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ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας, ανταποκρινόμενος
στις κοινωνικές εξελίξεις και τις έκτακτες
ανάγκες που δημιουργούνται και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
απεύθυνε κάλεσα σε πάσης φύσεως φορείς
και δημότες να συλλέξουν τρόφιμα και άλλα
είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των
προσφύγων.
Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ.
Μαρία Καλλίρη δηλώνει πολύ ικανοποιημένη από την αθρόα προσέλευση των δημοτών
και τις προσφορές τους που γεμίζουν το
χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
δήμου Βέλου-Βόχας στο Βέλο. σελ. 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρωταγωνιστές
οι δήμαρχοι
της Πελοποννήσου

Αγκαλιά με τον τίτλο ο ΑΟΖ

σελ.

12

Νίκησε 1-0 την Κόρινθο 06 και εγκαταστάθηκε
μόνος κυρίαρχος στην κορυφή της βαθμολογίας

ΟΔΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ

Μια αξιόλογη ημερίδα στο Βραχάτι!
33 Παραμένει πρόεδρος στο ΦοΔΣΑ ο δήμαρχος Ξυλόκαστρου.
33 Μάχη εντυπώσεων και δηλώσεων μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου
και δημάρχου Κορινθίων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.
33 Εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης παρουσιάστηκε στην Τρίπολη από το
αυστριακό ινστιτούτο ΙUT
33 Σε συνάντηση καλούν οι συλλογικότητες της Πελοποννήσου στις 10
Απριλίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια

σελ.

7-8

Την ημερίδα διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων σε συνεργασία με τον
Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), τον
ΕΛΟΤ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
σελ. 2-3
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ΑΣΦΑΛΗ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Το Σάββατο 19
Μαρτίου 2016
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ανοιχτή διεπιστημονική / διεπαγγελματική συζήτηση
με θέμα “Οδική ασφάλεια και Τουρισμός –
Ασφαλή ταξίδια στην Πελοπόννησο”.

Ο κ. Γεώργιος Πολίτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Alkyon Resort
Hotel & SPA, για μια ακόμα φορά στάθηκε
αρωγός στην εκδήλωση, η οποία ευγενικά φιλοξενήθηκε στους υπερσύγχρονους
συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου

στο Βραχάτι Κορινθίας και συνδιοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου
Ελλήνων Περιφερειολόγων, του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και του
ΕΜΠ, του ΕΛΟΤ και της Make Roads Safe
Hellas.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονεςτης
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας
οδικής υποδομής (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ),
της ξενοδοχίας (ΞΕΕ, Τουριστικός
Οργανισμός Πελοποννήσου, Ένωση
Ξενοδόχων Κορινθίας, ΤΕΜΕΣ ΑΕ Costa Navarino), της ανάπτυξης και
προβολής πολιτιστικών και άλλων
εναλλακτικών διαδρομών (Σωματείο
ΔΙΑΖΩΜΑ, Βένικος Περιηγήσεις ΕΠΕ Σύνδεσμος Οινοποιών Νεμέας), Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και κοινοτήτων
(ΕΜΠ και Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας
& Έρευνας), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του
ΕΣΥΔ/ΕΛΟΤ, επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών ενώσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
(Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Make Roads Safe Hellas,
Ίδρυμα Άρη Σταθάκη - StAr - για την
Οδική Ασφάλεια, Λέσχη Φίλων του
Παλαιού Αυτοκινήτου – ΦΙΛΠΑ, και
REACTION/ YOURS από την Κύπρο).
Η ημερίδα περιελάμβανε ποικιλία
θεμάτων με εμπεριστατωμένες και
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ομιλητών
και εξειδικευμένων επιστημόνων
όπου τόνισαν το πρόβλημα της υψη-

φωτό: Απ. Παπαφωτίου

«Οδική Ασφάλεια & Τουρισμός» στο Βραχάτι

■■ Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αν. Παπακυριάκος μεταξύ των δύο περιφερειακών συμβούλων: Γ. Πετρίτση και Λ. Παπαφωτίου στην κατάμεστη αίθουσα
"ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" του ξενοδοχείου Αλκυών όπου έγινε η ημερίδα.

λής παραβατικότητας που υπάρχει
και συγκεκριμένα στις περιοχές της
Πελοποννήσου στον τομέα της οδικής ασφάλειας και του τουρισμού
όπου κατέθεσαν σειρά προτάσεων για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
αφού η μείωση των ατυχημάτων όχι
µόνο συνεπάγεται μεγάλα οικονομικά
οφέλη για την ελληνική οικονομία,
αλλά περιλαμβάνει και επενδύσεις
που οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας (οδικά δίκτυα, τουρισμός κ.α).
Συγκεκριμένα τονίστηκαν οι παρα-

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

κάτω θεματικοί άξονες:
• Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των νεκρών, τραυματιών και
υλικών ζημιών των καταγεγραμμένων οδικών ατυχημάτων µε παθόντες στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 3 δις
€ ετησίως.
• Σημαντικό ρόλο έχει παίξει επίσης
τόσο η αναβάθμιση κατά την τελευταία δεκαετία του κύριου οδικού
δικτύου της χώρας σε αυτοκινητόδρομους, όσο και η εξέλιξη της
τεχνολογίας των οχημάτων (παθητική ασφάλεια) η οποία συμβάλει
στη μείωση των συνεπειών των
ατυχημάτων.
• Επιπλέον, η σημαντική μείωση της
τελευταίας τετραετίας οφείλεται και

στην εισαγωγή του νέου ΚΟΚ το
2007, στην οικονομική κρίση και
στη συνεπαγόμενη σημαντική αλλαγή των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας και της συμπεριφοράς
των οδηγών.
Οι βασικοί παράγοντες που ευθύνονται στην πρόκληση των οδικών
ατυχημάτων είναι:
• Η πλειονότητα των Ελλήνων οδηγεί
επιθετικά και µε ταχύτητα ακατάλληλη για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, αψηφώντας
τον κίνδυνο.
• Τα υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας
μοτοσικλετιστών.
• Τα χαμηλά ποσοστά χρήσης ζώνης
και κράνους, ιδίως στους συνεπιβάτες.
• Η ανοργάνωτη και απροστάτευτη
κυκλοφορία ευάλωτων χρηστών
της οδού.
• Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
και µε χρήση κινητού τηλεφώνου.
• Η γενικευμένη επιθετική οδήγηση.
Όσον αφορά τη σύνδεση του οδικού δικτύου με τον τομέα του τουρισμού οι προτάσεις που κατατέθηκαν
ήταν οι κάτωθι:
• Το οδικό δίκτυο και κυρίως το μήκος των αυτοκινητοδρόμων, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την έκταση,
την ποιότητα και την ποσότητα των
προσφερομένων υπηρεσιών στον
κλάδο των οδικών μεταφορών
αλλά και των τουριστικών υπηρεσιών.
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• Για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση και ανάπτυξη των οδικών μεταφορών σε μία χώρα, το οδικό της
δίκτυο οφείλει να συνδέει τις πύλες
εισόδου επισκεπτών με τους τουριστικούς προορισμούς.
Οι θεμελιώδεις προσδιοριστικοί
παράγοντες της αποδοτικότητας και
της ελκυστικότητας των οδικών δικτύων αφορούν:
1. Την ασφάλεια μετακινήσεων
2. Τον χρόνο μεταφοράς
3. Το κόστος μεταφοράς
4. Την ποιότητα εξυπηρέτησης
5. Την απόσταση
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πελοποννήσου (Κορινθίας) κος Απόστολος
Παπαφωτίου και κος Γεώργιος Πετρίτσης, οι οποίοι μετέφεραν τους
χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Πέτρου Τατούλη και
του Αντιπεριφερειάρχη κου Πελοπίδα
Καλλίρη.
Οι δύο Κορίνθιοι Σύμβουλοι επικεντρώθηκαν στη σημασία ενός άρτιου
ασφαλούς οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο, γεγονός που έχει θετικές
επιπτώσεις στη διαβίωση των ταξιδιωτών, αλλά και στην ανάπτυξη της
Περιφέρειας και του Νομού. Αναφέρθησαν αναλυτικά στα οδικά έργα που
εκτελεί και προγραμματίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και στις
σύντονες ενέργειες που κάνει ώστε
να γίνονται έργα και από άλλους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς. Αυτά
τα έργα έχουν άμεσα αποτελέσματα
στη ζωή και την καθημερινότητα των
πολιτών, στην αυξημένη διακίνηση
προσώπων, προϊόντων, υπηρεσιών
με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της
οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου και της
Κορινθίας, ενώ παράλληλα ο επισκέπτης έρχεται σε αμεσότερη επαφή με
τα μνημεία πολιτισμού και τις φυσικές
ομορφιές.
Όσον αφορά το θέμα του τουρισμού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα με ολοκληρωμένες στρατηγικές
και αντίστοιχες πολιτικές. Αυτές αφορούν τη σύνδεση της γνώσης της κοινωνίας και των πολιτών με τα μοναδικά αγαθά του τόπου που παράγει η
γη και τη σύνδεση του τουρισμού με
την τοπική γαστρονομία.
Η δε προβολή και αξιοποίηση των
μνημείων γίνεται από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που στοχεύει στη
δημιουργία δικτύων ούτως ώστε η
γνώση να είναι σαφής και ορατή για
κάθε δημιουργία στον τόπο και στον

χρόνο. Μεταξύ των δικτύων σημαντική θέση έχει το δίκτυο των κάστρων,
κάστρο-πόλεων, αρχαίων λιμένων,
καταδυτικών πάρκων, θεάτρων και
Ιερών. Όλα αυτά τα δίκτυα αφορούν
μνημεία από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, σε μια εξελικτική πορεία
μέσα στο χρόνο.

Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί ο κάθε επισκέπτης
στην Πελοπόννησο, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να γευθεί
παραδοσιακά εδέσματα από τοπικά
ποιοτικά προϊόντα, να μετέχει στα
κοινωνικά δρώμενα και να βιώσει τις
μοναδικές εμπειρίες των περιοχών

και των κατοίκων της Πελοποννήσου. Ακόμη ορίζει και υιοθετεί ένα
νέο στρατηγικό σχεδιασμό με προοπτική, ευελιξία, καινοτομία και προσφέρει δυνατότητες μόχλευσης και
κινητικότητας της οικονομίας
Πηγές: Δελτίο τύπου του Απόστολου
Παπαφωτίου, http://traveldailynews.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

4 Μικρά Νέα
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μικρά και διάφορα
Προληπτική
θωράκιση μαθητών
& εφήβων για
ασφαλή σεξουαλική
συμπεριφορά
Η Σχολική Σύμβουλος
της 3ης Εκπ/κης
Περιφέρειας Κορινθίας σε
συνεργασία με το Πάντειο
Πανεπιστήμιο και τα
Δημοτικά Σχολεία Βοχαϊκού
και 1ο Ζευγολατιού,
σας προσκαλούν να
παρευρεθείτε στην
επιμορφωτική ημερίδα με
θέμα:
«Προληπτική θωράκιση
μαθητών & εφήβων
για ασφαλή σεξουαλική
συμπεριφορά»
η οποία θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016
και ώρα 17:30 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού
Σχολείου Βραχατίου.
Ομιλητές:
1.Παναγιώτης Κορδούτης,
Καθηγητής Κοινωνικής
Ψυχολογίας Παντείου
Πανεπιστημίου
2. Βασίλης Χατζημπύρος, Dr.
Ψυχολογίας ΑΠΘ
3. Αντώνης Κατσουρός,
Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
Παντείου Πανεπιστημίου
Η ημερίδα θα πλαισιωθεί
από την Ε΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου
Βοχαϊκού και τη Β΄ Τάξη του
1ου Δημοτικού Σχολείου
Ζευγολατιού, που υλοποιούν
προγράμματα ανάλογης
θεματικής.
Θα ακολουθήσει συζήτηση
με το κοινό.

Έως τα τέλη Μαΐου
η υποστήριξη από
ψυχολόγο στα
ΚΑΠΗ
Συγκεκριμένα οι ομάδες θα
πραγματοποιούνται σε κάθε
Κ.Α.Π.Η. ως εξής :
Κ.Α.Π.Η. Ζευγολατιού κάθε
Τετάρτη 10:00 π.μ. – 11:30
π.μ.
Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου κάθε
Πέμπτη 9:30 π.μ. – 11:00 π.μ.
Κ.Α.Π.Η. Βέλου κάθε Πέμπτη
12:00 μ. – 13:30 μ.μ.
Υπεύθυνη είναι η ψυχολόγος:
Ελεονώρα Βέργου.
Παρακαλούνται τα μέλη για
την ενεργή συμμετοχή τους.

Δύο βιντεοπροβολείς
στην υπηρεσία
της ΑΝΕΛΙΞΗΣ

Αήττητος στην τελική τετράδα ο ΑΠΙΣ!

Άπιαστος ο Άπις στους μικρούς!
Αήττητος προκρίθηκε στην τελική τετράδα της Πελοποννήσου
Πρωτάθλημα Βόλλεϋ Παμπαίδων
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού - Γ.Σ. Άργους 3-0
Αήττητος προκρίθηκε στην τελική τετράδα
της Πελοποννήσου ο Άπις.
Την Κυριακή 28/2/2016, πέτυχε ευρεία νίκη
στο Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου επί του Γ.Σ.
Άργους με 3-0 για το πρωτάθλημα Βόλλεϋ
Παμπαίδων Πελοποννήσου.
Έτσι, χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα σετ, βρί-

σκεται ήδη στην τελική τετράδα και έχει την
δυνατότητα να κατακτήσει το Πρωτάθλημα
Πελοποννήσου στην κατηγορία του.
Α.Γ.Σ. Άπις : Νανόπουλος Δημ. - Σαράντος
Δημ. - Κιούσης Αθ. - Αργυρόπουλος Κ. - Νανόπουλος Ηλ. - Αργυρόπουλος Δημ. - Νανόπουλος Αλ. - Hλιόπουλος Βλ. - Κολομόδης Ε.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Το Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄
του Δήμου Βέλου - Βόχας,
σας ενημερώνει ότι
πραγματοποίησε αγορά
δύο βιντεοπρoβολεών
(projectors) μαζί με τις
οθόνες προβολής τους.
Ο ένας από αυτούς θα
χρησιμοποιείται για να
καλύψει τις ανάγκες των
Παιδικών Σταθμών του
Δήμου μας.
Tον δεύτερο βιντεοπροβολέα,
σας ενημερώνουμε ότι θα
έχουν τη δυνατότητα να τον
χρησιμοποιούν, ο Δήμος, το
Ν.Π.Δ.Δ. για τις δομές τους,
αλλά και όποιος Σύλλογος
ή Φορέας επιθυμεί για
πολιτιστικές εκδηλώσεις,
ημερίδες ή παρουσιάσεις,
κατόπιν συμφωνίας και
προτεραιότητας.
Για πληροφορίες μπορείτε
να απευθυνθείτε στα γραφεία
του Ν.Π.Δ.Δ. ( Αγ. Μαρίνης
101,1ος όροφος - Δημοτικό
Κατάστημα Βέλου ) και στα
τηλέφωνα :
2742 3 60300 ( Νίκος
Παπαγεωργόπουλος)
2742 3 60334 (Γιάννης
Τσάκωνας)
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Ανδρέας Σιάχος.

Σύμβουλο Ψυχικής
Υγείας στα ΚΑΠΗ
Στα πλαίσια της Κοινωνικής
Πολιτικής και των παρεχόμενων
υπηρεσιών που υλοποιεί το
Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ και ο
Δήμος μας, ανακοινώνεται σε
όλες τις Δημότισσες και όλους
τους Δημότες η συνεργασία
μας με τη Σύμβουλο Ψυχικής
Υγείας κα. Αγραφιώτη Φανουρία
(Ρία), την οποία μπορεί να
επισκέπτεται οποιοσδήποτε
επιθυμεί κάθε Τρίτη, από ώρα
9.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Βέλου 1ος
όροφοες γραφείο 3. Τηλέφωνο
επικοινωνίας για ραντεβού:
2742 3 60329, 6972159481, 2742 3
60334/300/311
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Ανδρέας Σιάχος

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Εκπαίδευση
ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
στις Πρώτες Βοήθειες
ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΟΛΚΟΣ
Δήμος Σικυωνίων σε συνεργασία

Ο

με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.), διοργανώνει πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης
πολιτών όλων των ηλικιών στις Πρώτες
Βοήθειες και την Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την Κυριακή 3
Απριλίου 2015 και ώρες 10:00 - 14:00 στο
Ναυτικό Όμιλο Κιάτου, Γ. Γιαννόπουλου 1
(περιοχή Σφαγεία) στο Κιάτο. Στόχος του
προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού στις Α΄
Βοήθειες και τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι: Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Ξένο σώμα στο λάρυγγα- πνιγμονή,
Λιποθυμία, Δηλητηρίαση από οινόπνευμα
(μέθη), Τραύμα, Αιμορραγία, Ρινορραγία,
Έγκαυμα, Διάσειση, Διάστρεμμα, Τσίμπημα
σφήκας – μέλισσας, Ηλίαση, Υποθερμία
κλπ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
από εξειδικευμένους επιστήμονες-διασώστες της Ε.Δ.Ο.Κ. σε συνθήκες εξομοίωσης
πραγματικού περιστατικού. Η είσοδος είναι
ελεύθερη και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
του Δήμου, τηλ. 27423 60117 (κα Γκαβάγια).

Τ

α σοβαρά προβλήματα και ιδίως η έλλειψη
φύλαξης που αντιμετωπίζει ο αρχαιολογικός
χώρος του Διόλκου επισημαίνονται σε γραπτή
ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας Χρίστου Δήμα
προς τον υπουργό πολιτισμού και αθλητισμού.
Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι αρχαιολογικό
πέρασμα του Διόλκου θα έπρεπε να
αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς
επισκέπτες και άρα είναι επιβεβλημένη η
προστασία του μνημείου αλλά και η δημιουργία επισκέψιμου
αρχαιολογικού χώρου. Ερωτά λοιπόν ο κ. Δήμας σε ποιες
ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την προστασία του
Διόλκου; Και αν υπάρχει πρόβλεψη ώστε να ενισχυθεί με
προσωπικό φύλαξης ο χώρος;

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

T

ετρακόσιοι εξήντα
πέντε αλλοδαποί, στην
πλειοψηφία τους Αφγανοί,
Πακιστανοί και υπήκοοι
Μαγκρέμπ, βρίσκονται στο
Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης Αλλοδαπών
Κορίνθου που λειτουργεί
στο παλαιό στρατόπεδο και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες
επαναπροώθησής τους. Η φύλαξη του Κέντρου είναι στην
ευθύνη της αστυνομίας, ενώ περιστασιακά επισκέπτονται το
Κέντρο εθελοντές ιατροί από το Κοινωνικό Ιατρείο Κορίνθου.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η

ECORAP Α.Ε. στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης στελέχωσής της με
ικανό ανθρώπινο δυναμικό, ζητά για άμεση
πρόσληψη Προϊστάμενο Παραγωγής
– Επιστάτη για το Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών στο Μπολάτι
Κορινθίας. Ως απαιτούμενο προσόν ορίζεται
η τουλάχιστον, 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση σε βιομηχανία. Οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά
σημειώματα στο e-mail : eco@rapgroup.gr Τα
βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από
φωτογραφία του υποψηφίου. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 6944140130

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Νέο τηλέφωνο
επικοινωνίας
κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Βέλου Βόχας. Επικοινωνείτε με το : 2742 3 60335
(κα. Βουρλιωτάκη Άδαμαντία).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
Ελάτε να διοργανώσουµε µαζί ξεχωριστές εκδηλώσεις για σας και τους αγαπηµένους σας

NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πατρών 37, Κόρινθος, τηλ. 2741054525, κιν. 6972502814

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μετά το καλοκαίρι
τα πρώτα τμήματα
της Ολυμπίας Οδού
Κλειστή η γέφυρα
για Σουληνάρι, Χαλκί

Το φθινόπωρο αναμένεται να
δοθούν στην κυκλοφορία τα
πρώτα έτοιμα τμήματα του
αυτοκινητόδρομου ΚορίνθουΠατρών!
Πρόκειται για 20 χλμ., από την
Αρχαία Κόρινθο ώς το Κιάτο, που
θα συνοδεύεται από τη λειτουργία
του νέου σταθμού διοδίων και
προς τις δύο κατευθύνσεις.
Σήμερα στον συγκεκριμένο
σταθμό, που μεταφέρθηκε από
την παλιότερη θέση του στο
Ζευγολατιό, πληρώνουν μόνον οι
οδηγοί που κινούνται προς Πάτρα.
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με
ανακοίνωση του δήμου ΒέλουΒόχας: «Από την Πέμπτη 31-032016 και για διάστημα 2 ΜΗΝΩΝ
θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΗ λόγω
έργων η γέφυρα στο ύψος των
εγκαταστάσεων «Μητσόπουλου»
(Κάτω Διάβαση νέας εθνικής
οδού Κορίνθου-Πατρών - Κ115)
στην οδό από το Ζευγολατιό προς
Καλέντζι και Σουληνάρι & Χαλκί .
Στο διάστημα αυτό η επικοινωνία
από και προς τις περιοχές που
εξυπηρετούνται από την γέφυρα
αυτή (κάτω διάβαση εθνικής οδού)
θα γίνεται με κατάλληλη σήμανση
από την ΤΕΡΝΑ.
Παρακαλούνται οι Πρόεδροι
και οι Δ/ντες σχολείων στους
οποίους κοινοποιείται το παρόν, να
ενημερώσουν την τοπική κοινωνία
και τους γονείς των μαθητών
από τις περιοχές που εξυπηρετεί
η παραπάνω κάτω διάβαση της
Εθνικής Οδού.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μύθοι και πραγματικότητα
στην (υπέρ)ταση
Η εφημερίδα μας και
το ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΧΑΣ διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: "Μύθοι
και πραγματικότητα στην
(υπέρ)ταση". Ομιλητής
θα είναι ο διακεκριμένος
καρδιολόγος
Χρήστος
Γκιλίτσης, ενώ παράλλη-

λα θα γίνει ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση αρτηριακής πίεσης
για τους παρευρισκομένους.
Υπέρταση ονομάζεται η
κατάσταση στην οποία η
αρτηριακή πίεση είναι αυξημένη. Αρτηριακή είναι η
πίεση που ασκεί το αίμα
στο τοίχωμα των αρτηρι-

Η ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 9-4-2016
στις 6:30 το απόγευμα
στην αίθουσα ΚΑΠΗ
Ζευγολατιού και τελεί
υπό την αιγίδα του
ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" του
δήμου Βέλου-Βόχας
ών, οι οποίες το μεταφέρουν από την καρδιά σε
όλο το σώμα.
Η αρτηριακή πίεση καταγράφεται με δύο αριθ-

μούς: Ο μεγαλύτερος
αριθμός είναι η 'συστολική' πίεση αυτή δηλαδή
που ασκείται στις αρτηρίες
όταν η καρδιά διοχετεύει
το αίμα προς τα όργανα
του σώματος.
Ο μικρότερος αριθμός
είναι η 'διαστολική' δηλαδή αυτή που ασκείται στο
τοίχωμα των αρτηριών
όταν η καρδιά χαλαρώνει
για να δεχτεί νέο αίμα.

Δήμος Βέλου-Βόχας: Συλλογή ειδών
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες
Ο Δήμος Βέλου Βόχας, ανταποκρινόμενος στις κοινωνικές
εξελίξεις και τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται και σε
συνεργασία με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, καλεί πάσης
φύσεως φορείς και δημότες να
συλλέξουν τρόφιμα και άλλα είδη
πρώτης ανάγκης για τη στήριξη
των προσφύγων.
Τα είδη θα συγκεντρώνονται
μέχρι τις 4 Απριλίου 2016 στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου στο Βέλο (έναντι Δημοτικού
Καταστήματος) από τις 8.00 π.μ.
– 14.00. Υπεύθυνη υπάλληλος η
κα. Βουρλιωτάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2742 3 60335.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα στηρίξετε
αυτή την προσπάθεια. Ο καθένας
από εμάς και όλοι μαζί ας δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη
μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
• ΚΡΟΥΑΣΑΝ

• ΚΡΑΚΕΡ
• ΜΠΙΣΚΟΤΑ
• ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
• ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
• ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
• ΟΣΠΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
• ΡΥΖΙ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ
• ΖΑΧΑΡΗ
• ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,
ΨΑΡΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ (ΠΛΗΝ
ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ)
• ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ – ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
• ΜΕΛΙΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΣΕ
ΜΕΡΙΔΕΣ
• ΚΑΦΕΔΕΣ
• ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
• ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 0-6 & 6-12
ΜΗΝΩΝ
• ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ
• ΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ ΕΒΑΠΟΡΕ
• ΤΣΑΪ ΠΡΑΣΙΝΟ (ΟΧΙ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ)
• ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ

• ΧΥΜΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ–
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
• ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• ΣΙΡΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΧΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΙΡΟΠΙΑ
• ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΟΛΛΥΡΙΑ
• ΜΑΣΚΕΣ
• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ
• ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η
ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
• ΠΑΝΕΣ 0-3, 3-6, 6-12, 12-18,
18-24, ΜΗΝΩΝ
• ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

• ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ
• ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
• ΒΡΕΦΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ
• ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ
• ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
• ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ – ΣΑΜΠΟΥΑΝ
• ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΝΗ
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ – ΠΟΤΗΡΙΑ –
ΠΙΡΟΥΝΙΑ
• ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ – ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ –
ΕΣΩΡΟΥΧΑ – ΚΑΛΤΣΕΣ
• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ – ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
– ΚΑΛΤΣΕΣ
• ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ – ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
– ΚΑΛΤΣΕΣ
• ΥΠΝΟΣΑΚΟΥΣ
• ΣΚΗΝΕΣ
• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
• ΣΕΝΤΟΝΙΑ
• ΠΕΤΣΕΤΕΣ
• ΣΑΚΙΔΙΑ
• ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πρωταγωνιστές οι δήμαρχοι
στη διαχείριση των απορριμμάτων
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παραμένει πρόεδρος στο ΦοΔΣΑ ο δήμαρχος Ξυλόκαστρου - Μάχη δηλώσεων και εντυπώσεων
μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημάρχου Κορινθίων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
Η κυβέρνηση με τον νέο ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) έχει ξεκαθαρίσει με τον καλύτερο τρόπο ότι αφεντικά στη διαχείριση
των απορριμμάτων είναι ο κάθε δήμος ή συνεργασία περισσότερων δήμων
μεταξύ τους. Μάλιστα, με τροπολογία που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή
και η οποία περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα,
αφαιρέθηκε το δικαίωμα υπογραφής για τη διαχείριση των απορριμμάτων
από τον περιφερειάρχη και στο εξής αυτό το δικαίωμα θα το έχει το πιο
αντιπροσωπευτικό όργανο των δήμων όλης της Περιφέρειας που είναι ο
ΦοΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Ό

λα λοιπόν εξελίσσονται υπέρ
των δημάρχων, αρκεί οι δήμαρχοι να συντάξουν έγκαιρα
τα σχέδια τους, να αξιοποιήσουν τη
μοναδική αυτή ευκαιρία "αυτοδιαχείρισης" και να μην την απεμπολήσουν,
βάζοντας οριστικά τάξη στο κοινωνικό
πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που στη χώρα μας έχει καταντήσει «μάστιγα».
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά δήμαρχοι της Περιφέρειας δήλωσαν ότι
είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν
στη διαχείριση από μόνοι τους.

Μένει ο Ανδρικόπουλος,
φουντώνει ο Πνευματικός
Στην ίδια συνεδρίαση ο παραιτηθείς
πρόεδρος του ΦοΔΣΑ κ. Ανδρικόπουλος πείστηκε και ανακάλεσε την παραίτησή του και οι δήμαρχοι συμφώνησαν
σε προσπάθεια για κοινή γραμμή και
ομόφωνες αποφάσεις, τονίζοντας ότι
δεν πρόκειται να αποδεχθούν την τιμή
των 100 ευρώ τον τόνο, που εξακολουθεί να προβλέπει η ΣΔΙΤ με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ, καθώς η τιμή δεν έχει
μειωθεί κατά τη διαπραγμάτευση της
κυβέρνησης με την εταιρεία.
Εν τω μεταξύ ολομέτωπη επίθεση έχει
εξαπολύσει ο δήμαρχος Κορινθίων
Αλέκος Πνευματικός κατά του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη. Σε συνέντευξή του σε τοπικά ΜΜΕ

χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις επιτιθέμενος κατά
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι μεγάλο ψέμα να επιμένει η περιφέρεια ότι
το 2011 υπήρχε ΦΟΣΔΑ. Το μόνο που
υπήρχε το 2011 ήταν η παρέμβαση Τατούλη για να μας σώσει παίρνοντας την
διαχείριση απορριμμάτων από τους δήμους. Σήμερα μετά από 5 χρόνια είμαστε
στο σημείο μηδέν. Επιτέλους κάποιος
πρέπει να πει την αλήθεια» καταλήγει ο
δήμαρχος Κορινθίων ενώ στην ίδια συνέντευξη αναφέρεται και στο έργο της
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Τονίζει ότι
«το έργο έχει απενταχθεί αφού το ΕΣΠΑ
τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και
τα χρήματα για την αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ χάθηκαν! Από εδώ και πέρα τα
κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή εφόσον υπάρξει πρόσκληση
γρήγορα -που δεν το βλέπω- θα ενταχθεί
στο νέο ΕΣΠΑ».
Στο ίδιο πνεύμα ο επικεφαλής της
αντιπολίτευσης Νίκος Πατσαρίνος,
αλλά και η επικεφαλής της παράταξης
«Πελοπόννησος Οικολογική» Δήμητρα
Λυμπεροπούλου, τόνισαν στο πρόσφατο Περιφερειακό συμβούλιο ότι το
έργο έχει απενταχθεί και θα ολοκληρωθεί με χρήματα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, με τα οποία
θα μπορούσαν να γίνουν άλλα έργα
στην Περιφέρεια. Μάλιστα δημοσιο-

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΧΩΜΑΤΕΡΗ;!

 Ο φακός του Γιάννη
Στεφανή και του korinthostv.
gr εντόπισε και κατέγραψε
Παράνομη χωματερή δίπλα
στην εθνική οδό Κορίνθου
- Πατρών στο ύψος του
Ζευγολατιού. Ο γεμάτος
σκουπίδια χώρος μπαζωνόταν τη στιγμή του ρεπορτάζ
από μπολντόζα ...αγνώστων
λοιπών στοιχείων!

μεγάλη ποικιλία
σε πασχαλινές λαμπάδες

ποίησαν έγγραφο της γενικής γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στο οποίο επισημαίνεται ότι
τα έργα της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ
που δεν ολοκληρώθηκαν 31/12/2015
θα επιβαρύνουν το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πρέπει
να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Επίσης γίνεται μνεία
για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για
τους ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου ύψους
4 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2015,
ενώ αναμένεται χρηματική ποινή και για
το β΄ εξάμηνο!

Εναλλακτικό σχέδιο
διαχείρισης στην Τρίπολη
Ένα εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων παρουσιάστηκε
στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης την Τετάρτη 23 Μαρτίου από το Δήμο Τριπόλεως. Σύμφωνα με ανάρτηση στο blog της
Ενωτικής Ριζοσπ. Παράταξης του δήμου
Βέλου-Βόχας, της οποίας ο επικεφαλής
Λεωνίδας Στεργιόπουλος συμμετείχε
στην εκδήλωση, «ο δήμος Τρίπολης σε
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συνεργασία με το Αυστριακό Ινστιτούτο
‘IUT’, έχει επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία για τη συνολική αντιμετώπισή του προβλήματος».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Στεργιόπουλος: «Το Ινστιτούτο με το οποίο
συνεργάστηκε έχει έδρα τη Αυστρία και
έχει υλοποιήσει σχετικά έργα σε 20 χώρες του κόσμου ενσωματώνοντας υψηλή τεχνογνωσία και ακόμη υψηλότερη
εξειδίκευση.
Την παρουσίαση έκανε ο εκπρόσωπος
του ινστιτούτου αναλύοντας τη φιλοσοφία που διέπει το σχεδιασμό των μηχανισμών διαχείρισης και παρουσιάζοντας
έργα, σύγχρονα και παλαιότερα, που
βρίσκονται σε λειτουργία.
Στο βαθμό που η εικόνα που μας προβλήθηκε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν είναι παράθεση
επιθυμητών απλά στόχων», συνεχίζει
ο επικεφαλής της Εν. Ριζ. Παράταξης, «τότε μπορούμε με βεβαιότητα να
πούμε ότι πρόκειται για κάτι εντελώς
καινούργιο σε σχέση με τα μέχρι τώρα
γνωστά και πολύ αισιόδοξο για το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά
του είναι τα παρακάτω,
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και
βιομηχανικών αποβλήτων,
• Ενσωμάτωση της πλέον σύγχρονης
τεχνολογίας επεξεργασίας,
• ανοιχτό σύστημα για υποδοχή νεώτερων μεθόδων,
• πλήρης συμβουλευτική, τεχνική και
λειτουργική κάλυψη από το ινστιτούτο,
• εύκολο στην κατανόηση από τους
πολίτες,
• οικονομικό στη λειτουργία,
• πρόβλεψη για μόλις δύο κάδους και
συνεπώς μόνο δύο ρεύματα αποκομιδής (όχι υποχρεωτικά),
• χρηματοδότηση κατασκευής και
λειτουργίας από κοινοτικούς πόρους
(εκτός ΕΣΠΑ),
• δεν απαιτείται εθνική ή τοπική οικονομική συμμετοχή,
• αποφέρει έσοδα από την πώληση
των συλλεχθέντων υλικών,

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

• απόλυτα φιλοπεριβαλλοντικό,
• οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόλυτα ασφαλείς υγειονομικά και αισθητικά,
• δεν προβλέπεται υπόλειμμα για ταφή
σε ΧΥΤΥ.
Με λίγα λόγια προβλέπεται 100% ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των απορριμμάτων, με ευκολία για το
δημότη, με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας.
Ειδικότερα, για το σύνολο των Δήμων
της Αρκαδίας, με ποσότητα απορριμμάτων περίπου 150.000 t/χρόνο, το
προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων κινείται μεταξύ 15-20 εκ €.
Το δε κόστος για τη λειτουργία περίπου
35 €/t, στο οποίο θα πρέπει να υπολογίσουμε το όφελος από την πώληση των
υλικών, που θεωρητικά θα μπορούσε
να μηδενίσει το κόστος διαχείρισης και
να επιφέρει και κάποιο κέρδος.
Παράλληλα το Ινστιτούτο, αναλαμβάνει
την πλήρη αποκατάσταση των υπαρχόντων χωματερών του Δήμου Τρίπολης
με τον πλέον σύγχρονο τρόπο.
Στην εκδήλωση», καταλήγει η ανάρτηση, «είχαν κληθεί όλοι οι Δήμαρχοι της
Πελοποννήσου καθώς και άλλοι πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες.
Συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πολλοί Δήμαρχοι και
αρκετοί ενεργοί πολίτες.
Από δε την περιφέρεια της Κορινθίας
συμμετείχαν ο κ. Πνευματικός, Δήμαρχος Κορίνθου, που εμφανίζεται υποστηρικτής του σχεδίου και αντίπαλος
του σχεδίου ΤΕΡΝΑ, ο κ. Ανδρικόπουλος, Δήμαρχος Ξυλοκάστρου και ο κ.
Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου.
Από δε το δήμο Βέλου-Βόχας ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος επικεφαλής της
παράταξης και το μέλος της παράταξης
Αναστασία Γκούμα.
Υποθέτουμε» σημειώνει σαρκαστικά ο
συντάκτης «ότι η απουσία των αρμοδίων του Δήμου μας από μια τέτοια ενδιαφέρουσα συνάντηση ήταν συμπτωματική και δεν οφείλεται σε αδιαφορία ή
άλλη αιτία.

Κλείνοντας σημειώνουμε το εξής.
Οι προθεσμίες για την λειτουργία ενός
σύγχρονού τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων έχουν ήδη εξαντληθεί. Τα
πρόστιμα από την ΕΕ βρίσκονται προ
των θυρών.
Οι Δήμαρχοι φαίνεται ότι μόλις τώρα
άρχισαν να ξυπνούν από τη χρόνια χειμέρια νάρκη τους και μάλιστα όχι όλοι,
μερικοί κοιμούνται ακόμη.
Η μόνιμη δικαιολογία τους είναι ότι
μόλις πρόσφατα ενημερώθηκαν για το
σχέδιο του ΤΑΤΟΥΛΗ.
Αυτό είναι η μισή αλήθεια, γιατί ναι μεν
ό Περιφερειάρχης δε φρόντισε ποτέ να
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους,
αλλά διαρροές που έδειχναν που κινείται η υπόθεση υπήρχαν πολύ νωρίτερα.
Θυμίζουμε, ότι η παράταξή μας, σε συνεργασία με άλλες παρατάξεις του νομού
μας, έχουμε κινητοποιηθεί έγκαιρα, με
εκδηλώσεις και φυλλάδια, για την ενημέρωση των πολιτών αντιδρώντας στο
απαράδεκτο σχέδιο της περιφέρειας».

Κάλεσμα σε συνάντηση
των Συλλογικοτήτων
της Πελοποννήσου

Ανοιχτή συνάντηση συλλογικοτήτων την Κυριακή 10 Απριλίου στο
εργατικό κέντρο Τρίπολης ανακοινώθηκε από τις Συλλογικότητες Πελοποννήσου. Σύμφωνα με ανάρτησή
τους αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία
για τη συνεννόηση για τα ζητήματα της
διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Οι δήμοι δεν τολμούν να αναλάβουν καμία

πρωτοβουλία τοπικής διαχείρισης, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν φορτωμένοι
με διπλά κόστη: και αυτά των πιθανών
τοπικών υποδομών και αυτά των δεσμευτικών, για 28 χρόνια, οικονομικών
υποχρεώσεων της ΣΔΙΤ. (...). Είναι η
ώρα να διαλέξουν αν θα στηρίξουν τις
ιδεοληψίες του κ. Τατούλη και τις οικονομικές επιδιώξεις της ΤΕΡΝΑ ή το
συμφέρον των δημοτών τους.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της,
πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια
επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης.
(...) ΟΙ ΣΔΙΤ είναι αναπόσπαστο τμήμα του
μοντέλου της συγκεντρωτικής διαχείρισης, που καθηλώνει την ανακύκλωση
και την ανάκτηση των υλικών και οδηγεί σε εκτεταμένη εφαρμογή μεθόδων
«ενεργειακής αξιοποίησης» - καύσης.
Για το λόγο αυτό επιμένουμε στην ακύρωση της συμφωνίας και στην υλοποίηση ενός μοντέλου δημόσιας, αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην
προδιαλογή των υλικών, στην οικονομικότητα του συστήματος διαχείρισης και
στις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. (...).
Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων,
συλλογικότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου αναλαμβάνουμε μια ύστατη
πρωτοβουλία παρέμβασης των ίδιων
των πολιτών και συζήτησης των προτεραιοτήτων, των στόχων και των μέσων
του κινήματος, προκειμένου να αποτραπεί η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ και
να γίνει πράξη η δημόσια διαχείριση, με
αποκεντρωμένες υποδομές, με έμφαση
στην προδιαλογή των υλικών και στην
οικονομικότητα του συστήματος».
Οι συλλογικότητες αποτελούνται από:
την Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη
διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), το Εργατοϋπαλληλικό κέντρο
Κιάτου, την ΑΛΚΥΩΝ - Ομοσπονδία
οικολογικών οργανώσεων του Κορινθιακού κόλπου, Ανταρσία στο Μωριά Συμπόρευση για την Ανατροπή, Πελοπόννησος Οικολογική, Πελοπόννησος
Πρώτα, Αυτοδιοικητική παρέμβαση
Σικυωνίων πολιτών (δήμος Σικυωνίων Κορινθίας), Δημοτική Ενωτική κίνηση Σπάρτης, Ενωτική Ριζοσπαστική
Παράταξη Βέλου-Βόχας (Κορινθίας),
Κόρινθος 2014-2019 (δήμος Κορινθίων), Κυνουρίας γη (δήμος Βόρειας
Κυνουρίας), Μαντινειακή Συμπολιτεία (δήμος Τρίπολης), Πρωτοβουλία
αλληλέγγυων πολιτών δήμου Κορινθίων, Πρωτοβουλία πολιτών δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, Ριζοσπαστική αυτοδιοικητική
κίνηση Τριφυλίας (Μεσσηνίας), Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
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Ταρσός Κορινθίας
Γράφει ο
Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος
Ιστορικός –
συγγραφέας,
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος,
υποψήφιος
Διδάκτωρ

Η Παναγία του Βράχου στον Κάτω Ταρσό
Το έρημο μοναστήρι της
Παναγίας του Βράχου έχει
κτισθεί στη σκιά ενός τεράστιου βράχου και αποτελεί
ένα σημαντικό αξιοθέατο. Ο
ναός του μοναστηριού είναι
κτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο του βράχου και
είναι πάντα ανοικτός στους
απανταχού επισκέπτες και
προσκυνητές. Το εκκλησάκι
αυτό είναι αφιερωμένο στην
Παναγία Ζωοδόχο Πηγή ή
την Παναγία την Φανερωμένη.
Σύμφωνα πάντοτε με την
παράδοση, το εκκλησάκι
της Παναγίας στο βράχο του
Ταρσού ιδρύθηκε ως εκπλήρωση τάματος από κάποια
ταρσινή γυναίκα, η οποία
σώθηκε με θαυματουργό
τρόπο κατά την άλωση του
βυζαντινού Ταρσού από τον
Οθωμανό σουλτάνο Μεχμέτ
τον Β΄ το έτος 1458.
Όπως προαναφέρθηκε, ο
Μεχμέτ ο Β΄ πολιόρκησε το
κάστρο του Ταρσού και ανάγκασε τους πολιορκημένους
να παραδοθούν. Από αυτούς
που παραδόθηκαν, πολλούς τους φόνευσε, άλλοι
συνελήφθηκαν αιχμάλωτοι
και κάποιοι κατόρθωσαν να

σωθούν. Από τις γυναίκες
άλλες τις πήραν σκλάβες
και άλλες τις γκρέμισαν στο
βράχο του Ταρσού. Σύμφωνα με άλλη άποψη, μερικές
γυναίκες του Ταρσού πήδηξαν μόνες τους από τον βράχο για να μη γίνουν σκλάβες
των Τούρκων, εκεί που βρίσκεται σήμερα το εκκλησάκι
της Παναγίας.
Μια νεαρή μητέρα με το
μωρό στην αγκαλιά της ικέτευε να λυπηθούν το παιδί
της. Οι Τούρκοι όμως δεν
συγκινήθηκαν και την έριξαν από τον βράχο μαζί με
το παιδί. Εκείνη όμως επικαλέστηκε την Παναγία φωνάζοντας «Παναγία μου, σώσε
μας» και τότε η γυναίκα βρέθηκε στη μέση του κάθετου
βράχου στα 100 μέτρα σώα
και αβλαβής. Από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία της η
γυναίκα αυτή διαμόρφωσε
τη σχισμή του βράχου σε
ναό, τοποθετώντας κάποιες
εικόνες. Σήμερα ο ναός αυτός κοσμείται από αξιόλογες
εικόνες, όπως της Παναγίας,
του Χριστού, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι οποίες
χρονολογούνται στα 150
έτη και είναι έργα του αγιογράφου Ασημάκη Σκαλτζά.
Υπάρχει και η φορητή εικόνα
της Παναγίας της βρεφοκρατούσης, χρονολογημένης άνω των 200 ετών.
Για να φθάσουμε στο ναό
ανεβαίνουμε σκάλα και
έπειτα εισερχόμαστε στο μικρό θολοσκεπή χώρο που
βρίσκεται κτισμένος, στον
οποίο ένα χαμηλό τοξωτό άνοιγμα επιτρέπει την
είσοδο σε έναν πλάγιο μεγαλύτερο χώρο. Διαμέσου
παρόμοιου ανοίγματος ει-

ΜΕΡΟΣ Δ΄
•

σερχόμαστε στο χώρο της
εκκλησίας που είναι μικρός
και θολοσκεπής, με άνοιγμα
στο θόλο για φωτισμό και
ένα μικρό παράθυρο πρός
τον προαναφερθέντα πλάγιο χώρο. Ο ναός έχει ξύλινο
τέμπλο. Ένα άλλο χαμηλότερο άνοιγμα μας φέρνει στην
άκρη του σπηλαίου,όπου
μόναζαν ή ασκήτευαν εκεί
καλόγεροι – ασκητές. Υπάρχει και οστεοθήκη, ενώ μια
κινητή σκάλα χρησιμεύει για
την άνοδο στο ψηλότερο μέρος του σπηλαίου. Από την
άλλη, τα δάπεδα των δύο
χώρων και της Εκκλησίας
ανέρχονται κλιμακωτά, ενώ
οι θόλοι και η υπόλοιπη τοιχοποιϊα χρειάζονται αρμολόγημα.
Μετά την Παναγία του
βράχου λίγα μέτρα πιό πέρα
είναι χτισμένη η Ιερά Μονή
της Αγίας Τριάδας, όπου
κατά την Τουρκοκρατία λειτουργούσε κρυφό σχολείο,

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

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

και σήμερα είναι ερειπωμένη. Στη συνέχεια ακολουθεί
το εκκλησάκι των Αγίων
Ταξιαρχών στο Παλαιοχώρι,
το οποίο κάποτε ήταν ο επισκοπικός ναός της επισκοπής Ταρσού και Ζεμενού και
σήμερα έχει εγκαταλειφθεί.
Συνολικά, στην περιοχή του
Ταρσού υπάρχουν δεκαπέντε εκκλησίες, από τις οποίες διατηρούνται οι οκτώ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ
• Alberghetti G. Notizia delle quarto
provincie divise in ventiquatro
territorii con li nomi topografici
delle ville, Βενετία, 1704.
• Αλεξοπούλου, Η ιστορία των μεσαιωνικών πόλεων της Πελοποννήσου, Αθήνα, 1951, σσ 161
– 165.
• Απογραφή Grimani [1700], Βενετία, Archivio di stato Archivio
Grimani dai Servi B. 54, αριθ.
158 (ο κώδικας αυτός περιέχει
τα στοιχεία της απογραφής που
πραγματοποίησαν οι Βενετοί σε
ολόκληρη την Πελοπόννησο το
1700).
• Βασιλικό Διάταγμα 27ης Δεκεμβρίου 1833.
• Βon, Moree, σελ. 693 & 694.
• Γριτσόπουλος Αθ. Τάσος, Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την
Άλωση, Αθήνα, 1992.
• Γριτσόπουλος Τάσος, Εκκλησιαστική ιστορία και χριστιανικά
μνημεία της Κορινθίας, Αθήνα,
1973, τ. Α΄.
• Carile, Lista, σελ. 389 και 396.
• Fenster, Venez. Listen, σελ. 329
και 331.
• Hopf, Chroniques Gr. – Rom, σελ.
205.
• Διαδικτυακός ιστότοπος el.
Wikipedia.org (λήμμα Ταρσός
Κορινθίας).
•
Διαδικτυακός
ιστότοπος
hikingexperience.blogspot.gr

Διαδικτυακός
ιστότοπος
w w w . k a s t ra . e u / c a s t l e g r .
php?kastro=Tarsos
•
Διαδικτυακός
ιστότοπος
www.520greeks.com
• Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,
Ιστορικό Αρχείο, Ενετικό Αρχείο
της οικογένειας Andrea Nanneti
(B΄ Ενετοκρατία 1686 – 1715),
Τμήμα χειρογράφων και ομοιοτύπων (περιλαμβάνονται 44 Νάνιοι
τόμοι), τόμοι 11 & 13.
• Εθνική Στατιστική Αρχή, Απογραφές Πληθυσμού των ετών 1879,
1889, 1896, 1907, 1928, 1940,
1951, 1961, 1971, 1981, 1991,
2001, 2011.
• Κορδώσης Σ. Μιχαήλ, Συμβολή
στην ιστορία και τοπογραφία της
περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, διδακτορική διατριβή, βιβλιοπωλείο Δ. Καραβία.
• Κουσουλός Κωνσταντίνος, Διοικητική διάρθρωσις της Κορινθίας
από το έτος 1833 – 1964, Αρχείον
Κορινθιακών Μελετών, Αθήνα,
1971.
• Μηλιαράκης Αντώνιος – Γεωγραφία πολιτική, νέα και αρχαία του
νομού Αργολίδος και Κορινθίας
μετά γεωγραφικού πίνακος του
νομού, εκδ. Βιβλιοπωλείον της
Εστίας, 1886.
• Μπουβής Νικ. Άγγελος, Φενεός:
Οδοιπορικό, Αθήνα, 1977.
• Μπουγιούκος Π., Η Φενεός ανά
τους αιώνες, Αθήνα, εκδ. Παρισιάνος, 1973 – 1976.
• Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ», τόμος 17, σελ. 591.
• Νουχάκης Εμμ. Ιωάννης, Ελληνική Χωρογραφία, Γεωγραφία,
Ιστορία, Στατιστική Πληθυσμού
και αποστάσεων, 1901.
• Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος – 18ος αιώνας,
Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα, 1985.
• Πέππας Ιωάννης, Μεσαιωνικές σελίδες της Κορινθίας και Μορέως,
Αθήνα, 1990, σσ. 187– 189.
• Σταματελλάτος Μιχαήλ & Σταματελλάτου Φωτεινή – Βάμβα, Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδας,
τόμοι Γ΄, εκδ. εφημ. Τα Νέα.
• Σταματάκης Ι. Δ. - Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος περιέχων τα
ονόματα, τας αποστάσεις και τον
πληθυσμό των Δήμων, Πόλεων,
Κωμοπόλεων και Χωρίων, ερανισθείς εκ διαφόρων επίσημων
εγγράφων της Β. Κυβερνήσεως,
Αθήνα, 1846.
• Φραντζής Γεώργιος, Χρονικό της
Αλώσεως, εκδ. Σπανός, 1996.
• Χαλκοκονδύλης Λαόνικος, Μνήμες Αλώσεως, εκδ. Κυριακίδη,
2010.
• Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική – διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821
– 1971, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1974
– 1976.
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Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ


4 ΤΟΥΡΝΟΥΆ MINI VOLLEY
Ο

“ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣÓ
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ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, Γ.Ε.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ,
ΠΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
Στόχος του Συλλόγου είναι
να γεμίσει το γήπεδο με τις
χαρούμενες φωνές καιτα χαμόγελα των παιδιών που μέσα
από το παιχνίδι και την διασκέδαση σιγά σιγά να μαθαίνουν αυτό το όμορφο άθλημα.
Ο ΓΑΣ Παμβοχαϊκός καλεί
όλους τους τους φίλους του
μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν το τουρνουά
και να συμμετάσχουν στην
χαρά μαζί μας.

κών
λι

ρ

ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη
και την διάδοση του αθλήματος του βόλεϊ και έχοντας ως
παρακαταθήκη την εμπειρία
τέτοιων διοργανώσεων , για
άλλη μια χρονιά διοργανώνει
το 4ο τουρνουά mini & baby
Volley 2016.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί την
Κυριακή 3 Απριλίου 2016 στο
κλειστό Γυμναστήριο «Γ.Τριαντάφυλλος» με ώρα έναρξης
στις 10.00 π.μ.
Φέτος το τουρνουά είναι αφιερωμένο στην μνήμη του
μέλους και φίλου του Παμβοχαϊκού Ευθύμιου Κανελλόπουλου, που τόσο πρόωρα
και άδικα έφυγε από κοντά
μας πριν δύο χρόνια.
Το τουρνουά θα ξεκινήσει με
το baby volley στο οποίο θα
συμμετάσχουν παιδιά ηλικίας
από 5 εως 9 ετών και θα συνεχισθεί με το mini volley με
παιδιά ηλικίας από 10 έως 12
ετών.
Θα συμμετάσχουν οι ομάδες,
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

Η ταμπέλα και ο δρόμος προς τον Προαστιακό Σταθμό
Ζευγολατιού. Οποιαδήποτε ομοιότητα με τριτοκοσμική
περιοχή είναι απλή σύμπτωση...

Ο

Προαστιακός
Σταθμός Ζευγολατιού

Δήμος μας έχει τη χαρά
να φιλοξενεί έναν από
τους σταθμούς του
προαστιακού σιδηροδρόμου,
που εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της
περιοχής.
Από την πολύ μας χαρά, που
αποκτήσαμε δικό μας σταθμό
τρένου, φροντίσαμε από την
αρχή της δημιουργίας του να
τον φιλοδωρήσουμε με τα
καλύτερα δώρα μας.
• Αρχικά τον τοποθετήσαμε
σε κρυφό σημείο ώστε να μην
τον βρίσκουν οι εχθροί μας
και μας τον κλέψουν.
Βέβαια δυσκολεύονται και οι
ντόπιοι να τον βρουν, αλλά
έχει και αυτό τη χάρη του,
κάτι σαν το κυνήγι του χαμένου θησαυρού.
(οι κακές γλώσσες λένε ότι
υπήρχε άλλη σκοπιμότητα
στη χωροθέτησή του αλλά
εγώ δεν το πιστεύω).

• Μετά σπείραμε αγριόχορτα
στα πλαϊνά του δρόμου για
να δώσουμε την μοναδική
αίσθηση του φυσικού τοπίου.
Μερικά άτομα, κυρίως γυναίκες, αγριεύονται να κάνουν
μόνες και νύχτα τη διαδρομή,
αυτό όμως ουδόλως στερεί
την ομορφιά του τοπίου, ειδικά τώρα την άνοιξη που
θα ανθίσουν τα βούλερα και
λοιπά ενδημούντα καλλωπιστικά.
• Φυσικά δεν υπάρχει πρόσθετος φωτισμός, γιατί αλλιώς δε θα χαιρόμαστε τις

φεγγαρόφωτες νύχτες, στο
δρόμο προς το σταθμό.
• Και τέλος φροντίσαμε για
την δημιουργία υγροτόπων
για να έχουν και τα βατράχια
της περιοχής το μερίδιό τους
από χαρά της δημιουργίας.
Σε επόμενη φάση θα τοποθετηθούν χρυσόψαρα και παπίτσες για να ολοκληρωθεί η
υδάτινη σύνθεση.
Μετά από όλα αυτά απορώ
πως υπάρχουν άνθρωποι που
δεν απολαμβάνουν την αισθητική και λειτουργική πανδαισία
και εξακολουθούν ακατανοήτως να διαμαρτύρονται.
Εγώ πάντως καταθέτω και τα
φωτογραφικά ντοκουμέντα
προς επίρρωση των ισχυρισμών μου!!!
Λεωνίδας Στεργιόπουλος,
δημοτικός σύμβουλος,
επικεφαλής Εν.Ριζ.
Παράταξης δήμου Βέλου
Βόχας

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr

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

Γνώμη
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Αγκαλιά με τον τίτλο ο ΑΟΖ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Νίκησε 1-0 την Κόρινθο 06 και εγκαταστάθηκε μόνος κυρίαρχος στην κορυφή της βαθμολογίας
Μεγάλη νίκη πήρε ο ΑΟΖ στο ντέρμπυ με την ομάδα της Κορίνθου 06 στο
Ζευγολατιό. Το παιχνίδι έμελλε να χρίσει τον πρωταθλητή της Α΄ Κορινθίας αφού οι δύο ομάδες διεκδικούσαν επί
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ίσοις όροις το πρωτάθλημα. Η ομάδα του
Ζευγολατιού ήθελε μόνο νίκη αφού όποιο άλλο αποτέλεσμα έδινε σαφές
προβάδισμα στην ομάδα της Κορίνθου 06.

Κ

ατάμεστο το γήπεδο του Ζευγολατιού αφού φίλαθλοι από
όλη την Κορινθία ήρθαν να
παρακολουθήσουν την «μητέρα των
μαχών», το παιχνίδι που θα έκρινε
τον πρωταθλητή.

Το ΝΤΕΡΜΠΥ… ποιο ντέρμπυ;
Μπαίνοντας στο γήπεδο οι δύο ομάδες, ο διαιτητής του αγώνα κ. Ρούτσης απευθυνόμενος στους παίκτες
αναφώνησε «πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο», αλλά η ευχή δεν έπιασε.
Νευρικές ενέργειες και από τις δυο
πλευρές αέρας που δυσκόλευε τις
μακρινές μπαλιές και μονομαχίες
που δυναμίτιζαν το παιχνίδι καθώς
και αναίτιες καθυστερήσεις από τους
φιλοξενουμένους έφεραν νεύρα
στους ποδοσφαιριστές και το παιχνίδι έπαιρνε εικόνα που μόνο τον τίτλο
του ντέρμπυ δε θύμιζε.
Η μία ομάδα (Ζευγολατιό) να προσπαθεί να στρώσει το παιχνίδι όπως λέμε,

η άλλη να αμύνεται με διπλή ζώνη
άμυνας. Πέρασε ένα ημίχρονο με δύο
σουτ προς τις εστίες χωρίς να πείσει
και τον πιο φανατικό φίλαθλο του ποδοσφαίρου.
Τα αίματα άναβαν σε κάθε επαφή αντιπάλων, οι κίτρινες κάρτες είχαν την
τιμητική τους και μια φάση στην εστία
της «06» μύρισε πέναλτι (Μυργιώτης)
αλλά ο Ρούτσης που ελέγχεται για την
απόφασή του είπε «παίζεται».
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του
ΑΟΖ με την πλάτη στον τοίχο και με
ούριο άνεμο έκλεισε στο καρέ τον
αντίπαλο και με το φρεσκάρισμα του
προπονητή έγινε πιο απειλητικός χωρίς όμως τη μεγάλη φάση.
Στο 70΄ αποβλήθηκε ο Μαλαχάτης
με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 76΄
παρότι με δέκα παίκτες ο ΑΟΖ με φοβερό σουτ του Γκολέμη στο γάμα της
εστίας του Ούσιου έβαλε το γκολ που
έκρινε την αναμέτρηση.
Το υπόλοιπο του παιχνιδιού εξελίχθηκε με προσωπικές αντεγκλίσεις
των ποδοσφαιριστών με κίτρινες
κάρτες, 11 το σύνολο και ροκάνισμα
του χρόνου από τους γηπεδούχους
που κράτησαν το 1-0 έως το τέλος.
Δίκαιη πέρα για πέρα η νίκη του ΑΟΖ
που έδειξε πως έχει ψυχή ακόμα και
σε παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας όπως
εξελίχθηκε.
Η ομάδα της Κορίνθου που στήθηκε
για να μην χάσει δεν έπεισε με το παιχνίδι της ότι μπορεί να χτυπήσει στα
ίσα την ομάδα του Ζευγολατιού.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Μετά τη λήξη
…τα παρατράγουδα
Με τη λήξη το θέαμα συνεχίστηκε με
τους μεν νικητές να πανηγυρίζουν
μαζί με τους φιλάθλους και οι ηττημένοι να πολιορκούν το διαιτητή
διαμαρτυρόμενοι για ότι δεν τους
βγήκε. Μάλιστα κάποιος χειροδίκησε
εναντίον του όπως γράφτηκε και στο
φύλλο αγώνος.
Το 3ο ημίχρονο συνεχίστηκε με δηλώσεις και ανακοινώσεις παραγόντων που αφορούσαν την παρουσία
συγκεκριμένης ομάδας «φιλάθλων»
με χαρακτηριστικά «φουσκωτών»
που έφτασε στο γήπεδο με την αποστολή των φιλοξενουμένων. Διάνθισε στην κερκίδα την παρουσία του
ανθρώπου που τους κάλεσε να φροντίσουν την ομαλή άφιξη και αποχώρηση της ομάδας και του ιδίου.
Το είδαμε κι αυτό! Ο νοών νοείτω.
Σεβόμενος το άθλημα, τους πραγματικούς πρωταγωνιστές και τους
αγνούς φίλους του ποδοσφαίρου,
αλλά κυρίως τους γονείς που έφεραν τα παιδιά τους να απολαύσουν
το ποδόσφαιρο, κλέβω τη φράση του
Γ. Χειλάκη και … «δεν περιγράφω
άλλο»!!!

ΗΤΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

 Δεν τα κατάφερε ο ΑΟ
Ζευγολατιού, στην Ζάκυνθο
κι έχασε από τον ΑΟ
Κατασταρίου με 3-2 για το
Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος. Ο ΑΟΚ αιφνιδίασε τον
ΑΟ Ζευγολατίου που μπήκε
δυνατά στο παιχνίδι αλλά
δέχτηκε πολύ γρήγορα τα
δύο πρώτα γκολ (10΄&26΄)
και πήγε στα αποδυτήρια
χάνοντας με 3-0. Στην
επανάληψη ο ΑΟΖ ήταν πολύ
δυνατός μείωσε με τους
Μυργιώτη και Γκολέμη σε
3-2 αλλά δεν έφτασε στην
ισοπαλία και αποκλείστηκε
από επόμενη φάση του
Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων
και επιπτώσεις στη Γυναικολογία
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Γράφει ο Νίκος Καραμαλίκης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Ο ιός των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV) είναι μια κοινή αιτία
λοίμωξης η οποία συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Λοίμωξη
με ορισμένους τύπους του ιού μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας. Επίσης τα οξυτενή (εξωφυτικά) κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων προκαλούνται από άλλους τύπους
του ιού.
τρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα
στις γυναίκες του δυτικού κόσμου.
Όπως είπαμε, οι περισσότεροι τύποι
HPV δεν προκαλούν συμπτώματα ή
κάποια ασθένια. Όμως δύο τύποι,
ο HPV16 και ο HPV18, εμπλέκονται στις περισσότερες περιπτώσεις
(τρία τέταρτα) καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Λόιμωξη με τους τύπους 16 και 18,
μπορεί να προκαλλέσει σταδιακές
αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας με την πάροδο του
χρόνου. Οι αλλάγες αυτές μπορεί
να οδηγήσουν στην εμφάνιση προκαρκινικών κυττάρων ή ακόμη και
καρκίνου. Έχοντας βέβαια τη λοίμωξη από αυτούς τους τύπους του
ιού, δε σημαίνει ότι σίγουρα θα αναπτυχθεί καρκίνος στο μέλλον, αλλά
ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου είναι σαφώς υψηλότερος.
Η λοίμωξη με τούς τύπους 16 και
18 μεταδίδονται μεταξύ των ανθρώπων μέσω της σεξουαλικής
επαφής. Όπως καταλαβαίνετε είναι
πιο συχνή σε άτομα με πολλούς
ερωτικούς συντρόφους. Δυστυχώς
η χρήση προφυλακτικού δε φαίνε-

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

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα στις
γυναίκες του δυτικού κόσμου. Ο HPV16 και ο HPV18 εμπλέκονται στις
περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 Τόσο οι άνδρες όσο και οι
γυναίκες μπορεί να προσβληθούν
από τον HPV. Υπάρουν κάποιοι
παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα λοίμωξης,
όπως το κάπνισμα, πολλαπλοί
ερωτικοί σύντροφοι καθώς και η
έναρξη σεξουαλικών σχέσεων σε
μικρή ηλικία.

ται να προστατεύει επαρκώς από τη μετάδοση του ιού. Παρ’όλα αυτά η χρήση
προφυλακτικού συστίνεται μια και προστατεύει και από τη μετάδοση άλλων
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως τα χλαμύδια και το AIDS.

Τα εξωφυτικά κονδυΟι τύποι HPV, 6 και
λώματα των γεννητικών
11 είναι υπεύθυνοι
οργάνων είναι από τα πιο για τις εννέα στις
συχνά σεξουαλικως μετα- δέκα περιπτώσεις.
διδόμενα νοσημάτα. Δύο Αυτοί οι τύποι όμως
τύποι HPV, ο 6 και ο 11, δεν προκαλούν
είναι υπεύθυνοι για τις εν- καρκίνο του τραχήνέα από τις δέκα περιπτώ- λου της μήτρας.
σεις. Αυτοί οι τύποι HPV
δεν προκαλούν καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας. Είναι διαφορετικοί αλλά παρόμοιοι με αυτούς που προκαλούν τις
μυρμιγκιές σε άλλα μέρη του σώματος.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Η

ονομασία «ιός των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων» ή HPV,
έχει δοθεί σε μια ομάδα ιών
οι οποίοι προσβάλλουν το δέρμα και
τους βλεννογόνους. Οι βλεννογόνοι
είναι οι υγρές μεμβράνες που καλύπτουν διάφορα μέρη του σώματος,
όπως για παράδειγμα το στόμα και
ο κόλπος.
Υπάρχουν πάνω από εκατό τύποι
HPV και περίπου σαράντα από αυτούς μπορούν να προσβάλλουν τα
γεννητικά όργανα. Πολλοί από αυτούς δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα.
Η πλειοψηφία των γυναικών θα εμφανίσει τη λοίμωξη κάποια στιγμή
στη ζωή τους, συνήθως χωρίς καν
να το γνωρίζουν. Είναι γνωστό ότι
μερικοί τύποι του ιού αυξάνουν την
πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων
τύπων καρκίνου. Οι τύποι αυτοί
είναι γνωστοί και ως καρκινογόνοι ή υψηλού κινδύνου. Εννέα στις
δέκα λοιμώξεις από HPV θα καταπολεμηθούν από το ανοσοποιητικό
σύστημα και θα υπάρξει αυτόματη
ίαση εντός δύο ετών.
Ο καρκίνος του τραχήλου της μή-

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

14 Υγεία-Μικρές Αγγελίες
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
[1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος χ 1,90
ύψος) και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
THΛ.: 2742 0 26619
[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 1,5 μήκος)
ΚΙΝ.: 6941 515255 [3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ
e-mail: panvele@yahoo.gr
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

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

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

ΑΠΑΛΛΑΓΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΌΝΟΥΣ: Αυχένος, ώμου-χειρός, μέσης, γονάτων, πονοκεφάλους. Από τη δερματική φαγούρα
και την ψωρίαση. Άμεσα θεραπευτικά αποτελέσματα με βότανα
και με αλοιφές που εφαρμόζονται από έμπειρη πτυχιούχο θεραπεύτρια. τηλ. 6934 519032

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

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

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

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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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΊΡΗ ΓΚΑΖΙΆΝΗ

ΤΑ ΠΛΉΚΤΡΑ
ΤΗΣ ΣΙΩΠΉΣ
Εκδόσεις: ΟΣΤΡΙΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
Έτος έκδοσης: 2015
Αριθμός σελίδων: 264

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αυτή 'ναι η πατρίδα μου
Σ’αυτή την πέτρινη τη γη
τη θαλασσοδαρμένη
έχει άλλο χρώμα η αυγή
αλλιώς ο ήλιος γέρνει.
Με κακοτράχαλα βουνά
στα αίματα βαμμένα
από αμούστακα παιδιά
παιδιά του Εικοσιένα.
Και μάνες σκληροτράχηλες
όπως του Λεωνίδα

που στα παιδιά τους δίνανε
μονάχα μια ασπίδα.
Με άντρες που ματώσανε
για λευτεριάς αγέρα
τα χιόνια βάψαν κόκκινα
φωνάζοντας ΑΕΡΑ
Αυτή ‘ναι η πατρίδα μου
της λευτεριάς λαμπάδα
αυτή ‘ναι η πατρίδα μου
αυτή τη λεν ΕΛΛΑΔΑ.
α-ΓΝΩΣΤΟΣ

Η Αλέξια είναι μια εικοσιπεντάχρονη καθηγήτρια, προερχόμενη από εύπορη οικογένεια, που ο
πρώτος διορισμός της, την στέλνει
σ΄ ένα απόμακρο νησί της Ελλάδας.
Ο Νικολάι είναι ένας σαραντάχρονος πιανίστας που ζει ολομόναχος στο αρχοντικό σπίτι ενός λόφου
του νησιού.
Οι νότες της μουσικής που εκπέμπονται από το σπίτι του λόφου και
διαχέονται στην ατμόσφαιρα, μαγεύουν την Αλέξια, η οποία ρίχνεται
στην αναζήτηση της πηγής της.
Ένας έρωτας αναδύεται σε ρυθμούς πιανίσιμο, αντάντε, κρεσέντο,
φόρτε της μουσικής του Νικολάι. Οι
μυστικοπάθειες, οι εξομολογήσεις,
μια τυχαία ανακάλυψη, αλλά και η
μοίρα καθοδηγούν τον έρωτα στην
τελική πορεία του.
Θα επιζήσει;
Η ιστορία διαδραματίζεται, πολλά χρόνια πριν, σε κάποιο μακρινό
νησί της Ελλάδας, όπου ακόμα την
διηγούνται, άλλοτε σαν μύθο κι άλλοτε σαν πραγματικότητα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

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

Το βιβλίο αυτό σφύζει από συναίσθημα, ψυχή, και από καρδιά
αλλά είναι και γεμάτο ανατροπές !
Η πλοκή του δε, δεν σε αφήνει να
το αφήσεις! Ένα μυθιστόρημα που
στη κυριολεξία υμνεί τον απόλυτο,
πάναγνο και ιδανικό έρωτα, την
πραγματική και μοναδική αγάπη,
όπου οι πρωταγωνιστές τους δεν
χρειάζονταν συστάσεις, και χωρίς
περιττά λόγια, βουτηγμένοι μέσα
στη θάλασσα της μουσικής, και με
τα βλέμματά τους και τα αγγίγματά
τους στη κυριολεξία παρασύρονται
από αυτόν τον δυνάστη.
Το βιβλίο αυτό, όπως και η συγ-

γραφέας του άλλωστε, είναι βαθιά
συναισθηματικό, χωρίς να γίνεται
πρόστυχο ή φθηνό. Καταφέρνει να
αγγίξει ακόμα και τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας.

Διαβάστε το...
….. γιατί ο ΕΡΩΤΑΣ είναι μια τρικυμία που λίγοι την αντέχουν και
δεν είναι για δειλούς!!!!

Λίγα λόγια για τον
συγγραφέα
Ο Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης γεννήθηκε τοΗ Μαίρη Γκαζιάνη γεννήθηκε
στα Ιωάννινα. Μεγάλωσε στην Αθηνά,
όπου ζει μέχρι σήμερα, και εργάσθηκε
αρκετά χρόνια ως τραπεζοϋπάλληλος.
Έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με τη
φωτογραφία, διατελώντας δραστήριο
μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής
Εταιρείας (ΕΦΕ) και λαμβάνοντας μέρος σε εκθέσεις και διαγωνισμούς, με
πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό της.
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη
ζωγραφική και εκθέτει τα έργα της σε
ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις.
Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε
την πρώτη ποιητική της συλλογή με
τίτλο "Σου γράφω..." από τις εκδόσειςβιβλιοπωλείο "Άβακας". Επίσης είναι η
δημιουργός των στίχων του τραγουδιού "Για όλα αυτά που είσαι" σε μουσική Σάκη Τσιλίκη και του "Απόψε" σε
μουσική Γιάννη Βαμβακάρη.
Το "Ένα φεγγάρι λιγότερο" από τις
εκδόσεις Ελληνική Πρωτοβουλία είναι
το πρώτο της μυθιστόρημα.

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

παράδοση στο χώρο του κρέατος
σεβασμός στον καταναλωτή

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

2,90€

αναλαμβάνουμε ετοιμάζουμε για σας με την γνωστή
και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας
το ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ σας

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας!

Διανομή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716
Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

