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ΣΤΟ ΒΕΛΟ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ

Το µεγαλύτερο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την Κορινθία
και την περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκινά την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο χώρο
της πρώην ΕΛΒΙΟΧΥΜ στο Βέλο. Μέχρι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου αναµένεται
να υποδεχθεί εκθέτες & επισκέπτες, επιχειρηµατίες και ιδιώτες που αναζητούν
καινούργια προϊόντα ή επιδιώκουν αξιόπιστες συνεργασίες.
σελ.

4-5

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Πιο ισχυρή παρά ποτέ η
εκπροσώπηση της Βόχας

 n σελ. 9

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα µούσκεψε ο Ζαπάντης!
...τους βρήκε όµως όλους απέναντι

Κόντρες και εκπλήξεις!

Ανανεωμένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση
ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
κέρδισε τις εντυπώσεις!
 n σελ. 2-3

 n σελ.

8

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδαρικό µε ήττα για τον ΑΟΖ

 n σελ. 14

Ο νέος
πρόεδρος
του Λιµενικού
Ταµείου Βόχας!

 n σελ. 2
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Κόντρες και εκπλήξεις
■ Το έργο της Κων/νας Τζαναβάρα
θα συνεχίσει ο Ανδρέας Σιάχος
στην "ΑΝΕΛΙΞΗ"

■ Έκπληξη αποτέλεσε το όνοµα του
Κ. Ρωµανού που διαδέχεται τον
Τάκη Μαρινάκο στο Λιµενικό

Οι πρώην και οι νυν�

Ό

ταν πριν από 3 χρόνια περίπου ιδρύθηκε η "Ανέλιξη"
και άρχισε η λειτουργία της,
κανείς δεν περιμένε πώς θα κατάφερνε μέσα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα να οργανώσει και
να υποστηρίξει κοινωνικές δομές,
όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται
στην άοκνη και διαρκή παρουσία
της Κωνσταντίνας Τζαναβάρα, η
οποία από τη θέση της αντιπροέδρου "έδωσε την ψυχή της" σ'αυτόν τον αγώνα, αφήνοντας στον
διάδοχό της Ανδρέα Σιάχο, βαριά
κληρονομιά.
Ο κ. Σιάχος από την άλλη, αποτελεί σημαίνον πρόσωπο της βοχαϊτικής κοινωνίας, επιτυχημένος
επιχειρηματίας, ενώ έχει διατελέ-

σει και πρόεδρος της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης Βόχας. Ευχόμαστε
καλή επιτυχία στο δύσκολο, ομολογουμένως, έργο του.

Λιμενικό Ταμείο

Μέχρι και την προηγούμενη
εβδομάδα, οι παροικούντες την
Ιερουσαλήμ, θεωρούσαν βέβαιο
πώς ο Τάκης Μαρινάκος θα παραμείνει στη θέση του, ως πρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου. Η έκπληξη
όμως έγινε, ο δήμαρχος πρότεινε
τον Κώστα Ρωμανό για τη θέση
του προέδρου και το Λιμενικό Ταμείο άλλαξε χέρια.
Ο Κώστας Ρωμανός είναι ένας
ικανός και χαμηλών τόνων άνθρωπος που θα προσφέρει και
από τη θέση του προέδρου.

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

διανομή κατ’ οίκον

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

Μια αναμέτρηση
χωρίς λόγο…
Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, το προεδρείο πρότεινε
τη συμμετοχή ενός συμβούλου
από το συνδυασμό του Λεωνίδα
Στεργιόπουλου στο διοικητικό της
Ανέλιξης, ο Νίκος Τσίτουρας εξεμάνη. «Πρόεδρε», είπε στο Γιώργο Πρεδάρη, «θα ορίζεις και τους
εκπρόσωπους της μειοψηφίας;».
«Αν θέλουμε μπορούμε να ορίσουμε όλους τους συμβούλους»
απάντησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. «Και ποιος θα
παραχωρήσει τη θέση του;» είπε
ο αρχηγός της αντιπολίτευσης
Θανάσης Μανάβης, αποδεικνύοντας μ’αυτή τη φράση του πώς η
συμφωνία της μειοψηφίας και πάλι
δεν προέβλεπε κανένα μέλος της
ελάσσονος μειοψηφίας του Λεωνίδα Στεργιόπουλου να εκλεγεί στο
διοικητικό της «Ανέλιξης»!
Μετά τη μικροένταση που προκλήθηκε ο δήμαρχος πήρε το
λόγο και βάζοντας τα πράγματα
στη θέση τους, εξήγησε πώς στο
προηγούμενο συμβούλιο, όπου
ψηφίστηκαν οι επιτροπές και το
προεδρείο διαπίστωσε πώς «μια
συγκεκριμένη παράταξη», όπως
είπε «δεν πήρε ούτε μια θέση.
Υπάρχουν», συνέχισε «17 θέσεις
συμβούλων της μειοψηφίας και
νομίζω ότι δικαιούστε όλοι ένα μερίδιο. Νομίζω ότι δύο με τρεις θέσεις τις δικαιούται η παράταξη του
κ. Στεργιόπουλου. Και γι’αυτό το
λόγο σκέφτηκα η πλειοψηφία να
στηρίξει τον κ. Στεργιόπουλο για
2-3 θέσεις. Αλλά μπορείτε να τον
στηρίξετε εσείς και να τελειώνει το
θέμα», κατέληξε.
Τελικά, κι αφού υπήρξε ένας μι-

κρός διαπληκτισμός, προτάθηκαν
για τακτικοί από τη μειοψηφία οι
Μπαλαφούτας από το συνδυασμό
του Θανάση Μανάβη, Καραφωτιάς
από το συνδυασμό του Νίκου Τσίτουρα και Κόρκας από το συνδυασμό του Λεωνίδα Στεργιόπουλου.
Το συμβούλιο προχώρησε στην
ψηφοφορία που ανέδειξε το διοικητικό της «Ανέλιξης» ως εξής:
Από την πλειοψηφία Σιάχος Ανδρέας, Παπαλέκας Θανάσης, Λυκαργύρης και Τριανταφύλλου Κώστας. Από τη μειοψηφία: Κόρκας
Δημήτρης (συνδυασμός Λεωνίδα
Στεργιόπουλου), Μπαλαφούτας
(συνδυασμός Θανάση Μανάβη).
Χρήστης: Βογιατζή Κυριακή. Πολίτες: Δέδε Δήμητρα, Πετρόπουλος
Γεώργιος, Καπώλη Μαρία. Εκπρόσωπος των εργαζομένων: Θεοδοσίου Μαγδαληνή.
Τέλος, προτάθηκε και ψηφίστηκε για την θέση του προέδρου ο
Ανδρέας Σιάχος και για τη θέση
του αντιπροέδρου ο Θανάσης Παπαλέκας. «Σιδεροκέφαλοι», όπως
ευχήθηκε και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου!

Τα έξοδα παράστασης
Στο δεύτερο θέμα προτάθηκαν
ως έξοδα παράστασης του προέδρου της ΑΝΕΛΙΞΗΣ τα 500€, του
αντιπροέδρου τα 200€ και για κάθε
μέλος 15€ για κάθε συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος πρότεινε τα χρήματα του αντιπροέδρου και των
μελών να πηγαίνουν στο κοινωνικό παντοπωλείο, ενώ ο Γιώργος Καραφωτιάς πρότεινε να μην
πληρώνετε κανείς, πρόταση όμως
που στηρίχτηκε μόνο από τους
συμβούλους του Νίκου Τσίτουρα.
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στο δημοτικό συμβούλιο
χειρίστηκε τη θέση
του με ιδιαίτερη
πυγμή, προσπαθώντας να διατηρήσει
το κύρος του προεδρείου. Με ψυχραιμία και νηφαλιότητα
αντιμετώπισε την εριστική διάθεση
του Νίκου Τσίτουρα και προσπά-

νέο κατάστημα!
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Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Γράνα
Ζευγολατιού

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

Ανανεωμένος,
δυναμικός
και
έτοιμος να δώσει
απαντήσεις
σε όλους εμφανίστηκε στο πρώτο
–ουσιαστικά- δημοτικό συμβούλιο
ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος. Δεν δίστασε να απαντήσει σε
όλες τις ερωτήσεις που του έγιναν,
απλά, κατατοπιστικά και με σαφήνεια. Ψύχραιμος, παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις κυρίως από τον
Νίκο Τσίτουρα, πήρε το λόγο μετά
από κάθε ερώτηση που του έγινε
και ενημέρωσε το νεοσυσταθέν
συμβούλιο για όλα τα θέματα από
τις ενέργειες που γίνονται για να
ενεργοποιηθεί, επιτέλους, η κατασκευή του δημαρχείου, για το πολεοδομικό ζήτημα και τα προβλήματα
που υπάρχουν, για την ΕΤΠΑΚΟ, τις
λάμπες, τα νομικά πρόσωπα του
δήμου και ένα σωρό άλλες ερωτήσεις.
Ενημέρωσε για την έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014» του Επιμελητηρίου
Κορινθίας που θα γίνει φέτος στο
χώρο του εργοστασίου της παλιάς
ΕΛΒΙΟΧΥΜ στο Βέλο και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών στο δήμο μας.
Επίσης, ενημέρωσε για την δημοπράτηση του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου στις 23 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε στα 2 χρόνια που
προηγήθηκαν και τις προσπάθειες
που έγιναν για να ξεπεραστούν τα

θησε να βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους στο δημοτικό συμβούλιο
να εγκλιματιστούν και να μάθουν τις
διαδικασίες.
Το δημοτικό συμβούλιο είχε και
άλλα πολλά, πιπεράτα και ενδιαφέροντα γεγονότα τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάσουμε
στο επόμενο φύλλο.

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βοχαϊκού

δίπλα σας
και
κάθε μέρα
φθηνά!
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ

από Βραχάτι

Μια έκπληξη κρυβόταν στην
πρόταση του προεδρείου για το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού
Ταμείου. Αφού προτάθηκαν από την
πλειοψηφία οι Σδράλης και Καλλίρη, με αναπληρωματικούς τους
Μπεκιάρη και Λυκαργύρη από τη
μειοψηφία ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος ήρθε η ώρα να ακουστεί το όνομα του δημότη.
Κι ενώ όλοι περίμεναν να ακούσουν το όνομα του νυν προέδρου
Τάκη Μαρινάκου, αφού οι φήμες
τον ήθελαν να παραμένει στη θέση
του, ο Γιώργος Πρεδάρης εκστόμισε το όνομα του Κώστα Ρωμανού!
Ο πρόεδρος του Παμβοχαϊκού,
επιτυχημένος καθόλα, πρώην αντινομάρχης Κορινθίας υπό τον νυν
υπουργό Νίκο Ταγαρά, θα αναλάβει
τα ηνία του Λιμενικού Ταμείου Βόχας. Καλοτάξιδος!

προβλήματα και να προχωρήσει το
έργο. Τελικά όπως είπε, το έργο το
πήρε η εταιρεία «ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ»
με 38% έκπτωση και αναμένονται οι
υπόλοιπες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η ανάθεση.
Ο Γιώργος Πρεδάρης, επανερχόμενος στο θώκο του προέδρου
που κατείχε και πριν 2 χρόνια, δια-

γίας
Τριάδ
από
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Κ
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Σουλ
ηνάρ ζι,
ι, Χαλ
κί

Η έκπληξη του
Λιμενικού Ταμείου

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Ανοίγει τις πύλες της
Θανάσης Μανάβης,
αρχηγός της αντιπολίτευσης:

Αννίβας Παπακυριάκος,
δήμαρχος Βέλου-Βόχας:

«Η έκθεση είναι σημαντική για όλους»
«Η έκθεση είναι το γεγονός
Θεωρώ πολύ σημαντική για την Κορινθία την έκθεση του Επιμελητηρίου, αφενός γιατί πολλοί επιχειτης χρονιάς για το δήμο μας»
ρηματίες και επαγγελματίες προβάλλουν τα προϊόντα

Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στο δήμο
μας την 6η έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014» που
διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας,
στο χώρο της πρώην ΕΛΒΙΟΧΥΜ στο Βέλο.
Ο δήμος μας υποστήριζε πάντα αυτές τις
δράσεις, ήταν από τους πρώτους στην Κορινθία που συμμετείχαν με περίπτερο στην
εν λόγω έκθεση και τώρα είναι χορηγός
της αφού γίνεται στα διοικητικά μας όρια.
Για μας σημαίνει πολλά αφού εκτιμούμε ότι θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην
περιοχή μας και θα προβληθούν πολλοί
επαγγελματίες, αφού έχει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η συνεργασία μας με
το Επιμελητήριο για την διοργάνωση είναι
άψογη και θεωρούμε πως η επιτυχία της
έκθεσης είναι δεδομένη.
Στην έκθεση θα συμμετέχουν όλοι οι
πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας
εκθέτοντας τις δημιουργίες τους αλλά και
άφθονο φωτογραφικό υλικό. Επίσης θα
λάβουν μέρος χορευτικά από τους συλ-

λόγους «Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου»,
«Πνευματική Στέγη», «Πολιτιστικός Σύλλογος Στιμάγκας Θύαμις», «Πολιτιστικός
και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας», «Σύλλογος Γυναικών Ελληνοχωρίου», αλλά και
οι «Ομάδες Συλλογικότητας Βέλου» που
θα προσφέρουν παραδοσιακά γλυκίσματα.
Δράσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης από
το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του
δήμου μας.
Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών
του δήμου Βέλου-Βόχας θα συμμετέχει με
ενημερώσεις και δράσεις αλλά θα προσφέρει και την ουσιαστική της βοήθεια στην
φύλαξη και την προστασία του χώρου.
Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την διευθέτηση
της εύκολης πρόσβασης στο χώρο της
έκθεσης. Τέλος, με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε όλους στην έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2014»!

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

τους και μεις έχουμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε
και να γνωρίσουμε καινούργιες επιχειρηματικές
προτάσεις, αφετέρου δε αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί γίνεται στο δήμο μας και η περιοχή μας θα
τύχει της ανάλογης προβολής. Εύχομαι να έχει την
επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων γιατί είμαι σύγουρος ότι τα
οφέλη της είναι πολλά. Καλή επιτυχία σε όλους!

Η

6η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «Κορινθία 2014» από την Τετάρτη 1
Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί εκθέτες
& επισκέπτες - επιχειρηματίες και ιδιώτες που αναζητούν καινούργια
προϊόντα ή επιδιώκουν αξιόπιστες συνεργασίες. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε, το Επιμελητήριο Κορινθίας, αποδεικνύει
έμπρακτα τη δέσμευσή του για την παροχή μιας υψηλού επιπέδου διοργάνωσης, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες και βελτιώνοντας τις υποδομές του.
Η Πανελλήνια έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την Κορινθία και την
περιφέρεια Πελοποννήσου.
Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου είμαστε σίγουροι πως και σε αυτή τη διοργάνωση θα κερδίσουμε το στοίχημα, είμαστε
σίγουροι για την συμπαράσταση των επιχειρηματιών & καταναλωτών.
Φέτος, η έκθεση μεταφέρεται στο χώρο της επιχείρησης «Mandrakos Co»
πρώην ΕΛΒΙΟΧΥΜ στο 15ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών,
Βέλο Κορινθίας.
Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης “Κορινθία 2014” είναι:
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 17:30 έως τις 22:00
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 17:30 έως τις 22:00
Παρασκευή
3 Οκτωβρίου 2014 17:30 έως τις 22:00
Σάββατο
4 Οκτωβρίου 2014 10:00 έως τις 22:00
Κυριακή
5 Οκτωβρίου 2014 10:00 έως τις 22:00
Είσοδος ∆ωρεάν
H έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Δήμο Βέλου – Βόχας. Χορηγοί: Mandrakos Co, λουξ, ΛΑΡΣΙΝΟΣ, ΠΑΚΟ ΒΕΛΟΥ Α.Ε , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) . Έχει προβλεφθεί μετακίνηση
με λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τον σταθμό του προαστιακού και το κέντρο
της Κορίνθου.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Bristol της Μεγάλης Βρεταννίας με σύγχρονη μεθοδολογία και πολυετή φροντιστηριακή
εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Αγγλικής γλώσσας
ατομικά ή σε μικρά γκρουπ (ομαδικά) όλων των
επιπέδων.
Προετοιμασία όλων των πτυχίων (Michigan/
Cambridge) και επίσης προετοιμασία για το ειδικό
μάθημα των Αγγλικών σε μαθητές Γ΄ Λυκείου για
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σε τιμές ανταγωνιστικές. (Τα μαθήματα παραδίδονται κατ' οίκον ή στην
έδρα μου).

ΕΛΛΕΑΝΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ
Τηλέφωνο: 6984

027 218
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η "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"
Λεων. Στεργιόπουλος:

«Η έκθεση δίνει την
ευκαιρία στο δήμο
μας να προβληθεί»

Η

Ανακυκλώσι
μω
ογής
λ
α
νΥ
Δι

Κ έ ντ

ο

πολιτιστική μας ζωή, τις
ομορφιές της περιοχής
μας, έτσι ώστε οι επισκέπτες της έκθεσης να γνωρίσουν και να αποκομίσουν
μια θετική εικόνα για τον
τόπο μας. Προτρέπουμε
όλους τους συμπολίτες
μας να την υποστηρίξουν
με την παρουσία τους.
Ελπίζουμε δε ότι η δημοτική αρχή κατανοεί την ευκαιρία που μας προσφέρεται και να ενεργήσει με τη
δέουσα σοβαρότητα ώστε
να επιτευχθούν οι στόχοι
που προαναφέραμε. Ευχόμαστε στους εκθεσιαζόμενους κάθε επιτυχία και
στην διοργάνωση μακροημέρευση.
Για την Παράταξη
Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
επικεφαλής Ενωτικής
Ριζοσπαστικής Παράταξης
Βέλου-Βόχας

κών
λι

ρ

‘Ενωτική Ριζοσπαστική
Παράταξη
Βέλου–Βόχας’ χαιρετίζει την ‘6η Πανελλήνια
Γενική Έκθεση «Κορινθία
2014»’, που θα διεξαχθεί,
για πρώτη φορά, σε χώρο
του Δήμου μας.
Η έκθεση δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και
συλλογικότητες της περιοχής μας να γνωστοποιήσουν τις δράσεις τους και
τα προϊόντα τους.
Δίνει επίσης την ευκαιρία στους δημότες, επιχειρηματίες ή απλούς πολίτες, όλης της περιοχής,
να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν, να κλείσουν
εμπορικές συμφωνίες.
Αλλά κυρίως δίνει την
ευκαιρία στο Δήμο μας να
προβάλει την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας, τα
τοπικά προϊόντα, τις δυνατότητες τουρισμού, την

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
18.30 Τελετή Εγκαινίων της 6ης Πανελλήνιας
Έκθεσης "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014".
19.30 Επίσκεψη στους χώρους της έκθεσης
Επισήμων και Καλεσμένων.
21.00 Δεξίωση σε επίσημους προσκεκλημένους.
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ με την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑ
& ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟΥ (είσοδος δωρεάν για τους
επισκέπτες της Έκθεσης)
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Βραδιές Κορινθιακής Γαστρονομίας, Οινογευσίας & Πολιτισμού
21.00 Η Λέσχη Executive chefs club of Greece
(Λέσχη Διευθυντών Αρχιμαγείρων Ελλάδος)
"μαγειρεύει μαζί μας" με προϊόντα από την Κορινθιακή Γη. Τοπικές μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και οίνων & Επιχειρήσεις εστίασης παρουσιάζουν προϊόντα και γαστρονομικές
δημιουργίες.
22.00 Μια Βραδιά για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .Ήθη και έθιμα του
τόπου μας.
Συμμετέχουν:
• Ομάδα Ενεργοποίησης Βέλου
• Πολιτιστικός Σύλλογος "Τερψιχόρη",
• Πολιτιστικός Σύλλογος "Αρχαίων Κλεωνών",
• Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Κορινθίας "η Πίνδος»
• Πολιτιστικός Σύλλογος "Σολυγείας",
• Σύλλογος Γυναικών Φενεού
Παρουσίαση από τις Νίνα Κασιμάτη, Λίλη Μουζάκη
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Προοπτικές για την
Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων»
10.30 «Υλοποιούμε την Ανάπτυξη» Ομιλητές:
Αλέξανδρος Μακρής, Γενικός Διευθυντής του
ΕΦΕΠΑΕ, Μάγδα Πετροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
11.00 «Local to Global Market. Μια δυναμική ευκαιρία εξωστρέφειας για τις Ελληνικές
επιχειρήσεις» Ομιλητής: Βασίλης Χρηστίδης
Knowledge Broadband Services ΑΕ
11.30 «Πρόγραμμα Καινοτομίας για την
Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών SME
Ε-COMPASS»
Ομιλήτρια: Έλενα Αβατάγγελου - εκπρόσωπος
EXUS ΑΕ
12.00 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»
Ομιλητής: Ιωάννης Καρβέλης, Περιφερειακός
Διευθυντής ΟΑΕΔ Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδος
12.30 «Εξερευνώντας τον Βασικό ρόλο της
καινοτομίας μέσα στο περιβάλλον της νεανικής επιχειρηματικότητας» Ομιλητής: Κωνσταντίνος Βερδές, Γενικός Διευθυντής VERDES
INNOVATIONS S.A.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ευκαιρίες επενδύσεων - Οικονομική πολιτική και κρίση»
19.00 «Εξωστρέφεια - Καινοτομία» Ομιλητής:
Βασίλης Νανόπουλος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου

19.20 «Η οικονομική κρίση και η οικονομική
διπλωματία της Ελλάδας» Ομιλητής: Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Διευθυντής του Ινστιτούτου
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
19.40 «Η Κορινθία και ο Κόσμος: Τρεις προτάσεις» Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαλλιάς Πρέσβης
επί τιμή
20.00 «Ο Άγνωστος θησαυρός: Οι Μετανάστες
ως κεφάλαιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που
θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό»
Ομιλητής: Αστέρης Χουλιάρας Καθηγητής στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Πελοποννήσου
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Βραδιές Κορινθιακής Γαστρονομίας, Οινογευσίας & Πολιτισμού
21.30 Μια Βραδιά για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ήθη και έθιμα του
τόπου μας.
Συμμετέχουν:
• Πολιτιστικός Σύλλογος "Μέγας Αλέξανδρος",
• Χορευτική Ομάδα Χιλιομοδίου,
• Ένωση Κρητών Κορινθίας "Ο Ψηλορείτης",
• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Τριάδας Κουταλά,
• Πολιτιστικός Σύλλογος Θύαμις Στιμάγκας,
• Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού "η Νεφέλη",
• Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού,
• Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ελληνοχωρίου,
• Χορευτικό Τμήμα Γυμνασίου Αθικίων
• Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας
Παρουσίαση: Μαίρη Νικολοπούλου
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Βιώσιμη Αγροτική
Ανάπτυξη στη Κορινθία - Νέες Καλλιέργειες»
10.15 «Νέα ΚΑΠ - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης», Ομιλητής: Κωνσταντίνος Τσιμπούκας
- Καθηγητής τμήματος Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
10.40 «Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
στην Δ. Ελλάδα και το πρόγραμμα Re Herb»
Ομιλητής: Γρηγόριος Ιατρού (ΡhD., Καθηγητής,
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών,
Πανεπιστημίου Πατρών)
11.00 «Παραδοσιακές χρήσεις και σύγχρονες
δυνατότητες αξιοποίησης αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.» Ομιλητής: Φωτεινή
Λάμαρη (ΡhD., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φαρμακογνωσίας, Πανεπιστημίου Πατρών)
Μαριγούλα Μαργαρίτη (ΡhD., Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας
Ζώων, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου
και Ζώων).
11.30 «Επιχειρηματικότητα στη γεωργία: Ευκαιρίες, απειλές και δυνατότητες επένδυσης σε
εναλλακτικές καλλιέργειες» Ομιλητής: Άγγελος
Λιοντάκης Γεωργοοικονομολόγος
12.00 Δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος
στην Γεωργική Σχολή ΑΧΕΠΑ Βέλου, Ομιλητής:
Παναγιώτης Παπαβασιλείου Γεωπόνος - ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 4
22 .00 Τελετή λήξης 6ης Πανελλήνιας Έκθεσης
«ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014»
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Η άλλη άποψη για την έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"
Του ∆ηµήτρη Ραψωµατιώτη*
Ως δημότης του Δήμου Βέλου-Βόχας χαίρομαι για
την φιλοξενία της έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014» στους
κόλπους μας, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο επιχειρηματία Παναγιώτη Μανδράκο και τον Δήμαρχο
και το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφορά τους.
Ως επιχειρηματίας για 20 και πλέον χρόνια και ως
μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου για 14 χρόνια και ως πρώην μέλος της Διοικητικής Επιτροπής
και Γενικός Γραμματέας για 4 χρόνια, νομίζω ότι έχω
την υποχρέωση να κάνω γνωστές τις απόψεις μου
και γιατί όχι να καταθέσω και το όραμά μου για το
μέλλον αυτής της πολλή μεγάλης και αξιόλογης εκδήλωσης του Επιμελητηρίου.
Ένας κύκλος κλείνει φέτος με την οργάνωση της
Έκθεσης «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014» με αυτή τη λογική και
φιλοσοφία.
Χωρίς να σημαίνει ότι αντιμάχομαι με κανένα,
χωρίς να σημαίνει ότι αντιπολιτεύομαι ή μου αρέσει
να γκρινιάζω ή ότι δεν αναγνωρίζω την προσφορά
της έκθεσης μέχρι τώρα και ότι δεν αναγνωρίζω την
επιτυχία των μέχρι τώρα εκθέσεων, νομίζω ότι τώρα
πια βρίσκεται σε λάθος δρόμο.
Η λογική της Πανελλήνιας Έκθεσης, πραγματικά
πολύ καλή σαν σκέψη, προσδίδει κύρος, δημοσιότητα και πολιτική ανάδειξη, δίνει όμως το δικαίωμα να
σκέφτεται ο Κορίνθιος Επιχειρηματίας ότι ο στόχος
του Επιμελητηρίου δεν είναι η στήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων.
Η προσπάθεια να έρθουν όσο πιο πολλές εταιρείες γίνεται από ολόκληρη τη χώρα, θεωρώντας
ότι αυτό δίνει κύρος στην έκθεση, είναι λάθος. Πώς
στηρίζουμε τις Κορινθιακές Επιχειρήσεις– μέλη του

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

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

30€

Επιμελητηρίου μας, όταν στην έκθεση έρχεται ο επιχειρηματίας από τους άλλους Νομούς να πουλήσει
στον Κορίνθιο καταναλωτή το λάδι του, το κρασί του,
το μέλι ή τα κουφώματα αλουμινίου και ότι άλλο;
Πρόσφατα στην επίσκεψή μου στη φετινή Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης απογοητεύτηκα όταν είδα όλα
σχεδόν τα περίπτερα να είναι γεμάτα με λουκούμια,
καραμέλες, τυριά, γάλατα, σαλάμια να σου προσφέρουν ένα δείγμα, μήπως και καταφέρουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, για να καλύψουν τα έξοδα
της συμμετοχής τους.
Είδα όλα τα προϊόντα, που στα Τηλεμάρκετινκ
προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν πρέπει να πάμε
στα καταστήματα να ψωνίσουμε, αλλά με ένα τηλεφώνημα μπορούν να έρθουν τα πάντα στο σπίτι μας,
τις πιο πολλές φορές χωρίς φορολογικά παραστατικά.
Μια μεγάλη προσπάθεια να στεγαστεί το τηλεοπτικό και το υπαίθριο εμπόριο, δεν πρέπει να μας βρει
συμπαραστάτες.
Η λογική της δωρεάν μεταφοράς από την Κόρινθο
έτσι ώστε να γεμίσει κόσμο η έκθεση ή η διοργάνωση δωρεάν συναυλίας, έτσι ώστε να μετρηθούν όσο
το δυνατόν περισσότεροι που θα εισέλθουν στην
έκθεση και να ανακοινωθεί στο τέλος ένας μεγάλος
αριθμός επισκεπτών, ως απόδειξη της επιτυχίας της
έκθεσης, δεν αγγίζουν την πλειονότητα των Κορίνθιων Επιχειρηματιών. Άλλο πράγμα είναι μια κοινωνική εκδήλωση και άλλο πράγμα η στήριξη των
Επιχειρήσεων-μελών μας, από τις δράσεις που έχει
υποχρέωση να κάνει το Επιμελητήριο.
Η προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των
ανέργων είναι αξιόλογη και αξιέπαινη πράξη από
όλους μας, δεν είναι αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας, όμως.
Δεν χρειάζεται λοιπόν να αγωνιζόμαστε εμείς να
φέρνουμε τους ανά την Ελλάδα ή τον κόσμο επιχειρηματίες να πουλήσουν στους Κορίνθιους καταναλωτές.
Επιβάλλεται να βοηθήσουμε τους Κορίνθιους Επιχειρηματίες –μέλη μας να φτάσουν όσο το δυνατόν
πιο μακριά γίνεται, για να πουλήσουν τα προϊόντα
τους και φυσικά πρώτα να μπορούν να πουλήσουν
και στον γείτονά τους, τον συγχωριανό τους, τον πατριώτη τους.
Μια μικρότερη σε έκταση έκθεση, θεματική ανά
χρόνο, έχει ανάγκη ο τόπος μας. Την μια φορά για
παράδειγμα μπορούμε να οργανώσουμε έκθεση για
τα Κορινθιακά κρασιά, για το Κορινθιακό ελαιόλαδο,

τις επιχειρήσεις που παράγουν και τυποποιούν κορινθιακά προϊόντα.
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα σοβαρές και αξιόλογες βιομηχανίες στο Νομό μας. Τι έχουμε κάνει γι’
αυτές, μέχρι τώρα;
Παράλληλα η ευθύνη του Επιμελητηρίου είναι
να φέρει τους Έλληνες και τους διεθνείς εμπόρους,
χοντρεμπόρους, υπεύθυνους αγορών στα supermarket, εμπορικούς ακόλουθους άλλων χωρών,
να γνωρίσουν τα Κορινθιακά προϊόντα και να γίνουν
εμπορικές πράξεις πώλησης των δικών μας προϊόντων.
Χρειαζόμαστε να έρθει το χρήμα στην Κορινθία,
για να στηριχθούν οι Κορινθιακές επιχειρήσεις, γιατί
έτσι θα στηριχθεί και η κοινωνία, βρίσκοντας δουλειά οι Κορίνθιοι και στη συνέχεια καταναλώνοντας
στα εμπορικά καταστήματα και στους χώρους αναψυχής του τόπου μας.
Πρώτα αφιερώνουμε χρόνο στην τοπική κοινωνία
και μετά ασχολούμαστε να αυξήσουμε τους τουριστικούς επισκέπτες, που φυσικά θα έρθουν για λίγες
μέρες. Μας ενδιαφέρει το «συνέχεια» και όχι μόνο
το «για λίγο».
Με επίκεντρο τις Κορινθιακές επιχειρήσεις, μπορούμε να οργανώσουμε πολλές δράσεις στήριξής
τους, να τιμήσουμε τον Κορίνθιο Επιχειρηματία, να
τον καλέσουμε για να τον ακούσουμε και όχι να τον
αγνοήσουμε, να καταγράψουμε τα προβλήματά του
και να απαιτήσουμε από τους πολιτικούς να ξεφύγουν από τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία
και να παρέμβουν στο κράτος και να εξασφαλίσουν
την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας.
Ένας είναι ο τρόπος για να τα καταφέρουμε, το να
είμαστε όλοι μαζί και αυτό οι Κορίνθιοι επιχειρηματίες πρέπει να το κάνουμε πράξη.
Για να μην θεωρηθεί ότι λέω μόνο λόγια, δηλώνω
ότι θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της σημερινής
Διοίκησης του Επιμελητηρίου και των Κορίνθιων
επιχειρηματιών, απ’ όποια θέση και όποιο ρόλο,
να ξεκινήσουμε αμέσως μετά τη λήξη της φετινής
Έκθεσης την συζήτηση για την οργάνωση της επόμενης, θεματικής πλέον έκθεσης, με επίκεντρο την
συμμετοχή όλων των Κορινθιακών επιχειρήσεων
του κλάδου που θα επιλεγεί και με αγώνα, όλο το
χρόνο, την μεγαλύτερη συμμετοχή εμπορικών επισκεπτών στον τόπο μας.
Καλή επιτυχία και σε αυτή την έκθεση.
* O κ. ∆ημήτρης Ραψωματιώτης είναι επιχειρηματίας μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας

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

ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •
ΤΗΛ. 27410 87149

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Κοµποστοποίηση

Σ

■
Γράφει η
Ασηµακοπούλου
Φωτεινή
Γεωτεχνολόγος,
Μηχανικός
Περιβάλλοντος

Ο Νίκος Ταγαράς, από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού

ενημερώνει τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την εξέλιξη των
έργων στο φράγμα της Μεσοχώρας. Με το φράγμα του Ασωπού, τι γίνεται
υπουργέ μου;

Τι ζητά από το δήμο η ∆ημοτική
Κοινότητα Ζευγολατιού για το 2015
Στην πρώτη του συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δ.Κ. Ζευγολατιού
αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή
πρότασης για τα έργα και τις εργασίες
που απαιτούνται να εκτελεσθούν στη
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού, τα
οποία θα ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βέλου-Βόχας,
έτους 2015, ως εξής:
Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ (20 χλμ)
Β) ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ: (15
χλμ)
Κατά προτεραιότητα:
1. Θέση Τσακίρη (800 μ.)
2. Θέση Ράπτη (1500 μ.)
3. Από Περσέας-Μεσσιανή Λάκα
(1500 μ.)
4. Κυρά-Βρύση (2ο Δημοτικό Σχολείο) (500 μ.)
5. Από Ηνίοχο-Μαγγανέϊκα-αγροτικός δρόμος (500 μ.)
6. Θέση Κόντινα -Αγ. Αθανάσιος
(1000 μ.)
7. Άγιος Κωνσταντίνος (εκκλησία)
(1500 μ.)
Γ) ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ Ο∆ΩΝ:
1. Από Βαλλιανάτου-Μαγγαναίϊκα
2. Θέση Γκράβες (Γράνα & Γκράβες)
& συνέχιση τσιμεντάλαυκα 200 μ.
∆) ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
1. Πλατεία Ηρώων
2. Πλατεία Φοίνικα
3. Κατασκευή πεζοδρομίων κεντρικών σημείων
4. Ανάπλαση – Επισκευή Παιδικής
Χαράς έναντι Δημοτικού Σχολείου
5. Διαμόρφωση και καθαρισμός
υδατοδεξαμενών ΖευγολατίουΆγιος Αθανάσιος
Ε) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ:
1. Aναθεώρηση σχεδίου προηγούμενης δημοτικής αρχής-Χωροταξικό.
ΣΤ) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΈΡΓΑ:
1. Β΄Φάση μονοδρόμησης κέντρου
Ζευγολατιού.
2. Άνοιγμα πεζόδρομου για διέλευ-

ση οχημάτων.
3. Σηματοδότηση στου Κουτρουμπή.
4. Τσιμενταύλακες (ανατολής-δύσης)
5. Στεγασμένες στάσεις λεωφορείου
6. Κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (ολοκλήρωση Β΄φάσης στο Ζευγολατιό)
7. Επισκευή Ρολόι Δημοτικού Σχολείου (νέος μηχανισμός)
8. Αγορά πινακίδων (πάρκιν –
στοπ- κώνους κλπ)
Ζ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
1. Καλλιέργειες γεωτρήσεων
2. Σχολικές εγκαταστάσεις
3. Κοιμητήριο
4. Επούλωση λάκκων.
Η) ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΑΠΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ.
Θ) ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝ

TEXNιΚο πΡοΓΡΑμμΑ ΚΑλένΤΖιου

1) Ο∆ΟΠΟΙΪΑ
2. Διαδημοτικό Καλεντζίου-Σουληναρίου (1500μ.)
3. (Παλιάμπελα-Τούβλα)
4. Αγ.Τριάδα-Παλιάμπελα
2) ∆ΙΑΦΟΡΑ ΈΡΓΑ
1. Περιοχή λιθαράκια (κατασκευή
κιούγκια για διοχέτευση βρόχινων υδάτων και τοιχίου-χαλικόστρωση του δρόμου αυτού.)
2. Δεξαμενή νερού τσιμεντένια 50
κυβικά στη θέση Αγία Τριάδα

την Ελλάδα, παρότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες
σε κομπόστ για τον εμπλουτισμό του εδάφους, η
κομποστοποίηση εξακολουθεί να είναι άγνωστη
λέξη. Κομποστοποίηση είναι μία φυσική διαδικασία (
λέγεται έτσι γιατί πραγματοποιείται και στη φύση) κατά
την οποία τα οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε ένα
πλούσιο οργανικό μείγμα, το οποίο χρησιμοποιείται
για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.
Στην πραγματικότητα, η κομποστοποίηση είναι ένας
πολύ παλιός τρόπος βελτίωσης του χώματος. Σήμερα,
επανέρχεται με νέα δυναμική, για την αντιμετώπιση
του σύγχρονου προβλήματος των απορριμμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μειώνονται τα σκουπίδια που πρέπει να συλλεχθούν.
Μειώνονται τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων.
Μειώνονται οι όγκοι που φτάνουν στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής
για θάψιμο, με αποτέλεσμα να αντέχουν περισσότερο οι χώροι και
να μη χρειάζονται νέοι ανεπιθύμητοι χώροι ταφής.
• Εξοικονομείται χώρος και χρήματα.
• Η κομποστοποίηση δεν παράγει τοξικά αέρια ή καρκινογόνες ουσίες, ούτε τοξικά στερεά κατάλοιπα.
Στην Ελλάδα, η κομποστοποίηση, ανεξάρτητα από το πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων, θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτική. Αφενός,
γιατί το έδαφος της χώρας είναι αρκετά φτωχό σε οργανικά στοιχεία και
αφετέρου, γιατί το 35% απειλείται με ερημοποίηση. Η λίπανση και η ενίσχυση των χωραφιών γίνεται κατά κύριο λόγο με χημικά προϊόντα που
δηλητηριάζουν το περιβάλλον.
Μεγάλη προσπάθεια στο Δήμο Κορινθίων, για την ενημέρωση των
επιχειρήσεων στο θέμα της κομποστοποίησης, κάνει ο Όμιλος Εταιρειών
Π. & Δ. Ραψωματιώτη, με συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και
δικτύωσης. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται για να είμαστε έτοιμοι να
υποδεχθούμε τους νέους καφέ κάδους για τη συλλογή των οργανικών
απορριμμάτων, όπου σύντομα θα κληθούμε να αποδείξουμε ξανά την
ευαισθητοποίηση μας στον περιβαλλοντικό τομέα.
•
•
•

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Παροχές:
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ









3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Καλλιέργεια υπάρχουσας γεώτρησης στη θέση Μαζιώτη-Φωκά.
2. Αγορά 2 ηλεκτροβανών για τις
υπάρχουσες δεξαμενές

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128

4) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
1. Διαμόρφωση πλατείας.

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Τα μούσκεψε ο Ζαπάντης�

Τους βρήκε όμως όλους απέναντι!

Το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου έμοιαζε με ένα συνηθισμένο φθινοπωρινό (και βροχερό) βράδυ που με τίποτα δεν προμήνυε τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν. Λίγο μετά τις 7 το βουητό από την κοίτη του Ζαπάντη ανησύχησε τους πάντες. Το νερό
ορμητικό παρέσερνε στο διάβα του ό,τι έβρισκε. Κορμούς, κλαδιά
και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κοίτη και στις όχθες του
κατέβαιναν με ορμή προς τη θάλασσα παρασυρμένα από τη δύναμη του νερού. Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγουμένων
ωρών απελευθέρωσαν όγκους υδάτων που "έψαχναν" τη θάλασσα μέσα από τον ποταμό Ζαπάντη και το ρέμα του Χεκάλη.
Πολύ γρήγορα στις εκβολές του Ζαπάντη, μέσα στη θάλασσα
σχηματίστηκε ένα ιδιότυπο "νησάκι" από όλες τις φερτές ύλες που
το ποτάμι κουβαλούσε στο ταξίδι του από τη Νεμέα μέχρι τον Κορινθιακό.
Η κινητοποίηση της δημοτικής αρχής υπήρξε άμεση. Από την
πρώτη στιγμή έφτασαν στο σημείο οι αντιδήμαρχοι Τανισχίδης Λάμπης και Ρόζος Νίκος, φυσικά ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
που έτρεχε μεταξύ Χεκάλη (ρέμα της Ευαγγελίστριας) και Ζαπάντη για να συντονίζει τις δράσεις, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Πρεδάρης ο οποίος ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμος στην αντιμετώπιση της κατάστασης λόγω της εμπειρίας
του από την ομάδα Επίλεκτων Βέλου-Βόχας στην οποία ανήκει.
Παράλληλα, στο σημείο είχαν φτάσει τσάπες και άλλα μηχανήματα
που επενέβησαν και αφαίρεσαν κορμούς και άλλες φερτές ύλες
από τις κοίτες των ποταμών, ώστε η εκροή των υδάτων να συνεχίσει κανονικά και να μην παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Ευτυχώς για όλους όλα πήγαν ρολόι και δεν υπήρξαν προβλήματα. Το φετινό φθινόπωρο, όμως έδειξε νωρίς τα δόντια του και
με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Μάλιστα
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Μετεωρολόγων η σφοδρότητα των
φαινόμενων θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο!

φωτ. Σταυρούλα Λιόντου

Το νησί των σκουπιδιών
και ο ρόλος του Λιμενικού Ταμείου
Την επόμενη μέρα το νησί των σκουπιδιών ξεβράστηκε στις ακτές του Βραχατίου. Ο
πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας, Τάκης Μαρινάκος, ανέλαβε αμέσως δράση.
Προέβη στον καθαρισμό της θαλάσσιας ζώνης και την αποκομιδή των φερτών υλών
αποδεικνύοντας, αν μη τι άλλο, πώς ο ρόλος του είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός!
Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την αδιαφορία και την αναλγησία των δημοτών εκείνων που γεμίζουν τα ρέματα με σκουπίδια...

Το µέλλον µιλάει Γερµανικά
...βάλτε τα στο πρόγραµµα!!
Αγ. Αικατερίνης 13, ΒΕΛΟ, τηλ.2742 0 32045
Θ. Βασιλείου 44, ΒΡΑΧΑΤΙ, τηλ.2741 0 54909 6977 367330
E-mail: petropouloukon@live.com

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ
• ∆ΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Περιφέρεια
Πελοποννήσου 9

Γνώμη
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• ΖΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΟΠΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΣ

Ισχυρή ομάδα Τατούλη�

ΝΕΣΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6 Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες •καιΖΕΚΑΙ
25 εντεταλμένοι
σύμβουλοι!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πιο ισχυρή παρά ποτέ η εκπροσώπηση της Βόχας στα κέντρα αποφάσεων της Περιφέρειας
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των θεματικών αντιπεριφερειαρχών και των εντεταλμένων συμβούλων της Περιφέρειας οι
οποίοι θα αποτελέσουν την ομάδα Τατούλη για την Πελοπόννησο. Ο Περιφερειάρχης σε δηλώσεις του είπε μεταξύ άλλων
πως: «Η Νέα Ελλάδα των Περιφερειών
αποκτά πλέον ένα νέο πολιτικό προσωπικό,
τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν την
αναλογικότητα των τοπικών ιδιαιτεροτήτων
σε κάθε σημείο της επικράτειας, αλλά και
την πολιτική διάσταση της διακυβέρνησης.
Σε μια περίοδο που το κεντρικό κράτος
κλονίζεται πολιτικά και δομικά ο θεσμός του
Καλλικράτη αποτελεί με την σημερινή διάρθρωση του το τελευταίο ανάχωμα πυλώνα
της δημοκρατίας και της προόδου».
Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες ορίζονται οι:
• Περικλής Μαντάς με αρμοδιότητα θέματα
Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας
και Καινοτομίας.
• Κωνσταντίνα Νικολάκου με αρμοδιότητα
θέματα υποδομών, δικτύων και χωροταξίας.
• Άγγελος Παπαγγελόπουλος με αρμοδιότητα
θέματα οικονομικών, διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκτέλεσης προϋπολογισμού.
• Βασίλης Σιδέρης με αρμοδιότητα θέματα Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
• Φάνης Στεφανόπουλος με αρμοδιότητα θέματα Κοιν/κής Οικονομίας, Αλληλεγγύης και
τόνωσης της Απασχόλησης.
• Ηλίας Στρατηγάκος με αρμοδιότητα θέματα
πρωτογενούς τομέα και κτηνοτροφίας.
Ο κύριος όγκος των διοικητικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας θα μεταβιβαστεί
στους Αντι/ρχες Αργολίδας κ. Αναστάσιο
Χειβιδόπουλο, Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη, Λακωνίας κα Αδαμαντία Τζανετέα και

• ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
τα δια βίου
μάθησης
Παναγιώτης Καρράς, με αρμοδιότητα τον
ΚΑΒΑΛΑΣ
συντονισμό σε θέματα δημόσιας τάξης και
παραβατικότητας
Κώστας Λέγγας, με αρμοδιότητα θέματα
επενδύσεων
Γιώργος Μπακούρης, με αρμοδιότητα
θέματα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και νέων καλλιεργειών
Σταματική Μπελεγρή, με αρμοδιότητα
τουριστικών δράσεων στην ΠΕ Λακωνίας
Αντωνία Μπούζα- Κωνσταντέλου, με
αρμοδιότητα τουριστικών δράσεων στην
ΠΕ Μεσσηνίας
Ιωάννης Μπουκουβάλας, με αρμοδιότητα τουριστικών επενδύσεων στην ΠΕ
Λακωνίας
Θεόδωρος Ντάνος, με αρμοδιότητα θέματα που άπτονται του συντονισμού και
της λειτουργίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών που μετέχει η Περιφέρεια
Ελένη Παναγιωτοπούλου, με αρμοδιότητα τις μεταβολές στον τομέα της υγείας.
Κλημεντίνη Παπαντωνίου- Κορώνη, με
αρμοδιότητα υγείας στην ΠΕ Αρκαδίας
Γιώργος Πετρίτσης, με αρμοδιότητα θέματα τουριστικών δράσεων στην ΠΕ Κορινθίας
ΑθΑνΑςιος πιςιμιςης, με αρμοδιότητα θέματα αθλητισμού και αθλητικού
τουρισμού.
Γιώργος Ρουμελιώτης, με αρμοδιότητα
θέματα πολιτικής προστασίας
Ιωάννης Σαρρής, με αρμοδιότητα θέματα
ενεργειακής αναβάθμισης
Αναστάσιος Τζανής, με αρμοδιότητα θέματα ιχθυοκαλλιεργειών
Ιωάννης Τζεφεράκος, με αρμοδιότητα
αγροτικών επιδοτήσεων και νέας ΚΑΠ
Άγγελος Χρονάς, με αρμοδιότητα θέματα
υγείας στην ΠΕ Μεσσηνίας

• ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΡΗΣ
■ Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, µε τη
µακρά εµπειρία του
στην κεντρική κρα τική διοίκηση και την
πολύπλευρη πείρα
του αναµένεται να
ωθήσει προς λύση τα
προβλήµατα της Βό χας αλλά και της Κο ρινθίας, γενικότερα.

• ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
■ Αν και νεοεισερχόµε- ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ
■ Τον τοµέα του αθλη τισµού & αθλητικού
τουρισµού ανέλαβε
ο επιτυχηµένος επι χειρηµατίας. Η µακρά εµπειρία του
στον αθλητικό χώρο
και οι ικανότητές του
προδιαγράφουν την
επιτυχία του στο νέο
πόστο του.

Μεσσηνίας κα Ελένη Αλειφέρη. Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ορίζεται η κα Νικολάκου Κων/να.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Εντεταλμένος Σύμβουλος, επί θεμάτων
σχετικών με τις Διεθνείς Σχέσεις και τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και εξουσιοδοτημένος να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη», στα ανωτέρω θέματα ορίζεται ο κ. Απόστολος Παπαφωτίου. Επίσης
εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι
Αλέξιος Αλέξοπουλος, με αρμοδιότητα θέματα συμμετοχής σε διεθνείς και
εγχώριες εκθέσεις αγροτικών προϊόντων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Ιδιαίτερα μαθήματα
για όλα τα επίπεδα

Τιμές προσιτές

Φωτεινή Π. Κυζιώρου
Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

✆ 6981 460 329

✉ foteinikiz@yahoo.gr

νος στο Περιφερει ακό Συµβούλιο, οι
ικανότητές του εκτι µήθηκαν και ο Πέ τρος Τατούλης του
ανέθεσε τον τοµέα
των συµµετοχών σε
διεθνείς και εγχώριες
εκθέσεις αγροτικών
προϊόντων.

• ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΜΠΟΛΟΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. Η/Υ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Χρήστος Αντωνόπουλος, με αρμοδιότητα
θεσμικά θέματα και την νομική θωράκιση/

του θεσμού του Καλλικράτη
•εμβάθυνση
ΜΠΡΑΧΟ
ΟΛΙΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Ευρυπίδης Γκιάτας, με αρμοδιότητα θέματα υγείας
στην ΠΕ Κορινθίας
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ
Αθανάσιος Γκίκας, με αρμοδιότητα θέματα που άπτονται των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων
Απόστολος Γκούνης, με αρμοδιότητα θέματα επίλυσης διαφορών στις συναλλαγές
/πληρωμές της περιφέρειας
Ηλίας Κανελλάκης, με αρμοδιότητα θέματα πολιτικής προστασίας στην ΠΕ Λακωνίας
Γιάννης Κατσίρης, με αρμοδιότητα θέμα-

• ΝΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
• ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΑΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΠΑΡΤΗΣ
• ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
• ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
2013
∆ιεύθυνση Σπουδών

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Γ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΠΡΕ∆ΑΡΗΣ
συγχαίρουν
τους κάτωθι µαθητές
τους για την
εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση
Μαθηµατικός
Φυσικός
και τους
εύχονται
σταδιοδροµία!
Τηλ.
2742καλή
0 34577,

• 6945
ΑΛΤΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
59.82.24,
6979 22.05.42
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
• ΒΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Οικισµός «Πουλίτσα»
μέρος Γ΄

Τη περίοδο αυτή σφαγιάστηκαν ή φονεύθηκαν
από το Εαμικό Καθεστώς Εξουσίας οι Ευσταθίου Δ.
Α., Ευσταθίου Σ. Κ., Κωνσταντίνου Γ. Δ., Μαρίνης
Π. Δ., Μαρίνης Ν. Δ., Μαρίνη Ε. Ε., Κυριάκος Γ. Η.,
Μαρίνη Ρ. Δ., Νάκου Ε. Ν., Νάκος Η. Ν., Νικολάου
Μ. Β., Νικολάου Π. Β., Νικολάου Δ. Β3.

κατοχή της διάφορους πνευματικούς θησαυρούς.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης, την οποία οι
πιστοί έχουν φέρει από την Αττάλεια, καθώς και
λείψανα των Αγίων Χαραλάμπους, Παρασκευής,
Παντελεήμονος και Ευστρατίου. Στο χώρο του μοναστηριού λειτουργεί έκθεση, καθώς επίσης και
ένας μικρός ξενώνας.
Στην Ιερά Μονή υπάρχουν τα παρεκκλήσια των
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο καθολικό του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, καθώς και τα παρεκκλήσια
της Παναγίας Ελεούσης και του Αγίου Αντωνίου
του Μεγάλου.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται
στο κοιμητήριο του χωριού. Η θέση που βρίσκεται
σήμερα το εκκλησάκι ονομάζεται «Γούβα», ενώ παλαιότερα η ονομασία της ήταν «παλαιός ελαιώνας».
Το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου.
Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Πουλίτσας με την
Ευαγγελίστρια. Κτίστηκε από τον Αθανάσιο Κόρκα
μετά την επάνοδό του από τα Ιεροσόλυμα, όπου
είχε ταξιδέψει μαζί με τον υιό του Γεώργιο. Στην
ανέγερση της εκκλησίας αυτής καταλυτική στάθηκε η γενναία συνδρομή των εφτά παιδιών του.

Εκκλησίες – Μοναστήρια

Λαογραφικά στοιχεία

Περίοδος Κατοχής (1941 – 1944)

Κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεμο συμμετείχαν 40
– 50 νέοι από την Πουλίτσα.Στα Αρχεία της Διεύθυνσης του Στρατού για την περίοδο 1940 -1945
μνημονεύεται ο στρατιώτης Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη1 που έπεσε υπέρ Πατρίδος
στο Τεπελένι. Στο Μνημείο Ηρώων,που βρίσκεται
εντός του περιβόλου του Ιερού Ναού του Αγίου
Σπυρίδωνος, αναφέρονται στους πεσόντες ο Επιλοχίας Γκαραβέλος Γ. Παναγιώτης και οι στρατιώτες
Σταματόπουλος Ε. Κωνσταντίνος, Τζαναβάρας Α.
Αργύριος, Μαστοράκος Λ. Νικόλαος.
Επιπλέον, αναφέρεται στους εξαφανισθέντες ο
στρατιώτης Κωνσταντίνος Τσιλιμπής του Ν. Για τη
συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση, όπου ανέπτυξε αξιόλογη κατασκοπευτική δράση, φονεύθηκε από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς ο Ανθυπολοχαγός Ευσταθίου Γεώργιος2.

Περίοδος Εμφυλίου πολέμου (1946 – 1949)

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σπυριδώνος αποτελεί
την κεντρική ενορία της κοινότητας Πουλλίτσας. Είναι ρυθμού μονόκλιτης βασιλικής και θεμελιώθηκε
το έτος 1885. Εφημέριος είναι ο ιερεύς Νικόλαος
Γκαραβέλος. Η Εκκλησία βρίσκεται στο κέντρο του
χωριού, κοντά στη κεντρική πλατεία του χωριού
και διατηρείται σε άριστη κατάσταση με τη βοήθεια
των ενοριτών και του ιερέως. Κατά το μεγάλο σεισμό του 1928 η εκκλησία υπέστη σοβαρές ζημιές,
οι οποίες αποκαταστάθηκαν χάρη στις συνδρομές
και τις εργασίες των κατοίκων. Στο ναό αυτόν αρχικά υπήρχε και το νεκροταφείο του χωριού, το
οποίο μεταφέρθηκε πιθανόν κατά το 1934 στη θέση
που βρίσκεται και σήμερα.
Η γυναικεία Ιερά μονή του Αγίου Αθανασίου του
Μεγάλου. Η Ιερά Μονή λειτουργεί 20 χρόνια. Λέγεται και ΜαηΘανάσης, επειδή εορτάζει στις 2 Μαΐου.
Κτήτορας και πνευματικός πατέρας της Ιεράς αυτής
Μονής είναι ο αρχιμανδρίτης κ. Προκόπιος Μερτύρης, ο οποίος είναι ο καθηγούμενος και ο κτήτορας
της ανδρώας κοινοβιακής Ιεράς Μονής «Παναγία η
Πάντων Χαρά» στο Καλέντζι.
Η Ιερά Μονή ιδρύθηκε το έτος 1989 και έχει στη

Στα παλαιά χρόνια το χωριό ήταν γεμάτο από
κάθε λογής δέντρα, όπως πεύκα, ρίκες, πουρνάρια,
κισσούς, καλάμια, κερασιές κ.α. Χαρακτηριστικός
είναι ο μεγάλος αιωνόβιος πλάτανος που κοσμεί και
δροσίζει τη πλατεία στο κέντρο του χωριού. Αλλά
και από ζώα φαίνεται πώς δεν υστερούσε το χωριό,
αφού αναφέρονται αλεπούδες, γύπες, αετοί, τσακάλια, λύκοι, πρόβατα κ.α.
Τα χρόνια εκείνα η κάθε οικογένεια διατηρούσε
οικόσιτα ζώα για να καλύπτονται οι διατροφικές
της ανάγκες. Τα σπίτια ήταν κατασκευασμένα είτε
από πλίθρα είτε από πέτρα είτε υπήρχαν ακόμα και
ξήλινα παραπήγματα (καλύβες). Κάθε σπίτι είχε το
πηγάδι του και τον φούρνο του. Οι άνδρες φορούσαν παντελόνια υφαντά ή ντρίλινα, όπως τα έλεγαν.
Οι γυναίκες φορούσαν ρούχα μακριά, υφαντά στον
αργαλειό και μαντήλα στο κεφάλι.
Επιπλέον, υπήρχαν στη Πουλίτσα ελαιοτρίβεια,
όπου το κάθε σπίτι έβγαζε το λάδι του, και μύλοι
όπου άλεθαν τους καρπούς,όπως σιτηρά,καλαμπόκι, λαθούρι, βίκο κ.α. Να σημειωθεί ότι επί Κατοχής η συμβολή αυτών των μύλων στην επιβίωση
των κατοίκων υπήρξε μεγάλη και καίρια.

˜° ˛˝˙˛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)

†ράφει 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

Βιβλιογραφία

• Αικατερίνη Τζέρμια – Αικατερίνη Δουλγεράκη, Η εξέλιξη της Αστικής
Ξυλογλυπτικής. Συγκριτική μελέτη αστικών ξυλογλύπτων Μακεδονίας – Κρήτης, πτυχιακή εργασία.
• Ανδρέας Καλαντζάκος, Ονόματα – Επώνυμα – Παρατσούκλια, εκδ.
Ελεύθερη Σκέψη.
• Αντωνόπουλος Εμμ. Κοσμάς, Εθνική Αντίστασις 1941 – 1945, Αθήναι,
1964.
• Απογραφή Grimani [1700], Βενετία, Archivio di stato Archivio Grimani
dai Servi B. 54, αριθ. 158 (ο κώδικας αυτός περιέχει τα στοιχεία της
απογραφής που πραγματοποίησαν οι Βενετοί σε ολόκληρη την Πελοπόννησο το 1700).
• Απομνημονεύματα Αναστασίου Ευάγγελου Ριζόγιαννη, Ελληνοιταλικός πόλεμος 1940 – 1941.
• Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού
κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 1940 – 1945, έκδοση Διεύθυνσης
Ιστορίας Στρατού, Αθήνα, 1990.
• Δημοτολόγιο δήμου Βέλου – Βόχας.
• Διαδικτυακός ιστότοπος προέλευσης – ετυμολογίας επωνύμων
(greeksurnames.blogspot.gr).
• Εθνική Στατιστική Αρχή, Απογραφές Πληθυσμού των ετών 1879,
1889, 1896, 1907, 1928, 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001,
2011.
• Ιναλτζίκ Χαλίλ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
• Ιωάννης Μπαλαφούτας, Από τον προμαχώνα της Στιμάγκας, 1943 –
1944.
• Καλαντζάκος Ανδρέας, Ονόματα – Επώνυμα – Παρατσούκλια, εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη.
• Ληξιθόου Δημήτρης, Τα χωριά του Μοριά κατά το 1821.
• Μηλιαράκης Αντώνιος – Γεωγραφία πολιτική, νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού,
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1886.
• Μοσχόπουλος Διονύσιος, Διοικητική Χαρτογράφηση του ελληνικού
κράτους 1833 – 1845.
• Μπαλαφούτας Ιωάννης, Από τον Προμαχώνα της Στιμάγκας 1943 –
1944.
• Νουχάκης Εμμ. Ιωάννης, Ελληνική Χωρογραφία, Γεωγραφία, Ιστορία,
Στατιστική Πληθυσμού και αποστάσεων, 1901.
• Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της
Ελλάδος, Αθήνα, 1985.
• Πασχαλούδης Λ. Νίκος, Λεξικό.
• Πίκουλας Α. Γ., Λεξικό των Οικισμών της Πελοποννήσου.
• Σταματάκης Ι. Δ. - Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος περιέχων τα
ονόματα, τας αποστάσεις και τον πληθυσμό των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων, ερανισθείς εκ διαφόρων επίσημων εγγράφων
της Β. Κυβερνήσεως, Αθήνα, 1846.
• Φίνλεϋ Γεώργιος, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας
στην Ελλάδα, εκδ. Τολίδη, Αθήνα.
• Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδ. Αλεξάνδρεια.
• Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική – διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821 – 1971, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1974 – 1976.
• greeksurnames.blogspot.gr [προέλευση – ετυμολογία επωνύμων].
• P. Assenova, R. Stojkov, Th. Kacori – Annunaire de l’ Universite de
Sofia, Faculte des Philologies slaves 68, αριθ. 3, 1975, σελ. 213 – 297.
1. Στρατιώτης. Γεννήθηκε το 1913 και ανήκε στο 6ο ΣΠ.
Φονεύθηκε στο ύψωµα Σκουτάρας, στα βορειοδυτικά
της Χειµάρρας, την 23η Δεκεµβρίου 1940.
2. Κοσµάς Εµµ. Αντωνόπουλος, Εθνική Αντίστασις 1941
– 1945, Αθήναι, 1964
3. Τα ονόµατα αναφέρονται στο βιβλίο του Ιωάννη
Μπαλαφούτα, Από τον Προµαχώνα της Στιµάγκας,
1943 – 1944

"Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή χρήση,αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου άνευ της
γραπτής αδείας του συγγραφέως"
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Ο χαμένος χρόνος κι η επόμενη μέρα
Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση κι ο λαϊκός παράγοντας
Του Βαγγέλη Μαρινάκη*
Πολλοί αναρωτιούνται: Πως είναι δυνατό μια κυβέρνηση που απολαμβάνει
τόσο χαμηλή δημοφιλία να παραμένει
στην εξουσία;Κι από την άλλη πως η αξιωματική αντιπολίτευση εν τω μέσω πρωτόγνωρης οικονομικής και ανθρωπιστικής
κρίσης αδυνατεί να αποκομίσει οφέλη από
την τραγωδία των Μνημονίων παρά την
πλήρη ανυποληψία των κρατούντων;
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.Η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει το
καταστροφικό έργο των προηγούμενων.
Διαλύει την δημόσια υγεία αφήνοντας
ακάλυπτους χιλιάδες πολίτες-ασφαλισμένους και μη-προς όφελος ιδιωτικών
δομών Υγείας(κλινικών και διαγνωστικών κέντρων).Μεθοδεύει την εκποίηση
της δημόσια περιουσίας σε κάθε λογής
αρπακτικά στο όνομα μιας κάποιας ανάπτυξης-πότε θα έρθει άγνωστο- την οποία
θα φέρουν κάποιοι –άγνωστο ποιοί-επενδυτές.Φυσικά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:Η ανεργία κυμαίνεται σταθερά
στο 27%,22.000 μαθητές δεν χωράνε
στις λίστες της εκπαίδευσης Α΄βαθμού,2.000.000 ανασφάλιστοι,είναι αριθμητικά δεδομένα που κατορθώνουν μια
μικρή αποτύπωση της πραγματικότητας.
Η ειδοποιός διαφορά αυτής της κυβέρνησης σε σχέση με τις προηγούμενες
είναι η ρητορική μισαλλοδοξίας που έχει
εγκαινιάσει απέναντι στους πολιτικούς της
αντιπάλους σε μια εξέλιξη των ανιστόρητων φανατισμών περί <<δύο άκρων>>.
Σε βοήθεια οι ιδεολογικοί σύμμαχοι της
(ΜΜΕ,Εκκλησιαστική ιεραρχία,Δικαιοσύνη και μηχανισμοί καταστολής) παίζουν ο
καθένας τον δικό του ρόλο.Τα ΜΜΕ αναπαράγουν τα περί μεγάλων επενδύσεων
ενώ παράλληλα προβάλουν όσες φωνές
ασκούν <<υπεύθυνη>> αντιπολίτευση
σε μια προσπάθεια να μετατοπίσουν τον
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε πιο κεντρώες θέσεις και να
αποδυναμώσουν τις ριζοσπαστικές φωνές
στο εσωτερικό του,ενώ με αιχμή διάφορους δημοσιολόγους του ακραίου Κέντρου προσπαθούν να σερβίρουμ ακροδεξιές απόψεις γαρνιρισμένες με αέρα
φιλελεύθερου κοσμοπολιτισμού.Η ηγεσία της Εκκλησίας αντιτάσσεται σε κάθε
είδους αλλαγή είτε αυτή λέγεται αντιρατσιστικό-κατ’ευφημισμόν-νομοσχέδιο,είτε σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων
ζευγαριών και χρησιμοποιεί(δυστυχώς)

λόγο μίσους για όποιον δεν συμφωνεί με
τις θέσεις της.Πρόσφατα μάλιστα είχαμε
την <<τιμή;>> ο μητροπολίτης Κορίνθου
σε ένα ρεσιτάλ απανθρωπιάς να στοχοποιεί μετανάστες ταυτιζοντάς τους με φανατικούς τζιχαντιστές.Τα θύματα δηλαδή
εξισώνονται με τον θύτη επειδή οτιδήποτε
διαφορετικό(σε χρώμα,πεποίθηση ή σεξουαλική προτίμηση) ενοχλεί τους σοφούς μας ιεράρχες.Φαίνεται το <<αγαπάτε
αλλήλους>> του Ιησού είναι εκτός εκκλησιαστικής ύλης τελευταία.Οι δικαστικές
αρχές πάλι έχωντας διασφαλίσει πως είναι
η μόνη επαγγελματική κατηγορία που είναι απρόσβλητη απ’την κρίση συμφωνούν
σε ζητήματα εργασιακής ασυδοσίας-βλέπε απόφαση περί Μανωλάδας-όλως τυχαίως με τις επιθυμίες της εκτελεστικής
εξουσίας,πλην ολίγων περιπτώσεων.
Η κυβέρνηση λοιπόν ακολουθεί διπλή
τακτική.Από τη μία παρουσιάζει όποιον
δεν συμφωνεί μαζί της λαϊκιστή ενώ η
ίδια υπόσχεται πράγματα ασύμβατα με τις
πολιτικές τις οποίες ακολουθεί.Εμφανίζει όψιμα αντιφασιστικές ανησυχίες όταν
βουλευτές και υπουργοί της έχουν ξεστομίσει κορώνες ρατσισμού και ομοφοβίας.
Συκοφαντεί τα δημόσια πανεπιστήμια αλλά
επαινεί τα ελληνικά μυαλά,λες κι αυτά δεν
είναι γέννημα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.Με λίγα λόγια πουλάμε δημοκρατικές
ευαισθησίες στον κεντρώο,αντιαριστερισμό στον συντηρητικό και αυταρχισμό
στον ακροδεξιό,λασπολογούμε κατά των
αντιπάλων αλλά τους καλούμε να ΄΄σοβαρευτούν΄΄ μήπως μας χρησιμεύσουν
για σύμμαχοι σε μια αυριανή κυβέρνηση
συνεργασίας,μιας κι οι μέρες της αυτοδυναμίας μοιάζουν περασμένες.Όλα στον
βωμό της παραμονής στην εξουσία!
Απρόσμενος σύμμαχος στα σχέδια τους
η τακτική που ακολουθεί η ηγεσία της
Κουμουνδούρου.Η προσπάθεια προσεταιρισμού ψηφοφόρων εκτός Αριστεράς
γίνεται σε λάθος άξονα.Αντί να επιβάλει
την ατζέντα του,ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. βάζει νερό στο
κρασί του επιδιώκοντας να σαγηνεύσει όχι
την θάλασσα των ανέργων,των επισφαλώς εργαζομένων ή των όσων δεν μετέχουν,(απογοητευμένοι γαρ από τα πολιτικά πράγματα)αλλά τους οπαδούς κάποιου
απροσδιόριστου<<μεσαίου χώρου>>.Έτσι
από τα περί ακύρωσης των Μνημονίων
και του καμία θυσία για το ευρώ μετα-

Η στήλη "Ιστορικά: Η Μετανάστευση από τη Βόχα στις ΗΠΑ"
αναβάλλεται, λόγω πληθώρας ύλης, για το επόµενο τεύχος.
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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

τράπηκαν εντός διετίας σε θιασώτη της
μερικής διαγραφής του χρέους και της
πάση θυσία παραμονής της χώρας στον
ζουρλομανδύα του κοινού νομίσματος.Το
σύνθημα για κυβέρνηση της Αριστεράς με
το κίνημα στους δρόμους αντικαταστάθηκε από την ανάγκη αυτοδυναμίας και μια
κυβέρνηση που θα έχει ως βασικό κορμό
αυτή.Η κατάργηση των διοδίων έγινε αναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων,η υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων δεν
είναι στις προτεραιότητες αφού όπως ορισμένοι ψευδό-αριστεροί ελιτιστές διατείνονται ο κόσμος(τον εκφράζουν αποκλειστικά αυτοί φαίνεται)δεν είναι έτοιμος για
περαιτέρω ρήξεις.Η επαναπρόσληψη των
απολυμένων της ΕΡΤ δίνει την θέση της
στην «ανασύσταση από μηδενική βάση».
Το δικαίωμα στην σταθερή εργασία κάνει
χώρο για την ελαστική εργασία των ΕΣΠΑ.
Έτσι παρά το ό,τι μετρούν μέρες,οι κυβερνόντες έχουν πετύχει μέχρι ενός βαθμού
να φέρουν τον αντίπαλο στα μέτρα τους.
Εύλογα η ερώτηση που προκύπτει είναι
η εξής:Ανάμεσα στις Συμπληγάδες της καταστροφικής πολιτικής από την μια πλευρά
και του «αριστερού ρεαλισμού» από την
άλλη ποια είναι η απάντηση που θα δώσει
μια διέξοδο;Η λύση ήταν,είναι,θα είναι ο
οργανωμένος και μαχόμενος κόσμος της
εργασίας.Στην συλλογική δράση,την μάχη

της τελικής επικράτησης των κοινωνικών
συμφερόντων έναντι των συμφερόντων
μια ολιγαρχίας που ενδύεται πότε το αυταρχικό,πότε το ΄΄δημοκρατικό΄΄ της
προσωπείο.Στην λογική μιας εξουσίας
που θα ελέγχεται ‘’από τα κάτω’’ και θα
υπακούει στους ‘’από κάτω’’.Ο λαϊκός
παράγοντας,ο κοινός αγώνας όσων δεν
έχουν να χάσουν τίποτα παρά μόνο τις
αλυσίδες τους θα φτιάξει το κίνημα που
χρειάζεται στις περιστάσεις σαν απάντηση.
Ένα κίνημα,και μια Αριστερά κατ’επέκταση που δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες ως
φοβικούς ψηφοφόρους που ‘’πέφτουν’’
με μισόλογα κι εξυπνάδες,αλλά σαν αυριανούς ρυθμιστές των εξελίξεων που
έχουν ανάγκη από καθαρές κουβέντες.
Τότε θα είναι εφικτή μια καλύτερη μέρα
για τους εργαζόμενους βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα,ανεξαρτήτως των
διαφωνιών μας σε επίπεδο μεθοδολογίας.Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για
νίκη των δυνάμεων της εργασίας απέναντι
σε όσους απεργάζονται ένα μέλλον ιδανικό μόνο σε ελάχιστους.Όταν αποφασίσουμε να ορίσουμε τους ρόλους του έργου
που μας περιβάλλει και μας υπερβαίνει.
* Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Π.∆.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
και αρθρογραφεί για το blog Πολίτης
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Νίκος Καραµαλίκης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

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

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

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

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

τηΛ.: 27410-53500

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

Κιν.: 6945-952070

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

e-mail: crisgli@otenet.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναψυκτήριο-καφέσνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. ∆εκτές µόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450 τ.µ. µε παλιά
µονοκατοικία 80 τ.µ. στον Άνω Άσσο, πίσω
από το ∆ηµοτικό Σχολείο. Τηλ. 6977308420.
29/08

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 154 τ.µ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, µε
αυτόνοµη θέρµανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόµενος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύµα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
598266 κ’ 27410 56496. 29/08

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE 1020
µαζί µε δύο τουρµπίνες σε τιµή ευκαιρίας. Τάσος 6988 619971. 29/08

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για
µεσηµεριανή µελέτη µαθητή ∆΄ ∆ηµοτικού. Τηλ.
6973 205598. 29/08

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

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

∆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!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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6th Midnight Summer Rally
Γέμισε η παραλία Βραχατίου με αντίκες!

■ Ο χορηγός του αγώνα, ιδιοκτήτης της "ΠΙΝΑΚΟ ΘΗΚΗΣ", Κώστας Τσιλιµπάρης δίνει την εκκίνηση
στον. Π. Γκορίτσα µε το πράσινο Ford Cortina.

Με 38 εκκινήσαντες ο Ac3 συνδιοργάνωσε με
το Δήμο Βέλου-Βόχας το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 το 6th Midnight Summer Rally, με εκκίνηση και τερματισμό την παραλία Βραχατίου.
Η εκδήλωση ακριβείας κλασσικών αυτοκινήτων προσμετρά στο Argolis Historic Trophy με
συντελεστή 1.
Με σύμμαχο τον καλό καιρό οι συμμετέχοντες
κάλυψαν 91 χλμ, όπου πραγματοποιήθηκαν 5
Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας (ΜΩΤ έως 50 χλμ/
ώρα) και μετά από συνολικά 7 χρονομετρήσεις,
όλα τα πληρώματα τερμάτισαν με ασφάλεια.
Δυναμικό παρόν στις συμμετοχές έδωσαν 16
πληρώματα από την Κορινθία. Από νωρίς στην
εκκίνηση συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, για
να θαυμάσει από κοντά τα καλοσυντηρημένα
κλασσικά αυτοκίνητα και να συνομιλήσει με τους
συμμετέχοντες για τα "καμάρια" τους.
Το πέρασμα των αυτοκινήτων μέσα από τις
πλατείες των χωριών ενθουσίασε τους κατοίκους που επευφημούσαν τα πληρώματα χειροκροτώντας.
Ήταν η πρώτη εκδήλωση (συνδιοργάνωση)
κλασσικών αυτοκινήτων στο Δήμο Βέλου -Βόχας, ο οποίος την "αγκάλιασε" με ενθουσιασμό
και μαζί με τους χορηγούς, αποτέλεσαν βασικούς
συντελεστές της επιτυχημένης κατά γενική ομολογία εκδήλωσης που ελπίζουμε στο μέλλον να
εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή.
Οι "άπειροι" σε νυχτερινές διαδρομές
Regularity δυσκολεύτηκαν, άλλα απόλαυσαν την
πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία. Νικητές στην Γενική Κατάταξη αναδείχθηκαν οι Παπανδριανός
Γ.-Δρούλιας Ν. (Ford Escort MKII ,1978) ,δεύτεροι οι Γιαννούλης Μ. -Ηλιοπούλου Ε. (Mercedes
Benz 350 SLC,1976)και τρίτοι οι Γεωργακόπουλος Γ. -Τσιτσιλώνης Κ. (Morris Mini ,1967).
Οι επιμέρους νικητές όλων των κατηγοριών
καθώς και αναλυτικά τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο www.ac3.gr (ενότητα Εκδηλώσεις) και
στο www.sportstiming.gr .
Σε μια ωραία μεταμεσονύκτια ατμόσφαιρα έγινε η τελετή απονομής επάθλων με τον Δήμαρχο
και μέλη του Δ.Σ του Δήμου Βέλου-Βόχας, να
βραβεύουν τους νικητές.
Ο AC3 ευχαρίστησε θερμά τον συνδιοργανωτή
Δήμο Βέλου-Βόχας, τους χορηγούς για την στήριξη της εκδήλωσης, καθώς και τους φίλους και
τα μέλη του Ac3 που στήριξαν την εκδήλωση με
την συμμετοχή τους.

■ H αντιδήµαρχος Βέλου-Βόχας Μαρία Καλλίρη δίνει εκκίνηση σε ένα Lancia Fulvia.

■ Ο (πρώην τώρα πια) πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Τάκης Μαρινάκος, δίνει εκκίνηση σε µια
Ferrari 308 GTS

■ Ο Θοδωρής και ο µικρός Αλέξανδρος Πιπερίδης
µε το λευκό Ford Escort που έτρεξαν στον αγώνα.

■ Ο δήµαρχος Βέλου Βόχας απονέµει τα σχετικά κύπελλα στους νικητές.

■ Άξιος εκπρόσωπος του δήµου Βέλου-Βόχας, ο
Δηµήτρης Μπεκιάρης, µε το κόκκινο Fiat 126.
Την εκκίνηση του έδωσε φυσικά ο δήµαρχος Βέ λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος. Στην τελευ ταία φωτό, µε τη συνοδηγό και σύζυγό του Χρι στίνα βαστούν τα σχετικά αναµνηστικά κύπελλα.

■ Οι αντιδήµαρχοι Βέλου-Βόχας, Λάµπης Τανισχί δης και Μαρία Καλλίρη ( ‣) απονέµουν κύπελλα
στους συµµετέχοντες.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Ποδαρικό με ήττα για τον ΑΟΖ
ενώ σημειώνεται μεγάλη συμμετοχή στις Ακαδημίες των Εφήβων

Στην πρώτη εμφάνιση στο γήπεδο του Ζευγολατιού η τοπική ομάδα του χωριού ηττήθηκε από την
ομάδα του Πέλοπα με 1-0 , αφού η τακτική του το
άγχος και η χημεία της ομάδας διαμόρφωσαν την εικόνα του αγώνα αλλά και το αποτέλεσμα. Ο Πέλοπας
είχε στηθεί για το 'Χ' και με τακτική αντεπιθέσεων
κατάφερε να κλέψει τη νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο
οι δύο αντίπαλοι παρουσιάστηκαν χωρίς πάθος και
λίγες ήταν οι ενέργειες που αξίζει να αναφερθούν. Ο
ΑΟΖ δεν έβρισκε τα πατήματά του και τούς χώρους
στην αντίπαλη περιοχή, αφού η κλειστή άμυνα του
Πέλοπα δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν λίγο πριν τελειώσει
το ημίχρονο στο 43΄λεπτό με τον Λίλιο με σουτ που
ήταν το δεύτερο στο ημίχρονο και πάγωσαν τούς
φίλους του ΑΟΖ. Στο 2ο ημίχρονο κομβικό σημείο
ήταν η αποβολή του Μπούκη στο 51ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη για ''θέατρο'' όπως έγραψε ο διαιτητής, ήταν όμως εκτός περιοχής, και οι γηπεδούχοι
με δέκα παίκτες πλέον ανέβασαν απόδοση είχαν
πλήρη κατοχή της μπάλας αλλά η τακτική δεν τούς
δικαίωσε, αφού ο Πέλοπας με διπλή ζώνη άμυνας
κάλυψε τούς χώρους και συνέχιζε με αντεπιθέσεις
να απειλεί. Οι φάσεις στην εστία του Πέλοπα δεν
ήταν πολλές καθώς οι επιθετικοί του ΑΟΖ Ζήσης και
Μυργιώνης σε δύο τουλάχιστον φάσεις δεν κατάφεραν να σκοράρουν , αφού ο τερματοφύλακας Λακοβ
έσωσε την τελευταία στιγμή με καθοριστικές επεμβάσεις την ομάδα του. Οι αλλαγές που έγιναν δεν
μπόρεσαν να αλλάξουν τη μοίρα του αγώνα, ακόμα
και με την είσοδο του Μητρου που με την εμπειρία
του πήρε την ομάδα στις πλάτες του και στρίμωξε

τον Πέλοπα στα καρέ του. Διακριθέντες από τον ΑΟΖ
ήταν οι Βελέντζας , Μιχαλόπουλος Μήτρου, και από
τον Πέλοπα οι Λάκοβ Βελέντζας και ο αειθαλής Δάνης. Ο διαιτητής Τσαγκαράκης ήταν καλός ελέγχεται
για την αυστηρή δεύτερη κίτρινη στον Μπούκη. Ο
προπονητής του ΑΟΖ κ. Αργυρόπουλος μας δήλωσε
''Προέχει να μείνουμε ήρεμοι, αφού η έναρξη πάντα
είναι δύσκολη και κρύβει παγίδες. Ο δρόμος είναι μακρύς και το πρωτάθλημα το κερδίζει αυτός που έχει
διάρκεια. Έχω εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές
μου αλλά πρέπει να αλλάξουμε πολλά στο θέμα της
νοοτροπίας. Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας και σύντομα
θα βρούμε το δρόμο μας".
Συνθέσεις ΑΟΖ: Μητσόπουλος, Γόγολας, Αντωνόπουλος, Παπαϊωάννου, Βελέντζας, Σπυρόπουλος, Λούβρης, Μιχαλόπουλος, Μυργιώνης, Ζήσης,
Μπούκης. Αλλαγές: Παληός, Μητρου, Γιώργαρης.
ΠΕΛΟΠΑΣ: Λάκοβ, Βράκας, Μακρής, Βελέντζας,
Δεδάκης, Βαρβιτσιώτης, Σελλάς, Παπαβασιλείου,
Δάνης, Παλογιαννίδης, Λίλιος. Αλλλαγές: Μαζαράκης, Ντακοβάνος, Γατσιόπουλος.

Με μεγάλη επιτυχία
οι Ακαδημίες του ΑΟΖ

Μεγάλη συμμετοχή παρατηρείται στις Ακαδημίες
του εφηβικού τμήματος του ΑΟΖ κι αυτό δίνει φτερά στους διοικούντες την ομάδα, αλλά και ελπίδες
για το μέλλον. Οι Ακαδημίες πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με την ARENA FC με προπονητές
τον Χρήστο Βελέντζα και τον Κώστα Αυγερινό και
η συμμετοχή νέων αθλητών έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο!

ΑRΕΝΑ
FC
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 27410 50355
Κιν. 6977 246 555

ΠΑΙ∆ΙΚΑ & ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Facebook: ARENA

FC
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

«2ο Ανοιχτό Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Βόχας 2014»
στις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων –
Κορασίδων, Παμπαίδων – Παγκορασίδων

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις στο
Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Βέλου - Βόχας «Γεώργιος Τριαντάφυλλος» στις 4-5 Οκτωβρίου 2014.
Α΄ ΦΑςη
Η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΔ της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7, με τοποθέτηση δύο (2)
φαβορί σε κάθε όμιλο, αξιολογούμενα από τον
πίνακα αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία, που θα ισχύει την ημέρα της
κλήρωσης.
Σε ομίλους των 4ων αθλητών - τριών και κατ΄
εξαίρεση των 3ων αθλητών-τριών με αγώνες ένας
προς όλους και με νικητή τον καλύτερο των 5 σετ
(best of five).
Ο 1ος και ο 2ος του κάθε ομίλου αγωνίζονται
στην Β΄ φάση (ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων
της Α΄ φάσης) για τις θέσεις 1 – 4 ή 1 – 8 ή 1 – 16
ή 1 – 32.
Ο 3ος και ο 4ος κάθε ομίλου για τις θέσεις 5+ ή
9+ ή 17+ ή 33+ (ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων της Α΄ φάσης).
Β΄ ΦΑςη
Αθλητές-τριες που κατέκτησαν την 1η και 2η
θέση στους οµίλους της Α΄ φάσης
α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με διαβάθμιση όλων των θέσεων (εφόσον υπάρχει η χρονική δυνατότητα).
β. Η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΔ της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.7 και άρθρο 7.1.2
γ. Φαβορί θα τοποθετηθούν οι νικητές των ομίλων
της Α΄ φάσης, ήτοι: 1oς του Α΄ ομίλου => 1ο φαβορί 1oς του Β΄ ομίλου => 2ο φαβορί 1oς του Γ΄
ομίλου => 3ο φαβορί 1oς του Δ΄ ομίλου => 4ο
φαβορί κ.ο.κ.
Αθλητές-τριες που κατέκτησαν την 3η και 4η
θέση στους οµίλους της Α΄ φάσης
α. Σε πίνακα νοκ-άουτ με διαβάθμιση όλων των θέσεων (εφόσον υπάρχει η χρονική δυνατότητα).
β. Η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΔ της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., άρθρο 7.1 και το άρθρο 7.7.3 ii, και
7.7.3 iii.
γ. Για τον ορισμό των φαβορί θα χρησιμοποιηθεί ο
τελευταίος πίνακας αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
για την αντίστοιχη κατηγορία.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014: Παρούσα στο check

point στην Αγία Παρασκευή Σουληναρίου
η "Αναγέννηση Βραχατίου" και...

Και νέες επιτυχίες για την ομάδα Τοξοβολίας
του "Μεγάλου Αλεξάνδρου"

φωτογραφία: Πέτρος Χατζηπαπάς

■ Στο 106ο χλµ της διαδροµής Αθήνα-Σπάρτη στο check point έξω από το
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής Σουληναρίου, τα µέλη της "Αναγέννησης
Βραχατίου" υποδέχονταν τους σπαρταθλητές για να τους δροσίσουν και να
τους δώσουν κουράγιο για τη δύσκολη συνέχεια!

■ Ο Πρόεδρος Τσάκωνας Ευάγγελος και το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ" συγχαίρουν τους Αθλητές του Κατσαΐτη Παναγιώτη
και Κατσαΐτη Αναστασία για την κατάκτηση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΦΗΒΩΝ -ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ στο µικτό καθώς και τους προπονητές τους ΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΝΙΤΣΙΟ και ΧΑΡΗ ΚΟΡΑΚΑ. Στην φωτογραφία της απονοµής διακρίνεται και
ο αρχηγός της αποστολής Κατσαΐτης Δηµήτρης αλλά και ο µικρός Κωστής
Κατσαΐτης, µελλοντικός τοξότης, µε το κύπελλο στα χεράκια του!

....στον Άσσο ο δημοσιογράφος
του National Geographic Channel
φωτογραφία: Ανέστης & Σόνια Μπουκουβάλα

▶ Βερνίκια
▶ Λάκες
▶ Σπατουλαριστά
■ Στο check point του Άσσου είχε στήσει την κάµερά του το National
Geographic Channel το οποίο κάλυπτε το φετινό Σπάρταθλον. Ο διεθνής
θεσµός µε νικητή φέτος τον Ιταλό Ιβάν Γκουντίν, χαρακτηρίστηκε φέτος από
ρεκόρ συµµετοχών (348 αθλητές από 42 χώρες) και πολλών τερµατισµών,
ενώ οι Ιβάν Γκουντίν και Σύλβια Λούµπικς πέτυχαν την τρίτη τους νίκη στην
διοργάνωση. Πρώτος Έλληνας στην 23η θέση ήταν ο Γιάννης Κουρκουρίκης.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
& 27410 53846 - 6944 727217

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΑποχΑιρετισμοσ σε ενΑν Φιλο...
Γράφει ο
Κων/νος Αθ. ςχοινοχωριτης
Οδοντίατρος – Υγειονολόγος
Δύο δυσάρεστα δυστυχώς γεγονότα χτύπησαν το
χωριό μας τώρα τελευταία.
Σ’ ένα μεγάλο εργοστάσιο
πυροτεχνημάτων, το καμάρι
της Κορινθίας, έγινε ένα φοβερό ατύχημα και το ωστικό
κύμα παρέσυρε ανθρώπινες ζωές. Ο Θύμιος μας δεν
υπάρχει πια. Ο τελειομανής
επιχειρηματίας δεν υπάρχει
πια – σιγή!
Σε μια άλλη μεγάλη εταιρεία, ο ιδρυτής της, ο άνθρωπός μας, ο άνθρωπος
της αγοράς, είπε σε φίλους
έτσι, στα καλά-καθούμενα,
«πάω να κάνω μια βουτιά
στη θάλασσα και θα έρθω»!!!
Έκανε όμως μια βουτιά
στην αγκαλιά της Παναγιάς
μας και έτσι απλά μας αποχαιρέτησε… ο Κλώτσας δεν
υπάρχει πια.
Αυτός ο μεγάλος αγωνιστής, ξεκίνησε από μικρό
παιδάκι, παρέλαβε μια ιστορία – μια εταιρεία μικρή και
σιγά-σιγά την έκανε πρώτη
στην Ελλάδα. Ο μπαμπάς
Αριστείδης τον έχει αγκαλιάσει τώρα εκεί ψηλά διότι
αυτός ξεκίνησε και παρέδωσε στον Κώστα.
Ο Κώστας ανέβηκε με
πολύ μόχθο, με δουλειά
μέρα και νύχτα όλα τα σκαλοπάτια του δικού του Γολγοθά και έστησε το δικό του
Σταυρό εκεί στην πλατεία
Αττικής. Έστησε όμως παράλληλα και έναν άλλον
Σταυρό στο χωριό μας που
τόσο αγάπησε επί σαράντα
χρόνια. Ήταν ο μεγαλύτερος
και καλύτερος ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΩΤΗΣ. Δέθηκε με αυτό το
χωριό τόσο πολύ! Χαιρόταν
για τα ευχάριστα και δεν
κοιμόταν από τα δυσάρεστα που συνέβαιναν κατά
καιρούς στον τόπο μας.
Αγάπησε τον κόσμο μας και
αγαπήθηκε από όλους μας!
Έτρεχε παντού όπου τον
ζητούσαν και πρόσφερε
τις μηχανικές του γνώσεις.
Μου έλεγε με καμάρι «εγώ
είμαι ο γιατρός των μηχανών. Διότι μηχανή είναι και
ο άνθρωπος. Εσύ είσαι ο
γιατρός των ανθρώπων».
Πάλεψε, αγωνίστηκε στη
ζωή του, κουράστηκε αλλά
δικαιώθηκε στις συνειδή-

σεις όλων μας σαν ένας δίκαιος άνθρωπος με ήθος,
αξιοπρέπεια και ευγένεια!
Εκείνοι που δεν πεθαίνουν ποτέ είναι οι άγιοι και
οι ήρωες. Οι Άγιοι βασιλεύουν αιώνια στον παράδεισο
όπως και εσύ ήσουν ένας
μικρός Άγιος που βοηθούσες όλους τους αναξιοπα-

θούντες με τον τρόπο σου
χωρίς κορώνες. Προσπαθούσες να απαλύνεις τον
πόνο σε όσους είχαν ανάγκη. Οι ήρωες ζουν στις
μνήμες των ανθρώπων και
στην Ιστορία…!
Έτσι θα μείνεις και εσύ για
όλους εμάς που σε ζήσαμε από κοντά, ένα μικρός

ήρωας ένας πραγματικός
Ζευγολατιώτης, θα μείνεις
στην ιστορία αυτού του τόπου. Η Άντα και ο Άρης σε
αποχαιρετούν με το κεφάλι
ψηλά για τον τρόπο της ζωή
σου, για την αγάπη που τους
είχες, για την καλοσύνη σου.
Εμείς οι δύο είχαμε μια
άλλη σχέση, σου τόνιζα πολ-
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λές φορές ότι αναπνέουμε
από τον ίδιο πνεύμονα άρα
είμαστε αδέλφια! Όλοι εμείς
σου υποσχόμαστε ότι θα σε
θυμόμαστε και θα σε μνημονεύουμε, πάντα και θα
αναφερόμαστε στο πρόσωπό σου με τιμή και σεβασμό!
Καλό παράδεισο πανάκριβε φίλε και αδελφέ!

