια
του Θύμιου Κανελλόπουλου
Μια εβδομάδα μετά το σοβαρό τραυματισμό του από έκρηξη στο εργαστήριο πυροτεχνημάτων
έχασε τη μάχη με το θάνατο τη Δευτέρα 21 Ιουλίου. Μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας
για τους υπόλοιπους τραυματίες

Ή

ταν λίγο πριν το μεσημέρι
της Δευτέρας 14 Ιουλίου
όταν μια δυνατή έκρηξη συγκλόνισε το Ζευγολατιό. Η έκρηξη
που σημειώθηκε στην επιχείρηση
πυροτεχνημάτων των Αφών Κανελλόπουλου, είχε ως αποτέλεσμα
τον σοβαρό τραυματισμό των δυο
αδελφών (Θύμιου και Σωτήρη Κανελλόπουλου) αλλά και των δύο
μικρότερων παιδιών του Θύμιου.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αμέσως στο Νοσοκομείο Κορίνθου με
δικά τους οχήματα και από κει διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία των
Αθηνών: Ο Σωτήρης στο Θριάσιο
Νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα παιδιά στην εντατική του Παίδων "Αγία
Σοφία"και ο Θύμιος με καθολικά
εγκαύματα 90% στην εντατική του
ΚΑΤ. Μία εβδομάδα αργότερα, τη
Δευτέρα 21 Ιουλίου ο Θύμιος άφησε
την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας
στο πένθος την οικογένειά του, τους
φίλους και συγχωριανούς του, αλλά
και όσους τον είχαν γνωρίσει μέσω
της κοινωνικής ή επαγγελματικής
δραστηριότητάς του.
Εν τω μεταξύ για τους υπόλοιπους τραυματίες υπάρχουν μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας,
αφού η κατάστασή τους είναι εξαιρετικά κρίσιμη, φαίνεται όμως ότι
ανταποκρίνονται θετικά στις φροντίδες των γιατρών.

Ψηφίσματα και μηνύματα
συμπαράστασης

Από την πρώτη στιγμή που έγινε
γνωστό το γεγονός της έκρηξης και
του σοβαρού τραυματισμού των μελών της οικογένειας Κανελλόπουλου δόθηκαν στη δημοσιότητα μηνύματα συμπαράστασης από φορείς
και συλλόγους.
Έτσι η ομάδα του Παμβοχαϊκού
εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο
ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ, καθώς και
όλη η οικογένεια της ομάδας (μέληαθλητές, φίλαθλοι και φίλοι)συγκλονισμένοι, όπως άλλωστε και ολόκληρη
η κοινωνία, από το τραγικό συμβάν
της οικογένειας Κανελλόπουλου, δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση,
στέκεται στο πλευρό της οικογένειας
και εύχεται ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στους Θύμιο και Σωτήρη Κανελλόπουλο και στα ανήλικα τέκνα τους». Ο
δήμος Βέλου-Βόχας με τη σειρά του
ακύρωσε την προγραμματισμένη για
τις 8 Αυγούστου συναυλία αναφέροντας: «Μετά το τραγικό συμβάν που

έπληξε τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου
Βόχας κ. Ευθύμιο Κανελλόπουλο,
τα δύο ανήλικα παιδιά του και τον
αδερφό του, συμμετέχοντας στις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένειά
του, αναβάλλεται η συναυλία που είχε
προγραμματιστεί για τις 8 Αυγούστου
στην παραλία Βραχατίου με τον Κώστα Μακεδόνα. Ευχόμαστε όλοι από
καρδιάς να υπάρξουν τα καλύτερα νέα
για την πορεία της υγείας των νοσηλευομένων».
Η είδηση του θανάτου του Θύμιου
Κανελλόπουλου βύθισε στο πένθος
όλη την περιοχή. Ο δήμος ΒέλουΒόχας εξέδωσε αμέσως ψήφισμα
το οποίο ανέφερε: «Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Βέλου Βόχας
συνήλθε εκτάκτως σήμερα, την 22α
Ιουλίου 2014,παρουσία και του Δημάρχου με το άκουσμα του θανάτου
του Αντιπροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέλου Βόχας, Ευθύμιου
Κανελλόπουλου και:
Αποφασίζει – Ομόφωνα

1. Να παραστεί ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι
υπάλληλοι του Δήμου, στη νεκρώσιμη ακολουθία και να εκφράσουν
τα "θερμά συλλυπητήρια" στην οικογένεια του.
2. Οι Υπηρεσίες του Δήμου σήμερα
Τρίτη 22 Ιουλίου ημέρα της νεκρώσιμης ακολουθίας να παραμείνουν κλειστές
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό
του.
4. Η σημαία του Δήμου να παραμείνει
μεσίστια την ημέρα της νεκρώσιμης ακολουθίας.
5. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη
μνήμη του εκλιπόντος στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέλου
Βόχας.
6. Η κηδεία του να γίνει με Δημοτική δαπάνη.
7. Να δοθεί το όνομά του σε δημοτική οδό της Δημοτικής Κοινότητας
Ζευγολατιού.

Ο Θύμιος Κανελλόπουλος, δραστήριος
επιχειρηματίας και εξαίρετος οικογενειάρχης, γεννήθηκε το 1975 και ήταν παντρεμένος, πατέρας τριών παιδιών. Ήταν συνιδιοκτήτης της εταιρείας Γ. Κανελλόπουλος και
ΣΙΑ Ο.Ε. – Εργοστάσιο Πυροτεχνημάτων και
Παιδικών Αθυρμάτων με πολλές διεθνείς
διακρίσεις και βραβεύσεις. Άνθρωπος με
έντονη κοινωνική δράση μέλος αθλητικών
και πολιτιστικών συλλόγων, του Επιμελητηρίου Κορινθίας και του Σωματείου Πυροτεχνουργών Ελλάδας, αλλά και υποστηρικτής,
συμπαραστάτης και χορηγός σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
Το 2006 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του τότε δήμου Βόχας με το
συνδυασμό του Τάσου Μαζιώτη. Το 2010 με συνδυασμό του Θόδωρου
Λαμπρόπουλου εξελέγη εκ νέου δημοτικός σύμβουλος του Καλλικρατικού δήμου Βέλου-Βόχας, μάλιστα πρώτος σε σταυρούς στη Δ.Ε. Βόχας. Από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας. Στις φετινές εκλογές του Μαΐου
εξελέγη εκ νέου δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του δημάρχου
Αννίβα Παπακυριάκου συγκεντρώνοντας 617 ψήφους.
Ο Θύμιος Κανελλόπουλος ήταν ένα από τα αξιολογότερα παιδιά του
Ζευγολατιού, ο οποίος, έχαιρε της αποδοχής και της εκτιμήσεως όλων
γι’ αυτό το άγγελμα του θανάτου του «βύθισε» σε πένθος όλη την περιοχή. Ξεχώριζε με την προθυμία του να προσφέρει τις δυνάμεις του παντού, όπου η μικρή μας κοινωνία είχε ανάγκη τη γνώση, την υποστήριξη
και τη συμβουλή του. Η απώλειά του είναι βαριά και το κενό που αφήνει
πίσω του δυσαναπλήρωτο, τόσο για την οικογένειά του, όσο και για τους
ανθρώπους που τον γνώρισαν και τους τίμησε με τη φιλία του, αλλά και
για το σύνολο του δήμου Βέλου-Βόχας.
Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας και
τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία και πλήρη ανάρρωση των υπολοίπων τραυματιών.

8. Να αναγνωσθεί το παρόν στο τέλος
της νεκρώσιμης ακολουθίας».
Ακολούθησε δελτίο τύπου της
Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης δια του Λεωνίδα Στεργιόπουλου
το οποίο ανέφερε: «Η ‘Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου–Βόχας’
εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
στην οικογένεια του επιφανούς συμπολίτη μας Θύμιου Κανελλόπουλου,
που έφυγε από κοντά μας με οδυνηρό τρόπο.
Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράστασή μας και μεταφέρουμε τις
ευχές μας και τη θετική μας σκέψη,
για πλήρη αποκατάσταση της υγείας
των υπολοίπων μελών της οικογένειας, που δοκιμάζονται ακόμα, θύματα
του τραγικού δυστυχήματος», αλλά
και του Άρη Βοχαϊκού: «Το ΔΣ του
Άρη Βοχαϊκού εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένεια του
αδικοχαμένου συμπολίτη και συνδημότη μας Θύμιου Κανελλόπουλου
που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά
μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα
τον σκεπάσει».

Τα social media
και τα "Ηφαίστεια"
Βροχή μηνυμάτων κατέκλεισε το
Facebook όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Θύμιου Κανελλόπουλου.
Ο "Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου",
η "Νέα Διάπλαση Μπολατίου", ο
"Τοξότης Μπολατίου", οι "Γονείς εν
Δράσει Βέλου-Βόχας", η "Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού", ο "Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος
Βόχας" και άλλοι πολλοί έγραψαν
μηνύματα και ανέβασαν φωτογραφίες στη μνήμη του αδικοχαμένου
φίλου και συνοδοιπόρου τους.
Το ενημερωτικό site της Σαντορίνης www.santonews.gr αναφέρθηκε στο θάνατο του Θύμιου με τον
τίτλο «ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ «ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ», αφού ο
εκλιπών εκπονούσε το σενάριο και
πραγματοποιούσε την εξαιρετικής
ποιότητας αναπαράσταση της «Μινωικής έκρηξης» του ηφαιστείου
της Σαντορίνης. Αξίζει να σημειωθεί, πως για τα φετινά «Ηφαίστεια»,
πολύ πριν το μοιραίο ατύχημα είχε
ήδη ενημερώσει πως τόσο το υλικό, όσο και η σχετική προεργασία,
είχαν ολοκληρωθεί. Μάλιστα το
άρθρο καταλήγει με την πρόταση ο
Δήμος Θήρας, να αφιερώσει τη φετινή αναπαράσταση στη μνήμη του.
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Διευκρινήσεις και λύσεις για την απουσία υδρομέτρων από ορισμένες
οικίες του δήμου Βέλου-Βόχας ζητά η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

νέο κατάστημα!
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Γυμνάσιο - Λύκειο

Γράνα
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βοχαϊκού

δίπλα σας
και
κάθε μέρα
φθηνά!
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ

από Βραχάτι
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Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

Ως Σύλλογος υποστηρίζουμε ότι
η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον στοιχείο
για την ύπαρξη υψηλού επιπέδου
ζωής. Η διαχείριση του νερού ως
παραγωγικού πόρου και ως στοιχείου της ίδιας της ζωής μας γίνεται δυστυχώς με τρόπο που δεν
εξασφαλίζει την ύπαρξη του πόρου
αυτού και στο μέλλον.
Μετά από δώδεκα χρόνια Καποδιστριακής (1998 – 2010) και
τέσσερα χρόνια Καλλικρατικής δημοτικής οργάνωσης – λειτουργίας
παρατηρείται και καταγράφεται το
εξής σημαντικό:
Η απουσία υδρόμετρων σε αρκετές οικίες ανά τοπική ή δημοτική
κοινότητα του δήμου μας, αφού τα
υδρόμετρα αυτά είτε δεν υπήρχαν
εξαρχής είτε υπέστησαν βλάβες
(σκόπιμες ή μη) με αποτέλεσμα να
τεθούν εκτός λειτουργίας. Κατά
συνέπεια, η μέτρηση της κατανάλωσης του νερού δεν είναι ακριβής, διότι στις περιπτώσεις αυτές
των οικιών που δεν υπάρχουν
υδρόμετρα ή υπάρχουν και δεν
λειτουργούν, η μέτρηση του νερού
γίνεται «κατά προσέγγιση» (εάν γίνεται μέτρηση). Αυτό σε κάθε περίπτωση καταργεί την ίση αντιμετώπιση των δημοτών εκ μέρους των
Υπηρεσιών του δήμου.
Δεν μπορεί εν έτει 2014 να υπάρχουν σπίτια χωρις υδρόμετρα, σπίτια που καταναλώνουν νερό κάνοντας χρήση του δημοτικού δικτύου.
Είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο
από νομική, οικονομική αλλά και
ηθική σκοπιά. Πρέπει το θέμα αυτό
να αντιμετωπισθεί άμεσα και αποφασιστικά μετά της δεούσης σοβαρότητας και μεθοδικότητας.
Αιτούμαστε :
[1]. Να μας ενημερώσει γραπτώς
η Υπηρεσία σας για τον αριθμό των
σπιτιών που δεν έχουν ή δεν λειτουργούν υδρόμετρα. Πόσες αριθμητικά είναι οι περιπτώσεις αυτές
και πώς κατανέμονται ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα.
[2]. Υπάρχει πρόθεση ή πρόβλεψη ο δήμος να προχωρήσει στην
αντικατάσταση των χαλασμένων
υδρόμετρων και στην εγκατάσταση
νέων εκεί όπου δεν υπάρχουν;
Αναμένοντας την απάντηση της
Υπηρεσίας σας και τις ενέργειές
σας.
Με τιµή,
Για τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ο Πρόεδρος
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος

Υδρόμετρα και ακριβής
μέτρηση κατανάλωσης
του νερού

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Ζητούνται σύμμαχοι
Η ECORAP AE ιδρύθηκε το 2008
από τον Παναγιώτη και τον ∆ηµήτρη Ραψωµατιώτη, µε αντικείµενο, σύµφωνα µε το ιδρυτικό
ΦΕΚ, την διαχείριση στερεών
αποβλήτων και την ανακύκλωση.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται
στην θέση Κοκορέτσα Μπολατίου
του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η εταιρεία, που είναι το ένα από
τα τρία Κ∆ΑΥ που λειτουργούν
στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αναλαµβάνει εργολαβικά
την συλλογή, µεταφορά και την
ορθολογική διαχείριση ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς
λειτουργεί ιδιόκτητο Κέντρο
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) µε τη συνεργασία
των ∆ήµων της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας, το οποίο
συνδυάζει µηχανικό διαχωρισµό
και χειρωνακτική διαλογή επί
µεταφορικών ταινιών. Η δυναµικότητα της µονάδας ανέρχεται
σε 18.600 τν/έτος, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 5656/27-12-2010
Απόφαση έγκρισης περιβαντολλογικών όρων.

Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης μιλά για την ανάγκη συμμαχιών στη διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ κοινωνίας, τοπικής αυτοδιοίκησης και
επιχειρηματιών με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Τ

ο Κ∆ΑΥ στο Μπολάτι είναι
το μοναδικό στην Κορινθία
και ένα από τρία που υπάρχουν σε όλη την Πελοπόννησο.
Με δεδομένο αυτό θα έπρεπε να
δουλεύει πυρετωδώς, ασταμάτητα για να μπορέσει να καλύψει
τις ανάγκες για την ανακύκλωση,
την κομποστοποίηση και την εν
γένει διαχείριση των απορριμμάτων στην Κορινθία. Θα περίμενε
κανείς πώς οι δήμοι της Κορινθίας θα στήριζαν αυτή την επιχείρηση γιατί είναι προς το συμφέρον
τους το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών να είναι τόσο
κοντά τους, έτσι ώστε να μην
είναι πολυδάπανη η μεταφορά

των απορριμμάτων. Αντ' αυτού
η μοναδική στο είδος της κορινθιακή επιχείρηση υπολειτουργεί,
σε βαθμό μάλιστα απειλητικό
για τη βιωσιμότητά της, αφού το
τέρας της γραφειοκρατίας, της
κωλυσιεργίας και της αναλγησίας απομυζά και εκμηδενίζει την
ενέργεια και τις προσπάθειες του
Δημήτρη και του Παναγιώτη Ραψωματιώτη να υποστηρίξουν το
έργο τους.
Παρόλα αυτά οι δραστήριοι
αδελφοί δεν το βάζουν κάτω.
Τρία χρόνια τώρα προσπαθούν
να πείσουν τις δημοτικές αρχές του νομού να υλοποιήσουν
προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ αλλά
και άλλες επιδοτούμενες δρά-

σεις για την ανακύκλωση, την
κομποστοποίηση και τη διαλογή
των απορριμμάτων. Προσκρούουν συχνά στην επιφυλακτικότητα και τη δυσπιστία έτσι ώστε να
επιβεβαιώνεται το ρηθέν "ουδείς
προφήτης στον τόπο του". Πιστοί
στις αρχές τους όμως επιμένουν,
αν και η απογοήτευση πια είναι
έκδηλη. Ας δούμε όμως τι αναφέρουν οι ίδιοι σε δελτίο τύπου
που εξέδωσαν πρόσφατα:
«Η τοπική - Κορινθιακή – οικογενειακή επιχείρηση με τους 30
και πλέον Έλληνες – Κορίνθιους
εργαζόμενους, σε μια περίοδο
κρίσης και σχεδόν κατάρρευσης
της οικονομίας και της κοινωνίας,
κάνει επενδύσεις και προσλαμβά-

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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στη διαχείριση απορριμμάτων

νει, δίνει λύσεις με μικρές - τοπικές μονάδες στη
διαχείριση των απορριμμάτων, αναπτύσσει συστήματα συλλογής και μεταφοράς, προσωρινής
εναπόθεσης και διαχείρισης, με κύριο στόχο την
ανακύκλωση του ξηρού ρεύματος, την κομποστοποίηση των οργανικών – βιοαποδομήσιμων
και ερευνά τρόπους αξιοποίησης των υπολειμμάτων, πέρα από την ταφή και την καύση.
Οι αδειοδοτήσεις της, επιτρέπουν τη διαχείριση όλων των μη επικίνδυνων στερεών και υγρών
αποβλήτων. Οι συμβάσεις συνεργασίας της, είναι
με όλα τα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης
της χώρας και οι συνεργάτες της, με ομοειδείς
ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, της δίνουν τη
δυνατότητα για νόμιμη, οικονομικότερη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Η αδειοδοτημένη μονάδα ΚΔΑΥ για τη διαχείριση των
συσκευασιών (συνεργασία με ΕΕΑΑ –μπλε κάδο)
για χάρτινες, μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες
συσκευασίες, είναι η μεγαλύτερη σε δυναμικότητα και σε εξοπλισμό από τις 3 συνολικά μονάδες
της Πελοποννήσου.
Η αδειοδοτημένη μονάδα κομποστοποίησης
οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, (αποφάγια, χαλασμένα φρούτα – λαχανικά, ληγμένα
τρόφιμα, υπολείμματα κήπων – χόρτα – κλαδέματα, υπόλοιπα βιομηχανιών τροφίμων) είναι η
μοναδική στην Πελοπόννησο.
Το αδειοδοτημένο πράσινο σημείο, το πρώτο
στην Ελλάδα, καλύπτει τη συνεργασία με όλα τα
συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα, για ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα
τέλους κύκλου ζωής, ελαστικά, συσσωρευτές,
λάδια, μπαταρίες, αλλά και τα μη θεσμοθετημένα
ακόμη, όπως: τηγανέλαια, μπάζα, ρούχα, κλαδέματα, μέταλλα κάθε είδους (πέρα από συσκευασίες) αλουμίνια κάθε μορφής, σίδηρο, χαλκός,
κασσίτερος, καλώδια αλουμινίου, χαλκού κ.α. Οι
άδειες συλλογής και μεταφοράς, καλύπτουν τις
Περιφέρειες της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής (υπό έκδοση) και
Θεσσαλίας.
Ο εξοπλισμός συλλογής (φορτηγά – κοντέινερ), μαζί με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
μπορεί να δώσει λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές. Και τέλος, η ανάπτυξη της δραστηριότητας
εκτός από την Κορινθία, στην Αργολίδα και την
Αρκαδία, με την αδειοδότηση χώρων προσωρινής εναπόθεσης (πράσινων σημείων) σε κάθε
Δήμο και με τη χρήση κινητού εξοπλισμού, δίνει
την άμεση και βέλτιστη περιβαλλοντικά και οικονομικά λύση για την κάλυψη της μεταβατικής

η µονάδα Κ∆ΑΥ
δουλεύει τον
χειµώνα 3
µέρες την εβδοµάδα
και µόνο το

καλοκαίρι

για 3 µήνες, 4
µε 5 ηµέρες την
εβδοµάδα, λόγω

έλλειψης
υλικού!!!

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

περιόδου, έως τη συνολική οριστική λύση του
προβλήματος διαχείρισης αποβλήτων στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια μπορεί να συμμετέχει πραγματοποιώντας ένα κομμάτι εργασιών
στην οριστική και μόνιμη λύση.
Και ενώ δίπλα μας υπάρχουν όλα αυτά και
ακόμα άλλα που οργανώνονται, το αποτέλεσμα
είναι ότι η μονάδα ΚΔΑΥ δουλεύει τον χειμώνα
3 μέρες την εβδομάδα και μόνο το καλοκαίρι για
3 μήνες, 4 με 5 ημέρες την εβδομάδα, λόγω έλλειψης υλικού!!! Η μονάδα κομποστοποίησης δεν
λειτουργεί γιατί έως τώρα δεν έχει καμία σύμβαση συνεργασίας με Δήμους, λειτουργεί μόνο
δοκιμαστικά και πιλοτικά με τα όποια βιοαποδομήσιμα – αστοχίες υπάρχουν κατά τη διαδικασία
του ΚΔΑΥ.
Το πράσινο σημείο δεν λειτουργεί λόγω μη
σύμβασης με Δήμους. Η συλλογή και η μεταφορά
δεν πραγματοποιείται γιατί στην Πελοπόννησο
προτιμώνται για συνεργασία επιχειρήσεις εκτός
Περιφέρειας και όχι τοπικές.
Τη στιγμή που εάν οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις
πραγματοποιούσαν το 50% από τις υποχρεώσεις

τιµές
χονδρικής

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

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος
«Διαλογή στην πηγή των στερεών αποβλήτων» θα ξεκινήσει σύντομα στην πόλη
της Κορίνθου και στην Δ.Ε Άσσου -Λεχαίου υλοποιώντας τη συνεργασία του δήμου
Κορινθίων με την ECORAP. Στις περιοχές
όπου θα τρέξει το πρόγραμμα θα αντικατασταθούν οι πράσινοι κάδοι με καφέ
στους οποίους θα εναποτίθενται οργανικά
απορρίμματα, θα αυξηθούν οι μπλε και θα
τοποθετηθούν και μεγάλοι κάδοι για τα
ογκώδη αντικείμενα. Η σύμβαση βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αναμένεται να
τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Συμμετοχές σε συνέδρια
και άλλες δράσεις

˜

°˛

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Το Πράσινο Σηµείο είναι µια ιδέα πολλαπλά συµφέρουσα, τόσο οικολογικά όσο και οικονοµικά, για τη διαχείριση
των απορριµµάτων και την οργανωµένη ανακύκλωση. Είναι
ένας χώρος, όπου ο κάθε πολίτης θα µπορούσε να µεταφέρει διάφορα ογκώδη υλικά, προς επαναχρησιµοποίηση ή
ανακύκλωση. Έπιπλα, µεταλλικά αντικείµενα, ρούχα, σκεπάσµατα ή χαλιά, παιδικά παιχνίδια, ένα χαλασµένο ποδήλατο,
σπασµένες κρεµάστρες, σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες είναι ορισµένα από τα είδη που θα µπορούσαν
να συγκεντρωθούν. Στο Πράσινο Σηµείο, που θα µπορούσε
να είναι ένας δηµοτικός χώρος, θα ήταν δυνατόν να γίνεται
και συγκέντρωση ανάλογων υλικών από τις υπηρεσίες του
δήµου, µε σκοπό την προώθησή τους στο Κ∆ΑΥ.
Στην Κορινθία το µοναδικό αδειοδοτηµένο πράσινο
σηµείο βρίσκεται στο Κ∆ΑΥ των αδελφών Ραψωµατιώτη στο Μπολάτι. Είναι απαραίτητο, όπως επισηµαίνει και
® ∆ηµήτρης Ραψωµατιώτης, οι δήµοι του νοµού µας να
προχωρήσουν σε τέτοιες λύσεις και να πάρουν ανάλογες
πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την ανακύκλωση, µειώνοντας παράλληλα το κόστος διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων. Τα πράσινα σηµεία παρότι είναι µια πρακτική,
που στην υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί κοινό τόπο ακόµα και
στις χώρες που ξεκίνησαν αργότερα από την Ελλάδα την
προσαρµογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης
των απορριµµάτων και ανακύκλωσης, στη χώρα µας δεν
τους έχει δοθεί η αρµόζουσα σηµασία και προτεραιότητα.
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Από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού
πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης,
ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης
φορέων & επιχειρήσεων με εκπροσώπους της εταιρείας Ραψωματιώτης Παν.
– Ραψωματιώτης Δημ. Ο.Ε., εταίρου της
Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η
Σύμπραξη συμμετέχει στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας με τίτλο «Διαχείριση
Οργανικών Αποβλήτων για την παραγωγή
λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία».

Τι είναι το Πράσινο Σημείο

ρ

Η συνεργασία
με το δήμο Κορινθίων

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
φορέων και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από Σύμβουλο Επικοινωνίας
και Γεωτεχνολόγο – Μηχανικό Περιβάλλοντος της εταιρείας Ραψωματιώτης Παν.
– Ραψωματιώτης Δημ. Ο.Ε., αρχικά σε
επιχειρήσεις του Δήμου Κορινθίων και
στη συνέχεια σε επιχειρήσεις του Νομού
Κορινθίας. Σημαντικό πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσαν οι συναντήσεις εκπροσώπων του
εταίρου με τις επιχειρήσεις του Νομού που
παράγουν οργανικά απόβλητα, με σκοπό
όχι μόνο την πληροφόρηση, αλλά και τη
συμβουλευτική υποστήριξή τους στο θέμα
της παραγωγής λιπάσματος κομπόστ στην
Κορινθία.
Η υλοποίηση των συναντήσεων εργασίας
στόχο είχε την πληροφόρηση των φορέων και των επιχειρήσεων που παράγουν
οργανικά απόβλητα, την ενημέρωση τους
για τις ευκαιρίες που θα τους προσφέρει
η πράξη, προκειμένου να αναπτυχθούν
δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπό ίδρυση Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, για τη
στήριξη της απασχόλησης και την αύξηση
του παραγόμενου κομπόστ.
Παράλληλα σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για τη Βιομηχανική Συμβίωση στο
ξενοδοχείο President στην Αθήνα, παρευρέθηκε ο κ. Δημήτρης Ραψωματιώτης,
στα μέσα Ιουνίου. Το διεθνές συνέδριο
“SYMBIOSIS 2014” διοργανώθηκε από την
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εισηγητές ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Η αξία του συνεδρίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς στόχο είχε να αντιμετωπίσει
το σημαντικό ζήτημα της αξιοποίησης των
παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων
μέσω της προώθησης αποτελεσματικών
τεχνολογιών και τις πρακτικές ασφαλείας.
Στόχος του συνεδρίου ήταν να τονώσει το
ενδιαφέρον των επιστημόνων, των βιομηχανιών και των ενώσεων, να τους ενημερώσει για τη δημιουργία οικονομικής και
περιβαλλοντικής αξίας μέσω της ενδοεταιρικής συνεργασίας και να συμβάλει στη
μετάβαση μίας κοινωνίας χωρίς απόβλητα.

Κ έ ντ

τους από τη Νομοθεσία, για να καλυφθεί
μόνο η Κορινθία, θα έπρεπε να δουλεύει
το ΚΔΑΥ διπλή βάρδια με συνολικά 50 - 55
εργαζόμενους, η κομποστοποίηση και το
πράσινο σημείο της Κορινθίας με άλλους
30 εργαζόμενους και μαζί με το επιστημονικό – ερευνητικό προσωπικό και το
προσωπικό Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η επιχείρηση θα μπορούσε να
φτάσει τους 90 – 100 εργαζόμενους.
Με ικανοποίηση για τη δυνατότητα και
με απογοήτευση για το έως τώρα αποτέλεσμα.
Παναγιώτης και Δημήτρης Ραψωματιώτης».

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

• Παιδικό
• Ανδρικό

www.kenppe.gr

• Γυναικείο
• Μανικιούρ
• Πεντικιούρ

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

www.ecoradio.gr
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Αποτσίγαρα stop�
Η παραλία δεν είναι τασάκι�
Η θερμοκρασία έχει ανέβει
για τα καλά και οι ώρες που
βρισκόμαστε στις παραλίες και
αναζητούμε στιγμές δροσιάς
έχουν αυξηθεί. Στην Κορινθία
έχουμε πολύ όμορφες παραλίες και για όλα τα γούστα. Για να
■
συνεχίσουμε όμως να έχουμε
όμορφες παραλίες θα πρέπει
Γράφει η
Ασημακοπούλου να είμαστε αρκετά προσεκτιΦωτεινή
κοί.
Δεν μου αρέσει να πηγαίνω
Γεωτεχνολόγος,
για
μπάνιο και να βλέπω στην
Μηχανικός
Περιβάλλοντος
ακτή σκουπίδια. Σε κανέναν
δεν αρέσει. Αλλά για να διατηρηθεί μία παραλία καθαρή χρειάζεται ευσυνείδητη
συμπεριφορά. Ας μαζεύουμε τουλάχιστον τα δικά
μας σκουπίδια και ας συμβουλεύουμε τους φίλους
που δεν γνωρίζουν, με σωστά επιχειρήματα και
χωρίς να τους προσβάλουμε.
Πολλοί λουόμενοι καπνίζουν και θάβουν τα αποτσίγαρα, συνηθισμένο φαινόμενο στις ελληνικές
παραλίες, μη γνωρίζοντας πόσο τοξικές είναι οι γόπες των τσιγάρων. Οι γόπες προκαλούν ποιοτική
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν
άμεσα την υγεία πολλών ζωικών οργανισμών, ενώ
αποτελεί απειλή και για τη δημόσια υγεία. Το 95 %
περίπου των φίλτρων των τσιγάρων κατασκευάζονται από ίνες οξικής κυτταρίνης. Η οξική κυτταρίνη
είναι ένα πλαστικό πολυμερές, που αποδομείται
με αργό ρυθμό, αλλά δε διασπάται ποτέ πλήρως.
Επιπλέον, τα φίλτρα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε
να συσσωρεύουν συστατικά που περιέχονται στον
καπνό, συμπεριλαμβανομένων τοξικών ουσιών,
όπως είναι το κάδμιο, ο μόλυβδος και το αρσενικό. Καθώς τα αποτσίγαρα αποδομούνται, απελευθερώνονται αυτές οι ουσίες, ρυπαίνοντας το
περιβάλλον και επηρεάζοντας τους οργανισμούς.
Τα αποτσίγαρα συχνά καταπίνονται από τα ζώα και
είναι δυνατό να φράξουν την πεπτική οδό ή/και να
μειώσουν τη λήψη τροφής λόγω ενός ψευδούς αισθήματος κορεσμού που δημιουργούν όταν συσσωρεύονται στο στομάχι, που έχει σαν αποτέλεσμα

το θάνατο των ζώων από ασιτία ή ακόμη και εξαιτίας των βλαβερών χημικών ουσιών του καπνού.
Μερικές Συμβουλές :
- Αν είσαι καπνιστής, έχε πάντα μαζί σου ένα
ατομικό τασάκι, ή αν το ξεχάσεις κράτα τις γόπες
σου και πέταξε τες στον κάδο απορριμμάτων,
αφού τις σβήσεις καλά.
- Αν δεν είσαι καπνιστής, πληροφόρησε φίλους
και γνωστούς για το υπάρχον πρόβλημα, ή ακόμα
πιο ευφάνταστα, κάνε δώρο ένα ατομικό τασάκι σε
φίλους σου καπνιστές!
- Ανεξάρτητα από το αν καπνίζεις ή όχι, αν δεις
κάποιον συνάνθρωπο να σβήνει το τσιγάρο του
στην παραλία, θύμισε του ευγενικά ότι η ακτή δεν
είναι σκουπιδοτενεκές κι ότι η δική του αμέλεια
επιβαρύνει την κοινωνία και το περιβάλλον.
- Ενημερώσου από τον Όμιλο Εταιρειών Π. & Δ.
Ραψωματιώτη που διατηρεί εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μπολάτι Κορινθίας και οι ιδιοκτήτες
του και το ειδικά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, είναι διαθέσιμοι να λύσουν οποιαδήποτε
απορία του πολίτη στα θέματα ανακύκλωσης και
προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιλοτικά στην
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
θα εφαρμοστεί το
στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης των
υδατοδρομίων
Πιλοτικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εφαρμοστεί το στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης των υδατοδρομίων στην Ελλάδα, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου
Τατούλη και του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014.
«Στόχος μας είναι τα υδροπλάνα να αποτελέσουν μια μορφή εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος και όχι ένα νέο συγκοινωνιακό μέσο τακτικού χαρακτήρα» δήλωσαν
από κοινού ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ.
Τατούλης και πρόσθεσαν ότι «παράλληλα
θα δημιουργηθούν συμπράξεις που θα λειτουργήσουν ευεργετικά στην ανάπτυξη του
τουριστικού προϊόντος».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε επίσης την ανάγκη να ληφθούν μέτρα
συντήρησης και αύξησης του επιπέδου
ασφαλείας του οδικού δικτύου, «για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης της
ποιότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύου» και ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργό ότι η
Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη έτοιμο
σχέδιο για τη βελτίωση του δικού της δικτύου και τη χρηματοδότησή του στη νέα
προγραμματική περίοδο.
Ο κ. Παπαδόπουλος από την πλευρά του
σημείωσε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αντίστοιχο σχέδιο σε κάθε Περιφέρεια της χώρας ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση
του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296
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Στο Βέλο, στην παλιά ΕΛΒΙΟΧΥΜ η 6η Έκθεση
"Κορινθία 2014" από 1 έως 5 Οκτώβρη

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Νανόπουλος ανακοίνωσε πώς η Έκθεση Κορινθία 2014, φέτος θα γίνει στο Βέλο γιατί δε βρέθηκε κατάλληλος χώρος στην
Κόρινθο μετά το κλείσιμο τηs Σωληνουργείαs για να τη στεγάσει. Η έκθεση θα στεγαστεί στο χώρο ττου
παλιού εργοστασίου ΕΛΒΙΟΧΥΜ, που σήμερα ανήκει στην επιχείρηση ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ η οποία τον παραχώρησε δωρεάν. Εγγύηση για την επιτυχία της έκθεσης είναι η άριστη συνεργασία του Επιμελητηρίου με τον
Δήμο Βελου-Βόχαs, τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.
Ο κ. Νανόπουλος επεσήμανε πώς στις προθέσεις του Επιμελητηρίου ήταν να χρησιμοποιηθεί ο χώρος
της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου, ο οποίος όμως αφ' ενός έχει λεηλατηθεί και τα έξοδα για την επισκευή
του είναι δυσβάσταχτα, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στο ΤΑΙΠΕΔ για να μπορεί
το Επιμελητήριο να τον νοικιάσει. Η έκθεση θα γίνει με την υποστήριξη της ΔΕΘ και αναμένεται να είναι επιτυχημένη. Η προσέλκυση εκθετών έχει ήδη ξεκινήσει και η ανταπόκριση είναι ικανοποιητική.

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

Περί ανακήρυξης οικ
ως ιστορικής έδρας τ

Ο όρος «Ιστορική έδρα» είναι ένας καθαρ
οποίος αποδίδεται σε οικισμούς που δεν αποτε
ρουν για ιστορικούς λόγους μεγάλη συμβολική
ρεί να άπτονται της αρχαίας και της νεότερης ι
οικονομία και τον πολιτισμό.
Στη διοικητική έδρα ενός δήμου βρίσκοντα
ρεσίες και λειτουργίες του δήμου. Αυτό τουλ
Βέβαια είναι γνωστό ότι στο δήμο μας, το δήμ
Αναμένουμε την ολοκλήρωση του νέου δημαρ
Στην ιστορική έδρα ενός δήμου λαμβάνουν
λώσεις κ.α. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη ιστο
ρετική.
Ο Καλλικράτης (Ν. 3852 / 7 Ιουνίου 2010, άρ
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
ακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του συμβου
ΝΔΚ μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδ
σης αυτής απαιτείται σχετικό αίτημα από το οικ
το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότη
συμβουλίου. Βασική προϋπόθεση είναι να συντ
Το θέμα της ανακήρυξης ενός οικισμού σε ισ
και χρίζει ιδιαίτερης προσοχής και προσέγγισης
Στο δήμο μας υπάρχουν και οι οικισμοί Χαλκ
σινά και Στιμάγκα. Ο κάθε οικισμός από αυτούς
ατηρητέα μνημεία, κηρυγμένους αρχαιολογικο
Όταν ωριμάσουν οι σκέψεις, ας γίνουν προτ
να αποκτήσει και ο δήμος μας την ιστορική το
ποθέσεις.
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κισμού
του δήμου

ρά τιμητικός αυτοδιοικητικός τίτλος, ο
ελούν έδρα κάποιου δήμου, αλλά φέή βαρύτητα. Ειδικότερα, οι λόγοι μποιστορίας, της συνεισφοράς στη τοπική

αι συγκεντρωμένες οι κεντρικές υπηλάχιστον υπαγορεύει η κοινή λογική.
μο Βέλου – Βόχας, δε συμβαίνει αυτό.
ρχιακού καταστήματος.
χώρα κυρίως εορτές, τελετές, εκδηορικής έδρας σε ένα δήμο είναι προαι-

ρθρο 283) ορίζει ότι :
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διυλίου τοπωνυμίων του άρθρου 7 του
δρα δήμου. Για την έκδοση της απόφακείο δημοτικό συμβούλιο ή αίτημα από
ητας και γνώμη του οικείου δημοτικού
τρέχουν λόγοι κυρίως ιστορικοί...κ.α.»
στορική έδρα του δήμου είναι σοβαρό
ς.
κί, Σουληνάρι, Βέλο, Ελληνοχώρι, Ταρς παρουσιάζει κηρυγμένα ιστορικά διούς χώρους κ.α.
τάσεις και μέσα από σοβαρή συζήτηση
ου έδρα, εφόσον πληρούνται οι προϋΚων/νος Σχοινοχωρίτης

αρα...
ψ
ό
λ
υ
κ
σ
α
τ
σ
το νου σας
Ο ιπτάμενος

info

Φέτος διακοπές
�τις μαγευτικές
Αυλίδες, �τα
νησιά ΤαράτσαΤαράτσα κι ένα
τριήμερο �το όρος
Μπαλκόνι!

Θαύμα�
Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Στο Βραχάτι
στο ύψος της Αγ. Παρασκευής ο δρόμος σχεδόν αδιάβατος. Περιμένεις υπομονετικά για να περάσεις απέναντι ή να
στρίψεις στην Παλιά Εθνική. Λεωφορεία,
φορτηγά, αυτοκίνητα, κορναρίσματα,
εκνευρισμός. Μέσα σε όλα μια καταπατημένη διάβαση πεζών, αδιάβατη, με
ακροβάτες πεζούς, που περνούν με αξιοθαύμαστη μαεστρία, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Ο κίνδυνος ελλοχεύει
σε κάθε τους βήμα. Κάνεις το σταυρό
σου και πιστεύεις στα θαύματα: Μόνο
η θαυματοποιός δράση της Αγίας Παρασκευής μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν
συμβαίνουν σ' αυτό το σημείο πολλαπλά
ατυχήματα κάθε μέρα...

Οι Ναυτικοί Όμιλοι Άσσου και Συρακουσών
σε ένα ταξίδι επιστροφής στην Κόρινθο
Ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου και ο Ναυτικός Όμιλος Συρακουσών συν-διοργανώνουν έναν μεγάλο καλοκαιρινό ιστιοπλοϊκό αγώνα (regata) με σκάφη ανοιχτής θαλάσσης. Η
“regata” με την ονομασία “ritorno a Corinto” (επιστροφή στην
Κόρινθο) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων.
Αναλυτικότερα, δέκα ιστιοπλοϊκά σκάφη από 12-15μ και
από 3 έως 7 άτομα πλήρωμα, ξεκίνησαν την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014 από τις Συρακούσες της Σικελίας και με ενδιάμεσους σταθμούς την Κεφαλονιά και την Πάτρα, τερματίζουν
στις 28 Ιουλίου στην Κόρινθο. Με αυτό τον τρόπο, θα αναβιώσουν την αντίστροφη θαλάσσια πορεία των προγόνων μας,
όταν τον 7ο αιώνα π.Χ. ανακάλυπταν τις Συρακούσες ξεκινώντας το ταξίδι τους από την Κόρινθο. Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη
θα βρίσκονται στο λιμάνι της Κορίνθου έως τις 30 Ιουλίου.

Το καλοκαίρι είναι εδώ
!

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Το χωριό Σουληνάρι

Συνέχεια από το προηγούμενο

Προέλευση
της ονομασίας του χωριού
Όπως προκύπτει από το ‘Στρατηγικόν’, την
εποχή του αυτοκράτορος Μαυρικίου οι φορητές
τοξοβαλλίστρες πρέπει να αποτελούσαν τμήμα
του οπλισμού του βυζαντινού στρατού. Επομένως, το σωληνάριον θα πρέπει να θεωρηθεί ως
ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ τόξου και βαλλίστρας.
Σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση, στη βραχώδη ρεματιά, που βρίσκεται στα ανατολικά του
χωριού, υπήρχε μια φυσική πηγή με λίγη αλλά
σταθερή ποσότητα πόσιμου νερού, που εξυπηρετούσε τους κατοίκους και τα ζώα τους. Για
καθαρά πρακτικούς λόγους, έτσι ώστε να διευκολυνθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
υδρευτικών τους αναγκών, οι κάτοικοι τοποθέτησαν στο βράχο όπου έβγαινε το νερό ένα σωλήνα (σουληνάρι) και από εκεί πήρε και το χωριό
την ονομασία του σε «Σουληνάρι». Η άποψη πάντως αυτή φαίνεται ότι είναι και η επικρατέστερη.
Και μπορεί στους βυζαντινούς χρόνους «σωληνάριον» να ονόμαζαν τμήμα της εξάρτυσης
του βυζαντινού τοξότη, κατά την Τουρκοκρατία
«σουληνάρια» έλεγαν τις βρύσες πόσιμου νερού,
όπου έρρεε νύχτα και μέρα δροσερό και εύγεστο
νερό. Οι κάτοικοι για να προμηθεύονται και να
χρησιμοποιούν ευκολότερα το νερό, προχωρούσαν στη δημιουργία κατασκευών. Τριγύρω από
τα σουληνάρια μαζεύονταν για να πιάσουν νερό,
να ποτίσουν τα οικόσιτα ζώα, να πλύνουν τα ρούχα, ακόμα και να συζητήσουν. Η λαϊκή μας παράδοση έδωσε στις βρύσες αυτές, τα σουληνάρια,
πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του χωριού.
Από το 1853 έως το 1890 ο οικισμός χρησιμοποιούσε ως ονομασία και το «Ζαπάντι» μαζί με το
όμορο χωριό του Χαλκείου. Μέχρι το 1940 ονομάζονταν «Σοληνάριον». Από το 1940 και μετά
καθιερώθηκε ως ονομασία το «Σουληνάριον».

Συγκρότηση του Χωριού
Το Σουληνάρι συγκροτήθηκε σε χωριό τον περασμένο αιώνα από κατοίκους του Άνω και Κάτω
Ταρσού, οι οποίοι κατέβαιναν στην περιοχή εποχιακά στην αρχή με τα πρόβατά τους για να ξεχειμαδιάσουν. Το χειμώνα ξεχειμάδιαζαν στο Σουληνάρι και το καλοκαίρι επέστρεφαν στον Ταρσό.
Αργότερα διέθεταν καλλιέργειες (σταφίδες, ελιές
κ.α.) και εν συνεχεία με τη πάροδο του χρόνου
άρχισαν να εγκαθίστανται μόνιμα. Η περιοχή στην

μέρος Β΄
αρχή ήταν μια αγροτική έκταση.
Σύμφωνα με τη τοπική παράδοση, ο πρώτος
κάτοικος του χωριού εγκαταστάθηκε το 1854. Οι
πρώτοι κάτοικοι προτίμησαν το μέρος αυτό, γιατί
ήταν το μοναδικό στην περιοχή που είχε νερό. Ο
αρχικός οικιστικός πυρήνας του χωριού περιελάμβανε κάποια δωμάτια, όπου διέμεναν οι ερχόμενοι εκ του Ταρσού για να ξεχειμωνιάσουν. Τα
δωμάτια αυτά φτιάχτηκαν το ένα δίπλα στο άλλο
με κοινό τοίχο ανάμεσά τους και με το πέρασμα
των χρόνων χρησιμοποιήθηκαν ως στάβλοι ή
ως καλύβια. Η θέση όμως αυτή εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της ελονοσίας που είχε ξεσπάσει τα
χρόνια εκείνα και έπληττε την ευρύτερη περιοχή.
Έτσι το χωριό αναπτύχθηκε οικιστικά και διαμορφώθηκε, φθάνοντας στη σημερινή του εικόνα.

∆ιοικητική εξέλιξη –
Αυτοδιοικητικές μεταβολές
Στη μελέτη του Δ. Ληξιθόου «Τα χωριά του
Μοριά το 1821» παρουσιάζονται οι οικισμοί που
υπήρχαν στο Μοριά (Πελοπόννησος) κατά το έτος
1821, έτσι ακριβώς όπως αυτοί καταγράφονται σε
έγγραφο της εποχής εκείνης, όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Τάσο Γριτσόπουλο
στο περιοδικό «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ», τεύχος 8
(1971), στην εργασία του «Στατιστικαί Ειδήσεις
περί Πελοποννήσου». Δεν γίνεται καμία αναφορά
σε ονομασία οικισμού «Σουληνάριον ή Σωληνάριον» στην τότε Επαρχία της Κορινθίας.
Το 1829 – 1830 η επιστημονική αποστολή, που
συνόδευε τον Γάλλο στρατηγό Μαίζων, προχώρησε σε απογραφή του πληθυσμού καταγράφοντας
μόνο τον αριθμό των οικογενειών. Σε αυτήν δε
γίνεται αναφορά για «Σουλινάριον» στην Επαρχία της Κορινθίας. Να τονισθεί ότι ο στρατηγός
Μαίζων είχε σταλθεί στην Πελοπόννησο ως επικεφαλής γαλλικού εκστρατευτικού σώματος με
αποστολή τη εκκαθάρισή της από τα Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ και την εμπέδωση της τάξης.
Κατά την πρώτη απογραφή της Κορινθίας που
έγινε στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα και
ειδικότερα το διάστημα 1834 – 1835, δε γίνεται
ουδεμία αναφορά σε «Σουληνάρι» ως ξεχωριστό
χωριό ή κοινότητα.
Την 4η Φεβρουαρίου 1834 (ΦΕΚ αρ. 6) δημοσιεύθηκε η διακήρυξη περί ενοικιάσεως των δύο
κατά την Κορινθία Ελαιώνων. Σε αυτήν επισυνάπτεται σχετικός συνοπτικός πίνακας που περιλαμβάνει αναλυτικά τα στρέμματα, όπου αναφέρονται
τα τοπωνύμια «Χαλκί» και «Ζαπάντι» ως χέρσες

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΑ (Μάντζαρη)
σίδερα και σωλήνες για γραµµικά.
Κιάτο. Κος Κώστας.
Τηλ. 6979 702435.

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος,
υποψήφιος Διδάκτωρ
Πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών
Ζευγολατιού "Κοινωνία"
ΤΗΛ.: 6945 832.094
email: Korinthios13@yahoo.gr
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
αγροτικές εκτάσεις μη καλλιεργημένες (βοσκοτόπια). Δεν αναφέρονται εγκατεστημένες οικογένειες.
Ο Αντώνιος Μηλιαράκης στο έργο του «Γεωγραφία Πολιτική, Νέα και Αρχαία του Νομού
Αργολίδος και Κορινθίας» αναφέρει ότι Χαλκί και
Σουληνάρι λέγονταν μαζί ως Ζαπάντι, λόγω του
ότι ήταν μικροί οικισμοί – χωριά. Με την πάροδο
του χρόνου οι οικισμοί αναπτύχθηκαν περαιτέρω
αποτελώντας δύο ξεχωριστά αυτοτελή χωριά – οικισμούς.
Στις 28 ∆εκεμβρίου 1836 δημοσιεύθηκε ο γενικός πίνακας των δήμων του Ελληνικού κράτους.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά για «Σουληνάρι» ως
αυτοτελή οικισμό ή χωριό. Η αναφορά ότι ο πρώτος κάτοικος του Σουληναρίου εγκαταστάθηκε στο
Σουληνάρι το 1854, φαίνεται από την εξέταση των
διαθέσιμων στοιχείων και πηγών ότι δεν ισχύει. Οι
πρώτες οικογένειες άρχισαν να εγκαθίστανται μόνιμα στην περιοχή λίγα χρόνια πριν από το 1854.
Ο Ιάκωβος Ρ. Ραγκαβής στο σύγγραμμά του «Τα
Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική,
αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας
Ελλάδος» μας δίνει την πρώτη αναφορά περί της
ύπαρξης «Σουληναρίου». Ειδικότερα, αναφέρει ότι
το 1853 το Σουληνάρι ανήκε διοικητικά στο δήμο
Στυμφαλίας και χαρακτηρίζεται ως μία θέση – περιοχή αγροτική στην οποία καταγράφονται λίγοι
κάτοικοι. Δεν προχωρά σε αναλυτικότερη παράθεση στοιχείων για τον αριθμό των οικογενειών
ή των κατοίκων που είχαν ήδη εγκατασταθεί έως
το 1853, αντίθετα περιορίζεται στο χαρακτηρισμό
«αγροτική θέση, λίγο κατοικούμενη».
Μέχρι το 1879 το Σουληνάρι υπάγονταν διοικητικά στο δήμο Στυμφαλίας. Την 25η Ιουλίου 1879
ο οικισμός προσαρτήθηκε στο δήμο Κορινθίων
(ΦΕΚ 50, τεύχος Α΄). Κατά την Απογραφή του
Πληθυσμού, το 1879, γίνεται αναφορά για 86 κατοίκους. Ο αριθμός αυτός αφορά στην παρουσία
είκοσι (20) περίπου οικογενειών. Από το 1850
όπου αρχίζει σιγά σιγά η δημιουργία του οικισμού
του Σουληναρίου μέχρι το 1879 έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή συνολικά είκοσι οικογένειες
(φαμίλιες).
Το Σουληνάρι παρέμεινε διοικητικά στο δήμο Κορίνθου μέχρι το 1912. Στις 31 Αυγούστου 1912 ο
οικισμός αποσπάστηκε από το δήμο Κορινθίων και
ορίστηκε έδρα της κοινότητας Σουληναρίου (ΦΕΚ
αρ. 262, τεύχος Α΄). Στις 4 ∆εκεμβρίου 1997 ο
οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Σουληναρίου, η οποία και καταργήθηκε, και προσαρτάται
στο δήμο Βόχας (ΦΕΚ αρ. 244, τεύχος Α΄). Στις 7
Ιουνίου 2010 ο οικισμός αποσπάται από το δήμο
Βόχας και προσαρτάται στο δήμο Βέλου – Βόχας
(ΦΕΚ αρ.87, τεύχος Α΄).
Συνεχίζεται στο επόμενο
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111 χρόνια πριν... Οι εφημερίδες έγραφαν...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

1903: «Κάτω οι παλάντζες!», «Θέλουμε μονοπώλιο!»

Το σταφιδικό ζήτημα στη Βόχα

Τ

ο 1903 είναι ιδιαίτερα θερμό για όλες
τις σταφιδοπαραγωγές περιοχές της
Πελοποννήσου και φυσικά τη Βόχα.
Οι αγρότες σταφιδοπαραγωγοί εξαθλιωμένοι από την ασφυκτική πίεση των εμπόρων για μείωση των τιμών, αναζητούν λύτρωση στο περίφημο «Μονοπώλιο». Τι ήταν
όμως το «μονοπώλιο»;
Οι περιοχές είχαν γνωρίσει μια πρωτόγνωρη αύξηση στη ζήτηση και στην τιμή της
σταφίδας από το 1877 έως το 1890, εξαιτίας
ενός συγκυριακού γεγονότος: Η φυλλοξήρα έπληξε τα γαλλικά αμπέλια και ανέβηκε
υπερβολικά η ζήτηση της πελοποννησιακής
σταφίδας, αφού οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί
αναπλήρωσαν τις απώλειές τους με ελληνικά
σταφύλια. Η παραγωγή της σταφίδας αυξήθηκε με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, για να καλύψει
τη διεθνή ζήτηση, ενώ παράλληλα αυξήθηκε
και η τιμή της. Από το 1890 και μετά, όμως,
οι γαλλικοί αμπελώνες άρχισαν σταδιακά να
καρποφορούν και να αποδίδουν, την ίδια
στιγμή που και η ελληνική παραγωγή είχε
φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Το αποτέλεσμα
ήταν ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής να
παραμένει αδιάθετο, ενώ και οι τιμές άρχισαν να παίρνουν την κατιούσα. Η κυβέρνηση
Θεοτόκη θέσπισε νόμο, ο οποίος δεν είχε πά-

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

για ισχύ αλλά ανανεωνόταν κάθε χρόνο και
όριζε πώς ο κάθε παραγωγός έπρεπε να παραδώσει στις κρατικές αποθήκες το 15% της
ποσότητας, που θα εξήγαγε. Στη συνέχεια το
κράτος πουλούσε αυτό το απόθεμα σε οινεμπόρους που το εξήγαγαν με τη μορφή οινοπνεύματος. Το 1902 οι τιμές έπεσαν και πάλι
εξαιτίας της υπερπαραγωγής, ενώ το 1903 η
κατάσταση επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα το
κράτος με νεότερο νόμο να αυξήσει το παρακράτημα στα 24%.
Στις αρχές του 1903 εμφανίστηκε ένας
όμιλος Άγγλων κεφαλαιούχων που πρότεινε
στο ελληνικό κράτος να αγοράζει το σύνολο
της σταφιδικής παραγωγής της χώρας για 20
χρόνια. Αυτό ήταν το περίφημο «Μονοπώλιο». Η πρόταση ενθουσίασε τους σταφιδοπαραγωγούς αφού σ’ αυτό είδαν τη λύση των
προβλημάτων τους και πίεζαν την κυβέρνηση να αποδεχτεί την πρόταση.
Στις 17 Μαρτίου 1903 η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ
δημοσιεύει ψήφισμα των αγροτών της Βόχας
και γράφει για το συλλαλητήριο που έγινε στο
Βραχάτι: «Το προαγγελθέν συλλαλητήριον εγένετο επιβλητικώτατον εν Βραχατίω σήμερον
δια το μονοπώλιον της σταφίδος. Αθρόοι από
πρωΐας και από των αποτάτων χωρίων της Βόχας έσπευσαν εις εκδήλωσιν της γνώμης των
υπερτρισχίλιοι άνθρωποι, οίτινες κατεπλημμύρισαν το Βραχάτιον, εν εξάλλω δ’ ενθουσιασμώ
συνεζήτουν τα του μονοπωλίου. Πάντοθεν
αντηχούσιν ευχαί του δεινοπαθούντος σταφιδικού πληθυσμού υπέρ του μονοπωλίου.

μέρος A΄

Οι κώδωνες των εκκλησιών πάντων των
χωρίων απηχούντες ευφήμως προαγγέλλουσιν ως εν σκιρτώση χαρά τη μέλλουσα
εξασφάλισιν της σταφίδος. Εις τα πρόσωπα
πάντων εζωγραφισμένη είνε η χαρά, η ευτυχία και η αγαλλίασις. Από προχείρου βήματος
ομιλήσας ο ιατρός κ. Οικονόμου εκηρύχθη
υπέρ του μονοπωλίου ως σωστικού δια την
σταφίδα, κατά όμως του απεριορίστου του παρακρατήματος.
Μεθ’ ο εν βοή επικροτήθη αναγνωσθέν το
επόμενον ψήφισμα αποσταλέν τω τε Προέδρω
της Κυβερνήσεως και τοις βουλευταίς Κορινθίας:
Ο λαός της Βόχας και της Κορίνθου, συνελθών εν πανδήμω συλλαλητηρίω, ψηφίζει:
Α΄. Εκφράζει ευχήν προς την Σεβ. Κυβέρνησιν όπως αποδεχθή τους όρους τους δια
το μονοπώλιον της σταφίδος προτεινομένους
αυτή, επαφιέμενος τας λεπτομερείας τούτων
εις την πατριωτικήν μέριμναν της Κυβερνήσεως.
Β΄. Ικετεύει τον κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως όπως αποσοβήση την επιψήφισιν του
σταφιδικού νομοσχεδίου διά το απεριόριστον
του παρακρατήματος, καθό δημευτικόν δια τον
σταφιδικόν πληθυσμόν.
Γ΄. Εντέλλεται τοις βουλευταίς Κορινθίας
όπως επιδιώξωσι παντί σθένει παρά τη Κυβερνήσει ίνα αποδεχθή τους όρους του μονοπωλίου ως σωστικού διά την εξασφάλισιν της
σταφίδος.
Εν τέλει δε παρακαλεί αυτούς όπως ματαιώσωσι πάσαν περί του σταφιδικού νομοσχεδίου δια το απεριόριστον του παρακρατήματος
επιψήφισιν και εν ανάγκη να απόσχωσι των
συνεδριάσεων.
Αναθέτει τη διαβίβασιν του παρόντος εις
τους ιατρούς κ.κ. Ζιούβαν, Μανωλόπουλον
και Οικονόμου, Καλλίρην και Σπηκιόπουλον
κτηματίας».
Συνεχίζεται στο επόμενο

Πηγές: Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης
Ελλάδος, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών
Eπιμέλεια: Γιώτα Αθανασούλη

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑλΕκΟσ ΧΟνΔΡΟσ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας

τηλ. 27410 50385, fax: 27410 50386, κιν.: 6974 722281
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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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ECORap Α.Ε. στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, επιθυµεί να καλύψει τη θέση

Χειριστής ανυψωτικού
περονοφόρου
Προσόντα
• Κάτοχος διπλώµατος χειριστή ανυψωτικού περονοφόρου.
• Απόφοιτος Λυκείου / Τεχνικού Λυκείου / Σχολής.
• Εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, επιθυµητή.
• Δίπλωµα οδηγού Γ’ ή Ε’ κατηγορίας, επιθυµητό.
Προσφορά
• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο και οργανωµένο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται
να αποστείλουν βιογραφικά σηµειώµατα στο e-mail: eco@rap-sa.gr ή
στο fax: 27410 50888
Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
επικοινωνίας: 27410 50888

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο
Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση του
Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. Πληρο11/07
φορίες στο τηλ. 6945 832094
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450 τ.µ. µε παλιά µονοκατοικία 80 τ.µ. στον Άνω Άσσο, πίσω από
το ∆ηµοτικό Σχολείο. Τηλ. 6977308420. 28/07

Ο Όµιλος Εταιρειών Παναγιώτη &
∆ηµήτρη Ραψωµατιώτη, στα πλαίσια
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του,
επιθυµεί να καλύψει τη θέση

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE 1020 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
µαζί µε δύο τουρµπίνες σε τιµή ευκαιρίας. Τάσος 154 τ.µ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, µε αυτόνοµη
6988 619971. 28/07
θέρµανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόµενος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ ΧΑΣΚΙ
7-8 ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ, χρώµα καφέ άσπρο, γα- µα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 598266 κ’ 27410
λανά µάτια. Τηλ. 6972-322441. 28/07
56496. 28/07

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

Βοηθός Λογιστή

Οι αρµοδιότητες:
Οργάνωση και συντονισµός της εύρυθµης λειτουργίας του Λογιστηρίου.
Έλεγχος και παρακολούθηση των λογιστικών διαδικασιών.
Καταχωρήσεις παραστατικών και τιµολογίων.
Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας.
Τήρηση ισολογισµών.
Παρακολούθηση µισθοδοσίας.
Τα απαιτούµενα προσόντα:
Πτυχιούχος ΑΕΙ Λογιστικής ή Οικονοµικής κατεύθυνσης.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
(σε προφορικό και γραπτό λόγο).
Άριστη γνώση H/Y, µεγάλη ευχέρεια
στο χειρισµό εφαρµογών Ms Office
(Word, Excel).
Επιθυµητή ηλικία έως 40 ετών.
Παροχές Εταιρείας:
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται
να αποστείλουν βιογραφικά σηµειώµατα στο e-mail: info@rap-sa.gr µε
την ένδειξη: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
(Κωδικός θέσης: 002).
Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
επικοινωνίας: 27410 74488.

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Ο ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
πρωτοπόρος στην κοινωνική ευθύνη
Ανακοίνωσε Συνεργασία με το ΕΥΘΥΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ
Σε μια ξεχωριστή συνεργασία σε μορφή χορηγίας προχώρησε η ομάδα του Άρη Βοχαϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Βοχαϊκού θα
φέρει στην αγωνιστική της εμφάνιση το λογότυπο του Ευθύμειου Κέντρου καθώς και
θα ενισχύσει χρηματικά το κέντρο με τον
εξής τρόπο.
1.Σε κάθε κουπόνι ενίσχυσης (αριθμημένα
για όλη την αγωνιστική περίοδο) που θα
κόβεται στους αγώνες του πρωταθλήματος το 20% της αξίας του θα πηγαίνει για
τις ανάγκες του Ευθήμειου κέντρου.
2. Κάθε γκολ που θα επιτυγχάνετε από παίχτη της ομάδας του Βοχαϊκού η αντιστοιχία θα είναι 1 ευρώ.
3. Οι κόκκινες κάρτες από αντιαθλητικά
χτυπήματα ή από διαμαρτυρία στον διαιτητή θα κοστίζουν στον παίχτη 5 ευρώ .
Στο τέλος την αγωνιστικής περιόδου θα γίνει απολογισμός όλων αυτών και θα δοθεί
το αντίστοιχο ποσό στο Ευθύμειο Κέντρο.
Το ΔΣ του συλλόγου εύχεται η χρονιά να
είναι επιτυχημένη σε αυτή την συνεργασία
και να συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια.

Νίκος
Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος
ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι
27410 51177
κιν. 6974 446115

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις
• Φάρµακα • Είδη Pet Shop •
∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

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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Ο χορός των μεταγραφών άνοιξε�

Ο Π.Α.Σ.ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
ευχαριστεί τον πρώην
προπονητή του, Χρήστο
Βελέντζα

Ενισχύεται ο Άρης Βοχαϊκού!

Το νέο Δ.Σ. του Άρη Βοχαϊκού, έχει βάλει στόχο να δημιουργήσει μια ισχυρή
ομάδα που θα ηγηθεί φέτος στο πρωτάθλημα της Β2 Κατηγορίας. Έτσι λοιπόν
ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Χρήστου Νικολού και των
Κώστα Λαμπρόπουλου (από τον Ισθμιακό) και Χρήστου Παππά (από την
Περαχώρα). Επίσης, στην ομάδα του Άρη Βοχαϊκού επέστρεψε ο Θανάσης
Καλαντζής, ο οποίος αγωνιζόταν στον Αστέρα Κορίνθου την περασμένη σεζόν.

Στο ρυθµό του Μουντιάλ

Ο Π.Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ εκφράζει τις ευχαριστίες του
προς τον μέχρι πρότινος
προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου, κ. Χρήστο Βελέντζα, για το έργο του και τη
συνεισφορά του στον Σύλλογο, τα τρία τελευταία χρόνια.
Ο Χρήστος Βελέντζας δεν
ήταν μόνο προπονητής, συνεισέφερε στην οργάνωση
και την λειτουργία του Συλλόγου μας, μα πάνω
από όλα δίδαξε με την παρουσία του όλα αυτά τα
χρόνια ήθος, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.
Φίλε Χρήστο σε ευχαριστούμε για την προσφορά
σου στον Σύλλογό μας και σου ευχόμαστε υγεία
και κάθε επιτυχία.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Εντυπωσιακές μεταγραφές από τον ΑΟ Ζευγολατιού

Η διοίκηση του Α.Ο. Ζευγολατιού με τις μεταγραφές τις οποίες πραγματοποιεί εντυπωσιάζει τους πάντες και δείχνει ξεκάθαρα πώς οι προθέσεις της είναι η ομάδα
να κάνει θεαματική κούρσα και στην Α1 κατηγορία! Έτσι λοιπόν προχώρησε
στις μεταγραφές των Μητσόπουλου και Ζήση, αλλά και του Βασίλη Μιχαλόπουλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πέλοπα Κιάτου. Επίσης δανείστηκε από την Ελλάδα Βέλου τον Γιώργο Πολυδωρόπουλο, ο οποίος τον
τελευταίο χρόνο αγωνιζόταν στον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Παράλληλα ανανέωσε τον δανεισμό του Μαριγκλέν Ντόκο επίσης από την Ελλάδα Βέλου.
Τέλος, εξασφάλισε μια σπουδαία μεταγραφή αφού ήρθε σε συμφωνία με το
Μανώλη Λούβρη, πρώην παίκτη της Κορίνθου. Ο Λούβρης αποτελεί μια εξαίρετη
επιλογή για το χώρο της άμυνας αφού έχει αγωνιστεί στο παρελθόν τόσο στον Πανσολυγειακό,
όσο και στους νέους του Αστέρα Τρίπολης και ξεχώρισε με την δύναμη, την αντοχή και την απόδοσή του.

Το πήρε η καλύτερη�
Τ

ελικά το τρόπαιο του
Μουντιάλ πήγε σωστά και
δίκαια σε αυτούς που μόχθησαν, που μάτωσαν, που έπαιξαν όσο ήξεραν και όσο μπορούσαν και όχι σε αυτόν που
n
είχε αράξει στον κύκλο της
Σχολιάζει ο Βίγια
σέντρας με τα χέρια στη μέση
και προκαλούσε τους πάντες
με τον ζαμανφουτισμό του και την τρομακτική
αδιαφορία του. Αυτό το χωρίς καμία προσωπικότητα δειλό και άδειο αγοράκι, δεν πρόδωσε
μόνο τους συμπαίκτες του και την πατρίδα του,
πρόδωσε και εκατομμύρια των θαυμαστών του
σε όλη τη γη. Το τι σχέση μπορεί να έχει αυτός ο
παίκτης με τον Ντιέγκο Μαραντόνα; Είδαμε τον
Μέσι στο Μουντιάλ του 2010, τον είδαμε και
τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Και βρείτε, μάθετε , ρωτήστε πληροφορίες η φέρτε στο μυαλό
σας τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986.
Ο πρώτος, ειδικά χθες στον τελικό, ήταν ένας

θρασύδειλο, τσουτσουνοπαιχτακη , προκλητικά αδιάφορος, χωρίς καμία προσωπική πρωτοβουλία και συμμετοχή στο παιχνίδι, ενώ ο
δεύτερος είχε πάρει στις πλάτες του και στα πόδια του όλη την Αργεντινή και ήταν ένας γνήσιος και πραγματικός ηγέτης. Δηλαδή, τι να υποθέσει κάποιος; Ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μέσι
στην Ισπανία έχει πάψει να αισθάνεται πια σαν
Αργεντίνος; Ή, μήπως είναι έτσι η μάρκα του,
λιπόψυχος και χωρίς καμιά ηγετική ικανότητα;
Πανάξια και δίκαια πήρε το τρόπαιο η Γερμανία, που μαζί με την Ολλανδία ήταν οι δύο ομάδες που ξεχώρισαν από όλες τις υπόλοιπες, με
τη σοβαρότητά τους, την συνέπειά τους και την
αγωνιστικότητά τους. Μακάρι να βλέπαμε αυτές τις δύο στον τελικό.
Μπορεί η Γερμανία να μην είχε τον πολύ
μεγάλο παίκτη στην ενδεκάδα της, είχε όμως
το απαραίτητο και πάντα χρήσιμο συστατικό.
Ήταν αυτό που λέμε, Ο-Μ-Α-Δ-Α!!! Είχε την
ικανότητα να παίρνει το πάνω χέρι στην ραχο-

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

κοκαλιά του κέντρου και ήξερε να επιβάλει το
παιχνίδι της στον κάθε αντίπαλο. Η βασική της
ανάπτυξη γινόταν με μεγάλες διαγώνιες πάσες
προς τα πλάγια και οι σέντρες που έβγαιναν
από εκεί, ήταν πράγματι ξυραφένειες. Στην
τριάδα των χαφ ο Σβαϊνσταϊγκερ ήταν ο λιμενοβραχίωνας που έσπαγε πάνω του το κύμα
και ο Κροος με τον Οζίλ ήξεραν καλύτερα το
τόπι από τα αντίστοιχα χαφ της Αργεντινής.
Εντάξει, ο Κλόζε έχει καταντήσει σαν τον Γκέκα
που την στήνει με τις ξώβεργες μπας και πιάσει
το πουλί ενώ και ο Μίλερ από μπάλα είναι μυρωδιάς. Όμως, είναι και οι δύο παθιασμένοι και
τρεχαλατζήδες και πολύ ορθολογιστές. Όπως
άλλωστε όλη η γερμανική ομάδα.
Άψογη αμυντική λειτουργία της Αργεντινής
με παίκτες που έδωσαν το αίμα τους, αλλά οι
τρεις επιθετικοί, ο Ιγκουαϊν, ο Αγκουέρο και
ο Παλασιο, ήταν από λίγοι έως ελάχιστοι. Και
κάτι άλλο. Κατάλαβε κανείς γιατί έγινε στο ημίχρονο αλλαγή ο Λαβέτσι;

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

16 Ατζέντα εκδηλώσεων
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

&ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
άλλες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

Δευτέρα 28 Ιουλίου. "Ωχ...ΗΛΕΚΤΡΑ" παρωδία του Αλέξη Καλλίτση. Με τους Πέτρο Φιλιππίδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γεράσιµο Σκιαδαρέση, Κρατερό Κατσούλη. Αποθήκες ΑΣΟ, Κιάτο, ώρα έναρξης 9:00. Γενική είσοδος: 18€,
ΑΜΕΑ, φοιτητικό, παιδικό, άνεργοι: 13 €.

Τρίτη 29 Ιουλίου. "PENNY and the SWINGING CATS". Με τη µουσική χρονοµηχανή τους έρχονται να µας ξεσηκώσουν και να µας κάνουν να τραγουδήσουµε µε πάθος και να χορέψουµε µε απίθανο στυλ ...όπως παλιά! Πλατεία
Φλοίσβου στην Κόρινθο. Ώρα 9:00 µ.µ., είσοδος ελεύθερη.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ- 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

25 έως 28 Ιουλίου και 1 έως 4 Αυγούστου 2014.Η Θεατρική Σκηνή Χιλιοµοδίου παρουσιάζει το έργο του Αλέξη
Δαµιανού “Το καλοκαίρι θα θερίσουµε". Παλιές αποθήκες Δασικού Συνεταιρισµού Χιλιοµοδίου. Ώρα έναρξης των
παραστάσεων 21.15.

Πέµπτη 31 Ιουλίου. Με-

Τετάρτη 30 Ιουλίου. "ΤΡΩΑΔΕΣ" του Ευρυπίδη. Από το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας σε σκηνοθεσία Θέµη Μουµουλίδη, στο
Green Theater Αρχαίων Κλεωνών. Παίζουν: Φιλαρέτη Κοµνηνού, Στέλιος Μάινας, Άρης Λεµπεσόπουλος, Ζέτα Δούκα,
Ιωάννα Παππά, Μαρία Πρωτόπαππα, Χρήστος Πλαΐνης, Λένα Παπαληγούρα. Tηλ. 27460-31262, κιν: 6958450068 –
6958008620

γάλη συναυλία του ΟΡΦΕΑ
ΠΕΡΙΔΗ στην πλατεία Φλοί σβου στην Κόρινθο. Είσο δος ελεύθερη, ώρα έναρξης
9:00 µ.µ.

Κυριακή 3 Αυγούστου. Ο
Πολιτιστικός και Αθλητι κός Σύλλογος Βραχατίου
"Μέγας Αλέξανδρος" πα ρουσιάζει την εκδήλωση
παραδοσιακών
χορών
"Πάντα ν' ανταµώνουµε..."
Συµµετέχει ο Παναγιώτης
Λάλεζας µε την ορχήστρα
του. Παραλία Βραχατίου,
ώρα έναρξης 9:00 µ.µ.
Παρασκευή 8 Αυγού στου. "HANGOVER IVΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ" Κωµωδία του Αλέξανδρου
Ρήγα. Αποθήκες ΑΣΟ,
Κιάτο, ώρα έναρξης 9:00.
Γενική είσοδος: 17€, ΑΜΕΑ,
φοιτητικό, παιδικό, άνερ γοι: 13 €.

Σάββατο 9 Αυγούστου.
"Συµπέθεροι από τα Τί ρανα" Θεατρική Παρά σταση των Θανάση Παπα θανασίου και Μιχάλη
Ρέππα. Παίζουν: Γ. Παρ τσαλάκης, Ν. Βλαβιανού,
Β. Κούκουρας. Αποθήκες
ΑΣΟ, Κιάτο, ώρα έναρξης
9:00. Γενική είσοδος: 17€,
ΑΜΕΑ, φοιτητικό, παιδικό,
άνεργοι: 13 €.

Κυριακή 10 Αυγούστου.
Συναυλία
µε τους
Locomondo. Λιµάνι Κιά του, ώρα έναρξης 9:30. Γε νική είσοδος: 12€.

Τετάρτη 13 Αυγούστου.
"Προσωπικές οπτασίες". Συναυλία από τη µουσική
σκηνή "Γιάννης Σπανός".
Αποθήκες ΑΣΟ Κιάτο, ώρα
9:00 µ.µ., είσοδος ελεύ θερη.

1-10 Αυγούστου. 12o
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟ ΡΙΝΘΟΣ 2014. Κορινθιακό
θέατρο "Βασίλης Ρώτας" σε
συνεργασία µε το Δήµο Κο ρινθίων. Θα λάβουν µέρος
10 θεατρικά σχήµατα από
την Ελλάδα και την Κύπρο.
Κάθε βράδυ στις 21.00, Δη µοτικό Θέατρο Κορίνθου.
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