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διανεμεται δωρεαν

ΥΓΕΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ!

Το Νοσοκομείο Κορίνθου βρίσκεται σε δεινή θέση, το Κέντρο Υγείας Γκούρας απειλείται με σφράγισμα και το ΙΚΑ
Κιάτου μεταφέρεται στο Κ.Υ. Κιάτου! Αναμφίβολα, η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Κορινθία παραπαίει! σελ. 7,9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Γαλλικής Πυγμαχίας

Όχι κ. υπουργέ, δεν
διαπραγματευόμαστε!

σελ.

6

Άρθρο-παρέμβαση του αγρότη Μάκη Νικολάου, υπεύθυνου αγροτικού τομέα ΛΑΕ Κορινθίας

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ν.Δ.

Η Μαριλένα Σούκουλη πρωτεργάτης
της νίκης Μητσοτάκη στην Κορινθία!

9-12 Ιουνίου στο Βραχάτι
σελ.

3

σελ.

8
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Τα ΚΑΠΗ έκοψαν την πίτα τους

ΕΤΗΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 4:00 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί η ετήσια αιμοδοσία
της Τράπεζας Αίματος της Ενορίας
του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζευγολατιού.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Μελέτσης Αθανάσιος
Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ.:27410 53058
6973 302716

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου
στο Κέντρο «Κουτρουμπής» τα
ΚΑΠΗ του δήμου Βέλου-Βόχας
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη
πίτα τους. Η συμμετοχή ήταν
μεγάλη, κάτι που επεσήμανε και
ευχαρίστησε ο πρόεδρος της
ΑΝΕΛΙΞΗΣ κ. Ανδρέας Σιάχος
που τους υποδέχτηκε και τους
ευχήθηκε «Καλή Χρονιά». Στη
συνέχεια στην ομιλία του έδωσε το μήνυμα για τις δραστηριότητες που θα γίνουν το 2016.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι
δηλώσεις του δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου, που αφού
ευχήθηκε υγεία και δύναμη για
όλους υποσχέθηκε την αμέριστη συμπαράσταση του δήμου
σε όλες τις δράσεις των ΚΑΠΗ.
Στη συνέχεια ο εφημέριος
του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ζευγολατιού π. Πέτρος Ρούσσος έκοψε την πίτα και ευχήθηκε καλή χρονιά, υπομονή
και αισιοδοξία. Στη συνέχεια
η ορχήστρα «Διαπασών» του
Άρη Σταύρου πήρε τα ηνία και
η βραδιά κύλησε με χορό και
τραγούδι μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες!
Το παρών έδωσαν ακόμη ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λάμπης Τανισχίδης,
η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ.
Μαρία Καλλίρη, ο αντιδήμαρχος
κ. Νίκος Ρόζος, ο αρχηγός της
αντιπολίτευσης κ. Θανάσης Μανάβης και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κώστας Τριανταφύλλου.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Διανομή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνημα
στο χώρο σας!
Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γαλλικής
Πυγμαχίας το καλοκαίρι στο Βραχάτι
Μετά την επιτυχημένη περυσινή
διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Boxe Savate που έγινε
στο Κλειστό του Βέλου η πανελλήνια
ομοσπονδία εξέφρασε στην αντιδήμαρχο κ. Καλλίρη την επιθυμία να γίνει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
στο Βραχάτι στο Κλειστό «Γεώργιος
Τριαντάφυλλος». Αυτό οριστικοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου
2016 στο ξενοδοχείο Αλκυών παρουσία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και του αντιπροέδρου καθώς και του προέδρου της
ελληνικής ομοσπονδίας κ. Κάκου.
Παρών ήταν και ο πρόεδρος της
ΑΝΕΛΙΞΗΣ κ. Σιάχος καθώς και τα
μέλη της ελληνικής ομοσπονδίας κ.
Δρίτσας και Μπαλής.
Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι εκπρόσωποι της
Ομοσπονδίας στάθηκαν στη μεγάλη επιτυχία του BOXE SAVATE στο
ελλαδικό χώρο καθώς είναι η μόνη
χώρα που έχει 42 συλλόγους τους
περισσότερους στην Ευρώπη. Ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κ. Κάκος ανέφερε ότι θα παραβρεθούν αθλητές από 20 χώρες και
πιστεύει ότι θα είναι μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση αφού επεσήμανε την παρουσία του δήμου ΒέλουΒόχας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου στο
Κλειστό του Βέλου.
Στάθηκε δε, προσωπικά, και ευχαρίστησε την κ. Καλλίρη που από
την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα σε
κάθε προσπάθεια και αίτημα που τέθηκε για να πραγματοποιηθεί αυτή η
διοργάνωση. Οι μέρες που θα γίνει
το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εί-

Τι είναι το Boxe Savate
Το Boxe Savate δεν είναι απλά ένα μαχητικό άθλημα, αλλά μια πολεμική τέχνη.
Πρωτοεμφανίστηκε στα λιμάνια της Γαλλίας,
στη Μασσαλία στις αρχές του 19ου αιώνα,
από ναύτες της εποχής. Επειδή υπήρχαν
προστριβές μεταξύ τους, λόγω της φύσης
της δουλειάς τους και της σκληρής ζωής στα
καράβια, πολλές φορές διαπληκτίζονταν και
γίνονταν καβγάδες. Χρησιμοποιούσαν κυρίως τα πόδια τους˙ κλοτσούσαν και επειδή
φορούσαν μπότες οι οποίες μάζευαν νερό,
λάδια ή διάφορα υγρά και γίνονταν πιο βαριές, από εκεί βγήκε και το Savate που σημαίνει «βαριά μπότα».
Το Boxe Savate έχει τρία σκέλη. Το αγωνιστικό που περιλαμβάνει το ασό και το
κόμπακτ που είναι δυνατοί αγώνες όπως
το kick boxing και η πυγμαχία, τους αγώνες
με στικ (σ.σ. με ραβδί), και τις αυτοάμυνες
που περιλαμβάνουν λαβές και χτυπήματα για
κάποιον που μπορεί να αντιμετωπίσεις στο
δρόμο.

ναι από τις 9-12 Ιουνίου και εκτός
από το αγωνιστικό κομμάτι θα περιλαμβάνει παρέλαση των ομάδων,
παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους κι ένα gala στο τέλος των αγώνων.
Η κ. Καλλίρη στις δηλώσεις της
αναφέρθηκε στην προσπάθεια που
γίνεται από το δήμο να είναι κοντά σε
τέτοια γεγονότα που θα προβάλλουν
και την περιοχή μας και θα κάνει ότι
είναι δυνατόν για να έχει επιτυχία η
διοργάνωση. Ο κ. Σιάχος επεσήμανε
ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για το
δήμο να στηρίξει ένα τέτοιο γεγονός
πανευρωπαϊκής εμβέλειας που θα
προβάλλει την ευρύτερη περιοχή
της Βόχας και του Βραχατίου στην
καλοκαιρινή σεζόν.

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΠΑΙ∆ΙΚΟΑΝ∆ΡΙΚΟ

μεγάλες εκπτώσεις
ΡΟΥΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

Ο,ΤΙ ΣΕ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΙΝΑΙ

ΡΟΥΧΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151
www.famous-shoes.gr
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Εν αναμονή κυβερνητικών αποφάσεων
για την διαχείριση των απορριμμάτων
Αναβρασμό στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στα επιτελεία των πρωτοβάθμιων αυτοδιοικήσεων,
δημιουργεί ο αμοιβαίος συμβιβασμός που διαφαίνεται, σχετικά με το μέλλον της σύμβασης
με την ΤΕΡΝΑ για τη διαχείριση των απορριμάτων στην Πελοπόννησο
«Φωτιές» έχει ανάψει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στα
επιτελεία των πρωτοβάθμιων αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο αμοιβαίος συμβιβασμός τον οποίο επιχειρεί η «τρόικα»
των εμπλεκομένων (Κυβέρνηση
– Περιφέρεια – «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»), σχετικά με το μέλλον του
δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού
για τη διαχείριση των απορριμάτων
στην Πελοπόννησο. Διαγωνισμό
τον οποίο προ πενταετίας προκάλεσαν τ’ αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ.
Από τη μια, η ανάδοχος εταιρεία
του έργου «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», η
οποία, σύμφωνα με τον επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Νίκο
Πατσαρίνο, αρνήθηκε να προσέλθει
για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από την άλλη η Κυβέρνηση,
η οποία επιδιώκει νέα συμβιβαστική συμφωνία με προσανατολισμό
τη σταδιακή μείωση της εγγυημένης ποσότητας των απορριμμάτων
κάτω από το όριο των 150.000 τόνων, που προβλέπει για 28 χρόνια
η σύμβαση, δημιουργούν ένα κλίμα
εκρηκτικό.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, από αρμόδιες κυβερνητικές
πηγές, η εταιρεία ΤΕΡΝΑ εκουσίως
προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξετάζοντας σειρά συμβιβαστικών προτάσεων της
Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής,
στο πνεύμα του νέου Εθνικού Σχε-

διασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ειδικότερα, στον προσανατολισμό της Διυπουργικής Επιτροπής
Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής είναι η μείωση της εγγυημένης ποσότητας των απορριμμάτων,
η ενίσχυση του πράσινου ταμείου,
η ενίσχυση παράλληλων δράσεων
ανακύκλωσης από τους δήμους, με
αντίστοιχη κατανομή πόρων, αλλά
και νέα χωροταξική διάρθρωση των
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και αύξησή τους
από τα τρία σημεία, που προβλέπει σήμερα η σύμβαση, στα πέντε,
στη βάση πάντα του νέου Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ). Μ’ άλλα λόγια, νέος
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για
την Πελοπόννησο.
Εν τω μεταξύ, δήμαρχοι και δημοτικές αρχές στην Πελοπόννησο
βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας, αφενός από τους διαρκώς αυξανόμενους Χώρους Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
στα όρια των δήμων τους, αφετέρου από τα επαπειλούμενα πρόστιμα που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση, εκ μέρους των αρμοδίων
οργάνων της Ε.Ε.

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ
Εν τω μεταξύ οι εκπρόσωποι των
αυτοδιοικητικών παρατάξεων των
Δήμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές
ζητούν ομόφωνα να απορριφθεί η
σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ αναφορικά
με την ολοκληρωμένη διαχείριση

των απορριμμάτων, που προωθεί η
περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατά
την διάρκεια περιφερειακής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο
παλαιό δημαρχείο Τρίπολης, μετά
από κάλεσμα του τμήματος Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει σε
ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της
παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα», Νίκος Πατσαρίνος, μεγάλο
μέρος της συζήτησης απασχόλησε
η διαχείριση των απορριμμάτων με
ΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο και ομόφωνα ζητούν οι παρατάξεις του
ΣΥΡΙΖΑ, «Στα πλαίσια του πρόσφατα
εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ),
να αναθεωρηθεί ο Περιφερειακός
Σχεδιασμός Πελοποννήσου (ΠΕΣΔΑ) και να ολοκληρωθούν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης από τους
Δήμους. Να απορριφθεί η σύμβαση
με την ΤΕΡΝΑ και πιστεύουμε ότι
δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής βελτίωσής της. Είναι αντίθετη
με τον ΕΣΔΑ για λόγους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς,
οικονομικούς, ενώ επιβαρύνει δυσβάστακτα τα νοικοκυριά της περιοχής μας. 'Αμεσα να χρηματοδοτηθούν και να βοηθηθούν οι Δήμοι
και οι φορείς τους, για την υλοποίηση της εναλλακτικής μας πρότασης
(διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση,
ανάκτηση, κομποστοποίηση, κατασκευή αποκεντρωμένων μονάδων
διαχείρισης και χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων - ΧΥΤΥ)».

Γ. Τσιρώνης: Προχωρούν
τα έργα διαχείρισης
απορριμμάτων
Δυσεπίλυτο πρόβλημα παραμένει η περίπτωση της ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, για την οποία έχει
ξεκινήσει η επαναδιαπραγμάτευση αλλά η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος επιμένει ότι
οι προβλέψεις εξακολουθούν να
βρίσκονται πολύ μακριά από την
ευρωπαϊκή οδηγία.
Πριν από λίγες μέρες ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
Γ. Τσιρώνης σε συνέντευξη τύπου
ανέπτυξε το σχέδιο διαχείρισης
απορριμμάτων στην Ελλάδα και
αναφερόμενος στην περίπτωση
του ΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο είπε
ότι «μακάρι να αντιληφθούν οι
ανάδοχοι τον νέο σχεδιασμό και
να συναινέσουν επ' ωφελεία του

Δημοσίου». Ξεκαθάρισε, πάντως,
ότι η εγγυημένη ποσότητα που
έχει προϋπολογιστεί είναι μεγάλη, εξέφρασε ενστάσεις για τη διάρκεια των 28 ετών του ΣΔΙΤ και
προσέθεσε ότι η χωροθέτηση που
έχει γίνει είναι σε σημεία μακρινά
κάτι που θα αυξήσει το κόστος
των μεταφορικών που θα κληθεί
να επωμιστεί ο δημότης.
Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να
διευκρινίσει ότι είναι σύμφωνος
με τις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αρκεί
αυτές να συνάδουν με τις κοινοτικές οδηγίες και τις ανάγκες μιας
περιοχής: «Η έννοια του ΣΔΙΤ δεν
είναι κάτι προβληματικό. Αποτελεί έναν εύλογο τρόπο για επενδύσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε τους δημάρχους
Παρόλα αυτά οι πληροφορίες επιμένουν ότι οι συζητήσεις
της κυβέρνησης με την ανάδοχο
εταιρεία (ΤΕΡΝΑ), την Περιφέρεια
Πελοποννήσου και τη δανείστρια
τράπεζα, για τη ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκονται
ακόμη σε αδιέξοδο. Και τούτο
διότι οι αλλαγές και βελτιώσεις
που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι
σοβαρές, μείζονος σημασίας, και
φαίνεται να μη γίνονται δεκτές από
την εταιρεία και την Περιφέρεια.
Στο μεταξύ, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης
κάλεσε τους δημάρχους της
Πελοποννήσου την Τρίτη 19 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι στο
υπουργείο. Η μία εκδοχή είναι ότι
αυτή η πρόσκληση σχετίζεται και
με το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση για τη ΣΔΙΤ, προκειμένου
να προχωρήσει το σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων από
τους δήμους. Η δεύτερη και πιο
σίγουρη είναι πως ο υπουργός θα
ζητήσει από τους δημάρχους να
προχωρήσουν τα τοπικά σχέδια
διαχείρισης που θα είναι συμβατά με τον νέο εθνικό σχεδιασμό
(ΕΣΔΑ) για διαλογή στην πηγή,
με ανακύκλωση και κομποστοποίηση και με πρόβλεψη για όλες
τις κατηγορίες απορριμμάτων. Η
πίεση του υπουργού αναμένεται
να είναι μεγαλύτερη, καθώς η Περιφέρεια δεν έχει προχωρήσει την
αναθεώρηση του περιφερειακού
σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ).
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Η διαχείριση των απορριμμάτων και οι εξελίξεις
στην Κορινθία και την Πελοπόννησο
Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου
2016, στην Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση των δημοτικών παρατάξεων Αυτοδιοικητική
Παρέμβαση Σικυωνίων Πολιτών, Ενωτική Ριζοσπαστική
Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας, Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κορινθίων, Πρωτοβουλία Πολιτών
Δήμου Λουτρακίου – Αγ.
Θεοδώρων και Συμπολιτεία
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης,
σχετικά με τη διαχείριση των
απορριμμάτων και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και
εθνικό επίπεδο.
Στην προηγούμενη κοινή μας
ανακοίνωση τον Μάρτιο του
2015, είχαμε παρουσιάσει τις
θέσεις μας και την κοινή μας
πεποίθηση ότι η περιβαλλοντικά και κοινωνικά ορθή
λύση σε αυτό το μεγάλο
πρόβλημα των σύγχρονων
κοινωνιών είναι η τοπική
κοινωνική διαχείριση με
έμφαση στη μείωση παραγωγής και την πρόληψη,
στην ανάκτηση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Είχαμε επίσης τονίσει την αναγκαιότητα

εκπόνησης τοπικών σχεδίων
διαχείρισης από τους δήμους
της Κορινθίας και ταχθήκαμε
υπέρ των διαδημοτικών συνεργασιών σε επίπεδο νομού
για να είναι ρεαλιστικά και
βιώσιμα τα σχέδια που θα
γίνουν. Παράλληλα είχαμε
απορρίψει κατηγορηματικά το σχέδιο ΤΕΡΝΑ-Τατούλη.
Οι εξελίξεις που υπάρχουν
από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν είναι καλές.
Σε επίπεδο νομού μόνο το
δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Κορινθίων έχει
ψηφίσει ΤΣΔΑ, ενώ στους
υπόλοιπους δήμους βρισκόμαστε στο στάδιο της εκπόνησης. Σε περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο βλέπουμε αφ
ενός να μην έχει ακόμα υπογραφεί η σύμβαση ΤΕΡΝΑΤατούλη, παρά τις εξαγγελίες
του Περιφερειάρχη και αφ
ετέρου έχουμε πλέον έναν
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ο οποίος
ευνοεί και προωθεί τα Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης ενώ στον
τύπο διαχέονται πληροφορίες ότι μπαίνει υπό διαπραγμάτευση μεταξύ εταιρείας
και Διυπουργικής Επιτρο-

πής Συντονισμού Μεγάλων
Έργων Υποδομής, παρά τις
διαβεβαιώσεις που υπήρχαν
από κορυφαία στελέχη της
κυβέρνησης ότι αυτή η ΣΔΙΤ
δεν θα προχωρήσει.
Σημαντική εξέλιξη είναι
επίσης και η δημοσιοποίηση (επιτέλους!!!) της σύμβασης με την ΤΕΡΝΑ, μετά
από πολλά χρόνια επιμονής
περιφερειακών παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Έτσι
επιβεβαιώθηκαν όσα από
πριν καταγγέλλαμε για την
εκμετάλλευση του οφέλους
της διαχείρισης των απορριμμάτων από την ΤΕΡΝΑ
για 28 χρόνια και για το υπέρογκο κόστος της «λύσης»
αυτής (αγγίζει τα 100€/τόνο,
συν τα μεταφορικά από τους
δήμους μέχρι τους σταθμούς
μεταφόρτωσης). Επίσης είδαμε και την περίφημη ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα
(150.000 τόνοι/έτος), που
αναγκάζει κάθε δήμο να
πληρώνει καθορισμένο όγκο
σκουπιδιών, είτε τον παράξει
είτε όχι, ενώ δεν προκύπτει
από πουθενά η μη εφαρμογή
της καύσης των συμβατικών
(σύμμεικτων) απορριμμάτων
Αυτό το μήνα η Διυπουργική

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

Επιτροπή διαπραγματεύεται
τη σύμβαση με την εταιρεία
και πρέπει να αποφασίσει
αν και πώς θα προχωρήσει
αυτή η σύμπραξη. Καλούμε
λοιπόν θεσμούς και πολίτες να αντιδράσουν άμεσα
και ουσιαστικά και να μην
επιτρέψουν την προώθηση
αυτής της συμφωνίας. Για
το σκοπό αυτό:
- Θα φέρουμε άμεσα σε συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια των δήμων μας το
θέμα, για να δεσμευτούμε ότι
δεν θα ακολουθήσουμε αυτή
την πρόταση και θα προωθήσουμε τα Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης ,όπως άλλωστε
προβλέπει και ο νέος ΕΣΔΑ.
Οι δήμοι είναι οι καθ’ ύλην
αρμόδιοι για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και αυτοί πρέπει να την αναλάβουν,
ζητώντας από την κυβέρνηση την απαραίτητη χρηματοδότηση που άλλωστε η ίδια
έχει ήδη ανακοινώσει. Από
την άλλη αυτοί είναι που θα
κληθούν να επιβάλουν τον
υπερδιπλασιασμό των δημοτικών τελών αν προχωρήσει
η σύμπραξη με την ΤΕΡΝΑ.
-Θα οργανώσουμε σχετική εκδήλωση στο Κιάτο και

θα ενημερώσουμε με κάθε
μέσο τους δημότες για το τι
σημαίνει γι’ αυτούς η προώθηση της τοπικής διαχείρισης
ή της συγκεντρωτικής λύσης
που προωθεί η Περιφέρεια.
Σε αυτό το σημείο όλοι
πρέπει να αναλάβουν τις
ευθύνες τους. Εμείς για
άλλη μία φορά το κάνουμε και θα προκαλέσουμε
όλους να κάνουν το ίδιο,
αιρετούς αλλά και πολίτες. Γιατί το πρόβλημα των
απορριμμάτων και η λύση
του είναι κάτι που μας περιλαμβάνει όλους.
Οι παρατάξεις:
Αυτοδιοικητική Παρέμβαση
Σικυωνίων Πολιτών (Μαυραγάνη Κούλα)
Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας
(Στεργιόπουλος Λεωνίδας).
Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων
Πολιτών Δήμου Κορινθίων
(Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης)
Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων( Κοφινάς Ηλίας)
Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου
Ευρωστίνης (Ζάρρος Ανδρέας)

Γνώμη
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Γράφει ο
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(ΜΑΚΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγρότης,
υπεύθυνος
αγροτικού τομέα
ΛΑΕ Κορινθίας
Γίναμε ολοι κοινωνοί του καινούριου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που
μόνο στόχο εχει με μια πρώτη ανάγνωση το θάνατο της ελληνικής αγροτιάς όπως την ξέρουμε. Χωρίς καμιά
αναλογιστική μελέτη και με λογική
ετσιθελισμού καθόρισαν σε βάθος
τριετίας ότι ο αγρότης θα πληρώνει
ασφαλιστικές εισφορές το 20% του
εισοδήματος του, και για περίθαλψη
ένα ακόμα σεβαστό ποσοστό της τάξης του 8% περίπου.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 300.000
αγρότες από τους 670.000 δεν μπορούν να πληρώσουν την εισφορά στον
ΟΓΑ των 780 ευρώ θα πληρώσουν
την αυξημένη των μίνιμουμ 2500;
Αυτό το νομοσχέδιο με την κατάργηση του ΟΓΑ σαν κύριο ασφαλιστικό
ταμείο αγροτών και με τη μεταφορά
του στο καινούριο υπερταμείο όπως
διατείνονται μας αφαιρει το κύριο
όπλο μας. Ο ΟΓΑ δεν είναι μόνον το
Ταμείο κύριας ασφάλισης των Αγροτών αλλά είναι και η ταυτότητά μας .
Η πρώτη κίνηση την οποία θα πρέπει
κανείς να κάνει για να ενταχθεί στο «
επάγγελμα του Αγρότη», κάποιος είναι να εγγραφεί στον ΟΓΑ εκπληρώνοντας βέβαια τα κριτήρια τους όρους
και τις προϋποθέσεις που τίθενται από
τον Οργανισμό (50+1% των εισοδημάτων από αγροτικές εκμεταλλεύσεις
κλπ)γιατί μέχρι σήμερα έτσι ορίζεται
το επάγγελμα αγρότης.
Στην συνέχεια σε κάθε του βήμα
(ίσως και σε όλη την διάρκεια του
επαγγελματικού του βίου) ακολουθεί μια σειρά (γραφειοκρατικών) διαδικασιών όπου το βασικό κριτήριο
είναι το βιβλιάριο του ΟΓΑ. (εγγραφή
στο μητρώο αγροτών, συμμετοχή σε
προγράμματα, ένταξη στους νέους
αγρότες, σχέδια βελτίωσης, ακόμα και
για την έγκρισή της αίτησης εγγραφής
κάποιου στον Αγροτικό σύλλογο της
περιοχής του, και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το επάγγελμά
μας).

Όχι κ. υπουργέ, δεν
διαπραγματευόμαστε�

Ο Ο.Γ.Α. λοιπόν κ. Υπουργέ είναι η
επαγγελματική ταυτότητά μας, ο μοναδικός προσδιορισμός μας και αυτό
ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.
Και αντί επομένως από ηθικής αλλά
και ουσιαστικής άποψης ο ΟΓΑ να
στηριχθεί και να υποστηριχθεί η πενιχρή συνταξιοδότηση των αγροτών,
οδηγήθηκε στο να γίνει ένα οικονομικά ανταποδοτικό ταμείο από το 1998.
Ένα ταμείο που συνέχισε με πολύ χαμηλές συνταξιοδοτικές απολαβές όλα
αυτά τα χρόνια (ωσάν να απευθυνόταν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας),
χωρίς ευνοϊκά καθεστώτα (ειδικά καθεστώτα), και χωρίς ειδικές παροχές
αν εξαιρέσει κανείς ένα ευτελές ποσό
για έξοδα κηδείας και ένα ελάχιστο
επίδομα για έξοδα τοκετού στην Ελληνίδα αγρότισσα ύψους 400 €. Με
μία μέση σύνταξη στις μέρες μας στα
400 €. Ένα ταμείο που πρώτο εδώ και
κάποια χρόνια ανέβασε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη.
Πια παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας θα γίνει με την πρωτογενή
διαδικασία σε διωγμό; Ποιος θα επενδύσει στην δουλειά του αγρότη όταν
το κράτος χωρίς να παρέχει καμιά
διευκόλυνση και κανένα προγραμματισμό μπαίνει συνέταιρος στο 50% του
εισοδήματος μας;
Τι υποδομές υγείας εχει ο αγρότης
στην περιφέρεια που να δικαιολογούν αυτά τα ποσά ; Τα νοσοκομεία
που κλείνουν από έλλειψη γιατρών
και προσωπικού, που υποχρεώνουν
τον αγρότη να φέρει ράμματα από το

φαρμακείο της γειτονιάς για να του
ράψουν το τραύμα; Που τον στέλνουν
στην Αθήνα με το παραμικρό γιατί δεν
μπορούν τα περιφερειακά νοσοκομεία να τον περιθάλψουν;
Ποιος αλήθεια φωστήρας των οικονομικών έβγαλε το συμπέρασμα ότι
με τη φορολογία στο μίνιμουμ 20% και
τις ασφαλιστικές εισφορές που προανέφερα , με το κόστος του ΦΠΑ στο
23% μπορεί να σταθεί μια αγροτική
εκμετάλλευση και να είναι ανταγωνιστική στην ευρωπαϊκή αγορά όταν
οι άλλες χώρες προστατεύουν τους
αγρότες τους σαν κόρη οφθαλμού.
Ποιος θεώρει σε έναν τομέα που
η απώλεια εισοδήματος τα τελευταία
χρόνια έχει ξεπεράσει το 40% υπάρχει αρκετό λίπος ώστε να πληρωθούν
αυτά τα εξωπραγματικά νούμερα;
Μήπως το νομοσχέδιο μας ήρθε
γραμμένο από την τρόικα με μόνο
στόχο την πληρωμή των δόσεων των
δανείων και αδιαφορώντας για την
επιβίωση των ελλήνων αγροτών;
Ε, λοιπόν όχι δεν θα περάσει το καινούριο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το θάνατο μας έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας και τη δουλεία
μας που ενώ κάποιοι την χλευάζουν
μπορεί αν στηριχτεί να βγάλει το κάρο
της Ελλάδας μας από τη λάσπη που
κάποιοι ηθελημένα έριξαν.
Από την μεριά μας λοιπόν ζητούμε
άμεσα το Υπουργείο Εργασίας και τον
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων:
• Να αναγνωριστεί η Υποχρέωση της

Πολιτείας απέναντι στον ΟΓΑ και
τους Αγρότες ασφαλισμένους του.
• Να προχωρήσει στην εκπόνηση μια
μελέτης βιωσιμότητας του ΟΓΑ.
• Να διαχωριστούν οι παροχές και
οι συντάξεις των κατά κυριο επάγγελμα αγροτών από τις παροχές και
συντάξεις τύπου «κοινωνικών πολιτικών» που έχει επωμισθεί ο ΟΓΑ
απ όλες τις πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
• Να αποτιμηθεί το προνοιακό έργο
του Οργανισμού και να του αποδοθούν όλες οι επιχορηγήσεις που
του αναλογούν για τις υπηρεσίες
που προσφέρει .
• Να προχωρήσουμε άμεσα στον
εκσυγχρονισμό και στην πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να
μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες
του Οργανισμού. (Ανασυγκρότηση
του Οργανισμού)
• Να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν τεχνολογικά οι Υπηρεσίες των τοπικών ανταποκριτών οι
οποίοι για μας τους αγρότες αποτελούν τον μοναδικό συνδετικό κρίκο
με τον Οργανισμό.
• Να ενταχθούν με αλλαγή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος όλοι οι
αλλοδαποί αγρεργάτες στο καθεστώς του εργοσήμου με τεράστια
οφέλη για τον Οργανισμό και ανάλογη αύξηση της πενιχρής αγροτικής σύνταξης .
Σε πρώτη φάση αλληλέγγυοι απέναντι στις άλλες τάξεις που πλήττονται
εξίσου βάρβαρα με μας στηρίζουμε
συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο της
ΑΔΕΔΥ το Σάββατο 16/1, γεμίζουμε τα
λεωφορεία της ΑΔΕΔΥ για την Αθήνα
γιατί σε αυτό τον αγώνα όλοι πρέπει
να είμαστε μια γροθιά .
Δεν υπάρχει δεν μπορώ να έρθω
στα καλέσματα των συντονιστικών
συνάδελφοι γιατί τότε θα έρθουν άλλοι στις κατασχέσεις των παρουσιών
μας από χρέη στο κράτος και τις τράπεζες και θα γίνουμε από νοικοκυραίοι εργάτες στην περιουσία μας με 300
ευρώ μηνιάτικο.
Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας να πάψουν να κρύβονται να
καταψηφίσουν και να μεταφέρουν στη
βουλή τα δίκαια αιτήματα μας ΑΛΛΙΩΣ
να μην τολμήσουν να έρθουν στα χωριά γιατί δεν θα φέρουμε καμιά ευθύνη για το τι θα συμβεί.

λαμπάδες γάμου

δώρα για κάθε περίσταση
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ • τηλ. 2741 0 89555
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Γιατί κόπηκαν τα δέντρα στον Πευκιά
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σικυωνίων, Βασίλης Δομετίου δίνει απαντήσεις για τα κλαδέματα
και τις κοπές δέντρων στον Πευκιά του Κάτω Διμηνιού
Για το θέμα της κοπής των δέντρων που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία ο κ. Δομετίου εξηγεί πώς τόσο στον Πευκιά όσο και στο Άλσος της
Μαγούλας πολλά δέντρα είχαν πάρει επικίνδυνες
κλίσεις και μάλιστα στην περίπτωση του Πευκιά
του Κάτω Διμηνιού μερικά δέντρα έπεσαν και
έχουν μείνει τμήματα του κορμού τους στο έδαφος. Τα δέντρα θα πρέπει να τεθούν σε αναγέννηση, επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν φυτευτεί
τεχνητά και δεν είναι άριστα προσαρμοσμένα στις
συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες.
Οι παρεμβάσεις που έγιναν αποσκοπούν στη
βελτίωση της αντιπυρικής προστασίας και πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και στη
διασφάλιση και προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, την αύξηση της βιοποικιλότητας, την
πρόληψη φυσικών κινδύνων και την άμβλυνση
των κλιματικών αλλαγών.
Συγκεκριμένα θα γίνει ανανέωση της κόμης
(κλαδεύσεις δέντρων σε ύψος 3 μέτρων από το
έδαφος ώστε να δημιουργηθεί πυρασφαλιστική
ζώνη εδάφους και κόμης), ή ακόμη και κοπή
ορισμένων δέντρων όπου είναι απαραίτητο,
αραιώσεις πυκνοφυτειών και υποβαθμισμένων
συστάδων και απομάκρυνση μέρους εύφλεκτης

βλάστησης.
Όπως εξηγεί ο κ. Δομετίου η υλοτομία έχει
περιοριστεί στην έκταση των 11,185 στρ. του
δημοτικού πάρκου Πευκιά Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού

όπου αφορά 36 δέντρα (κυρίως πεύκα) που υπέδειξε και προσημάνθηκαν από τον Δρ. Τσόπελα
Παναγιώτη κατά την επίσκεψή την 24/6/2015
και συμπερίληφθησαν στον από τον Ιούνιο του
2015 πίνακας Υλοτομίας που συνέταξε ο Δ/ντής
Δασών Ν. Κορινθίας κ. Καλλίρης Παναγιώτης. Τα
καυσόξυλα που θα προκύψουν από τις υλοτομίες
και αποκλαδώσεις θα διατεθούν για τις ανάγκες
των σχολείων ή σε απόρους κατοίκους του δήμου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Μετά την υλοτόμηση των 36 δέντρων πραγματοποιήθηκε η φύτευση άλλων δέντρων κυρίως
πεύκα και άλλα δασικά πλατύφυλλα όπως σφενδάμια, χαρουπιές και κουτσουπιές σε σύνολο 70.
Επίσης φυτεύθηκαν και θάμνοι (25) όπως σχίνοι
και μυρτιές όπου πρόσθεσαν στις εκτάσεις πέρα
των τεχνικών παρεμβάσεων, νέα αισθητική και
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Λόγω έντονων αντιδράσεων πολιτών για την υλοτομία των εν λόγω
δέντρων καθυστέρησε το έργο, καταλήγει ο κ.
Δομετίου, αλλά μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας όπου ακύρωσε τις ενέργειες
που είχαν γίνει, ολοκληρώθηκε το έργο με τον
τίτλο «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών Μαγούλας και Πευκιά Κάτω Διμηνιού.

Θα κλείσει το Κ.Υ. Γκούρας;
Μια ανάσα πριν το λουκέτο το κέντρο Υγείας Γκούρας - Συστέγαση ΙΚΑ και Κέντρου Υγείας Κιάτου
Μία αναπνοή πριν το κλείσιμο βρίσκεται το Κέντρο
Υγείας Γκούρας του Νομού
Κορίνθης το οποίο παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, οδηγούς
ασθενοφόρου, αντισηπτικών
και άλλων υλικών.
Ο διευθυντής του Κέντρου,
κ. Φιλάνδρας Αθανάσιος εξηγεί πώς η κατάσταση αυτή
οφείλεται στην αδράνεια της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Επίσης αναφέρει πως το
Κέντρο έχει αιτηθεί εδώ και
οχτώ χρόνια έναν ξηρό αναλυτή για ανάλυση αίματος,
χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Στο Κέντρο Υγείας Γκούρας, εξηγεί, υπάρχουν αυτή
τη στιγμή δύο γενικοί και
τρεις αγροτικοί γιατροί ενώ
το Κέντρο έχει άμεση ανάγκη από τουλάχιστον δύο
γενικούς γιατρούς ώστε να
βγαίνουν οι βάρδιες και οι
εφημερίες.
Όσον αφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ο κύριος
Φιλάνδρας απαντά πως κάτι
τέτοιο θεωρείται πολυτέλεια
αν και υπάρχουν ανάγκες για
έναν μικροβιολόγο και έναν
ακτινολόγο.
Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα και στο νοσηλευτικό

προσωπικό, όπου υπάρχει
μόλις ένας νοσηλευτής, ενώ
χρειάζονται επιπλέον τέσσερις ώστε να βγαίνουν φυσιολογικά βάρδιες και άδειες.
Ένα ακόμα ζήτημα υποστελέχωσης αποτελεί η ύπαρξη
ενός μόνον οδηγού ασθενοφόρου ο οποίος καλύπτει
μία βάρδια με αποτέλεσμα το
Κέντρο να μένει εκτεθειμένο
σε ενδεχόμενη αναγκαιότητα
μεταφοράς ασθενών.
Το Κέντρο Υγείας Γκούρας
δέχεται περίπου εννιακόσια
άτομα κάθε μήνα, σε μια περιοχή που αποτελείται από τρεισήμισι χιλιάδες κατοίκους η
οποία εκτείνεται όμως σε μία
έκταση πενήντα πέντε χιλιομέτρων συμπεριλαμβάνοντας
περίπου δώδεκα μικρά χωριά
τα οποία συχνά καταπονούνται από χιόνια, πάγο και ομίχλη.
Επίσης στην περιοχή φτάνουν πολλοί χειμερινοί επισκέπτες κυρίως λόγω της
λίμνης Δόξας και των τοπικών
χειμερινών
καταλυμάτων
αλλά και το καλοκαίρι συγκεντρώνει πολλούς ντόπιους
που επιστρέφουν από τα αστικά κέντρα, οπότε και ο πληθυσμός ευθύνης αυξάνεται.
Πηγή: LIFE2DAY.gr

Τάσος Λεονάρδος:
«Να ληφθούν υπόψη
οι ιδιαιτερότητες της
περιοχής»
Σχετικά με την πρόταση
του περιφερειακού διευθυντή
Υγείας για τη συστέγαση του
Κέντρου Υγείας και του ΙΚΑ
Κιάτου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων
επεσήμανε ότι ο δήμος πριν
2,5 χρόνια το είχε ζητήσει από
την κεντρική διοίκηση προτείνοντας να αξιοποιηθεί το
κτίριο του ΙΚΑ το οποίο έχει

σαφώς μεγαλύτερο χώρο. Βέβαια επισημαίνει ο κ. Λεονάρδος χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις όσον αφορά στην
πρόσβαση ασθενοφόρων και
αναπηρικών αμαξιδίων.
Αυτό που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο δήμο είναι
το επαπειλούμενο κλείσιμο
του κέντρου Υγείας Γκούρας,
που έχει προγραμματιστεί για
τις 25 του μήνα. Μείζον θέμα
καθώς θα λειτουργεί πλέον
σαν αγροτικό ιατρείο με ότι
αυτό συνεπάγεται αφού για

τη μεταφορά ασθενούς προς
το νοσοκομείο δεν θα υπάρχει
ασθενοφόρο και θα χρειάζονται τουλάχιστον δύο ώρες.
«Περιμένουμε τις οριστικές
απαντήσεις από τον κ. Γιαννόπουλο και ελπίζουμε να λάβει
υπόψη του τις ιδιαιτερότητες
της περιοχής πριν την εφαρμογή του κρατικού σχεδιασμού που αφορά τις μονάδες
πρωτοβάθμιας περίθαλψης»,
καταλήγει ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων.

Γνώμη
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H Μαριλένα πρωτεργάτης της νίκης του Κυριάκου�
Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στην Κορινθία με διαφορά μόλις 38 σταυρών. Είμασταν
σε θέση να γνωρίζουμε ήδη από
τον πρώτο γύρο ότι η μεθοδικότητα
Μητσοτάκη και ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός της πολιτικής του καμπάνιας είχε στα bullet points του και
την Κορινθία ως βαρόμετρο. Γι'αυτό
το λόγο είχε αναθέσει το σχεδιασμό
αυτό όπως και για τομείς της Πελοποννήσου στον Πρώην Δήμαρχο
Μελισσιών και Βριλησσίων Μανώλη
Γραφάκο.
Θερμό δημόσιο ευχαριστήριο μήνυμα ακολούθησε της νίκης από τον
στενό συνεργάτη του Προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
στο FACEBOOK στην επικεφαλής της
προσπάθειας Μητσοτάκη στο Νομό
Κορινθίας κ. Μαριλένας Σούκουλη
η οποία όπως πληροφορούμαστε
αξιοποιώντας στελέχη αγαπητά στην
αυτοδιοίκηση με τα οποία συμπορεύτηκε στις περιφερειακές εκλογές και

■■ Στην Κορινθία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε πρώτος στο νομό με
ποσοστό 50,4% και 2.264 ψήφους, έναντι 49,6% και 2.226 ψήφους
που έλαβε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

όχι μόνο συνέβαλλε στην ανατροπή.
Πιστεύουμε ένας νέος άνεμος αλλαγής αρχίζει να φυσάει με τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων με νέα
πρόσωπα που δεν κινήθηκαν αποκλειστικά μέσα στο στενό κομματικό
σωλήνα όπως η Μαριλένα Σούκου-

Ένωση δυνάμεων ενόψει νέου
ΕΣΠΑ ζήτησε ο Τατούλης
«Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε στη
νέα προγραμματική περίοδο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα υπέρ
των συμφερόντων των συμπολιτών
μας», τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά
την συνάντηση εργασίας που είχε
σήμερα με τους δημάρχους της Κορινθίας στα γραφεία της περιφερειακής ενότητας, για τη εξέλιξη των έργων και τον προγραμματισμό νέων
στην Κορινθία.
Ο περιφερειάρχης, παρουσία του
αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη, θεματικών αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών

συμβούλων της Κορινθίας, ενημέρωσε τους δημάρχους του νομού,
για την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαχείρισης του ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου, παρά τις αντιξοότητες, όπως είπε και τη μελετητική
ωριμότητα έργων ενόψει της νέας
Προγραμματικής Περιόδου.
Τέλος αναφορικά με τη στελέχωση και μη σωστή λειτουργία των
Κέντρων Υγείας, ο περιφερειάρχης
επανέλαβε την πάγια θέση της περιφέρειας Πελοποννήσου ότι «πρέπει
επιτέλους η κυβέρνηση να κατανοήσει ότι η ευθύνη λειτουργίας των
μονάδων υγείας θα πρέπει να έρθει
στην αιρετή Περιφέρεια».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

λη με σοβαρές αναφορές στον μεσαίο
χώρο και θα μετασχηματιστεί σε μια
σοβαρή λύση εξουσίας, όπως την έχει
ανάγκη ο τόπος.
Αξιομνημόνευτη όσο και διακριτική
ήταν και η στάση του γιατρού Χρήστου
Σεργεντανη που αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά μαζί με δεκάδες άλλα στελέχη κυρίως νέους ανθρώπους έφεραν
την ολική ανατροπή.

Δηλώσεις
Εν τω μεταξύ σε δηλώσεις της στον
τοπικό τύπο η κ. Σούκουλη σημείωσε

ότι η παράταξη της ΝΔ είναι ενωμένη
και προχωρά ενωμένη με κυρίαρχη
την ευθύνη να φέρει τη χώρα σε τροχιά
ανάπτυξης με μία δυνατή αντιπολίτευση αλλά και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και τις
δυνατότητές της κάτι που η κυβέρνηση
προσπαθεί να το θάψει.
Αναφερόμενη στην ιδεολογία του
φιλελευθερισμού που πρεσβεύει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης η κ. Σούκουλη
σημείωσε πώς ο κοινωνικός φιλελευθερισμός έχει ως στόχο την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας και την ζωογόνηση της μεσαίας τάξης. Όμως ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να
αναδείξει ένα στοιχείο: Ότι η κοινωνία
της εργασίας βγήκε μπροστά. Οι παραγωγικές δυνάμεις απέναντι στις παραγοντικές δυνάμεις.
Τέλος απαντώντας στο ερώτημα για
το τι ήταν αυτό που την έκανε να σταθεί
στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη
από την πρώτη στιγμή η Μαριλένα
Σούκουλη υπογράμμισε πως αυτό που
είδε και πίστεψε στον κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο ίδιος ως άνθρωπος δεν στρογγυλεύει τη γνώμη του, δεν προσπαθεί
να την κάνει αρεστή, προσπαθεί να είναι χρήσιμος και αποτελεσματικός. Κι
αυτό είναι ό,τι έχει ανάγκη η κοινωνία
μας και το δημόσιο συμφέρον.

Γνώμη
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Συστράτευση για την σωτηρία
του νοσοκομείου Κορίνθου
σθεσε, ότι υπάρχει πρόταση που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας κι
αφορά την ανασύνταξη των υγειονομικών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας
στο νομό και θα είναι έτοιμη είπε, να
ανακοινωθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Επισημαίνοντας, πως γίνεται πολύ συγκεκριμένη δουλειά για την ενίσχυση
της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ώστε να

αντιμετωπίζονται εκεί τα περιστατικά
και να μην επιβαρύνεται το νοσοκομείο.
Ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Δήμας
έκανε λόγο για συντονισμό δράσεων
και δήλωσε έτοιμος και διαθέσιμος να
βοηθήσει.
Υπάρχει καταγραφή των προβλημάτων, γίνεται συντονισμένη δουλειά από
την Υγειονομική Περιφέρεια και κατα-

βάλλεται προσπάθεια να λυθούν μικρά
και μεγάλα προβλήματα, ανέφερε στην
τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός. Επιπλέον ο
βουλευτής είπε ότι όλοι εντός νομού,
παραμερίζοντας την μικροπολιτική να
συμβάλλουν και να κάνουν το καλύτερο
που μπορούν.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΠΡΟ ΣΦΟ ΡΑ
ΔΩΡΕΑΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
50 ΣΗΜΕΙΩΝ
Δωρεάν τεστ σε:
•Αμορτισερόμετρο
•Συγκλησιόμετρο
•Τζογόμετρο
•Φρενόμετρο
•Αναλυτή καυσαερίων
•Διαγνωστικό μηχάνημα

Πλήρωση Φρέον: 25 ευρώ
Κάρτα καυσαερίων: 10 ευρώ

αϊκό

Γενικό σέρβις από 80 ευρώ

από

Βοχα
ϊκό

προς Βοχ

Συστράτευση του συνόλου των φορέων της Κορίνθου, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του
νοσοκομείου της πόλης, αλλά και των
λοιπών υγειονομικών δομών του νομού, αποφασίστηκε σε σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο με πρωτοβουλία του σωματείου
εργαζομένων, παρουσία των βουλευτών Κορινθίας.
Κατά την συζήτηση που διεξήχθη,
έγινε απολύτως αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων πέντε ετών
προκάλεσε οξυμένα προβλήματα στο
νοσοκομείο, τα οποία σχετίζονται τόσο
με την έλλειψη προσωπικού, όσο και
σε υλικά ή δευτερεύοντα ζητήματα που
σχετίζονται με την συντήρηση του κτιρίου κι αναφέρθηκε ότι «το νοσοκομείο
λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο του προσωπικού». Επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην παιδιατρική,
τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ώστε να
αντιμετωπιστούν άμεσα ζητήματα, ενώ
κατατέθηκαν και προτάσεις.
Εργαζόμενος, θέλοντας να δείξει τις
ελλείψεις σε προσωπικό, ανέφερε ότι
«το νοσοκομείο έχει ερημώσει» και ζήτησε να επιστρέψουν, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που έχει μετακινηθεί σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας
στο νομό, ώστε να δώσουν ανάσα σε
όσους έχουν απομείνει. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, «πασχίζουμε να
κρατήσουμε το σύστημα όρθιο, αλλά
χρειαζόμαστε βοήθεια» και πρόσθεσε,
σε λίγο καιρό αν δεν ληφθεί μέριμνα θα
πάψει να λειτουργεί το λογιστήριο γιατί
δεν υπάρχει προσωπικό.
Ο δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος
Πνευματικός ανέφερε ότι φτάσαμε εδώ
με ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά πρέπει να δούμε είπε, τι
θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να
βελτιωθεί το νοσοκομείο. «Δεν υπάρχει
ΜΕΘ και υπάρχει μια τραγική κατάσταση
στο νοσοκομείο κι αυτό δεν μπορεί να
συνεχιστεί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Πνευματικός. Προσθέτοντας,
«άκουσα προτάσεις και λύσεις που δεν
στοιχίζουν οικονομικά, αλλά απαιτείται
πολιτική βούληση» και ζήτησε να γίνει
σε επίπεδο νομού αναδιάταξη προσωπικού για να στελεχωθεί και να δουλέψει
το νοσοκομείο.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας
Μαρία Θελερίτη στην τοποθέτησή της
σημείωσε ότι είναι γνωστές οι προτεραιότητες και με την τελευταία προκήρυξη για πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού θα ενισχυθεί το νοσοκομείο
Κορίνθου, υπογραμμίζοντας πως είναι
η πρώτη φορά που γίνονται προσλήψεις
μετά από πέντε χρόνια.
Η κα Θελερίτη ανέφερε ότι έχει γίνει
καταγραφή, έχουν συγκεντρωθεί τα
προβλήματα που συσσωρεύτηκαν όλα
αυτά τα χρόνια της κρίσης και υπάρχει
επιτροπή που τα επεξεργάζεται. Πρό-

προς Μεσόγεια

Μπολάτι Κορινθίας
Τηλ.: 27410 51913

Εmail: dimkaravas@yahoo.gr

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

Δηµοτικό Σχολείο
Βραχατίου
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ

προς

Μπο

λάτι
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Η πραγματική ιστορία για τον Άγιο Βασίλειο
Μύθοι & πραγματικότητα

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ρωμαίοι
Την 25η Δεκεμβρίου
γιόρταζαν τα ΜπρουΓράφει ο
μάλεια (η λέξη υποδηΣχοινοχωρίτης
λώνει την μικρότερη
Κωνσταντίνος
ημέρα του χρόνου, dies
Ιστορικός –
brevissima > brevma >
συγγραφέας,
Αρχειονόμος –
bruma), όπου τιμούσαν
Βιβλιοθηκονόμος, την «ημέρα του αήττηυποψήφιος
του Ήλιου» (dies natalis
Διδάκτωρ
invicti solis).
Κέλτες
Στην παράδοσή τους υπάρχει ο καλοκάγαθος
γίγαντας Γκαργκάν,ο οποίος κουβαλούσε πάντα
ένα τεράστιο καλάθι γεμάτο δώρα.
Ιταλία
Στην παράδοση των Ιταλών υπάρχει η Λα
Μπεφάνα, η οποία μοίραζε δώρα στα παιδιά και
αποκάλυπτε στις νέες και τους νέους μυστικά
για το μελλοντικό τους γάμο. Αυτό το έκανε σαν
τιμωρία επειδή αμέλησε να ακολουθήσει τους
τρείς μάγους κατά την επίσκεψη αυτών στο νεογέννητο Χριστό.
Ρωσία
Στην παράδοση της προεπαναστατικής Ρωσίας
υπάρχει η γριά Μπαμπούσκα,η οποία καταδικάστηκε να τριγυρνάει την ημέρα των Θεοφανίων
και να μοιράζει δώρα στα παιδιά, επειδή έδωσε
λάθος κατευθύνσεις για το δρόμο πρός τη Βηθλεέμ.
Ολλανδία – Βέλγιο – Γερμανία
Στις χώρες αυτές το πρόσωπο του φορέα των
δώρων έχει ταυτιστεί με την ιστορία του Αγίου
Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων, ο οποίος
φημιζόταν για τη γενναιοδωρία του. Ο Άγιος Νικόλαος ενέπνευσε την μυθική μορφή του Sinter
Klaas, που τιμάται σε Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία.
Κατά τον 12ο αιώνα Γαλλίδες καλόγριες
μοίραζαν δώρα στη μνήμη του Αγίου Νικολάου
στις 6 Δεκεμβρίου. Αυτή θεωρείται και η απαρχή
του εθίμου στη δυτική κουλτούρα. Την ίδια εποχή γίνεται και η σύνδεση του Αγίου Νικολάου με
την πληθωρική σκανδιναβική θεότητα Οντίν, ο
οποίος διέθετε πλούσια γενειάδα και πετούσε
καβάλα σε οκτάποδο άλογο.
1.
Ο Άγιος Νικόλαος στην ορθόδοξη παράδοση. Ο Saint Nicholas στην
Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, το πρόσωπο του φορέα δώρων
έχει ταυτιστεί με την ιστορία του Αγίου Νικολάου,
αρχιεπίσκοπου Μύρων, που φημιζόταν για τη
γενναιοδωρία και τις καλές πράξεις του.
Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, ο Άγιος
Νικόλαος γεννήθηκε το 280 μ.Χ. στα Πάταρα, μια
παραθαλάσσια πόλη της Λυκίας, στη σημερινή
Τουρκία, από ευσεβείς και πολύ πλούσιους γονείς. Ο Νικόλαος, όμως, τους έχασε σε ηλικία
δεκατριών ετών εξαιτίας ενός λοιμού και έγινε
κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας, την οποία
διέθεσε για να ανακουφίζει τους φτωχούς και
όλους όσοι είχαν ανάγκη. Ο θείος του, που ήταν
ιερέας, τον έβαλε σε μοναστήρι ώστε να γίνει και
ο ίδιος ιερέας. Σε ένα ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα,
χειροτονήθηκε ιερέας και σε σύντομο χρονικό
διάστημα έγινε επίσκοπος Μύρων (σημ. το Ντεμρέ της νότιας Τουρκίας), παρόλο που ήταν πολύ
νέος. Ήταν γνωστός ως «το αγόρι επίσκοπος».
Την εποχή εκείνη, ο ρωμαίος αυτοκράτορας
Διοκλητιανός εξέδωσε διάταγμα, που όριζε ότι
όλοι οι υπήκοοι θα πρέπει να προσκυνούν τον

αυτοκράτορα σαν θεό. Η άρνηση του Νικολάου,
όπως και χιλιάδων άλλων χριστιανών να υπακούσουν στο διάταγμα, τους οδήγησε στη φυλακή.Ύστερα από δέκα χρόνια ο Νικόλαος και οι
υπόλοιποι φυλακισμένοι ελευθερώθηκαν χάρη
στον Μέγα Κωνσταντίνο, διάδοχο του Διοκλητιανού.
Το 313 μ.Χ. ο Νικόλαος έγινε και πάλι επίσκοπος Μύρων και απέκτησε ιδιαίτερα καλή φήμη.
Έφυγε από τη ζωή σε βαθύ γήρας το 330 ή 333/4
μ.Χ. Σύμφωνα με την Καθολική εκκλησία πέθανε
στις 6 Δεκεμβρίου του 342 μ.Χ. Την 6η Δεκεμβρίου τιμάται η μνήμη του και από τις δύο εκκλησίες, Ανατολική Ορθόδοξη και Δυτική.
Πώς, όμως, ο επίσκοπος Μύρων έγινε ο
Άγιος του Μπάρι; Πώς έγινε και ο θρύλος
του προστάτη των ναυτικών εξελίχθηκε σ’
αυτόν που προσφέρει δώρα στα παιδιά; Πώς
εμφανίστηκε στη δυτική Ευρώπη το έθιμο
της ανταλλαγής και της προσφοράς δώρων
στα παιδιά την ημέρα της μνήμης του Αγίου
στις 6 Δεκεμβρίου;
Με το πέρασμα των χρόνων η φήμη του ως
θαυματουργού αγίου εξαπλώθηκε στη δύση,
ιδιαίτερα μεταξύ των ναυτικών. Το 1087 τρία ιταλικά εμπορικά πλοία από το Μπάρι, επέστρεφαν
στην Ιταλία από την Αντιόχεια. Έκαναν στάση στη
Μύρα, προσκύνησαν τον τάφο του Αγίου προστάτη των θαλασσινών, καθώς και το μέρος που
έβγαινε το «Άγιο μύρο». Παρά τις αντιρρήσεις
των ντόπιων χριστιανών, έσπασαν τη σαρκοφάγο
του Αγίου και πήραν τα λείψανα με το πρόσχημα,
ότι θα τα διαφυλάξουν από τους Σελτζούκους που
διαφέντευαν την περιοχή.
Η πραγματική αιτία όμως έγκειται στο γεγονός
ότι ο τάφος του Αγίου υπήρξε ανέκαθεν τόπος
προσκυνήματος και η πόλη που τον φιλοξενούσε
απολάμβανε πολλά οικονομικά οφέλη από τους
προσκυνητές, που έρχονταν από διάφορα μέρη.
Έτσι, με την πρώτη ευκαιρία οι Ιταλοί θέλησαν να
κερδίσουν αυτά τα οφέλη.
Οι Ιταλοί ναυτικοί έφτασαν στο Μπάρι έχοντας
φτιάξει μια ειδική θήκη για τα λείψανα του Αγίου. Η υποδοχή του λαού υπήρξε θερμή και έγινε
μεγάλος εορτασμός, ενώ διαδόθηκαν φήμες ότι
εκείνη την ημέρα θεραπεύτηκαν σαράντα επτά
άνθρωποι και πολλοί άλλοι τις επόμενες ημέρες.
Οι κάτοικοι του Μπάρι έχτισαν προς τιμήν του
αγίου ένα μεγαλόπρεπο ναό, για να στεγάσουν
το λείψανό του, ο οποίος κηρύχθηκε ιερός τόπος
προσκυνήματος από τον πάπα Ουρβανό Β’. Πολύ
σύντομα ο ναός έγινε ένα από τα σπουδαιότερα
χριστιανικά κέντρα στη διάρκεια του μεσαίωνα.
Ακόμα και σήμερα την ημέρα της εορτής του γίνεται μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Μπάρι.
Μαζί όμως με τα λείψανα του Αγίου ήρθαν στη

Δύση και οι θρύλοι που τον συνόδευαν.Ο θρύλος
του Αγίου Νικολάου απέκτησε ιδιαίτερη φήμη και
άρχισε να απεικονίζεται με λευκή γενειάδα, να
πετάει στον ουρανό πάνω σε ένα λευκό άλογο.
Σύμφωνα με ένα γνωστό μύθο, ένας έμπορος
στα Πάταρα έχασε την περιουσία του και δεν
μπορούσε να ζήσει την οικογένειά του. Οι τρεις
κόρες του, για να βγάλουν την οικογένεια από τη
δύσκολη θέση, αποφάσισαν να ρίξουν κλήρο και
όποια έβγαινε, θα γινόταν πόρνη για να μαζέψει
χρήματα για την προίκα των άλλων δυο αδελφών
της. Ο κλήρος έπεσε στη μεγαλύτερη.
Ο Άγιος Νικόλαος έμαθε την τραγική κατάσταση της οικογένειας και θέλησε να βοηθήσει. Έτσι,
κατά τη διάρκεια της νύχτας για να μη γίνει αντιληπτός, έριξε χρυσό από την καμινάδα και αυτός
προσγειώθηκε μέσα σε μια κάλτσα, που οι κόρες είχαν κρεμάσει στο τζάκι για να στεγνώσει.
Έτσι, προέκυψε το έθιμο να μπαίνουν τα δώρα
σε κάλτσες κρεμασμένες στο τζάκι. Επίσης,
επειδή ο Άγιος Νικόλαος δώριζε στους ανθρώπους ό,τι είχαν ανάγκη, προέκυψε το έθιμο της
ανταλλαγής δώρων την παραμονή της ημέρας
του θανάτου του. Τα έθιμα αυτά γνώρισαν μεγάλη
αποδοχή στη μεσαιωνική Ευρώπη, ιδιαίτερα στην
Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου τα δώρα
ήταν συνήθως χειμωνιάτικα φρούτα, καρύδια και
γλυκά.
Στην ορθόδοξη παράδοση έγινε ο προστάτης
των παιδιών και των ναυτικών. Επιπλέον, είναι
ο προστάτης της Μόσχας και της γεωργίας στη
Ρωσία, και του ναυτικού στην Ολλανδία. Στην
Ολλανδία, τα χρόνια εκείνη ο Προτεσταντισμός
απαγόρευε την αναγνώριση αγίων. Όμως ο Άγιος
Νικόλαος επέζησε με το όνομα Sinter Klaas, ο
οποίος την 6η Δεκεμβρίου παριστάνεται με ιερατική στολή και επισκοπική ράβδο να μοιράζει
δώρα στα παιδιά.
Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες για να μεταμορφωθεί η εικόνα του καλού επισκόπου σε
αυτήν του Άη Βασίλη με τα κόκκινα. Με τα χρόνια
ο Saint Nicholas μετατράπηκε σε Santa Claus και
το έθιμο της ανταλλαγής δώρων συνδέθηκε σιγά,
σιγά με τα Χριστούγεννα. Να σημειωθεί ότι κατά
τον 19ο αιώνα ο Άγιος Νικόλαος θεωρήθηκε σε
ολόκληρη περίπου την Ευρώπη το christkindlein
δηλαδή ως το παιδί του Χριστού.
2.
Από τον Saint Nicholas στον
Sinter Klaas
Στα χρόνια της μεταρρύθμισης του προτεσταντισμού, η Καθολική εκκλησία βρισκόταν σε
παρακμή. Ο Μαρτίνος Λούθηρος δε δεχόταν τη
λατρεία των αγίων και θεωρούσε, ότι η γιορτή
του Αγίου Νικολάου ήταν «παιδική και ψεύτικη»,
με αποτέλεσμα η φήμη του Αγίου να περιοριστεί
σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Στις Κάτω Χώρες

όμως και ιδίως στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, ο
Sinter Klaas (Saint Nicholas) εξακολουθούσε να
λατρεύεται από τους προτεστάντες ως προστάτης
των ναυτικών, των εμπόρων και των παιδιών.
Οι Ολλανδοί, που ήταν ναυτικός λαός, μετέφεραν τη φήμη του Αγίου Νικολάου από την Ιταλία
και την Ισπανία στο Άμστερνταμ. Επηρεασμένοι
από τη συμμαχία τους με τους Ισπανούς και
συμμετέχοντας στις πανηγυρικές τους εκδηλώσεις για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, σύντομα
τον συγχώνευσαν με ένα δικό τους παγανιστικό, πληθωρικό τοπικό ήρωα του χειμώνα, τον
Wooden, που ήταν γερμανικής και σκανδιναβικής προέλευσης. Η θεότητα αυτή διέθετε πλούσια γενειάδα και πετούσε καβάλα σε οκτάποδο
άλογο.
Η νέα μορφή του Αγίου Νικολάου για τους Ολλανδούς δεν είχε πια αυστηρή μαύρη γενειάδα,
αλλά ολόλευκη και πολύ μεγάλη. Δεν έμοιαζε με
τον αδύνατο, αυστηρό Επίσκοπο των Καθολικών.
Αντίθετα, ερχόταν με πλοίο από την Ισπανία, είχε
μαζί του ένα μαυριτανό βοηθό τον Zwart Piet
(Μαύρο Πητ) και γύριζε τη χώρα καβάλα στο
άσπρο άλογό του. Η φιγούρα του Sinter Klaas
μπορεί ακόμη να γυρίζει στους δρόμους και τα
κανάλια του Άμστερνταμ, όμως το ταξίδι του συνεχίστηκε στην Αμερική.
3.
Από τον Ολλανδό Sinter Klaas
στον Αμερικανό Santa Claus
Το όνομα «Santa Claus» αποτελεί μια παράφραση του Ολλανδικού ονόματος «Sinter Klaas».
Προέκυψε από το όνομα Claus (Klaas και Claus
από το Nicholas ή Nicholaus).
Το έτος 1626 Ολλανδοί Καλβινιστές μεταναστεύοντας στην Αμερική, πήραν μαζί τους για
φυλακτό και την εικόνα του Αγίου Νικολάου
(Sinter Klaas). Το Νέο Άμστερνταμ, που αργότερα
ονομάστηκε Νέα Υόρκη, ήταν ο επόμενος σταθμός του Αϊ Βασίλη. Στην Αμερική, ο Άγιος Βασίλειος αλλάζει μορφή και αποκτά αμερικάνικα
χαρακτηριστικά.
Στην Αμερική για πολλά χρόνια, εξαιτίας της
επικράτησης των αγγλικής καταγωγής μεταναστών, ο Sinter Klaas παρέμεινε στα αζήτητα,
ώσπου το έτος 1773 επανεμφανίζεται. Το Δεκέμβριο του 1773 και του 1774, εφημερίδα της
Νέας Υόρκης αναφέρει, ότι ομάδες ολλανδικών
οικογενειών συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν
την επέτειο του θανάτου του Αγίου Νικολάου.
Το 1804 ο John Pintard, μέλος της Ιστορικής Κοινότητας της Νέας Υόρκης (New York
Historical Society), στην ετήσια συγκέντρωση
του συλλόγου στην πόλη της Νέας Υόρκης, μοίρασε ξυλογραφίες με τη μορφή του Αγίου Νικολάου. Το φόντο της εικόνας περιλάμβανε οικείες
εικόνες του Αγίου με έντονες τις αρχικές ορθόδοξες ρίζες της, αλλά και με ένα τζάκι δίπλα του
που είχε κρεμασμένες πάνω του κάλτσες γεμάτες δώρα,παιχνίδια και φρούτα. Η εικόνα αυτή
υπονοούσε την επίσκεψη του Αγίου στα σπίτια.
Επί της εικόνας αναγραφόταν ρητά η εορτή στις
6 Δεκεμβρίου και το πραγματικό ελληνικό όνομα
του Αγίου Νικολάου.
Αυτός όμως που ανασκεύασε το θρύλο, φαίνεται ότι είναι ο Αμερικανός λαϊκός συγγραφέας Washington Irving. Το 1809, γράφοντας την
ιστορία της Νέας Υόρκης για λογαριασμό του
Ιστορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, ανέφερε
τον Άγιο Νικόλαο σαν τον προστάτη άγιο της Νέας
Υόρκης. Εκεί ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζεται ως
πολεμικός προστάτης των Αμερικανών επαναστατών, σαν ένα αντίβαρο του Αγίου Γεωργίου,
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αποστεωμένη εικόνα του Father Christmas μια άλλη διάσταση, που
αντικατόπτριζε την αφθονία και την ευμάρεια της Αμερικανικής
κοινωνίας εκείνης της εποχής.
Μετά το τέλος του Αμερικανικού Εμφύλιου, κυκλοφόρησε η πιό
γνωστή απεικόνιση του Αγίου, όπου παρουσιάζεται να διακοσμεί
ένα έλατο, να φτιάχνει παιχνίδια, να διαβάζει παραμύθια στα παιδιά και να εξερευνά τον κόσμο με το τηλεσκόπιό του πρός αναζήτηση σοφών παιδιών. Στη δημοφιλία του Άη Βασίλη συμμετοχή είχε
και το παιδικό βιβλίο «The Life and Adventures of Santa Claus»
που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το έτος 1902.
Ο Αμερικανός Άγιος Βασίλης δείχνει το όνειρο της τότε αμερικανικής κοινωνίας,η οποία στηριζόταν στην ευημερία, την καλοπέραση,την ευδαιμονία, την αγαθοσύνη και την μακροημέρευση του
ανθρώπου. Απέρριπτε την ηθική που δίδασκε ο Χριστιανισμός. Δεν
καταδίκαζε τους πλούσιους, ούτε απαιτούσε από αυτούς να δίνουν
και στους φτωχούς, αντίθετα μοίραζε δώρα και στα πλούσια και
στα φτωχά παιδιά χωρίς να ξεχωρίζει.
4.
Ο Santa Claus της Coca-Cola
Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η στολή του Αϊ Βασίλη είχε
τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Τι έγινε, όμως, και άλλαξε
μορφή; Ποιος τον έκανε έτσι, όπως ακριβώς τον γνωρίζουμε σήμερα;
H πρώτη εταιρία που χρησιμοποίησε τον Άγιο Βασίλη ήταν η
εταιρία αναψυκτικών «white Rock Beverages» το έτος 1915 για
να πουλήσει μεταλλικό νερό. Η ίδια εταιρία τον ξαναχρησιμοποίησε το 1923 για να πουλήσει το αναψυκτικό τζίντζερ – έιλ. Αν και
ο σκιτσογράφος Τόμας Νάστ φαντάστηκε πρώτος την εικόνα του Άϊ
Βασίλη, η εταιρία Coca-Cola όμως αποτέλεσε την αφορμή για να
γίνει η μορφή του τόσο δημοφιλής. Η Coca-Cola δημιουργήθηκε
στα τέλη του 19ου αιώνα. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε, σκοπός της
εταιρίας για το προϊόν ήταν να λανσαριστεί ως ένα προϊόν με θεραπευτικές ιδιότητες.
Κατά τη δεκαετία του 1930, οι πωλήσεις του προϊόντος είχαν πέσει αισθητά. Η εταιρία τότε αποφάσισε να χρησιμοποιήσει
τον Santa Claus στη χειμωνιάτικη διαφημιστική της εκστρατεία
και ανέθεσε σε έναν άλλο Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Huddon
Sundblom (Χέιντον Σάντμπλομ), να τον σχεδιάσει. Εκείνος διάλεξε
για τον Άγιο τα χρώματα του δημοφιλούς αναψυκτικού, για να σηματοδοτεί στους καταναλωτές το
συσχετισμό του κόκκινου της Coca Cola και του Άη
Βασίλη. Να σημειωθεί ότι μέχρι τότε ο Άγιος Βασίλης
απεικονιζόταν με πράσινα ρούχα.
H νέα εικόνα περιλάμβανε έναν λευκό άνδρα που
φορούσε μαύρες μπότες, μακρύ κόκκινο σκουφί,
κόκκινη στολή, είχε λευκή γενειάδα, άσπρη γούνα,
έλκηθρο και οκτώ τάρανδους, και έφερνε χαρά στην
οικογένεια απλά με ένα μπουκάλι coca cola. Η Coca
Cola χρησιμοποίησε την εικόνα αυτή για να αυξήσει την κατανάλωσή της κατά την χειμερινή περίοδο
μέσω των γνωστών της διαφημίσεων. Στη συνέχεια
οι εφημερίδες αναπαρήγαγαν τον μύθο. Αυτή η εικόνα παραμένει μέχρι σήμερα.
5.
Συμπέρασμα
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει μέχρι σήμερα ο αγαπημένος άγιος
των παιδιών. Το διαχρονικό ερώτημα που υπάρχει
και σχετίζεται με την ύπαρξή του, αφορά κυρίως τη
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που ήταν ο προστάτης του αγγλικού στρατού. Ο Washington Irving
δανείστηκε στοιχεία από την ολλανδική εκδοχή του Αγίου Νικολάου και τον περιέγραψε να έρχεται πάνω στο άλογό του την παραμονή της εορτής του και να μοιράζει δώρα.
Το έτος 1812 ο συγγραφέας Washington Irving αναθεώρησε το
βιβλίο του και ο Άγιος Νικόλαος εμφανιζόταν μέσα σε ένα βαγόνι,
το οποίο μπορούσε και πετούσε πάνω από τα δέντρα.
Το Δεκέμβριο του έτους 1823, ο προτεστάντης αστός καθηγητής
Κλέμεντ Κλάρκ Μούρ έγραψε για τις τρείς κόρες του ένα χριστουγεννιάτικο παιδικό ποίημα με τίτλο «Η νύχτα του Άγιου Νικόλα»
ή όπως έμεινε γνωστή «The Night before Christmas» (Η νύχτα
πριν από τα Χριστούγεννα) και το δημοσίευσε σε μια εφημερίδα
της Νέας Υόρκης. Στο ποίημα αυτό περιέγραφε τον Άγιο Νικόλαο
σαν καλικάντζαρο που έμπαινε στα σπίτια από την καμινάδα και
ταξίδευε με ένα ιπτάμενο έλκηθρο που το έσερναν οκτώ τάρανδοι:
Ντάσερ, Ντάνσερ, Μπράνσερ, Βίξεν, Κόμετ, Κιούμπιντ, Ντόντερ και
Μπλίτσεν.Έχοντας με αυτό τον τρόπο δανειστεί στοιχεία από τη φιγούρα του Irving, αλλά και από γερμανικούς και σκανδιναβικούς
μύθου, η αμερικανική εκδοχή του Santa Claus και της δράσης του
στη σημερινή παγκόσμια αποδοχή ήταν πια γεγονός.
Η ιστορία αυτή εικονογραφήθηκε το 1863 κατά τη διάρκεια του
αμερικανικού Εμφυλίου από τον χιουμοριστικό πολιτικό καρτουνίστα Τόμας Νάστ, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν
στο Harper’s Weekly, το μεγαλύτερο εικονογραφημένο περιοδικό
της εποχής και του είχε ανατεθεί να απεικονίζει με αλληγορικές
εικόνες τα δρώμενα του πολέμου. Μία από αυτές ήταν «Ο Άγιος
Βασίλης στο στρατόπεδο», όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο
Άγιος με τα χαρακτηριστικά ενός ευτραφούς, ροδαλού άνδρα, στολισμένου από άστρα, ο οποίος μοίραζε δώρα σε ένα στρατόπεδο
των Βορείων.
Ο σκιτσογράφος Τόμας Νάστ δανείστηκε για τη δημιουργία του
στοιχεία από γερμανική λαϊκή παράδοση των Χριστουγέννων, αλλά
και την παραδοσιακή μορφή του πλανόδιου Γερμανού εμπόρου.
Βασισμένος στην επιτυχία που γνώρισε το έργο του ο Ναστ συνέχισε να παράγει σχέδια του Άγιου Βασίλη κάθε Χριστούγεννα
κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Και η σύλληψή του έγινε
αποδεκτή, γιατί έδωσε στην παραδοσιακή ασκητική, αυστηρή και
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σχέση του κοκκινοφορεμένου με την άσπρη γενειάδα παππού με
την ελληνική χριστιανική παράδοση και λιγότερο με την προσφορά
των δώρων.
Η σημερινή μορφή του Άϊ – Βασίλη αποτελεί μια διεθνή λαογραφική μορφή, η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και ενήλικους
που υπήρξαν «καλοί» κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν είναι τίποτα
άλλο, παρά ένα συνονθύλευμα διαφορετικών μύθων από διαφορετικές εποχές και περιοχές του κόσμου, το οποίο εξελίχθηκε μέσα
στο χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Σε κάθε περίπτωση ο σημερινός Άη Βασίλης είναι δημιούργημα του Αγγλοσαξονικού κόσμου και απηχεί την νοοτροπία του.
Ειδικότερα, για τους Αμερικάνους είναι ο Σάντα Κλάους (Άγιος
Νικόλαος), για τους Αγγλοσάξωνες είναι ο father christmas, για
τους Γάλλους είναι ο Πέρ Νοέλ, για τους Ολλανδούς είναι ο Σίντερ
Κλάας, για τους Γερμανούς είναι ο Βάϊναχτσμαν, για τους Ιταλούς
είναι ο Babbo Natale, για τους Κινέζους είναι ο Λάμ-ΚουνγκΚουνγκ (ο καλός γερο-πατέρας) και για τους Ιάπωνες είναι ο
Χοτέισο.
Για εμάς τους ελληνορθόδοξους ο Άγιος Βασίλειος, όπως παρουσιάζεται σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ, αφού αποτελεί εφεύρεση
της Coca Cola. Για εμάς τους Ορθόδοξους, ο Άγιος Βασίλειος είναι ο
Μέγας Βασίλειος που έζησε στη Καππαδοκία και αφιέρωσε σχεδόν
ολόκληρη τη ζωή του στη βοήθεια πρός τον συνάνθρωπο.
Αποτελεί ουσιαστικά το σύμβολο της λιτότητας και της ασκητικής ζωής της Ορθοδοξίας. Είναι ένας ασκητής που ακολουθούσε
τα χριστιανικά πρότυπα και ιδεώδη. Στα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
«βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι», για να προσφέρει
ως δώρο τη σταθερή και διαχρονική χαρά της γνώσης στο σπιτονοικοκύρη.
Στην παγκόσμια ιστορία θεωρείται ως ο εμπνευστής, αλλά και ο
πρώτος δημιουργός της οργανωμένης φιλανθρωπίας.
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α κατηγορια κορινθιασ
Mε απόλυτη ισοβαθμία στην κορυφή Κόρινθος 06
και ΑΟ Ζευγολατιού έχουν αφήσει πίσω τον τρίτο Παννεμεατικό και ξεκαθαρίζουν το τοπίο ως δύο μοναδικοί μονομάχοι διεκδικητές του τίτλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δάφνη Εξαμιλίων – Κόρινθος
Πανκαμαριακός – Κόρινθος 2006
Παννεμεατικός – Ατρόμητος Χιλιομ.
ΑΟ Ζευγολατιού – Ολυμπιακός Άσσου
Τενεάτης Αθικίων – Θύελλα Πετρίου
Ολυμπιακός Λουτρακίου – Ελλάς Βέλου
Ηρακλής Λεχαίου – Αστέρας Δερβενίου
Κύψελος – Πέλοπας Κιάτου

1-2
0-2
1-2
5-0
0-1
2-0
2-0
0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓ Ν
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
16 14
2. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
16 14
3. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
16 11
4. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
16 8
5. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 16 7
6. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 16 7
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 16 7
8. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 16 6
9. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
16 5
10. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 16 5
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 16 5
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
13. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
16 5
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
15. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 16 2
16. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
16 0

Ι
1
1
0
4
5
2
2
4
6
4
4
16
3
16
1
4

Η
1
1
5
4
4
7
7
6
5
7
7
5
8
3
13
12

Β
43
43
33
28
26
23
23
22
21
19
19
3
18
4
7
4

Β κατηγορια κορινθιασ

Γ2 κατηγορια κορινθιασ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 3-0

ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

1-3

ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ- ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ

1-1

ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ- ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ

3-0

ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ- ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ

2-2

2-1

ΑΠΕΣΣΑΣ -ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ

2-2

0-0

ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

2-2

ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ

1-0

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ -ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

2-5

ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ -ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

3-1

ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΤΑΡΣΙΝΑ '97

0-1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ -ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ

ΑΓ Ν

Ι

Η

Β

1.

ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ

15 12 3

0

39

2.

ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ

15 11 3

0

36

3.

ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ

15 9

1

4

28

4.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

15 7

4

4

5.

ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

15 7

3

6.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.

15 7

7.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΜΑΔΑ

ΑΓ Ν

Ι

Η

Β

1.

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

12 10 0

1

33

2.

ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.

12 6

3

2

22

27

3.

ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ

12 6

2

3

21

4

25

4.

Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

12 5

1

5

19

3

4

25

15 5

4

5

19

5.

ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

12 5

1

5

16

8.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 15 3

6

5

16

6.

ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 12 4

3

4

16

9.

ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

15 4

3

7

16

7.

ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ

12 5

0

6

16

10. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘ. 15 3

4

7

16

8.

ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

12 4

1

6

14

11. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 15 3

4

7

16

9.

Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ

12 5

1

5

13

12. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.

15 4

1

9

13

13. ΤΑΡΣΙΝΑ '97

15 2

1

11 10

12 3

2

6

12

14. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 15 1

2

11

11. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 12 3

3

5

11

12. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ

1

9

2

Επόμενη αγωνιστική

Επόμενη αγωνιστική

24/1/16 ώρα 3.00 το απόγευμα

23/1/16 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ- ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ- ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06- ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
Ν.ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ- ΤΕΝΕΑΤΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ- ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ- ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ

ποδοσ φ αιρο

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ -ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ -ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑΡΣΙΝΑ '97 -ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ -ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

5

10. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

12 1

Επόμενη αγωνιστική
24/1/16 ώρα 11.00 το πρωί

ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ- ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΠΕΣΣΑΣ- ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
24/1/16 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ- ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ- ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ- ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ- ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
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Βήμα βήμα προς τα ψηλά�
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ 3-1

σοι, 77% υπ -62% άριστες) / Γκαράς (λ,
50% υπ -33% άριστες), Ντίνας, Τερζής,
Εφραιμίδης, Καρασαββίδης.

Δηλώσεις

ΠΑΟΚ κάνοντας εύκολα το 25-20 και το
2-1 στα σετ.
Στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης
ο Παμβοχαϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά, και ο ΠΑΟΚ φάνηκε να μην έχει
ενέργεια και δυνάμεις κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Παμβοχαϊκός και προηγήθηκε με 8-3, 11-5 και 16-8, ο ΠΑΟΚ
προσπάθησε να ξαναμπεί στον αγώνα
για να ισοφαρίσει στα σέτ αλλά ο Παμβοχαϊκός κράτησε την διαφορά και στο
τέλος επικράτησε με το 25-20 στο τέταρτο σετ και πανηγύρισε το 3-1 και τη
μεγάλη αυτή νίκη.
Από την ομάδα του Παμβοχαϊκού,
όπως είπαμε ξεχώρισαν ο Daniel
groenveld, o Rodrigo leadro ο Παναγιώτης Πελεκούδας και ο Daniel jvd
αλλά και ο Δημητριάδης που μοίρασε
το παιχνίδι καλά, επωφελούμενος της
καλής υποδοχής
Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Πέτρος
Πέτρογλου, Γιαννής Τακουρίδης και ο

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

Γκεοργκίεφ,υστέρησαν ο Σεπέδα και ο
Χιμένεθ προφανώς επηρεασμένοι από
το ταξίδι της επιστροφής τους λόγου
του Προολυμπιακού τουρνουά που
συμμετείχαν.
Τα σετ: 3-1 (25-23, 20-25, 25-20, 2520)
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ
(Χριστόπουλος):
Δημητριάδης 1 (1/3 επ), Γκρόνβελντ
16 (15/20 επ, 1 μπλοκ, 60% υπ - 33%
άριστες), Βαν Ντορν 10 (6/9 επ, 2 άσσοι,
2 μπλοκ), Ροντρίγκο 22 (17/31, 3 άσσοι,
2 μπλοκ 58% υπ -42% άριστες), Πελεκούδας 10 (9/12 επ, 1 μπλοκ), Κάιο 10
(9/23 επ, 1 άσσος) / Εφραιμίδης (λ, 61%
υπ -50% άριστες), Γεωργίου, Παπαδόπουλος, Παναγιωτάρας.
ΠΑΟΚ (Καλμαζίδης): Χιμένες 11
(8/15 επ, 3 μπλοκ, 43% υπ - 19% άριστες), Κουρνέτας, Σεπέδα 15 (13/30 επ,
2 μπλοκ), Τακουρίδης 9 (6/11 επ, 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γκεοργκίεφ 8 (6/6 επ, 2
μπλοκ), Πέτρογλου 14 (10/16 επ, 4 άσ-

Γιώργος Χριστόπουλος
(Προπονητής Παμβοχαϊκού):
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου,
κάναμε μια σπουδαία και καθαρή νίκη
ήμασταν καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι
και σε όλους τους τομείς.
Αυτή η νίκη μας δίνει κουράγιο και
μας τροφοδοτεί με αυτοπεποίθηση και
ενέργεια για την δύσκολη συνέχεια.
Παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.(Η επιστροφή του Παπαδόπουλου στις ΗΠΑ και του Παναγιωτάρα
που στρατεύεται) πιστεύω ότι είμαστε
σε πολύ καλό δρόμο, και κατάσταση και
περισσότερο από ότι πιστεύαμε στην
αρχή του πρωταθλήματος.
Ευχαριστούμε τους φίλους μας για
τη στήριξη στην ομάδα και τους ανταποδώσαμε μία μεγάλη νίκη».
Μανώλης Δημητριάδης (Αρχηγός
Παμβοχαϊκού):
Πολύ μεγάλη νίκη επι του νταμπλούχου ΠΑΟΚ η σημερινή, η ομάδα έπαιξε
πάρα πολύ καλά σήμερα, (ίσως έκανε
το καλύτερο της παιχνίδι μέχρι στιγμής)
και έδειξε ότι το ήθελε πάρα πολύ το
παιχνίδι, και τελικά πήραμε αυτό που
μας άξιζε ένα καθαρό τρίποντο.
Χαλαρώνουμε και χαιρόμαστε την
σημερινή νίκη,και από αύριο συνεχίζουμε συγκεντρωμένοι και με σοβαρότητα την προετοιμασία για το επόμενο
δύσκολο παιχνίδι με την Κηφισιά.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο
που ήρθε και μας συμπαραστάθηκε,
και χάρηκε την σημερινή μας νίκη,και
τον καλώ να έρθει και στα επόμενα παιχνίδια.

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

Με μεγάλους πρωταγωνιστές, τους
ακραίους στην επίθεση αλλά και στην
άμυνα τον Καναδό Groenveld (75%
ποσοστό ευστοχίας) τον Βραζιλιάνο
Rodrigo(55% ποσοστό ευστοχίας ) και
τον Πελεκούδα (75% ποσοστό ευστοχίας) τον Καναδό Daniel jvd (67% ποσοστό ευστοχίας)από το κέντρο ο Παμβοχαϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ για
την 12η αγωνιστική και ισοβαθμεί μαζί
του με 23 βαθμούς,αλλά καταλαμβάνει
την 4η θέση λόγο της σημερινής του
νίκης.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο πρώτο
σετ και προηγήθηκε στο πρώτο τεχνικό
ταιμ άουτ με 6-8 ωστόσο στη συνέχεια
ο Παμβοχαϊκός με βελτίωση στην άμυνα και με αποτελεσματικές επιθέσεις
από τους rodrigo και groenveld έκανε το 16-11 και το το 18-13...,κάπου
εκεί όμως ο ΠΑΟΚ με μπροστάρη τον
Πέτρογλου(που ήταν και ο κορυφαίος
του ΠΑΟΚ) από την γραμμή του σέρβις,
κατάφερε να μειώσει σε 18-17,όμως η
ομάδα μας έδειξέ σοβαρότητα και κατάφερε να διατηρήσει το μικρό προβάδισμα και να κατακτήσει το πρώτο σετ
με 25 -23.
Μόνο στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ έβγαλε όλη την αντίδραση που είχε για αυτό
το μάτς και με τον Πέτρογλου, Τακουρίδη και Γκεοργκιεφ (που τελείωσε τον
αγώνα με 6/6 επιθέσεις)είχε σταθερά το
προβάδισμα σε όλο το σετ, δεν απειλήθηκε ποτέ από την ομάδα του Παμβοχαϊκού και έτσι το κατέκτησε ευκολά με
25-20.
Το τρίτο σετ ήταν το κλειδί για το που
θα γύρει η πλάστιγγα,καθώς οι ομάδες
πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι το 16-16.
Κάπου εκεί o Rodrigo ξαναπήρε το
«όπλο» του και από το 16-16 ο Παμβοχαϊκός προηγήθηκε με 20-16,μην
αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Γιώργος Μ. Χαριτάτος

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

BA, BS, MD, PhD, DFM

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
v
v
v
v

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

v

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

v

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

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

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

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

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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Φεστιβάλ Θεάτρου από τη "Μηκώνη"
Το Νομικό Πρόσωπο Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» διοργανώνει
από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και
το Μάρτιο του 2016 Φεστιβάλ Θεάτρου. Θεατρικά σχήματα από την Κορινθία συμμετέχουν παρουσιάζοντας
τις θεατρικές παραγωγές τους χωρίς
διαγωνισμό. Η διοργάνωση έχει σαν
στόχο να δημιουργηθεί μια δυναμική
διαδημοτικής ανταλλαγής πνευματικών αγαθών μέσα από διαφορετικές
σκηνοθετικές απόπειρες και ερμηνείες και ταυτόχρονα να προσφέρει
σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να δουν παραστάσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.
Το Ερασιτεχνικό Θέατρο στην Κορινθία έχει μια ιδιαίτερη δυναμική που
αξίζει να προβληθεί και θεσμικά. Η
πρώτη προσπάθεια γίνεται φέτος.
Τόπος συνάντησης το Δημοτικό Θέατρο Κιάτου στο Δημαρχείο Δ. Σικυωνίων, Καλογεροπούλου 8, Πλ. Ελευθερίας, Κιάτο
Πρόγραμμα
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
Ο ΦΟΝΙΑΣ του Μήτσου
Ευθυμιάδη
Ώρα έναρξης : 8:30 μ.μ. | Είσοδος 3 €
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ | Θέατρο
Περιγιαλίου
Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ του
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
Ώρα έναρξης : 8:30 μ.μ. | Είσοδος 3 €

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ | Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι
Οι περιπέτειες της Χριστίνας | Παιδική θεατρική παράσταση

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Θεατρική Σκηνή Κορίνθου
ΑΝΕΜΗ
Παντρολογήματα (Les marriages)
|Νικολάι Γκόγκολ|Σατιρική
κωμωδία
Ώρα έναρξης : 8:30 μ.μ. | Είσοδος 3 €
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Σύλλογος Πολιτισμού «Σαν
Παραμύθι» |Τμήμα παιδικού
Θεάτρου/θεατρικού παιχνιδιού
Βασίλισσα του χιονιού | Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν
Ώρα έναρξης : 7:30 μ.μ. | Είσοδος 3 €

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ







ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
Τμήμα Θεάτρου Ενηλίκων του
ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ… |Βασισμένη
σε μονόπρακτα του

Τσέχωφ|Κωμωδία
Ώρα έναρξης : 8:30 μ.μ. | Είσοδος
ελεύθερη
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
Εναλλακτική ομάδα αφήγησης ‘Τα
μαύρα μάτια σου’
Ο Βασιλιάς ο Χασάν και ο Αράκος
| Μουσικό παραμύθι σκιών |
Διαδραστικό
Ώρα έναρξης : 8:30 μ.μ. | Είσοδος 3 €

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ
Κορινθιακό θέατρο Βασίλης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ


Ρώτας
Η Εβραία & Ο ζητιάνος ή το
ψόφιο σκυλί|2 Μονόπρακτα του
Μπέρτολ Μπρεχτ
Ώρα έναρξης : 8:30 μ.μ. | Είσοδος 3 €

Με μεγάλη επιτυχία το Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι της Νέας Διάπλασης
παρουσίασε στο Φεστιβάλ Θεάτρου της
Μηκώνης το έργο "Οι περιπέτειες της
Χριστίνας" την Κυριακής17 Ιανουαρίου.
Την όμορφη αυτή ιστορία μάς παρουσιάζουν τα παιδιά του εφηβικού τμήματος της Νέας Διάπλασης σε σκηνοθεσία
΄Αρη Σταύρου και ζωντανή μουσική από
την Μαρία Γερολύμου. Την κατασκευή
και τη ζωγραφική του βιβλίου της Χριστίνας έκαναν ο Κώστας και η Αθανασία
Καλλίθρακα, την επιμέλεια των κουστουμιών η Έφη Μπάκα και η Ελένη
Καραμάνη, τους φωτισμούς και τον ήχο
επιμελείται ο Γιώργος Καλλιανιώτης,
τη μουσική επιμέλεια και τη διασκευή
αυτής της μαγικής ιστορίας για θέατρο
έκανε ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος!

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΟΠΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
LASER (ΜΥΩΠΙΑΣΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ-ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ)
PRK-LASIK
ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ (O.C.T.-HRT)
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Αθηνών 40, ΚΙΑΤΟ, 20200
τηλ. 2742 0 22236
κιν. 6977 199666

e-mail: giorgoskolovinos@gmail.com

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

Με τον ορυµαγδό των τηλεοπτικών εκποµπών γύρω από την µαγειρική είναι λίγοι αυτοί που εκπλήσσονται
σήµερα για το ενδιαφέρον των ανθρώπων για το καλό φαγητό. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι
αναζητούν γαστρονοµικές εµπειρίες, αναδεικνύουν την ποιότητα ως ζητούµενο στην διατροφή τους και
στρέφονται στην επιλογή προϊόντων υψηλής αξίας για το καθηµερινό τους πιάτο. Έτσι, µετατρέπουν µια
καθηµερινή, ανθρώπινη δραστηριότητα σε τέχνη.
Η
εδώ και 30 χρόνια δηµιουργεί κτηνοτροφικά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτά
τα ζητούµενα της εποχής και αναβιώνουν ξεχασµένες συνταγές ποιότητας. Υιοθετώντας την αντίληψη
ότι οφείλεις να υλοποιείς συµµαχικά σχέδια µε τη φύση και µε πίστη στην φυσική, ήπια ανατροφή και
διαβίωση των ζώων η
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της γράφει νέα κεφάλαια στο
αγροτο-κτηνοτροφικό επιχειρείν. Γι αυτό, εδώ και χρόνια, την εµπιστεύονται µερικές από τις µεγαλύτερες
επιχειρήσεις πώλησης κρεάτων στην Ελλάδα, αλλά και ορισµένα από τα κορυφαία και πλέον απαιτητικά
γκουρµέ νοικοκυριά και εστιατόρια, τα οποία προµηθεύει µε φρεσκότατα κρεατικά και αλλαντικά.
Σήµερα, η
επιχειρεί ένα νέο άλµα, προσεγγίζοντας απ ευθείας το καταναλωτικό κοινό
και διαθέτοντας τα προϊόντα της σε ένα νέο κατάστηµα. Εκεί θα βρείτε εκλεκτά, ποιοτικά κρέατα
και αλλαντικά δικής της παραγωγής, αλλά και από προσεκτικά επιλεγµένους παραγωγούς, µε πολλές
προσφορές κάθε βδοµάδα, που ανταποκρίνονται στα επίπεδα της ποιοτικής αγοράς. Ακόµα, θα βρείτε
µεγάλη ποικιλία από ξεχωριστά γαλακτοκοµικά και τυριά από εκλεκτούς παραγωγούς, που δεν θα βρείτε
αλλού.
Ελάτε, λοιπόν, να ενδώσετε στους πειρασµούς: για τα εκλεκτά rib eye, τις τραγανές πανσέτες, τις
τρυφερές µπριζόλες γάλακτος, το βουτυράτο ψαρονέφρι, τις τεράστιες σταβλίσιες, τις ζουµερές
χοιρινές, το εγγυηµένο µοσχαρίσιο συκώτι, τα τρυφερά λουκάνικα µε τις ατελείωτες ποικιλίες. Ακόµα
µοναδικές γεύσεις από προϊόντα ωρίµανσης: όχι µόνο αλλαντικά, αλλά και τεµάχια χοιρινού κρέατος
Σας περιµένουµε στο στυλάτο, πεντακάθαρο κρεοπωλείο της
στο Λέχαιο λίγο µετά το
δηµοτικό σχολείο, πάνω στην παλαιά Εθνική Οδό. Αξίζει να κάνει ο καθένας σας µια πρώτη ΪεκπαιδευτικήΜ
επίσκεψη για να πάρει ένα διαβατήριο ποιότητας και νέας αντίληψης για το καθηµερινό του φαγητό.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Λέχαιο Κορινθίας, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (αριθµ. 592, µετά το ∆ηµοτικό Σχολείο),
τηλ. 27410-87.637

