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διανεμεται δωρεαν

διαχειριση απορριμματων
ΑΡΧΙΣΕ ο πολεμοσ!
"Πυροτεχνήματα" από τον πρώην και τον νυν δήμαρχο Τρίπολης, για μεταφορά των απορριμμάτων
σε πράσινο σημείο στην Κορινθία, άναψαν φωτιές στο Νομό και στο δήμο μας.

"Θα βγούμε στους δρόμους, αν γίνει κάτι τέτοιο", λέει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος. "Είναι απαράδεκτο να
έρθουν εδώ αστικά απόβλητα", τονίζει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης. "Το πράσινο σημείο δεν είναι χώρος
απόθεσης απορριμμάτων", υπογραμμίζει ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού "Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση" Γιώργος
Καραφωτιάς. "Η απόφαση του ΦΟΔΣΑ είναι παράτυπη", επισημαίνει ο επικεφαλής της "Ενωτικής Ριζοσπαστικής Κίνησης"
Λεωνίδας Στεργιόπουλος. Τέλος ο Δημήτρης Ραψωματιώτης ξεκαθαρίζει: "ότι στο Μπολάτι Κορινθίας υπάρχουν μονάδες
διαχείρισης απορριμμάτων και όχι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων".

σελ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

"Αρκετά με την
προεκλογική φιέστα
για το πόσιμο νερό!"
Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών για
την Ανατροπή στο δήμο
Κορινθίων επιχειρεί να
βάλει τα πράγματα στη
θέση τους σχετικά
με το νερό α n σελ. 6

2-5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΕΛΟΠ. ΚΑΛΛΙΡΗΣ
1η θέση στο Παγκόσμιο
Κύπελλο KARATE WSKU για
τον Αργ. Κωνσταντίνου!
Ο «κατάσκοπος» Γιάννης Καλογεράς
στην προπόνηση του Άρη Βοχαϊκού
α n σελ. 14-15

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ή
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΙ
Το ιστορικό ποτάμι της Κορίνθου
και της Βόχας α n σελ. 10

Ας σταματήσουν
οι Κασσάνδρες
το λαϊκισμό!

α n σελ. 7

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

2 Τα εν Δήμω...

Πώς φτάσαμε
στο απροχώρητο!
H

ιστορία της διάθεσης των
απορριμμάτων της Τρίπολης
είναι παλιά. Δυστυχώς η ιστορικότερη πόλη της Πελοποννήσου
είναι ίσως και η πιο βρόμικη αφού
πνίγεται στην κυριολεξία από τα
σκουπίδια που ο δήμος αδυνατεί να
μαζέψει και έχουν κατακλύσει κάθε
γωνιά. Ποιος φταίει για αυτό το χάλι
που εγκυμονεί άπειρους κινδύνους;
Ο πρώην δήμαρχος Γιάννης
Σμυρνιώτης, υποχρεώθηκε να
κλείσει τον χώρο απόθεσης (ΧΑΔΑ)
στο «Πλάτωμα» με την ελπίδα ότι
μέσω υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων θα δοθεί οριστική
λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων της πρωτεύουσας της Πελοποννήσου.
Όμως οι διαδικασίες είναι αργές και από τις αρχές του 2013 το
πρόβλημα για την Τρίπολη είναι
αξεπέραστο. Ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κήρυξε το δήμο
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
την άνοιξη του 2013 και με Κοινή
Υπουργική Απόφαση τα σκουπίδια
για έναν χρόνο μεταφέρονταν στον
ΧΥΤΑ Φυλής στην Αττική. Ο χρόνος
όμως πέρασε και το πρόβλημα δεν
λύθηκε.
Ο νυν δήμαρχος, κ. Παυλής, από
τη θέση του αρχηγού της αντιπολίτευσης το 2013 κατηγορούσε τη
δημοτική αρχή Σμυρνιώτη πως «το
μόνο που ενδιαφέρει τη δημοτική

αρχή είναι να γίνεται μεταφορά των
στερεών αστικών αποβλήτων, χωρίς έλεγχο του προορισμού τους, με
αποτέλεσμα περιβαλλοντική επιβάρυνση και υψηλό κόστος που έχει
στοιχίσει στους πολίτες 1,4. εκατ.
ευρώ ετησίως, ενώ για μεγάλες
χρονικές περιόδους τα απορρίμματα έμεναν στους δρόμους με επικίνδυνες διαστάσεις για την υγεία των
πολιτών. Το πρόβλημα είναι τραγικό, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα
κάποια λύση. Δεν συνεργάζεται
με την Περιφέρεια Πελοποννήσου
ώστε να δοθεί έστω και προσωρινή λύση. Επικρατεί ένας άκρατος
εγωισμός από την πλευρά του δημάρχου και προέδρου του ΦΟΔΣΑ
Πελοποννήσου. Έχουμε προσφύγει
στη Δικαιοσύνη εδώ και 7-8 μήνες
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά
ανταπόκριση μέχρι και σήμερα.»
Από 1ης Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους ο κ. Παυλής είναι αυτός
ο δήμαρχος της Τρίπολης, όμως
φαίνεται πώς τα βρήκε κι αυτός
μπαστούνια με τα σκουπίδια!!! Η
αποκομιδή τους είναι αδύνατη γιατί δεν υπάρχει χώρος απόθεσης.
Επομένως, εδώ και 40 μέρες τα
σκουπίδια συσσωρεύονται στους
δρόμους της πόλης. Υπό αυτή την
πίεση συνεδρίασε ο ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και αποφάσισε τα σκουπίδια να
μεταφερθούν στο Πράσινο Σημείο
της Κορινθίας!!!

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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Ο πόλεμος των
Έκτακτη κατάσταση για ένα μόνιμο πρόβλημα, σημειώνει
εύστοχα η εφημερίδα Καθημερινή αναφερόμενη στα
σκουπίδια της Τρίπολης.
Το πυροτέχνημα που πέταξε ο πρώην δήμαρχος Τρίπολης
με την απόφαση του ΦΟΔΣΑ, του οποίου ήταν πρόεδρος,
για μεταφορά των απορριμμάτων σε πράσινο σημείο στην
Κορινθία, άναψε φωτιές στο Νομό μας.
Η ονοματολογία θέριεψε και η αναζήτηση του Πράσινου

Αναζητώντας
Το Πράσινο
Σημειο...

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Πελοποννήσου, συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική
Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και έλαβε την απόφαση να μεταφερθούν, το επόμενο χρονικό
διάστημα, τα σκουπίδια της Τρίπολης σε «πράσινο σημείο» της Κορινθίας. Ο δήμαρχος της Καλαμάτας κ. Νίκας σε δήλωσή του μετά τη
συνεδρίαση είπε: «Ο ΦΟΔΣΑ με ομόφωνη απόφαση δίνει την αρμοδιότητα στο Δήμο Τρίπολης να εκχωρήσει και να μεταφέρει 1500 τόνους σκουπιδιών, που βρίσκονται στους δρόμους της Τρίπολης, στην
Κορινθία και συγκεκριμένα στο Πράσινο σημείο. Η απόφαση αποστέλλεται στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κ. Διδασκάλου για να εγκριθεί. Μετά από
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑτηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον
ΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
κ. Διδασκάλου θα εγκρίνει την απόφαση. Η
μεταφορά είναι θέμα ωρών για να ξεκινήσει.
Την κήρυξη της Τρίπολης
Ξεχνάμε τον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»!
σε κατάσταση έκτακτης
Οι δηλώσεις αυτές άναψαν φωτιές στην
ανάγκης αποφάσισε
Κορινθία. Η αναζήτηση του «πράσινου σηο Πέτρος Τατούλης. Η
μείου» όπου θα μεταφερθούν 1500 τόνοι
απόφαση ισχύει έως τις
απορριμμάτων ξεκίνησε με την δυσαρέ10-01-2015 και λήφθηκε
σκεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των
για λόγους προστασίας της
δημάρχων της Κορινθίας. Το περίφημο
δημόσιας υγείας, του πεΠράσινο Σημείο δεν είχε διευκρινιστεί που
ριβάλλοντος και πρόληψης
ακριβώς βρίσκεται και αυτό έμοιαζε λογιαπό επικίνδυνη ρύπανση,
κό, αφού κανείς δεν ήθελε να προκαλέσει
ενώ θα επιτρέψει την άμεαντιδράσεις των κατοίκων. Τα τρία επικραση αποκομιδή, αποθήκευτέστερα σημεία ήταν το Ξυλόκαστρο (αν και
ση και μεταφόρτωση των
ο δήμαρχος Καλαμάτας το είχε αποκλείσει
απορριμστις δηλώσεις του), το υπό αδειοδότηση
μάτων.
«πράσινο σημείο» του δήμου Κορινθίων και φυσικά το ΚΔΑΥ στο Μπολάτι, το
οποίο συγκέντρωνε και τις μεγαλύτερες
πιθανότητες.
Παρόλη τη συζήτηση και την φιλολογία
που αναπτύχθηκε γύρω από το «πράσινο
σημείο» και την πιθανή τοποθεσία του (βλέπε σελίδες 4-5) η απόφαση αυτή καθεαυτή
του ΦΟΣΔΑ και η δήλωση του δημάρχου Καλαμάτας κ. Νίκα χαρακτηρίστηκε από πολλούς αυτοδιοικητικούς ως «ανοησία». Κι αυτό γιατί
όπως υποστηρίζεται, δεν υπήρξε
ούτε μπορούσε να υπάρξει συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης
Στερέων Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ),
καθώς το όργανο έχει καταργηθεί
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σκουπιδιών μόλις άρχισε! Λογο

Ο δήμος Κορινθίων, που δεν
έχει φύγει ακόμα από τη σφαίρα
της προεκλογικής περιόδου και
της μετεκλογικής ...φουρτούνας
βρέθηκε στο μάτι του τυφώνα,
αφού θεωρήθηκε από πολλούς
πώς το υπό αδειοδότηση "Πράσινο Σημείο" του είναι αυτό που
υποδεχτεί τα απορρίμματα της
Τρίπολης!

νέο κατάστημα!
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ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βοχαϊκού

δίπλα σας
και
κάθε μέρα
φθηνά!
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ

από Βραχάτι
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Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

και πρέπει να ξαναδημιουργηθεί με
νέα σύνθεση, άρα η όποια απόφαση
θα πέσει σε οποιοδήποτε δικαστήριο
υπάρξει προσφυγή.
Και όπως σημειώνει ο Γιώργος
Γουγάς σε άρθρο του στην ιστοσελίδα
www.isthmos.gr: «Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η αποκομιδή των απορριμμάτων να καθυστερήσει μερικές ημέρες, με πρόσχημα την
τυπική υπογραφή του περιφερειάρχη
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο διάστημα αυτό αναμένεται να κορυφωθούν οι επαφές που είναι ήδη σε εξέλιξη μεταξύ του δήμου Τρίπολης και
του επιχειρηματία Δημήτρη Ραψωματιώτη της ECORAP, προκειμένου να
βρεθεί τρόπος να αναλάβει η ECORAP
το δύσκολο έργο. (…) Το ουσιαστικό
πρόβλημα που έχει η επιχείρηση είναι
ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων που είναι προς μεταφορά. Η διαχείριση 1500 τόνων δεν είναι αστεία
υπόθεση. Γίνεται δε, ακόμα χειρότερη
επειδή η αποκομιδή αυτού του όγκου
θα γίνει κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Δηλαδή από όγκους όπου τα
ανακυκλώσιμα απορρίμματα, τα προς
κομποστοποίηση και τα υπολείμματα,
έχουν γίνει ένα, ύστερα από τόσες μέρες στους δρόμους και τους ξέχειλους
κάδους της Τρίπολης.
Έτσι, δεν θα είναι εύκολο να διαχωρίσει το ΚΔΑΥ τα ανακυκλώσιμα
και τα προς κομποστοποίηση, από τα
άλλα που πρέπει να πάνε στον ΧΥΤΥ.
Το γεγονός αυτό αναμένεται να μειώσει αισθητά τον «ωφέλιμο» όγκο των
προς ανακύκλωση ή κομποστοποίηση
απορριμμάτων -άρα και τα έσοδα της
επιχείρησης.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως -υπό
κανονικές συνθήκες- τα ανακυκλώσιμα αποτελούν συνήθως το 50% του
όγκου των απορριμμάτων και άλλα
20% είναι τα οργανικά (άρα μένει
ένα 30% υπόλειμμα). Στην περίπτωση αυτή, λόγω της κατάστασης στην
οποία βρίσκονται τώρα τα απορρίμματα στην Τρίπολη, αναμένεται πως ο
τελικός όγκος των υπολειμμάτων θα
είναι μεγαλύτερος, μπορεί να ξεπεράσει το 60%, που σημαίνει σχεδόν
900 τόνοι απορριμμάτων. Η εταιρεία,
λοιπόν, θέλει να υπάρξουν δεσμεύσεις
ότι ο δήμος Τρίπολης θα πάρει πίσω το
υπόλειμμα».

Σ

μαχίε

Σημείου ξεκίνησε από την Κόρινθο, έφτασε
στο Ξυλόκαστρο και κατέληξε στο ΚΔΑΥ
στο Μπολάτι. Δηλώσεις επί δηλώσεων και
ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, έκτακτα
συμβούλια και διαμαρτυρίες, δελτία τύπου και
αναφορές σε σκοτεινές συμφωνίες και μυστικές
συνθήκες που έχουν ήδη υπογραφεί, όλα στο
βωμό ενός πολέμου που μόλις άρχισε!

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Όπως ήταν φυσικό η αναζήτηση του "πράσινου σημείου"
της Κορινθίας κατέληξε στο ΚΔΑΥ Μπολατίου. Κι αυτό επειδή
λίγο έως πολύ είναι γνωστό πώς
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
είναι το μοναδικό, μέχρι στιγμής,
αδειοδοτημένο στην Κορινθία.
Η εστίαση της συζήτησης για πιθανή μεταφορά
απορριμμάτων στα διοικητικά όρια του δήμου Βέλου-Βόχας
έφερε και τις ανάλογες αντιδράσεις. Ο δήμαρχος Αννίβας

Παπακυριάκος αλλά και οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης
εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους και την απόφασή τους να
μην αφήσουν να εξελιχθεί κάτι τέτοιο και να μεταφερθούν
συλλήβδην τα απορρίμματα της Τρίπολης στο ΚΔΑΥ.
Παράλληλα ο ίδιος ο Δημήτρης Ραψωματιώτης δηλώνει
σε ανακοίνωσή του πώς «γνωρίζουμε όλοι ότι στο Μπολάτι
Κορινθίας υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και
όχι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων».

Θα Βγουμε στους Δρομους!!!
Τη βεβαιότητά του ότι δεν τίθεται θέμα μεταφοράς των απορριμμάτων
της Τρίπολης στο Μπολάτι, εκφράζει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος

■■ Δεν υπάρχει περίπτωση να
επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο,
δηλώνει ο Αννίβας Παπακυριάκος.

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας είναι
κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει
θέμα μεταφοράς αστικών απορριμμάτων στην περιοχή μας, και αν
ποτέ υπάρξει δηλώνει απερίφραστα ότι θα γίνει χαμός! Ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση η
παρούσα δημοτική αρχή να δεχτεί
ούτε ένα σκουπίδι στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
στο Μπολάτι. Κι αν αυτό γίνει, τονίζει με έμφαση, θα ανέβω εγώ ο
ίδιος στο φορτηγό και θα τα στείλω
πίσω στην Τρίπολη!
Την μέρα που συνεδρίασε η ΠΕΔ,
μας λέει ο Αννίβας Παπακυριάκος,

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

συνεδρίασε εκτάκτως και ο ΦΟΔΣΑ. Εκεί ο δήμαρχος Τρίπολης
ζήτησε να του δοθεί η άδεια να διαχειριστεί τους 1500 τόνους αστικών απορριμμάτων, που έχουν
γεμίσει τους δρόμους της πόλης.
Ο ΦΟΔΣΑ αποφάσισε να του δώσει
την άδεια να τα διαχειριστεί, ταυτόχρονα έστειλε την απόφαση στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση την
απόφαση για να ελεγχθεί ως προς
τη νομιμότητά της.
Η μονάδα του ΚΔΑΥ που βρίσκεται στο Μπολάτι έχει την ικανότητα να διαχειριστεί ανακυκλώσιμα
υλικά και μικρά τονάζ κομποστοποίησης, δηλαδή υλικά που προέρχονται από καφέ κάδους με
τη διαδικασία της διαλογής στην
πηγή. Αφού επεξεργάζεται το κομπόστ, το υπόλειμμα είναι υποχρεωμένος να πάρει ο δήμος πίσω και
να το προωθήσει σε ΧΥΤΥ.
Στην Τρίπολη συσσωρεύονται
σκουπίδια εδώ και 40 μέρες, αστικά απορρίμματα. Αυτό σημαίνει ότι
μιλάμε για σύμμεικτα απορρίμματα, δηλαδή υλικά ανακυκλώσιμα,
υλικά που θα μπορούσαν να αξι-

οποιηθούν ως κομπόστ και αστικά
απόβλητα ανακατεμένα όλα μαζί!
Πώς είναι δυνατόν αυτή την ποσότητα των σκουπιδιών, 1500 τόνοι συσσωρευμένα απορρίμματα
40 ημερών να έρθουν εδώ σε ένα
εργοστάσιο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών; Αυτά δεν γίνονται!
Επικοινώνησα με τον κ. Ραψωματιώτη ο οποίος με διαβεβαίωσε
πώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει όμως εμείς
είμαστε έτοιμοι να εμποδίσουμε
οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Δεν
πρόκειται να αφήσουμε να γίνει
κάτι τέτοιο.
Υποθετικά μιλώντας, αν πάει να
γίνει κάτι, κρυφά, χωρίς να μας
ενημερώσουν, καταλήγει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, και τολμήσουν να φέρουν εδώ τα σκουπίδια
της Τρίπολης, που δεν πιστεύω
ότι μπορεί να γίνει, αλλά αν έρθει
έστω και ένα αυτοκίνητο εδώ, θα
γίνει χαμός! Δεν γίνεται όμως, δεν
μπορεί. Γιατί δεν είναι ότι τα φέρνουν σε έναν ΧΑΔΑ. Το ΚΔΑΥ δεν
είναι εργοστάσιο διαχείρισης αυτού του είδους των αποβλήτων.

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com
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Η απόφαση του ΦΟΔΣΑ είναι παράτυπη
Με έκπληξη διαβάσαμε την απόφαση της
Ε.Ε. της ΦΟ.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου, που δίνει
το δικαίωμα στο Δήμο
Τριπόλεως για μεταφορά των απορριμμάτων της πόλεως στην περιοχή της Κορινθίας. Την
απόφαση ακολούθησαν συνεντεύξεις των αρμοδίων, σε τοπικά ΜΜΕ,
όπου πανευτυχείς συνεχάρησαν
εαυτούς και αλλήλους για την άμεση
(εντός τριημέρου μάλιστα) απαλλαγή
της Τρίπολης από τα σκουπίδια που
πλημυρίζουν και αυτή την πόλη και
υπολογίζονται σε 1.500 τόνους, όσο
προβλέπεται και από την απόφαση.
Το σημείο που αποφασίστηκε να
γίνει η μεταφορά είναι το ‘πράσινο
σημείο’ της Κορινθίας όπου, σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα,
υποδηλώνουν το εργοστάσιο ανακύκλωσης των αφών Ραψωματιώτη
στο Μπολάτι. (Προφανώς η λύση για
μεταφορά στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου,
που είχε προαποφασιστεί, σκοντάφτει
στην δικαιολογημένη αντίδραση των
φορέων και των κατοίκων του Ξυλοκάστρου).
Η απόφαση του ΦΟΔΣΑ είναι και
παράτυπη (συγκλήθηκε με την παλιά
σύνθεση και όχι τη νέα) και αυθαίρετη

και ανόητη και τεχνικά αδύνατη και
αποφασίστηκε χωρίς καμιά συμμετοχή του Δήμου μας, που καλείται να
υποδεχτεί τόνους σκουπιδιών.
Η παράταξή μας καταγγέλλει και
τους φορείς που πήραν τέτοια απόφαση και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.
Η διαχείριση των απορριμμάτων
είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα
πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα
επίσης και όχι πετώντας το μπαλάκι ο
ένας Δήμος στον άλλο.
Δεν επιθυμούμε δημιουργία αντιπαλότητας με κανένα Δήμο της περιφέρειάς μας αλλά δεν είναι δυνατόν
να παίρνονται αποφάσεις που έχουν
επίπτωση στην ζωή και την υγεία των
συμπολιτών μας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν και η δική μας γνώμη.
Ζητάμε,
από μεν την περιφέρεια να ακυρώσει άμεσα την απόφαση του ΦΟΔΣΑ,
από δε τη δημοτική αρχή του Δήμου μας να επαγρυπνεί για να προστατευτούμε από τέτοιες αυθαίρετες
ενέργειες.
Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
επικεφαλής Ενωτικής Ριζοσπαστικής
Παράταξης Βέλου-Βόχας

Θ.Μανάβης, επικεφ. αντιπολίτευσης: «Είναι
απαράδεκτο να έρθουν αστικά απόβλητα»
Η σοβαρότητα του θέματος δεν αφήνει περιθώρια για εικασίες και
φήμες. Θεωρώ απαράδεκτο να ακούγεται ότι θα έρθουν αστικά απόβλητα στην Κορινθία και στο δήμο μας και θέλω να πιστεύω ότι η δημοτική αρχή δεν θα το επιτρέψει αυτό, όπως άλλωστε με διαβεβαίωσαν.
Σε περίπτωση που απόφαση του ΦΟΔΣΑ αφήσει υπόνοιες για το δήμο
μας θα αντιδράσουμε άμεσα και θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας.
Φτάνουν στα αυτιά μου φήμες που αφορούν συμφωνίες για τη μεταφορά των 1500 τόνων σκουπιδιών της Τρίπολης. Θεωρούν κάποιοι
ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΚΔΑΥ και να διοχετεύσουν τα υπολείμματα σε
ΧΑΔΑ που ονειρεύονται να ξανανοίξουν. Θα μας βρουν μπροστά τους! Δεν πρόκειται
να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο!

Γ. Καραφωτιάς, δημ. σύμβουλος: «Το πράσινο σημείο δεν είναι χώρος απόθεσης»
Ο συνδυασμός μας είναι κάθετα αντίθετος σε τέτοιες ενέργειες που
θα υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον που ζούμε. Το
"πράσινο σημείο" δεν είναι χώρος απόθεσης απορριμμάτων, αλλά χώρος συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορούν να έρθουν
αστικά απόβλητα σε έναν τέτοιο χώρο. Εξάλλου, από όσα γνωρίζω ο
επιχειρηματίας έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και προς το δήμο μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη διάθεση των υπολειμμάτων της
κομποστοποίησης. Σ' αυτό το ξεκάθαρο πλαίσιο δεν χωρούν παρανοήσεις, μυστικές
συμφωνίες ή δηλώσεις για την "ανακούφιση" των δημοτών της Τρίπολης.
Ας αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν αυτοί που με τα λόγια τους αναστατώνουν την κοινή γνώμη αφού τις παραλείψεις τους θέλουν να τις φορτώσουν σε
άλλους. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο στο
δήμο μας.

Η ανακοίνωση Ραψωματιώτη
Γνωρίζουμε όλοι ότι στο Μπολάτι Κορινθίας υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων
και όχι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, ξεκαθαρίζει ο Δημ. Ραψωματιώτης
Θεωρούμε λογικό, στις όποιες συζητήσεις για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρειά
μας, να εμπλέκονται και τα ονόματα των εταιρειών
μας, καθόσον υπάρχουν και είναι αδειοδοτημένες γι’
αυτό το σκοπό.
Οι αναφορές σε αυτές, από εξουσιοδοτημένα ή μη
άτομα, γίνονται άλλες φορές λογικά και άλλες φορές
αναίτια και παράλογα και φυσικά δεν υπάρχει λόγος
από την πλευρά μας, πάντα να διαψεύδουμε ή να επιβεβαιώνουμε το ότι ακούγεται.
Γνωρίζουμε όλοι ότι στο Μπολάτι Κορινθίας υπάρχουν μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και όχι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι οι μονάδες μας υπολειτουργούν και συγκεκριμένα για 8 περίπου μήνες το χρόνο,
το ΚΔΑΥ δουλεύει 3 μέρες τη βδομάδα, λόγω έλλειψης υλικού, και η μονάδα κομποστοποίησης ουσιαστικά δεν λειτουργεί γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει
καμία σύμβαση εν λειτουργία με κανένα Δήμο.
Φυσιολογικό είναι να αναζητάμε δουλειές και συνεργασίες, όπως και δημόσια πολλές φορές το έχουμε πει.
Γνωρίζουμε όλοι, τον μεγάλο αγώνα που χρόνια
δίνουμε για να έχουμε νόμιμες αδειοδοτήσεις και την
εμμονή μας να προτιμάμε να μην δουλεύουμε, αν όλα
δεν είναι σωστά και βάση των αδειοδοτήσεών μας,
παρόλο που γύρω μας γίνονται διάφορα.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι η διαδικασία την οποία προωθούμε είναι η διαλογή στην πηγή με καφέ, μπλε
και πράσινους κάδους, και η χωριστή συλλογή και
μεταφορά ανά ρεύμα στις αντίστοιχες μονάδες για
διαχείριση.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι από όλες τις μονάδες διαχεί-

ρισης υπάρχει υπόλειμμα για το οποίο ο μόνος υπεύθυνος για αυτό είναι ο αντίστοιχος Δήμος, που θα
πρέπει να εξασφαλίζει και τη διάθεσή του.
Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανόνες που καθορίζουν
και τον τρόπο συλλογής και της μεταφοράς έτσι ώστε
τα απορρίμματα - υλικά να είναι διαχειρίσιμα και θα
πρέπει να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ως προς το υπόλειμμα, το οποίο καμία ιδιωτική
εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει
από μόνη της.

Με βάση λοιπόν τους κανόνες της προτεραιότητας
της ανακύκλωσης, της συνεργασίας και σύμφωνης
γνώμης των Δήμων και της Περιφέρειας, την άμεση
προτεραιότητα των Δήμων του Νομού Κορινθίας και
κυρίως του Δήμου Βέλου – Βόχας, με τη διασφάλιση
της νομιμότητας, αλλά και με την εμπιστοσύνη που
θεωρούμε ότι υπάρχει απέναντί μας, με βάση τη μέχρι τώρα λειτουργία μας, προχωράμε μπροστά στο
δύσκολο αγώνα μας για την επιβίωση.
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για έναν αξέχαστο χε

Από το πρωί µε τσίπουρο
ποικιλίες και µεζέδες...
Λαζανά 151,
...και το βραδάκι εκλεκτό
κρασί και κρύα πιάτα! Παραλία Βραχατίου
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Αρκετά με την προεκλογική φιέστα
για το πόσιμο νερό!
Υπάρχει σχεδιασμός ή προοπτική αλλαγής των αμιαντοσωλήνων στον πρώην Δήμο Άσσου-Λεχαίου;
ρωτά η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών για την Ανατροπή στον Δήμο Κορινθίων

ρ

των διαρροών, ιδιαίτερα στα
παλιά δίκτυα. (Περιμένουμε
απάντηση και όχι συζήτηση για
την επιστημονική διένεξη αν
είναι επιβλαβείς ή όχι).
Γίνεται διαχρονικά εφαρμογή των Όρων Περιβαλλοντικής Μελέτης – ιδιαίτερα στις πηγές – και
πως;(Περιμένουμε
συγκεκριμένες απαντήσεις και προγραμματισμό).
Πως σκοπεύει ο Δήμος να
ξεμπλοκάρει την χρηματοδότηση του έργου Τηλεέλεγχος
– Τηλεχειρισμός δικτύου;(Τι
σχέδιο υπάρχει;)
Με ποιο τρόπο θα καλύψει
το οργανικά κενά που υπάρχουν στην ΔΕΥΑΚ με στόχο
την καλύτερη λειτουργία της;
(Εδώ ο κ. Πνευματικός δήλωσε τουλάχιστον πως δεν
συζητά το θέμα της ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας.

ο

Ο κ. Νανόπουλος δεν πήρε
θέση).
Τέλος δηλώνουμε ότι θα
συνεχίσουμε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην
ΔΕΥΑΚ να ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις και να
ενημερώνουμε τους πολίτες.
Θα συμβάλλουμε με όλες μας
τις δυνάμεις στην επίλυση
της υδροδότησης σε όλο τον
Δήμο Κορινθίων με πόσιμο
νερό.
Οι αναφορές των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας στην προηγούμενη
άσχημη κατάσταση στο παρελθόν και οι δοξολογίες για
το ότι σήμερα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση δεν τιμά
τον ρόλο τους και πρέπει
όλοι να σταθούμε με ευθύνη
απέναντι στους πολίτες για
την πρόκληση στο κοινωνικό
αγαθό που λέγεται νερό.

Ανακυκλώσι
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λ
α
νΥ
Δι

Κ έ ντ

τότε.
Για εμάς το ΘΕΜΑ ΝΕΡΟ
δεν είναι μόνο θέμα αντιπαράθεσης.
Θα παλέψουμε να λυθεί το
θέμα του νερού σε όλο τον
Δήμο –στο πιο απομακρυσμένο χωριό και σπίτι όπως
δηλώσαμε και στην τελετή
ορκωμοσίας μας.
Η συμμετοχή μας στην
ΔΕΥΑΚ θα είναι στην κατεύθυνση της διασφάλισης της διαφάνειας και της υλοποίησης
των έργων υποδομής που
χρειάζονται για όλο τον Δήμο.
Το νερό είναι δικαίωμα και
βασικό αγαθό για την ζωή του
κάθε πολίτη, της κάθε οικογένειας και οφείλουμε να το
διασφαλίσουμε σήμερα αλλά
και στις γενιές που έρχονται.
Να περιορίσουμε την σπατάλη του, να διασφαλίσουμε
την ποιότητά του και να γίνει
αντιληπτό από όλους πως το
αγαθό αυτό δεν βρίσκεται σε
επάρκεια και μελλοντικά τα
προβλήματα θα είναι εντονότερα αν μείνουμε ανενεργοί.
Γι αυτό χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο με αίσθηση
ευθύνης να έχει μόνιμα το
ενδιαφέρον του στραμμένο σε
αυτό.
Ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή και την ΔΕΥΑΚ

Σε ποια δημ. διαμερίσματα
το νερό είναι Στυμφαλίας και
σε ποια όχι; Σε ποια το νερό
είναι πόσιμο και σε ποια όχι;
Ποιες είναι οι πηγές υδροδότησης των τοπικών διαμερισμάτων; (Οι κ.κ. Πνευματικός
και Καραμανλής ουσιαστικά
δεν απάντησαν εκτός από τον
Δήμο Άσσου Λεχαίου που το
νερό είναι μη πόσιμο από την
Κουτουμάτσα).
Υπάρχουν συνεχείς μετρήσεις σκληρότητας και ποιοτικών στοιχείων του νερού
σε κάθε διαμέρισμα; Γιατί δεν
υπάρχει συνεχής(κάθε μήνα
τουλάχιστον) ενημέρωση και
ανάρτηση στοιχείων από την
ΔΕΥΑΚ για όλα τα δημοτικά
διαμερίσματα; Γιατί η ΔΕΥΑΚ
δεν απαντά σε ερωτήσεις(
όπως π.χ. του Συλλόγου
Ενεργοί Πολίτες Σαρωνικού)
σχετικά με την ποιότητα του
νερού σε κάθε περιοχή;(Οι
απαντήσεις – δικαιολογίες δεν
έπεισαν. Περιμένουμε αλλαγή
τακτικής και συμπεριφοράς
προς τους πολίτες).
Υπάρχει μελέτη ολοκληρωμένης δικτύωσης; Με τι
χρονοδιάγραμμα γίνονται τα
έργα που έχουν προγραμματιστεί(αν έχουν προγραμματιστεί);(Περιμένουμε απάντηση).
Υπάρχει «master plan»
για νερό πόσιμο, ποιοτικό σε
όλο τον Δήμο;(Περιμένουμε
απάντηση).
Υπάρχει σχεδιασμός ή προοπτική αλλαγής των αμιαντοσωλήνων στον πρώην Δήμο
Άσσου-Λεχαίου; Θα μπορούσε αυτό το έργο να μπει σε
προτεραιότητα αφού η αλλαγή δικτύων μας είπατε ότι
έχει δρομολογηθεί σε όλο τον
Δήμο για την αντιμετώπιση

κών
λι

Την Δευτέρα 29/9 μπήκε για
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόταση της μειοψηφίας, το θέμα του πόσιμου
νερού στον Δήμο Κορινθίων.
Η Πρωτοβουλία παρόλο που
σε προηγούμενη συνεδρίαση
που είχε τεθεί το θέμα ως προ
ημερήσιας διάταξης, είχε ζητήσει να μπει σε συζήτηση στο
Δ.Σ. με ανάλογη προετοιμασία
και τακτική συνεδρίαση και
όχι βιαστικά, προσυπέγραψε
την πρόταση γιατί το θέμα είναι σοβαρό και δεν θέλαμε να
θεωρηθεί η προετοιμασία ως
υπεκφυγή.
Αρκετά ζήσαμε την προεκλογική φιέστα και την εξαπάτηση των πολιτών από τον
κ. Πνευματικό, τακτική που
και ο κ. Νανόπουλος ακολούθησε σε άλλα ζητήματα π.χ.
κρουαζιερόπλοια. Για να μην
θυμηθούμε και άλλα.
Δεν παραβλέπουμε όποιο
θετικό έργο έχει γίνει και
όποιες βελτιώσεις στο θέμα
της ποσότητας και ποιότητας
του νερού. Αυτό δεν απενοχοποιεί τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Πνευματικός
προεκλογικά το «νερό Στυμφαλίας» σε όλο τον Δήμο.
Εδώ επισημαίνουμε και τις
ευθύνες της ΔΕΥΑΚ και του
κ. Καραμανλή που δεν έδωσε
– ως όφειλε – τότε τα αληθή
στοιχεία για το νερό.
Η Πρωτοβουλία Πολιτών
στις αρχές Ιουνίου εκδίδει
ανακοίνωση για το νερό, στις
10 Ιουλίου επισκέπτεται την
ΔΕΥΑΚ και τον κ. Καραμανλή
και στις 11 Ιουλίου ανακοινώνει ότι νερό Στυμφαλίας έχει
μόνο ο πρώην Δήμος Κορινθίων και καλεί τον Δήμο να
το ανακοινώσει επίσημα από
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• ΖΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΟΠΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΣ

Συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με Καλλίρη
• ΖΕΚΑΙ ΝΕΣΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι ΠΕ Κορινθίας Φ. Κουρεμπές και Γ. Ψυχογιός
Η/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ
συναντήθηκαν με τον νέο αντιπεριφερειάρχηΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κορινθίας κ. Πελοπίδα
Καλλίρη

Τ

ην Τετάρτη 01/10/2014
οι περιφερειακοί σύμβουλοι ΠΕ Κορινθίας,
Φάνης Κουρεμπές και Γιώργος Ψυχογιός συνοδευόμενοι από τον συντονιστή της
ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρή
Βασιλακόπουλο, συναντήθηκαν με τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Πελοπίδα
Καλλίρη.
Στη συζήτηση τέθηκε σειρά ζητημάτων που
αφορούν το Νομό, όπως
το κλείσιμο του Κέντρου
Νέων Κορίνθου, το πρόβλημα της διάβρωσης των
ακτών του Κορινθιακού, η
φημολογούμενη μεταφορά
απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
Ξυλοκάστρου, οι συνθήκες
που επικρατούν στο στρατόπεδο κράτησης μεταναστών
για τους μετανάστες αλλά
και τους αστυνομικούς, η
επικινδυνότητα του οδικού
δικτύου στην ορεινή Κορινθία, η επαναστέγαση της
σίτισης των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Κορίνθου
εντός της πόλης κλπ. Τονίστηκε η ανάγκη χορήγησης
αρμοδιοτήτων από τον περιφερειάρχη στους αντιπεριφερειάρχες και τους διευθυντές των υπηρεσιών για να
αποφευχθούν τα φαινόμενα
γραφειοκρατίας και υπερσυγκεντρωτισμού που κυριαρχούσαν στην προηγούμενη
θητεία του ΠΣ.

Ακόμα, του ζητήθηκε να
υπάρχει μόνιμη και έγκαιρη
ενημέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και

• ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
καθώς και η ΕΛΕΝΗ
δυνατότητα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
δημοκρατική αντιπολίτευση
της χορήγησης χώρου ερ- στο νομό.
ΚΑΒΑΛΑΣ
γασίας, εντός του κτιρίου
Ο κ. Καλλίρης από την

των άλλων παρατάξεων- για
τα θέματα του νομού που θα
συζητούνται στο εκάστοτε
περιφερειακό συμβούλιο,

της αντιπεριφέρειας για τη

πλευρά του δήλωσε ότι
συμφωνεί με τη φιλοσοφία
και την ανάγκη για συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που του τέθηκαν, ενώ σε πολλά θέματα
ενημερώνεται ακόμα. Με
αφορμή αυτό επισήμανε ότι
έχει δοθεί εντολή σε όλες τις
Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας να κάνουν
καταγραφή της κινητής και
ακίνητης περιουσίας καθεμίας από αυτές.
Δήλωσε ότι θα μεταφέρει στον περιφερειάρχη την
ουσία των προβλημάτων
και δεσμεύτηκε για τη λύση
τους αλλά και την έγκαιρη
ενημέρωση μας για τα θέματα του νομού.
Επειδή όλοι κρινόμαστε
από τις πράξεις μας περιμένουμε σε πρώτη φάση και
τη δημόσια δέσμευση του κ.
Καλλίρη για τα θέματα που
συζητήσαμε -όπως έχει δημόσια δεσμευτεί για τη συνέχιση της λειτουργίας του
Κέντρου Νέων Κορίνθουκαι κυρίως περιμένουμε τις
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για τα θέματα αυτά,
αλλά και τη στάση που θα
τηρήσει στις πρωτοβουλίες
που θα αναλάβουμε τόσο
ως περιφερειακή παράταξη,
όσο και ως πολιτικό κόμμα.

• ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ας σταματήσουν οι Κασσάνδρες
το λαϊκισμό!
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήλωση του Πελοπίδα Καλλίρη για το κλείσιμο του Κέντρου Νέων Κορίνθου
Σε ερώτημα σχετικά με το προσωρινό
κλείσιμο του Κέντρου Νέων ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Πελοπίδας Καλλίρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα θέματα για το
Κέντρο Νέων, ώστε να μην
υπάρχει παραπληροφόρηση
των πολιτών , αλλά ούτε και
πολιτική εκμετάλλευση.
Πολύ πριν αναλάβω Αντιπεριφερειάρχης στην Π.Ε. Κορινθίας, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε ο
διορισμός εκκαθαριστών μετά από καταγγελία του Νομαρχιακού Συμβουλίου
νεολαίας του Ν. Κορινθίας για το Κέντρο
Νέων (Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
Στις 22/11/2013 με πρακτικό των
εταίρων αποφασίστηκε ο διορισμός των
εκκαθαριστών από το Πρωτοδικείο και
παράλληλα με απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής αποφασίστηκε η ανάθεση της
διενέργειας του ελέγχου σε ορκωτούς
λογιστές .
Σύμφωνα με το νόμο ο εκκαθαριστής
διοικεί , διαχειρίζεται και αποφασίζει για
την εταιρεία.
Ο εκκαθαριστής ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Κορινθίας και

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρχαία Κόρινθος

695 5214544

• ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

έτσι μου γνωστοποιήθηκε, να του παραδοθούν τα κλειδιά με πρωτόκολλο παράδοσης, για να προχωρήσει μετά
την ολοκλήρωση των ετήσιων
απολογισμών και στην απογραφή των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας.
Όπως αντιλαμβάνεστε οι
αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές και αυτό το έργο
έπρεπε ήδη να είχε ολοκληρωθεί στα πλαίσια της διαφάνειας και του ελέγχου.
Άρα ας σταματήσουν οι Κασσάνδρες τον λαϊκισμό και την παραπληροφόρηση.
Πήρα την πρωτοβουλία ως όφειλα να
καλέσω όλους τους ενδιαφερομένους
στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
την Τρίτη 30/9/2014 προκειμένου να συζητήσουμε για την αναβάθμιση του Κέντρου Νέων αφού πρώτα ολοκληρωθεί
η διαδικασία του ελέγχου.
Στόχος μας είναι η αξιοποίηση του χώρου της Περιφερειακής Ενότητας, με νέα
μορφή, προς όφελος της νεολαίας μας
με πολιτιστικές και άλλες δράσεις.
Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στη
διαμόρφωση ενός πλαισίου με κανόνες
και εγκαταστάσεις αντάξιες να φιλοξενήσουν τη νεολαία μας, με ισότιμη πρόσβαση για όλους.

• ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

• ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΜΠΟΛΟΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. Η/Υ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

• ΜΠΡΑΧΟ ΟΛΙΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

• 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. ΠΡΕΔΑΡΗΣ
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
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και τα λέω

22"Ήσουνα σύμβουλος

με τον Αννίβα την
προηγούμενη φορά",
είπε ο Γιώργος Πρεδάρης στον Γιώργο
Καραφωτιά στην
τελευταία συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου. "Δυστυχώς
ήμουν", απάντησε ο
Γιώργος Καραφωτιάς,
"και το έχω μετανιώσει πολύ" κατέληξε!

22Τις ενστάσεις του

κατέθεσε για το έργο
του γηπέδου του
Ζευγολατιού ο Νίκος
Τσίτουρας. Ανέφερε
συγκεκριμένα τα εξής:
"Ευχαριστούμε πολύ
τους Δημάρχους και
τους Αντιδημάρχους
που το κάνανε αλλά
κάνανε λάθος. Υπερπληρώσατε, ξοδέψατε
λεφτά γι' αυτά τα
στρέμματα που είναι
ανεπίτρεπτα. Κάποτε
πρέπει να λογοδοτήσετε γι' αυτό,
γιατί δεν υπάρχει
αγορά στον κάμπο του
Ζευγολατιού 50.00045.000 το στρέμμα.
Πάνω από 20.000 δεν
πληρώνεται πουθενά στη Βόχα - στις
καλές εποχές - και
πληρώθηκε 1.000.000
για 25 στρέμματα. Το
δεύτερο λάθος του κ.
Παπακυριάκου είναι
ότι δεν έγινε αθλητικό
κέντρο, έγινε γήπεδο.
Μπήκε σε λάθος
χώρο, καταστρέψατε
25 στρέμματα και
λάθος το αγοράσαμε,
γιατί ένα γήπεδο
θέλει 13-14 στρέμματα. Έπρεπε να γίνει
αθλητικό κέντρο, να
γίνει στάδιο".
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Ο ιπτάμενος

Περίμενε τον Λάμπη...

Συνάντηση για τα αδέσποτα

Θυμάστε εκείνη την ωραία παροιμία "Γιάννη είχα, Γιάννη
έχω κι άμα ματαχειρέψω πάλι Γιάννη θα γυρέψω"; Αυτή
η παροιμία ταιριάζει γάντι στην περίπτωση του έργου της
σύνδεσης ύδρευσης Ζευγολατιού και Βραχατίου. Το έργο
με Λάμπη ξεκίνησε, με Λάμπη θα τελειώσει! Εννοούμε
φυσικά τον Λάμπη Τανισχίδη, αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών, ο οποίος με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του του έλαχε και η ολοκλήρωση του έργου
που είχε ο ίδιος διαχειριστεί μέχρι και πριν 3,5
χρόνια. Επιτέλους να το δούμε και να τελειώνει!!!

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου επιτροπή του Δήμου Κορινθίων συ
του Βέλου - Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο με σκοπό την εν
τώρα ενέργειες της για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων,
της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο
Η συνάντηση έδειξε ότι ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται πραγματικ
προβλήματος και οριοθετήθηκε ο περαιτέρω τρόπος συνεργ
Αποφασίσθηκε να συμμετάσχει σε αυτήν και Δημοτικός σύμ
Βόχας αλλά και να ορισθεί ημερομηνία όπου θα γίνει μια πρώ
ων (σύλλογοι, ομάδες, φορείς κλπ) της περιοχής, ώστε να εν
του ζητήματος, τις πλευρές του και τις προτεινόμενες ενέργε

...έγραψε

φακό

στον

Ο πρόεδρος Ανδρέας Σιάχος και το
Δ.Σ. της "ΑΝΕΛΙΞΗΣ" προσκαλούν
όλους στην συνάντηση των
μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου
Βέλου Βόχας, για τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης
Ηλικίας, την Παρασκευή 17
Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:30 στο
‘Κέντρο Κουτρουμπή’ στην Γράνα
Ζευγολατιού.
Τιμή εισόδου : 8 € με φαγητό, κρασί
και μουσική.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα :
Κ.Α.Π.Η. Βέλου: 2742 0 35310
Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου: 2741 0 56393
Κ.Α.Π.Η. Ζευγολατιού: 2741 0 51099

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ:
Δίκαιη η αγανάκτηση του προέδρου του Ζευγολατιού που περιμένουν κάποιοι το
απορριμματοφόρο για να πάρει τον καναπέ και σε άλλα σημεία του δήμου κλαριά
από το περιβόλι τους! Πρόταση: Ας πέσει το πρώτο πρόστιμο - που κανείς δεν το
έχει ρίξει μέχρι σήμερα - για να δούμε αν θα ξαναβγάλει κάποιος "προίκα" στους
κάδους των απορριμμάτων...

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

• Παιδικό

EVA

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η.

• Ανδρικό
• Γυναικείο

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

QUIZ

Ασφαλείς
πληροφορίες
του ανταποκριτή
μας στον Βόρειο
Πόλο μιλούν
για εντατικές
προετοιμασίες για
μια έκπληξη ολκής
στην περιοχή μας!
Περιμένουμε
με αγωνία!!!

•

Π
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ΚΑ

υναντήθηκε με τον Δήμαρχο
νημέρωση του για τις μέχρι
, αλλά και την διερεύνηση
ο Δήμων.
κά για την επίλυση του
γασίας με την επιτροπή.
μβουλος του Δήμου Βέλου ώτη ενημέρωση των φορένημερωθούν για το μέγεθος
γειες.
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To περίπτερο του δήμου Βέλου-Βόχας έκλεψε τις εντυπώσεις! Αεροφωτογραφίες της περιοχής, κυρίως του
παραλιακού μετώπου θυμίζουν το τραγούδι του Κώστα Χατζή "Όταν κοιτάς από ψηλά"! Ονειρική η παραλία Βραχατίου φέρνει στο νου
εξωτικά μέρη της Καραϊβικής. Αυτά για να καταλάβουμε ποιος είναι ο αληθινός θησαυρός που έχουμε στα χέρια μας ως δήμος: Η
παραλία μας, η καλύτερη παραλία της Κορινθίας, αφού -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- η αμιγώς παραλιακή ζώνη του Βραχατίου δεν
έχει πληγεί από τη διάβρωση σε αντίθεση με τις γειτονικές (Κοκκωνίου και Άσσου). Οφείλουμε λοιπόν αυτό τον θησαυρό να τον
προστατέψουμε! Την επιμέλεια των πανό που έντυσαν το περίπτερο είχε το τυπογραφείο ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ στο οποίο ανήκει η μοναδική
και εντυπωσιακή συλλογή αεροφωτογραφιών της Βόχας αλλά και όλης της Κορινθίας!

Μια φωτιά θα μας σώσει!...
Γενέθλια...

Ένα περίεργο γεγονός έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες στη δημοτική
κοινότητα Βραχατίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες, από άγνωστη αιτία(;) άναψε
φωτιά σε οικόπεδο το οποίο τα τελευταία χρόνια χρησίμευε ως ..."χωματερή",
αφού ο κάθε ένας που κλάδευε ή καθάριζε τον κήπο του πέταγε εκεί τα σκουπίδια του. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων που πνίγηκαν από τον καπνό, η
φωτιά συντηρήθηκε με την παρουσία(!) αστυνομίας και πυροσβεστικής μέχρι
το επόμενο μεσημέρι! Αφού λοιπόν είχε κάψει τα πάντα και είχε καθαρίσει τον
τόπο, τοποθετήθηκαν πινακίδες περί απαγόρευσης ρίψης μπάζων και απορριμμάτων! Τα συμπεράσματα δικά σας....

Επετειακό είναι το φύλλο που κρατάτε
στα χέρια σας. Πριν από τρία χρόνια στις
15 Οκτωβρίου 2011 είχε κυκλοφορήσει
το πρώτο (8σέλιδο) φύλλο της "Γνώμης".
Είχε πρώτο θέμα το μισοτελειωμένο δημαρχείο με τον τίτλο "ΚΤΗΡΙΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ". Σήμερα, τρία χρόνια μετά η εικόνα
του κτηρίου είναι η ίδια αλλά υπάρχουν
πια σοβαρές ελπίδες πως το έργο θα ολοκληρωθεί και αργά ή γρήγορα θα έχουμε
το πολυπόθητο δημαρχείο.
Στο δεύτερο φύλλο αρχές Νοεμβρίου η
εφημερίδα μας είχε ασχοληθεί με το καυτό
ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τρία χρόνια αργότερα, στο τωρινό
φύλλο το ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων παραμένει άλυτο και αποτελεί καυτή πατάτα στα χέρια όλων των
αυτοδιοικητικών αρχόντων.
Ας ελπίσουμε πως η λύση σε όλα αυτά
είναι κοντά και πολύ σύντομα θα μπορούμε να γράψουμε ευχάριστα νέα!

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Παροχές:
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ

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

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

 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









Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.μ-1.30 μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 μ.μ.-8.30 μ.μ.
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ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΜΕΑ ή ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
μέρος Α΄

Το ιστορικό ποτάμι της
Κορίνθου και της Βόχας

Γενικά Στοιχεία

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

Η γεωμορφολογική εικόνα της περιοχής που καλύπτει η χθαμαλή (παραλιακή)
πεδιάδα ή πεδιάδα της Βόχας χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών ποταμών,
οι οποίοι έχουν ένα καλά ανεπτυγμένο
υδρογραφικό δίκτυο που αποτελείται ή
δηλαδή των νερών που πέφτουν από τον
συμπληρώνεται από αρκετούς άλλους
ουρανό,και αντιμετωπίζονταν ως θεόμικρότερους χειμάρρους ή παραποτάμους. Τα ποτάμια αυτά είναι: το Αγιωργίτητες. Καθώς οι ποταμοί αυτοί γονιμοτικο ποτάμι ή Ασωπός, ο Λογγοπόταμος
ποιούσαν το έδαφος, ο άνθρωπος τους
ή Ράχιανης και το ποτάμι της Νεμέας ή
όφειλε κατά κάποιο τρόπο τους καρπούς
Κουτσομαδιώτικο ή χείμαρρος Ζαπάντι
της γης που τον διατηρούσαν στη ζωή.
(Ζαπάντης).
Ανάμεσα στους ποταμούς που θεοποιΤο ποτάμι της Νεμέας ή χείμαρρος Ζαήθηκαν στην κυρίως Ελλάδα, πρέπει να
πάντι (Ζαπάντης) πηγάζει από το βόρειο
αναφέρουμε τον Ασωπό, αλλά και τον
κράσπεδο της πεδιάδας της αρχαίας Νεποταμό της Νεμέας ή για εμάς τους βομέας και ειδικότερα από το χωριό Ηράχαϊτες τον χείμαρρο Ζαπάντι.
κλειο που βρίσκεται δίπλα από την αρχαία
Η Νεμέα ήταν Νύμφη, κόρη του πο■■ Βενετσιάνικος χάρτης του 17ου αιώνα, που δείχνει την κοίτη του
Νεμέα. Εκβάλλει στον Κορινθιακό κόλπο,
ταμού Ασωπού, δηλαδή κόρη θεού. Οι
Ζαπάντι, τον οποίο ονομάζει Nemeas.
στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου του
νύμφες δεν είχαν ιερά, αλλά λατρεύονταν
δήμου Βέλου – Βόχας. Η υδρολογική του
παντού σε απλούς βωμούς, μέσα σε βράλεκάνη, η οποία έχει έκταση 68.73 Km 2 , είναι μια σα στο χωριό Σουληνάρι και τις πηγές του χειμάρ- χους ή σε σπηλιές, τα λεγόμενα Νυμφαία. Οι θυσίσχετικά νέα, μικρή υδρογραφική λεκάνη που συ- ρου Ζαπάντι, αλλά δε διαπιστώθηκε η παρουσία ες προσφέρονταν σε αυτές κοντά σε πηγές ή μέσα
νεχίζει να εξελίσσεται με τη πάροδο του χρόνου. Η ψαριών.
σε σπήλαια, ενώ βωμοί δεν ανεγείρονταν πρός
κοιλάδα του αρχίζει 3 χλμ νότια του Βραχατίου και
τιμή τους μέσα σε ιερά άλλων θεοτήτων.
τελειώνει λίγο πρίν την αρχαία Νεμέα. Το μήκος Ελληνική Μυθολογία
Φαίνεται πώς η λατρεία του νερού παρουσιάζει
Στην αρχαία ελληνική γραμματεία οι έννοιες
της είναι περίπου 25 χλμ και το πλάτος της κυμαίμια εντυπωσιακή συνέχεια, αφού καταγράφεται
«λόγος» και «μύθος» ταυτίζονται. Μύθος είναι ο
νεται μεταξύ 100 και 200 μέτρων.
ένας μεγάλος αριθμός από λατρείες και τελεΚάποτε ο χείμαρρος Ζαπάντι έφερνε νερό. Σή- λόγος για την απώτατη προϊστορία και περιέχει τουργίες που επικεντρώνονταν σε πηγές, ρυάκια,
μερα όμως είναι ξεροπόταμος, κατεβάζοντας πε- ένα πλήθος συμβολισμών.
ποτάμια, πηγάδια κ.α. Νύμφες, θεότητες και τελεΑπό τα αρχαία χρόνια φαίνεται πώς το νερό τουργίες εξαγνισμού είναι σύμφυτες με την ιδιαίριστασιακά νερό ανάλογα με τις βροχοπτώσεις ή
το λιώσιμο των χιονιών στα ορεινά. Διατηρεί νερό ήταν όχι μονάχα ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, τερη θέση που κατείχε και κατέχει διαχρονικά το
όλο το χρόνο μόνο στα υψηλότερα τμήματά του. αλλά και η βασική προϋπόθεση για την ανθρώπινη νερό από αρχαιοτάτων χρόνων στη καθημερινή
Η κοιλάδα του είναι κατάφυτη από αμπέλια με την ύπαρξη και ζωή. Οι Έλληνες των αρχαίων χρόνων, ζωή των προγόνων μας, αλλά και ευρύτερα.
περίφημη Κορινθιακή Σουλτανίνα, αλλά και με δι- οι βιολογικοί μας πρόγονοι, είχαν εντυπωσιαστεί
Οι θεοποιημένοι ποταμοί της αρχαιότητας υπομε το νερό που ανέβλυζε μέσα από τη γη. Αυτή δέχονταν τελετές μύησης και συναφή έθιμα. Χαάφορες ποικιλίες εσπεριδοειδών και ελαιώνων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί είναι οι κάτοι- η μυστηριώδη ενέργεια της φύσης ξύπνησε μέσα ρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κάθαρση με κακοι από διαφορετικές περιοχές, οι οποίοι ανέφε- τους το αίσθημα του θείου.
τάδυση στα ύδατά τους, όπου στο πέρασμα των
Στις όχθες του ποταμού η φύση ανανεώνονταν αιώνων έγινε τελετουργικό βάπτισμα, υποδηλώραν ότι παλαιότερα όταν ο χείμαρρος είχε σταθερή ποσότητα νερού υπήρχαν και ψάρια, τα οποία αδιάκοπα, ενώ τα ζώα και οι άνθρωποι ποτίζονταν νοντας έτσι την αναγέννηση του πιστού. Κατά συεξαφανίσθηκαν κατά τη μεγάλη ξηρασία πρός τα απο τα νερά του. Ο ποταμός ωστόσο έχοντας μια νέπεια, το νερό δε συνδέθηκε μόνο με την υγιεινή
τέλη της δεκαετίας του 1980. Στα τέλη της δεκα- ζωή αναλλοίωτη, κυλούσε αδιάκοπα, χωρίς η και την περιποίηση του σώματος, αλλά αποτέλεσε
ετίας του 1980 σε πολλές περιοχές είχε ξεκινήσει πηγή του να εξαντλείται. Γι’ αυτό και οι Έλληνες βασικό στοιχείο θρησκευτικών τελετουργιών.
ένα έντονο φαινόμενο υδρολογικής ξηρασίας, το των αρχαίων χρόνων είπαν πώς είναι Θείος δηλαΜε την εμφάνιση, την ανάπτυξη και την εμπέοποίο κράτησε έως τα μέσα της δεκαετίας του δή Θεός και του αφιέρωναν ιερά και βωμούς.
δωση του Χριστιανισμού οι θρησκευτικές τελεΚατά τις αντιλήψεις των Ελλήνων στους αρχαί- τουργίες που σχετίζονταν με το νερό συνεχίστη1990.
Να αναφερθεί ωστόσο ότι κατά το παρελθόν ους χρόνους, οι ποταμοί είναι οι γιοί του Ωκεανού καν με άλλη μορφή και περιεχόμενο, όπως Άγια
έγιναν σχετικές δειγματοληψίες σε σημεία ανάμε- που περιέβαλε κυκλικά τη γη ή οι γιοί του Διός Θεοφάνεια με τον καθαγιασμό των υδάτων, ακολουθία του μικρού αγιασμού, μυστήριο της Βαπτίσεως κ.α. Από την άλλη πλευρά εκκλησίες και
μοναστήρια δείχνουν μια συνέχεια της λατρείας
του νερού στην Ελλάδα με τις γνωστές ιαματικές
του περιπτώσεις, που η Παναγία – Πηγή ή Χρυσοπηγή ή Ζωοδόχος Πηγή έχει την πιό ελπιδοφόρα
αρμοδιότητα να το προσφέρει. Τα σημερινά τροπάρια της Ορθοδοξίας ψάλλουν: «Οι ρώσιν ζητούντες προσδάμετε εν τη πηγή. Η γάρ Κόρη Παρθένος
ενοικεί τω ύδατι...».

Οδοιπορικό 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)

Συνεχίζεται στο επόμενο
"Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή χρήση,αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου άνευ της
γραπτής αδείας του συγγραφέως"

Γνώμη
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1890-1910: Η Μετανάστευση από τη Βόχα στις ΗΠΑ

μέρος Γ΄

Μαρτυρίες από γράμματα μεταναστών
Το 1907 η Μετανάστευση έχει κορυφωθεί. Όλο και περισσότεροι Έλληνες
φεύγουν για να ζήσουν το δικό τους
«αμερικάνικο όνειρο» στην άλλη όχθη
του Ατλαντικού. Ο αναβρασμός και στη
Βόχα είναι μεγάλος. Στα πλοία που αναχωρούν κυρίως από την Πάτρα προς τη
Νέα Υόρκη μέσω Παλέρμο και Μασσαλίας, εντοπίζουμε τους πρώτους Βοχαΐτες
Μετανάστες. Έτσι, στον κατάλογο επιβατών του πλοίου «Georgia» βρίσκουμε τα
ονόματα των: Μπούλια Ιωάννη, Καλλίρη
Ιωάννη, Παπαδημητρίου Κων/νου, Ζωγράφου Ζωγράφου και Λέκκα Σπύρου,
από το Ζευγολατιό, αλλά και του Θεοδώρου Χρήστου από τη Στιμάγκα, οι οποίοι
επιβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πάτρας. Στο
πλοίο «Sicilian Prince» και στον κατάλογο
επιβατών της 10 Ιουλίου 1907 από το λιμάνι της Πάτρας εντοπίζουμε τα ονόματα
των Εξαρχόπουλου Ανδρέα και Παρασκευόπουλου Παναγή από το Περιγιάλι.
Με το πλοίο «Μωραΐτης» στις 24 Σεπτεμβρίου 1907 αναχωρούν από την Πάτρα
οι: Κωνσταντίνου Νικόλαος από τη Νεράντζα, Καπώλης Ευάγγελος και Φούζας
Σπυρίδων από τη Στιμάγκα, Ασημακόπουλος Σωτήριος και Γεωργοντόπουλος
Γεώργιος από το Βέλο και Ντερντελής
Γεώργιος, Λυμπέρης Σπύρος και Ρηγόπουλος Νίκος από το Ζευγολατιό.
Ο Γιάννης Καλλίρης από το Ζευγολατιό - ο οποίος απετέλεσε σημείο αναφοράς για τους συγχωριανούς του υποψήφιους μετανάστες της εποχής – είχε
εγκατασταθεί στο Μαρτίνεζ, μια μικρή
πόλη προάστιο του Σαν Φραντσίσκο της
Καλιφόρνιας. Από εκεί στις 20 Νοεμβρίου του 1907 γράφει μεταξύ άλλων στον
εξάδελφό του Παναγιώτη Βαλασόπουλο
για το επικείμενο ταξίδι του δεύτερου
στην Νέα Ήπειρο: «Παναγιώτη μανθάνεις
ότι τον Ιανουάριο θα σας στείλουμε το εισιτήριο εκ τας 18 Ιανουαρίου θα φύγουν
από εδώ. Λοιπόν θα λάβεις 50 τάληρα να
έλθεις στη Νέα Υόρκη σε έναν φίλο μου και
από κει θα σου στείλομεν άλλο εισιτήριο να

■■ 1908: Έλληνες μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάζονται σε βάρκες
που θα τους οδηγήσουν στα ατμόπλοια για το ταξίδι στην Αμερική.

έλθεις προς αντάμωσίν μας. Μόλις βγεις εις
Νέαν Υόρκην θα μας γράψεις αμέσως διά
να σου στείλουμε το εισιτήριο. Το εισιτήριο από Νέα Υόρκη έως Καλιφόρνια είναι
70 τάληρα και δια να έλθεις σε μένα εδώ
στην Καλιφόρνια θα υποφέρεις πολύ, διότι
θα κάνεις με το τρένο από Νέα Υόρκη έως
Καλιφόρνια 9 ημέρας και δια άλλους πολλούς λόγους.
Θα βγεις εις Νέαν Υόρκη προτού (εννοεί
πριν με ειδοποιήσεις) μήπως σου συμβεί
τίποτα στο Καστηκάρι* και δεύτερο θα
ξεσκοτίσεις λιγάκι όπου θα είσαι από τη
θάλασσα και μετά έρχεσαι προς αντάμωσίν
μου. ……να εύρεις καλή παρέα όταν θα
αναχωρήσεις από Πειραιά, η παρέα να είναι μέσα από το χωριό και όταν θα αναχωρήσεις να μας γράψεις, να έχουμε είδησή
σου και μόλις λάβεις αυτό το γράμμα να μας
γράψεις αμέσως.
(...) Το εισιτήριο από Πειραιά για Νέα
Υόρκη είναι 30 τάληρα, θα έχεις απάνω
σου 15 και 5 να κάνεις τα έξοδά σου. Μια
λίρα … δια έξοδα πιστεύω να σου είναι νόφ
(=enough εννοεί αρκετή)». Μαζί με τον
Ιωάννη Καλλίρη το γράμμα υπογράφουν

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

οι συγχωριανοί του Ιωάννης Α. Κόλλιας,
Παναγής Καλλίρης και Γεώργιος Καλλίρης.
Ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος τελικά
αναχώρησε έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1908 με το πλοίο
«Martha Washington». Μαζί του στη λίστα
επιβατών βρίσκουμε τους: Καλλίρη Ηλία
από το Ζευγολατιό, Ρίσκα Νικόλαο και
Παρασκευόπουλο Κων/νο από το Βραχάτι, Καλλίρη Χρυσάφω από το Βραχάτι
μαζί με τα παιδιά Καλλίρη Παρασκευή (8
ετών), Καλλίρη Αρετή (6 ετών), Καλλίρη
Γεώργιο (4 ετών) και Καλλίρη Κωνσταντίνα (2 ετών). Μια ολόκληρη οικογένεια
τραβάει το μακρύ ταξίδι της ξενιτιάς!
Τέλη Νοεμβρίου του 1908 ο Παν. Βαλασόπουλος φτάνει στο Μαρτίνεζ όπου
τον υποδέχονται οι συμπατριώτες του και

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

σε ένα από τα πρώτα γράμματά του περιγράφει τις συνθήκες του ταξιδιού του:
«Έμεινα εις την Νέαν Υόρκην 22 ημέραις.
Λοιπόν αφού έβγαλα το εισιτήριον ανεχώρισα και εταξίδευσα 2 ημέρας με το
παμπόρι και άλλες 7,5 μέρες με το τρένο.
Εκεί να φαντασθείς τι επέρασα αλλά δε με
έμελλε καθόλου. Όλοι μαζί με τους αράπηδες, ήμουνα μόνος μου, κανείς άλλος γρεκός. 15 φορές εβγήκα από το ένα τρένο και
έμπαινα στο άλλο. Είχον συνταξιώτην μου
έναν Γάλλο, έναν Ιταλό, έναν Αμερικάνο και
έναν Γερμανό. Λοιπόν γλώσσα δεν ήξευρα
να μιλήσω και εν τούτοις εκεί που καθόμουνα εις τη Νέα Υόρκη κάτι έμαθα να συνεννοούμαι. Αυτούς λοιπόν τους είχα ωσάν
φίλους. Αυτοί όταν αλλάσαμε τα τρένα και
με βλέπανε που δεν ηδυνάμην να πηγαίνω
τη βαλίτσα μου την άρπαζαν και την επήγαιναν εκείνοι! (…) Εδώ το μέρος είναι χιλιάδες φορές καλύτερο από την Ελλάδα, θα
φάμεν σταφύλια έως το Φλεβάρη τρώμε
τριφτάδες με κρασί ότι θέλεις. Εδώ εβρήκα
την καρδιά μου με το Γιώργη. Ενθυμόμαστε όλα εκείνα που κάναμε, άσε ο Γιάννης
που μας σβένει από τα γέλια…».
Συνεχίζεται στο επόμενο
* Καστηκάρι: Εννοεί το κτίριο του Castle
Garden, που αποτελούσε τον πρόδρομος του Ellis Island. Παρά το γεγονός ότι
η λειτουργία του είχε σταματήσει πολύ
πριν το 1907 το όνομά του παραφρασμένο χαρακτήριζε και το Ellis Island,
αφού εκεί γινόταν ο υγειονομικός έλεγχος των υποψηφίων μεταναστών. Όσοι
δεν πληρούσαν τις αυστηρές προϋποθέσεις του αμερικανικού κράτους επέστρεφαν στα ατμόπλοια και από κει πάλι
στην πατρίδα τους, πλήρεις απελπισίας.

Πηγές: Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, Ιστορία
Ελληνικού Έθνους Εκδοτικής Αθηνών, Προσωπικό Αρχείο Ιωαν.
Βαλασόπουλου, Ψηφιακό Αρχείο Ellis Island
Eπιμέλεια: Γιώτα Αθανασούλη

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

e-mail: crisgli@otenet.gr

• παιδιατρικά

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

μικρεσ αγγελιεσ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασίων. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναψυκτήριο-καφέ-

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

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

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τ.μ. με παλιά
μονοκατοικία 80 τ.μ. στον Άνω Άσσο, πίσω
από το Δημοτικό Σχολείο. Τηλ. 6977308420.
29/08

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτερ JOHN DEERE 1020
μαζί με δύο τουρμπίνες σε τιμή ευκαιρίας. Τάσος 6988 619971.

29/08

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

ζητουνται για εργασια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για
μεσημεριανή μελέτη μαθητή Δ΄ Δημοτικού. Τηλ.
6973 205598. 29/08

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση τροφίμων στο
Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση του
Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

12/08

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

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

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

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

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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Ο αθλητισμός "φτιάχνει χαρακτήρα";

Η

ιδέα πως ο αθλητισμός
«φτιάχνει χαρακτήρα» προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα, από μια εποχή που ο αθλητισμός θεωρούνταν «σχολείο» στο
οποίο τα παιδιά διδάσκονταν την
πειθαρχία που ήταν απαραίτητη
ώστε να εξελιχτούν αργότερα σε
ηγετικές προσωπικότητες. Η σωματική δραστηριότητα εκλαμβάνονταν ως κοινωνική εμπειρία που
επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τη στάση και τις αξίες του ανθρώπου
Η σημαντικότερη αρετή που
προσπαθούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες να εμφυσήσουν στους νέους
διαμέσου του αθλητισμού, ήταν το
αίσθημα της εντιμότητας και της
δικαιοσύνης. Η υπακοή στους κανόνες , ο σεβασμός προς τον αντί-

παλο, ο έντιμος αγώνας και το να
μάθει κανείς να κερδίζει όπως και
να χάνει, όλα αυτά οι γυμναστές της
εποχής τα θεωρούσαν απαραίτητα
για ένα καλό πολίτη. Σύμφωνα με
τις ιδέες τους, δεν έπρεπε κανείς
να αγωνίζεται για εξωτερικές ανταμοιβές όπως το χρήμα και η δόξα,
γιατί κάτι τέτοιο θα τον ανάγκαζε να
φερθεί με τρόπο ανέντιμο (βλέπε
αναβολικά).
Ο αθλητισμός στην εποχής μας
δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις
έχει πάρει την μορφή ανταγωνιστικού αθλητισμού που έχει πάψει πια
να διαμορφώνει ήθος. Οι εξωτερικές πιέσεις που ασκούν τα τεράστια
κέρδη και οι υψηλές αμοιβές των
επαγγελματιών αθλητών συχνά
οδηγούν στην έκπτωση των ιδανικών αυτών. Αντί να διαμορφώνει
ήθος, ο σύγχρονος ανταγωνιστικός αθλητισμός, ο οποίος πάνω
απ΄ όλα βάζει τη νίκη, αντιμάχεται
την ιδέα αυτή. Όσο πιο σημαντική
γίνεται η νίκη, τόσο περισσότερο
μειώνονται οι ανταμοιβές που απολαμβάνει ο αθλητής από το ευ αγωνίζεσθε και τις άλλες αξίες.

Γενικά ο άνθρωπος αλλά τα παιδιά κυρίως, αναφέρομαι σε αυτά
μιας και η προεφηβική ηλικία είναι
καθοριστική για την διαμόρφωση
του χαρακτήρα και στην ενήλικη
ζωή, έλκονται από τον ανταγωνιστικό αθλητισμό. Από πολύ νεαρή
ηλικία προσπαθούν να πηδήξουν
ή να σκαρφαλώσουν ψηλότερα, να
ρίξουν την μπάλα μακρύτερα από
τα αδέρφια τους κ.τ.λ.
Ο ανταγωνισμός δεν αποτελεί
πρόβλημα για τα μικρά παιδιά. Τα
προβλήματα προκύπτουν από τη
στιγμή που κάποιος άλλος- συνήθως κάποιος ημιμαθής προπονητής ή κάποιος υπερβολικά ενθουσιώδης γονιός-διαστρεβλώνει το
ζήτημα του ανταγωνισμού δίνοντας υπερβολική έμφαση στη νίκη.
Πολλοί γονείς ονειρεύονται να
γίνει ο γιός τους ο επόμενος Ζιντάν,
ή η κόρη τους η επόμενη χρυσή ολυμπιονίκης. Τέτοιου είδους
όνειρα ωστόσο έχουν το τίμημα
τους. Ο πρωταθλητισμός μπορεί να
χρειαστεί έως και 10 χρόνια εντατικής προετοιμασίας. Ακόμη και έτσι
όμως, η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη. Οι ανταμοιβές μπορεί να
είναι ανύπαρκτες για τα παιδιά. Το
αντίθετο μάλιστα: μπορεί να έχει να
αντιμετώπιση διάφορα προβλήματα, όπως μια χαμένη παιδική ηλικία, ψυχικά και σωματικά τραύματα που θα το ταλαιπωρούν μια ζωή,
ή ακόμη το στίγμα μιας αθλητικής
αποτυχίας.
Στα χέρια των κατάλληλων ανθρώπων που τηρούν σωστή στάση,

ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει
θετική εμπειρία για να έρθουν οι
ασκούμενοι σε επαφή με κανόνες
και κοινωνικές αξίες. Ο αθλητισμός καλύπτει την ανάγκη του ανθρώπου να έχει καλές σχέσεις με
όλους και να γίνεται αποδεκτό μέλος μιας ομάδας ή ενός συλλόγου.
Με την κατάλληλη καθοδήγηση,
προσφέρει στον ασκούμενο την ευκαιρία να:
• εκτιμήσει το δραστήριο τρόπο
ζωής
• σχηματίσει μια θετική εικόνα για
τον εαυτό του, αναπτύσσοντας
αθλητικές δεξιότητες
• μάθει να εργάζεται ως μέλος
μιας ομάδας
• αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες κατά τη συναναστροφή του
με άλλα παιδιά και ενήλικες
• μάθει να αντιμετωπίζει τόσο την
επιτυχία όσο και την απογοήτευση
• μάθει να σέβεται  τους άλλους
Υποχρέωση των γονιών και των
προπονητών είναι να βοηθήσουν
τα παιδιά να πάρουν τις σωστές
αποφάσεις σχετικά με την ενασχόληση τους με τον αθλητισμό. Όπως
ακριβώς ο γονιός που νοιάζεται για
το παιδί του πρέπει να του απαγορεύει τα γλυκά πριν από τον ύπνο,
έτσι πρέπει και να το ενθαρρύνει
να ασχολείται σωστά με τον αθλητισμό, δείχνοντας του το δρόμο
για ένα σφαιρικό, υγιή τρόπο ζωής
ώστε να εξελιχθούν συναισθηματικά υγιείς ενήλικες.

Πηγή:http://www.endurancescience.gr

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

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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Ο «κατάσκοπος» Γιάννης Καλογεράς
στην προπόνηση του Άρη Βοχαϊκού

■■ Ο κύριος Γιάννης Καλογερας ακούει τους αθλητές μαζί με τον πρόεδρο της
ομάδας (αριστερά) κύριο Κεφοκερη Θωμά και τον μεγάλο χορηγό (δεξιά)
κύριο Ανδρέα Μπάρτζη.

Γενικά ο κάθε προπονητής, έχει σχεδόν πάντα
έναν άνθρωπο που του αναθέτει το σκάουτινγκ της
αντίπαλης ομάδας, ώστε να μάθει ορισμένα από τα
μυστικά της. Ίσως ο γνωστότερος και σπουδαία
μάλιστα μορφή των ελληνικών γηπέδων «κατάσκοπος» είναι ο Γιάννης Καλογεράς, ο οποίος τη
δεκαετία του ’80 ήταν ο άνθρωπος που ενημέρωνε για τα πάντα, τους εκάστοτε προπονητές της
ομάδας του Παναθηναϊκού.
Η σπουδαία λοιπόν αυτή μορφή των ελληνικών
γηπέδων, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής
(10/10) στην προπόνηση του Άρη Βοχαϊκού, καθώς αποδέχθηκε με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση από τον πολιτικό μηχανικό Ανδρέα Μπάρτζη, τους οποίος και συνδέει φιλία χρόνων.

Ο κ. Μπάρτζης είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας του Βοχαϊκού τη φετινή σεζόν και γενικά κάνει
ότι μπορεί (όχι μόνο οικονομικά), για να βοηθήσει
το σύλλογο να αλλάξει επίπεδο, κάτι που φαίνεται
σιγά – σιγά να γίνεται. Σίγουρα τέτοιοι άνθρωποι
χρειάζονται και στο τοπικό ποδόσφαιρο. Ο κ.Καλογεράς λοιπόν, αφού βρέθηκε στην προπόνηση, την
οποία και παρακολούθησε, επισήμανε μάλιστα, ότι
υπάρχει πολύ καλή ποιότητα, τόσο στο οργανωτικό, αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι.
Μίλησε με τον πρόεδρο κ. Κεφοκέρη, τον τεχνικό κ. Πέτρο Βελέντζα, τους παίχτες, έδωσε τις
συμβουλές του και δεσμεύτηκε να είναι κοντά
στην ομάδα σε ότι χρειαστεί στην νέα αγωνιστική
περίοδο που έρχεται την επόμενη εβδομάδα.

Η διοίκηση του Άρη Βοχαϊκού ανακοινώνει την συνεργασία του με τον πολιτικό μηχανικό Αντρέα Μπάρτζη,
καθώς θα είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας του Βοχαϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015.
Στις επαφές που υπήρξαν μεταξύ των δυο πλευρών τα
άτομα του συλλόγου ανέπτυξαν τους στόχους της ομάδας
για την νέα χρονιά όπως επίσης του δόθηκε ένα πλάνο
τριετίας .
Σε αυτόν τον αγώνα ο σύλλογος βρίσκει ένα δυνατό
χαρτί για την νέα αγωνιστική χρονιά με τον κύριο Μπάρτζη να υπόσχετε να είναι όχι μόνο οικονομικά άλλα και
σε ότι πρόβλημα δημιουργηθεί καθόλα την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου.
Ο πρόεδρος Θωμάς Κεφοκέρης όπως επίσης και όλο
το ΔΣ της ομάδας τον ευχαριστεί θερμά για την στήριξη
του και για το ενδιαφέρον που έχει δείξει στην προσπάθεια που γίνεται , ώστε φέτος η ομάδα να παρουσιαστεί
με πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Β2 κατηγορίας.

Ζητουνται Ταλεντα
Ερώτηση : Τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις απ’ αυτή την Εθνική
ομάδα;
Απάντηση : Όταν έχεις στα
χαφ τον Ταχτσίδη, τον Μανιάτη
και τον Σαμάρη, όταν έχεις δεξιά
τον Μαυρία και σέντερ φορ τον
Αχάια Κλάους, το παίρνεις από-

φαση και ούτε καν διαμαρτύρεσαι, και ούτε καν χολοσκάς για
το ανύπαρκτο θέαμα που σου
προσφέρει. Έτσι είναι. Ούτε ένας
απ΄αυτούς δεν κατέχει το τόπι,
και το σπουδαιότερο, ούτε ένας
απ’ αυτούς δεν έχει προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο για αυτό

δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις .
Αυτή είναι η κατάντια στο ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Η
δεξαμενή έχει στερέψει. Τέρμα
οι μπαλαδόροι και τα δημιουργικά ταλέντα. Κάποιοι καλοί αμυντικοί βγαίνουν μόνο. Οι υπόλοιποι είναι τρεχαντήρια, εργατάκια

ΑRΕΝΑ
FC
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ
ΤΟΥ Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 27410 50355
Κιν. 6977 246 555

ΠΑΙ∆ΙΚΑ & ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Facebook: ARENA

FC

και χαμάληδες. Όπως επίσης
λείπουν και οι μεγάλοι τερματοφύλακες. Και ξέρετε, γιατί;
Τους έφαγε το μπάσκετ. Όλα τα
δίμετρα νέα παιδιά, που θα μπορούσαν να γίνουν εξαιρετικοί
τερματοφύλακες, προτίμησαν
την μπάλα με τα μπιμπίκια.
Το μεγάλο θέμα είναι, βέβαια,
ότι η δεξαμενή του ποδοσφαίρου δεν έχει στερέψει μόνο στην
Ελλάδα, αλλά σ’ όλη σχεδόν την
Ευρώπη. Είδαμε τώρα αρκετά
παιχνίδια για τα προκριματικά
του Euro, και σας ρωτάω. Μήπως έχει βγάλει τίποτα καινούργια ταλέντα η Αγγλία και η Ιταλία
που θεωρούνται από τις πιο
προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες; Τ-Ι-Π-Ο-Τ-Α! Φτώχεια και
των γονέων.
Ειδικά οι χώρες που φέρνουν
συνεχώς παίκτες από νότιο Αμερική και Αφρική, οι εθνικές τους
ομάδες έχουν γίνει της πλάκας.
Πάρτε για παράδειγμα τη Ρωσία.
Βλέπετε εσείς σήμερα κανέναν
καινούργιο Ρώσο παικταρά; Ή
κανέναν καινούργιο Ιταλό παικταρά; Σαν κι αυτούς που έβγαιναν στο παρελθόν;

n

Γράφει ο Βίγια
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1η θέση στον κόσμο
για τον Αργύρη
Κωνσταντίνου στο
παγκόσμιο κύπελλο
ΚΑΡΑΤΕ wsku

▶▶ Βερνίκια
▶▶ Λάκες
▶▶ Σπατουλαριστά

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
& 27410 53846 - 6944 727217

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, &Αθλητισμού μαρία Καλλίρη εκφράζουμε συγχαρητήρια στον παγκόσμιο πρωταθλητή
μας Αργύρη Κωνσταντίνου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
στο παγκόσμιο κύπελλο KARATE WSKU που πραγματοποιήθηκε στην
Αλβανία στις 5.10/2014.
Συγχαρητήρια αξίζουν και στον προπονητή του τον κ. Νικολούδη
Στράτο που είναι στο πλευρό του αθλητή του και τον στηρίζει πάντα.
Μας κάνατε περήφανους, ελπίζουμε να αποτελείτε παράδειγμα προς
μίμηση για όλα τα παιδιά της περιοχής μας που ασχολούνται με τον
αθλητισμό.
Πάντα επιτυχίες.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Στον Απόηχο Της Εκθεσης...

■■ Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Βασίλη
Νανόπουλο για την άψογη συνεργασία που είχαν κατά τη
διοργάνωση της Έκθεσης. Πρόθεση των δύο ανδρών είναι
να υπάρξει συνέχεια της άριστης συνεργασίας προς όφελος όλων των Δημοτών του δήμου Βέλου - Βόχας.

Για 6η συνεχή χρονιά το Επιμελητήριο Κορινθίας στηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο με
μεγάλη επιτυχία προβάλλοντας τοπικά προϊόντα και όχι μόνο και δίνει έμφαση στον Έλληνα
επιχειρηματία.
Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Βέλου Βόχας στέκεται κοντά στην έκθεση και συμμετέχει
με δικό του περίπτερο θεωρώντας ότι η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο μπορεί να πετύχει πολλά όσον αφορά την τοπική
κοινωνία, πόσο μάλλον όταν φέτος για πρώτη φορά ο Δήμος Βέλου Βόχας φιλοξενεί την
6η Πανελλήνια Έκθεση, ένα τόσο σημαντικό γεγονός, που στρέφει τα φώτα όλων στο Δήμο
Βέλου Βόχας.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

■■ Ενεργειακά Τζάκια Δούκας: Το πιο ζεστό περίπτερο της Έκθεσης!

■■ Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού: Η πρόεδρος Ελένη Λιμιάτη με μέλη του
Συλλόγου.

■■ Πατήρ και Υιός Δρόσος! Το περίπτερο που όλοι κοντοστάθηκαν στην
έκθεση!

■■ Τα χορευτικά του "Μεγάλου Αλεξάνδρου" με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βαγγέλη Τσάκωνα

