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"ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ" ΓΙΑ
ΤΟ ΣΔΙΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πιο κοντά από ποτέ σε οριστική
συμφωνία βρίσκονται οι
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης
με την ΤΕΡΝΑ για τη διαχείριση
απορριμμάτων της Πελοποννήσου.
Παράλληλα μετά και την αφαίρεση
της αρμοδιότητας διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων από την
Περιφέρεια, η κυβέρνηση επιθυμεί
να εμπλακεί στην υπογραφή της
συμφωνίας και ο ΦοΔΣΑ, ουσιαστικά
δηλαδή, οι δήμοι.
σελ. 8-9

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κυπελλούχος Κορινθίας
για δεύτερη συνεχή
χρονιά ο ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Αποκριάτικα ξεφαντώματα σε Βραχάτι,
Βέλο, Ζευγολατιό και Κιάτο

σελ.

12-13

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τέλος τα μπλόκα, αλλά συνεχίζουν!
Οι αγρότες της Κορινθίας στο Μαξίμου

σελ.

4

Προς μερική εκτόνωση φαίνεται πως βαίνει η κατάσταση με τα αγροτικά μπλόκα που έχουν
στηθεί σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να δίνουν πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση, μετά
τις διαδοχικές συναντήσεις που είχαν με τον Αλέξη Τσίπρα.
σελ. 7
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Τι φέρνει το "παράλληλο" στους δήμους
Ποιες αλλαγές γίνονται σε δημοτικά τέλη, προσλήψεις, επιδόματα, Καλλικράτη
Νόμο του κράτους αποτελεί από τις 21 Φεβρουαρίου το περίφημο "Παράλληλο Πρόγραμμα" το οποίο
μεταξύ άλλων προβλέπει και μια σειρά αλλαγών στις
δομές και τη λειτουργία των δήμων αλλά και στα εργασιακά καθήκοντα και δικαιώματα των εργαζομένων
σε αυτούς.
Αρχικά θεσμοθετεί μία νέα υπηρεσία στους δήμους
το Κέντρο της Κοινότητας (βλέπε σελίδα 3 αναλυτικά)
με το οποίο προσδοκά να λειτουργήσει καλύτερα τις
κοινωνικές δομές και την προστασία των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο σοβαρές αλλαγές θεσμοθετούνται στην κοινωφελή εργασία, στις προσλήψεις, στα επιδόματα αλλά ακόμα και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του "Καλλικράτη".

Αλλαγές στην Κοινωφελή Εργασία
Με τη νομοθετική ρύθμιση θεσμοθετούνται οι εξής
αλλαγές: Αποδίδεται στους ωφελούμενους το δικαίωμα να απουσιάζουν για συγκεκριμένο αριθμό ημερών
και για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να περικόπτονται οι αμοιβές τους και χωρίς να υποχρεούνται να
επεκτείνουν τον χρόνο εργασίας τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται
να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Οι
ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας,
δικαιούνται να απουσιάζουν δεκατρείς (13) εργάσιμες
ημέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως
18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε
ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να
διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής
επίδοσης. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της
έγκρισης του επιβλέποντος φορέα.
Στο εξής προβλέπεται η αμοιβή και κατά τη βραδινή
εργασία του προαναφερόμενου προσωπικού, οριζόμενη σε 24,76 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη
από 619 Ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25
ετών και άνω και σε 21,59 Ευρώ ημερησίως και όχι
υψηλότερη από 539,75 Ευρώ μηνιαίως για ωφελου-

Μελέτσης Αθανάσιος
Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ.:27410 53058
6973 302716

μένους κάτω των 25 ετών.
Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους υπουργούς της επιβολής κυρώσεων στις
περιπτώσεις που οι επιβλέποντες φορείς της Κοινωφελούς Εργασίας παραβιάζουν τους όρους του προγράμματος και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους
Το άρθρο 13 προβλέπει την μείωση ή απαλλαγή από
δημοτικά τέλη και φόρους των άπορων, των ΑΜΕΑ,
των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των μογονεϊκών
οικογενειών και τον μακροχρόνια ανέργων μετά από
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης,
οι ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 202 παρ 3 του δημοτικού κώδικα. Με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των
μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων
ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς.

Ξεπάγωμα προσλήψεων στους δήμους
Συγκεκριμένα, μπαίνει «τέλος» στον πάγο για ορισμένες κατηγορίες, αν και γενικά οι προσλήψεις και οι
διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Υπο-

χρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων
των ειδικοτήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των
ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως 31/12/2016, πλην των
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με το άρθρο 13 τονίζεται ότι εξαιρούνται της
αναστολής προσλήψεων και διορισμών και επιτρέπονται οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων καθώς και των κλάδων ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. Επίσης, εξαιρείται
από την αναστολή και τους περιορισμούς των προσλήψεων και διορισμών όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε νησιωτικούς ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους
που ασχολούνται με τα απορρίμματα
Το άρθρο 22 προβλέπει ότι στους υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και
εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων,
οι οποίοι εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής,
στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, χορηγείται,
εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους και επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150 ευρώ μηνιαίως.
Τέλος με το άρθρο 39 συστήνονται στο υπουργείο Εσωτερικών ειδική επιτροπή που θα προτείνει
τη ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης
(“Καλλικράτη”) καθώς και πληροφοριακό σύστημα
διασύνδεσης ληξιαρχείων – δημοτολογίων, γεγονός
που εκτιμάται ότι θα πατάξει τη γραφειοκρατία και τη
συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.

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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Κέντρο Κοινότητας
σε κάθε δήμο
Σύμφωνα με το Παράλληλο πρόγραμμα σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται
και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι
η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία
στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής
προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των
πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του Κέντρου θα είναι οι εξής:
α. Πληροφόρηση και υποστήριξη των
πολιτών ως προς τα προγράμματα
πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που
υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό
ή εθνικό επίπεδο.
β. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς
το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους»,
κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
γ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της
περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου
Κοινότητας»,.
δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων
σε υπηρεσίες απασχόλησης για την
ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.
ε. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως
άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και
άτομα και οικογένειες, που διαβιούν
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες,
άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως
περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό
πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Tώρα και στο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΌ

Αγ. Γεωργίου 21 & Απ. Παύλου

ανοίξαμε και σας περιμένουμε με ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Ο ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
Λαζάρου και της Ελένης με ΑΔΤ
ΑΙ235316 απώλεσε σε άγνωστο χρόνο και τόπο την άδεια ικανότητας
οδήγησης αγροτικού μηχανήματος
παλαιού τύπου και τις άδειες κυκλοφορίας των α) ΑΜ-54528 και β)
ΑΜ-53086 αγροτικών μηχανημάτων
(τρακτέρ) ιδιοκτησίας του.

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

4 Μικρά Νέα
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Μικρά και διάφορα
Σύμφωνα με δελτίο τύπου
των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ
Κορινθίας οι θέσεις εργασίας
της πρώην Συνεταιριστικής
Τράπεζας διασφαλίστηκαν
αφού όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά: «Με
μεγάλη ικανοποίηση σήμερα
ανακοινώνουμε πως το
σύνολο των εργαζομένων
θα απορροφηθούν
από την Εθνική και την
Τράπεζα Πειραιώς». Οι
βουλευτές καταλήγουν
υπογραμμίζοντας πώς: «Η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
από την πρώτη στιγμή
της διακυβέρνησής της
έχει κάνει ξεκάθαρο πως
εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των εργαζομένων και
το δημόσιο συμφέρον
σε αντίθεση με τις
πρηγούμενες κυβερνήσεις
οι οποίες δεν φρόντισαν
να αποκαταστήσουν τους
εργαζόμενους σε ανάλογες
περιπτώσεις».

Mission Impossible
το Φράγμα
Ασωπού!
Δεκάδες έργα φαίνεται να
έχουν "στριμωχτεί" και να
πρέπει να ολοκληρωθούν
μέσα στη φετινή χρονιά.
Εκτιμάται ότι ένα σύνολο
...84 μεγάλων έργων θα
πρέπει να παραδοθούν
με τον ένα ή άλλο τρόπο
σε λειτουργία εντός του
2016. Πρόκειται για ένα
αδιανόητο για τις τεχνικές
αντοχές της χώρας νούμερο
μιας και συνήθως σε
ένα συνηθισμένο έτος σε
επίπεδο μεγάλων έργων δεν
ξεπερνάμε τα 10-12. Μεταξύ
αυτών βρίσκεται φυσικά
το Φράγμα του Ασωπού
το οποίο έχει καταλήξει να
είναι το σύγχρονο "Γεφύρι
της Άρτας" για την Κορινθία.
Ας ελπίσουμε τώρα που
η Περιφέρεια δεν έχει
πια την αρμοδιότητα να
ασχοληθεί με το μείζον
ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, θα πιέσει
προς πάσα κατεύθυνση για
να βρεθεί λύση και για αυτό
το τεράστιο θέμα!

Πρωταθλητής Γ2΄
ο Άρης Βοχαϊκού

(φωτό: Γιάννης Καλλίρης)

Διασφαλίστηκαν
οι θέσεις εργασίας
της Συνεταιριστικής

Έμεινε στο Ζευγολατιό το Κύπελλο!

Κυπελλούχος Κορινθίας για δεύτερη
συνεχή χρονιά ο Α.Ο. Ζευγολατιού
Για 2η συνεχόμενη χρονιά, ο ΑΟ Ζευγολατιού κατέκτησε το Κύπελλο Κορινθίας, καθώς σε ένα εξαιρετικό ματς στο γήπεδο του
Συνοικισμού, επιβλήθηκε 3-4 του ΑΟ Λουτράκι εντυπωσιάζοντας στο μεγαλύτερο μέρος του ματς. Το σκορ άνοιξε υπέρ του ΑΟΖ
πριν από τη συμπλήρωση του 1ου λεπτού
από τον Μυργιώτη, ενώ στο 20" τα τέρματα
διπλασίασε ο Χρυσαφίδης. Ο ΑΟ Λουτρακίου
μείωσε στο 32΄ σε 1-2 με κοντινό πλασέ του
Παπουτσή. Στο 67’ όμως ο Μυργιώτης με πέναλτι, έγραψε το 1-3 και στο 75' ο Γκαρμίρης
έκανε το 1-4. Ο ΑΟ Λουτρακίου κατάφερε να
μειώσει στο 78' σε 2-4 με τον Παναγόπουλο
και λίγα λεπτά πριν το τέλος ο Σιώκος άναψε
φωτιά στο ματς πετυχαίνοντας το 3-4.
Τελικά όμως το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και
ο ΑΟ Ζευγολατιού στέφθηκε κυπελλούχος
απέναντι σε μια ομάδα της Γ΄ Εθνικής.

Συγχαρητήρια από Αννίβα
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος εξέφρασε σε δελτίο τύπου τα θερμά
του συγχαρητήρια στον Α.Ο.Ζευγολατιού για
την κατάκτηση του 44ου κυπέλλου Κορινθίας
για 2η συνεχή χρονιά. Μεταξύ άλλων σημειώνει εύστοχα: «Η κατάκτηση του κυπέλλου,
καταδεικνύει τη σημασία της συνεχούς και
συστηματικής προσπάθειας που γίνεται από
όλους. Οι παίκτες έχουν το μεγάλο μερίδιο
στην επιτυχία αυτή, ο προπονητής τους που
έχτισε μία ομάδα δυνατή, πρωταγωνίστρια
στην κατηγορία, η Διοίκηση και όλους όσους
βρίσκονται δίπλα στην ομάδα. Από την πλευρά
μας, ως Δήμος Βέλου Βόχας, συνεχίζουμε να
είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά σας όπου
είναι δυνατόν. Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στο Δήμο μας μπορούν να πανηγυρίσουν
ακόμη περισσότερες διακρίσεις.»!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Και μαθηματικά
πρωταθλητής Γ2 είναι ο Άρης
Βοχαϊκού μετά τη νίκη του με
3-1 επί των Νέων Στιμάγκας.
Η ομάδας της Βόχας που
έχει εξασφαλίσει από την
προηγούμενη αγωνιστική την
άνοδό της στην Β΄ κατηγορία
μετά το στραβοπάτημα του
Φωκά, κατακτά φέτος για
πρώτη φορά το πρωτάθλημα!
Συγχαρητήρια και ευχές
για ακόμη μεγαλύτερες
επιτυχίες!

Επιτέλους νίκη για
τον Παμβοχαϊκό
Με στοχευμένο σέρβις και
αποτελεσματικό μπλοκ ο
Παμβοχαϊκός κατάφερε
να κάμψει την αντίσταση
της Παναχαϊκής και να
την νικήσει με 3-1 σετ
στα πλαίσια της 18ης
αγωνιστικής της Volley
League «Πάμε Στοίχημα».
Η Παναχαϊκή κατάφερε να
κατακτήσει μόνο το πρώτο
σετ με 27-29. Το δεύτερο
και το τρίτο κέρδισε μετά
από μεγάλες μάχες η ομάδα
του Παμβοχαϊκού με 25-21
και 26-24 αντίστοιχα. Στο
τέταρτο σετ ,οι δυο ομάδες
πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι
το 8-7 οπότε ο Παμβοχαϊκός
κυριάρχησε και διαμόρφωσε
το 25-18 και το 3-1 στα σετ.

36ο Ράλλυ Σπριντ
Κορίνθου
Με δελτίο τύπου η
Α.Λ.Α.Κορινθίας, ενημερώνει
συνεχίζεται κανονικά η
προετοιμασία για τον 1ο
αγώνα του Περιφερειακού
Κυπέλου ασφάλτου
Πελοποννήσου,το 36ο
Ασφάλτινο Rally Sprint
Κορίνθου και δεν ευσταθούν
οι φήμες περί μη διεξαγωγής
του. Επισημαίνει τέλος ότι
μόνος σκοπός της είναι
η σωστή και ασφαλής
διοργάνωση αγώνων
και η ικανοποίηση των
Οδηγώνκαι των θεατών.
«Σας περιμένουμε όλους
στην όμορφη Κορινθία
το Σαββατοκύριακο 5-6
Μαρτίου 2016», καταλήγει η
ανακοίνωση.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Διάφορες Ειδήσεις 5
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Διοργάνωση Σεμιναρίου
Kαρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης

Σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης μεταξύ σχολείων
στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 του Προγράμματος
ERASMUS+ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ συμμετέχει κατά
το τρέχον και το επόμενο σχολικό έτος (2015-16 και 201617) σε Σχέδιο Σύμπραξης μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο της
δράσης ΚΑ2 του Προγράμματος ERASMUS+ με θέμα: Media,
Social Networks and ICT :
Opportunities for Learning
Στα πλαίσια αυτής της Σύμπραξης
πραγματοποιήθηκε
την εβδομάδα από 7 έως 13
Φεβρουαρίου η πρώτη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών όλων των σχολείων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Προορισμός ήταν η Ελλάδα και
το Λύκειό μας, που φιλοξένησε
4 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς
από κάθε μία από τις υπόλοιπες
πέντε χώρες (ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ,
ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ).
Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν στα
σπίτια των Ελλήνων συμμαθητών τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί
κατέλυσαν σε ξενοδοχείο της
περιοχής.
Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο με
δραστηριότητες και εξορμήσεις
που είχαν τόσο εκπαιδευτικό,
όσο και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Όλοι οι συμμετέχοντες
επισκέφθηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου,
της Ακρόπολης και της Αρχαίας
Κορίνθου, για να βιώσουν το
μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού και να συζητήσουν
για τις αξίες που πηγάζουν από
αυτόν. Επισκέφθηκαν επίσης
το Ναύπλιο, όπου ξεναγήθηκαν
στα γραφικά στενά της πόλης, το
Ξυλόκαστρο, όπου απόλαυσαν
τη θέα στην παραλία και επισκέ-

φθηκαν τη βίλα του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, και το κέντρο
της Αθήνας, για να πάρουν μια
γεύση από την καθημερινή ζωή
των σύγχρονων Ελλήνων.
Δύο από τα πέντε πρωινά της
παραμονής τους εδώ οι μαθητές
τα πέρασαν στη Βιβλιοθήκη του
σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Βέλου, όπου
εργάστηκαν σε ομάδες πάνω
στο θέμα του προγράμματος
σχετικά με τη αξιοποίηση των
σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης
για εκπαιδευτικούς σκοπούς και
την καλλιέργεια στους μαθητές
συνηθειών ορθής και υπεύθυνης χρήσης της τεχνολογίας. Σε
συνάφεια με το θέμα, την Παρασκευή 12-2-16 οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του τοπικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ,
όπου έδωσαν συνέντευξη στη
δημοσιογράφου του σταθμού,
κα Σουκαρά.
Η εβδομάδα έκλεισε με ένα χαρούμενο πάρτι στο Γυμναστήριο

του σχολείου με τη συμμετοχή
όλων των μαθητών μας και με
ένα πλούσιο μπουφέ που προετοίμασαν με μεράκι, βάζοντας
όλη τους την τέχνη, οι μητέρες
των μαθητών. Παιδιά και μεγάλοι
γεύτηκαν την ελληνική κουζίνα,
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες και διασκέδασαν όλοι
μαζί.
Η όλη διοργάνωση στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία κατά γενική
ομολογία. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συνάντησης υλοποιήθηκαν στο ακέραιο. Πάντως, το σημαντικότερο κέρδος προέκυψε
από τη γνωριμία και την ανάπτυξη βαθύτατων συναισθημάτων
φιλίας και αλληλοκατανόησης
μεταξύ των παιδιών, πράγμα που
αποτυπώθηκε στη συγκίνηση
της μέρας του αποχωρισμού. Το
Λύκειο Βέλου ευχαριστεί όλους
όσοι βοήθησαν στην υλοποίηση
αυτού του δύσκολου εγχειρήματος και περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη συνάντηση τον
Απρίλιο στην Πολωνία.

Σε συνέχεια της μεγάλης αποδοχής του
κύκλου Σεμιναρίων "Μαθήματα Πρώτων
Βοηθειών" που πραγματοποιήθηκαν στο
Λουτράκι και στους Αγίου Θεοδώρους και
πεπεισμένοι ότι η αξία της ενημέρωσης και
της πρόληψης σε θέματα Δημόσια Υγείας
εκτός του ότι αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους μας, τυγχάνουν άμεσης ανταπόκρισης από τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους, ο "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας" του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Ν. Κορινθίας και τον κ. Καμμιλάτο
Χρήστο Γενικό Ιατρό Πολυδύναμου Ιατρείου
Αγίων Θεοδώρων, διοργανώνει Σεμινάριο
BLS/AED (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή), εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από
το E.R.C.: European Resuscitation Council
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης) το
οποίο πληροί απόλυτα τις προδιαγραφές του
ΚΕΣΥ (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας).
Το Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί
από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης, με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση
στις πρώτες βοήθειες, οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες για τη σωστή και άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων, Θα διεξαχθεί στο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ" Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου
(0,5 χιλιόμετρο λεωφόρου Ισθμού – Λουτρακίου) το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 με διάρκεια 4 - 5 ωρών.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο προνομιακό ποσό των 35,00 € / εκπαιδευόμενο
και καλύπτει τα επίσημα εγχειρίδια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έντυπο υλικό και
δικαιώματα πτυχίου και δικαιώματα ERC.
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα
χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης,
καθώς και όλο το σχετικό υλικό.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27440 62000.

λαμπάδες γάμου

δώρα για κάθε περίσταση
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ • τηλ. 2741 0 89555
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Μεγάλη επιτυχία του
ΙΝΚΑ Κορινθίας
Το νομικό τμήμα του ΙΝΚΑ
χειρίστηκε με απόλυτη επάρκεια
και επιτυχία μια από τις πιο
δύσκολες υποθέσεις του
ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), με
αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση
(η οποία τελεσιδίκησε) σύμφωνα
με την οποία διαγράφτηκε περίπου
50% της συνολικής οφειλής,
δηλαδή από 170.000 ευρώ θα
πληρωθούν περίπου 80.000 ευρώ
και -αυτό είναι το πιο σημαντικόεξαιρέθηκε από την εκποίηση όχι
μόνο η Α΄ κατοικία του ζευγαριού,
αλλά και το 2ο ακίνητο τους.
Η απόφαση αυτή, είναι η μόνη
απόφαση σε όλα τα Ειρηνοδικεία
της Κορινθίας όπου εξαιρείται
και 2ο ακίνητο από την εκποίηση
υπερχρεωμένων δανειοληπτών.

Φάρμακα σε αναμονή
Το ΙΝΚΑ Κορινθίας και τα
μέλη του συμμετέχουν στην
κίνηση "Φάρμακα σε αναμονή".
Συγκεκριμένα, κάθε μέλος του
-ανάλογα με τις οικονομικές του
δυνατότητες- θα αγοράσει ένα
φάρμακο από φαρμακείο της
επιλογής του και ο φαρμακοποιός
θα το δώσει σε κάποιον τρίτο
(όποιος και να είναι) που το έχει
ανάγκη. Τα φάρμακα μπορεί να
είναι από αντιβιώσεις, αναλγητικά,
παυσίπονα έως καρδιολογικά
κλπ. Κάθε φαρμακοποιός
αναλαμβάνει την υποχρέωση
να αναρτήσει πινακίδα που θα
αναφέρει "Φάρμακα σε αναμονή".
Το ΙΝΚΑ Κορινθίας, θα καλέσει
τον ιατρικό Σύλλογο να συμμετέχει
στην κίνηση, καθώς και άλλους
επαγγελματικούς συλλόγους. Είναι
το ελάχιστο που μπορεί να γίνει,
καθώς η κρίση οξύνεται.

Χρίστος Δήμας: Αναξιοποίητοι
κοινοτικοί πόροι
για την προσφυγική κρίση
Στο κείμενο της ερώτησης που συνολικά υπογράφουν 46 βουλευτές
της Ν.Δ., με πρώτη υπογράφουσα την βουλευτή
Β’ Αθηνών, κυρία ΆνναΜισέλ Ασημακοπούλου,
τονίζεται ότι η κυβέρνηση
δεν έχει καταφέρει μέχρι
στιγμής να εκμεταλλευτεί
τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Παράλληλα, οι βουλευτές
καλούν την κυβέρνηση να
απαντήσει αν έχει προβεί
σε οποιεσδήποτε ενέργειες, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πόροι από
τα ταμεία αυτά καθώς και
συγκεκριμένα ποιες είναι
οι σχετικές πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει.

Εμπορικός και
Επιχειρηματικός
Σύλλογος Βραχατίου
Την ίδρυση Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου
στο Βραχάτι ανακοινώνουν
τα μέλη της προσωρινής
επιτροπής Ασπασία Μπιτσάκου,

Βασιλική Χαρλαύτη, Ευάγγελος
Ζορμπάς, Πέτρος Ίσαρης και
Μαυραγάνης Άγγελος.
Καλούν όποιον ενδιαφέρεται
να γίνει μέλος από τους εμπόρους-επιχειρηματίες της περιοχής του Βραχατίου να επικοινωνήσουν με την κ. Μπιτσάκου
στο τηλέφωνο 27410 51133.

Ερώτηση σχετικά
με την αξιοποίηση
κοινοτικών πόρων
για την προσφυγική
κρίση συνυπογράφει
ο βουλευτής Κορινθίας
Χρίστος Δήμας
Στο τέλος της σχετικής
ερώτησης οι αρμόδιοι
υπουργοί κ. Σταθάκης και
Κουρουμπλής ερωτώνται:
1) Αξιοποιήθηκε η δυνατότητα, που έδωσε το
περασμένο Σεπτέμβριο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για

την χρήση διαθεσίμων
κονδυλιών στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013; Αν
ναι, για ποιες δράσεις και
με ποιο προϋπολογισμό;
2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης και
οι ενέργειες στις οποίες
έχει έως τώρα προβεί
για την αξιοποίηση των
πόρων από τα Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων στο
πλαίσιο του ΣΕΣ 20142020;

Κιάτο: Εξιχνιάστηκαν επτά
περιπτώσεις κλοπών
Εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα
Κιάτου, έξι περιπτώσεις κλοπών και μία
περίπτωση απόπειρας κλοπής μεταλλικών
αντικειμένων, που είχαν πραγματοποιηθεί
στο Κιάτο και για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται ένας 20χρονος Έλληνας και ένας
18χρονος Ρουμάνος
Εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα
Κιάτου, έξι περιπτώσεις κλοπών και μία
περίπτωση απόπειρας κλοπής μεταλλικών
αντικειμένων, που είχαν πραγματοποιηθεί
στο Κιάτο Κορινθίας και για τις υποθέσεις
αυτές, κατηγορούνται ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 18χρονος Ρουμάνος, σε βάρος
των οποίων σχηματίσθηκαν δύο αυτοτελείς
δικογραφίες για κλοπή.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής
έρευνας προέκυψε ότι ο 18χρονος, κατά το

χρονικό διάστημα από την 1 Δεκεμβρίου
του 2013 έως και 19 Ιανουαρίου το 2014
στο Κιάτο Κορινθίας, διέπραξε συνολικά
τρείς κλοπές σε συνεδριακό χώρο. Από την
εγκληματική του δράση, είχε αφαιρέσει μεταλλικά αντικείμενα και συγκεκριμένα καλώδια χαλκού, η συνολική αξία των οποίων
ξεπερνά τις 117.000 ευρώ.
Αναφορικά με τον 20χρονο, όπως προέκυψε από την μεθοδική έρευνα του αστυνομικού τμήματος Κιάτου, στις 9 Ιουνίου 2015
το μεσημέρι, σε χωριό του Κιάτου, διέπραξε
τρείς κλοπές σε σπίτια, καθώς και μία απόπειρα κλοπής σε σπίτι, από όπου αφαίρεσε
συνολικά χρήματα και ρούχα.
Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα
υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κορίνθου.

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

✉ fotini.masouri@gmail.com
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τέλος τα μπλόκα,
αλλά συνεχίζουν
Άνοιξε μετά από 33 μέρες το μπλόκο
του Ισθμού!

1,5 εκ.€ οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ στην Κορινθία
Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α,
όπως είχε υποσχεθεί η Διοίκηση του
Οργανισμού, οι διαδικασίες αποστολής
των ηλεκτρονικών αρχείων μιας ακόμα πληρωμής αποζημιώσεων προς την
τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.538 δικαιούχων γεωργών και
κτηνοτρόφων, αποζημιώσεις συνολικού ύψους 18.329.516,02 εκατ. ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές, αφορούν
κυρίως εκκαθαρίσεις ζημιών φυτικής
παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για

το έτος 2015. Στο Νομό Κορινθίας αντιστοιχεί ποσό 1.573.017€. Σημειώνεται
ότι δικαιούχοι αποζημίωσης είναι μόνο
παραγωγοί και κτηνοτρόφοι που είναι
ασφαλιστικά ενήμεροι ενώ όσοι δεν
έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους
εισφορές θα εκκαθαριστούν μετά την
εξόφληση των εισφορών τους, όπως
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία που
διέπει τον ΕΛΓΑ.
Ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ήταν η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Ειδικές ενισχύσεις για συλλογικά
σχήματα σε ελιές και αμπέλια

Προς μερική εκτόνωση φαίνεται πως βαίνει η κατάσταση με
τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, με τους
αγρότες να δίνουν πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση, μετά τις
διαδοχικές συναντήσεις που είχαν με τον Αλέξη Τσίπρα.
Οι αγροτοσυνδικαλιστές εκτιμούν ότι σταδιακά δεν θα υπάρχουν
τρακτέρ στους δρόμους, ενώ το μεγάλο μπλόκο στη Νίκαια φαίνεται
να αποχωρεί μετά από μία δυναμική παρουσία στο Κιλελέρ.

Συναντήσεις στο Μαξίμου
Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου
βρέθηκαν στο Μαξίμου σε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα
οι αγρότες της Πελοποννήσου.
Μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Φούζας από τη Στιμάγκα (φωτό).
Στη συνάντηση συμμετείχαν,
επίσης, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και Μάρκος Μπόλαρης, ο
υπουργός και ο υφυπουργός
Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος και Αναστ. Πετρόπουλος
και η κυβερνητική εκπρόσωπος
Όλγα Γεροβασίλη. Επιπλέον, παρίστανται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και
Σταύρος Αραχωβίτης.
Ο πρωθυπουργός υποδεχόμενος τους αγρότες υπογράμμισε: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις
φωνές και σε όλες τις απόψεις.
Νομίζω ότι το αγροτικό κίνημα
έχει ωριμάσει και μπορεί πλέον

να βρει δρόμους έκφρασης με
αυτονομία και αυτοτέλεια. Δεν
μπορούμε να χαράξουμε πολιτική χωρίς να λάβουμε υπόψη τις
δικές σας θέσεις και προτάσεις.
Όμως δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι τα
5 προηγούμενα χρόνια υπήρξε
μια μεγάλη καταστροφή εθνικού πλούτου».

Παναγροτική Συνέλευση
στο δημαρχείο του Κιάτου
Σε νέες μορφές αγώνα προσανατολίζονται οι αγρότες της
Κορινθίας μετά την παναγροτική συνέλευση που έγινε την
Παρασκευή το απόγευμα στο
δημαρχείο του Κιάτου. Συγκεκριμένα στα σχέδια τους είναι
να προχωρήσουν σε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων και να
ενισχύσουν τα μπλόκα της υπόλοιπης Πελοποννήσου (Νεστάνη), ενώ δίνουν σοβαρές πιθανότητες στο να κατέβουν στην
Αθήνα μαζί με άλλους αγρότες
από όλη την Ελλάδα.

Κίνητρα συσπείρωσης των παραγωγών δίνει το νέο θεσµικό πλαίσιο του Β’
Πυλώνα που ανοίγει τον κατάλογο των
δικαιούχων για τα περισσότερα επενδυτικά Μέτρα προσθέτοντας ως δυνητικά επωφελούµενους τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού τοµέα ενώ
παράλληλα επεκτείνει την γκάµα των
επενδυτικών επιλογών στη µεταποίη-

ση, για τους συνεταιρισµούς.
Ενδεικτικά οι οργανώσεις των παραγωγών θα µπορούν να ενταχθούν στα
περισσότερα
γεωργοπεριβαλλοντικά
Μέτρα (νιτρικά, βιολογικά, αυτόχθονες
φυλές κλπ), να φτιάξουν φάκελο για Σχέδια Βελτίωσης (συν 20% ενίσχυση), να
πιστοποιήσουν οµαδικά το προϊόν τους
και να έχουν συµβουλευτική στήριξη.

Βάλτε δίχτυα λέει ο ΕΛΓΑ αλλά
παραιτηθείτε αποζημίωσης
Για αιτήσεις μέχρι 8 Απριλίου καλεί
τους παραγωγούς ο ΕΛΓΑ, για να τοποθετήσουν αντιχαλαζική και αντιβρόχινη
προστασία στην εκμετάλλευσή τους, με
τον όρο ότι οικιοθελώς θα εξαιρούνται
για περίοδο 6 ετών από ζημιογόνα αίτια,
σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση, σε μια φόρμουλα που βρήκαν στον
οργανισμό για να μην πληρώνει αποζημιώσεις σε αμπελουργούς.
Όπως αναφέρει η εν λόγω απόφαση ο παραγωγός για να επωφεληθεί
θα πρέπει να υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αναζήτησης ευθύνης και
παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση
αποζημίωσης για χαλάζι (αν μπουν αντιχαλαζικά) και βροχή (αν μπει αντιβρόχινη μεμβράνη) από τον ΕΛΓΑ, για την
ηρτημένη παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο,

εγκατάσταση και απώλεια εισοδήματος,
σε περίπτωση κατάρρευσης. Η εξαίρεση
από την ασφάλιση του ζημιογόνου αιτίου
ισχύει απαρέγκλιτα για την περίοδο των
6 ετών ακόμα και σε περιπτώσεις κατάρρευσης της εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης είναι 60% για τους μεμονωμένους
και 75% για τις ομάδες παραγωγών.
Το επιλέξιμο κόστος για τα αντιχαλαζικά ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500
ευρώ/στρμ κάλυψης και περιλαμβάνει
δαπάνες για δίχτυ, κλιπ, γατζάκια κλπ.
Το επιλέξιμο κόστος για τις αντιβρόχινες
μεμβράνες ανέρχεται μέχρι του ποσού
των 1.000 ευρώ/στρμ κάλυψης και περιλαμβάνει δαπάνες για μεμβράνη, κλιπ,
γατζάκια, σχοινιά κλπ.
Αναλυτικά στο www.elga.gr
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Στην τελική ευθεία η διαχείριση των
Με την ψήφιση του “Παράλληλου Προγράμματος” έπεσε η αυλαία σε ένα
σίριαλ που βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και 15 μήνες με πρωταγωνιστές τον
ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη και
τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Τατούλη.
Με μία μόλις γραμμή στο άρθρο 23 η αρμοδιότητα για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων φεύγει οριστικά από τα χέρια της Περιφέρειας και επιστρέφει στα χέρια των δήμων και των δημάρχων. Θύελλα αντιδράσεων από
πλευράς Τατούλη προκάλεσε η ψήφιση του εν λόγω άρθρου, το οποίο σημειωτέον ψηφίστηκε και από τη Ν.Δ. και από το Ποτάμι.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ως "μαινόμενος ταύρος" έδωσε εκτάκτως συνέντευξη τύπου στην οποία εμφανίστηκε λαύρος τόσο κατά της κυβέρνησης, όσο και κατά των δημάρχων.
Παράλληλα, πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες μιλούν για "λευκό καπνό" στη συμφωνία μεταξύ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και κυβέρνησης, αφού φαίνεται πώς βρέθηκε κοινός τόπος στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις.
■■ Πέτρος Τατούλης:
Ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου
προσπάθησε με
κάθε τρόπο να
κρατήσει στα
χέρια της
Περιφέρειας την
αρμοδιότητα της
διαχείρισης των
απορριμμάτων

■■ Γιάννης Τσιρώνης:
ο αναπληρωτής
υπουργός
αποδείχθηκε ο
μεγάλος νικητής
αφού κατάφερε
να αφαιρέσει την
αρμοδιότητα από
την Περιφέρεια
Πελοποννήσου.

■■ Ηλίας
Ανδρικόπουλος:
Ο πρόεδρος του
ΦοΔΣΑ
Πελοποννήσου
είναι πλέον ο
αρμόδιος για την
υλοποίηση έργων
διαχείρισης
στερεών
αποβλήτων

"Λευκός καπνός"
μεταξύ κυβέρνησης
και ΤΕΡΝΑ για το
ΣΔΙΤ Πελοποννήσου

Λ

ευκός καπνός» φαίνεται πως βγήκε από την τελευταία συνάντηση
των εκπροσώπων του Δημοσίου
και της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή για την τύχη του μεγάλου διαγωνισμού
για τη διαχείριση των απορριμμάτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις αλλαγές των όρων
και του σχεδιασμού του έργου, οι οποίες
θα τεθούν υπ’ όψιν των δημάρχων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης.
Η διυπουργική για τα μεγάλα έργα υποδομής σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Καθημερινή" φαίνεται πως ενέκρινε τις αλλαγές, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων μειώνεται από τους 150.000
τόνους ετησίως στους 100.000 τόνους
ετησίως.
2. Προστίθενται στον σχεδιασμό ακόμα
πέντε Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Πρόκειται για λύση που θα
μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς
των απορριμμάτων ανά δήμο. Κι αυτό
γιατί οι αποστάσεις που θα καλούνται να
διανύσουν τα απορριμματοφόρα για να
ξεφορτώσουν θα είναι πολύ μικρότερες,
επομένως θα υπάρχει οικονομία καυσίμων, χρόνου, εργατοωρών. Επιπλέον,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΤΤΑ;

Σύμφωνα με άρθρο του Γιάννη Σινάπη στην ηλεκτρονική εφημερίδα www.eleftheriaonline.gr, η
ψήφιση του σχετικού νόμου ανατρέπει τα δεδομένα, αφού η Περιφέρεια δεν θα πάρει χρήματα από
το Πράσινο Ταμείο για τη διαχείριση των σκουπιδιών, ενώ η ΤΕΡΝΑ είναι έτοιμη να εγκαταλείψει
το σχέδιο δημιουργίας σκουπιδοεργοστασίου
στην Καλλιρρόη και να αναζητήσει νέο χώρο για
την επεξεργασία τους. Ετσι, συνεχίζει το ρεπορτάζ, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης έμεινε
χωρίς συμμάχους και μάχεται εναντίον όλων για
μια σύμβαση που αν υπογραφεί δεν θα έχει καμία
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.
Το πολιτικό μήνυμα, επισημαίνει ο αρθρογράφος,
της ψήφισης του νόμου είναι ότι πολιτικά ο κ. Τατούλης έχει μείνει μόνος του στο θέμα των σκουπιδιών, καθώς τον "άδειασε" και η Ν.Δ., η οποία
υπερψήφισε το νόμο μαζί με ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ,
Ποτάμι και ΚΚΕ. Ο μόνος που φέρεται να τον
στηρίζει, είναι ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, καθώς το ΠΑΣΟΚ
καταψήφισε το νόμο.

■■ Στον σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμά
μεταφόρτωσης, εξοικονομώντας έτσι καύσιμα, χρ
100.000 τόνους ετησίως αναμένεται να κάμψει τις

με τη συμπίεση των απορριμμάτων στα
ΣΜΑ θα μειώνεται και το κόστος της μεταφοράς στον τελικό αποδέκτη (μονάδα
διαχείρισης απορριμμάτων). Η ωφέλεια
υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 10
ευρώ/τόνο.
3. Το κόστος «εισόδου» (gate fee) των
απορριμμάτων στη μονάδα επεξεργασίας παραμένει σταθερό.
4. Η μία από τις τρεις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, συγκεκριμένα αυτή
της Μεσσηνίας, θα κατασκευαστεί σε
δεύτερη φάση. Η περιοχή θα εξυπηρετηθεί από τα ΣΜΑ.
5. Οσον αφορά στη διάρκεια της σύμβασης με τον ιδιώτη, συμφωνήθηκε το
εξής: μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων του, θα
εξεταστεί κατά πόσον έχει επιτύχει τους
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ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

«Προς Θεού� Δεν καταργ
Δεν καταργείται το ΣΔΙΤ
της Πελοποννήσου για τα
απορρίμματα σύμφωνα με
δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Γιάννης Τσιρώνη στο τηλεοπτικό σταθμό Best της Πελοποννήσου, μετά το θέμα που
προέκυψε από την αντίδραση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη για την
τροπολογία στο παράλληλο
πρόγραμμα που αφαιρεί την
αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων από

την Περιφέρεια δίνοντά
στους ΦΟΔΣΑ. Όπως σ
ωσε ο Γιάννης Τσιρώνης
χαρακτήρισε
αντιδρα
τον Περιφερειάρχη Πελ
νήσου Πέτρο Τατούλη,
που καταργήθηκε στη Β
με τροπολογία μέσα απ
παράλληλο πρόγραμμα
«η αποφυγή να πληρών
διπλά, τριπλά ή πενταπλ
μοτικά τέλη για την διαχε
των απορριμμάτων, δίχω
μπορούν οι δήμαρχοι να ε
βουν κι όπως συμπλή
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ν απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Αίτηση ακύρωσης του νέου ΕΣΔΑ
κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου

άτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προστίθενται ακόμα πέντε σταθμοί
ρόνο και εργατοώρες, ενώ η μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στους
ς όποιες διαφωνίες των δημάρχων.

χους κερδοφορίας του και, αν αυτό
ι συμβεί, η σύμβαση θα τερματιστεί.
νώτατος χρόνος διάρκειας παραμένει
28 έτη.
Τέρνα Ενεργειακή θα δωρίσει στον
ΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών
οβλήτων) Πελοποννήσου μια φωολταϊκή μονάδα, ισχύος 3 MW, σε
οιον χώρο τής υποδειχθεί. Με τον
πο αυτό, ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
αποκτήσει μόνιμη πηγή εσόδων.
υμφωνία έχει εγκριθεί από τις δανείς τράπεζες και επιθυμία της κυβέρνηίναι να τεθεί υπ’ όψιν των δημάρχων
υ ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοπονυ, πριν προχωρήσει. Η συνέχεια πάείναι... εξίσου πολύπλοκη με την έως
πορεία του έργου.
τ’ αρχήν, οι νέοι όροι της σύμβασης

Σ

γείται το ΣΔΙΤ»�

άς την
σημείς, που
αστικό
λοποναυτό
Βουλή
πό το
ήταν
νονται
λά δηείριση
ως να
επέμήρωσε

είναι προς τιμήν της ΝΔ και
του Ποταμιού που ψήφισαν την
συγκεκριμένη διάταξη».
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν αυτό σημαίνει και κατάργηση του ΣΔΙΤ
ήταν κατηγορηματικός: «Όχι
φυσικά, προς Θεού», απάντησε ο κ. Τσιρώνης, ενημερώνοντας εκ νέου ότι η κυβέρνηση
βρίσκεται σε αναδιαπραγμάτευση με την εταιρία για την
προσαρμογή του ΣΔΙΤ, ενώ
εστίασε και στην συνεργασία
με τους Δημάρχους.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε την ευθύνη, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται σε δελτίο τύπου της, και
κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, μετά και
την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά της ΠΥΣ49/1512-2015/ΦΕΚ174Α/2015, με την οποία
εγκρίθηκε ο νέος ΕΣΔΑ. Πρόκειται για
μια πολιτική πράξη ευθύνης απέναντι
στους πολίτες της Πελοποννήσου προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία
του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία.
Το 2011, συνεχίζει μεταξύ άλλων το
δελτίο τύπου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κλήθηκε να αντιμετωπίσει το απόλυτο αδιέξοδο που είχε δημιουργήσει η
αδυναμία του ΦΟΔΣΑ και των Δημοτικών
Αρχών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών μέσα στις
πόλεις, εκατοντάδες ανεξέλεγκτοι ΧΑΔΑ
και πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ συνέθεταν την εικόνα του 2011.
Μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό, ο
οποίος διενεργήθηκε χωρίς αποκλει-

σμούς τεχνολογιών και μεθοδολογιών, με ανταγωνιστικό διάλογο που για
πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα
αποκτήσαμε κρίσιμη εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία που μας επιτρέπουν
να δούμε το νέο ΕΣΔΑ, τόσο ως προς
την ορθότητα του σχεδιασμού, όσο και
ως προς τη ρεαλιστικότητα της εφαρμογής του.
Πρόκειται για ένα σχεδιασμό με σοβαρά σφάλματα στις επιλογές του, με
πλειάδα εκ των προτέρων ατεκμηρίωτους αποκλεισμούς τεχνολογιών και μεθοδολογιών, που κατά παράδοξο τρόπο
δε συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
και φυσικά καμία πρόβλεψη για τη χρηματοδότησή του.
Πρόκειται για ένα σχεδιασμό που μεταθέτει στο απώτερο μέλλον την οριστική λύση για τα σκουπίδια και ξαναφέρνει στο προσκήνιο την περιβαλλοντική
και υγειονομική βόμβα χιλιάδων τόνων
σκουπιδιών έξω από τα σπίτια μας».

και είναι 20 εκατομμύρια ευρώ εφάπαξ».

Επίθεση σε Χατζηδάκη και
δημάρχους

θα πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, κάτι που
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει είναι αν
κάποια από τις άλλες κοινοπραξίες που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό προσφύγει
δικαστικά, επικαλούμενη τροποποίηση εκ
των υστέρων των όρων του διαγωνισμού.
Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι
πρόκειται για επιμέρους βελτιώσεις και όχι
για αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών
του έργου.
Πάντως, στόχος του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι να τερματιστεί η «κόντρα» με τον περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, ενώ παράλληλα ο ΦΟΔΣΑ προωθείται ως κύριος συμμέτοχος του έργου, αφού πλέον
και νομοθετικά έχει την αρμοδιότητα της
υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.

«Παλινωδία απαράδεκτης
νομοθετικής διαδικασίας»
«Παλινωδία απαράδεκτης νομοθετικής
διαδικασίας» χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης
την κατάργηση διάταξης σύμφωνα με την
οποία, μετά από αδυναμία του ΦΟΔΣΑ, η
αρμοδιότητα ανατίθετο σε άλλα νομικά
πρόσωπα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, σε συνέντευξη
τύπου τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αφού
ξεκαθάρισε ρητά ότι το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων
δεν έχει καταργηθεί, ζήτησε ξεκάθαρη
στάση της Κυβέρνησης.

Κωλυσιεργία για να επιτευχθεί
εσωκομματική ισορροπία
«Η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται στα
λόγια με την εταιρεία, στην ουσία όμως
κωλυσιεργεί προκειμένου να επιτύχει την
εσωκομματική ισορροπία», ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Και συνέχισε: «Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία να συζητά η Κυβέρνηση
με την εταιρεία για «να τα βρει», τη στιγμή που υπάρχει απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δίνοντας παράλληλα τη ρητή
εντολή υπογραφής της σύμβασης» και
τόνισε ότι «εμείς αναλάβαμε μια ευθύνη
για να δοθεί οριστικό τέλος σε ένα μεγάλο
πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι κανένας δεν
θέλει να το αποχωριστεί».
«Σε περίπτωση που δε γίνει το έργο δεν
κινδυνεύουμε μόνο να χάσουμε τα 68 εκατομμύρια ευρώ που εμείς εξασφαλίσαμε»
συμπλήρωσε, «αλλά και να δεχτούμε ένα
ισχυρό πλήγμα στην οικονομία μας, δεδομένου ότι η διαχείριση απορριμμάτων έχει
άμεσες επιπτώσεις στην πιστοποίηση των
αγροτικών μας προϊόντων, αλλά και τον
τουρισμό. Ήδη έχει γίνει καταλογισμός των
προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

«Είδα έντρομος τους Βουλευτές να
ψηφίζουν το παράλληλο σχέδιο, το οποίο
φέρνει νέα δημοσιονομικά βάρη για τους
πολίτες» σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Τατούλης «αλλά και ταυτόχρονα να χαίρονται
θεωρώντας ότι έχουν καταργήσει το έργο.
Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ.
Χατζηδάκης είναι ανεξήγητο πως άλλαξε
γνώμη αφού ήταν ως Υπουργός παρών
κατά την ανακήρυξη του αναδόχου του έργου και μιλούσε διθυραμβικά για το έργο,
χαρακτηρίζοντάς το εθνικό στοίχημα,
καλό παράδειγμα και καλή πρακτική για
τη χώρα, πρότυπο Ευρωπαϊκό έργο, προκαλώντας ταυτόχρονα τους λοιπούς Περιφερειάρχες να μιμηθούν το έργο αυτό. Το
Φεβρουάριο του 2015 εγκαλούσε μάλιστα
τον Υπουργό κ. Σταθάκη γιατί καθυστερεί
την υπογραφή της σύμβασης και προκαλεί
μεγάλη ζημιά».
Πλανώνται πλάνην οικτρά οι ελάχιστοι
από τους Δημάρχους που υποστηρίζουν
ότι θα διαχειριστούν τα χρήματα που τους
έταξε ότι θα τους δώσει ο κ. Τσιρώνης,
πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης και χαρακτήρισε λόγια του αέρα αυτά που ισχυρίζονται
ο αναπληρωτής Υπουργός και Δήμαρχοι
ότι έχουν έτοιμες λύσεις. «Το κάνουν απλά
και μόνο για να κερδίσουν λίγο χρόνο, ο
οποίος όμως είναι εις βάρος των πολιτών.
Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης των Δήμων
ξεκινούν από κόστος της τάξης των 120
– 150 ευρώ τον τόνο, όταν το σχέδιό μας
για την ολοκληρωμένη διαχείριση προβλέπει μέγιστο μεσοσταθμιστικό κόστος 61,72
ευρώ τον τόνο», κατέληξε.
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Ταρσός Κορινθίας
Γράφει ο
Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος
Ιστορικός –
συγγραφέας,
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος,
υποψήφιος
Διδάκτωρ

Άνω Ταρσός
Ο οικισμός προσαρτήθηκε την 8η Δεκεμβρίου του
έτους 1845 (ΦΕΚ 32Α) στο
δήμο Φενεού, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1912.
Την 31η Αυγούστου του
έτους 1912 (ΦΕΚ 262Α)
αποσπάστηκε από το δήμο
Φενεού και προσαρτήθηκε
στην κοινότητα Στενού,όπου παρέμεινε μέχρι το
έτος 1919. Την 8η Μαρτίου
του έτους 1919 (ΦΕΚ 52Α)
ο οικισμός αποσπάστηκε
από την κοινότητα Στενού
και προσαρτήθηκε στην
κοινότητα του Κάτω Ταρσού, όπου παρέμεινε μέχρι
το έτος 1997. Την 4η Δεκεμβρίου του έτους 1997
(ΦΕΚ 244Α) ο οικισμός
αποσπάστηκε από την κοινότητα Κάτω Ταρσού και
προσαρτήθηκε στο δήμο
Φενεού. Την 7η Ιουνίου
του έτους 2010 (ΦΕΚ 87Α)
αποσπάστηκε από το δήμο
Φενεού και προσαρτήθηκε
στο δήμο Σικυωνίων, όπου
παραμένει μέχρι σήμερα.

Κάτω Ταρσός
Ο οικισμός προσαρτήθηκε την 8η Δεκεμβρίου του
έτους 1845 (ΦΕΚ 32Α) στο
δήμο Φενεού, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1912.
Την 31η Αυγούστου του
έτους 1912 (ΦΕΚ 262Α)
αποσπάστηκε από το δήμο
Φενεού και προσαρτήθηκε
στην κοινότητα Στενού,όπου παρέμεινε μέχρι το
έτος 1919. Την 8η Μαρτίου
του έτους 1919 (ΦΕΚ 52Α)
ο οικισμός αποσπάστηκε
από την κοινότητα Στενού
και αποτέλεσε την αυτόνομη κοινότητα του Κάτω
Ταρσού, η οποία περιελάμβανε τους οικισμούς Άνω
Ταρσό και Κάτω Ταρσό που
ήταν και η έδρα της.
Την 4η Δεκεμβρίου του

έτους 1997 (ΦΕΚ 244Α) η
κοινότητα καταργήθηκε και
προσαρτήθηκε στο δήμο
Φενεού. Την 7η Ιουνίου
του έτους 2010 (ΦΕΚ 87Α)
αποσπάστηκε από το δήμο
Φενεού και προσαρτήθηκε
στο δήμο Σικυωνίων, όπου
παραμένει μέχρι σήμερα.

Πληθυσμιακά
στοιχεία – δεδομένα
Σύμφωνα με την παράδοση λέγεται ότι οι κάτοικοι
του Ταρσού ήταν οι πρώτοι
γνήσιοι Φενεάτες.
• 1700: Tarso Romeico,
6 φαμίλιες, 49 κάτοικοι
[Grimani]
• 1703: Vlachico Tarso και
Romeico Tarso [Nani]
• 1704: Tarso Vlachico
και
Tarso
Romeico
[Alberghetti]
• 1827: Romaeici – stasous,
50 φαμίλιες [Pouqueville,
184]
• 1830: Tarsos, 75 φαμίλιες
[Γαλλική Απογραφή, Χουλιαράκης Α1, 34]
• 1837: Ταρσός δήμου Ταρσού, έδρα του δήμου, 64
οικογένειες, 273 κάτοικοι.
• 1846: Ταρσός δήμου Φενεού, 2 ώρες και 15 λεπτά από την Γκούρα οδοιπορικώς, 533 κάτοικοι
[Σταματάκης, 75].
• 1853: Ταρσός δήμου Φενεού,προϊόντα δημητριακοί καρποί και κρασί.
Σπίτια 108, κάτοικοι 169
[Ραγκαβής ΙΙ, 388].
• 1886: Ταρσός (Άνω και
Κάτω) δήμου Φενεού.
Κάτοικοι 429 (Μηλιαράκης, 148).
ΆΝΩ ΤΑΡΣΌΣ
• Απογραφή πληθυσμού
1879: κάτοικοι 154 [Χουλιαράκης Α2, 60].
• Απογραφή πληθυσμού
1889: κάτοικοι 137 [Χουλιαράκης Α2, 123].
• Απογραφή πληθυσμού
1896: κάτοικοι 135 [Χουλιαράκης Α2, 191].
• Απογραφή πληθυσμού
1901: κάτοικοι 135 [Νουχάκης, 503].
• Απογραφή πληθυσμού
1907: κάτοικοι 130.
• Απογραφή πληθυσμού
1928: κάτοικοι 87.
• Απογραφή πληθυσμού
1940: κάτοικοι 86.
• Απογραφή πληθυσμού
1951: κάτοικοι 52.
• Απογραφή πληθυσμού

1961: κάτοικοι 38.
• Απογραφή πληθυσμού
1971: κάτοικοι 29.
• Απογραφή πληθυσμού
1981: κάτοικοι 17.
• Απογραφή πληθυσμού
1991: κάτοικοι 9.
• Απογραφή πληθυσμού
2001: κάτοικοι 11.
• Απογραφή πληθυσμού
2011: κάτοικοι 16.
ΚΆΤΩ ΤΑΡΣΌΣ
• Απογραφή πληθυσμού
1879: κάτοικοι 275 [Χουλιαράκης Α2, 60].
• Απογραφή πληθυσμού
1889: κάτοικοι 262 [Χουλιαράκης Α2, 123].
• Απογραφή πληθυσμού
1896: κάτοικοι 283 [Χουλιαράκης Α2, 191].
• Απογραφή πληθυσμού
1901: κάτοικοι 283 [Νουχάκης, 503].
• Απογραφή πληθυσμού
1907: κάτοικοι 250.
• Απογραφή πληθυσμού
1928: κάτοικοι 128.
• Απογραφή πληθυσμού
1940: κάτοικοι 148.
• Απογραφή πληθυσμού
1951: κάτοικοι 69.
• Απογραφή πληθυσμού
1961: κάτοικοι 71.
• Απογραφή πληθυσμού
1971: κάτοικοι 39.
• Απογραφή πληθυσμού
1981: κάτοικοι 19.
• Απογραφή πληθυσμού
1991: κάτοικοι 21.
• Απογραφή πληθυσμού
2001: κάτοικοι 20.
• Απογραφή πληθυσμού
2011: κάτοικοι 13.

Η Καστροπολιτεία –
Φρούριο Ταρσού (ή
Κάστρο Σφυρών)
Η Ταρσός ήταν μια σημαντική μεσαιωνική πόλη της
Κορινθίας και ειδικότερα
της περιοχής του Φενεού
κατά την υστεροβυζαντινή
περίοδο (1071 μ.Χ – 1453
μ.Χ). Βρισκόταν στο φαράγγι του Όλβιου ποταμού στη

δυτική Κορινθία πρός τα Β
της λίμνης του Φενεού, πιθανόν ανάμεσα στα χωριά
Άνω και Κάτω Ταρσός, και
ανήκε στο βυζαντινό δεσποτάτο του Μορέως. Δεν γνωρίζουμε όμως που ακριβώς
ήταν η πολίχνη αυτή.
Σύμφωνα με την παράδοση, το Παλαιοχώρι ήταν ο
μοναδικός Ταρσός, ο οποίος διαχωρίσθηκε στα δύο
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ενώ κατά την
περίοδο της Ενετοκρατίας
μνημονεύεται Ρωμέϊκος και
Βλάχικος Τάρσος.Η πόλη
είχε μητρόπολη και τρείς
ακόμα μικρότερες εκκλησίες, ενώ ο πληθυσμός ήταν
περίπου 10.000 κάτοικοι.
Το κάστρο της πόλεως βρισκόταν σε οχυρή τοποθεσία
πάνω από αυτή, στον ψηλό
βράχο που αναπτύσσεται
πάνω από το χαρακτηριστικό εκκλησάκι της Παναγίας
του Βράχου. Πρόκειται για
ένα κάστρο – φρούριο της
Κορινθίας με ιδιαίτερα ισχυρή φυσική οχύρωση, από
το οποίο όμως σήμερα δεν
έχει απομείνει τίποτα.
Το κάστρο βρισκόταν σε
υψόμετρο 1350 μέτρων.
Η έκτασή του είναι 120
περίπου στρέμματα, μοιάζει οπτικά σαν πέταλο και
περιορίζεται μεταξύ δύο
γκρεμών. Οι δύο άκρες του
φράσονται από δύο ισχυρά
τείχη, το πάχος των οποίων ξεκινούσε από τα δύο
μέτρα. Τα τείχη αυτά ήταν
κατασκευασμένα από ξηρολιθοδομή και το ύψος τους
πιθανολογείται ότι ξεπερνούσε τα τρία μέτρα.
Η πρόσβαση στο φρούριο είναι εφικτή: α). από
τον Κάτω Ταρσό όπου ένα
ανηφορικό μονοπάτι οδηγεί
μέχρι το ανατολικό τείχος,
β). στη ΝΑ άκρη του φρουρίου, στη θέση «Σκάλα», ο
γκρεμός (4 – 5μ) μικραίνει

ΜΕΡΟΣ Β΄
στο ύψος και μια κινητή
σκάλα επιτρέπει την ανάβαση, γ). στα ΝΔ του φρουρίου ο γκρεμός χωρίζεται
σε δύο τμήματα διαμέσου
των οποίων είναι δυνατή η
διάβαση, δ). στα δυτικά, η
κοιλάδα του ρέματος του
κάστρου επιτρέπει τη διάβαση από το Παλαιοχώρι
πρός το δυτικό τείχος του
φρουρίου, όπου πιθανόν
να υπήρχε πύλη. Να σημειωθεί ότιοι διαβάσεις (β) και
(γ) ελέγχονταν από πύργο
διαμέτρου εννέα μέτρων
που περιβαλλόταν με τείχη
ξηρολιθοδομής πάχους περίπου ενός μέτρου.
Πρός τα νοτιότερα των
δύο γκρεμών υπάρχει σε
σειρά ένα πλήθος από κατοικίες, που σήμερα σχηματίζουν ένα ερείπιο. Υπάρχουν
όμως κατοικίες και σε άλλα
σημεία. Στον εσωτερικό
γκρεμό της Βουρβουτσέλλας υπάρχει σπήλαιο με ίχνη
τοιχοποιϊας στην είσοδό του,
το οποίο πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε για κατοικία
του Καστελλάνου, δηλαδή
του διοικητή του φρουρίου.
Στο βορειοδυτικό άκρο του
φρουρίου υπάρχει ένα μικρό
σπήλαιο που χρησιμοποιούνταν για τον εκκλησιασμό
των κατοίκων και λίγο πιό
μακριά η πηγή Κοκκινόβρυση που εξυπηρετούσε τις
ανάγκες της ύδρευσης του
φρουρίου.
Θα πρέπει να αναφερθεί
ότι η μεγαλύτερη ακμή της
καστροπολιτείας της Ταρσού σημειώθηκε στις αρχές
του 15ου αιώνα, όταν βρισκόταν υπό την βυζαντινή
κυριαρχία του Δεσποτάτου
του Μορέως. Ο ιστορικός
της Άλωσης Γεώργιος Φραντζής αναφέρει ότι στην
περιοχή του Φενεού κατά
τον 15ο αιώνα είχε εγκατασταθεί μαζί με την οικογένειά του κάποιος ονόματι
Δόξας ή Δοξίης, που έφθασε στην Πελοπόννησο από
την επαρχία του Ιλλυρικού,
ενισχύοντας την άμυνα της
περιοχής. Το γεγονός ότι ο
Δόξας ήταν συγγενής της
βυζαντινής ισχυρής και αριστοκρατικής οικογενείας
των Καντακουζηνών, υποδηλώνει ότι θα πρέπει να
ήταν και αυτός ένας ισχυρός βυζαντινός άρχοντας.
Συνεχίζεται
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Ο Παμβοχαϊκός έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ρ

• ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής/Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
• ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ Απόστολος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών /Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
• ΚΑΡΡΑΣ Κων/νος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Τ.Ε.Ι. Καβάλας
• ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων
- Πανεπιστημίου Πατρών
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, Ιστορίας
& Εθνολογίας Θράκης
• ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Τμήμα Φυσικοθεραπείας/Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Εισαχθείς με υποτροφία – 2ος σε σειρά επιτυχίας)
• ΣΠΥΡΑΚΟΣ Κων/νος, Σχολή Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων/ Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
• ΓΚΟΤΣΗ Ευαγγελία, Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης/Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
• ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ Ελένη, Τμήμα Προσχολικής
Αγωγής /Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
• ΚΑΛΛΙΡΗ Πένυ ΑΛΕΚΟΥ, Θεατρικών
Σπουδων Πανεπιστήμιο Πάτρας
• ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να, Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΘΗΝΩΝ
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Τα ονόματα των βραβευθέντων

κών
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Το Σάββατο 20/02/2016 στο Kallas beach
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ο Γ.Α.Σ
Παμβοχαϊκός.
Το παρόν στην κοπή της πίτας έδωσε ο
Δήμαρχος Βέλου-Βόχας και αρκετοί από
τους αντιδημάρχους και δημοτικοί σύμβουλοι. Από την οικογένεια του Παμβοχαϊκού το
παρών έδωσαν οι αθλητές της Επαγγελματικής ομάδας, οι αθλητές και οι αθλήτριες των
ακαδημιών καθώς και αντιπροσωπεία από
το Ποδηλατικό τμήμα του Συλλόγου καθώς
και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο.
Την τιμητική τους σε αυτή την εκδήλωση
είχαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του Γ.Α.Σ
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ που την περασμένη χρονιά
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Ανώτατα και
Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και βραβεύτηκαν από τον σύλλογο για
αυτή τους την επίδοση.
Η όλη εκδήλωση στέφθηκε από επιτυχία
και αυτό οφείλεται στους ακούραστους ανθρώπους του συλλόγους που φρόντισαν για
την παραμικρή λεπτομέρεια.
Μεγάλη συμβολή στην επιτυχία της βραδιάς είχαν και οι χορηγοί που με τα δώρα
τους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η λαχειοφόρος αγορά.

Mια ιδιαίτερη και ξεχωριστή βράβευση έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ετήσιου χορού του συλλόγου μας το περασμένο Σάββατο,
η διοίκηση αποφάσισε να τιμήσει τον κο Κώστα Δουβή για την αδιάλειπτη παρουσία του σε όλους τους αγώνες του Παμβοχαϊκού. Την
βράβευση έκανε ο πρώην Πρόεδρος και εν ενεργεία μέλος του Δ.Σ
του Γ.Α.Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ κ. Κώστας Ρωμανός.
Ο κ. Κώστας Δουβής είναι ένας από τους πιο πιστούς και συνεπείς
φιλάθλους του Παμβοχαϊκού. Ενας άνθρωπος ο οποίος, χωρίς να είναι από την περιοχή της Βόχας, έχει γίνει πιστός φίλος και οπαδός
της ομάδας, που χωρίς να υπολογίζει έξοδα και κούραση ακολουθεί
την ομάδα εντός και εκτός έδρας χειμώνα καλοκαίρι, είτε η ομάδα
βρίσκεται στα επάνω της είτε στα κάτω της. Θα τον συναντήσει κανείς
στην Σύρο, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Πέραμο και φυσικά
στο κλειστό «Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ».
«Κύριε Κώστα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απ. Σπυράκος που τον
προλόγισε, «η οικογένεια του ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΥ σε θεωρεί μέλος της
και σε ευχαριστεί ολόθερμα για την αγάπη σου στην ομάδα ,ελπίζει
δε να γίνεις το πρότυπο του φίλαθλου του Παμβοχαϊκού και την στάση
σου να την ακολουθήσουν και άλλοι φίλοι της ομάδας»!

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

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

www.ecoradio.gr
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Στο Βέλο τα Κουτσούβελα
πάνε Φρουτοπία�
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι Ομάδες Ενεργοποίησης Συλλογικότητας διοργανώνουν και σας προσκαλούν να γιορτάσουμε το
καρναβάλι στο Βέλο. Το Σάββατο, 5 Μαρτίου, 2016, στις 17.00.
Η παρέλαση ξεκινά όπως πάντα από τη γειτονιά "Μποτσαραίικα"
και τελειώνει στην πλατεία Αγίου Φανουρίου.
Οι εκατοντάδες εθελοντές που συμμετέχουν θα σας παρασύρουν σε έναν ατελείωτο χορό στην πλατεία, και οι εθελοντές παιδαγωγοί θα οργανώσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά.
Το θέμα της φετινής γιορτής είναι
"Τα Κουτσούβελα στη Φρουτοπία"
Η γιορτή περιλαμβάνει:
• παρέλαση φρουτένιων αρμάτων
• διαγωνισμό «Ο βασιλιάς των φρούτων»
• γαϊτανάκι χρωμάτων
• γεύσεις παράδοσης με παιχνίδια και χορό
• κεράσματα
Σεβόμαστε την αγροτική μας παράδοση και αναδεικνύουμε τις
αξίες της γης μας.
Σας περιμένουμε στη Φρουτοπαρέα μας!
Την Παρασκευή 4 Μαρτίου στις 21.00 ξεκινά το κυνήγι του
θησαυρού
Φτιάξτε την ομάδα σας, φορτώστε με ενέργεια, πάρτε τον εξοπλισμό σας, βάλτε την φαντασία σας, το χαμόγελο σας και ελάτε να
ΤΟΝ ανακαλύψουμε.
Πληροφορίες στο neovelo2013@gmail.com
(Η τοποθεσία δίνεται κρυπτογραφημένη στην αφίσα)
Με μοναδικά όπλα την
όρεξη και την δημιουργικότητα των εθελοντών, και την
αγάπη του κόσμου οι Ομάδες
Ενεργοποίησης της Συλλογικότητας στο Βέλο συνεχίζουμε να αλλάζουμε τον τόπο
τους αλλά κυρίως τον τρόπο
ζωής τους, προς το καλύτερο, με την συνεργασία και
την αλληλεγγύη. «Κανείς δεν
πρέπει να πορεύεται μόνος
του, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο που αξίζουν
τα παιδιά μας», σημειώνουν
χαρακτηριστικά στο δελτίο
τύπου που εξέδωσαν.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Σε ρυθμούς προετοιμασίας
οι Καρναβαλιστές για το
Καρναβάλι Βέλου-Βόχας

Σε ρυθμούς Καρναβαλιού κινούνται
οι Καρναβαλικές ομάδες που προετοιμάζονται για να συμμετέχουν στο Καρναβάλι του Δήμου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου και ώρα
4.00 μ.μ. στην παραλία Βραχατίου. Οι
συμμετοχές πολλές. Τα γκρουπ έχουν
φτάσει τα 30 και οι καρναβαλιστές ξεπερνούν τα 1.500 άτομα.
Στόχος όλων μας να σας ξεσηκώσουμε όλους! Να περάσουμε ευχάριστες στιγμές με φίλους, με τα παιδιά
μας, να χορέψουμε, να δράσουμε ομαδικά και να διασκεδάσουμε! Ας κάνουμε όλοι «πέρα» τις σκοτούρες και τις
στεναχώριες και ας αφήσουμε χώρο
για ξεγνοισιά και κέφι!.
Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή!!! ΕΛΑΤΕ ΒΡΑΧΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΥ! ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Την Κυριακή 13 Μαρτίου
στο Ζευγολατιό
Στο πεζόδρομο του Ζευγολατιού την
Κυριακή 13 Μαρτίου το αποκριάτικο
ξεφάντωμα θα μεταφερθεί στον πεζόδρομο του Ζευγολατιού στις 4 το απόγευμα όπου καλούνται όλοι να γιορτάσουν την Αποκριά.
Θα υπάρξουν αποκριάτικα δρώμενα,
γαϊτανάκι, κυνήγι χαμένου θησαυρού,
πολλά χάπενινγκ με τη συμμετοχή κλόουν, άφθονο κρασί για όλους και πάνω
απ' όλα καλή διάθεση! Στη διοργάνωση
συμμετέχει ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, το ΝΠΔΔ
"Ανέλιξη" και φυσικά ο δήμος ΒέλουΒόχας.

Γνώμη
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Το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» σας καλεί να συμμετέχετε στο «ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» την Κυριακή 13 Μαρτίου 201Το καρναβάλι θα περιλαμβάνει παρέλαση ομάδων
από τοπικούς συλλόγους, σχολεία, τα τμήματα
επιμόρφωσης του ΝΠΔΔ και όσους από εσάς
θέλετε να συμμετέχετε σε ελεύθερα γκρουπ.
Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε θέμα
για την ομάδα σας. Αρκεί το κέφι και η φαντασία σας!!!
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή
έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου, στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη ή στο τηλέφωνο 2742022573.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ. ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗΣ

Τ’ΑΗΔΟΝΙΟΥ
ΤΟ ΔΑΚΡΥ

Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
Έτος έκδοσης: 2015
Αριθμός σελίδων: 608

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ένα βρέφος που
αργοσβήνει,
μια
κατάρα που πρέπει να λυθεί τρεις
φορές, άνθρωποι
που δοκιμάζεται το
κουράγιο τους και
ψυχές κυνηγημένες επί σαράντα
χρόνια.
Ο Γιώργης και
η Κωστούλα είχαν
ρισκάρει τα πάντα
για να σωθεί η
μικρή τους κόρη,
η Κλειώ, κι παρόλα όσα τους βρήκαν δεν λύγισαν στιγμή την αγάπη
τους. Τριάντα χρόνια μετά η Κλειώ
ζει παγιδευμένη σ’ έναν γάμο που
βυθίζει τη ζωή της σε κινούμενη
άμμο, ώσπου κάποτε αφυπνίζεται
και θεριεύει.
Σε δεύτερους ρόλους, η κυρά
Δήμητρα με το αλλήθωρο μάτι
της, ο γέροντας Τυροθόδωρας με
τις συμβουλές του, ο Σήφης με το
άσβεστο μίσος του και η καλόγρια
Σταυροκατίνα πλέκουν όλοι μαζί
το κρητικό υφαντό της οικογένειας Αηδονάκη. Μυστικά, χρησμοί,
επαναστάσεις, λυτρωμοί, θαύματα,

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

μαντινάδες, μπαλωθιές, χοροί και
γύρω όλα να μοσχομυρίζουν άρωμα από ζεστό ψωμί, λάδι και ρίγανη.
Η απίστευτη ιστορία της οικογένειας Αηδονάκη - ένας ζωντανός θρύλος στα Χανιά.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα μυθιστόρημα μέσα στο οποίο
ζωντανεύει, ανασαίνει η Κρήτη,
τα Χανιά, τη δεκαετία του 80. Μια
αληθινή ιστορία, η
ιστορία της Κλιώς,
βαθιά ανθρώπινη
και τραγική.
Ένα
κείμενο
εξαιρετικό
από
κάθε άποψη, καλοδουλεμένο, ανθρώπινο και ολοζώντανο που σου
μεταδίδει όλα τα
έντονα συναισθήματα των χαρακτήρων
του, και μαζί τους
κλαίς, γελάς, μισείς!
Μέσα από τις σελίδες του νιώθουμε να μας καίει ο Κρητικός
ήλιος, μυρίζουμε τη ρίγανη, γευόμαστε τη μυζήθρα με το μέλι, μας
φυσά ο δροσερός άνεμος του Ψηλορίτη, μεθάμε με τη ρακή.
Δυο παράλληλες ιστορίες, που
ξεδιπλώνονται εναλλάξ, πότε κοιτάμε το παρελθόν και πότε το μέλλον. Ένα μυθιστόρημα με συνεχής
ανατροπές και που το τέλος του
ειλικρινά θα σας ξαφνιάσει.
Ένα βιβλίο που θα το λατρέψετε
και που δεν πρέπει να λείπει από
καμιά βιβλιοθήκη. Ό,τι να πει κανείς
γι’ αυτό είναι τραγικά λίγο!

Διαβάστε το...
Γιατί δεν πρόκειται για μια στεγνή
περιγραφή ενός ζωντανού θρύλου
των Χανιών, ο συγγραφέας μας
παίρνει από το χέρι και μας «βουτάει» στη κυριολεξία μέσα στην ιστορία αυτή, γινόμαστε μέρος της, και
προπάντων δεν κουράζει καθόλου,
παρ’ όλες τις 600 του σελίδες!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης γεννήθηκε το 1981. Zει και εργάζεται στην
Αθήνα στον τομέα της Καλλιτεχνικής
Βιβλιοδεσίας. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Αθλητικών Επιχειρήσεων, είναι
εν ενεργεία Διαιτητής Ποδοσφαίρου
από το 1998 και Reiki Therapist του
Usui System of Natural Healing από
το 2008. Η ενασχόλησή του με τη
συγγραφή ξεκινά από τα εφηβικά του
χρόνια. Στα δεκαεπτά του λαμβάνει μέρος στον Πρώτο Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Λογοτεχνίας και κερδίζει
το Γ΄ Βραβείο από την «Πανελλήνια
Ένωση Λογοτεχνών» για το διήγημα
του «Ο Ζητιάνος». Λίγους μήνες μετά,
εκδίδει το πρώτο του βιβλίο -συλλογή διηγημάτων- με τίτλο «...Σιωπή...
η δυνατότερη κραυγή...». Το δεύτερό
του βιβλίο με διηγήματα, εκδίδεται το
2005 με τίτλο «Ένα γέλιο... που έκλαιγε...». Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε
εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα
καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

• Να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα.
• Να ρισκάρετε για τα απίθανα.
• Να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώσουν.
• Να μη μένετε στο σκοτάδι, να ψάχνετε το φως. Πάντα υπάρχει μια
χαραμάδα για το καλύτερο!

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

Αποκριάτικο
ξεφάντωμα
και στο Κιάτο

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

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. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ:
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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

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

• παιδιατρικά

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
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αεροκομπρεσέρ
Paterlini
με μηχανή Subaru
6.0 Pobin EX17.
Τηλ. 27410-51454
& 6943 867256

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

• θυρεοειδούς τραχήλου

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

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

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καταψύκτης με 3 συρτάρια 16 GN 115K/04
Zanussi 08 HU A. Τηλ. 27410-51454 & 6943 867256
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: [1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος
χ 1,90 ύψος) και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 1,5 μήκος)
[3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ 1,48
ύψος χ 0,82 πλάτος) [4]. Alfa Frost Conservator καταψύκτης
μπαούλο χωρητικότητας 500 λίτρων (1,55 μήκος χ 0,62 πλάτος
χ 0,89 ύψος) Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Κανόνες υγιεινής κατά
την περιποίηση των άκρων
εργαλεία.
Τα εργαλεία ξεπλένονται με νερό
μετά την απολύμανση, για να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα που
πιθανόν έχουν παραμείνει στα εργαλεία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται
η πλήρης απολύμανση των εργαλείων
και η αποφυγή επαφής με το δέρμα
του πελάτη.

Γράφει η

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ποδολόγος

Σ

ε ένα σύγχρονο κέντρο φροντίδας
νυχιών εκτός από τους στόχους
της επιτυχημένης θεραπείας και της
ξεχωριστής εμφάνισης, πρέπει να
υπάρχει σαν βασική αρχή η προφύλαξη της υγείας των πελατών αποκλείοντας την πιθανότητα προσβολής
τους από μικροοργανισμούς που μολύνουν τις επιφάνειες των χώρων,
των εργαλείων και των υλικών που
χρησιμοποιούνται. Μοναδική λύση
για την αποφυγή μόλυνσης των πελατών και του προσωπικού, αποτελεί η
αποστείρωση των εργαλείων καθώς
και η απολύμανση των επιφανειών
τόσο των αιθουσών θεραπείας (Ποδολογίας) όσο και γενικά όλου του
χώρου μας! Οι μολυσμένες επιφάνειες μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο
λοίμωξης για τους πελάτες και το προσωπικό.
Πολλοί κλινικά συναφείς παθογόνοι
οργανισμοί είναι ικανοί να επιβιώνουν
πάνω σε άψυχες επιφάνειες για εβδομάδες έως μήνες, παραμένοντας μολυσματικοί.
Οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν
στη συνέχεια να εξαπλωθούν μέσω
της επαφής με τις μολυσμένες επιφάνειες. Συνεπώς, αποτελούν μόνιμη
απειλή διασταυρούμενης μόλυνσης.
Όπως κατέδειξε έρευνα, τα χέρια

Φάση 3: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

που μολύνονται με ιούς από μολυσμένη επιφάνεια, μπορούν να μεταφέρουν τους ιούς σε πέντε ακόμη επιφάνειες και σε 14 ακόμη αντικείμενα.
Ο ασφαλέστερος τρόπος για την
πρόληψη διασταυρούμενων μολύνσεων είναι η προφυλακτική και στοχευμένη απολύμανση των εν δυνάμει ή
πραγματικά μολυσμένων επιφανειών.
Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η
τήρηση των μέτρων υγιεινής των χεριών.
Όσον αφορά την απολύμανση των
εργαλείων, είναι υποχρεωτική πριν
την αποστείρωση και για λόγους προστασίας του προσωπικού που «χειρίζεται» τα χρησιμοποιημένα εργαλεία.
Αναλυτικά ο κύκλος απολύμανσης-

αποστείρωσης στη χρήση εργαλείων:

Φάση 1 - ΒΟΥΡΤΣΑ:
Με τη βούρτσα απομακρύνονται τα
μεγάλα υπολείμματα των υλικών και
των ιστών που προσκολλούνται στα
εργαλεία και τις χειρολαβές κατά την
διάρκεια της θεραπείας.

Φάση 2 - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ:
Απολύμανση και επιμελημένος καθαρισμός των εργαλείων με υπερήχους.
Στο πλυντήριο υπερήχων γίνεται
πλύση και απομάκρυνση μικρών υπολειμμάτων και υλικών, καθώς και καταστροφή πολλών μικροβίων από τα

Τα εργαλεία μπαίνουν σε αποστειρωτήρα θερμού αέρα στους 180° γιά
μία ώρα. Η μηχανική κυκλοφορία του
αέρα αποτρέπει τον σχηματισμό θυλάκων με ψυχρό αέρα, τα οποία διακινδυνεύουν ή αναιρούν την επιτυχία της
αποστείρωσης.
Προϊόντα υποστήριξης όπως λεπίδες, γάντια και μάσκες είναι μιας χρήσης. Οι πετσέτες πλένονται πάντα μετά
τη χρήση στους 90° .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η φροντίδα των χεριών-ποδιών σε
χώρους που δεν απολυμαίνονται πριν
και μετά την θεραπεία με εργαλεία και
υλικά που δεν είμαστε σιγουροί γιά
την ασφαλειά τους ενέχει κινδύνους
μόλυνσης γιά όλους όσους ζουν ή κινούνται στο χώρο.
Η επιμελής απολύμανση - αποστείρωση του χώρου και των εργαλείων
που χρησιμοποιούνται στην περιποίηση χεριών-ποδιών δεν είναι πολυτέλεια . Είναι υποχρέωση.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ








ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Oι "Περιπέτειες της Χριστίνας"
για τρεις παραστάσεις στο
Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου�
Από το Σεπτέμβρη έως σήμερα τα
παιδιά του εφηβικού τμήματος της
Νέας Διάπλασης ακολουθούν τη Χριστίνα, την ηρωίδα μιας ιστορίας που
μοιάζει με παλιό παραμύθι, ανάμεσα
σε γεγονότα του πραγματικού κόσμου
αλλά και του φανταστικού. Με τη βοήθεια των συντελεστών της παράστασης τα παιδιά αναπαραστούν τις περιπέτειες της Χριστίνας από έντυπο σε
έντυπο και από βιβλίο σε βιβλίο στον
κόσμο των ενηλίκων (βουλευτής,
αθλητές, μανεκέν, στρατιώτες) στους
οποίους κάνει κριτικές παρατηρήσεις
με χιουμοριστικό τρόπο σε μια σειρά
σύγχρονων θεμάτων ή κοινωνικών
μύθων όπως η μόδα που θεοποιείται
αλλά και παλιώνει γρήγορα, οι πόλεμοι, η ψεύτικη πολιτική και η αμετροέπεια των πολιτικών, η θεοποίηση
των ποδοσφαιριστών…
Στο τέλος …το τέλος λοιπόν μετακυλύεται σε αρχή και επιβεβαιώνει
τη φράση της αρχής ότι η ιστορία
αυτή είναι "η πιο μαγική ιστορία του
κόσμου! Μια ιστορία θαυμαστή με το
τέλος της κρυμμένο στην αρχή!"
Τη σκηνοθεσία έχει ο Άρης Σταύρου, τη διασκευή του έργου και τη
μουσική της παράστασης επιμελείται
ο ακούραστος Μπάμπης Ανδρικόπουλος, στο πιάνο η Μαρία Γερολύμου ενώ μια μοναδική κατασκευή
και ζωγραφική έχει κάνει ο Κώστας
και η Αθανασία Καλλίθρακα. Την
επιμέλεια των εξαιρετικών κουστουμιών έχει η Έφη Πάτσιου, το μακιγιάζ

η Ελένη Καραμάνη, στην ηχοληψία
και το φωτισμό ο Γιώργος Καλλιανιώτης. Οι φωτογραφίες είναι του
Φώτη Ντόντου,η αφίσα της Ελένης
Τσιλινίκου και το πρόγραμμα της
Γιώτας Αθανασούλη.
ΔΙΑΝΟΜΉ ΡΌΛΩΝ: Αφηγητές:
Καπώλη Μυρτώ - Στατήρας Θάνος,
Χριστίνα: Σκούρτη Δημητρα - Πούλου Έλενα, Μπαλαρίνα: Ρόζου Έλενα, Κλόουν: Μπεκιάρης Δημήτρης,
Βιβλιοσκούληκο: Όλες οι κοπέλες
της ομάδας, Βασίλισσα λεξικού:
Γιάννη Ιωάννα, Ζιζή: Κολλιοπούλου
Λυδία, Μιμη: Πολίτη Σοφία, Βερονικα: Κατσαούνη Κατερίνα, Λοχιες:
Χρυσικόπουλος Γιάννης - Σανιδάς
Αναστάσης, Στρατηγοί: Ζευκιλής
Παναγιώτης - Χατζέλης Δημήτρης,
Παρλαβίδας: Λιούντρης Παναγιώτης,
Προπονητής: Τζεμανάκη Χριστίνα,
Ποδοσφαιριστές: Σανιδάς Αναστάσης
- Μπάκας Μιχαήλ - Χατζέλης Δημήτρης - Χρυσικόπουλος Γιάννης, Κύκλος: Καρυώτη Γεωργία, Τετράγωνο:
Γιάννη Αλεξάνδρα, Τρίγωνο: Ζευκιλή
Άσπα, Σούπαμαν: Κόλλιας Ευάγγελος,
Σουπαγούμαν: Καλλιανιώτη Γεωργία,
Σβούραμαν: Μπεκιάρης Δημήτρης,
Κινέζα: Βλαστάρη Χρύσα, Εσκιμώος:
Σούρσου Πένυ, Ινδιάνα: Θεοδώρου
Αλεξάνδρα, Π.τ.π.: Μωυσιάδη Μαρία,
Αγόρι: Μπάκας Μιχαήλ, Κορίτσι: Σανιδά Πηνελόπη, Λάθος: Χασάπη Μαρηλία, Έκτακτες συμμετοχές: Ζιούβα
Κάτια – Κατσαϊτη Αναστασία - Οικονόμου Κων/νος.
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Σκηνοθεσία: Άρης Σταύρου
& ζωντανή μουσική: Μαρία Γερολύμου

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
27 Φεβρουαρίου ώρα έναρξης
19:30
5 & 6 Μαρτίου
ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ 5
ΜΠΌΛΑΤΙΌΥ

τηλ κρατήσεων 6945871808-6946584680-6940791760
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΠΟΛΙΤΩΝ

Η "ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ" στο Βέλο
Συνεχίζονται οι παραστάσεις από τη Θεατρική Ομάδα Βέλου-Βόχας

H Θεατρική Ομάδα του Δήμου Βέλου
Βόχας συνεχίζει τις παραστάσεις του
έργου ΄΄ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ΄΄ του Πήτερ
Σάφφερ σε σκηνοθεσία Τάκη Τσαρσιταλίδη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι

από τους ηθοποιούς είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Παραστάσεις που απομένουν: Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Μαρτίου
Ώρα Έναρξης: 20.30
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 €
Για κρατήσεις θέσεων, 27413 60522,
6937 723 759, 6989 189 368.

