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Επίσκεψη Κουρεμπέ
στις παγόπληκτες
περιοχές του Καισαρίου
και του Κλημεντίου
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ υποσχέθηκε την άμεση
επίσκεψη από τους αρμόδιους γεωπόνους
σελ. 8

Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος δημοτικός σύμβουλος
Βέλου-Βόχας, μέλος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας, αλλά και μέλος του φορέα συλλογικοτήτων
Πελοποννήσου με δράσεις και εκδηλώσεις για το
ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια μας εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του
για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,
τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης όπως την ζει τα
τελευταία δύο χρόνια, αλλά και για τα ζητήματα της
διαχείρισης και προστασίας της παραλίας του δήμου Βέλου-Βόχας.
σελ. 2-4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ SHITO RYU ΚΑΡΑΤΕ

Διάλεξη για την
παχυσαρκία στο Κλειστό
Γυμναστήριο Βραχατίου

Eκπληκτική επιτυχία για
τους αθλητές του Κωνσταντίνου!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάλεξη
που διοργανώθηκε από την εταιρία Cambridge Weight
Plan, το δήμο Βέλου-Βόχας και την "ΑΝΕΛΙΞΗ"
σελ. 6

Ο αθλητικός σύλλογος Ακάμας ανέβηκε στην 3η θέση πανελληνίως
αφού οι αθλητές του θριάμβευσαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
κερδίζοντας 52 μετάλλια!!!
σελ. 7
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Ο Λεωνίδας ΣτερΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
γιόπουλος
είναι
επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής
Παράταξης του δήμου Βέλου-Βόχας.
Από τις εκλογές του Μαΐου του 2014 βρίσκεται στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Βέλου-Βόχας. Παράλληλα είναι
μέλος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας. Τον

τελευταίο καιρό με άλλους αυτοδιοικητικούς φορείς της Πελοποννήσου σύστησαν το φορέα συλλογικοτήτων Πελοποννήσου με δράσεις και εκδηλώσεις για το
ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων
στην Περιφέρεια και με σαφή προσανατολισμό κατά της ΣΔΙΤ και της λύσης Τατούλη-ΤΕΡΝΑ.

Η κουβέντα μαζί του, η οποία έχει πάντα
ξεχωριστό ενδιαφέρον, περιστρέφεται
εκτός από το ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης όπως την ζει τα τελευταία δύο
χρόνια, αλλά και στα ζητήματα της διαχείρισης και προστασίας της παραλίας του
δήμου Βέλου-Βόχας.

Λεων. Στεργιόπουλος: «Μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε το σύνολο των απορριμμάτων μας»
Κύριε Στεργιόπουλε, μετά από δύο χρόνια
στα δημοτικά έδρανα, ποια είναι η γνώμη σας για τη λειτουργία του δήμου, για τη
λειτουργία της αυτοδιοίκησης γενικότερα.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ώστε να
γίνει λειτουργικότερη.
Στα δύο χρόνια που αναφέρετε θα πρέπει
να προσθέσετε και ένα περίπου χρόνο πριν
εκλεγώ, που παρακολουθούσα ανελλιπώς
τα συμβούλια για ενημέρωση και «εκπαίδευση», εντός εισαγωγικών!
Νομίζω ότι καταρχήν παραδεχόμαστε ότι
το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να είναι ο
χώρος που συζητούνται όλα τα σημαντικά
προβλήματα του δήμου, γεννιούνται και
ζυμώνονται οι ιδέες και καταλήγουμε στην
σωστότερη κάθε φορά λύση.
Επίσης, ότι ο δήμος, μέσω των υπηρεσιών
του, θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας
της νομιμότητας στο χώρο του, ενώ παράλληλα οφείλει να παρέχει ένα μίνιμουμ
υπηρεσιών ανάμεσα στις οποίες προέχουν
η καθαριότητα και το πόσιμο νερό.
Τι από όλα αυτά έχουμε εδώ στο δήμο Βέλου-Βόχας;
Το δημοτικό συμβούλιο διεκπεραιώνει τα

τρέχοντα θέματα με τυπικό τρόπο, που απ’
ότι φαίνεται δεν εμπνέει ούτε τους υποχρεωμένους να παρίστανται, αφού στις συνεδριάσεις οι απουσίες όλο και αυξάνονται.
Συχνά δε τα θέματα διεκπεραιώνονται όσο
γίνεται γρηγορότερα για να προλάβουμε
τον ακολουθούντα ποδοσφαιρικό αγώνα,
που για ορισμένους έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό και φυσικά αρνητικό, είναι το
γεγονός ότι ποτέ δε συζητάμε τα σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν και θα απασχολούν και στο μέλλον το δήμο. Εννοώ τα
απορρίμματα, το νερό, την αποχέτευση κλπ.
Θα μπορούσατε, όμως, να έχετε θέσει εσείς
από τη θέση σας ως δημοτικός σύμβουλος
και επικεφαλής συνδυασμού την αναγκαιότητα να υπάρξουν ειδικές συνεδριάσεις γι’
αυτά τα θέματα.
Μα το έχουμε κάνει. Είχαμε θέσει το θέμα
στο παρελθόν και είχαμε πάρει και σχετική υπόσχεση, να κάνουμε θεματικές
συζητήσεις, με συμβολή ειδικευμένων
επιστημόνων, ώστε αφενός να ενημερωθούμε έγκυρα για το θέμα, αφετέρου δε
να ανταλλάξουμε απόψεις και να πάρου-

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

διανομή κατ’ οίκον

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

Για να πετύχεις
κάποια πράγματα
προς όφελος των
δημοτών σου πρέπει να
συγκρουστείς με άτομα
και καταστάσεις.
Αν σκέφτεσαι να κάνεις
τον καλό σε όλους,
αποτέλεσμα
δεν παράγεται.
με αποφάσεις. Τέτοια συζήτηση δεν έγινε
ποτέ. Έτσι όταν έρχεται ένα σοβαρό θέμα
στο συμβούλιο, κατά την εκτίμηση μου,
ένας αριθμός συμβούλων πιθανότατα έχει
άγνοια ή περιορισμένη γνώση του τι πρόκειται να ψηφίσει.
Πιστεύετε δηλαδή ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τι ψηφίζουν;
Δε θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αλλά είναι λογικό να μη γνωρίζουν όλοι τα πάντα,
όπως επίσης να μην έχουν χρόνο να μελετήσουν τα πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
βοηθάει μια ενημερωτική συζήτηση έξω
από τα στενά όρια του συμβουλίου.
Το πρόβλημα αφορά και μικρότερης σημασίας θέματα. Π.χ. στο επόμενο συμβούλιο

καλούμαστε να ψηφίσουμε για δύο πολεοδομικές παρεμβάσεις που δεν τις έχουμε
δει ποτέ. Συνεπώς καλούμαστε να ψηφίσουμε καλή τη πίστη(!).
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η τήρηση
της νομιμότητας έναντι μικρών ή μεγάλων παραβάσεων δημοτών. Εννοώ παραβάσεις αρμοδιότητας του δήμου, όπως
πολεοδομικές παραβάσεις, απορρίψεις
απορριμμάτων, καταπατήσεις δημοσίων
εκτάσεων, θορύβους και άλλες τέτοιες.
Στην περίπτωση αυτή ο κανόνας είναι ότι
κάνουμε πως δε βλέπουμε, επειδή, ο παρανομών είναι πελάτης μας, ή ψηφοφόρος
μας ή απλά, που να τρέχουμε τώρα…!
Ξέρω ότι πιθανόν να δυσαρεστηθούν κάποιοι συνδημότες μας, που θεωρούν τους

παράδοση στο χώρο του κρέατος
σεβασμός στον καταναλωτή

από 16 έως 26 Μαΐου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

2,49€
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες
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νόμους εμπόδιο στα ‘παραγωγικά’ σχέδια
τους, αλλά αυτή η αδιαφορία των υπηρεσιών έχει γεμίσει τη χώρα αυθαίρετα και
αυθαιρεσίες. Κάποια στιγμή πρέπει να το
σταματήσουμε αυτό και θα είναι καλό για
όλους.
Όσον αφορά την τρίτη παραδοχή, στο μεν το
θέμα της καθαριότητας δεν θα αναφερθώ
καθόλου, είναι άλλωστε χιλιοειπωμένο και
εμφανέστατο.
Για δε το ζήτημα του πόσιμου νερού δυστυχώς η διαπίστωση είναι θλιβερή. Ενώ
έχουμε εντελώς ακατάλληλο και επικίνδυνο νερό, δεν έχουμε κανένα σχέδιο, έστω
επί χάρτου, για την επίλυση του προβλήματος. Φυσικά και δεν υπάρχουν στο ταμείο
τα χρήματα για να το λύσουμε, αλλά αν δεν
έχουμε κάποιο σχέδιο δε θα τα αποκτήσουμε ποτέ. Για να ενταχθούμε σε κάποιο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα απαιτείται να
προηγηθεί ολοκληρωμένη και λειτουργική
μελέτη, την οποία βέβαια δεν έχουμε.
Νομίζω είχε γίνει κάποια προσπάθεια από
τη δημοτική αρχή στην προηγούμενη θητεία
της με ένα έργο για την ύδρευση στο Τ.Κ.
Μπολατίου…
Πράγματι, έτσι είναι. Και διερωτώμαι τι να
έχει γίνει άραγε εκείνο το ξεχασμένο μηχάνημα καθαρισμού που εγκαταστάθηκε εκεί
προ διετίας. Δουλεύει άραγε ακόμη;
Για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο αυτό,
θα επισημάνω ότι ακούγονται παράπονα
και για την ποιότητα εξυπηρέτησης των

Το βασικό προϊόν που ‘πουλάμε’ είναι
παραλία και θάλασσα. Συνεπώς θα έπρεπε να
φροντίζουμε ώστε το προϊόν αυτό να βρίσκεται
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

δημοτών, από τις υπηρεσίες του δήμου.
Υπάρχει η εύκολη δικαιολογία ότι φταίνε οι
κακοί υπάλληλοι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι
η σωστή απάντηση.
Σε όλες τις εταιρείες και υπηρεσίες είτε του
δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα υπάρχουν υπάλληλοι διαφόρων ικανοτήτων και
κατηγοριών. Το θέμα είναι αν είναι τοποθετημένοι με το σωστό τρόπο, αν είναι ενημερωμένοι επαρκώς για τις υποχρεώσεις
τους και βέβαια αν ελέγχονται για την καλή
ή κακή τους συνεισφορά.
Κλείνοντας θα έλεγα ότι για να πετύχεις κάποια πράγματα προς όφελος των δημοτών
σου πρέπει να συγκρουστείς με άτομα και
καταστάσεις. Αν σκέφτεσαι να κάνεις τον
καλό σε όλους, αποτέλεσμα δεν παράγεται.

Δυστυχώς εδώ ο δήμος μας πάσχει.
Ας έρθουμε τώρα στο φλέγον ζήτημα των
ημερών και των επόμενων γενεών! Μιλάω
φυσικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η σχετική ΣΔΙΤ πότε λέγεται ότι θα
υπογραφεί με την ΤΕΡΝΑ και πότε όχι. Οι
συλλογικότητες Πελοποννήσου στις οποίες
ανήκετε προβάλλουν ένα νέο τρόπο διαχείρισης. Ποια είναι η γνώμη σας. Είναι ο
δήμος μας σε θέση να παρακολουθήσει τις
εξελίξεις; Είναι προετοιμασμένος υλικοτεχνικά;
Έχουμε γράψει πολλά και έχουμε πει περισσότερα. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω
την κατάσταση για να ενημερωθούν και οι
αναγνώστες σας.

www.peripleko.gr
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Πριν από, λίγα σχετικά, χρόνια ήμασταν μια
ευτυχισμένη χώρα που πετάγαμε τα σκουπίδια μας όπου βρίσκαμε χωρίς να μας
ενοχλεί κανείς. Μετά μπήκαμε στη Ευρώπη και αποφασίσαμε να γίνουμε ευρωπαίοι. Για την ακρίβεια αναγκαστήκαμε λόγω
προστίμων. Έτσι μάθαμε για τον μπλε κάδο
και τη λέξη ανακύκλωση. Στη συνέχεια χαθήκαμε στα ακρωνύμια ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ
κλπ. Ωριμάζοντας φτάσαμε την ανακύκλωση στο θαυμαστό 7% σε μια εποχή που στις
λοιπές ευρωπαϊκές χώρες τείνουν να αγγίξουν το 70%.
Κάποια στιγμή, πριν από 3-4 χρόνια, μας
ήρθε η προειδοποίηση, ή προχωράτε πιο
γρήγορα ή θα έχετε πάλι πρόστιμο. Αυτό
έφερε πανικό στους δημάρχους οι οποίοι έκριναν σκόπιμο, για να αποφύγουν τη
φασαρία, να μεταθέσουν την ευθύνη στην
περιφέρεια.
Ο περιφερειάρχης άδραξε την ευκαιρία και
για να αποκτήσει την αναλογούσα δόξα, κατέθεσε ένα σχέδιο που αγκαλιάζει όλη την
περιφέρεια. Το περίφημο σχέδιο ΤΕΡΝΑΤΑΤΟΥΛΗ.
Και τότε έγιναν οι εκλογές του 2015 και άλλαξε η κυβέρνηση.
Πράγματι. Ο νέος υπουργός, αφού διάβασε
τις οδηγίες της Ε.Ε, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε, νομοθέτησε
ένα καινούργιο σχέδιο για τη διαχείριση
των απορριμμάτων, στο οποίο δε χώραγε
το σχέδιο ΤΕΡΝΑ –ΤΑΤΟΥΛΗ. Παράλληλα,

Νήμα
Στην επίσκεψή σας στο κατάστημα θα
μπορέσετε να επιλέξετε νήματα μέσα
από μία μεγάλη συλλογή άριστης ποιότητας και φανταστικών σχεδίων.
Οι υπέροχες αποχρώσεις σε συνδυασμό με τις άριστες τιμές θα σας ενθουσιάσουν.
Οι χειροποίητες πλεκτές μας δημιουργίες, οι κατά παραγγελία επιθυμίες σας αλλάκαι η πληθώρα υλικών πλεκτικής, είναι ό,τι καλύτερο προσφέρει το κατάστημά μας σε εσάς που αγαπάτε το πλεκτό.

Κόσμημα

Χειροποίητες δημιουργίες κοσμημάτων καθώς και ευφάνταστες προτάσεις για τις ιδιόχειρες προσωπικές σας κατασκευές.
Δημιουργήστε τις δικές σας συνθέσεις
μέσα από μία μεγάλη συλλογή από κορδόνια, ακροδέκτες, χάντρες, αλυσίδες, μεταλλικά στοιχεία, μακραμέ, καθώς και νημάτων
αποκλειστικής χρήσης για κατασκευή κοσμημάτων.

Ραπτική
νήμα • κόσμημα • ραπτική
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών αρ. 56, ΒΡΑΧΑΤΙ τηλ. 6976 832397

Τα είδη ραπτικής και ψιλικών μας καλύπτουν
μεγάλο μέρος των αναγκών σας μέσα από μία
μεγάλη ποικιλία από δαντέλες, τρέσσες, κλωστές, βελόνες, κουμπιά, φερμουάρ, φόδρες,
καρίνες, οργάντζες, τούλια, κάλτσες, καλσόν,
είδη μαλλιών, εγγράφες, κλπ.

Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις ενδυμάτων και μεταποιήσεις
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις
σε πολύ οικονομικές τιμές!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνέντευξη 5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2016

οι δήμαρχοι άρχισαν σιγά-σιγά να ανακαλύπτουν τα μειονεκτήματα του σχεδίου
της περιφέρειας και να αντιδρούν. Όχι όλοι
βέβαια, κάποιοι κρατούν στάση αναμονής,
από σεμνότητα φαντάζομαι. Να δούμε
ποιος θα νικήσει και να ακολουθήσουμε το
νικητή(!).
Ο νέος νόμος απαιτεί κάθε δήμος να δημιουργήσει τοπικό σχέδιο διαχείρισης και
μετά όλοι οι δήμοι, μέσω του υπάρχοντος
φορέα, να δημιουργήσουν το περιφερειακό
σχέδιο. Κι ενώ η πλειοψηφία των δήμων
συμφωνούν ότι το σχέδιο της κυβέρνησης
είναι στη σωστή κατεύθυνση δεν υπάρχει
ως ώρας αποτέλεσμα και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά γκρίζα ακόμη.
Τι κάνουν δηλαδή οι δήμοι και τι θα έπρεπε
να κάνουν;
Οι δήμαρχοι αφού ξύπνησαν λίγο αργά (πριν
λίγους μήνες) άρχισαν να ξανασυζητούν το
θέμα εκτιμώντας τα νέα δεδομένα. Έτσι σήμερα έχουν διαμορφωθεί δύο ομάδες. Η
μία ομάδα έχει πάρει σαφή θέση εναντίον
του σχεδίου της περιφέρειας και καλύπτει
την πλειοψηφία μάλλον του πληθυσμού και
η άλλη ομάδα είτε έχει αποδεχτεί το σχέδιο
είτε κάνει το κορόιδο για να μην τα χαλάσει
με το φίλο μας τον κύριο Τατούλη. Η ουσία
είναι ότι επί συνόλου 26 δήμων οι 10 δεν
έχουν ολοκληρώσει τοπικά σχέδια, που
είναι τυπική τους υποχρέωση και προϋπόθεση για να λειτουργήσει το περιφερειακό
σχέδιο. Με λίγα λόγια, μπάχαλο!
Που βρίσκεται ο δικός μας δήμος;
Ο δήμος μας έχει εκτελέσει το τυπικό μέρος
της υποχρέωσής του. Έχει καταθέσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και
έχει τη συνείδησή του ήσυχη.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι: πρώτον ότι το
σχέδιο δεν είναι πλήρες γιατί λείπουν σημαντικά κομμάτια, τα οποία απαιτούν ενέργειες του δημάρχου και συνεπώς δεν είναι
εφαρμόσιμο και δεύτερον τίποτα δεν εγγυάται ότι υπάρχει διάθεση να εφαρμοστεί.
Προσωπικά έχω την αίσθηση ότι το δημιουργήσαμε μόνο και μόνο για να καλύψουμε την τυπική μας υποχρέωση. Διαφορετικά θα βλέπαμε μια πιο δυναμική στάση
από το δήμαρχό μας, ώστε να έχουμε ένα
πλήρες και λειτουργικό σχέδιο.
Γιατί όπως καταλάβατε η θέση μας είναι με
την ομάδα των ‘αιδημόνως’ σιωπούντων.
Προκειμένου να μπούμε σε φασαρίες και
να τα χαλάσουμε και με τον (φίλο μας είπαμε) Τατούλη, καλύτερα να πάει και το παλιάμπελο (δηλ. να αυξήσουμε τα δημοτικά
τέλη).
Και η κυβέρνηση τι κάνει κ. Στεργιόπουλε;
Η κυβέρνηση είχε από την αρχή εκφράσει
την αρνητική της άποψη για το σχέδιο της
περιφέρειας και προσπάθησε να το εμποδίσει. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει ήδη
ξεκινήσει το έργο, ενώ είχε περάσει από το
περιφερειακό συμβούλιο, στο οποίο προΐσταται ο κύριος Τατούλης.
Για το σκοπό αυτό νομοθέτησε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων,
υποχρέωσε τους δήμους να καταθέσουν
τοπικά σχέδια, μετέφερε νομοθετικά την
ευθύνη από την περιφέρεια στους δήμους
(κατόπιν και δική τους αιτήσεως) και κρατά
σε αναμονή 68 εκ €, προκειμένου να τα παραχωρήσει στους δήμους για να εφαρμόσουν τα σχέδια τους.

Επί πλέον διαπραγματεύτηκε με την εταιρία
ΤΕΡΝΑ για βελτίωση του σχεδίου ώστε να
ταιριάζει κατά το δυνατόν στο νέο νόμο (με
πενιχρά κατά τη γνώμη μου αποτελέσματα). Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι
οι δήμοι να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχέδιο, εφαρμόσιμο και
σύμφωνο με τον υπάρχοντα νόμο.
Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα χρήματα
πρέπει να διατεθούν σε σύντομο χρονικό
διάστημα ειδάλλως χάνονται, καθότι πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα, σε μακρόχρονη αναμονή. Η προθεσμία κατάθεσης
σχεδίου λήγει τον επόμενο μήνα και οι
δήμαρχοι ακόμη δεν έχουν καταφέρει να
συνεννοηθούν. Αν δεν παρουσιάσουν τελικά οι δήμαρχοι σχέδιο ανταγωνιστικό
και καλύτερο από της ΤΕΡΝΑ-ΤΑΤΟΥΛΗ,
η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει
είτε να χρηματοδοτήσει ένα προβληματικό
σχέδιο, για να μη χαθούν τα 68 εκ € (μέρες
που’ ναι), είτε να πάρει την ευθύνη να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους, από την
αδυναμία των δημάρχων να αναλάβουν τις
ευθύνες τους.
Φαύλος Κύκλος!!!
Η δική σας πρόταση ποια είναι;
Η παράταξή μας, πολύ νωρίτερα από τους
εν υπνώσει δημάρχους, είχε αντιδράσει
στα σχέδια της περιφέρειας, για τους λόγους που συνοπτικά προανέφερα. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με άλλες δημοτικές
παρατάξεις, με τις οποίες έχουμε συναντίληψη, προκειμένου μέσω εκδηλώσεων
που διενεργήσαμε να ενημερώσουμε τους
πολίτες για τα τεκταινόμενα, αλλά και να
πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου οι δήμοι μας να υιοθετήσουν τις
σωστές λύσεις.
Προτείνουμε δε το αυτονόητο, όπως το
έχουμε περιγράψει στο προεκλογικό μας
πρόγραμμα, όπως ορίζει ο νέος νόμος,
όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες
χώρες.
Το περιγράφω εντελώς συνοπτικά: Η διαλογή των απορριμμάτων θα γίνεται στην
πηγή (σπίτι / επιχείρηση/ πράσινο σημείο),
όπου θα διαχωρίζονται σε ανακυκλώσιμα
(γυαλί, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό) σε κομποστοποιήσιμα (αποφάγια, φλούδες κλαδέ-
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ματα) και σε άχρηστα για ταφή. Ο δήμος τα
συλλέγει με ξεχωριστό μηχανισμό (ρεύματα) και τα οδηγεί προς επεξεργασία, ώστε
άλλα να πωληθούν ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία, άλλο να γίνει λίπασμα (κομπόστ)
και ότι τελικά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί να θάβετε σε τον προβλεπόμενο
χώρο (ΧΥΤΥ). Με τον τρόπο αυτό ο όγκος
των σκουπιδιών που οδηγούνται τελικά σε
ταφή είναι πολύ μικρότερος του σημερινού
(20-30%) και έτσι αποφεύγουμε τα όποια
προβλήματα έχουμε τώρα από όσους συνορεύουν με χωματερές. Παράλληλα εξοικονομούμε χρήματα από τη διάθεση στο
εμπόριο των επιλεγέντων υλικών και του
λιπάσματος.
Θεωρητικά και εφόσον ακολουθήσουμε με
συνέπεια τις υπάρχουσες μεθόδους, καθώς και ότι νέο μας δώσει η τεχνολογία, θα
μπορούσαμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε
σχεδόν το σύνολο των απορριμμάτων μας,
με τα δε λεφτά που θα εξοικονομούσαμε να
χρηματοδοτήσουμε όλο το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας, μηδενίζοντας τα
αντίστοιχα δημοτικά τέλη.
Και τι χρειάζεται για να επιτευχθούν τα παραπάνω;
Χρειάζεται μια δυναμική δημοτική αρχή
που να υλοποιήσει τους αναγκαίους μηχανισμούς και να καθοδηγήσει τους πολίτες,
συνεργασία με τους όμορους δήμους για
εξοικονόμηση κόστους και πολίτες που να
είναι πρόθυμοι να συμβάλουν θετικά, για το
δικό τους και το γενικό όφελος.
Όσοι δήμοι έκαναν το παραπάνω βήμα διαπίστωσαν ότι οι δημότες τους ανταποκρίθηκαν θετικά. Ελπίζουμε κάποτε και ο δικός μας δήμος να κάνει το κάτι παραπάνω.
Αφήνοντας ένα σοβαρό και ανεξάντλητο
θέμα ας έρθουμε σε ένα εξίσου σοβαρό,
τουλάχιστον για την περιοχή μας. Έχετε δύο
χρόνια θητεία στο λιμενικό ταμείο Βόχας
όπου έχετε παρακολουθήσει και συνεισφέρει στη λειτουργία του. Τι πιστεύετε ότι
φταίει και η επικρατούσα άποψη είναι ότι η
χρήση της παραλίας είναι ασύδοτη;
Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν αισθάνομαι
ιδιαίτερα περήφανος από τη λειτουργία του
λιμενικού ταμείου.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ένα μεγάλο μέρος
της οικονομίας του δήμου στηρίζεται στον
τουρισμό. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, νοικιαζόμενα και άλλες παράλληλες
δραστηριότητες, δίνουν κύριο ή συμπληρωματικό εισόδημα σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Το βασικό προϊόν που ‘πουλάμε’ είναι παραλία και θάλασσα. Συνεπώς
θα έπρεπε να φροντίζουμε ώστε το προϊόν
αυτό να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση.
Αντ’ αυτού έχουμε ελλειμματική καθαριότητα, υπερβολικούς θορύβους, αυθαίρετες
κατασκευές και διάφορες υπερβάσεις ενοχλητικές στους δημότες και στους φιλοξενούμενους. Ένα μεγάλο μέρος ευθύνης
αναλογεί στο λιμενικό ταμείο που ελέγχει
το τουριστικότερο και κοσμοβριθέστερο
τμήμα της παραλίας.
Δυστυχώς ούτε σε όλα τα μέλη του ταμείου
έχει γίνει αυτό συνείδηση, αλλά το σημαντικότερο και θλιβερότερο ούτε καν στους
επαγγελματίες που ζουν από την παραλία.
Ο καθένας ενεργεί κατά την κρίση του πιστεύοντας ότι όσο δυνατότερα βάζει τη
μουσική τόσο πιο πολλούς πελάτες θα δελεάσει. Το γεγονός ότι στα διπλανά κτίρια
υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν ήσυχα τα βράδια δε φαίνεται να τους
απασχολεί ιδιαίτερα. Με τον τρόπο αυτό
βέβαια διώχνουν και δικούς τους πελάτες
που δεν ανέχονται να πίνουν το ποτό τους
και να χρειάζεται να συνομιλήσουν με το
διπλανό τους κραυγάζοντας.
Με ένα γύρο στα τουριστικά μέρη ανά την
Ελλάδα θα καταλάβαιναν ότι όπου κρατήθηκε η ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση
και στην ευχάριστη διαμονή, το αποτέλεσμα
ήταν κερδοφόρο για όλους.
Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, οφείλει ο εποπτεύον φορέας
(το λιμενικό και ο δήμος) να τους το επιβάλλουν. Ειδικά σε ορισμένα καταστήματα που
επιμένουν σε μια επιθετική συμπεριφορά
(με ποιες πλάτες άραγε;) που τους φέρνει
σε αντίθεση με όλους τους άλλους. Οι συγκεκριμένοι, καλό είναι να κατανοήσουν ότι
με τη φιλική συνεργασία λύνονται περισσότερα προβλήματα παρά με την επίδειξη
ισχύος.
Κύριε Στεργιόπουλε σας ευχαριστώ πολύ.
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Διάλεξη για την παχυσαρκία
Από την εταιρεία Cambridge Weight Plan,
την "Ανέλιξη" και το δήμο Βέλου-Βόχας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 11 Μαϊου 2016 και ώρα 6.00
μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου
Bέλου Βόχας "Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ" στο
Βραχάτι διάλεξη με θέμα: "Παχυσαρκία και
οι επιπτώσεις της στην υγεία μας".
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης το λόγο
πήρε ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρίας
κ. Ρηγόπουλος Βασίλης ο οποίος ευχαρίστησε τους καλεσμένους καθώς και τον
δήμο για την παραχώρηση του γυμναστηρίου, και έδωσε το λόγο στους γιατρούς
ομιλητές.
Με την σειρά τους οι κ.κ.Φελούκας Θεοδωρής, Ειδικός Γενικής Ιατρικής Υπερηχολόγος, Μαρίνος Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Ειδικού Μεταβολισμού,
Γκιλίτσης Χρήστος, Ειδικός Καρδιολόγος,
Χουρσαλάς Αθανάσιος, Παιδίατρος, Βελέντζας Παναγιώτης, Χειρούργος Ορθοπεδικός και Χαλκιάς Κωνσταντίνος, Ειδικός
Παθολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της
εταιρίας Cambridge Weight Plan έδωσαν
το στίγμα της σωστής διατροφής στις μέρες

μας τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη
ηλικία και τους κινδύνους που διατρέχει ο
σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και πόσο επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής του.
Ο δήμαρχος κ.Παπακυριάκος στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους ομιλητές
γιατρούς και όλους όσους παραβρέθηκαν
στην διάλεξη και δήλωσε πώς ο δήμος θα
συνεχίσει και θα στηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις.
Τέλος ο κ. Ρηγόπουλος αναφέρθηκε στο
ρόλο της Cambridge στο χώρο της διατροφής που μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων της και των συμβούλων της
είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την
χαρακτηρισμένη ως επιδημία του αιώνα
μας, την παχυσαρκία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους από το δήμο οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι: Μαρία Καλλίρη και Χαράλαμπος Τανισχίδης, ο
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ "ΑΝΕΛΙΞΗ" Ανδρέας
Σιάχος και ο Αρχηγός της Ελάσσονος Μειοψηφίας Λεωνίδας Στεργιόπουλος.

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

✉ fotini.masouri@gmail.com
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3η στην Ελλάδα η ομάδα καράτε του Κωνσταντίνου!
Ο Αργύρης Κωνσταντίνου και η ομάδα του κάνει
για άλλη μια φορά τον δήμο Βέλου-Βόχας γνωστό
πανελληνίως! Στο Πανελλήνιο Κύπελο Shito Ryu
Καράτε που διεξήχθη στις 7 Μαΐου στο Ολυμπιακό
Στάδιο Πάλης, οι μαθητές του Αθλητικού Συλλόγου
«Ακάμας» συμμετείχαν σε 54 κατηγορίες και κατέκτησαν 52 μετάλλια, υψώνοντας τον Σύλλογο στην
γενική 3η θέση πανελληνίως!
Οι αθλητές που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος
• Αναγνωστοπούλου Μαρία
• Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
• Αράπη Ρενάλντο
• Αρσούλικ Νικήτας
• Βαρδουνιώτης Μάριος
• Βασιλόπουλος Αναστάσης
• Γεώργου Παύλος
• Γιαννακόπουλος-Πιτσούνης Ιωάννης
• Γιαννακόπουλος-Πιτσούνης Γεώργιος
• Γιαννακόπουλος-Πιτσούνης Δημήτριος
• Γραμματικά Δήμητρα
• Δαληβίγκα Δήμητρα
• Δενέζης Χρήστος
• Θεοδωρόπουλος Εμμανουήλ
• Θεοδώρου Φανουρία-Αντωνία
• Κακογιάννη Μαριάννα
• Καραγιώργου Βασιλική
• Κελλάρη Βασιλική
• Κουσουλού Αγγελική

Ο Αργύρης Κωνσταντίνου, περιχαρής και περήφανος με τους μαθητές του,
οι οποίοι επιδεικνύουν με καμάρι τα μετάλλια τους!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κυριακόπουλος Παναγιώτης
Λόντος Πέτρος
Λόντος Χαράλαμπος
Λύκουρα Μαρία
Μαξούτη Πηνελόπη
Μάντζαρης Βασίλης
Μπιτσάκου Μαρίνα
Νιάγκος Κωνσταντίνος-Χρήστος
Οικονόμου Στέφανος
Παπαναστασίου Ευανθία
Τερλέγκας Αναστάσης

• Τσάτσαρης Γεώργιος
• Χάντε Δημήτριος
• Χελιδώνης Αλέξανδρος.
Τέλος, Ο Αργύρης Κωνσταντίνου φανερά ευχαριστημένος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους αθλητές μου για αυτή την επιτυχία καθώς επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς
γιατί είναι οι αφανείς ήρωες των παιδιών που αγωνίζονται.Εύχομαι και άλλες πολλές διακρίσεις σε όλα
τα μέλη του Α.Σ. Ακάμα».

Γνώμη
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Μικρά και διάφορα
Αθλητικές
επιτυχίες
Η Ομάδα Μπάσκετ του Α.Ο.
Κοκκωνίου κατέκτησε το
πρωτάθλημα και την άνοδό
του στην Α1 κατηγορία
Αργολιδοκορινθίας.
Το Σάββατο 7 Μαϊου στο
Κλειστό Γυμναστήριο στο
Βέλο πραγματοποιήθηκε
η φιέστα για την άνοδο της
ομάδας με τη διεξαγωγή
φιλικού αγώνα μεταξύ των
ομάδων Α.Ο Κοκκωνίου
- Δικηγορικός Σύλλογος
Κορίνθου.
Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος
συνεχάρη την ομάδα
του Α.Ο Κοκκωνίου για
την επιτυχία της, τον
προπονητή, τη Διοίκηση,
όλους όσους συνέβαλαν
σε αυτή την επιτυχία και
πάνω απ' όλα συνεχάρη
τους αθλητές που με σκληρή
προπόνηση, επιμονή και
θέληση κατάφεραν αυτό το
αποτέλεσμα.
«Μπράβο σε όλους σας»,
καταλήγει η συγχαρητήρια
επιστολή του δημάρχου,
«καλή συνέχεια στην Α1
κατηγορία. Μας κάνατε
περήφανους!».

Ανάπλαση του
αλσυλίου Μαγούλας
στο Κιάτο

Εγγραφές νηπίων
στους Παιδικούς
Σταθμούς ΒέλουΒόχας

Καλαίσθητα παγκάκια τοποθετήθηκαν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης Κοκκωνίου.

Ανάπλαση της παραλίας
στο Κοκκώνι
Μια νέα εικόνα αντικρίζει κανείς όταν περπατήσει στην παραλία Κοκκωνίου: Τα πεζοδρόμια αναπλάστηκαν, νέα παγκάκια τοποθετήθηκαν και καλαίσθητοι μικροί κάδοι απορριμμάτων ολοκληρώνουν μια εικόνα νοικοκοκυρεμένης και σύγχρονης παραλιακής ζώνης.
Ο δήμος Βέλου-Βόχας εντοπίζοντας την ανάγκη που είχε προκύψει στο παραλιακό μέτωπο του Κοκκωνίου, ανέλαβε την ανάπλασή
του και τα πρώτα αποτελέσματα ήδη φάνηκαν!
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος σε σχετικές δηλώσεις επεσήμανε: «Η
ανάπλαση του πεζοδρομίου στην παραλία της
Τοπικής Κοινότητας Κοκκωνίου ξεκίνησε με
την επισκευή του υφιστάμενου πεζοδρομίου,
τοποθετώντας παράλληλα νέα παγκάκια και
μικρούς κάδους απορριμμάτων, καλύπτοντας
έτσι τις βασικές απαιτήσεις ενός περιηγητή στο
βάδην του στην παραλία μας. Ελπίζουμε ότι
σύντομα θα ολοκληρώσουμε την συγκεκριμένη ανάπλαση προσθέτοντας και τον κατάλληλο
φωτισμό».

Μικροί κάδοι απορριμμάτων κατά μήκος
του νέου πεζοδρομίου, ομορφαίνουν ακόμη
περισσότερο την ήδη ωραία παραλία.

Το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας &
Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές
νηπίων για την σχολική περίοδο
2016 – 2017 θα ξεκινήσουν από
την Τρίτη 10-05-2016 έως και την
Παρασκευή 10-06-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν
να προμηθευτούν τα σχετικά
έντυπα από τους Παιδικούς
Σταθμούς Ζευγολατιού, Βραχατίου
και Βέλου καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου (velovocha.gr). Οι αιτήσεις θα γίνονται
στον κατά τόπους Παιδικό Σταθμό
που ενδιαφέρει τον γονέα τις
ώρες από 07.30π.μ. έως 10.00π.μ.
και από 12.30μ.μ. έως 14.30μ.μ.
προκειμένου να διευκολύνεται
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των
νηπίων.
Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές
νηπίων πραγματοποιούνται με
μοριοδότηση σύμφωνα με τον
νέο κανονισμό λειτουργίας των
παιδικών σταθμών (Απόφαση Δ.Σ.
19/2015 ΑΔΑ:Ω5ΛΗΟΚ31-ΓΦΕ).
Μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων και μέχρι την
έκδοση των προσωρινών πινάκων
κατάταξης θα ανακοινωθούν ο
αριθμός προσφερόμενων θέσεων
ανά παιδικό σταθμό.
Την επομένη της ανάρτησης των
προσωρινών αποτελεσμάτων
και εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών, οι αιτούντες μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση-ένσταση.
Τα οριστικά αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν μετά την εξέταση
των ενστάσεων στους παιδικούς
σταθμούς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Βέλου-Βόχας( velo-vocha.
gr/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ανδρέας Σιάχος

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση
του αλσυλλίου "ΜΑΓΟΥΛΑ"
στο Κιάτο. Η ανάπλαση είχε
ξεκινήσει με μελέτη η οποία
είχε εκπονηθεί το 2002 και
χρηματοδοτήθηκε από το
πρόγραμμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ".
Πραγματοποίηθηκαν
φυτεύσεις, κλαδεύσεις,
εκρίζωση κορμών,
απομάκρυνση εύφλεκτης
βλάστησης, κοπή ορισμένων
δένδρων, εγκατάσταση
αρδευτικού δικτύου και
συστήματος πυρασφάλειας.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΏΝ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
εί τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια Εκλογοαογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6
καταστατικού. Η συνέλευση θα πραγματοποιηστο κέντρο ‘Κουτρουμπή’ την Τετάρτη 18/Μαί2016 και ώρα 18.00 μ.μ.
ε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαηφθεί την επόμενη Κυριακή 22α/Μαίου/2016,
α 11η π.μ. στον ίδιο χώρο (κέντρο «ΚΟΥΤΡΟΥΗ», με θέματα Ημερήσιας Διάταξης,
ιοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός,
ρογραμματισμός - Προϋπολογισμός περιόδου
016-2017,
ρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού συμβουου.
παρουσία όλως είναι απαραίτητη.
ημ. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακώς τακτοημένοι. Τα μέλη θα μπορούν να τακτοποιήσουν
οικονομικές τους υποχρεώσεις (20€ συνολικά)
χώρο της Συνέλευσης.
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός

Στα παγόπληκτα ο Φάνης Κουρεμπές με
τον αντιδήμαρχο Σικυωνίων Βασ. Αλεξόπουλο

Στις 8 Μαΐου ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Φάνης Κουρεμπές σε συνεννόηση με τους προέδρους των Τ.Κ. Κλημεντίου κ. Σπηλιώτη και Καισαρίου κ. Ράπτη και με τη
συνοδεία του αντιδημάρχου Σικυωνίων Βασίλη Αλεξόπουλου επισκέφτηκαν τις πληγείσες από τον πάγο περιοχές των δύο χωριών. Εκεί διαπιστώθηκε ότι οι χαμηλές
θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν στις αρχές του μήνα
έχουν επιφέρει εκτεταμένες καταστροφές στα δενδρώδη
(κεράσια, μήλα, κ.ά.) αλλά και στα αμπελοειδή και σουλτανίνες.
Ο κ. Κουρεμπές υποσχέθηκε να καλέσει άμεσα τους
γεωπόνους εκτιμητές να επισκεφθούν τα χωριά ώστε να
γίνει έγκαιρα η αυτοψία των ζημιών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΣΚΟΠΙΑ – Η χρήση του ονόματος «Μακεδονία»
ΜΕΡΟΣ Α΄

Τ

ις τελευταίες δεκαετίες έχει
προστεθεί στην ατζέντα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το λεγόμενο ζήτημα περί της
ονομασίας του γειτονικού κρατιδίου
των Σκοπίων. Πολλά έχουν γραφεί και συζητηθεί για το θέμα αυτό.
Σήμερα όμως λόγω της αποτυχίας
της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής το 95%
των χωρών παγκοσμίως
αποκαλούν τα Σκόπια ως
Μακεδονία.

Ιστορική
αναδρομή
Μέχρι τη λήξη του Β΄
Γράφει ο
Παγκοσμίου
Πολέμου
Σχοινοχωρίτης
η περιοχή των Σκοπίων
Κωνσταντίνος
υπάγονταν στο Σερβικό
Ιστορικός –
κράτος και ονομαζόσυγγραφέας,
ταν Παλαιά Σερβία, ΝόΑρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, τια Σερβία ή Vardaska
Banovina (Επαρχία του
υποψήφιος
Βαρδάρη). Την 29η ΝοεμΔιδάκτωρ
βρίου του έτους 1943 στη
σύνοδο που έγινε στην
πόλη Jajce της Βοσνίας, το Αντιφασιστικό Συμβούλιο Εθνικής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας (στρατάρχης Τίτο –Παρτιζάνοι) αποφάσισε
την ομοσπονδιοποίηση της χώρας.
Διαχωρίστηκε από την Σερβία η
περιοχή που μέχρι τότε ονομάζονταν Vardaska Banovina (Επαρχία
του Βαρδάρη) και μετατράπηκε σε
μία από τις ομοσπονδίες της μεγάλης Γιουγκοσλαβίας. Το όνομα
«Vardaska Banovina» άλλαξε αρχικά
σε «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» και εν συνεχεία σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας».
Εκτός της μετονομασίας, ο στρατάρχης Τίτο καλλιέργησε παράλληλα και προώθησε την ιδέα ενός
χωριστού διακριτού «μακεδονικού

έθνους». Σκόπευε έτσι μελλοντικά
να εγείρει εδαφικές αξιώσεις και διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας,
εξασφαλίζοντας διέξοδο στο Αιγαίο.
Άλλωστε από το έτος 1944 είχε
αναγγείλει δημόσια ότι στόχος του
ήταν να επανενώσει «όλα τα τμήματα
της Μακεδονίας που διασπάστηκαν τα
έτη 1912 και 1913 από τους βαλκάνιους ιμπεριαλιστές».
Απέναντι σε αυτές τις ψυχροπολεμικές και αλυτρωτικές διεργασίες, τον Δεκέμβριο του έτους 1944 ο
αμερικανός υπουργός εξωτερικών
Stettinius έγραφε σε τηλεγράφημά
του μεταξύ άλλων ότι: «Η (αμερικανική) Κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου μακεδονικό “έθνος”,
μακεδονική “Μητέρα Πατρίδα” ή μακεδονική “εθνική συνείδηση” αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που
δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική
πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές
την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα
που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας».
Επομένως, μέχρι το έτος 1944
η επίσημη ονομασία των Σκοπίων
ήταν «Vardaska Banovina». Από το
έτος 1944 και μετά άλλαξε σε «Λαϊκή

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας», την οποία και διατήρησε για
μισό περίπου αιώνα μέχρι το έτος
1991.
Την 7η Σεπτεμβρίου του έτους
1991 προέκυψε το ζήτημα του ονόματος, όταν η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποσχίστηκε από την τότε ομοσπονδιακή
Γιουγκοσλαβία και αυτοανακήρυξε
με δημοψήφισμα την ανεξαρτησία
της υπό το όνομα «Δημοκρατία της
Μακεδονίας». Την 16η Δεκεμβρίου
του έτους 1991 το Συμβούλιο των
Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης ψήφισε ομόφωνα ότι δεν θα
αναγνωρίσουν όνομα για τη Νοτιοσλαβία (Σκόπια) που μπορεί να έχει
«εδαφικές αξιώσεις στο μέλλον».
Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του Έλληνα υπουργού
εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά με τον
Πρόεδρο της Σερβίας Σλόμπονταν
Μιλόσεβιτς στο Βελιγράδι. Αργότερα
έγινε γνωστό ότι ο Μιλόσεβιτς πρότεινε κοινά σύνορα Σερβίας – Ελλάδας και ουσιαστικά την διχοτόμηση
των Σκοπίων. Πρόταση που ο Σαμαράς απέρριψε.
Την 3η Δεκεμβρίου του έτους 1991
ο Πρόεδρος Κίρο Γκλιγκόροφ ζήτησε

την αναγνώριση της χώρας του από
την διεθνή κοινότητα ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» με επιστολή του
προς τους ηγέτες όλων των κρατών.
Μετά από αυτή την κίνηση, συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο υπό
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και
κατέληξε στους εξής τρείς όρους για
την αναγνώριση της «Δημοκρατίας
της Μακεδονίας» από την Ελλάδα:
(α). Να αλλάξει η ονομασία Μακεδονία.
(β). Να αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας
(γ). Να αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα
δεν υπάρχει «μακεδονική μειονότητα».
Στις αρχές του έτους 1992 για το
θέμα των Σκοπίων έγινε και σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, κατά
την οποία συμφώνησαν για κοινή
γραμμή πλεύσης σε μία ονομασία
που δεν θα περιείχε τη λέξη Μακεδονία ή παράγωγα αυτής.
Την 2α Φεβρουαρίου του έτους
1992 οι Υπουργοί των Εξωτερικών
της ΕΟΚ ανέθεσαν στον Υπουργό
Εξωτερικών της Πορτογαλίας Joao
de Deus Pinheiro να προτείνει λύση
για το αίτημα της αναγνώρισης της
Νοτιοσλαβίας. Η πρόταση Πινέϊρο περιλάμβανε το όνομα «Nova
Macedonia» (Νέα Μακεδονία). Την
13η Απριλίου του έτους 1992 έγινε
νέο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών όπου απέρριψαν το πακέτο
Πινέϊρο με το προτεινόμενο όνομα.
Επαναδιατυπώθηκε η πάγια μέχρι
τότε θέση ότι η Ελλάδα θα αναγνώριζε το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων με μια ονομασία που δεν θα
περιλάμβανε τη λέξη Μακεδονία ή
παράγωγά της.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γνώμη
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Κώστας Λιάκος:
Ο ταξιδευτής του Ονείρου
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Ο συγγραφέας Κώστας Λιάκος συμπληρώνει φέτος 20
χρόνια πορείας στην πεζογραφία, αφού εξέδωσε το
πρώτο του έργο το 1996. Τον
περασμένο Μάρτιο λοιπόν
εξέδωσε το 7ο βιβλίο του,
μια συλλογή διηγημάτων, με
τον τίτλο «Ο ταξιδευτής του
Ονείρου».
Με απλό και ανεπιτήδευτο
λόγο, με πένα εμπλουτισμένη από τα όνειρα, τις ιδέες,
τους φόβους και τους πόθους του σύγχρονου ανθρώπου ο συγγραφέας προσεγγίζει μέσα από τα διηγήματά

του με ρεαλισμό αλλά και
ευαισθησία τη σύγχρονη
πραγματικότητα.
Το έργο του αποτελεί ένα
παιχνίδι συναισθημάτων,
εικόνων, φωτός που
ξεπηδούν μέσα από τις
ψυχές ανθρώπων καθημερινών που βιώνουν το
όνειρο της ύπαρξής τους
εγκλωβισμένο στο αέναο
τροχό του χρόνου.
«Ο ταξιδευτής του ονείρου» αποτελεί ένα μια
προσεγμένη έκδοση με
ωραία εικονογράφηση εξωφύλλου και είναι
γραμμένη στο πολυτονικό
σύστημα. Ο συγγραφέας στο
σύντομο βιογραφικό του
αναφέρεται με πίκρα στη
σύγχρονη πραγματικότητα.
«Σε μια τόσο δυσβάστακτη,
επώδυνη, σύγχρονη, επιβαλλόμενη πραγματικότητα,
δεν ξέρει αν θα μπορέσει
τελικά να αντέξει, ώστε να
χαρεί τη δημιουργία μιας ακόμα - νέας έκδοσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κώστας Λιάκος γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα και
είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

Από την παράσταση που δόθηκε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου στις 11 Απριλίου.

«Λειτουργία Κάτω από την Ακρόπολη»
στο Διμηνιό και το Μπολάτι

Η

θεατρική σκηνή των Φίλων Γραμμάτων
και Τεχνών «Ο Λύσιππος» θα παρουσιάσει το συνθετικό ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου «Λειτουργία Κάτω από
την Ακρόπολη» σε δύο ακόμη παραστάσεις
στο Διμηνιό και το Μπολάτι. Συγκεκριμένα το
Σάββατο 14 Μαΐου στις 8:30 το απόγευμα το
έργο θα παρουσιαστεί στον προαύλιο χώρο
του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Διμηνιό. Μια
εβδομάδα αργότερα την Κυριακή 22 Μαΐου η
παράσταση θα ανέβει στο Πολιτιστικό Κέντρο
Μπολατίου με τη συνδρομή του Συλλόγου
Νέα Διάπλαση Μπολατίου.
Το έργο αποτελεί τη συνοπτική ιστορία του
Ελληνισμού δοσμένη με ένα μεγαλοφυή τρόπο με τον οποίο καταδεικνύεται η διάρκεια,
η συνέχεια, η αποχή και η διαχρονικότητα

του Ελληνικού πνεύματος και του Ελληνικού
Έθνους.
Η «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη»
αποτελεί το δεύτερο συνθετικό ποιητικό
έργο του μεγάλου Έλληνα ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου. Έχει θεατρική μορφή με
πολυπρόσωπη και πολυφωνική δομή, όπου
εκτενή πεζοτράγουδα ενσωματώνονται με
μεγάλη μαστοριά στο έμμετρο κείμενο που
σε μερικά σημεία είναι απήχηση ή επεξεργασία δημοτικών και εκκλησιαστικών ύμνων.
Ένα συνθετικό έργο, όπου επιχειρείται μια έξοχη αναπαράσταση σημαντικών
εμπειριών της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πνεύματος, που αγκαλιάζει τις
ρίζες μας και το Φως μας, με το μαρτύριο
και την ελπίδα, το πάθος και το έλεος.

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

www.ecoradio.gr

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

Γνώμη
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Συνεχίζεται το Πρόγραμμα
Τηλεϊατρικής στο Δήμο Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων, ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου
Υγειών Πόλεων, προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους του να
επωφεληθούν δωρεάν εξετάσεων προληπτικής ιατρικής. Πρόκειται
για το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone το οποίο υλοποιείται σε
συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με
την αρωγή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων και Δυτ. Ελλάδας. Για την υλοποίησή του συμμετέχουν επίσης
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής της Υγείας
και η εταιρεία Vidavo.

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος
οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι
του Δήμου Σικυωνίων έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν
επτά βασικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, και συγκεκριμένα:
• Καρδιογράφημα
• Οξυμέτρηση
• Σπιρομέτρηση
• Μέτρηση Γλυκόζης
• Μέτρηση Πίεσης
• Μέτρηση Ολικής Χοληστερόλης/Τριγλυκεριδίων
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται
στο Κέντρο Υγείας Κιάτου, το Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιάνων και
το Κέντρο Υγείας Γκούρας κατόπιν

ραντεβού.
Στη συνέχεια οι εξετάσεις αυτές,
εφόσον ο γενικός/αγροτικός ιατρός αποφασίσει ότι θέλει μία
συμβουλευτική
γνωμάτευση,
αποστέλλονται μέσω του δικτύου
της Vodafone, σε καρδιολόγους/
πνευμονολόγους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, οι οποίοι παρέχουν
τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση άμεσα και γρήγορα με τον ίδιο
τρόπο.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα παρέχει
και τη δυνατότητα δημιουργίας
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
εξεταζομένου, μέσα από τον οποίο
οι γενικοί/αγροτικοί παρακολου-

θούν καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα την υγεία των ασθενών τους.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στηρίζει τους γενικούς και αγροτικούς ιατρούς, ενώ προάγει την προληπτική
ιατρική. Συμβάλλει στην πρόληψη
ασθενειών μέσα από την έγκαιρη διάγνωσή τους και παράλληλα καλύπτει
τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις,
καθώς παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου της κατάστασης

της υγείας τους, στον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Στους
ωφελούμενους πολίτες παρέχεται η
δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε
υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου Σικυωνίων, τηλ.
27423 60117 (κα Γκαβάγια).

Συμβουλές για τη διατροφή
στα ΚΑΠΗ Βραχατίου
Στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14
Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 – 20:00
ομιλία με θέμα: «Συμβουλές για την
Διατροφή μας» με ομιλήτρια την κα.
Μιχαλακοπούλου Μαρία. Την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση με τα
μέλη του Κ.Α.Π.Η. Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. Ανδρέας Σιάχος με ανακοίνωσή
του προσκαλεί τα μέλη των Κέντρων
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
στην εκδήλωση.

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Γνώμη
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Χρυσές οι παγκορασίδες του Παμβοχαϊκού�
Νίκησαν στον τελικό του τουρνουά Loutraki Easter
Volleyball cup την ομάδα της Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με 2-0 σετ
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος το Loutraki Easter
Volleyball cup - Κορασίδων και Παγκορασίδων, με συμμετοχή πολλών
ομάδων από διαφορετικές περιοχές της ΕλΣΤΟ SPORTCAMP λάδας, από το γνωστό Κέντρο Άθλησης και
Αναψυχής “SPORTCAMP”στις πανέμορφες
εγκαταστάσεις του στο Λουτράκι. Νικήτρια ομάδα του τουρνουά των Παγκορασίδων αναδείχτηκε η ομάδα του Γ. Α. Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 1, που
νίκησε στον τελικό την ομάδα της Γ. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με 2-0 σετ.

Σ

τα αξιοσημείωτα του αγώνα και η ανάδειξη της Έλενας
Τσιομποτάρου (παικτριας του
Γ.Α.Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ) ως MVP του
τουρνουά των Παγκορασίδων.
Στο ίδιο τουρνουά συμμετείχε και η
ομάδα των παγκορασίδων του Γ.Α.Σ
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ -2 η οποία είχε επίσης αξιοπρόσεκτη συμμετοχή καταλαμβάνοντας την 6η θέση στην
κατάταξη επί συνόλου 12 ομάδων.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τις
αποστολές των ομάδων του Γ. Α. Σ
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ -1 που κατέκτησε
το τουρνουά & του Γ. Α. Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ -2 που συμμετείχε και αυτή
στο ίδιο τουρνουά .
Γ.Α.Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ -1
Προπονητής: Αργ. Μαρινόπουλος
– Έφορος: Ευγενία Κοϊνη Αγωνίστηκαν: Έλενα Τσιομποτάρου, Χριστίνα
Θεοδοσίου, Κατερίνα Βιγλακη, Κωνσταντινα Βιγλακη Ειρήνη Κουιμελη, Ειρηνη Κατσαδουρου, Νεφελη
Μπαρτζη, Έλενα Μπαρλα Τζένη Φίλη.
Γ.Α.Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ -2
Προπονητής: Χαρ. Φελέκης – Έφορος: Παναγιώτα Μιχαλόπουλου Εικοσιδέκα. Αγωνίστηκαν: Μυρτώ
Ανάγνου, Ξενόπουλου Κων/να,
Ξενόπουλου Βασιλεία, Κατσαδούρου Δήμητρα, Τσιομποταρου Αλεξάνδρα, Καρυώτη Γεωργία, Ρέππα
Χρυσά, Καίσαρη Αριστέα, Χριστοδούλου Αννα-Μαρια, Δαματοπούλου Δάφνη, Τσακανίκα Μαριάννα.

H Έλενα Τσιομποτάρου αναδείχθηκε
MVP του τουρνουά Παγκορασίδων

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ

8 στρέμματα με 125 ελιές και 17 στρέμματα χωράφια στην περιοχή Πεντεσκούφι-Ρουμάνι. Με δύο δρόμους επιλογής
Άσσο ή Λέχαιο. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν ακόμα δύο κομμάτια με ελιές.

σε μπουφέ,
κουζίνα, σέρβις.
6946 742363
κ. Γιάννης

τηλ. 27420 27192,
κιν.: 6933066781

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

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
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!

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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2η Περιφερειακή συνάντηση Υγιών Πόλεων
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Σε συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης 1ης Περιφερειακής Συνάντησης Υγιών Πόλεων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, πραγματοποιήθηκε η 2η Περιφερειακή Συνάντηση Υγιών Πόλεων που εστίασε στην
ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών με προτάσεις και δράσεις που αφορούν
στην πρόληψη της Υγείας των πολιτών. Στην δεύτερη περιφερειακή
συνάντηση εργασίας που φιλοξενήθηκε από το Δήμο Ξυλοκάστρου
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, Δημάρχος Αμαρουσίου.
Παπασπυρόπουλος, Ιατρός Υγιεινολόγος, αναφέρθηκε στη λειτουργία
των ΚΕΠ Υγείας, τονίζοντας ότι σκοπός τους είναι ο δήμος να συμβάλει
στον έλεγχο της υγείας φαινομενικά
υγιών πολιτών σύμφωνα με τα διεθνή
πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. για 7 θανάσιμα νοσήματα (καρκίνου προστάτη,
μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος
εντέρου, μελανώματος, ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και καρδιαγγειακών νοσημάτων), με διαπίστωση
του κινδύνου και παραπομπή στους
θεράποντες ιατρούς. Ο κ. Παπασπυρόπουλος ενημέρωσε ότι πέραν των
14 Δήμων που είχαν αρχικά ενταχθεί
στο θεσμό των ΚΕΠ Υγείας έχουν
προστεθεί ακόμη 50 νέοι Δήμοι.
Κατά τη διάρκεια της τρίτης ενότητας
παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους
των Δήμων-μελών καλές πρακτικές
αυτών. Για παράδειγμα, εκ μέρους
του Δήμου Κορινθίων, η κα. Αθ. Χριστάρα, Ιατρός-Πνευμονολόγος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
& Τουρισμού παρουσίασε το «Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης ατόμων (παιδιών-νέων) με αναπηρία «ΕΞΩ ΜΑΖΙ»». Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του
Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
από τον κ. Αναστάσιο Γκιολή, Δημοτικό Σύμβουλο Ξυλοκάστρου-Ευρω-

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 πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στο κέντρο πλαισιωμένος από τους
αντιδημάρχους Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Κάσσιο και κ. Καλύβα ενώ δεξιά
διακρίνεται ο κ. Γκιολής, δημοτικός σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,
γενικός ιατρός, μέλος της Επιστημ. Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ.

ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

 Το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχει
ως αποκλειστικό του
σκοπό την Πρόληψη των
Νοσημάτων, την Προαγωγή
της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των
πληθυσμιακών ομάδων
υψηλού κινδύνου και
γενικότερα την προώθηση
ολοκληρωμένων Πολιτικών
και Δράσεων στο πεδίο της
Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους
τομείς της Υγειονομικής
Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και
της Προληπτικής Ιατρικής.

στίνης, Γενικό Ιατρό, μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Μετά το πέρας
των παρουσιάσεων έγινε συζήτηση μεταξύ των
παρευρισκομένων όπου και τέθηκαν προτάσεις.
Παριστάμενοι ήταν: ο κ. Παντελιάς Αντιδήμαρχος Αγ. Αναργύρων-Καματερού και μέλος
του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, ο κ. Μακρυνός
Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Β’ του
Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, ο κ. Λα
δόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος Το Δίκτυο σήμερα
Χαλανδρίου και Γενικός Γραμμα- αριθμεί 155
τέας του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, Καλλικρατικούς
ο κ. Ζητάκης Δημοτικός Σύμ- δήμους – μέλη
βουλος Αλεξανδρούπολης και από όλες
Ειδικός Γραμματέας Αποκεντρω- τις Περιφέρειες
μένων και Παραμεθόριων Περιο- της χώρας.
χών, ο κ. Φωστηρόπουλος Δημοτικός Παλαιού Φαλήρου και ταμίας του Δ.Σ.
του Ε.Δ.ΔΥ.Π.Π.Υ, ο κ. Ρεντούμης μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, ο
κ. Σουβαλιώτης Αντιδήμαρχος Ερυμάνθου, η
κα. Σούκουλη Συντονίστρια του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ
Δ. Κορινθίων, η κα. Παρασκευοπούλου από
το Δ. Νεμέας, η κα. Γκαβάγια Συντονίστρια
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ Δ. Σικυωνίων, ο κ. Δαμασκηνός
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, κ.ά.

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

Σ

κοπός των Περιφερειακών
Συναντήσεων Εργασίας είναι η
μεταφορά τεχνογνωσίας που
αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις και η ενημέρωση
για σχετικές αποφάσεις είτε πολιτικές
είτε εκτελεστικές που λαμβάνονται σε
επίπεδο Π.Ο.Υ και αφορούν τα Εθνικά
Δίκτυα και τις πόλεις- μέλη τους, καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών των δήμων-μελών του Δικτύου.
Οι εργασίες της Συνάντησης χωρίστηκαν σε τρεις ενότητες. Στην 1η
ενότητα το λόγο πήρε η κα Παπαθανασοπούλου, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ., Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις
του Π.Ο.Υ. στο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, η οποία
αναφέρθηκε σε θέματα που άπτονται
της πολιτικής και λειτουργίας των Υγιών Πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη συνέχεια η κα. Ν. Λάβδα, Δημοτική Σύμβουλος Φιλοθέης-Ψυχικού
και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ
μίλησε για την πολιτική των Δήμωνμελών του Δικτύου για την Γ΄Ηλικία
και συγκεκριμένα για την Υγιή και
Ενεργό Γήρανση.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας έγινε αναλυτική παρουσίαση των
προγραμμάτων προαγωγής υγείας
του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του Δικτύου κ. Σ.

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

ΝΕΑ
McCormick GM
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΚΑΜΠΙΝΑ

McCormick F σειρά (Τ3)
το φρούτο της ανανέωσης

