Γνώμη
π ολ ι τώ ν
15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com

Φ. 90 •

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
διανεμεται δωρεαν

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

Η σύμβαση για το Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου όριζε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών την
30η Σεπτεμβρίου. Χθες λοιπόν έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Η πραγματικότητα όμως απέχει...

σελ.

ΝΕΑ Δ ΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤ Ι ΟΥ

Οκτώ χρόνια δημιουργίας
για το θεατρικό εργαστήρι

σελ.

6-7

3-5

ΑΘΛΗ ΤΙ Κ Α

Νικητής ο Παμβοχαϊκός
στο τουρνουά

σελ.

13

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου
Τι άλλαξε από το Γενάρη, πώς μετακινήθηκαν οι ψηφοφόροι. Ανάλυση και πίνακες.

σελ.

10

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3,02 %

2.381

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.

0,83 %

651

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

0,87 %

0,72 %
2 Αποτελέσματα εκλογών0,62 %

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

0,50 %

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
της ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0,05 %

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0,11 %

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Πατριωτική Συμμαχία

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ενωση Κεντρώων
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΠΕΜΠΤΗ κοινωνία
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ,
αξιών,
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

687

564
485
393
89

0,08 %

4,12 %

69

3,53 %
3,10 %
2,59 %
0,95 %
0,81 %
0,67 %

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
ν Σεπτεμβρίου

0,04 %

34

0,03 %

59

0,10 %

12

0,10 %

11

Ένα νέο σκηνικό παγιώνεται...

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.»
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
39,22 %
24,79 %
7,44 %
5,09 %

5.184
3.277
983
673

4,69 %

620

2,32 %
5,95 %

306
786

0,05 %

0,08 %

7

10

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

KOMMA
KOMMA
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
Λαϊκός
ΣύνδεσμοςΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
- Χρυσή Αυγή (ΠΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΟ.Κ.
- ΔΗΜ.ΑΡ.)
Ενωση
Κεντρώων

Ανεξάρτητοι
ΑνεξάρτητοιΕλληνες
Ελληνες- -Εθνική
Εθνική
Πατριωτική
ΠατριωτικήΣυμμαχία
Συμμαχία

Κ.Κ.Ε. -Κεντρώων
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Ενωση
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ
ΠΟΤΑΜΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΛΑΪΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΪΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ.Κ.Ε.
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
(Ε.ΠΑ.Μ)
δημιουργία,
ξανά! Θάνος
Τζήμερος
δημιουργία, ξανά!
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
- Ε.Ε.Κ.Θάνος Τζήμερος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ,
κοινωνία (Ε.ΠΑ.Μ)
αξιών,
ΕΝΙΑΙΟ
ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
Ο.Α.Κ.Κ.Ε.
Οργάνωση
για την
Κόμμα
Πειρατών
Ελλάδας
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ 2015
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
34,72 % ΨΗΦΟΙ
1.430 ΠΟΣΟΣΤΟ
34,34 % ΨΗΦΟΙ
1.627

35,84
32,44%% 10.365
1.336 36,70
35,80%% 12.407
1.696
28,06
7,82%
% 8.115
322 29,55
6,08%
% 9.989
288
9,71 % 2.808 8,11 % 2.743
7,72 %
318
6,72 % 1.944
3,47 %
143
1,12 %
53
3,28
3,28%%
3,22 %
2,94 %
3,07 %
2,60%%
2,96
2,18 %
2,79
0,87%%
0,63%%
1,14
0,53%%
0,80
0,44%%
0,79
0,77
0,22%%
0,65 %
0,07 %
0,10 %
0,05 %
0,06 %
0,02 %
0,04 %

950
135
930
121
888
107
855
90
808
36
26
331
22
231
18
228

4,29
3,69%% 1.450
175
1,71 %
577
2,45 %
116
5,16 % 1.743
3,65 %
173
2,58 %

871

223
9
188
3
28
2
17
1
12

0,08 %
0,03 %

27
11

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
37,72 %
31,65 %
5,46 %
5,77 %
1,32 %

4.883
4.097
707
747
171

3,85 %

498

2,56 %

332

0,15 %
0,01 %
0,27 %

19
1

35

KOMMA
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ενωση Κεντρώων
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Πατριωτική Συμμαχία

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
31,94 %
31,27 %
8,93 %
7,51 %

3,96 %
3,27 %

3,17 %

3,10 %

4.101
4.015
1.147
964

508
420

407

398

2,96 %
1,05 %
0,80 %
0,75 %
0,63 %

380
135
103
96
81

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0,14 %

18

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

0,03 %

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

0,41 %

0,05 %

53
7

4

35,03 %

5.242

30,21 %
7,50 %

4.521
1.122

6,74 %
1,83 %

1.009
274

2,95 %

441

3,63 %

0,07 %
0,01 %

0,17 %

543

10
1

26

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
KOMMA
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Πατριωτική Συμμαχία

Ενωση Κεντρώων
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
12
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

0,07 %

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

61

30,18 %
8,75 %
8,04 %
3,47 %
3,30 %
3,12 %
2,93 %
2,37 %
0,76 %
0,64 %
0,62 %
0,44 %
0,38 %
0,04 %

3.342
2.889
838
770
332
316
299
280
227
73
61
59
42
36
4

36,10 %
31,92 %
7,04 %
4,98 %
4,02 %
1,30 %
2,18 %

0,03 %

0,03 %

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

0,02 %

2
2

0,04 %

4.018
3.553
784
554
448
145
243

3
4

KOMMA
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Πατριωτική Συμμαχία

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ενωση Κεντρώων
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

26,12 %
8,04 %
5,08 %

5,02 %

4,12 %

4.463
3.023
931
588

581

477

3,53 %
3,10 %
2,59 %
0,95 %
0,81 %
0,67 %

409
359
300
110
94
77

0,51 %

59

0,66 %

0,10 %

0,10 %
0,03 %

0,05 %

7

0,08 %

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝ

3.907

37,72 %

4.883

7,77 %

879

359

5,46 %
5,77 %
1,32 %

3,85 %

707
747
171

2,41 %

273

2,56 %

332

0,26 %

29

32,59 %

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ενωση Κεντρώων
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Πατριωτική Συμμαχία

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

39,22 %
24,79 %
7,44 %
5,09 %

5.184
3.277
983
673

4,69 %

620

2,32 %
5,95 %

306
786

76

12

11
4

0,05 %

0,08 %

7

10

3.688

6,66 %
3,94 %
3,25 %

754
446
368

2,68 %

303

3,17 %

0,99 %
0,57 %
0,46 %
0,41 %

31,65 %

112
65
52
46

4.097

498

Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

5

0,01 %
0,27 %

1

35

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λαϊκός Σύνδεσμος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥ
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
δημιουργία, ξανά!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κ
Κόμμα Πειρατών Ε

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0,23 %

26

0,15 %

19

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

0,04 %

5

0,01 %

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ της ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0,05 %

6

0,27 %

KOMMA
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
34,72 % 1.430 34,34 % 1.627
32,44 %
7,82 %
7,72 %

1.336
322
318

35,80 %
6,08 %

Ενωση Κεντρώων
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Πατριωτική Συμμαχία

3,47 %

143

1,12 %

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

2,94 %

2,60 %
2,18 %
0,87 %
0,63 %
0,53 %
0,44 %

121

107
90
36
26
22
18

2,45 %

0,07 %

3

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

3,28 %

0,22 %

0,05 %

0,02 %

135

3,69 %
3,65 %

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

0,03 %

1.696
288
53

175

116
173

9

2

1

4

0,01 %

0,17 %

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνω
Ανασυγκρότηση τ

Ανεξ./Μεμονωμέν

35

Μεγάλος νικητής η αποχή...

0,04 %

KOMMA
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ενωση Κεντρώων
Ανεξάρτητοι Ελλην
Πατριωτική Συμμα

Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου αποτελούν ένα ακόμη στάδιο
στην βραδεία, διαρκή και επίπονη πορεία αλλαγής στο πολιτικό
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ένας τίτλος "κλισέ"
που όμως σ'αυτές τις εκλογές αντικατοπτρίζειΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
την πραγματικότητα
σύστημα. Παρατηρούμε ότι στην Κορινθία τα δύο μεγάλα κόμματα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
KOMMA
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
KOMMA
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
έχασαν ελάχιστα σε ποσοστό απο τις εκλογές του Ιανουαρίου,
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
αλλά σε απόλυτους αριθμούς αρκετοί χιλιάδες ψηφοφόροι
τους
34,52 % 3.907 37,72 % 4.883
31,94 % 4.101 35,03 % 5.242
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
δεν προσήλθαν στις κάλπες να τους υποστηρίξουν αυτή τηΝΕΑ
φορά.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
32,59 % 3.688 31,65 % 4.097
31,27 % 4.015 30,21 % 4.521
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
8,93 % 1.147 7,50 % 1.122
Εκείνη που σε απόλυτους αριθμούς στάθηκε στα ίδια επίπεδα
7,77 %
879
ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.
ήταν η Χρυσή Αυγή, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε ναΛαϊκός
πείσει
7,51 %
964
ΣΟ.Κ.
ΔΗΜ.ΑΡ.)
Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
6,66 %
754
5,46 %
707
και να αντλήσει από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων (ΠΑΣΟΚ,
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
3,94 %
446
5,77 %
747
3,96 %
508
6,74 % 1.009
Ενωση
Κεντρώων
Ενωση Κεντρώων
3,25 %
368
1,32 %
171
3,27 %
420
1,83 %
274
ΚΙΔΗΚΟ, ΔΗΜΑΡ) του Γενάρη το προσδοκόμενο ποσοστό
που
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική
θα το έφερνε στην τρίτη θέση.
3,17
%
359
3,85
%
498
3,17
%
407
3,63
%
543
Πατριωτική Συμμαχία
Πατριωτική Συμμαχία
Το ΠΟΤΑΜΙ χάθηκε στις στροφές του και στις ακροβασίες
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
2,68 %
303
3,10 %
398
2,95 %
441
ΕΛΛΑΔΑΣ
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
του με αποτέλεσμα να μείνει πολύ πίσω από το αποτέλεσμα
2,41
%
273
2,56
%
332
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2,96 %
380
του Ιανουαρίου, ενώ το ΚΚΕ και η Ένωση Κεντρώων είναι τα
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ.
0,99 %
112
1,05 %
135
μόνο κόμματα που αύξησαν τα ποσοστά τους σε σχέσηΚΟΙΝΩΝΙΑ
με τις
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
0,57 %
65
0,80 %
103
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
0,46 %
52
0,75 %
96
προηγούμενες εκλογές.
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)
0,41 %
46
0,63 %
81
Μάλιστα η Ένωση Κεντρώων κατάφερε να εισέλθει στηΕΝΙΑΙΟ
βουλή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών,
0,26 %
29
0,41 %
53
και να εκλέξει 9 βουλευτές σε αντίθεση με τη ΛΑΕ που
δεν
Κόμμα
Πειρατών Ελλάδας
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
κατάφερε να πιάσει το πολυπόθητο 3% σε επίπεδο πανελλαδικό
0,23 %
26
0,15 %
19
0,14 %
18
0,07 %
10
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
και έχασε την είσοδό της στη Βουλή. Ωστόσο στην Κορινθία
τα
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την
0,05 %
6
0,05 %
7
κατάφερε πολύ καλά αφού συγκέντρωσε περίπου 2.500 ψήφους.
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ
δημιουργία, ξανά!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κ
Κόμμα Πειρατών Ε

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνω
Ανασυγκρότηση τ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
38,56 %

4

34,52 %

Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
KOMMA
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ

306
786

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ

Αποτελέσματα εκλογών Σεπτεμβρίου 2015
0,02 %

2,32 %
5,95 %

Πατριωτική Συμμα

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
34,91 %

620

76

0,51 %

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1

4,69 %

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

2015

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

24

409
359
300
110
94
77

0,66 %

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
41

477

1

26

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

Έρευνα 3
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Η οδύσσεια του Αλιευτικού
Καταφυγίου Βραχατίου
Από το 1999 έως σήμερα παραμένει διακαής πόθος η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου
στο Βραχάτι. Το Μάιο υπογράφηκε μια σύμβαση που έμελλε να φέρει αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό και αγωνία στους κατοίκους της περιοχής για την ολοκλήρωση του έργου

Η

«οδύσσεια» του Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου ξεκινάει αρκετά χρόνια
πίσω περί το 1999. Διακαής πόθος
των κατοίκων της περιοχής ήταν
τότε, να φτιαχτεί στο λιμένα Βραχατίου τουριστική μαρίνα. Προσδοκούσαν έτσι στην τουριστική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
με τον ελλιμενισμό τουριστικών
σκαφών, γιωτ ή ιστιοφόρων που θα
μετέφεραν τουρίστες ημεδαπής και
αλλοδαπής προέλευσης στην περιοχή της Βόχας. Η προμελέτη, η οποία
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας
είχε εγκριθεί, περιελάμβανε εκτεταμένα έργα στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη του λιμένος τα οποία θα
άλλαζαν την όψη του Βραχατίου και
θα έδιναν στο λιμάνι του ένα τόνο
κοσμοπολίτικο, θα άνοιγαν πραγματικά το δρόμο για την τουριστική
του ανάπτυξη. Τελικώς, μέσα από
διαδικασίες και για λόγους που δεν
ανήκουν στην ανάλυση του παρόντος άρθρου, το έργο ματαιώθηκε
και άλλαξε προσανατολισμό: Αντί
για μια τουριστική μαρίνα στη θέση
της θα κατασκευαζόταν αλιευτικό
καταφύγιο.
Το έργο εντάσσεται το Μάιο
του 2010 με την αρ. πρωτ.
597/04.05.2010 Απόφασης Ένταξης
της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013».
Το Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας, τότε,
στην έκθεση σκοπιμότητας για την
κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου αναφέρει: «Η σκοπιμότητα κατασκευής των προτεινόμενων λιμενικών έργων στο Βραχάτι προκύπτει
από την ανάγκη βελτίωσης της λιμενική υποδομής για την εξυπηρέτηση
των υπαρχόντων αλιευτικών σκαφών της ευρύτερης περιοχής και
ορισμένων νέων σκαφών.
Τα κρηπιδώματα αναμένεται να
φιλοξενήσουν 230 περίπου αλιευτικά σκάφη. Τα σκάφη θα είναι:
βάρκες, ερασιτεχνικά αλιευτικά και
επαγγελματικά μηχανοκίνητα αλιευτικά σκάφη.
Η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στο Βραχάτι ικανοποιεί τους
αλιευτικούς στόχους τόσο του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας όσο και
του Δήμου Βόχας, του νομού Κορινθίας και της χώρας γενικότερα.

Ο χαρακτήρας του είναι αλιευτικός».
Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι η
χρήση του λιμένος Βραχατίου θα
ήταν αλιευτική (λες το Βραχάτι είναι κανένα φημισμένο ψαροχώρι!),
ωστόσο από παντού διαχεόταν η
εντύπωση ότι τελικά ο χαρακτήρας
του θα καταλήξει τουριστικός! Και μ’
αυτό το όνειρο αποκοιμήθηκε η τοπική κοινωνία για να ξυπνήσει αρχές
του 2011 στην αγκαλιά του «Καλλικράτη»!

την εγκεκριμένη μελέτη του Λιμενικού Ταμείου (σ.σ. Κορινθίας), έργα
βελτίωσης και επέκτασης της ήδη
υπάρχουσας λιμενικής υποδομής.

Η κατασκευή των προτεινόμενων
λιμενικών έργων στο Βραχάτι, θα
έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της
τουριστικής κίνησης και του θαλάσσιου τουρισμού στο δήμο καθώς και
την ενίσχυση της αλιευτικής υποδομής».
Όπως παρατηρούμε συνεχίζει
σκοπίμως να συγχέεται ο αλιευτικός
χαρακτήρας του λιμένα με το τουριστικό προϊόν και την τουριστική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Αυτό είναι ίσως το δέλεαρ στην τοπική κοινωνία ώστε να ανεχτεί το
κόστος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της όχλησης των έργων
που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση του λιμένος. Όμως πολύ σύντομα
αυτό το δέλεαρ θα αποτελέσει ένα
ισχυρό κίνητρο για τοπικούς «παραγοντίσκους» να ψηφοθηρίσουν

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Βέλου-Βόχας
Το 2011 ο νεοσύστατος δήμος
Βέλου-Βόχας υποχρεούται να καταθέσει επιχειρησιακό σχέδιο για
την τριετία 2012-2014. Φυσικά σ’
αυτό συμπεριλαμβάνεται και το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, υπό
μορφή φυσικά έκθεσης ιδεών. Η
χρησιμότητα αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων είναι, έτσι κι αλλιώς,
αμφίβολη αφού κατά κύριο λόγο
αποτελούν «εκθέσεις ιδεών» επειδή
στα στοιχεία τους δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που θα βοηθούσαν
αυτά που περιγράφονται να έχουν
μια μεγαλύτερη αντιστοίχιση με την
πραγματικότητα (προϋπολογισμοί,
χρονοδιαγράμματα κ.ά.). Αλλά αυτό
είναι επίσης μια άλλη κουβέντα, μεγάλη και σημαντική, σίγουρα.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο, λοιπόν,
αναφέρεται: «Λόγω κατασκευαστικής αστοχίας το λιμάνι δεν μπορεί
να προσφέρει στους ντόπιους αλιείς
και στα σκάφη αναψυχής όλες τις
υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρει. Γι’ αυτό προτείνονται από

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
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πάνω στο διακαή πόθο των κατοίκων της Βόχας να δουν το λιμάνι
τους να μεταμορφώνεται και να
«ανθίζει» στην ευρύτερη περιοχή
του Κορινθιακού. Και κάπου εδώ
μπαίνει στο παιχνίδι η Περιφέρεια
Πελοποννήσου.

Οι μελέτες και ο δισταγμός
της κεντρικής διοίκησης
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από
τις αρχές περίπου του 2012 παίρνει
τα ηνία και αναλαμβάνει να φέρει
σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.
Τον Οκτώβριο του 2011 ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης, τότε υπουργός Ανάπτυξης, υπογράφει απόφαση σύμφωνα με την οποία ορίζεται δικαιούχος η Περιφέρεια Πελοποννήσου
με προϋπολογισμό
2.600.000 ευρώ πεΗ ΠΙΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙρίπου. Εκεί αναφέΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ!
ρονται συνοπτικά οι
εργασίες που πρέπει
Αρχές Ιουνίου το Λιμενικό
να
πραγματοποιηΤαμείο Βόχας παραχώρησε
θούν και ορίζονται
το χώρο για το εργοτάξιο
ως χρονική διάρκεια
της ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ. Στις 24(!)
υλοποίησης του φυαπαιτήσεις του Λιμενικού
σικού αντικειμένου οι
για τη διάθεση του χώρου,
50 μήνες!
στον αριθμό 18 βρίσκουμε
Κατόπιν ανατίθετην εξής εξωφρενική (κατά
νται μελέτες τις οποίτη γνώμη μας, πάντα):
ες επιβλέπει η Δ/νση
«Περιμετρικά η περίφραξη
Τεχνικών Υπηρεσιών
να επενδυθεί με μουσαμά
του Νομού Κορινθίας.
λάδας και έναν λεή διάτρητο μουσαμά
Χαρακτηριστικό είναι
πτομερή χάρτη όπου
με εκτύπωση που θα
ότι για τη σύνταξη των
αποτυπώνονται μαρίφέρει φωτογραφία της
μελετών, όπως ανανες, αλιευτικά καταπαραλίας του Βραχατίου
φέρει το έγγραφο του
φύγια, αγκυροβόλια,
ή φωτογραφία του χώρου
Υπουργείου, πρέπει
ξενοδοχειακοί λιμένες
του λιμανιού»!!!
«να γίνουν δυο θαπου υπάρχουν ή καταλάσσιες ερευνητικές
σκευάζονται ή πρόκειγεωτρήσεις βάθους 15 µ η καθεµία ται να κατασκευαστούν. Δυστυχώς
καθώς και οι αναγκαίες εργαστηρι- προς δυσάρεστη έκπληξη πολλών,
ακές δοκιµές».
το Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου
Δύο μελέτες ανατίθενται μέσα απουσιάζει!
στο 2012 και παραδίδονται έναν
χρόνο αργότερα το Φεβρουάριο Η νέα ένταξη και η αύξηση
και Απρίλιο του 2013 στην Περι- του προϋπολογισμού
φέρεια Πελοποννήσου. Οι αρμόΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου
διοι του υπουργείου ωστόσο, δεν σε αυτή τη φάση είναι η μοναδική
έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους που πιστεύει ότι το έργο μπορεί να
τι ακριβώς θα γίνει με το έργο, αν γίνει. Επιμένει λοιπόν να ενεργεί
θα ολοκληρωθεί ή όχι. Οι μελέ- προς αυτή την κατεύθυνση. Βέτες κατέδειξαν τόσο τον όγκο των βαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει
έργων που πρέπει να πραγματο- στο 2014 και οι περιφερειακές και
ποιηθούν όσο και το γεγονός ότι δημοτικές εκλογές είναι προ των
το ύψος του προϋπολογισμού δεν πυλών. Ο περιφερειάρχης Πέτρος
είναι επαρκές. Χαρακτηριστικό της Τατούλης εκτιμά τον κίνδυνο της
διχογνωμίας και ασάφειας ως προς υποψηφιότητας Δέδε και αποφατις προθέσεις του υπουργείου είναι σίζει να χτυπήσει τον αντίπαλό του
το εξής περιστατικό: Τον Ιούλιο του μέσα στην έδρα του: Με όπλο έργα
2013 το αρμόδιο υπουργείο απαντά που έχουν αντίκτυπο στο κοινωνικό
σε κοινοβουλευτική ερώτηση για σύνολο επιχειρεί ισχυρή διείσδυση
την πορεία υλοποίησης των αλιευ- στο εκλογικό σώμα της Κορινθίας.
τικών έργων σε όλη τη χώρα. Στους Έτσι ανασύρεται για μία ακόμη φορά
πίνακες που καταθέτει εμφανίζει το η «ψηφοσυλλεκτική» ικανότητα του
Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου ότι Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου.
βρίσκεται σε φάση κατασκευής (!) Η Περιφέρεια προχωρά σε τροποενώ μόλις έχουν ολοκληρωθεί μό- ποίηση του Τεχνικού Δελτίου τον
νον δύο μελέτες. Στα τέλη του ίδιου Απρίλη του 2014 και υποβολή επιχρόνου το Δεκέμβριο, δημοσιεύεται καιροποιηµένων τευχών δηµοπράΦΕΚ με την ΚΥΑ που περιλαμβάνει τησης, που αφορούν την αύξηση
τον τουριστικό σχεδιασμό της Ελ- του Π/Υ του 1ου υποέργου αλλά και

την υποβολή συµπληρωµατικών
στοιχείων ως προς τον αριθµό των
εξυπηρετουµένων σκαφών. Έτσι με
λίγη βοήθεια από την κεντρική διοίκηση, (μην ξεχνάμε ότι ο Πέτρος
Τατούλης το 2014 κατέβηκε με την
υποστήριξη της ΝΔ, η οποία ήταν
τότε στην κυβέρνηση), πετυχαίνεται η τροποποίηση της ένταξης του
έργου και η αύξηση του προϋπολογισμού του φτάνει στα 4.000.000
ευρώ περίπου! Η κατασκευή του
Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου
μοιάζει πιο πιθανή παρά ποτέ! Μάλιστα στα ΜΜΕ δίνεται η πληροοφορία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα
στο Μάρτη του 2014.
Τραγική ειρωνεία: Το τεχνικό Δελτίο του έργου υπογράφει εσπευσμένα για να σταλεί στην Περιφέρεια ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Βόχας, Τάκης Μαρινάκος, ο
οποίος στη συνέχεια κατέβηκε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος
Κορινθίας με το Γιώργο Δέδε. Οπλίζει έτσι (άθελά του, βέβαια) τη «φαρέτρα» του Τατούλη ένα από τα πιο
δυνατά ονόματα του ψηφοδελτίου
του Δέδε στην Κορινθία!
Ο Πέτρος Τατούλης δικαίως θριαμβολογεί! Μαζί του θριαμβολογούν και όλοι οι τοπικοί άρχοντες
της περιοχής αφού με τον ένα ή τον
άλλον τρόπο θεωρούν ότι συνέβαλλαν στην σωτηρία του έργου και
την επικαιροποίησή του. Το φυσικό
αντικείμενο της Πράξης αφορά τέσσερα υποέργα:
1. Μελέτη - Γεωτεχνική Έρευνα
σε δυο θαλάσσιες ερευνητικές γε-

ωτρήσεις βάθους 15 µ η καθεµία
καθώς και οι αναγκαίες εργαστηριακές δοκιµές.
2. Από τα στοιχεία της γεωτεχνικής έρευνας θα γίνει η Γεωτεχνική
Μελέτη Θεµελίωσης και θα οριστικοποιηθεί η λιµενική µελέτη της
επέκτασης του υπήνεµου µώλου
του καταφυγίου.
3. Προβλέπεται η κατασκευή
Έργων Βελτίωσης του αλιευτικού
καταφυγίου Βραχατίου και ειδικότερα :α) Επέκταση του υπήνεµου
µώλου κατά 160 µ περίπου (µαζι µε
τη συναρµογή µε τον υφιστάµενο),
β) ∆ιαπλάτυνση του υφιστάµενου
υπήνεµου µώλου σε όλο του το
µήκος κατά 1,80 µ., γ) Θωράκιση
τόσο του προσήνεµου µώλου, όσο
και του υπήνεµου µώλου, δ) Εκβάθυνση της λιµενολεκάνης µέχρι
τα -3,50 µ., ε) Ολοκλήρωση των
υφισταµένων ραµπών ανέλκυσης/καθέλκυσης των σκαφών, στ)
Επιστρώσεις και εξοπλισµός ανωδοµών, η) Αγωγοί για καλώδια και
για σωλήνες δικτύων τα οποία θα
κατασκευαστούν µελλοντικά καθώς
και φρεάτια. Μετά την ολοκλήρωση
των έργων ο αριθµός των αλιευτικών σκαφών που θα µπορούν να
ελλιµενίζονται στο καταφύγιο θα
είναι περίπου 70. (Παρατηρούμε
ότι από το φιλόδοξο σχέδιο των 230
σκαφών το 2010 φτάνουμε να μιλάμε για 70, δηλαδή το 1/3).
4. Προµήθεια Φανών Φωτοσήµανσης
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης
ορίζεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
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ενώ οι δαπάνες του έργου θα είναι επιλέξιμες
έως 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα χρονικά όρια έχουν
ήδη στενέψει ασφυκτικά…

Η δημοπράτηση, οι ενστάσεις
και η ΔΙΑΤΜΗΣΗ
Οι μελέτες ολοκληρώνονται και προχωράμε
με γοργούς ρυθμούς προς τη δημοπράτηση. Η
προέγκριση της δημοπράτησης έρχεται μέσα
στο καλοκαίρι. Τον Αύγουστο του 2014 ο τότε
αντιπεριφερειάρχης Άγγελος Παπαγγελόπουλος δηλώνει πολύ ικανοποιημένος που το έργο
θα ξεκινήσει και τονίζει με νόημα ότι «πρέπει να
βιαστούμε για να ολοκληρωθεί το έργο έως τις
30 Οκτωβρίου 2015 για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με τη χρηματοδότηση». Στην ίδια
συνέντευξη ο κ. Παπαγγελόπουλος επιχειρεί να
διασκεδάσει τις φήμες που διαρρεόταν τότε ότι
ο βυθός είναι ασταθής και το έργο θα έχει πρόβλημα, τονίζει ότι γι’ αυτό το λόγο έγινε η αύξηση
του προϋπολογισμού και εύχεται να μην υπάρξουν ενστάσεις ώστε ο ανάδοχος να εγκατασταθεί σύντομα και το έργο να ξεκινήσει άμεσα.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 γίνεται η διακήρυξη και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται
να καταθέσουν τις προσφορές τους έως 23
Σεπτεμβρίου. Η δημοπράτηση γίνεται, ανακηρύσσεται ανάδοχος η εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ αλλά
η ευχή του Άγγελου Παπαγγελόπουλου πέφτει
στο κενό: Γίνονται ενστάσεις και δημιουργούνται
νέες καθυστερήσεις! Οι ενστάσεις τελικώς απορρίπτονται αλλά θα περάσουν άλλοι 6 μήνες έως
ότου φτάσουμε στην υπογραφή της σύμβασης.
Στις 20 Μαΐου 2015 η εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ μέσω
του νομίμου εκπροσώπου της κ. Κοτταρίδη και
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης υπογράφουν την εργολαβική σύμβαση.
Με τις υπογραφές τους βάζουν τη βάση για το
άνοιγμα των ασκών του Αιόλου και της πολιτικής
θύελλας, λίγους μήνες αργότερα, στα νώτα του
κυβερνώντος ΣΥΡΙΖΑ και του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα!

Έργο δύο χρόνων σε 4 μήνες;
Πέρα όμως από την αντιπαράθεση που προέκυψε με την εμπλοκή του υπουργού Αλέκου
Φλαμπουράρη στην ανάδοχο εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ και όλη την προεκλογική φιλολογία που
αναπτύχθηκε πάνω σ’ αυτό, η ολοκλήρωση των
εργασιών είχε ένα σοβαρό αντίπαλο: Το χρόνο!
Το έργο σύμφωνα με τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις χρειάζεται έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί αφού απαιτεί έργα μεγάλης εμβέλειας. Όπως
σαφώς αναφέρεται στα έργα περιλαμβάνονται
επέκταση του υπήνεµου µώλου κατά 160 µ., διαπλάτυνση του υφιστάµενου υπήνεµου µώλου
σε όλο του το µήκος κατά 1,80 µ., θωράκιση και
των δύο μώλων, εκβάθυνση της λιµενολεκάνης
µέχρι τα -3,50 µ., ολοκλήρωση των ραµπών,
επιστρώσεις και εξοπλισµό ανωδοµών, αλλά και
αγωγούς καλωδίων και σωλήνες δικτύων για το
μέλλον!
Με μια μικρή βόλτα ο καθένας σήμερα μπορεί
να δει αυτό που καταγράφουν και οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο: Πέρα από τα μεγάλα τσιμεντένια μπλόκ τα οποία θα ποντιστούν
ΑΦΟΥ γίνουν οι εργασίες εκβάθυνσης, αυτή τη
στιγμή στο χώρο δεν έχει γίνει καμία άλλη εργασία! Η προθεσμία έληξε χθες, η εταιρεία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ζήτησε παράταση, η οποία θα δοθεί, ελέω Βρυξελλών για
το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ 2007-2013.
Εξάλλου, λόγω μηνύσεων οι οποίες κατατέθη-

καν από κατοίκους το έργο έχει σταματήσει από
αρχές περίπου Αυγούστου. Η εταιρεία αναγκάστηκε να εμπλακεί σε έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα υπογραφών και πιστοποιήσεων ώστε να
διασφαλίσει τη δυνατότητά της και να αποδείξει
τη νομιμότητα του έργου. Σήμερα, εκκρεμούν
ακόμα δύο υπογραφές από Υπουργεία και Περιφέρεια ώστε το έργο να απεμπλακεί από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και να ξεκινήσει πάλι.
Είναι λοιπόν να απορεί κανείς πώς ο νυν αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Πελοπίδας Καλλίρης τον Αύγουστο πέρασε από το Βραχάτι
επισκέφτηκε τα έργα και δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος από την πορεία τους! Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόοδος των εργασιών
έχει κριθεί επαρκής από την Περιφέρεια ώστε να
επιτρέψει την πρώτη εκταμίευση χρημάτων από
την εταιρεία.
Ωστόσο, ο χρόνος συνεχίζει να αποτελεί σίγουρα το μεγαλύτερο αντίπαλο. Το έργο σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις επί εποχής Χρυσοχοΐδη (2011) και πριν την αύξηση εργασιών και
προϋπολογισμού χρειαζόταν 20 μήνες για να
ολοκληρωθεί. Η αύξηση του προϋπολογισμού
στα 4 εκατομμύρια έγινε απαραίτητη σύμφωνα
με τις δηλώσεις των ιθυνόντων επειδή χρειάζονται επιπλέον έργα για τη σταθεροποίηση των
κατασκευών στον πυθμένα, αλλά και για την
εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Υποθέτουμε ότι

χρειάζεται και αντίστοιχη αύξηση του χρόνου.
Εγείρεται λοιπόν το εξής ερώτημα: Πώς υπογράφηκε σύμβαση για ολοκλήρωση του έργου
σε 4 μήνες; Προφανώς υπογράφηκε άρον-άρον
για να μην χαθεί η χρηματοδότηση του έργου και
η Περιφέρεια αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν ήδη δοθεί για τις μελέτες.

Τι μέλλει γενέσθαι
Η ΔΙΑΤΜΗΣΗ κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει
την πολυπόθητη παράταση. Ίσως 3, ίσως 4 ακόμη και 6 μήνες. Φτάνουν όμως για να ολοκληρωθεί το έργο; Οι εκτιμήσεις λένε όχι. Επομένως, τι;
Θα βρει αυτή η οδύσσεια λιμάνι; Θα βρει Ιθάκη;
Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση κανείς
δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα θετικά.
Μένει να δούμε. Ελπίζουμε πως το Λιμενικό Ταμείο Βόχας ως κύριος του έργου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως επιβλέπουσα αρχή θα
κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες να πιέσουν για
την ολοκλήρωση ή την παράταση των εργασιών.
Ελπίζουμε μόνο να μην καταλήξει το αλιευτικό
καταφύγιο Βραχατίου από πολυπόθητο έργο σε
έργο–φάντασμα, που θα αφήσει αιώνια προίκα
τα τσιμεντένια μπλοκ να κρύβουν τη θέα του
Κορινθιακού και να εγκλωβίζουν τη θαλασσινή
αύρα. Και τότε κανένας μουσαμάς με φωτογραφίες της παραλίας δεν θα μπορεί να κρύψει το
χάλι μας…

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
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Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Διάπλασης Μπολατίου

■■ Χριστούγεννα 2007. "Φρικαντέλα". Το παιδικό και εφηβικό θεατρικό
εργαστήρι της Νέας Διάπλασης έχει μόλις ξεκινήσει την πορεία του. Μια
πορεία γεμάτη ήθος, δημιουργικότητα και αγάπη για τα παιδιά.

Εκεί στο Μπολάτι ανθίζει ένα λουλούδι...
Το παιδικό και εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι
Της Νέας Διάπαλασης Μπολατίου κλείνει φέτος
το φθινόπωρο 8 χρόνια δημιουργικής πορείας στα
πολιτιστικά πράγματα του δήμου Βέλου-Βόχας.
Στόχος του ήταν είναι και παραμένει η προσφορά
θεατρικής παιδείας να εξαπλωθεί σε κάθε ηλικία.
Στην παλιά αποθήκη του Μπολατίου με αγάπη,
μεράκι και πολύ δουλειά δημιουργήθηκε ένας
χώρος στον οποίο μπορούν τα παιδιά του τόπου
μας να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτοσχεδιάζοντας,
γνωρίζουν την ομορφιά του σώματος, του λόγου,
του ρυθμού και της μουσικής, δημιουργούν, αναζητούν δρόμους έκφρασης, γνωρίζουν τον εαυτό
τους, τολμούν, δοκιμάζουν, απελευθερώνουν τη

■■ Απρίλιος 2013. "Οδύσσεια". Μια καταπληκτική παράσταση που έμεινε για
πάντα στις καρδιές όσων την παρακολούθησαν. Εντύπωση έκαναν τα άψογα
σκηνικά και οι πρωτοποριακές τεχνικές φωτισμού που καθήλωσαν τους θεατές

φαντασία τους, υπάρχουν, συνυπάρχουν και συνδημιουργούν.
Στυλοβάτες όλης αυτής της αξιέπαινης προσπάθειας τα μέλη της "Νέας Διάπλασης" και κυρίως
ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο γνωστός ακούραστος και
αειθαλής Μπάμπης Ανδρικόπουλος.
Η διαδρομή του ξεκίνησε λίγες μέρες μετά την
ίδρυση του συλλόγου "Νέα Διάπλαση" και παρουσίασε με την κ.Ειρήνη Χατζηκιρλή τη «Φρικαντέλα» του Ε.Τριβιζά το 2007, ενώ με την κ.Σοφία
Φρυσίρα το «Θαλασσινό μεράκι» το καλοκαίρι του 2008, και μαζί με τον κ. Άρη Σταύρου το
“Αφιέρωμα στον παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο” το 2009.
Στη συνέχεια σε σκηνοθετική επιμέλεια του
κ.Άρη Σταύρου παρουσιάστηκαν τρεις σημαντικές
παραστάσεις: τον «Αρλεκίνο» της Ζώρζ Σαρρή

τις Απόκριες του 2010, την «Παραμυθορουφήχτρα” της Γ.Αλεξάνδρου και τα « 9 θεατρικά
μονόπρακτα» το καλοκαίρι του 2010 ενώ σε
συνεργασία με την ομάδα των ενηλίκων το «Ξύπνα Άγιε Βασίλη» και την κ.Σοφία Φρυσίρα τα
Χριστούγεννα του 2010.
Το Δεκέμβριο του 2011 με συμμετοχή μελών
της θεατρικής ομάδας των ενηλίκων και των
“Μουσικών της Στέγης” σε σκηνοθεσία ¨Αρη
Σταύρου παρουσίασε το μουσικό παραμύθι των
Χ.και Π.Κατσιμίχα “Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι
Καλικάντζαροι”῝.
Το Μάιο του 2012 σε επιμέλεια της κ.Ντίνας Γιαμπουράνη η παιδική ομάδα παρουσίασε το «Λουρί του Σωκράτη» του Δ.Ποταμίτη.
Το Δεκέμβριο του 2012 «Ο Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικών» του Ε. Τ.

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

διανομή κατ’ οίκον

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

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

✉ fotini.masouri@gmail.com
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Οκτώ χρόνια θεατρικής δημιουργίας

■■ Χριστούγεννα 2011. "Η Αγέλαστη πολιτεία και οι Καλικάντζαροι". Άλλη
μία μεγάλη επιτυχία για τους μικρούς ηθοποιούς της "Νέας Διάπλασης"

Α. Χόφμαν με μουσική Τσαϊκόφσι από το
παιδικό τμήμα του θεατρικού εργαστηρίου της Νέας Διάπλασηςσε διδασκαλία Άρη
Σταύρου και διασκευή Μπάμπη Ανδρικόπουλου με τη συμμετοχή μελών και της
Θεατρικής ομάδας των μεγάλων της Νέας
Διάπλασης.
Τον Απρίλιο του 2013 “Η Οδύσσεια” σε
κείμενα Κ.Ρουγγέρη σε σκηνοθεσία Άρη
Σταύρου για 8 παραστάσεις με το εφηβικό τμήμα της Νέας Διάπλασης σε μουσική
διδασκαλία Μαρίας Γερολύμου άφησε τις
καλυτερες εντυπώσεις.
Το Δεκέμβριου του 2013 το παιδικό
θεατρικό εργαστήρι συμμετείχε ενεργά
στο αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς
¨Το Πνεύμα των Χριστουγέννων¨ που
για 14 παραστάσεις από τις 21 Δεκεμβρίου 2013 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2014
η Θεατρική ομάδα της Νέας Διάπλασης
παρουσίασε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου.
Το Μάρτη του 2014 με τα μικρά τμήματα
ο κ.Άρης Σταύρου παρουσίασε την ¨Τρελή Αποκρία” και τον Ιούνιο του 2014 τον
¨Κλέφτη των αστεριών” και την “Τρελή
Πολυκατοικία”
Το Νοέμβριο του 2014 η Εφηβική Θεατρική ομάδα του Συλλόγου του Μπολατίου παρουσίασε την κωμωδία του Αριστοφάνη ¨Οι Εκκλησιάζουσες¨ σε κείμενα
Κάρμεν Ρουγγέρη για 9 συνολικά παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άρη Σταύρου, ζωντανή μουσική από τη Μαρία Γερολύμου.
Για τον ερχόμενο Δεκέμβρη ετοιμάζει
να παραουσιάσει με το εφηβικό τμήμα
“Τις περιπέτειες της Χριστίνας” σε διασκευή του Μπάμπη Ανδρικόπουλου και
σκηνοθεσία Άρη Σταύρου ενώ ετοιμάζει
και μια νέα μεγάλη παραγωγή για το καλοκαίρι του 2016.
Παιδαγωγικό κλίμα, αγάπη για το παιδί
και για το θέατρο και τη μουσική συνθέτουν τα υλικά του καλλιτεχνικού αυτού
σχολείου!!! Ευχάμαστε καλή συνέχεια
...πάντα με την ίδια ποιότητα και το ήθος
που χαρακτηρίζει την πορεία της Νέας
Διάπλασης στο Μπολάτι. Τέλος, ας μην
ξεχνάμε ότι εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με ανιδιοτέλεια την οποία η εκάστοτε δημοτική αρχή πρέπει να στηρίζει
και υποστηρίζει με κάθε μέσο!

Και φέτος όπως κάθε χρόνο στη "ΝΕΑ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ" Μπολατίου λειτουργούν
τμήματα Θεατρικού Παιχνιδιού και
διοργανώνονται Παιδικές θεατρικές
παραστάσεις με τον κ. Άρη Σταύρου.
Επίσης λειτουργεί παιδική χορωδία υπό τη
διεύθυνση της κ. Μαρίας Γερολύμου
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το πρώτο
Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ!
Πληροφορίες: Ανδρικόπουλος Μπάμπης:
ΤΗΛ. 6945871808

Στο δυναμικό του καταστήματος
εντάχθηκε και η ΣΟΦΙΑ ΛΕΚΚΑ,
με τη γνωστή εγγυημένη
προσοχή και ποιότητα
σε κρέατα και αλλαντικά!
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Aλλαγές στον
"Καλλικράτη" εξήγγειλε
ο Π. Κουρουμπλής
Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» που θα συνδεθούν με αλλαγές και
σοτν Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προανήγγειλε ο νέος υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης
Κουρουμπλής, μιλώντας στην συνεδρίαση
του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου είχε προσκληθεί.
Τόνισε ότι οι αλλαγές στο διπλό αυτό επίπεδο
πρέπει να συνδυαστούν και αποσαφήνισε ότι
«αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα για αλλαγές στο χωροταξικό του Καλλικράτη».
«Άλλο θέμα τι γίνεται σε βάση 3ετίας ή
4ετίας», συμπλήρωσε και πρόσθεσε, αναφερόμενος στις επικείμενες αλλαγές, ότι «η
ίδια η ζωή» θα δείξει ποιες απαιτούνται. Τόσο
για το συγκεκριμένο ζήτημα, όσα και για τα
υπόλοιπα «καυτά» προβλήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο υπουργός κάλεσε την
ΚΕΔΕ σε συνεχή, καθημερινή επικοινωνία,
«ώστε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να
έχει συνεχή ενημέρωση και να επιλύονται τα
καθημερινά προβλήματα». Ειδική Επιτροπή
που θα συσταθεί στο υπουργείο, στην οποία
θα συμμετέχει και η ΚΕΔΕ, θα έχει ως έργο
της την επεξεργασία τόσο του νέου πλαισίου
για τον Καλλικράτη και το Νέο Κώδικα.

Σπάρταθλον 2015 Παρασκευή 25/09 στον Άσσο.
Υποδοχή εκδήλωσης για το «Σπάρταθλον» διοργάνωσαν και φέτος η Δημοτική
Κοινότητα Ασσου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η ΡΕΑ στα ΄Πλατάνια΄
του ΑΣΣΟΥ. Οι διερχόμενοι Σπαρταθλητές ξεδίψασαν, τονώθηκαν από τις επευφημίες
των μικρών παιδιών και άκουσαν στο πέρασμα τους τις μελωδικές νότες της χορωδίας
της Ρέας. Καιι του χρόνου!

Προμήθεια
κάδων
Προμήθεια κάδων πρόκειται να
κάνει ο δήμος Βέλου-Βόχας την
προσεχή εβδομάδα. Ο μειοδοτικός
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
στις 8 Οκτωβρίου και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του
κονδύλι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ύψους 40.000 ευρώ.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Με α
την
απ
του τέω
μάρχου
κ. Χριστο
(βλέπε
ΓΝΩΜΗ
ΛΙΤΩΝ, φ.89, 17/09/2015,
στην προηγηθείσα επιστολ
(βλέπε εφημ. ΓΝΩΜΗ ΠΟ
φ.88,31/08/2015, σελ.6) σχε
την κατάσταση του ημιτελο
μαρχείου στο Ζευγολατιό, ε
χομαι για να υπενθυμίσω
δεδομένα, χωρίς να νιώθ
ανάγκη να απολογηθώ.
κε τέως Δήμαρχε,
το ενδιαφέρον μου για τ
και η ενασχόλησή μου με α
κινούν ήδη από τα φοιτητικ
όπου συμμετείχα ως ΑΙΡΕΤ
πρόσωπος των συμφοιτητώ
στα ΑΙΡΕΤΑ όργανα συνδιο
του Ιονίου Πανεπιστημίου (
γοι Φοιτητών, Σύγκλητος,
νικό Συμβούλιο), με καταγεγ
νες δράσεις και παρεμβάσεις
Όσον αφορά το χώρο της Τ
Αυτοδιοίκησης, το χρονικό
μα από τον Μάρτιο του 20
και τον Δεκέμβριο του 2012
λεσα ΑΙΡΕΤΟΣ Πρόεδρος το
του ΑΙΡΕΤΟΥ Τοπικού Συμβ
Νέων του πρώην δήμου Βό
Συ.Ν), με καταγεγραμμένες
και παρεμβάσεις.
Επιπλέον, από τον Αύγου
2012 μέχρι σήμερα είμαι

Ευχαριστήριο από τους υποψήφιους
της Λαϊκής Ενότητας Κορινθίας

Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Ενότητας στην Κορινθία, θέλουμε να ευχαριστή
τους ανθρώπους που μας στήριξαν με την ψήφο τους. Μια ψήφο που κάτω α
πολοτικό κλίμα που επικράτησε, έχει για εμάς πολύ μεγάλη αξία.
Δώσαμε έναν τίμιο αγώνα, μέσα σε μεγάλες δυσκολίες και σε πολύ σύ
χρονικό διάστημα.
Η Λα.Ε. μπορεί να έχασε μια μάχη, αλλά συνεχίζει τον πόλεμο. Σε καμία περ
ση δεν κάνει πίσω και θα είναι και πάλι αύριο στην πρώτη γραμμή του αγώνα
αγώνα πιο αναγκαίου από ποτέ, στις πολύ δύσκολες μέρες που έρχονται.
Σταμάτης Κωνσταντίνος - Παύλου Γιώργος
Σταυρίδης Σταύρος - Ρίσκα Μαριάνθη
Τέκνου Αναστασία - Κόλλιας Παναγιώτης

Προσφορά σχολικών ειδών
Συνεχίζοντας τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ο
επικεφαλής της ‘Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης’
Λεωνίδας Στεργιόπουλος, την Τετάρτη 23/Σεπ/2015, παρέδωσε στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας, ποσότητα σχολικών ειδών. Τα είδη συγκεντρώθηκαν με την
ευγενική συμμετοχή και συνεργασία του ‘Βιβλιοπωλείου
Μπιτσάκου’, το οποίο ευχαριστούμε. Ελπίζουμε, η μικρή
μας προσφορά, να δώσει χαρά στους μαθητές που θα
χρησιμοποιήσουν τα είδη που προσφέραμε. Η παράταξή
μας θα συνεχίσει να στηρίζει τους οικονομικά πληγέντες
συμπολίτες μας με πράξεις αλληλεγγύης.
Λεωνίδας Στεργιόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος
επικεφαλής Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας
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αφορμή
πάντηση
ως δηΒόχας
οδούλου
εφημ.
ΠΟ, σελ.8)
λή μου
ΟΛΙΤΩΝ,
ετικά με
ούς Δηεπανέρκάποια
θω την

τα κοινά
αυτά ξεκά μου,
ΤΟΣ εκών μου
οίκησης
(ΣύλλοΠρυταγραμμές.
Τοπικής
διάστη008 έως
2 διετέου πρώβουλίου
όχας (Το.
δράσεις

υστο του
εκλεγ-

ς

ήσουμε
από το

ύντομο

ρίπτωα. Ενός

■■ Μια εικόνα χίλιες λέξεις

μένος Πρόεδρος (δύο φορές) του
συλλόγου Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», με
καταγεγραμμένες δεκάδες ουσιαστικές δράσεις και παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά, αναφέρω ορισμένες
μόνο από αυτές:
-το οριστικό κλείσιμο της παράνομης χωματερής (Χ.Α.Δ.Α) στο
Ζευγολατιό.
-πρωτοβουλία για τη φύλαξη του
Ζευγολατιού (security) με στόχο
τη μείωση της εγκληματικότητας.
-πρωτοβουλία για τη διατήρηση
των ΕΛΤΑ Ζευγολατιού (επιστολές, συλλογή υπογραφών). Σήμερα το Ταχυδρομείο παραμένει
ανοικτό.
-πρωτοβουλία για τις καταπατήσεις
των ΡΟΜΑ (καταγράφηκαν από
την Πολεοδομία Κορίνθου αυθαιρεσίες και επιβλήθηκαν πρόστιμα.
Και πολλά άλλα ωφέλιμα και
θετικά για την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο.Παράλληλα, η παρουσία μου ως παρατηρητής αλλά

και οι παρεμβάσεις μου εντός των
συνεδριάσεων του δημοτικού μας
συμβουλίου υπήρξαν έντονες και
συνεχείς μέχρι σήμερα, πάντοτε
στη κατεύθυνση της σύνθεσης, της
δημιουργίας και της συνεργασίας.
Επομένως, διαθέτω την εμπειρία
που εσείς «εν αγνοία ευρισκόμενος» μου καταλογίζετε υποτιμητικά
και ειρωνικά ότι δεν έχω, τόσο σε
επίπεδο επιστημονικό (τίτλοι σπουδών, συγγραφή και έκδοση του
πρώτου ιστορικού βιβλίου για τη
Βόχα, συγγραφή και δημοσίευση
εξήντα και πλέον ιστορικών άρθρων τοπικής ιστορίας), όσο όμως
και σε πολιτικό – συλλογικό επίπεδο (κατάθεση προτάσεων πρός το
δήμο για διάφορα ζητήματα).
κε Χριστοδούλου,
γνώμη ή άποψη μπορεί να έχει
ο κάθε πολίτης – δημότης. Μπορεί επίσης να την καταθέτει και να
την μοιράζεται με τους υπόλοιπους
συμπολίτες του. Αυτή είναι η Δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος.

info

Ήρθε και ο
Σανκάρα να μας
ανάψει φωτιές!
Λες και δεν
είχαμε αρκετές...

Οποιαδήποτε άλλη θεώρηση παραπέμπει σε φασίζουσες αντιλήψεις
και νοοτροπίες.
Προσωπικά, είμαι σε θέση να
μπορώ να αναπτύσσω τις απόψεις
μου για ένα θέμα το οποίο κρίνω
ότι με αγγίζει είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε ατομικά είτε συλλογικά.
Δεν μπορώ και δεν θα το κάνω να
τηρήσω παθητική στάση άβουλου πολίτη – υπηκόου απέναντι
σε «αναντίλεκτες», διχαστικές και
εμπαθείς τοποθετήσεις – απόψεις,
παρά μονάχα στάση υπερήφανη
ενός ελεύθερου πολίτη που θεωρεί
ευγένεια και εγγύηση της ελευθερίας του το δημοκρατικό δικαίωμά
του να ελέγχει, να ερωτά, να απορεί, να προβληματίζεται, να αξιολογεί, να κρίνει και να συγκρίνει, να
εκφράζεται.
Σε κάθε περίπτωση, όποιος ερευνά στοχευμένα και μεθοδικά, βρίσκει. Πρόθεσή μου στα όσα έγραψα
και γράφω δεν είναι η απόδοση
τυχόν ποινικών ευθυνών, αλλά πολιτικών. Εάν εσείς καταλάβατε κάτι
διαφορετικό, τότε λυπάμαι πολύ.
Υ.Γ
Είμαι υποστηρικτής θερμός της
θεωρίας που λέει ότι «όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος». Η
δική σας έμπειρη διοίκηση στο θέμα
του ημιτελούς δημαρχείου φέρει το
δικό της μερίδιο ευθύνης. Μια ευθύνη την οποία εσείς επιμμελώς
αποποιείστε στα γραφόμενά σας.
Η πραγματικότητα και η αλήθεια

όμως είναι μία.
Μετά από δεκαπέντε χρόνια καποδιστριακής και καλλικρατικής
αυτοδιοικητικής ύπαρξης του δήμου μας, συνεχίζει να μην υπάρχει
ένα ενιαίο διοικητικό κτίριο, ένα Δημαρχείο, με ότι αυτό σημαίνει τόσο
για την εύρρυθμη λειτουργία του
δήμου όσο και για την εξυπηρέτηση
του δημότη. Αυτό που υπάρχει είναι
ένα κτίριο φάντασμα, που και εσείς
συμβάλατε στην κληροδότησή του
στους επόμενους διοικούντες.
Και με βάζετε και εμένα σε πολλές σκέψεις για τις πραγματικές
προθέσεις σας, όταν μάλιστα έχετε
εκλεγεί δύο τετραετίες (πρόεδρος
κοινότητος Ζευγολατιού, Δήμαρχος
Βόχας) και είχατε παραιτηθεί επί
δημαρχιακής θητείας Γ. Λιούντρη
από τη θέση του επικεφαλή της
τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης,
χωρίς να έχετε το πολιτικό σθένος
να παρουσιάσετε ο ίδιος την παραίτησή σας, αλλά την στείλατε με άλλον. Επιπλέον, δείχνετε ξεκάθαρα
το πώς αντιμετωπίζετε τους νέους
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για
την πρόοδο του Τόπου τους.
Με την ευχή να είμαστε
ελεύθεροι και δημιουργικοί.
Με τιμή,
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος
Ιστορικός – συγγραφέας, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος,
υποψήφιος διδάκτωρ

Ήταν ένας φάρος μια φορά...
Το λιμάνι του Βραχατίου έχει φάρο. Πριν από μερικά χρόνια ο φάρος αποκολλήθηκε από τον υπόλοιπο λιμενοβραχίονα, συνεπεία της καταστροφής των λιμενικών
εγκαταστάσεων από τις δυνάμεις της θάλασσας και άρχισε να ταξιδεύει στο πέλαγο.
Ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Τάκης Μαρινάκος φρόντισε να αποκαταστήσει τη ζημιά. Μάλιστα δήλωσε τις συντεταγμένες του φάρου στην υπηρεσία
Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και εγκατέστησε με έξοδα του Λιμενικού Ταμείου
φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο τροφοδοτούσε με ενέργεια το φάρο για να αναβοσβήνει τη νύχτα.
Όλα έβαιναν καλώς έως ότου πριν από λίγο καιρό το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαφανίστηκε. Ο φάρος δεν αναβοσβήνει. Η ευθύνη βαραίνει το συμβούλιο του νυν Λιμενικού Ταμείου και η ζημιά πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα διότι ένα πιθανό ατύχημα θα επισύρει αποζημιώσεις που κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντέξει.

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οφειλόμενη απάντηση στον τέως δήμαρχο Βόχας κ. Χριστοδούλου

λαµπάδες γάµου

δώρα για κάθε περίσταση
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ • τηλ. 2741 0 89555
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Οικισμός «Καλέντζι»

ΜΕΡΟΣ Α΄

Καλέ + ιντζι = τόπος ή χωριό που περιβάλλεται από φυσικά φρούρια
Γεωγραφικά στοιχεία
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Το Καλέντζι είναι ένας μικρός
ημιορεινός οικισμός της Κορινθίας που αναπτύσσεται σε υψόμετρο 320 μέτρων, απέχει 20
χλμ περίπου από την Κόρινθο,
17 χλμ περίπου από το Κιάτο και
7 χλμ από την έδρα του δήμου
Βέλου – Βόχας, το Ζευγολατιό,
στο οποίο και υπάγεται διοικητικά ως εξαρτώμενος αυτοτελής
πληθυσμιακά οικισμός.
Οι κάτοικοί του ασχολούνται
Γράφει ο
κυρίως με την γεωργία και σε μιΣχοινοχωρίτης
κρότερο ποσοστό με την κτηνοΚωνσταντίνος
τροφία. Κάθε οικογένεια διαθέτει
Ιστορικός –
σημαντικό σε έκταση γεωργικό
συγγραφέας,
κλήρο (αγροτική έκταση), από
Αρχειονόμος –
τον οποίο παράγεται μεγάλη
Βιβλιοθηκονόμος,
ποσότητα και καλής ποιότητας
υποψήφιος Διδάκτωρ
σουλτανίνας σταφίδας, κυρίως
επιτραπέζια, βερίκοκα και αρίστης ποιότητας ελαιόλαδο. Στο Καλέντζι σήμερα υπάρχει ένας ενεργός
Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλεντζίου «Φωκάς».
Σήμερα στην ελληνική επικράτεια καταγράφονται συνολικά επτά οικισμοί με την ονομασία «Καλέντζι». Από αυτούς διατηρούνται ως Καλέντζι οι
εξής τρείς : της Αχαϊας (δήμος Ερυμάνθου), των
Ιωαννίνων (δήμος Βόρειων Τζουμέρκων) και της

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr

Κορινθίας. Κατά το παρελθόν αναφέρονταν ως
Καλέντζι οι εξής τέσσερις: το Καλέντζι της Ηλείας
που μετονομάστηκε σε Κεραμίδιον, το Καλέντζι
Αττικής που μετονομάστηκε σε Βόθωνα (οικισμός της πεδιάδας του Μαραθώνα), της Ευβοίας
που μετονομάστηκε σε Πράσινο (επαρχία Καρυστίας) και της Αιτωλοακαρνανίας που μετονομάστηκε σε Στρογγυλοβούνι.
Αναφέρεται επίσης ως «Καλέντζης» και ποταμός της Θεσσαλίας (Νομός Καρδίτσης) ο οποίος
πηγάζει από την νότια Πίνδο, με γάργαρα και καθαρά νερά. Υπάρχει και όνομα «Καλέντζης» που
αναφέρεται στο μοιρολόγι του Μανόλη Μπλέση,
όπως και αναφορά για επώνυμο «Καλέτζη» ήδη
από το έτος 1195 στο Άγιο Όρος, στη Μονή του
Καλέτζη. Η Ι.Μ Καλέντζη είχε ιδρυθεί από τη μανιάτικη οικογένεια Καλέτζη ή Καλέντζη. Ο πύργος της Κολιτσούς που είναι κτίσμα του 12ου ή
13ου αιώνα και ανήκε στη Μονή Καλέντζη, πέρασε στην κυριότητα της Μονής Βατοπεδίου, όπως
και ολόκληρη η Μονή Καλέντζη. Το ίδιο συνέβη
με άλλες παλαιές γειτονικές μονές, όπως του
Χαλκέως, του Βεροιώτου, του Ιεροπάτορα κ.α.

Προέλευση ονομασίας οικισμού
Ο ιστορικός Α. Μηλιαράκης το έτος 1886 έγραφε ότι τα τοπωνύμια αποτελούν τα ζωντανά μνημεία της ελληνικής ιστορίας και γλώσσας. Ετυμολογικά, το Καλέντζι σημαίνει τόπος ή χωριό που
περιβάλλεται από φυσικά φρούρια (Καλέ + ιντζι).
Σύμφωνα με τον ιστορικό Κώστα Μπίρη υπάρχουν χωριά, οικισμοί και τόποι των οποίων τα
ονόματα αναφέρονται σε επώνυμα Αρβανιτών
στρατιωτών ή καπεταναίων ή ακόμα και σε ομώνυμα χωριά, τοπωνύμια, βουνά κ.α του τόπου
προελεύσεώς τους, δηλαδή έχουν αρβανίτικη
προέλευση. Μια τέτοια θεώρηση ή ερμηνεία
υποστηρίζει και για την περίπτωση του οικισμού
Καλεντζίου Κορινθίας.
Σύμφωνα όμως με τον Κ. Χριστοφορίδη, «Καλέντζης» είναι ο αλογατάς, αυτός δηλαδή που
εκτρέφει και ασχολείται με τα άλογα. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι το επώνυμο «Καλέντζης»
προέρχεται από το «κάλj – ι» και το «κάλjε – ι» [
Έλλην. Κέλης –τος / πληθ. Κουαλjτε και κουαjτε
= ίππος, άλογο].
Σε κάθε περίπτωση πάντως το όνομα του χωριού πιστεύεται ότι προέρχεται από οικογένεια
προσφύγων. Πράγματι, οικογένεια με αυτό το
όνομα εντοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη, πριν
την Άλωσή της από τους Οθωμανούς Τούρκους,
με καταγωγή από την περιοχή της αρχαίας Ιλλυρίας (σημερινή Αλβανία) και ειδικότερα την αρχαία ελληνική πόλη Αρβών (Αρβωνίτης, Αρβανίτης).

Παρακλάδι της οικογένειας «Καλέντζι» φαίνεται ότι μετακινήθηκε και εγκαταστάθηκε στο
Δεσποτάτο της Ηπείρου αμέσως μετά την Άλωση
της Πόλης από τους Φράγκους – Σταυροφόρους
το έτος 1204, δίνοντας στην περιοχή και το όνομά
της. Ο συλλογισμός αυτός ενισχύεται και από το
γεγονός ότι πολλά χρόνια αργότερα σε οθωμανικό φορολογικό κατάλογο του έτους 1461 αναφέρονται επτά αρβανίτικες οικογένειες με καταγωγή την Κωνσταντινούπολη. Πέντε από αυτές
με το «Καλέντζη» ως επώνυμο και δύο ως μικρό
τους όνομα. Μετά την παρακμή του δεσποτάτου
της Ηπείρου, παρακλάδια της οικογενείας Καλέντζι μετακινήθηκαν πρός τη νότια Ελλάδα. Ο ίδιος
αυτός κλάδος της οικογένειας θεωρείται ότι είναι
οικιστές και του Καλεντζίου Κορινθίας.
Μετά την Άλωση της Πόλης, στις 29 Μαΐου
1453, οι Καλέτζι μετοίκησαν στην Κύπρο και
γύρω στα 1570 όταν η Κύπρος κατακτήθηκε
από τους Οθωμανούς, μετοίκησαν στη Ζάκυνθο.
Στη Ζάκυνθο η οικογένεια αναφέρεται ανάμεσα
στους ευγενείς της πόλης. Σύμφωνα με τον Λ.
Ζώη υπήρχε το 1555 στη Ζάκυνθο οικογένεια
Καλέντζη, η οποία κατάγονταν από το Χλουμούτσι. Σωζόταν όμως στη Ζάκυνθο και χωριό με την
ίδια ονομασία το 1516, το οποίο καταστράφηκε
ολοσχερώς από τους πειρατές. Παραμένει μέχρι
σήμερα ως τοπωνύμιο στην περιοχή Τραγάκι.
Η οικογένεια ‘‘Καλέντζι’’, που ίδρυσε το καλέντζι του 14ου αιώνα, έχει χαθεί. Επρόκειτο προφανώς για οικογένεια stradioti, όπως άλλωστε
συνέβη και σε πολλούς άλλους οικισμούς στην
Πελοπόννησο, στην οποία δόθηκε πρόνοια (γη).
Υπάρχει αναφορά ότι με την άφιξη των Τούρκων
περίπου 10.000 stradioti (Έλληνες και Αρβανίτες)
με τις οικογένειές τους μετανάστευσαν από την
περιοχή του Ερύμανθου και του Χελιδονίου πρός
τη Ζάκυνθο και από εκεί στην Ιταλία, όπου και
υπάρχει σαν επώνυμο.
Να σημειωθεί ότι οι stradioti (από το Στράθα
= δρόμος και όχι από το στορέννυμι = στρατός)
αποτέλεσαν το πλέον ανυπότακτο πολεμικό
σώμα κατά την διάρκεια της Οθωμανικής παντοδυναμίας.
Σύμφωνα με τον ιστορικό Ι. Ε. Πέππα το τοπωνύμιο Καλέντζι «είναι μάλλον Αλβανοτουρκικόν.
Συμπεραίνεται κάθοδος από το Καλέντζι της Δωδώνης εις Αιτωλίαν, Αχαϊαν, Κορινθία, Αττική και
Εύβοια, όπως προλέχθηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας και πιθανότατα την εποχή των βίαιων
εξισλαμισμών της Ηπείρου (περί το 1600), αφού
το Καλέντζι είναι Αλβανοτουρκικό επωνύμιο».
Προς την ίδια κατεύθυνση και ο Πούκεβιλλ
υποθέτει ότι η ονομασία Καλέντζι είναι πιθανόν
αλβανικής καταγωγής. Αρβανιτοχώρια πάντως
είναι το Καλέντζι της Αττικής και της Εύβοιας,
ενώ δεν είναι το Καλέντζι της Αχαϊας, των Ιωαννίνων και της Κορινθίας.
Συνεχίζεται
Τα ιστορικά αυτά άρθρα αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας των χωριών της
περιοχής της Βόχας. Σε αυτήν την προσπάθεια όλοι
μπορούν να σταθούν αρωγοί, παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία. Τα άρθρα αυτά ανάλογα με τα διαθέσιμα ή τα νέα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν
κάθε φορά, συμπληρώνονται και εμπλουτίζονται.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ. 6945 832094
email: korinthios13@yahoo.gr
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Η φροντίδα των ποδιών μας
Γράφει η

Πέννυ Φωτοπούλου
Ποδολόγος

Η

φροντίδα των ποδιών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά
υποχρεωσή μας προκειμένου να διατηρήσουμε
την καλή μας υγεία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες
που τα πόδια μας ταλαιπωρούνται επιπλέον.
Τα περισσότερα προβλήματα των ποδιών σχετίζονται με τις φθορές που παρουσιάζονται με το πέρασμα
του χρόνου, καθώς επίσης και με την αμέλεια της φροντίδας τους. Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές
θα διατηρήσετε την καλή τους υγεία, αποτρέποντας τα
χειρότερα που ίσως σας δυσκολέψουν στην καθημερινότητα και μειώσουν την ποιότητα ζωής σας:
Να φοράτε παπούτσια µε μεσαίο ύψος τακουνιού,
όχι πολύ ψηλά ούτε τελείως ίσια.
Τα ρούχα να µην είναι στενά ώστε να µην μπλοκάρεται η φλεβική κυκλοφορία επιστροφής του αίµατος και
να µη συµπιέζονται οι φλέβες.
Να κάνετε συχνό µασάζ στις γάµπες ακολουθώντας
την κατεύθυνση της επιστροφής του αίµατος (από τον
αστράγαλο προς το γόνατο).
Να κάνετε συχνά δροσερά ντους, φροντίζοντας το
νερό να µην τρέχει µε πολύ πίεση. Να κατευθύνετε το
νερό από την περιοχή του αστραγάλου και µε αργές
κινήσεις να ανεβαίνει το νερό κατά µήκος της γάµπας,
µετά στο γόνατο και µέχρι τη βουβωνική χώρα. Οι κινήσεις αυτές να επαναλαµβάνονται από την εξωτερική
πλευρά του ποδιού και από την εσωτερική.
Να κοιµάστε µε τα πόδια ελαφρά ανυψωµένα.
Ο ήλιος πρέπει να αποφεύγεται. Σε πιθανή όµως
έκθεση, να χρησιµοποιείτε αντηλιακό µε υψηλό δείκτη
προστασίας και να βρέχετε συχνά τα πόδια στο νερό,
ώστε να διατηρούνται δροσερά.
Πλένετε τα πόδια σας. Η καθαριότητα των ποδιών
πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση με ζεστό, αλλά
όχι καυτό νερό. Ιδιαίτερη προσοχή να δινεται στο στέγνωμα, ειδικά στην περιοχή ανάμεσα στα δάκτυλα,
απομακρύνοντας έτσι τις πιθανότητες ανάπτυξης μυ-

κητίασης.
Εξετάστε τα πόδια σας. Παρατηρήστε τυχών ύπαρξη πληγών, σκασιμάτων ή ραγάδων του δέρματος.
Ελέγξτε την εικόνα των νυχιών για οποιαδήποτε αλλαγή χρώματος, εμφάνιση ανωμαλιών, παχύνσεων ή
σπασιμάτων. Επιπλέων, η παρουσία κοκκινισμάτων,
εξογκώσεων, πόνου ή παραμορφώσεων δεν είναι φυσιολογική. Εάν δυσκολεύεστε να σκύψετε χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη ώστε να δείτε το κάτω μέρος
των πελμάτων σας. Αν εντοπίσετε κάποιες από τις παραπάνω αλλαγές, απευθυνθείτε στον ποδολόγο σας .
Φροντίστε τα νύχια σας. Η περιποίηση των νυχιών
αποτελεί και αυτή μέρος της φροντίδας και της διατήρησης της υγιεινής των ποδιών μας. Τα νύχια δεν
πρέπει να κόβονται βαθιά και οι άκρες να λειαίνονται
με λίμα. Η παρέμβαση στις γωνιές ή στα πλάγια των
νυχιών πρέπει να αποφεύγεται! Τα άτομα με διαβήτη
και καρδιαγγειακές παθήσεις ( κακή κυκλοφορία αίματος στα πόδια), είναι καλύτερο να μην κόβουν μόνοι τα
νύχια τους, αλλά να ζητούν βοήθεια από κάποιον άλλο
ή να απευθύνονται στον ποδολόγο τους.
Προσέξτε τα παπούτσια που φοράτε. Βεβαιωθείτε
ότι τα παπούτσια εφαρμόζουν καλά στα πόδια σας.
Αντικαταστήστε αυτά που είναι φθαρμένα με καινούργια. Όταν αγοράζετε παπούτσια, προτιμήστε να
το κάνετε προς το τέλος της ημέρας όταν τα πόδια
σας έχουν πιθανών πρηστεί. Επιλέξτε τα κατάλληλα
παπούτσια για κάθε δραστηριότητα που κάνετε. Αποφεύγετε να περπατάτε ξυπόλυτοι καθώς έτσι θα μει-

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

29 Σεπτεμβρίου -Παγκόσμια
Ημέρα Καρδιάς
Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
γιορτάζεται κάθε χρόνο 29 Σεπτεμβρίου και είναι μια ευκαιρία για
τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ευαισθητοποιηθούν για την
υπέρταση, την υψηλή χοληστερίνη,
την κακή διατροφή και την έλλειψη
άσκησης.
Δίνουμε το μήνυμα για να μειώσουμε τον καρδιολογικό κίνδυνο ενθαρρύνοντας την δημιουργία
συνθηκών για υγιή καρδιά σε όλους
τους ανθρώπους γύρω μας.
Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον
κόσμο, ενώ τα καρδιαγγειακά νοσήματα στερούν κάθε χρόνο τη ζωή
σε 20 εκατομμύρια συνανθρώπους
μας.
Η «επιδημία» των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με κύριες εκδηλώσεις το έμφραγμα και το εγκεφαλικό
επεισόδιο αποτελούν την πρωταρχι-

κή αιτία θανάτου και αναπηρίας στη
χώρα μας. Είναι επιτακτική η ανάγκη για συστηματική εξάλειψη των
παραγόντων κινδύνου που οδηγούν
σε αυτές.
Προστατέψτε την καρδιά σας κάνοντας αλλαγή στον τρόπο ζωής και
διατροφής.
Μέτρα δεν πρέπει να λαμβάνονται
μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και
σε κοινωνικό.
Το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας θα πρέπει να προωθήσουν προληπτικές δράσεις κατά του καπνίσματος και προγράμματα αγωγής
υγείας που να στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ.ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ

ώσετε τις πιθανότητες τραυματισμών ή πληγών του
δέρματος.
Εαν έχετε κάλους, σκληρό δέρμα ή νύχια που μπαίνουν στο δέρμα, επισκεφτείτε τον ποδολόγο σας. Μην
δοκιμάσετε να διορθώσετε μόνοι σας αυτές τις καταστάσεις.
Προστατεύσετε το δέρμα σας από τις ακραίες θερμοκρασίες. Μην περπατάτε ξυπόλυτοι στην παραλία
ή στα καυτά πεζοδρόμια. Διατηρήστε τη θερμοκρασία
του νερού στο μπάνιο μεταξύ 30-32⁰C. Επιπλέον, αποφεύγετε να κάθεστε κοντά σε πηγές που εκπέμπουν
θερμότητα.
Κρατήστε το δέρμα σας ενυδατωμένο. Χρησιμοποιείτε την ενυδατική κρέμα των ποδιών σας σε καθημερινή βάση. Εφαρμόστε την στα πόδια και στις φτέρνες,
αλλά αποφύγετε την περιοχή μεταξύ των δακτύλων
σας καθώς εκεί μένει η υγρασία και κάνει το δέρμα πιο
ευαίσθητο στις λοιμώξεις και στις μυκητιάσεις.
Διατηρήστε την ροή της κυκλοφορίας του αίματος
στα πόδια σας. Όταν κάθεστε, αποφεύγετε το σταύρωμα των ποδιών σας, αλλά προτιμήστε να τα βάζετε
ψηλά. Μπορείτε να βελτιώσετε την κυκλοφορία κουνώντας τα δάκτυλα σας και κινώντας τους αστραγάλους σας πάνω – κάτω για 5 λεπτά, 2 με 3 φορές την
ημέρα. Εάν είστε καπνιστές καλύτερα να σταματήσετε
το κάπνισμα.
Αρχίστε να γυμνάζεστε. Συζητήστε με τον γιατρό
σας σχετικά με το ποιό πρόγραμμα άσκησης είναι κατάλληλο για εσάς. Η τακτική άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα άκρα. Βάλτε ως στόχο 30
λεπτά άσκησης την ημέρα. Η άσκηση και η σωματική
δραστηριότητα είναι ένας καλός τρόπος για να αισθάνεστε καλύτερα και να κερδίσετε πολλά οφέλη για την
υγεία σας.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ βασικό να ασκείτε προληπτική φροντίδα, ακολουθώντας
τις πιο πάνω συμβουλές, κάθε μέρα. Μην διστάσετε να
αποταθείτε άμεσα στον ποδολόγο σας αν παρατηρήσετε κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Και να θυμάστε: η
πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
v
v
v
v
v
v
v
v

Αυχενική διαφάνεια
Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
Αµνιοπαρακέντηση
Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύµφωνα µε τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
Οι εξετάσεις γίνονται όλες από τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιµές απόλυτα εναρµονισµένες µε τα σηµεία των καιρών.

Ερµού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148
Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

Γνώμη
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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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

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.

• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

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

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

δακτυλογραφησεισ-επιμελειεσ
κειμενων
Έμπειρη φιλόλογος
αναλαμβάνει δακτυλογραφήσεις και επιμέλειες
κειμένων. Τιμές λογικές.
Τηλ. 6946 394990

εργασια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμματα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα ή
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:
1200 €. Τηλ. 6974-484971
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρδευτικό συγκρότημα στη θέση
Ασωπός στο Βέλο Κορινθίας. Τηλ. 6937303553
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Βραχάτι, 100
μ. από τη θάλασσα, εμβαδό 900 τ.μ., κτίζει 100
τ.μ. Γεώτρηση εντός. Τηλ. 6976-712729

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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.
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το καθένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται σερβιτόρα κατά προτίμηση Ελληνίδα για καινούριο καφενείο στο Χαλκί Κορινθίας.
Τηλ. επικοινωνίας:6972515299 Νίκος.

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!

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

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

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

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

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Νέα επιτυχία για τον αθλητή
του Αργύρη Κωνσταντίνου
Ο αθλητής καράτε του συλλόγου ΑΚΑΜΑΣ Δημήτρης ΠιτσούνηςΓιαννακόπουλος, έγραψε νέα επιτυχία στα "κατάστιχά του" αφού στις
26/09/2015 κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος στην κατηγορία -45 κιλά
κουμιτε. Ο αθλητής που βρίσκεται σε ανοδική πορεία, προπονείται στα έμπειρα χέρια του Αργύρη Κωνσταντίνου και ετοιμάζεται για
ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. «Εύχομαι να μην πέσεις πότε από την
κορυφή», του ευχήθηκε ο προπονητής του κι εμείς συνυπογράφουμε!

Ο Παμβοχαϊκός κατέκτησε
το τουρνουά «Άκης Αθανασόπουλος»

Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού Γιώργος
Χριστόπουλος είπε: «Φαίνεται πως η ομάδα μας
έχει αρκετά καλά στοιχεία αλλά και πολλά κενά
που πρέπει να κλείσουν. Θέλουμε ακόμα δουλειά
αλλά είμαστε σε καλό δρόμο για την έναρξη της
πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Τα παιδιά έδειξαν

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

θέληση και με ικανοποιούν με τη δουλειά που
κάνουν. Μου άρεσε που είχαμε καλά ποσοστά σε
χαλασμένες μπάλες».
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1.Παμβοχαϊκός		
2.Παναθηναϊκός
3.Κύζικος Νέας Περάμου 4.Κηφισιά

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
| Μικροωτοσκόπηση.
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Η ομάδα μας κατέκτησε το 3ο τουρνουά «Άκης
Αθανασόπουλος» που διοργανώνει η Κυζικός
Νέα Περάμου καθώς επικράτησε 3-2 σετ του
Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις .
Ο Παμβοχαϊκός με κορυφαίο τον Κάιο (65%
πετυχημένες επιθέσεις) και με πολύ κάλα ποσοστά στην επίθεση από όλους τους παίκτες ,
πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι από 1-2 σετ να πάει
το παιχνίδι στο τάι – μπρέικ και να το κερδίσει 3-2
,και έτσι να κατακτήσει το τουρνουά απέναντι σε
ένα εξίσου καλό Παναθηναϊκό.
Τα σετ: 3-2 (25-19, 20-25, 23-25, 25-19, 15-13)
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Χριστόπουλος): Δημητριάδης
2π., (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκρόνεβελντ 11 (9/14,
1 άσσος, 1 μπλοκ, 72% υπ., 44%αρ.), Παπαδόπουλος 8 (7/10, 1 μπλοκ), Λεάντρο 15 (15/30, 2
μπλοκ, 45% υπ., 24%αρ.), Πελεκούδας 7 (7/9),
Κάιο 30 (28/43, 2 μπλοκ) / Εφραμίδης (λ. - 71%
υπ., 42% αρ.), Γεωργίου, Ωρολογάς.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ανδρεόπουλος): Μαρούλης 2 (1/1, 1 άσσος), Ούγκο 15 (11/24, 2 μπλοκ, 2
άσσους, 78% υπ., 59% αρ.), Φέρεϊρα 16 (14/23,
1 μπλοκ, 1 άσσος), Σιμεόνοφ 12 (10/16, 2 μπλοκ,
75% υπ., 42% αρ.), Κανέλλος 10 (8/13, 2 μπλοκ),
Πανταλέων 8 (7/7, 1 μπλοκ) / Πολυχρονιάδης (λ.
- 75% υπ., 41% αρ.), Μπέλος, Σαμαντάς, Ρούσης.

Καθημερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

Γνώμη
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Κωστάρας και Λιούντρης έκλεψαν την παράσταση στα Μέγαρα
Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε και
ο 4ος αγώνας του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας που πραγματοποιήθηκε
στην Πάχη Μεγάρων στις 19-20
Σεπτεμβρίου για τους 2 κορίνθιους
αναβάτες.
Τό Σάββατο στις επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές ο Τάσος Κωστάρας κάνοντας χρόνο 1.02.084
έκανε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο
του ανταγωνισμού ξεκινώντας στην
πρώτη σειρά εκκίνησης με τον Γιώργο Λιούντρη να ακολουθεί λίγο πιο
πίσω με χρόνο 1:03.698 να μπαίνει
στην δεύτερη σειρά εκκίνησης και να
παίρνει τον πέμπτο χρόνο συνολικά.
Την Κυριακή την μέρα του αγώνα
ο Τάσος Κωστάρας κατέλαβε την 4η
θέση στην Γενική κατάταξη κάνοντας
ένα πολύ καλό αγώνα με τον Γιώργο
Λιούντρη να ακολουθεί και να παίρνει την 6η θέση στην Γενική κατάταξη και μια 3η θέση στην υποκατηγορία Open 600 που τον ανέβασε ξανά
στο βάθρο των νικητών για 2η φορά
φέτος.
Επόμενος αγώνας 3-4 Οκτωμβρίου στην πίστα των Σερρών.
Να σημειωθεί ότι οι 2 Κορίνθιοι

T-Shirt Land: Στέφανος Κουρούνης
Ecu Tune: Νίκος Μπαλογιάννης
Suspension Setup: Νίκος Τερζόπουλος
Μηχανικός: Βασίλης Κωστάρας Σοφία Διαμάντη
Γιώργος Μαρκέσσινης
Stavrou Tyres: Ελαστικά Σταύρου
Φυσικά την οικογένεια του καθώς
και πολλούς φίλους του.
Τον Γιώργο Λιούντρη στηρίζουν
και τους ευχαριστεί:
Racing By Kotoulas: Χρήστος Κοτούλας - Βαγγέλης Κοτούλας
Raw Habbits: Σταύρος Αιγινίτης
PitBull Frisiras: Παναγιώτης Φρυσίρας
Zen1one Racing: Αντώνης Μερεμέτης - Δημήτρης Παπανικολάου
giannis coiffure: Γιαννης Δαμόκας
Καβα Φασιλη Κατσαρού: Λουκάς
Κατσαρός
Το Καφενείον Της Μιμής: Γιώργος
Βασιλείου
Stavrou Tyres: Ελαστικά Σταύρου
Γιώργος Καλογήρου
Φυσικά την οικογένεια του καθώς
και πολλούς φίλους του.

αγωνιζόμενοι πηγαίνουν από αγώνα σε αγώνα με ελάχιστες προπονήσεις λόγο πολύ μεγάλου κόστους
προπόνησης.
Οι διακριθέντες απευθύνουν ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους και στις οικογένειες τους που
τους βοηθάνε με όλους τους τρόπους, οικονομικούς και ηθικούς.
Τον Τάσο Κωστάρα στηρίζουν και
τους ευχαριστεί:
Racetech Exhaust: Πέτρος Παπαγιάννης
Spiliotis.gr: Μιχάλη Σπηλιώτης
K-Shock: Service Αναρτήσεων

2-2 Ελλάς Βέλου - Ολυμπιακός Λουτρακίου
Στο 2-2 έμειναν Ελλάς Βέλου και Ολυμπιακός Λουτρακίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς στο τέλος. Οι γηπεδούχοι
άνοιξαν το σκορ με τον Αράπι όμως οι «ερυθρόλευκοι» με γκολ των Στυλιανίδη και
Κατσιάπη πέρασαν μπροστά. Στην επανάληψη όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μαρτίνο ενώ λίγο πριν τη λήξη ο Αράπι έχασε ευκαιρία για το 3-2.

Ταρσινά ‘97: Ευχαριστήρια ανακοίνωση
Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Ταρσινών ’97, με την οποία καλωσορίζει τους
νεαποκτηθέντες παίκτες της, ενώ ευχαριστεί και τον πρόεδρο της Δάφνης Πουλίτσας
για την παραχώρησή τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση των Ταρσινών ’97 καλωσορίζει τους νεαποκηθέντες παίκτες Γιαννόπουλο, Καραθάνι, Μπάρτζη, Μάρκου και τον έμπειρο Χελιώτη από τη Δάφνη Πουλίτσας και
κυρίως ευχαριστεί τον πρόεδρο του συλλόγου Κωνσταντίνο Σαράντο, για την παραχώρησή τους».

O Λεων. Βασιλόπουλος
στον Άρη Βοχαϊκού
Αν και αρχικά η διοίκηση του Άρη Βοχαϊκού
είχε τονίσει ότι οι μεταγραφές έχουν ολοκληρωθεί, παρόλα αυτά υπήρξε συμφωνία με τον
πρώην αρχηγό της Δάφνης Πουλίτσας, Λεωνίδα Βασιλόπουλο, ο οποίος πλέον είναι και
επίσημα παίκτης του συλλόγου.
Ο πολύπειρος μεσοαμυντικός, σε συνάντηση με τους ανθρώπους
του συλλόγου, συμφώνησε να συνεχίσει στον Άρη Βοχαϊκού και αν
βοηθήσει και αυτό στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα, ώστε να
πραγματοποιηθεί ο στόχος που έχει τεθεί και δεν είναι άλλος από
την άνοδο στην Β’ Κατηγορία.
Μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση, καθώς ο Βασιλόπουλος με
την εμπειρία του, μπορεί να βοηθήσει σε όλους τους τομείς.
Πηγή: www.apopsi24.gr

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

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281
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Για δύο ακόμη παραστάσεις
ο "Φονιάς" στο Θέατρο
Περιγιαλίου

Η κεντρική σκηνή του θεάτρου Περιγιαλίου παρουσιάζει
για δύο ακόμη παραστάσεις μέσα στον Οκτώβριο το έργο του
Μήτσου Ευθυμιάδη ‘’Ο ΦΟΝΙΑΣ’’. Το έργο που απέσπασε το
βραβείο αφίσας (για τον Βασίλη Κωνσταντινίδη) στο 5ο φεστιβάλ Διστόμου θα ανέβει την Τετάρτη 7 και την Τετάρτη 14
Οκτωβρίου. Ηθοποιοί: Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη, Ηλίας Λέκκας, Τάκης Τζεβελέκος, Αλέκος Ξανθάκης. Πρωτότυπη
μουσική:Τάκης Τζεβελέκος. Σκηνογραφία Πολυξένη-Ορκοπούλου Ξανθάκη. Κατασκευή σκηνικού Γιάννης Καντούνης.
Φωτισμοί Αλέκος Ξανθάκης. Ώρα: 8:30 μ.μ
Το έργο ανήκει στην σύγχρονη νεοελληνική δραματουργία.
Γραμμένο το 1981 έρχεται να μας θυμίσει χαμένες ηθικές αξίες, κοινωνικούς προβληματισμούς και ανισότητες μεταξύ του
υποκόσμου και της “καθώς πρέπει” κοινωνίας. Δια μέσου των
ηρώων του ο Ευθυμιάδης αποκαλύπτει αλήθειες που δεν τολμάμε να πούμε, υπενθυμίζοντάς μας αξίες όπως η αξιοπρέπεια
και το ήθος. Μέσα από έναν ωμό ρεαλισμό, σκληρής γλώσσας
και άμεσου λόγου, ξετυλίγεται η πολυπλοκότητα της σύνθεσης
των χαρακτήρων του έργου. Έργο με αστυνομική ατμόσφαιρα,
που καταδεικνύει την απουσία της πολιτείας - κοινωνικά και
πολιτικά - εντός και εκτός των τειχών της φυλακής. Στο σαλόνι
ενός μικροαστικού σπιτιού οι ήρωες αποκαλύπτουν κρυμμένα μυστικά και αναπάντητα ερωτήματα ενός παρελθόντος που
θα οδηγήσει στη σύγκρουση. Τέσσερα πρόσωπα που γίνονται
πότε θύματα και πότε θύτες. Η αποκάλυψη της αλήθειας ίσως
δεν φέρει την λύτρωση, αφού ο κύκλος των ενοχών και της
προδοσίας είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι αρχικά είχαν φανταστεί οι ήρωες.
Πρόκειται για ένα παράλογο - λαϊκό δρώμενο, που με χιούμορ, τόλμη και διεισδυτικότητα, αλλά χωρίς προκαταλήψεις ή
σκοπιμότητες ψηλαφίζει γνωστά σε όλους ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την εικόνα της χώρας.
Επικοινωνία, κρατήσεις θέσεων:
27410 86330 6977408956

Εγγραφές στην Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού
Η ‘’ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ’’ συνεχίζει τις δραστηριότητές της στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στο κοινωνικό της έργο. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6-8 μ.μ. και
κάθε Σάββατο τις ίδιες ώρες γίνονται εγγραφές σ’όλα της τα τμήματα.
1) Τμήματα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ για παιδιά και ενηλίκους. 2) Τμήματα ΛΑΤΙΝ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ. 3) Τμήμα ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. 4) Τμήμα ΟΡΙΕΝΤΑΛ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 5) Τμήμα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ. 6) Τμήμα ΧΟΡΩΔΙΑΣ. 7) Τμήμα ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Διδάσκουν καταξιωμένοι Δάσκαλοι στο κάθε τμήμα με σεβασμό και σοβαρότητα, έχοντας τα απαραίτητα έντυπα των σπουδών τους για τις ειδικότητες τους.

Δύο μοναδικές παραστάσεις από
το Σανκάρα σε Ζευγολατιό και Βέλο
Για δύο μοναδικές παραστάσεις, για τους
μικρούς μας φίλους (και όχι μόνο) ο μάγος
SANKARA, ο το πιο διάσημος και δημοφιλής έλληνας Μάγος ,θα βρίσκεται στο Δήμο
Βέλου Βόχας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου
2015 και ώρα 6.00 μ.μ. στον πρώην κινηματογράφο ΄΄ΑΜΟΡΕ΄΄ στο Ζευγολατιό και
την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 και ώρα
6.00 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο στο Βέλο
Γενική είσοδος: 5 €
Dreams and Illusions είναι ο τίτλος της
παράστασης ακριβώς γιατί τα όνειρα και οι
ψευδαισθήσεις ζωντανεύουν επί σκηνής χαρίζοντας στους θεατές τέτοια συγκίνηση και
συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται αν
δεν το βιώσεις προσωπικά.
Η εντυπωσιακή δεξιοτεχνία και ο απόλυτος συγχρονισμός κρατούν αμείωτο το
ενδιαφέρον των θεατών από το πρώτο ως
το τελευταίο λεπτό. Έξυπνα κόλπα, μαγεία,
χιούμορ, ατμοσφαιρική μουσική είναι μερι-

Εκπαιδευτικό παραμύθι και γιορτή Τσικουδιάς
•

Γιορτή Τσικουδιάς από την Ένωση Κρητών Κορινθίας στο Φλοίσβο στις 2 Οκτωβρίου! Με ζωντανή μουσική και πολύ χορό! Συμμετοχή: ελεύθερη

•

Το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με το Διάχρονο Θέατρο της Μαίρης Βιδάλη παρουσιάζει στις 6 Οκτωβρίου
το εκπαιδευτικό παραμύθι για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Ο Αίσωπος παίρνει την
μορφή ενός παππού και διηγείται τις διδακτικές ιστορίες του.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

κά στοιχεία που συνθέτουν το πρόγραμμα
μιας ξεχωριστής παράστασης.
Πρόκειται για μία παράσταση μαγείας
όπου το κοινό μπορεί και συμμετέχει ενεργά
σε κάποια από τα μαγικά κόλπα.
Τα συστατικά είναι η διασκέδαση, η ομορφιά, ο ρυθμός, η δύναμη και το στυλ.

Γνώμη
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Οι μαθητές του ΓΕΛ Βέλου έβαψαν το σχολείο τους
Την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου οι
μαθητές του Γενικού Λυκείου Βέλου συγκεντρώθηκαν
στο χώρο του σχολείου και έβαψαν τις τάξεις τους με την
επίβλεψη και τη βοήθεια καθηγητών και μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Η δράση σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου
των Καθηγητών και την πολύτιμη βοήθεια του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου και υλοποιήθηκε
χάρη στην αθρόα συμμετοχή των μαθητών του σχολείου,
που αξιοποίησαν την 4-ημερη διακοπή των μαθημάτων
λόγω εκλογών, για να προσφέρουν εθελοντική εργασία
και να ομορφύνουν το χώρο του σχολείου τους. Πρέπει,
ωστόσο, να σημειωθεί ότι η όλη πρωτοβουλία δεν θα είχε
γίνει πραγματικότητα χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά
της εταιρείας DIMI-ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ ΑΕΒΕ (Στιμάγκα) που
χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την αγορά των χρωμάτων
και των υλικών που χρειάστηκαν.
Η σχολική κοινότητα ευχαριστεί τη χορηγό – εταιρεία και
συγχαίρει όλα τα μέλη της που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας, ελπίζοντας να βρει μιμητές.
Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε είναι εύκολο
και συνηθισμένο να γκρινιάζουμε για όλα όσα μας λείπουν.
Από την άλλη, είναι δύσκολο αλλά πιο αποτελεσματικό να
σεβόμαστε αυτά που έχουμε και να τα προστατεύσουμε με
όποιο τρόπο μπορούμε.
H εφημερίδα μας συγχαίρει μαθητές, εκπαιδευτικούς
γονείς και χορηγούς για την αξιέπαινη προσπάθειά τους κι
εύχεται ολόψυχα να βρουν μιμητές και σε άλλα σχολεία της
περιοχής μας και του νομού μας!

