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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ!
Έγινε η προέγκριση και µέσα στο καλοκαίρι θα ακολουθήσει η δηµοπράτηση του έργου.

70 σκάφη θα µπορούν να ελλιµενίζονται στο καταφύγιο µετά την ολοκλήρωσή του στα τέλη του 2015
Συνέντευξη Τύπου και επίσκεψη στην περιοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη
σελ.

ΧΑ∆Α ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
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Σουλτανίνα: Κινητήριος δύναµη
 n σελ. 7

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Προτάσεις διασκέδασης
και καλοκαιρινά events

 n σελ. 15-16

Επίσκεψη
Φωτιά και πάλι στον ανενεργό(;)
Χρίστου Δήµα
Συνεχίζεται
ο
χορός
των
µεταγραφών
ΧΑΔΑ στο Πουρνάρι n σελ. 4
 n σελ. 14
 n σελ. 6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Το χωριό Σουληνάρι, µέρος Γ΄ | 111 χρόνια πριν: Το σταφιδικό ζήτηµα στη Βόχα µέρος Β΄ σελ.10-11
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Προέγκριση δημοπράτησης για
το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου
70 σκάφη θα μπορούν να ελλιμενίζονται στο καταφύγιο
μετά την ολοκλήρωσή του στα τέλη του 2015

Τ

ην προηγούμενη εβδομάδα σε συνέντευξη
τύπου που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης στην έδρα
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώθηκε η προέγκριση δημοπράτησης για το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου. Η ανακοίνωση αυτή
ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Ταγαρά, ο οποίος
μετά την υπογραφή από τον Ειδικό Γραμματέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου του

έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας,
τόνισε: «Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα αναγκαία
και από καιρό αναμενόμενα συμπληρωτικά έργα
στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, με ορίζοντα
ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβρη του 2015».

Το έργο

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με συντονισμένες και καίριες
ενέργειές της κατάφερε να πετύχει την αύξηση
του προϋπολογισμού του έργου έτσι ώστε να γί-

νει εφικτή η ολοκλήρωσή του. Έτσι τα προγραμματισμένα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού
4 εκατομμυρίων ευρώ, με συνολική δημόσια
χρηματοδότηση 3.267.245,62 ευρώ. Σε αυτά
εντάσσονται η κατασκευή έργων βελτίωσης του
αλιευτικού καταφυγίου και οι συνοδές μελέτες.
Σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη περιβαλλοντικών όρων πρόκειται για επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου
Βραχατίου. Τα προβλεπόμενα από την τεχνική μελέτη λιμενικά έργα αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης
του χερσαίου χώρου που προβλέπονται να κατασκευασθούν αφορούν :
1. Επέκταση του υπήνεμου μόλου κατά 160m μήκος
2. Διαπλάτυνση του υπήνεμου μόλου, ώστε να
αποκτήσει συνολικό πλάτος 4,50m
3. Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης ώστε να αποκτήσει ωφέλιμο ενιαίο βάθος 3,50m
4. Ολοκλήρωση της εξωτερικής θωράκισης του
προσήνεμου μόλου
5. Διαμόρφωση ραμπών, στάθμης δαπέδου κυκλοφορίας προσήνεμου μόλου
6. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση χερσαίων χώρων
όπισθεν των κρηπιδωμάτων του λιμένα με
ήπιες παρεμβάσεις
7. Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού (δίκτυα, δέστρες, κρίκοι κλπ.) σε όλο το
μήκος των ανωδομών

Τα οφέλη

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί
η αναγκαία υποδομή για τον ασφαλή ελλιμενισμό
των αλιευτικών σκαφών, για καλύτερη προστασία
των αποθεμάτων, για παροχή διευκολύνσεων
στους αλιείς και για ενίσχυση της παράκτιας αλιείας, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα και σε
άλλα σκάφη να δένουν με ασφάλεια στο λιμάνι του
Βραχατίου. Τέλος, οι χώροι που θα αναπτυχθούν
στη χερσαία ζώνη του (πρασίνου, περιπάτου ή και
εκδηλώσεων), θα αποτελέσουν ένα ανεπτυγμένο
χώρο υψηλής αισθητικής, με ιδιαίτερη λειτουργικότητα.

Το 6th Midnight Summer
Rally 2014 στο Βραχάτι

Χορηγοί επίκοίνωνίας:

Τις τελευταίες καλοκαιρινές ημέρες (με τη
λήξη του θερινού ηλιοστασίου), ο AC3 συνδιοργανώνει με το Δήμο Βέλου-Βόχας το 6th
Midnight Summer Rally 2014(Regularity ),
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014, με εκκίνηση
και τερματισμό στο Βραχάτι Κορινθίας .
Ο αγώνας είναι υπό σχεδίαση, σε μήκος 8085 χλμ. με 5-6 ΕΔΑ , διάρκειας περίπου 3-3 ½
ωρών, έναρξη με τη δύση του ηλίου και προσμετρά στο Argolis Historic Trophy με συντελεστή 1.
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Το γάργαρο νερό ...της βρύσης (2)
∆ελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Ανατροπή στον ∆ήμο Κορινθίων
χνίδι όπως αποδείχτηκε εφόσον πλέον
τα «ρίχνει» όλα στην ΔΕΥΑΚ και επίσης
ο λαός λέει «μετά την απομάκρυνση από
το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».
Καλούμε τον Δήμαρχο αλλά και την
ΔΕΥΑΚ να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν το νερό, επίσημα και με στοιχεία, και να αφήσουν το
«κρυφτούλι» και τις «κουμπάρες» που

παίζουν αυτή την περίοδο. Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών θα είναι
εδώ, έχοντας την απαραίτητη υπομονή
ως Δημοτική Παράταξη αλλά ταυτόχρονα ασκώντας αυστηρό και δίκαιο έλεγχο
στην Δημοτική Αρχή.
Μιλήστε στους δημότες σας κε Πνευματικέ. Ενημερώστε τους πελάτες σας
κε Καραμανλή. Οι εκλογές τελείωσαν.

Το καλοκαίρι σας πρόδωσε. Οι πολίτες
νιώθουν την κοροϊδία, απαιτούν λύση
για πόσιμο νερό σε όλα τα Δημοτικά
Διαμερίσματα, όλο τον χρόνο με επάρκεια. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό που
πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες του Δήμου μας.
Το Γραφείο Τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Ανατροπή στο Δήμο Κορινθίων

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
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Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

Πέρασε περίπου ένας μήνας που η
Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών
προσπάθησε να ενημερώσει τους Δημότες Κορινθίων για το νερό που πίνουν
(Το γάργαρο νερό ...της βρύσης) και με
την επίσκεψή της στον κο Καραμανλή, Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΥΑ
Κορίνθου να πάρει κάποιες επίσημες
διαβεβαιώσεις για την ποιότητα και την
επάρκεια του νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματά μας.
Δυστυχώς το μόνο που ακούσαμε
από τα επίσημα χείλη του Δημάρχου Αλ.
Πνευματικού είναι, μισόλογα όπως «το
δίκτυο είναι τεράστιο και δεν μπορούμε
να το διαχειριστούμε εύκολα», «γίνονται
τεράστιες προσπάθειες για να υπάρχει
νερό (νερό...σκέτο) σε όλα τα χωριά
του Δήμου» και την εύκολη πλέον καραμέλα των τελευταίων ημερών: «Να
ρωτήσετε τον κο Καραμανλή, αυτός είναι Διευθύνοντας Σύμβουλος, εγώ είμαι
πρόεδρος και δεν έχω ευθύνη».
Ταυτόχρονα η ΔΕΥΑΚ δεν απαντά σε
καμία ερώτηση που έχει κατατεθεί νόμιμα είτε από πολίτες είτε από συλλόγους που έχουν δραστηριοποιηθεί για
το θέμα (ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ). Επίσης δεν ενημερώνει την ιστοσελίδα της για τις αναλύσεις του νερού
από την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές
(τυχαίο;).
Σε συνάντηση με φίλους της Πρωτοβουλίας στην περιοχή Άσσου -Λεχαίου
ακούσαμε και από εκεί τα ίδια παράπονα για την ποιότητα και την επάρκεια
του νερού, από τον Κόρφο μαθαίνουμε
για συνεχείς διακοπές υδροδότησης
υποθέτοντας πως το νερό δεν επαρκεί
να καλύψει τις καλοκαιρινές ανάγκες
του Καλλικρατικού Δήμου. Υποθέτουμε
επίσης πως αντίστοιχα προβλήματα θα
υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του
Δήμου πλην Καποδιστριακού Δήμου
Κορινθίων.
Να τα ξαναπούμε λοιπόν, εφόσον ο
Δήμαρχος ενημερώνεται μάλλον επιλεκτικά από κάποια μέσα ενημέρωσης
που δεν θέλουν να προβάλλουν τις θέσεις μας και τις ερωτήσεις μας - μπορεί
και για να μην τον πληγώσουν: Το νερό,
η καταλληλότητά του και η επάρκειά
του, δεν είναι θέμα που πρέπει να υπάρχουν αντεγκλίσεις και διαφωνίες. Είναι
θέμα υγείας των κατοίκων της περιοχής, είναι θέμα δημόσιας υγείας, και οι
υπηρεσίες του Δήμου οφείλουν να είναι
απόλυτα τυπικές ως προς τις υποχρεώσεις τους και ως προς την ουσία της
εργασίας τους αλλά και ως προς την
ενημέρωση του κοινού.
Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει εδώ
και πολύ καιρό. Μάλιστα δεν συμβαίνει
από τότε που ο υποψήφιος Δήμαρχος
Αλέξανδρος Πνευματικός έκανε όλο
αυτό το προεκλογικό παιχνίδι με το πόσιμο νερό Στυμφαλίας σε όλο τον Δήμο,
ένα καθόλου επικίνδυνο γι αυτόν παι-

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Φωτιά και πάλι στον
To 2012...

To µεσηµέρι της Δευτέρας 167-2012 στον ΧΑΔΑ Ζευγολατιού
ξέσπασε φωτιά η οποία ανεξέλεγκτη λόγω των δυσµενών καιρικών
συνθηκών (δυτικοί άνεµοι 6 µποφώρ και υψηλές θερµοκρασίες),
πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις µε
καταστροφικές συνέπειες, τόσο στο
φυσικό περιβάλλον, αλλά και στη
δηµόσια υγεία, λόγω των τοξικών
αερίων (διοξίνες, φουράνια, βαρέα
µέταλλα κλπ) που περιείχε. Παρά
τις προσπάθειες των πυροσβεστών
(14 οχήµατα µε 28 άτοµα, 13 πεζοπόρα τµήµατα, 2 οχήµατα ΟΤΑ, 2
µηχανήµατα εκσκαφής (µπουλντόζες), ενώ από αέρος επιχειρούσαν
σε δύσβατα σηµεία ένα ελικόπτερο
και δύο Κάνατερ), η φωτιά κατέκαψε για τρία περίπου 24ώρα τα
τελευταία πεύκα που είχαν αποµείνει στην περιοχή και απείλησε τα
χωριά Σπαθοβούνι, Καλέντζι και
Αρχαίες Κλεωνές.
Το Σάββατο, 5-1-2013, πραγµατοποιήθηκε από την Κίνηση Ενεργών
Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
αναδάσωση στον Χ.Α.Δ.Α. Δυστυχώς όµως, τα δέντρα που φυτεύτηκαν κάηκαν στη φετινή φωτιά...

Σ

τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, ενεστώτος χρόνου, η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κατέθεσε
έγγραφο – πρόταση προς το δήμο
Βέλου-Βόχας για την προστασία
και αποκατάσταση του ανενεργού
ΧΑΔΑ στη θέση Πουρνάρι. Το έγγραφο μεταξύ άλλων ζητούσε:
Από το δήμο Βέλου – Βόχας τη
πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και των προληπτικών μέτρων – δράσεων πολιτικής
προστασίας στο πρώην Χ.Α.Δ.Α
Ζευγολατιού, στη θέση «Πουρνάρι», αφού όπως μας έχει ενημερώσει εγγράφως το τμήμα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του
δήμου (αριθ. πρωτ. 5201 / 11 – 4

– 2013) υπάρχει η σχετική μέριμνα
και οι αντίστοιχες πιστώσεις.
Να προχωρήσει η εφαρμογή των
μέτρων που πρέπει να υπάρχουν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έχει παρέλθει ένας ολόκληρος
χρόνος από την αποστολή του ανωτέρω εγγράφου πρός το Σύλλογό
μας, δίχως να έχει γίνει κάποιο από
τα μέτρα που αναφέρονταν.
Να προχωρήσει ο δήμος και οι
αρμόδιες υπηρεσίες του στις απαραίτητες ενέργειες για την ολική
αποκατάσταση του χώρου που κάλυπτε ο πρώην Χ.Α.Δ.Α στη θέση
«Πουρνάρι» στο Ζευγολατιό. Εάν
έχουν ήδη γίνει σχετικές ενέργειες,
να μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο και τη κατάληξή τους.
Να τοποθετηθεί ειδική σήμανση

στον εν λόγω χώρο, που να ενημερώνει όσους προσεγγίζουν αυτόν ότι έχει κηρυχθεί αναδασωτέα
έκταση, ότι απαγορεύεται η ρίψη
μπαζών και απορριμμάτων και ότι
οι παραβάτες θα τιμωρούνται με
πρόστιμο.
Να μας ενημερώσετε γραπτώς
εάν στη Κοινοπραξία Μελετών Αποκατάστασης των 82 ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου, περιλαμβάνεται και η
αποκατάσταση του πρώην Χ.Α.Δ.Α
στη θέση «Πουρνάρι» Ζευγολατιού.
Να μας ενημερώσετε γραπτώς
εάν ο δήμος Βέλου – Βόχας έχει
υποβάλει κάποια πρόταση για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ».
Στο έγγραφο απάντησε το Δασαρχείο Κορίνθου το οποίο παρακαλεί «το Δασονομείο Κιάτου να

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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ανενεργό(;) ΧΑ∆Α Ζευγολατιού
Μετά από δύο
καταστροφικές
πυρκαγιές και
ισάριθµες κηρύξεις
αναδάσωσης οι
επίσηµοι φορείς του
ελληνικού κράτους
δεν κατάφεραν να

προστατέψουν
και φυλάξουν
αποτελεσµατικά την

περιοχή

προστατεύει και να φυλάσσει την έκταση για τυχόν
παραβάσεις επ’ αυτής» (!) και το γραφείο Δημάρχου – Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέλου-Βόχας το οποίο αναφέρει: «Σχετικά με
την αποκατάσταση του ανενεργού ΧΑΔΑ στην Δ.Κ.
Ζευγολατιού της Δ.Ε. Βόχας έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Κ/ξιας
μελετών και αποκατάστασης ΧΑΔΑ Πελοποννήσου,
στην οποία ο Δήμος μας έχει αποστείλει τα διαθέσιμα
σχετικά στοιχεία προκειμένου να εκπονηθεί σχετική
μελέτη με θέμα «Μελέτες Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Πελοποννήσου». Είναι επίσης γνωστό ότι με την από
21-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου, με ΑΠ 64571/2629 χορηγήθηκε
άδεια αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος του Χ.Α.Δ.Α. του Ζευγολατιού στην
περιοχή «Μεσιανή-Λάκκα ή Πουρνάρι».
Εντούτοις, μέχρι σήμερα ο εν λόγω ΧΑΔΑ δεν
έχει αποκατασταθεί και δεν μας έχει κοινοποιηθεί
σχετικό χρονοδιάγραμμα. Πέραν της προφορικής
ενημέρωσης μας, ότι η διαδικασία σχετικά με το
αντικείμενο του θέματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ζητήθηκε και εγγράφως να μας κοινοποιηθεί σε ποιο
ακριβώς στάδιο βρίσκεται το συγκεκριμένο ζήτημα
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενημέρωση για την οποία θα ειδοποιηθείτε άμεσα».

Ανενεργός ο ΧΑ∆Α;

Στο ερώτημα αν ο ΧΑΔΑ Ζευγολατιού είναι ανενεργός η απάντηση είναι διττή: Επίσημα, ναι είναι,
αφού με τις υπ. αριθ. 196 / 2002 και 312 / 2011
αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Κορίνθου επεβλήθη
η απαγόρευση της εναπόθεσης και καύσης των
απορριμμάτων στο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) στη θέση «Πουρνάρι» Ζευγολατιού. Ανεπίσημα, όμως πολλοί ασυνείδητοι
δημότες εναποθέτουν στην είσοδό του διάφορα
ογκώδη φυτικής κυρίως προέλευσης όπως κλαριά
κ.ά. Αυτό συνέβη και πρόσφατα, στις αρχές καλοκαιριού. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Μπεκιάρης εντόπισε το πρόβλημα και πρότεινε ως λύση τη
μεταφορά τους εντός του χώρου της παλιάς χωμα-

τερής με σκοπό την ταφή τους και την προστασία
του χώρου. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» όμως, διά του προέδρου της, Κώστα Σχοινοχωρίτη, αντιστάθηκε σθεναρά σ’ αυτή την ενέργεια
η οποία θα σήμαινε ουσιαστικά την απαξίωση και το
μηδενισμό όλων των ενεργειών που εδώ και 3 χρόνια έχουν γίνει για το κλείσιμο της χωματερής, την
αποκατάσταση και την αναδάσωση του χώρου.
Σημειώνεται πώς την 20η Μαρτίου 2013 με έγγραφό του το Δασαρχείο Κορίνθου (αριθ. πρωτ.
159) ενημερώνει ότι η έκταση του ΧΑΔΑ στη θέση
«Πουρνάρι» είναι δημόσια έκταση – δάσος, η οποία
έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ. αριθ. 2436 /
5 – 11 – 2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου λόγω της πυρκαγιάς του καλοκαιριού 2012. Η εν λόγω έκταση είχε κηρυχθεί πάλι
αναδασωτέα και κατά το παρελθόν λόγω πυρκαγιάς
με την υπ. αριθ. 1389 / 1990 απόφαση Νομάρχη!

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την 1η Αυγούστου ήταν
ευτυχώς μικρή. Κάηκαν περίπου 30 στρέμματα
αγροτοδασικής έκτασης και τέθηκε υπό έλεγχο μέσα
σε τρεις ώρες. Όσο όμως η ασυνειδησία και η αδιαφορία θα κυριαρχούν ο κίνδυνος μιας μεγαλύτερης
καταστροφής θα είναι πάντα ορατός. Δεν φτάνουν τα
προγράμματα που εκπονούνται και οι ενέργειες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ή του δήμου ΒέλουΒόχας. Πρέπει ο καθένας από τους κατοίκους της
περιοχής να αναγνωρίσει την ΑΝΑΓΚΗ της προστασίας του περιβάλλοντος και να προσπαθήσει προς
αυτή την κατεύθυνση.
Το δρόμο έχει δείξει η Κίνηση Ενεργών Πολιτών
Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», αφού χάρη στις δικές της
ενέργειες η χωματερή έκλεισε. Μάλιστα, η κίνηση
αυτή γλύτωσε το δήμο από πρόστιμα ύψους 30.000
ευρώ για την περυσινή φωτιά, αφού αποδείκνυε με
δικαστικές αποφάσεις ότι στο χώρο δεν λειτουργεί
χωματερή από το 2011!

τιµές
χονδρικής

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

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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Επίσκεψη ∆ήμα στο Κέντρο Ανακύκλωσης
Συναντήσεις Ραψωματιώτη με Νανόπουλο, Ταουξίδη, Γεώργαρη

Εν τω μεταξύ το πρωί, Παρασκευή
8 Αυγούστου 2014, ο εκπρόσωπος
του Συντονιστή Εταίρου της «ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αναπτυξιακής Σύμπραξης», κ.
Δημήτρης Ραψωματιώτης πραγματοποίησε στοχευμένες διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Βασίλη
Νανόπουλο, την Πρόεδρο της ΟΕΒΕ
Κορινθίας, κ. Μαρίνα Ταουξίδη και τον
Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου
Κορίνθου, κ. Βασίλη Γεώργαρη.
Οι συναντήσεις έγιναν στα πλαίσια
της Δράσης 17: «Επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία φορέων &
επιχειρήσεων με εκπροσώπους των
εταίρων της Ηράκλειας», του έργου
«Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων
για την παραγωγή λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία». Το έργο υπάγεται στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» και χρηματοδοτείται

°˛

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ρ

Συναντήσεις

από το ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο
διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Βασικός σκοπός των συναντήσεων
ήταν η δικτύωση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ώστε
να γίνει εις βάθος ενημέρωση για τις
εν λειτουργία επιχειρήσεις στο Νομό
που παράγουν οργανικά απόβλητα,
τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και τη διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών.
Μέσα από αυτήν την δράση, ενημέρωσε ο κ. Ραψωματιώτης, θα γίνει στοχευμένη πληροφόρηση και
δικτύωση με τις επιχειρήσεις που

ο

παράγουν οργανικά απόβλητα, θα
τους παρουσιαστούν οι ευκαιρίες
που προσφέρει η πράξη, έτσι ώστε
να προκύψουν συνεργασίες με τις
σχεδιαζόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σε.Π.),
αλλά και την πιθανή πρόσληψη ωφελουμένων.
Οι εκπρόσωποι των φορέων δήλωσαν αρωγοί στο δύσκολο έργο
που έχει αναλάβει η «ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Α.Σ.» και δεσμεύτηκαν ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά για τη σύναψη
συνεργειών που θα οδηγήσουν στην
αντιμετώπιση της ανεργίας και την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η
ανάληψη πρωτοβουλιών από τους
φορείς για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και η συνδιοργάνωση
ημερίδας στο Επιμελητήριο Κορινθίας, για την πλήρη ενημέρωση της
διαδικασίας κομποστοποίησης, τα
οφέλη των επιχειρήσεων ως προς
τη διαχείριση των υπολειμμάτων,
καθώς επίσης, η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη εκμετάλλευση του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ., αναφορικά
με τους 60 ωφελούμενους της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΗΡΑΚΛΕΙΑ».
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Ανακύκλωσης και τόνισε ότι θα είναι
συμπαραστάτης σε όποιες ενέργειες
αναληφθούν για την ορθή λειτουργία
των Δήμων σε θέματα ανακύκλωσης
- κομποστοποίησης, την ενίσχυση
της τοπικής κοινωνίας και το δύσκολο έργο όλων των εργαζομένων στην
ανακύκλωση.
Εμείς, οι «εργάτες της ανακύκλωσης» ευχαριστούμε τον Βουλευτή
για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον
του και δηλώνουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να ενημερώσουμε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, που θα το θελήσουν, για να γίνει πραγµατικότητα το όραµα µας «για µια Κορινθία
που ανακυκλώνει, για µια Κορινθία που µπορεί και θέλει να βλέπει
τη διαχείριση των απορριµµάτων
της, όχι ως πρόβληµα, αλλά ως
ευκαιρία για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και τη µείωση
της ανεργίας.»

Κ έ ντ

Τ

ο Κέντρο Ανακύκλωσης στο
Μπολάτι Κορινθίας επισκέφτηκε την Παρασκευή το πρωί, 1
Αυγούστου 2014, ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας.
Ο κ. Δήμας είναι ο πρώτος Βουλευτής που επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των αδερφών Ραψωματιώτη
και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη
δραστηριότητα και το αντικείμενο του
ολοκληρωμένου Κέντρου Ανακύκλωσης της Κορινθίας.
Ο κ. Δήμας ενημερώθηκε για τη
λειτουργία του Κέντρου Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών, ξεναγήθηκε στους χώρους διαλογής καθώς
και στους χώρους αποθήκευσης των
Ανακυκλώσιμων Υλικών, επισκέφτηκε τη Μονάδα Κομποστοποίησης και
τη Μονάδα Πράσινου Σημείου και
ενημερώθηκε για τους επιστήμονες
που υλοποιούν το ερευνητικό πρόγραμμα της EcoRap A.E., «Αξιοποίηση των υπολειμμάτων ανακύκλωσης
προς δημιουργία δομικού υλικού».
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του, συζήτησε με τους ιδιοκτήτες, Παναγιώτη και Δημήτρη Ραψωματιώτη
για θέματα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, καθώς επίσης, για τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν
τόσο από τους Δήμους, όσο και από
τους πολίτες με την ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τις δυνατότητες που δίνονται
στους Δήμους ως προς τη διαχείριση
των απορριμμάτων τους, με τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου», για να
επιτυγχάνεται με ευκολότερο τρόπο,
πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος η διαχείριση όχι μόνο των κλαδεμάτων και των ογκωδών αντικειμένων, αλλά και των ανακυκλώσιμων
και οργανικών απορριμμάτων τους.
Ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος
Δήμας δήλωσε ικανοποιημένος από
το σχεδιασμό, τις εγκαταστάσεις και
τη λειτουργία συνολικά του Κέντρου

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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Σουλτανίνα: Κινητήριος ∆ύναμη

Μ

έσα από συζητήσεις με
ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα τη σημασία των αγροτικών προϊόντων
και ιδιαίτερα της ‘Σουλτανίνας’ για
την οικονομία της Κορινθίας. ‘Κινητήριος δύναμη’ θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την
ατμόσφαιρα που επικρατεί κάθε
χρόνο τέτοιες μέρες, γύρω στο
δεκαπενταύγουστο, και
■
το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν όλοι για την
Γράφει ο
ποιότητα, την υγεία και
Κωνσταντίνος
την έκβαση της εμποΜ. Μελέτσης
ρίας της ‘Σουλτανίνας’.
Γεωπόνος Τ.Ε.
Μερικές από τις ερωτήσεις που ακούει κανείς
αυτή την εποχή είναι : « πως είναι
τα σταφύλια σου;», « Αν βρέξει θα
πάθουν ζημιά τα σταφύλια;». Ενώ
δεν είναι δύσκολο να καταλάβει
κανείς την επιρροή της έκβασης
των σταφυλιών σε όλα τα επαγγέλματα. Αν πάνε καλά τα σταφύλια σαν αλυσίδα πάνε καλά και τα
υπόλοιπα επαγγέλματα.
Μετά από πολύ προσπάθεια
καταφέραμε να υποτιμήσουμε το
προϊόν αυτό που εκτός από τη
Κορινθία επηρεάζει και τις αγορές
της Ευρώπης όπου και προορίζεται. Ξεκινώντας από τη διάλυση
κάθε συλλογικής προσπάθειας
(γεγονός που αποτελεί πληγή και
για πολλά άλλα προϊόντα) με τούτα και με ‘κείνα καταφέραμε να
συρρικνώσουμε την ελληνική σεζόν των σταφυλιών (το διάστημα
δηλαδή κατά το οποίο που οι αγορές προμηθεύονται ελληνικά σταφύλια) από τις 10 έως 12 εβδομάδες στις 6 έως 8. Το γεγονός αυτό

προέκυψε από την ιδιοτέλεια και
τον καιροσκοπισμό κάποιων προγενέστερων ή ακόμη και σύγχρονων επαγγελματιών του χώρου.
Λίγοι ήταν αυτοί που επένδυσαν
με βάση το προϊόν, τη βελτίωση
του στη παραγωγή, τη συσκευασία, τη συντήρηση ή τη μεταφορά.
Ενώ καμία προσπάθεια δεν έγινε
για την εδραίωση μιας ονομασίας
προέλευσης, ενός ‘Brand Name’
για την προώθηση του προϊόντος
στις υπάρχουσες αγορές ή στην
διερεύνηση νέων αγορών.
Παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα
έδαφος. Παρόλα αυτά το προϊόν
αυτό έχει ακόμα δύναμη. Παρόλα αυτά η ελληνική ‘Σουλτανίνα’
και οι κλώνοι της προσφέρονται
καλύπτουν ένα σημαντικό κομμάτι των αγορών της Ευρώπης σε
ένα διάστημα που δεν υπάρχουν
λευκά σταφύλια να την ανταγωνιστούν όσον αφορά τη διαθεσι-

μότητα ή την τιμή. Και αυτό γιατί
στην ποιότητα δεν μπορούν εύκολα να την ανταγωνιστούν, τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
της είναι εξαιρετικά.
Έχουμε στα χέρια μας ένα προϊόν μοναδικό με δυναμική ανεκμετάλλευτη. Όσο ακατόρθωτο
και αν ακούγεται, θα πρέπει να το
συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη
του και να την εκμεταλλευτούμε.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επενδύοντας στην εκπαίδευση, στη
τεχνογνωσία και τη συλλογικότητα. Συλλογική προσπάθεια δε σημαίνει μόνο ένας συνεταιρισμός
αγροτών ή μια ομάδα παραγωγών ή οτιδήποτε άλλο τετριμμένο
– αποτυχημένο μοντέλο συλλογικότητας. Υπάρχουν τρόποι κοινής αντιμετώπισης καταστάσεων
στη παραγωγή, στην προώθηση
και στην εμπορία ενός προϊόντος
πέρα από τα θεσμοθετημένα μο-

ντέλα, αρκεί να υπάρχει θέληση
και πνεύμα εμπιστοσύνης προς
το συνάδελφο ή τον συνεργάτη.
Όταν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε με σύγχρονο τρόπο
σκέψης για το προϊόν μας, χωρίς
τη καχυποψία και τις οπισθοδρομικές αντιλήψεις του παρελθόντος, ίσως τότε σταματήσουν να
μας εκμεταλλεύονται οι διάφοροι
εμπλεκόμενοι διαμορφώνοντας
τις τιμές ή τους όρους πληρωμής
στα μέτρα τους.
Όλα δείχνουν πως στο δεύτερο
μισό του Αυγούστου τα ελληνικά λευκά σταφύλια (Thompson
seedless) θα μπουν σε μια αγορά άδεια αφού η συγκομιδή στις
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
έχει τελειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό είναι ένα
πολύ καλό σημάδι σε συνδυασμό
με τον όψιμο τρύγο που φαίνεται
πως θα έχουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Με λίγα λόγια ο
επόμενος ανταγωνιστής μας στις
ευρωπαϊκές αγορές θα μπορεί
να στείλει σταφύλια στα τέλη του
Οκτωβρίου, αφήνοντας μας ένα
πολύ καλό διάστημα να προωθήσουμε καλής ποιότητας προϊόντα.
Το ενδιαφέρον λοιπόν για τα
νωπά ελληνικά σταφύλια είναι μεγάλο, καλό θα ήταν το ενδιαφέρον
αυτό να μετακυλήσει και στις τιμές των παραγωγών που με τόσο
μόχθο πασχίζουν να βγάλουν εις
πέρας τη σοδειά τους.
Υ.Γ. Όσον αφορά την ξεχασμένη
ξερή ‘ξανθιά’ σταφίδα, της οποίας
τη δύναμη αγνοούμε ή παραβλέπουμε, επιφυλάσσομαι να προσεγγίσω εκτεταμένα σε επόμενο
άρθρο.

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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Τι γίνεται στο Πρωτοδικείο;
Την ανησυχία του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ανακήρυξης των νέων δημάρχων από το Πρωτοδικείο Κορίνθου
εξέφρασε ο Β. Νανόπουλος ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Υπάρχει μέχρι στιγμής μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το
πρωτοδικείου Κορίνθου να ανακηρύξει τους νέους δημάρχους
και δημοτικούς συμβούλους. Αυτό που πρέπει να κάνει το συντομότερο το πρωτοδικείο Κορίνθου είναι να προχωρήσει στην ανακήρυξη και εν συνεχεία να προχωρήσουμε (ως συνδυασμός) στην
ένσταση όπως έχουμε πει γιατί στην επανακαταμέτρηση που έγινε
τα ευρήματα είναι τέτοια που δικαιολογούν τη θέση μας ότι εμείς
είμαστε οι νικητές».
Ανεξάρτητα από τις ανησυχίες του κ. Νανόπουλου η καθυστέρηση που παρατηρείται στο Πρωτοδικείο για την ανακήρυξη των
δημάρχων είναι αδικαιολόγητη. Κι αν στο δήμο Κορινθίων υπάρχει η δικαιολογία της επανακαταμέτρησης, για τους υπόλοιπους
δήμους της Κορινθίας δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία!

quiz

Ποιος είναι ο
νεαρός φέρελπις με
ισχυρά κυβερνητικά
ερείσματα που μετά
τον Σεπτέμβρη
προορίζεται για
σημαντική θέση
�τη Βόχα;

Αποχώρησε ο Πελ. Καλλίρης από την θέση
του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Υγείας
Σε συνέχεια της από 12/4/2014 υποβληθείσας παραίτησης, λόγω της εκλογής του στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, αποχώρησε από την θέση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ο Πελοπίδας Καλλίρης.
Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, ευχαρίστησε τον
Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη και την Υφυπουργό κ. Παπακώστα για την συνεργασία τους, επίσης ευχαρίστησε και
όλους τους εργαζόμενους στο σύστημα Υγείας, για την
συνδρομή τους στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας προς όφελος των πολιτών.
Τόνισε κλείνοντας, ότι οι μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, χρειάζεται να συνεχιστούν για την περαιτέρω ενίσχυση ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα που
έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο οι συνάνθρωποί μας

Το καλοκαίρι είναι εδώ
!

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

Τα μισά 7 χ
στην κυκλ

ενάμιση περίπου χρόνο από σήμερα και λιγ
είναι μόλις 1 ώρα δρόμος. Θα είναι ένας σύγ
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που κυκλοφ
μα αυτό μελλοντικά θα αποτελεί τον δεξιό κ
προς την Πάτρα και θα λειτουργήσει προσωρ
Δηλαδή, η τελετή αφορούσε την παράδοσ
κους 7 χλμ, επί συνόλου 120 χλμ.! Μάλιστα η
ότι «σήμερα ξεκινά και η κατασκευή του αρ
διαρκέσει περίπου 10 μήνες», αλλά και τη
γοτάξια αγγίζουν σήμερα τους 2.000, ενώ σ
οικονομιών από τον έμμεσα απασχολούμενο
πικό μικρών υπεργολάβων και άλλες επιχει
μήκος της χάραξής του, έχει παραδοθεί το σ
και προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Σταδιακά
τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, κόμβοι, σήρα
εργοτάξια».

Ευχαριστήριο απ
της ∆ημο

Αποδέκτης των ε
Προέδρου της Δη
ρολου Παπούλια έ
μας ιστορικός και
στας Σχοινοχωρί
του "Οδοιπορικό στ
πρώτος πολίτης της
ζοντας την ιδιαιτερ
του εκδοθέντος βιβ
συγγραφέα ένα σύντομο ιδιόχειρο σημε
θερμά για την ωραία έκδοση που είχατε τη
χαιρετισμούς Κάρολος Παπούλιας". Αναμ
Σχοινοχωρίτη η κίνηση αυτή, τιμή και χα
του ευχόμαστε "Και εις ανώτερα"! Μπράβ
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Μηνύματα ∆εκαπενταύγουστου

Ο

χλμ δόθηκαν
λοφορία�

Πρόσφατα δόθηκε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της νέας εθνικής
οδού Κορίνθου – Πατρών μήκους
περίπου 7 χλμ (!) από τον νέο, Ανισόπεδο Κόμβο Αρχαίας Κορίνθου μέχρι
το Ζευγολατιό. Μάλιστα στην τελετή
(!)το παρόν έδωσε ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που
ανέφερε ότι «για πρώτη φορά, σε
γότερο, τα 120 χλμ. Κορίνθου – Πατρών θα
γχρονος δρόμος και ασφαλής».
φόρησε σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας «το τμήκλάδο κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου
ρινά με τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας».
ση στην κυκλοφορία του μισού δρόμου μήη είδηση ολοκληρώνεται με την επισήμανση
ριστερού κλάδου προς Αθήνα, έργο που θα
η διαπίστωση πως «οι εργαζόμενοι στα ερσημαντική είναι η τόνωση και των τοπικών
ο πληθυσμό (τοπικοί προμηθευτές, προσωιρήσεις). Το έργο εκτελείται πλέον σε όλο το
σύνολο των χώρων για την κατασκευή του
ά ολοκληρώνονται τμήματά του και μεγάλα
αγγες, γέφυρες) και ανοίγουν συνεχώς νέα

Εις τας Ιεράς ακολουθίας της Εκκλησίας μας δίδεται πάντοτε ιδιαιτέρα θέσις εις την προσωπικότητα της Παναγίας Μητρός του Κυρίου. Αλλ’ υπάρχουν ως γνωστόν, και
ωρισμένας ακολουθίας αφιερωμέναι εξ’ολοκλήρου εις την
Παναγίαν. Εξ αυτών η περισσότερον δημώ■
δης και κοινόχρηστος είναι η ακολουθία της
Του
λεγομένης «μικράς παρακλήσεως». ΠεριΠρωτ/ρου
λαμβάνει θερμάς δεήσεις και ικεσίας δι’όλας
π. Πέτρου
τας δυσκόλους περιστάσεις και ανάγκας της
Ρούσσου
ζωής μας, εις τας οποίας ως πιστοί και ευσεΕφημερίου
βείς χριστιανοί συνηθίζουμε να επικαλούμεΖευγολατειού
θα τις πρεσβείες της Θεοτόκου.
Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού, δέξαι
παρακλήσεις αναξίων σων ικετών, ψάλλομεν με πόνον
προς την Παναγίαν. «Προστασίαν και σκέπην ζωής εμής
τίθημι…». «Προστάτην Σε της ζωής επίσταμαι και φρουράν
ασφαλέστατην Παρθένε».

Τι είναι η ζωή του ανθρώπου; Ένα βήμα τη χωρίζει από
τον θάνατον. Ανεξαρτήτως ηλικίας, αδιακρίτως πλούτου ή
πτωχείας και κοινωνικής θέσεως. Διά τούτο έχομεν ανάγκην της βοηθείας της Θεοτόκου.
«Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα,
ασθενεί μου και η ψυχή». Δεν θα υπήρχε ούτε ασθένεια,
ούτε θάνατος, ούτε καμία συμφορά εις τους ανθρώπους,
εάν δεν υπήρχε η αμαρτία εις τους ανθρώπους.
Και τέλος «ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκου, τα δυναστείας Σου λαλείν οι ανάξιοι».
Έτσι βεβαιούμεν την Παναγίαν μας ότι δεν θα λησμονήσωμεν ποτέ την άνωθεν βοήθειαν την οποία ελάβομεν
και ότι θα διακηρύττωμεν πάντοτε τη δωρεάν του Θεού
και της Θεοτόκου ευχαριστούντες και ευγνωμονούντες.
«Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν» λέγει εις μία ευχή η εκκλησία μας.
Καλό Δεκαπεντάγουστο!

πό τον Πρόεδρο
οκρατίας

ευχαριστηρίων του
ημοκρατίας κ. Κάέγινε ο συντοπίτης
συγγραφέας Κώίτης για το βιβλίο
το όρος Φουκάς". Ο
ς χώρας αναγνωρίρότητα και την αξία
βλίου έστειλε στον
είωμα με τα εξής λόγια: "Σας ευχαριστώ
ην καλοσύνη να μου στείλετε. Με φιλικούς
μφισβήτητα αποτελεί τιμή για τον Κώστα
αρά που μοιραζόμαστε όλοι μαζί του και
βο Κώστα!

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

Το χωριό Σουληνάρι

Πληθυσμιακά δεδομένα

Σουληνάρι δήμου Στυμφαλίας: θέση αγροτική,
λίγο κατοικούμενη [Ραγκαβής 1853 ΙΙ, 383].
Σουληνάρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1879,
κάτοικοι 86 [Χουλιαράκης Α2, 59].
Σουλινάρι δήμου Κορίνθου: κάτοικοι 86. Μαζί
με το Χαλκί ονομάζεται και Ζαπάντι [Μηλιαράκης
1886, 111].
Σουλινάριον δήμου Κορινθίων: απογραφή
1889, κάτοικοι 125 [Χουλιαράκης Α2, 121].
Σουληνάρι δήμου Κορινθίων: απογραφή 1896,
κάτοικοι 140 [Χουλιαράκης Α2, 189].
Σουλινάριον δήμου Κορίνθου: 3,10 ώρες από
το δημόσιο δρόμο, 140 κάτοικοι [Νουχάκης 1901,
478].
Σουλινάρι δήμου Κορινθίων: κάτοικοι 184 [Απογραφή Πληθυσμού 1907, 385].
Απογραφή Πληθυσμού 1928: κάτοικοι 323
Απογραφή Πληθυσμού 1940: κάτοικοι 440
Απογραφή Πληθυσμού 1951: κάτοικοι 458
Απογραφή Πληθυσμού 1961: κάτοικοι 406
Απογραφή Πληθυσμού 1971: κάτοικοι 372
Απογραφή Πληθυσμού 1981: κάτοικοι 361
Απογραφή Πληθυσμού 1991: κάτοικοι 327
Απογραφή Πληθυσμού 2001: κάτοικοι 283
Απογραφή Πληθυσμού 2011: κάτοικοι 397

Λοιπά ιστορικά στοιχεία

Από το Σουληνάρι διέρχεται και ένα τμήμα της
διαδρομής για το «Σπάρταθλον». Ως γνωστό, ο
Αθηναίος ημεροδρόμος Φειδιππίδης στάλθηκε
από τους Αθηναίους στη Σπάρτη, να ζητήσει βοήθεια κατά τους πρώτους Μηδικούς Πολέμους,
στη μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.Χ. Σε ανάμνηση
του άθλου αυτού, από το 1983 πραγματοποιείται
κάθε χρόνο Μαραθώνιος δρόμος από την Αθήνα
προς τη Σπάρτη, γνωστός με την ονομασία «Σπάρταθλον».

Ιεροί Ναοί - Μοναστήρια –
Ξωκκλήσια

Το εκκλησάκι (ξωκκλήσι) της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος. Ιδιόκτητη εκκλησία η οποία ανοικοδομήθηκε από την οικογένεια του Χρήστου Μπίζιου λόγω τάματος. Εορτάζει κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Χριστού.
Το εκκλησάκι (ξωκκλήσι) των Αγίων Κυπριανού
και Ιουστίνης. Ιδιόκτητη εκκλησία που ανεγέρθηκε
από την οικογένεια Γεωργίου Καλλιμάνη. Εορτάζει
κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης των
Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.

μέρος Γ΄
Το εκκλησάκι Άγιος Γεώργιος. Ανοικοδομήθηκε
από την οικογένεια Παναγιώτη Τσούλη εντός του
χωριού και μέσα σε χώρο ιδιόκτητου οικοπέδου.
Εορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
Η εκκλησία της Αναλήψεως. Πρόκειται για τον
ιερό ναό που βρίσκεται εντός του κοιμητηρίου του
Σουληναρίου. Με βάση το Πάσχα, εορτάζει κάθε
χρόνο 39 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα.
Το εκκλησάκι (ξωκκλήσι) της Αγίας Τριάδος.
Ανεγέρθηκε από την οικογένεια Νικολάου Σιάτου
σε ιδιόκτητο χώρο. Ακολουθεί το παλαιό εορτολόγιο – ημερολόγιο. Εορτάζει κάθε χρόνο (Ιουλιανό
ημερολόγιο) στις 4 Ιουνίου προς τιμή της Αγίας
Τριάδος.
Το εκκλησάκι (ξωκκλήσι) των Ταξιαρχών. Ανοικοδομήθηκε από την οικογένεια Γεωργίου Ιωάννου εντός ιδιόκτητου οικοπέδου. Κατά την τοπική
προφορική λαϊκή παράδοση λέγεται ότι κάποιοι
από τους πρώτους κατοίκους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Σουληναρίου, πρόγονοι
της σημερινής οικογένειας Ιωάννου, Ταρσινοί εκ
του Ταρσού Κορινθίας, ερχόμενοι στο Σουληνάρι
στο ίδιο μέρος του χωραφιού, έκτισαν εκκλησάκι
προς τιμή των Αγίων και Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Κανένας όμως δεν γνωρίζει τι απέγινε το πρώτο
αυτό εκκλησάκι. Αδιάσειστη μαρτυρία περί της
υπάρξεως της εκκλησίας αυτής είναι η ονομασία
του συγκεκριμένου χωραφιού επί του οποίου
ανεγέρθηκε ο ναός. Το χωράφι αυτό λέγεται από
τα παλαιά χρόνια «ερημοκκλήσι», ενώ αντίθετα η
ευρύτερη περιοχή που το περιβάλει λέγεται «Καλάμι». Ορισμένοι από τους κατοίκους του χωριού
είχαν τη διακαή επιθυμία να ξανακτίσουν αυτή την
εκκλησία, ανάμεσα τους και ο Γεώργιος Ιωάννου
που είχε όνειρο από μικρό παιδί να την φτιάξει.
Όλοι οι κάτοικοι του χωριού πρόσφεραν κάνοντας
διάφορες δωρεές όπως έπιπλα, αγιογραφίες, εικόνες κ.α. Εορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου,
ημέρα εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Γυναικεία Ιερά μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Οι μοναχές που ανήγειραν την ιερά μονή αυτή είχαν αγοράσει οικόπεδο στο χωριό, επί του οποίου
προχώρησαν στην ίδρυση και το κτίσιμο του μοναστηριού. Η Ιερά Μονή ακολουθεί το παλαιό εορτολόγιο – ημερολόγιο. Εορτάζει κάθε χρόνο στις 15
Αυγούστου, ημέρα της θεομητορικής εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αποτελεί τον κεντρικό ενοριακό ναό του Σουληναρίου
με εφημέριο για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών και θρησκευτικών αναγκών των κατοίκων

˜° ˛˝˙˛ˆ ικό στο όρος
Φουκάς (Απέσας)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.
Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από τα βιβλιοπωλεία:
• Σταύρου Γιαννακόπουλου (Ζευγολατιό)
• Σούλας Μπιτσάκου (Βραχάτι) και
• Οικονόµου (Κόρινθος)

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
του χωριού, τον ιερέα Νικόλαο Τομαρά. Ο Ναός
ανοικοδομήθηκε αρχικά το έτος 1868. Κατεδαφίστηκε το έτος 1884 και ανοικοδομήθηκε εκ νέου
όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Εορτάζει κάθε χρόνο
στις 15 Αυγούστου, ημέρα της θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Σφαγιασθέντες – Φονευθέντες από το Εαμικό
Καθεστώς Εξουσίας
Καλλάς Γ. Κ.
4. Μπαχταλιάς Ν. Κ.
Καλλάς
Χ. Ε.
5. Νικολάου Χ. Δ.
Λιάκος
Δ. Α. 6. Τσελώνης Α. Θ.

Φονευθέντες από τους κατακτητές
Ιταλούς και Γερμανούς
Δεν μνημονεύονται ονόματα πεσόντων αξιωματικών ή οπλιτών στα Αρχεία της Διεύθυνσης του
Στρατού για την περίοδο 1940 -1945. Αναφέρονται
όμως ότι εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 1944 οι
: Κασούρας Ιωάννης, Κεχρής Γεώργιος και Παναγόπουλος Σπυρίδων λόγω συμμετοχής τους
στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης αναφέρεται ότι
εκτελέστηκε στο Σουληνάρι και ο γεννηθείς στη
κοινότητα του Καρδαμά Ν. Ηλείας Φωτόπουλος
Διονύσιος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μεγάλο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΥ», έκδοση 1947.
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας», Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της
Ελλάδος, Αθήνα 1985.
Μιχαήλ Σταματελάτος, Φωτεινή Βαμβά – Σταματελάτου: «Γεωγραφικό
Λεξικό της Ελλάδας».
Μιχ. Σ. Κορδώσης : Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής τοπογραφίας
(ιστορικογεωγραφικά μελετήματα).
Δ. Ληξιθόου: Μετονομασίες των Οικισμών της Πελοποννήσου 1833 –
1981».
Αντώνιος Μηλιαράκης, «Γεωγραφία Πολιτική, Νέα και Αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας».
Μιχαήλ Χουλιαράκης, «Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821 – 1971, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1974 – 1976.
Ι. Δ. Σταματάκης, 1846: Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, περιέχων
τα ονόματα, τας αποστάσεις και τον πληθυσμό των Δήμων, Πόλεων,
Κωμοπόλεων και Χωριών.
Ιωανν. Εμμ. Νουχάκης, 1901:Ελληνική Χωρογραφία, Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική Πληθυσμού και Αποστάσεων.
Ιάκωβος Ρ. Ραγκαβής, τόμος Β΄ (Πελοπόννησος): Τα Ελληνικά, ήτοι
περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της
αρχαίας και νέας Ελλάδος.
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, «Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού
Στρατού 1940 – 1945», εκδ. Δ.Ι.Σ / 1990.
Ιωάννης Μπαλαφούτας: «Από τον προμαχώνα της Στιμάγκας, 1943 –
1944».
Κοσμάς Εμμ. Αντωνόπουλος, «Εθνική Αντίσταση 1941 – 1945», εκδ.
1964.
Απομνημονεύματα Αναστασίου Ευαγγέλου Ριζόγιαννη (1913 – 2004):
ΕλληνοΙταλικός Πόλεμος 1940 – 1941.
Άρθρο υποψηφίου διδάκτορα Γ. Καρδάρα, Περιοδικό Ranzer, τεύχος
17 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2004).
Κώστας Γ. Βασιλείου: «Δημογραφική ανάλυση Νομού Κορινθίας», εκδ.
Κορινθιακή Βιβλιοθήκη.
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111 χρόνια πριν... Οι εφημερίδες έγραφαν...
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

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

Το σταφιδικό ζήτημα στη Βόχα

Ο

ανταποκριτής
της
εφημερίδας
ΕΜΠΡΟΣ στις 16-5-1903 περιοδεύει στην Πελοπόννησο και σταματά στο
Βραχάτι από όπου γράφει: «Άνδρες,
γυναίκες, παιδιά, σταφιδοκτήμονες, γεωργοί
και άλλοι αγρόται δεν σας λέγουν τίποτε άλλο
εάν τους ερωτήσητε, ειμή μόνον μονοπώλιον.
Δεν εννοούν τίποτε άλλο. Ούτε θέλουν να
εννοήσουν. Είνε αδυσώπητοι. Μόνον δια του
μονοπωλίου θα σωθώσι, σας λέγουν από τα
νύχια των Τοκογλύφων, των διαφόρων σταφιδομεσιτών και των διαφόρων σταφιδεμπόρων. Αρκετά τους ηνέχθησαν επί τόσα έτη.
Τους εβύζαναν, τους εξεμύζησαν και τους
εσούρωσαν κυριολεκτικώς. Τώρα πλέον πρέπει να χειραφετηθώσι και να ελευθερωθώσιν
από τον ζυγόν αυτόν (…) Εις όλους τους σταθμούς από της Κορίνθου μέχρι του Κιάτου, ήτοι
εις τους σταθμούς Περιγιάλι, Άσσος, Βραχάτι,
Κουκόνι, Βέλον η αυτή κίνησης και η αυτή ζωηρότης. (…) Το ενδιαφέρον υπέρ του μονοπωλίου έχει κορυφωθή και έχει καταστήση όλους
αυτούς τους δυστυχείς σταφιδοπαραγωγούς
νευροπαθείς και παθαινομένους με την πρώτην τυχούσαν δυσάρεστον πληροφορίαν, την
ενίοτε αβάσιμον και αστήρικτον».
Σε επόμενο τηλεγράφημά του ο ανταποκριτής της εφημερίδας γράφει για «πάνδη-

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

μον συλλαλητήριον» που έγινε στο Κοκκώνι: «Πάνδημον συλλαλητήριον εγένετο χθες
εν Κοκκωνίω υπέρ του μονοπωλίου καθ’ ο
οι εν εξεγέρσει και αγανακτήσει διατελούντες
σταφιδοκτήμονες κατά των επιζητούντων την
ματαίωσιν του μονοπωλίου, χάριν ατομικών
συμφερόντων των απεδέχθησαν εν βοή το
κάτωθι ψήφισμα αποσταλέν εις την Α. Μεγαλειότητα και τους προέδρους της Κυβερνήσεως και Βουλής. Υπερχίλιοι σταφιδοκτήμονες
των χωρίων Κοκκωνίου, Χατζημουσταφά,
Μπολατίου και όλης της περιφέρειας Βόχας
εν δικαία αγανακτήσει ένεκεν της κακοβούλου
αντιδράσεως των εχθρών του μονοπωλίου
διατελούντες, αποδοκιμάζουν εν αγανακτήσει
αντιδρώντες εντός και εκτός της Βουλής προς
δήθεν προστασίαν των οινοπνευματοποιών
δια της καταστροφής ημών, καταδικάζουν την
μεροληπτικήν στάσιν των Αττικαρχών υποστηριζόντων τας παραλόγους αξιώσεις των οινοπνευματοποιών και κηφήνων των δυστυχών
παραγωγών παρακαλούντες άπαντας τους
βουλευτάς όπως επισπεύσουν την επιψήφισιν
της συμβάσεως του μονοπωλίου προς αποσόβησιν από της τελείας καταστροφής των. Επιφυλλάσσονται εν εναντία περιπτώσει ένοπλοι
να μεταβούν εις τας Αθήνας προς προστασίαν
των συμφερόντων των».
Η κυβέρνηση Δηλιγιάννη ανέθεσε σε επιτροπή να μελετήσει την πρόταση των Άγγλων κεφαλαιούχων. Η εισήγηση της επιτροπής ήταν
αρνητική και η πρόταση απορρίφθηκε. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
Στις 12 Ιουνίου η κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη καταρρέει σε μια δραματική
συνεδρίαση της Βουλής. Σχηματίζεται κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Θεοτόκη.
Τηλεγράφημα της 14ης Ιουνίου από την
Κόρινθο αναφέρει στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ:
«Σύμπασα η πόλις φωταγωγηθείσα, πανηγυρίζει την πτώσιν της κυβερνήσεως Δηλιγιάννη,
έξαλλος δε πανηγυρίζει δια την νέαν κυβέρνησιν του κ. Θεοτόκη του ευεργέτου αυτής».
Τελικά, όμως, το μονοπώλιο ματαιώθηκε
λόγω διακοινώσεως της Αγγλίας, διότι ήταν

μέρος Β΄

αντίθετο με την εμπορική σύμβαση που είχε
με την Ελλάδα. Υποστηρίχθηκε τότε ότι η
επίσημη παρέμβαση της Αγγλίας ήταν έργο
των σταφιδεμπόρων που μαζί με τους παλιούς Άγγλους εισαγωγείς ενεργούσαν για
τον τορπιλισμό του μονοπωλίου. Η ματαίωση
της σύμβασης προκάλεσε μεγάλο αναβρασμό στην Πελοπόννησο. Σε πολλές περιοχές
οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις, με αποτέλεσμα δύο μόλις εβδομάδες μετά το σχηματισμό κυβέρνησης, ο
Θεοτόκης να πέσει, στις 25 Ιουνίου 1903,
από τους βουλευτές του, που ήταν υπέρμαχοι του μονοπωλίου.
Στο σταφιδικό ζήτημα δεν δόθηκε λύση. Ο
λαός υπέφερε και πεινούσε, έτσι που η σταφιδική κρίση απετέλεσε την αρχή της Μεγάλης Μετανάστευσης προς την Αμερική. Νέοι
17-25 ετών πεινασμένοι και εξαθλιωμένοι
επιβιβάζονταν στα ατμόπλοια διεκδικώντας
ένα καλύτερο αύριο στην Νέα Ήπειρο.
Η μετανάστευση φουντώνει μεταξύ 19051910 στερώντας από την πατρίδα τα νιάτα
που θα την οδηγούσαν στην ανάπτυξη και
την ευημερία.
Στο επόμενο τεύχος: Η οικονομική
κατάσταση στη Βόχα και η μετανάστευση
στην Αμερική μεταξύ 1907-1910.

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

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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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∆ίοΛογίκο
κενΤρο
ΒοΧας
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος γκιλίτσης
εί∆ίκος καρ∆ίοΛογος
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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ“ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναψυκτήριο-καφέσνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. ∆εκτές µόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο
Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση του
Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. Πληρο12/08
φορίες στο τηλ. 6945 832094

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ µε κυρία 40 έως 50
ετών µε σκοπό το γάµο ή τη συµβίωση. Κύριος
Νίκος. Τηλ. 6979931775. 12/08

∆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!

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙκροΒΙολοΓΙκο • ΑΙΜΑΤολοΓΙκο
• ΒΙοχΗΜΙκο • ορΜονολοΓΙκο • ΑνοσολοΓΙκο
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

δέΥΤέρΑ-ΠΑρΑσκέΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00.
σΑΒΒΑΤο: κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Π.έ.ο. ΑΘΗνΩν ΠΑΤρΩν 44, 200 02, Βέλο κορΙνΘΙΑσ
ΤΗλ./FAX: 27420 32183, κΙν: 697 24 23 725

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ“ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο“ 450 τ.µ. µε παλιά µο- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώνοκατοικία 80 τ.µ. στον Άνω Άσσο, πίσω από ρος 154 τ.µ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, µε
αυτόνοµη θέρµανση 2 WC ιδιωτικός-προστατο ∆ηµοτικό Σχολείο. Τηλ. 6977308420. 28/07
τευόµενος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύµα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
ΠΩΛΕΙΤΑΙ“ ΤΡΑΚΤΕΡ“ JOHN DEERE 1020
µαζί µε δύο τουρµπίνες σε τιµή ευκαιρίας. Τάσος “ 598266 °’ 27410 56496. 28/07
6988 619971. 28/07

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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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η

λαπαροσκόπιση είναι μία
επέμβαση κατά την οποία
βλέπουμε μέσα στην κοιλιά με το λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο είναι σαν ένα λεπτό
τηλεσκόπιο με μια
πηγή φωτός. Χρησιμοποιείται στο
να φωτίσει και να
μεγεθύνει τα όργανα και τις δομές
μέσα στην κοιλιά.
Εισέρχεται στην
κοιλιά μέσα από
μία μικρή τομή στο
δέρμα, συνήθως
στον ομφαλό. Η
Γράφει ο
λαπαροσκόπιση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
μπορεί να γίνει
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ*
είτε για διερεύνιση
κοιλιακού ή πυελικού άλγους, είτε κατόπιν κάποιας
απεικονιστικής εξέτασης, όπως
ένα υπερηχογράφημα, που έχει
αναδείξει κάποιο πρόβλημα στην
κοιλιά ή την πύελο.
Μερικές κοινές γυναικολογικές παθολογίες που μπορούν να

αναδειχθούν με τη λαπαροσκόπιση είναι κύστη/κύστεις ωοθήκης,
ενδομητρίωση, έκτοπη κύηση,
φλεγμονή της ελλάσωνος πυέλου.
Εκτός από το να κοιτάμε μέσα
στην κοιλιά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ειδικά, λαπαροσκοπικά εργαλεία, τα οποία εισάγουμε στην κοιλιά μέσα από άλλες
μικρές τομές στο δέρμα. Με αυτά
τα εργαλεία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την συντρηπτική, αν
όχι όλες, πλειοψηφία των γυναικολογικών επεμβάσεων.
Τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία
γίνονται υπό γενική αναισθησία.
Ο χειρουργός κάνει μία μικρή
τομή, συνήθως στον ομφαλό, υπό
άσηπτες συνθήκες, και εισάγεται
αέριο στην κοιλιακή κοιλότητα,
έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος
μεταξύ κοιλιακού τοιχώματος και
ενδοκοιλιακών οργάνων. Αυτό
διευκολύνει στο να μπορούμε να
δούμε τα όργανα με το λαπαροσκόπιο, το οποίο εισάγεται στην
κοιλιακή κοιλότητα από την ίδια
τομή. Η εικόνα από το λαπαρο-

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

σκόπιο προβάλλεται σε οθόνη
με την οποία είναι συνδεδεμένο.
Μέσω άλλων μικρών τομών στο
δέρμα, εισάγονται στην κοιλιακή κοιλότητα τα λαπαροσκοπικά
εργαλεία που χρειάζονται για την
επέμβαση. Βλέποντας τις άκρες
των εργαλείων στην οθόνη, μπορούμε να εκτελέσουμε την απαιτούμενη επέμβαση. Όταν η επέμβαση ολοκληρωθεί, βγάζουμε τα
εργαλεία και το λαπαροσκόπιο και
κλείνουμε τις τομές με ράμματα.
Επειδή όπως είπαμε οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γίνονται
υπό γενική αναισθησία, η ασθενής πρέπει να προσέλθει νηστική,
όπως ακριβώς και στις ανοικτές
επεμβάσεις.
Μετά από ένα λαπαροσκοπικό
χειρουργείο, η ασθενής ενδέχεται να έχει κάποιον ελαφρύ πόνο
στην περιοχή των τομών. Επίσης
μπορεί να αισθάνεται κάποια ενόχληση στον ώμο. Αυτό οφείλεται
σε μικρή ποσότητα αερίου που
παραμένοντας στην κοιλιά, ερεθίζει το διάφραγμα το οποίο έχει
την ίδια νεύρωση με την κορυφή
του ώμου. Αυτός ο πόνος περνάει
πολύ γρήγορα μετά την επέμβαση
καθώς το αέριο αποροφάται από
τον οργανισμό. Η περίοδος ανάρρωσης εξαρτάται από το είδος της
επέμβασης και σε ένα χειρουργείο
χωρίς επιπλοκές είναι πάντοτε συντομότερη από το αντίστοιχο ανοιχτό χειρουργείο.
Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι όσο ασφαλής είναι και η
κλασσική ανοικτή χειρουργική. Η

πιθανότητα επιπλοκών στα χέρια
ενός έμπειρου χειρουργού, είναι
πάρα πολύ μικρή.
Ενδέχεται να υπάρξει μικρή αιμορραγία ή δημιουργία μικρού αιματώματος στην περιοχή τομών.
Στην πλειψηφία των περιπτώσεων
και ειδικά στη διαγνωστική λαπαροσκόπιση, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπλοκές.
Τραυματισμός οργάνων, όπως το
έντερο, ή κάποιων αγγείων μπορεί
να συμβεί, αλλά είναι πολύ σπάνιο.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται
να χρειαστεί να μετατρέψουμε το
λαπαροσκοπικό χειρουργείο σε
ανοικτό. Επίσης, όπως και με κάθε
χειρουργείο υπό γενική αναισθησία, υπάρχουν οι κίνδυνοι της γενικής νάρκωσης. Τέλος, οι τομές
μπορεί να μολυνθούν, το οποίο
όμως αντιμετοπίζεται σχετικά εύκολα με κάποια αντιβίωση.
Σε σύγκριση με την κλασσική
ανοικτή χειρουργική, οι ασθενείς έχουν γενικά λιγότερο πόνο
μετεγχειριτικά και σημαντικά
γρηγορότερη ανάρρωση. Ο χρόνος νοσηλείας είναι κατά πολύ
μειωμένος. Οι ουλές είναι πολύ
μικρότερες και η ασθενής μπορεί
να γυρίσει στις δραστηριότητες
της γρηγορότερα. Επίσης πιστεύεται ότι κατόπιν λαπαροσκοπικών
επεμβάσεων δημιουρούνται λιγότερες συμφύσεις.
* Ο κ. Νίκος Καραμαλίκης
είναι Μαιευτήρας Γυναικολόγος,
εξειδικευμένος ενδοσκοπικός
χειρουργός

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
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Οι ημιτελικοί του beach
soccer έγιναν στο Βραχάτι

Οι δυνατές μεταγραφές συνεχίζονται�
Αρχίζει στις 18 Αυγούστου ο Άρης Βοχαϊκού!

Δυνατά στο παιχνίδι της ανόδου στην Α2 Κατηγορία μπαίνει ο Άρης Βοχαϊκού, ενισχύοντας το
ρόστερ του με έναν ακόμα έμπειρο ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για το Μάριο Καλαντζή, ο οποίος την
περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα του Σολωμού. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής με θητεία
σε Κόρινθο, Πέλοπα Κιάτου, ΑΠΕΣΣΑ Χαλκίου, αναμένεται να βοηθήσει τη νέα του ομάδα, η
οποία ως τώρα κινείται σωστά, μεθοδικά και δυναμικά στις μεταγραφές της. Η προετοιμασία του
συλλόγου υπό τον Πέτρο Βελέντζα θα ξεκινήσει στις 18 Αυγούστου.

Και ο Γόγολας στον ΑΟ Ζευγολατιού
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της 2ης φάσης
του πρωταθλήματος άμμου (Beach Soccer) από
τον Δήμο Βέλου – Βόχας και το Λιμενικό Ταμείο
Βόχας, που έγινε στις 26 & 27 Ιουλίου 2014 στο γήπεδο Beach Soccer Βραχατίου, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) επέλεξε το Βραχάτι
για την διεξαγωγή της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης του 1ου ομίλου του Κυπέλλου 2014.
Οι αγώνες έγιναν στις 2 Αυγούστου 2014 και συμμετείχαν οι ομάδες: Άτλας, Θύελλα Αργολίδας, Άμμος Πατρών, Φίλιππος Αθηνών και Α.Ο. Κεφαλληνίας.
Οι πληροφορίες θέλουν ο νικητής του 1ου ομίλου
να αντιμετωπίσει τον νικητή του 2ου ομίλου στον
τελικό που θα διεξαχθεί επίσης στο Βραχάτι!

Τον νεαρό Νίκο Γόγολα απέκτησε ο ΑΟ Ζευγολατιού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Σπαθοβούνι, μετά από πολλά χρόνια θητείας του εκεί. Ο νεαρός είναι επιλογή του Σπύρου Αργυρόπουλου, ο οποίος και τον γνωρίζει απο το πέρασμά του από το Σπαθοβούνι και ήθελε έναν ...
έμπειρο μικρό στο ρόστερ του συλλόγου. Εν τω μεταξύ επέστρεψε στην Ελλάς Βέλου ο Ματέο
Ντριζάρι, αφού έληξε ο δανεισμός του στον ΑΟΖ.

Οι μεταγραφές του ΑΠΙΣ Ζευγολατιού στο βόλεϊ

Σε δελτίο τύπου που υπογράφει η διοίκηση του Τμήματος Βόλεϊ του ΑΠΙ Ζευγολατιού
(Αναστάσιος Πισιμίσης, Γιώργος Μπουλντάς, Λίτσα Κοντογιάννη) αναφέρεται: «Έχοντας όχι μόνο ως στόχο την άνοδο της ομάδας των Ανδρών στην Β΄Εθνική αλλά την
όσο καλύτερη αγωνιστική εκπροσώπηση όλων των ηλικιακών ομάδων η διοίκηση
του τμήματος Βόλει προέβει στις εξής πρώτες μεταγγραφές: 1) ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ.
- ΑΚΡΑΙΟΣ - ΕΤΩΝ 14 2) ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ- ΠΑΝ/ΤΗΣ - ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ- ΕΤΩΝ 11
3) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ.- ΑΚΡΑΙΟΣ - ΕΤΩΝ 20, 4) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ.- ΑΚΡΑΙΟΣ - ΕΤΩΝ 13 5) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ∆ΗΜ. ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ - ΕΤΩΝ 17 6)ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓ. - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ - ΕΤΩΝ 34 7) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ - ΕΤΩΝ 24 8) ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ/ΤΑ - ΑΚΡΑΙΑ - ΕΤΩΝ 18 9) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ/ΤΑ - ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
- ΕΤΩΝ 17.

Μας έδειξε αδυναμίες...
Κ

άθισα και είδα τον επαναληπτικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σταντάρ Λιέγης.
Τρία γκολ έβαλαν οι βέλγοι
και πήραν την πρόκριση για τον
επόμενο προκριματικό γύρο που
n
Σχολιάζει ο Βίγια οδηγεί στους ομίλους του τσαμπιον λιγκ..
Ο Γιάννης το έλεγε μετά το τέλος του αγώνα
στη Λιέγη, ότι το 0-0 με τη Σταντάρ ήταν ένα πολύ
πονηρό αποτέλεσμα κι ο επαναληπτικός έμελλε
να τον δικαιώσει.
Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν το θετικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα,
έχασαν με 2-1 μπροστά στο κοινό τους κι έχασαν

την ευκαιρία να δώσουν συνέχεια στο όνειρο του
Τσάμπιονς Λιγκ, κλειδώνοντας παράλληλα την
παρουσία τους στους ομίλους του Γιουρόπα.
Παράλληλα όμως δόθηκε συνέχεια και στην
παράδοση που θέλει το Τριφύλλι να μην καταφέρνει να προκριθεί μετά από 0-0 στην Ευρώπη
όταν αγωνίζεται στη Λεωφόρο, κάτι που συμβαίνει για τέταρτη φορά.
Οι δύο πιο πρόσφατες ήταν το 2004 και το 2008
με τις Οσέρ και Ρέιντζερς αντίστοιχα, ενώ πρώτη
φορά συνέβη το 1965 από τη Φερεντσβάρος.
Αλλά ρε Γιάννη τι έκανες για κρατήσεις το ματς
εφόσον προηγήθηκες ;
Σε πηρέ ο ύπνος όρθιο και ξύπνησες όταν σφύριξε ο διαιτητής τη λήξη! Δεν είδα καμία συνοχή

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

στις γραμμές του Παναθηναϊκού, κανένα πλάνο,
κανένα αυτοματισμό. Γιούρια όλοι πάμε…….
Καμινάδα συστεμ μπας και βρουν τον Μπέρκ
μέσα στην περιοχή και κάνει σουτ για να μπει το
γκολ.
Καμία σχέση χθες ο Παναθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό του β ημίχρονου που είδαμε στην Λιέγη. Και αυτός ο Πετριτς πολύ βαρύς αργός και
από μπάλα μυρωδιάς , δυσκοίλιος στο γκολ.
Ο ΠΑΟ χθες μας έδειξε ότι θέλει τρεις προσθήκες και γρήγορα μάλιστα εάν θέλει να διεκδίκηση
το πρωτάθλημα και το κύπελλο με αξιώσεις. Ένα
χαφ με νότες, έναν επιθετικό τύπου Μπέρκ και
έναν στοπερ γιατί και οι δυο είναι για τον γάιδαρο
καβαλά.

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/νΘΗΜέρΗ έΦΗΜέρΙδΑ 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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12 - 17 Αυγούστου. Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, ο Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου Κορινθίας (ΜΕΣΣΚ) διοργανώνει το «Αντάµωµα Λαϊκής & Σύγχρονης Τέχνης Στεφανίου» µε έκθεση έργων χειροτεχνίας,
ζωγραφικής, φωτογραφίας, κηροπλαστικής, ξυλογλυπτικής και αγγειογραφίας, έργα ερασιτεχνών µε καταγωγή
από το Στεφάνι. Η Λαογραφική Έκθεση, που αποτελεί τον πυρήνα του Ανταµώµατος, είναι φέτος αφιερωµένη στη
Κτηνοτροφία και συγκεκριµένα στην ιστορία και στα έθιµά της, όπως αυτά καταγράφτηκαν στη περιοχή Στεφα νίου. Μικροί και µεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε µια παράδοση αιώνων η οποία
αποτελεί µέχρι σήµερα τον βασικότερο οικονοµικό κλάδο της περιοχής. Η λαογραφική έκθεση αποτελεί συλλο γική δηµιουργία των κατοίκων του Στεφανίου που συνδράµουν στη προσπάθεια του Συλλόγου να παραδώσει στις
επόµενες γενεές όσα οι προηγούµενοι κληροδότησαν. Δηµοτικό Σχολείο Στεφανίου, είσοδος ελεύθερη.

&ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
άλλες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
16 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Σάββατο 16 Αυγούστου. "Ευµενίδες", Αισχύλου από τη Θεατρική Οµάδα του 2ου Λυκείου Κιάτου. Οι "Ευµενίδες" παρουσιάστηκαν τον περασµένο Μάιο στο Αρχαίο Ελληνικό θέατρο του Palazzolo Acreide (ΑΚΡΑΙ) της Σικελίας στο 20ο Διεθνές φεστιβάλ Αρχαίου δράµατος των Συρακουσών. Η διδασκαλία - σκηνοθεσία είναι του Γιώρ γου Καρβουντζή και Λένας Βελέντζα. Ενδυµατολογία: Ματθίλδης Μαγγίρα Μουσική πρόταση: Χάρη Τσιρέκα
Παίρνουν µέρος οι: Σκόνδρα Αρετή (Πυθία), Κυρίτσης Θάνος (Ορέστης), Σαµαράς Άγγελος (Απόλλων), Τοµαρά
Αναστασία (Κληταιµνήστρα), Αράπη Ιωάννα, Γιαννοπούλου Σµαράγδα, Θανασοπούλου Μαρίνα, Κρητικού Μελίνα, Μπαλωµένου Άννα,
Ξύδη Σοφία, Πάππα Βασι λεία, Παπαγεωργίου Βασι λική, Σουσούνη Παρα σκευή, Στυµφαλιάδη Βλα σία, Χρυσανθακοπούλου
Αγγελική (Χορός), Κα τσούλη Σοφία (Αθηνά).
Μουσείο Αρχαίας Σικυώ νας. Ώρα 9:15 µ.µ., είσοδος
ελεύθερη.

Κυριακή 17 και Δευτέρα
18 Αυγούστου. Η "Μήδεια" του Μπόστ από την
Σικυώνια Σκηνή. Σκηνοθε σία Γιώργος Καρβουντζής.
Η "Μήδεια" είχε ανέβει
πρώτη φορά το 2011 και
δηµιούργησε µεγάλη αί σθηση στο κοινό. Σηµειώ νουµε ότι οι θεατές τότε εί χαν κατακλύσει τον χώρο
του προαυλίου των αποθηκών και είχαν αντιδράσει σε
όλη τη διάρκεια της παρά στασης µε ενθουσιασµό!
Η φετινή παράσταση είναι
εµπλουτισµένη µε επίκαιρα
στοιχεία και υπηρετείται
από σύνολο ηθοποιών,
µουσικών και χορευτών
που υπερβαίνουν τα 35!
Αποθήκες ΑΣΟ, Κιάτο. Ώρα
9:00 µ.µ., είσοδος ελεύ θερη.

Τρίτη

19 Αυγούστου.

"Χάιντι, το κορίτσι των βουνών" από τη θεατρική εται ρία "Μέθεξις" Αποθήκες
ΑΣΟ, Κιάτο, ώρα 9:00 µ.µ.
Τιµή εισιτηρίου: 6,00 ευρώ.
Δωρεάν εισιτήρια για παι διά οικογενειών που υποστηρίζονται από το Κοινω νικό Παντοπωλείο.

Τετάρτη 20 Αυγούστου.
Η Γλυκερία στο Green
Theater Θέατρο Αρχαίων
Κλεωνών. Προπώληση εισιτηρίων 10 ευρώ.

Παρασκευή 22 Αυγού στου. "Ο παπουτσωµένος
γάτος". Ελεύθερη διασκευή
του γνωστού Παραµυθιού
από την Παιδική σκηνή "Διάσταση" Αποθήκες ΑΣΟ,
9.00 µ.µ. τιµή εισιτηρίου:
8,00 ευρώ.
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