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ΕΞΑΛΛΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

Έτοιμος για κινητοποιήσεις ο Αγροτικός Σύλλογος Κορινθίας, αφού τα μέλη του ακόμη περιμένουν
σελ. 3
τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ και κινδυνεύουν να περιέλθουν σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο.

θ Ε ΑΤ Ρ Ο

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

σελ.

2

Ανεπανάληπτος
"Φον Δημητράκης"
Μια μοναδική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου σελ. 5

ΤΕΝΝΙΣ

Αθλητικός Ομιλος
Αντισφαίρισης Σικυώνος
Μια παρουσίαση του δραστήριου συλλόγου

ΒΟΛΕΪ

σελ.

15

σελ.

14

Μια νίκη και μία ήττα για τον ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ

Ο πρόεδρος και οι κάτοικοι
καθάρισαν το μονοπάτι για τον Φωκά
Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚΑ

Επενδύσεις και νέες ομάδες
παραγωγών στο Κιάτο
σελ.

4
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Καθαρισμός μονοπατιού στο Χαλκί

Στην προσπάθεια του προέδρου του Χαλκείου Εμμαν. Μπακιρτζή να αναδείξει τις φυσικές ομορφιές
του όρους Φωκά πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
των χωριανών και του δήμου Βέλου-Βόχας καθαρισμός και συντήρηση της περιοχής Χάβος που είναι κατάφυτη από όμορφα πλατάνια και τρεχούμενα
νερά και προκαλούν το θαυμασμό του επισκέπτη.
Επίσης, οργανώθηκε η διάνοιξη του παλαιού μονοπατιού το οποίο οι κάτοικοι του Χαλκείου το χρησιμοποιούσαν πριν από 50 περίπου χρόνια και το
οποίο ξεκινάει από τους πρόποδες του Φωκά από
την περιοχή Χάβο και συνεχίζει σε μια διαδρομή 1,5
χιλιομέτρου μέσα από πυκνή βλάστηση και καταλήγει στην κορυφή του βουνού, όπου μέσα στα βράχια
δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά
Φιλύρα 12,
Κιάτο
τ. 27420

28204

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έξαλλοι οι αγρότες με τον ΕΛΓΑ
Βρίσκονται σε αδιέξοδο αν δεν αποζημιωθούν για τις ζημιές
Στα όρια τους έχουν φτάσει οι αγρότες του νομού μετά από τις καθυστερήσεις τόσο των εκτιμήσεων που περιμένουν να γίνουν από τον ΕΛΓΑ,
αλλά και από τις αποζημιώσεις που θα πρεπε να
είχαν ήδη δρομολογηθεί. Όπως μας αναφέρουν τα
μέλη του Συλλόγου οι ζημιές που προέκυψαν στα
ορεινά και ημιορεινά σημεία του νομού από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, αλλά και οι συγκρατημένες τιμές στα προϊόντα όπως το σταφύλι, δημιούργησαν και διόγκωσαν σημαντικά το πρόβλημα.
Οι αρμόδιοι επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές και διαπίστωσαν ιδίοις όμασι ότι αναλόγως του
είδους της παραγωγής και της κλιματολογικής κατάστασης σε πολλές καλλιέργειες οι καταστροφές
ξεπερνούσαν το 70%. Το επόμενο βήμα, που φυσιολογικά θα ήταν η καταγραφή και εκτίμηση των
ζημιών από τους αρμόδιους εκτιμητές του ΕΛΓΑ,
αλλά και η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποζημίωση, δυστυχώς για τους αγρότες, έμεινε μετέωρο. Κι αυτό διότι έως σήμερα δεν έχει σταθεί
δυνατόν να φτάσουν οι εκτιμητές γεωπόνοι στις
πληγείσες περιοχές.
Οι αγρότες φυσικά έχουν αφήσει τους λεγόμενους «μάρτυρες» δηλαδή καταστραμμένους
καρπούς ή τμήματα της παραγωγής που αποδεικνύουν το μέγεθος της ζημιάς. Αλλά και αυτά κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης.
Τους θερινούς μήνες οι υπάλληλοι-εκτιμητές
του ΕΛΓΑ απεργούσαν για μακρό διάστημα με
αποτέλεσμα να μην γίνονται οι επισκέψεις στης
πληγείσες περιοχές. Δόθηκε μια λύση με τους
συμβασιούχους που είχαν προσληφθεί αλλά δεν
ήταν αρκετή.
Φτάσαμε λοιπόν στον Οκτώβρη και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί με αποτέλεσμα η αγανάκτηση
και ο προβληματισμός να μεγαλώνουν αφού ο
χειμώνας είναι προ των πυλών και οι αγρότες δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά
τους.
Όπως μας αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συλλόγου Κορινθίας κ. Παναγιώτης Φιακάς μετά
τη συγκέντρωση που έγινε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο Κιάτο, υπάρχει η σκέψη
να κινηθούν και νομικά κατά του ΕΛΓΑ εφ’ όσον το
καταστατικό προβλέπει κάτι τέτοιο.
Επισημαίνει δε πως ήδη υπάρχει κοινωνικό
πρόβλημα καθώς οι υποχρεώσεις των αγροτών
προς τρίτους, τράπεζες αλλά και οι ανάγκες της
καθημερινότητας, με πολύ δυσκολία καλύπτονται. Παράλληλα εκφράζει τη λύπη τους για την

αδιαφορία των βουλευτών του νομού ιδιαίτερα
του κυβερνώντος κόμματος και υπογραμμίζει ότι
το Υπουργείο πρέπει να δώσει τέλος σ’ αυτή την
κατάσταση.

Απειλούν με μπλόκα
τα Χριστούγεννα
Αγρότες από ολόκληρη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια όπου στο πολιτιστικό κέντρο συνεδρίασε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.
Τον τόνο έδιναν τα τρακτέρ που βρισκόταν συμβολικά έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Σε αυτή
συμμετείχαν περισσότερες από 100 οργανώσεις
και αγροτικοί σύλλογοι καθώς εκπρόσωποί τους
βρέθηκαν στη Λάρισα για συντονίσουν καλύτερα
το αγώνα των αγροτών σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η συμμετοχή των αγροτών σε αυτή την σύσκεψη χαρακτηρίστηκε από τους αγροτοσυνδικαλιστές ως πρωτοφανής καθώς φαίνεται πως η
φορολόγηση και τα μέτρα κατά του κλάδου κινητοποιούν τους παραγωγούς.
Λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων
και πιθανή ημερομηνία την 18η Δεκεμβρίου η συντονιστική επιτροπή των μπλόκων θα συνεδριάσει
ξανά για να αποφασίσει την κάθοδο των τρακτέρ
στα μπλόκα της Εθνικής οδού.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ και γνωστός αγροσυνδικαλιστής Βαγγέλης Μπούτας τόνισε “ Πρέπει να
συζητήσουμε τα νέα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τα φορολογικά και το ασφαλιστικό. Όσο
περισσότεροι είμαστε σε αυτό τον αγώνα τόσο πιο
πετυχημένος θα είναι. Άλλωστε η μαγιά υπάρχει…”, κατέληξε.

Επιθεώρηση στα ψεκαστικά
της Κορινθίας

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας &Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Κορινθίας ότι
μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 πρέπει να επιθεωρηθούν
όλα τα ψεκαστικά της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας από ιδιωτικούς σταθμούς επιθεώρησης που πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Η στόχευση αυτή εξυπηρετεί :
· Την προστασία της υγείας των παραγωγών που
εφαρμόζουν μέσω των ψεκαστικών τα γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειές τους.
· Την προστασία της υγείας των καταναλωτών οι
οποίοι μπορούν να υποστούν τις αρνητικές συνέπειες
από την πέρα των ορίων παρουσία φυτοφαρμάκων
στα τρόφιμα εξαιτίας της χρήσης αρρύθμιστων ψεκαστικών.
· Τη μείωση του κόστους παραγωγής σε ορθολογικά
επίπεδα με τη μείωση της σπατάλης που προκύπτει από
ένα ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο ψεκάζει υπερβολικά
είτε ανομοιόμορφα σε όλη την έκταση της καλλιέργειας
με αρνητικές συνέπειες επί της παραγωγής.
Οι παραγωγοί μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ: http//psekastika .minagric.
gr όπου μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις διαδικασίες επιθεώρησης, τις νέες εξελίξεις και όλες τις
επιλογές σταθμών επιθεώρησης που μπορούν να εξυπηρετήσουν την Περιφερειακή Ενότητα.
Επίσης πληροφορίες παρέχονται:
• Στη ΔΑΟΚ Π.Ε Κορινθίας τηλ. 2741083670,
2741022145 δ/νση: Γ.Παπανδρέου 24 Κόρινθος
• Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κιάτου: τηλ.
2742022066
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Πρόγραμμα Εγκατάστασης
Νέων Γεωργών

Επενδύσεις και νέες
ομάδες παραγωγών
στο Κιάτο
Δύο νέες ομάδες παραγωγών
ετοιμάζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου, στο πλαίσιο μίας
γενικότερης αναδιάρθρωσης, που
κυοφορεί σε όλα τα επίπεδα. Στόχος
των κινήσεων είναι η συσπείρωση
όλων των δυνάμεων και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων με ορθολογισμό και στρατηγική.
Στην ΕΑΣ Κιάτου λειτουργεί ήδη η
Ομάδα Οπωροκηπευτικών που καλύπτει τους παραγωγούς βερίκοκων
και σταφίδας με 350 μέλη και έχει
ήδη καταγράψει μια μακρόχρονη πορεία. Η δεύτερη ομάδα είναι η ΟΕΦ
και αφορά τους ελαιοπαραγωγούς
της περιοχής που υλοποιούν παράλληλα τα τελευταία δύο χρόνια και ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.
Σειρά τώρα έχει η οργάνωση μίας
ομάδας παραγωγών του Φενεού,
όπου πρόσφατα εγκρίθηκε η καταχώριση του προϊόντος «Φάβα Φενεού» (Fava Feneou). Αυτή η ομάδα θα
ξεκινήσει με 30 άτομα, με απώτερο
στόχο να φτάσει τους 100 παραγωγούς-μέλη της. Η δεύτερη ομάδα,
όπως μας ενημέρωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της Ένωσης, Νίκος
Παπαβασιλείου, «θα είναι η οργάνω-

ση 20 παραγωγών της σουλτανίνας.
Η προσπάθεια θα είναι να συγκεντρώσουμε όλοι μαζί το προϊόν και η
διαπραγμάτευση να γίνει για πρώτη
φορά, σε άλλο επίπεδο, ώστε να πετύχει υπεραξία το προϊόν, να μπούμε
σε άλλες αγορές και, φυσικά, να πετύχουμε πολύ καλύτερες τιμές προς
όφελος όλων».
Πέρα από τις αλλαγές που ετοιμάζει η ΕΑΣ Κιάτου σε αυτό το επίπεδο,
εξίσου σημαντικές είναι οι κινήσεις
που σχεδιάζονται και στον τομέα των
επενδύσεων. Κεφάλαια της Ένωσης
που θα συνδυαστούν με κεφάλαια
από προγράμματα της ΕΕ θα είναι η
βάση για τις επενδύσεις που στοχεύει
να κάνει η διοίκηση και θα αρχίσουν
από ένα συσκευαστήριο για τα όσπρια
και ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου.
Σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς
σουλτανίνας, ο κ. Παπαβασιλείου
επισημαίνει ότι «θα γίνει άμεσα μία
οικονομοτεχνική μελέτη, ώστε να
αποφασίσουμε τι χρειαζόμαστε. Εάν,
δηλαδή, μας είναι χρήσιμο ένα ψυγείο ή ένα συσκευαστήριο και έτσι
μέσα από αυτές τις ενέργειες θα
ανοίξουμε νέες αγορές, νέες θέσεις
εργασίας και θα ανέβει η εμπορική
αξία των προϊόντων».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλείόλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν
στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (Π.Α.Α.)2014-2020 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του
Συμβουλίου για τη στήριξη τηςΑγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), σύμφωνα
με την υπ' αριθμ. 8837/14-102016 (ΑΔΑ: Ω8ΣΕ4653ΠΓ-ΙΚΣ)
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του
προγράμματος ενισχύσεων νέων
γεωργών αποτελεί η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω
της ηλικιακήςανανέωσης και της
δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Γι' αυτό το σκοπόπροβλέπεται η ενίσχυση νέων γεωργών, που δεν έχουν υπερβεί
το 41ο έτος της ηλικίας τους, για
την είσοδο και παραμονή τους
στη γεωργική απασχόληση και
την πρώτη τους εγκατάσταση σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που
με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια και
θα είναι βιώσιμες. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξη των
ενδιαφερομένων να έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
για το έτος 2016 και να διαθέτουν γεωργική εκμετάλλευση με
ελάχιστομέγεθος παραγωγικής
δυναμικότητας (εκφρασμένη ως
Τυπική Απόδοση) τα 8.000 ευρώ.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης και
σε νομικά πρόσωπα με γεωργικήδραστηριότητα, στα οποία
νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι νέος γεωργόςκαι
μετέχει στο κεφάλαιο με ποσοστό
τουλάχιστον 51%. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ και για

την Περιφέρεια Πελοποννήσου
κατανέμονται πιστώσεις ύψους
24,4 εκατ. ευρώ.Η ενίσχυση, που
θα λάβουν οι δικαιούχοι, κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000
ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής
και την περιοχήεγκατάστασης και
θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση στήριξης
- φάκελουποψηφιότητας από τις
31 Οκτωβρίου 2016 έως και τις
30 Νοεμβρίου 2016, ηλεκτρονικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ). Κατόπιν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών απότην καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ,
δηλαδή από την 1 Δεκεμβρίου
2016 έως και τις 7 Δεκεμβρίου
2016, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως
και εις διπλούν (πρωτότυπο και
αντίγραφο) το φυσικό φάκελο
υποψηφιότητας στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Λεπτομέρειες σχετικά
με τους όρους, τις προϋποθέσεις
και υποχρεώσεις, που διέπουν το
μέτρο, περιγράφονται στην προκήρυξη του μέτρου. Επίσης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στιςηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.
agrotikianaptixi.gr. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και
πληροφορία μπορούν νααπευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους
και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Πληροφορίες:
ΔΑΟΚ Κορινθίας 27410 28634
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Γράφει ιστορία ο "Φον Δημητράκης"�

ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ"
Φον Δημητράκης του Δημήτρη Ψαθά

Μια μοναδική ξεκαρδιστική παράσταση
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
όσοι βρέθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο
Μπολατίου το πρώτο σαββατοκύριακο των
παραστάσεων της κωμωδίας του Δημήτρη
Ψαθά «Φον Δημητράκης».
Η θεατρική ομάδα «Θάνος Καλαντζής»
του συλλόγου Νέα Διάπλαση Μπολατίου
παραδίδει μαθήματα υποκριτικής δεινότητας και απολαυστικών ερμηνειών από ηθοποιούς που είναι πραγματικοί ερασιτέχνες,
δηλαδή παθιασμένοι εραστές της τέχνης
του θεάτρου.
Ο απολαυστικός Γιάννης Πάτσιος ενσαρκώνει με μεγάλη επιτυχία και μαεστρία τον
φον Δημητράκη αποδίδοντας εξαιρετικά

τις ψυχικές μεταπτώσεις του ήρωα, από το
φόβο στην έπαρση αλλά και το αβυσσαλέο
πάθος του για την εξουσία και την καρέκλα! Ο θεατρικός αδελφός του Μπάμπης
Ανδρικόπουλος συγκινεί αποδίδοντας με
ακρίβεια την περηφάνια και την αδούλωτη
ψυχή του μπαρμπα-Λεονάρδου, του Λεωνίδα Χαρίτου. Η Σόφη Ανδρικοπούλου με τη
μοναδική έμφυτη θεατρικότητά της ερμηνεύει απαράμιλλα την αριστοκράτισσα, φαντασμένη γυναίκα του υπουργού. Η Ιουλία,
κατά κόσμον Ελένη Παπαγεωργίου, με το
τσαχπίνικο «τσακ-τσακ», κερδίζει τις εντυπώσεις ενώ η Γεωργία Δαρσινού ερμηνεύει
απαράμιλλα την κόρη του φον Δημητράκη,
Άννα. Η υπηρέτρια του σπιτιού, Κατίνα, που

ενσαρκώνεται από την Αριστέα Παρασκευάκου σκορπά το γέλιο με την αυθεντική της
ερμηνεία, ενώ ο Παναγιώτης Δημάκης καταφέρνει να αποδώσει με μεγάλη πιστότητα
τον διπρόσωπο κατάσκοπο και καταδότη
Μανόλη Ζαρλά.
Η Αφροδίτη Καπετάνου τρέμει από το
φόβο της ερμηνεύοντας τη Φωφώ με χαρακτηριστική άνεση, σχεδόν επαγγελματική, ενώ ο απολαυστικός Σεραφείμ, Δημήτρης Κουσουλός αποδίδει το ρόλο του
ατρόμητου αντιστασιακού που ακροβατεί
έξοχα μεταφέροντας στο κοινό την αψηφισιά του στον κίνδυνο και το θάνατο.
Άψογα ερμηνεύονται και οι δύο ρόλους
με ιδιαιτερότητες: ο Γιάννης από τον Θεόδω-

ρο Τάτσιο και ο Αστυνομικός που ερμηνεύεται τόσο από τον Κώστα Καλλίθρακα όσο και
από τον Δημήτρη Κοΐνη. Επίσης, καθοριστική και σημαντική η συμβολική παρουσία των
δύο πελατών-αντιστασιακών Ευάγγελου
Κωστάκη και Παρασκευής Φρυσίρα. Τέλος,
ο τυφλός για τις ανάγκες της παράστασης
Πέτρος Παππάς ανοίγει και κλείνει την αυλαία με τις νότες του ακορντεόν του.
Ο «Φον Δημητράκης» είναι μια παράσταση που κάτω από τη σκηνοθετική ματιά και
τέχνη της Άννας Ρότσιου γράφει ιστορία στα
θεατρικά δρώμενα της περιοχής μας, αλλά
και γενικότερα στο χώρο του ερασιτεχνικού
θεάτρου. Αξίζει να τη δείτε και να την
απολαύσετε!!!

Παραστάσεις Νοεμβρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ (8.30 μ.μ.): 5, 12, 19, 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ (8.00 μ.μ.): 6, 13, 20
Τιμή εισόδου: 8 ευρώ Φοιτητικό - μαθητικό & ανέργων: 5 ευρώ
Για κρατήσεις θέσεων: 6945871808 - 6946524680 – 6940731760
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Μικρά και διάφορα
Χρηματική
επιβράβευση
αριστείας
από την "AΝΕΛΙΞΗ"
Βέλου-Βόχας
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.ΠΔΔ.
«ΑΝΕΛΙΞΗ», καλεί όλους τους
φοιτητές που είναι δημότες ή
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
Βέλου - Βόχας και επέτυχαν
εισαγωγή από τις Πανελλήνιες
Εξετάσεις έτους 2016 σε
Σχολή A. Ε. I. με ΔΕΚΑΟΚΤΩ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ I 18.000 ) μόρια και
άνω σύμφωνα με την υπ' αριθ.
78/2015 ( ΑΔΑ:ΩΞΑΞΟΚ31-ΓΒΙ )
απόφαση Δ. Σ., να προσέλθουν
στο γραφείο Διοικητικής
Υποστήριξης του Νομικού
Προσώπου: Δημοτικό κατάστημα
Βέλου, Αγίας Μαρίνας 101, 1ος
όροφος, γραφείο 4 προκειμένου
να καταθέσουν αίτηση χορήγησης
της χρηματικής επιβράβευσης
αριστείας μαζί με τα παρακάτω
δικαιολογητικά ως εξής:
1. Αίτηση (Χορηγείται από την
υπηρεσία).
2. Βεβαίωση επιτυχίας από την
αρμόδια δημόσια Αρχή (Δ/
νση Λυκείου ή Δ/νση Δευτ/
μιας Εκπαίδευσης) στην οποία
θα αναγράφονται τα μόρια
εισαγωγής σε ΑΕΙ.
3. Βεβαίωση εγγραφής στο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
από τον Δήμο Βέλου-Βόχας
(χορηγείται από την υπηρεσία
Δημοτολογίου του Δήμου
Βέλου-Βόχας).
Καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης μετά των
δικαιολογητικών ορίζεται η 8η
Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη.
Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΤΗΛ: 2742
360 300 - 2742 360 334

Ocean Hope, από το Βέλο ως το Σιάτλ

Είναι ο Σεραφείμ και η Αγγελική Τσοτσώνη, παιδιά του γνωστού ζωγράφου
Βλάση και της Ντίνας Τσοτσώνη από το
Βέλο. Είναι αδέλφια. Είναι οι Ocean Hope.
Και το καλό πρότζεκτ τους ταξιδεύει στον
Ατλαντικό!
Με τους Ocean Hope συμβαίνει ότι και με
πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, τα κύματα
τους παίρνουν μακρυά, άλλες ήπειροι τους
ανακαλύπτουν και το τσουνάμι των ήχων
τους επιστρέφουν σε εμάς. Ο Σεραφείμ και η
Αγγελική, αδέλφια και συνοδοιπόροι, δημιούργησαν ένα μουσικό πρότζεκτ που κυκλοφορεί μέσω της δισκογραφικής Hush Hush
(Σιατλ) και μέχρι αυτήν τη στιγμή έχει ένα
EP και δύο κυκλοφορίες με remix (Chamber
Dreams: Remixes, Vol. 1 & 2) ενώ μια σειρά
από παρουσιάσεις σε διεθνή μουσικά μπλογκ
τροφοδοτούν τις κυκλοφορίες τους στην
Αμερική.
Όπως αναφέρουν σε συνέντευξή τους στο

www.doctv.gr το πρότζεκτ τους γεννήθηκε
«Τυχαία. "Παίζαμε" μια μέρα με κάποια vocals
και synths κι άρχισε να μας αρέσει το αποτέλεσμα..δεν είπαμε ποτέ «τώρα ξεκινάμε», μπήκαμε μέσα σε όλο αυτό σχεδόν ανεπιτήδευτα..
μας έκανε απλά να νιώσουμε καλά».
Ενώ σε άλλη ερώτηση εξηγούν: «Ηχογραφούμε στο σπίτι μας που βρίσκεται δίπλα
στη θάλασσα και κάπως μακρυά απ’τον «πολιτισμό» οπότε επηρεαζόμαστε σίγουρα απ' τη
γύρω ατμόσφαιρα. Η φύση η ίδια -οι ήχοι της,
κάνουν τα πράγματα πιο ευφάνταστα, κάποιες
μέρες είναι όλα ήσυχα, κυρίως το καλοκαίρι, κι
απ’την άλλη όταν χειμωνιάζει αγριεύει κάπως
η κατάσταση, αέρας-βροχή-αστραπές, νομίζεις ότι είσαι σε καράβι και ταξιδεύεις, παρά
σε σπίτι».
Τέλος, μιλούν για τα επόμενα βήματά τους
αφού αυτή την περίοδο ηχογραφούν νέα
κομμάτια και πειραματίζονται στους ήχους!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Και φέτος «Άθληση
για Όλους» στο
δήμο Σικυωνίων
Εγκρίθηκε και φέτος ο
Δήμος Σικυωνίων ως
φορέας υλοποίησης των
Προγραμμάτων «Άθληση
για Όλους». Είναι η τρίτη
συνεχής χρονιά που ο Δήμος
Σικυωνίων εξασφάλισε όλες
τις απαραίτητες εγκρίσεις
από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
δίνοντας στους δημότες του τη
δυνατότητα άθλησης με πολύ
χαμηλό κόστος.
Τα προγράμματα που θα
υλοποιηθούν κατά την περίοδο
2016-2017 είναι «Άθληση
και Παιδί» και «Άθληση και
Γυναίκα». Τις επόμενες ημέρες
θα ανακοινωθούν όλες οι
λεπτομέρειες για τις εγγραφές.
Περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Κοιν. Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού τηλ.
27423 60117.

Πηγή: www.doctv.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Ιδιαίτερα μαθήματα
για όλα τα επίπεδα

Τιμές προσιτές

Φωτεινή Π. Κυζιώρου
Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

✆ 698 001 0332
✉ foteinikiz@yahoo.gr
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Χορηγία ασφάλειας για τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων
Ζευγολατιού από την εταιρεία EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Με την ευγενική χορηγία
της εταιρίας EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε έχουν καλυφθεί
τα έξοδα ασφάλισης για όλα
τα παιδιά του 1ου Δημοτικού
Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού επί συνόλου 358 μαθητών τα οποία
είναι ασφαλισμένα με το από
03/10/2016 ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ισχύ ενός
έτους, για περίπτωση ατυχήματος. Η κάλυψη ισχύει κατά τις
ώρες των μαθημάτων, καθώς
και 1 ώρα πριν και 1 ώρα μετά
για τη μεταφορά από και προς
το σχολείο. Επίσης η κάλυψη
παρέχεται και κατά τη διάρκεια
συμμετοχής των μαθητών σε
διάφορες σχολικές εκδηλώσεις, εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες εντός Ελλάδας.
Το ομαδικό ασφαλιστήριο
περιλαμβάνει τις εξής παροχές:
⦁ Αποζημίωση μέχρι 5000 € για
μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα λόγω ατυχήματος
⦁ Αποζημίωση για μόνιμη μερική ανικανότητα λόγω ατυχήματος καταβάλλεται ποσοστό
(%)του ποσού των 5,000€
⦁ Επιστροφή μέχρι 500 € για
δαπάνες εντός εκτός νοσοκομείου για έξοδα θεραπείας(ισχύει για κάθε φορά που

θα υπάρξει ατύχημα στο ίδιο
μαθητή μέσα στη διάρκεια
του συμβολαίου με την συμπλήρωση της αίτησης αποζημίωσης)
Ενέργειες γονέα σε
περίπτωση ατυχήματος:
Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση του συλλόγου Γονέων «οποιαδήποτε ώρα συμβεί
ατύχημα στο παιδί σας κι εκτός
ωραρίου λειτουργίας του σχολείου επικοινωνήστε μαζί μας
στο 6947191107 (πρόεδρος:
Γιάννα Μπεκιάρη - Βορινιώτη)
για να σας εξυπηρετήσουμε και
να σας κατευθύνουμε ως προς
τα δικαιολογητικά ή οτιδήποτε

χρειαστείτε για τη νοσηλεία του
παιδιού.
⦁ Μπορείτε να απευθυνθείτε σε
οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό
της περιοχής ή ιδιωτικό νοσοκομείο (εκτός Κορινθίας)
⦁ Πληρώνετε την εξέταση, νοσηλεία, φάρμακα κτλ. και καταθέτετε στο σύλλογο γονέων τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για
την αποζημίωση των εξόδων.
Για πληροφορίες σχετικά με
το πρόγραμμα ασφάλισης επικοινωνείτε με την Κα Γιάννα
Μπεκιάρη-Βορινιώτη πρόεδρο

του συλλόγου στο τηλέφωνο
6947191107ή στο σχολείο με
τον Διευθυντή 2741054326 ή
στον ασφαλιστικό σύμβουλο της
εταιρίας DAKAS INSURANCES
2106086612».

Ευχαριστήρια επιστολή
Ο σύλλογος γονέων ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά της όσο αφορά την υγεία
των παιδιών μας την εταιρία
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. με επιστολή την οποία κοινοποίησε στα

ΜΜΕ. Η επιστολή αναφέρει
αναλυτικά:
«Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων, 1ου Δημοτικού σχολείου & 1ου - 2ου
Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού αισθάνεται την υποχρέωση και την
ανάγκη να εκφράσει ομόφωνα
και δημόσια τις ευχαριστίες του
στην εταιρία EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣΑ.Ε για την χορηγία να
καλυφθούν τα έξοδα ομαδικής
ασφάλισης των παιδιών των
σχολείων μας συνόλου: 358μαθητών τα οποία είναι ασφαλισμένα με το από 03/10/2016
ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ισχύς ενός έτους, για
περίπτωση ατυχήματος.
Η κάλυψη ισχύει κατά τις
ώρες των μαθημάτων, καθώς
και 1 ώρα πριν και 1 ώρα μετά
για τη μεταφορά από και προς
το σχολείο. Επίσης η κάλυψη
παρέχεται και κατά τη διάρκεια
συμμετοχής των μαθητών σε
διάφορες σχολικές εκδηλώσεις,
εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες εντός Ελλάδας.
Αποδείξατε έμπρακτα όχι
μόνο το σεβασμό σας, αλλά και
την υποστήριξή σας στην τοπική
μας κοινωνία, παρέχοντας ένα
πολύτιμο ηθικό στήριγμα στις
προσπάθειές μας ως σύλλογος
γονέων για την προσφορά στα
παιδιά.
Χαιρόμαστε που στην πορεία
μας βρίσκουμε θερμούς υποστηρικτές που μας έχουν αποδείξει επανειλημένα την μεγάλη
κοινωνική ευθύνη τους όπως η
εταιρεία EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣΑ.Ε.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Μπεκιάρη-Βορινιώτη»

Δόσης Γιάννης
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Νέες κινητοποιήσεις κατά της ΣΔΙΤ από
τις συλλογικότητες της Πελοποννήσου

Τ

ην αρχή νέων δυναμικών παρεμβάσεων σηματοδοτεί η συνάντηση συλλογικοτήτων της Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
23/10, στην Τρίπολη, στο κτήριο του παλιού δημαρχείου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίμηση των εξελίξεων, στην υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων,
στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη
συνάντηση των συλλογικοτήτων, στις 10/4/2016.
Κοινή διαπίστωση των συγκεντρωμένων ήταν ότι οι
εξελίξεις έχουν πάρει κακή τροπή. Εξαιτίας της στάσης
της κυβέρνησης, η οποία ωθεί στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ, την ίδια ώρα που κλείνει τη
«στρόφιγγα» της χρηματοδότησης των δήμων για έργα
μικρής κλίμακας, στη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Αλλά και εξαιτίας της στάσης των δήμων
και του φορέα τους για τη διαχείριση των αποβλήτων
(ΦοΔΣΑ), ο οποίος αδυνατεί να στηρίξει μια ουσιαστική
εναλλακτική λύση.
Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας και της έλλειψης
βούλησης του ΦοΔΣΑ είναι η πρωτότυπη «σύλληψη»
για ένα μείγμα επιλογών, που θα περιλαμβάνει και την
αποκεντρωμένη διαχείριση (για όσους το επιθυμούν)
και την κεντρική διαχείριση!!! Το που οδηγούν αυτές
οι επιλογές φαίνεται ξεκάθαρα στη στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), στην οποία η αποκεντρωμένη διαχείριση
μπαίνει στο περιθώριο και αυτό που περιγράφεται είναι
η κεντρική διαχείριση, με τους όρους της πρότασης της
ΤΕΡΝΑ. Με αυτά τα δεδομένα, ο ισχυρισμός ότι η κεντρική διαχείριση δε σημαίνει, αναγκαστικά, και υπογραφή
της ΣΔΙΤ ακούγεται σαν κοροϊδία.
Αλγεινή εντύπωση, για τον τρόπο λειτουργίας του ΦοΔΣΑ έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι η ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ, η οποία έχει σταλεί στα υπουργεία και έχει τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση, δεν είναι αυτή που αποφάσισε το
ΔΣ του ΦοΔΣΑ!!! Είναι ζήτημα στοιχειώδους αξιοπιστίας
για τους δήμους και τον ΦοΔΣΑ να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε, αν μη τι άλλο, να μην έρθει για συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο ένας σχεδιασμός
που δεν απηχεί τις απόψεις του οργάνου που τον εισηγείται. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι
υπάρχει μια σκόπιμη απαξίωση του φορέα -του μόνου
αρμόδιου, σύμφωνα με το νόμο, για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων- με

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

την απόσυρση του σχεδίου και την εκπόνηση νέου, στη
βάση της λογικής της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με
έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση υλικών, με παράλληλη διασφάλιση της αναγκαίας
δημόσιας χρηματοδότησης, ξεπερνώντας μνημονιακές
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.
Η περίοδος που θα ακολουθήσει θα είναι περίοδος
πλατιάς ενημέρωσης των πολιτών, που θα συνοδευτεί
από μαζικές παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια και
στο περιφερειακό συμβούλιο, καθώς και από ανοιχτές
συγκεντρώσεις σε πρωτεύουσες νομών και μεγάλες
πόλεις της περιφέρειας. Η αρχή θα γίνει με ανοιχτή συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, την
Κυριακή 6 Νοεμβρίου του 2016.

Οι διεκδικήσεις των Συλλογικοτήτων

σκοπό να εξακολουθήσει να κινεί τα νήματα η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο κ. Τατούλης.
Οι συλλογικότητες που πήραν μέρος στη συνάντηση -και
όσες άλλες συντονίζονται μαζί τους- υιοθέτησαν κείμενο
ευρείας αποδοχής (επισυνάπτεται), με το οποίο εκφράζουν και πάλι την αντίθεσή τους στη συγκεντρωτική διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου και στην
υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ. Απορρίπτουν, ταυτόχρονα, τις προσπάθειες ωραιοποίησης της σύμβασης, που
δεν αλλάζουν την ουσία της.
Εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και τη ΣΜΠΕ, που προωθεί ο ΦοΔΣΑ, γιατί δεν κάνει
τίποτα άλλο από το να «βάζει πλάτη» στην υλοποίηση της
ΣΔΙΤ κυβέρνησης - Τατούλη - ΤΕΡΝΑ. Στις συνεδριάσεις
του περιφερειακού συμβουλίου, που θα συζητήσουν το
θέμα αυτό, θα δώσουν μαζικό «παρών», απαιτώντας

Συμπληρωματικά οι Συλλογικότητες Πελοποννήσου
νααναφέρουν μεταξύ άλλων και τις διεκδικήσεις τους,
τονίζοντας:
Κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι πρέπει να αφήσουν
στην άκρη οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες, να αποδεχτούν και να εργαστούν για να γίνουν πράξη τα αυτονόητα:
• Η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την ιδέα της ΣΔΙΤ, την
προσπάθεια ωραιοποίησης της σύμβασης και τις πιέσεις για να γίνει αυτή αποδεκτή. Αντίθετα, πρέπει να
διασφαλίσει την αναγκαία δημόσια χρηματοδότηση,
για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης,
ξεπερνώντας μνημονιακές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.
• Ο ΦοΔΣΑ πρέπει να αποκτήσει κανονική λειτουργία,
να παίξει το ρόλο που του αντιστοιχεί και να αποκαταστήσει το (χαμένο) κύρος του. Άμεσα πρέπει να δοθεί υπεύθυνη απάντηση στο αν η στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που έχει τεθεί
σε διαβούλευση, είναι αυτή που αποφάσισε το ΔΣ του
ΦοΔΣΑ. Είναι αδιανόητο να συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο με αυτό το θέμα ανοιχτό. Επιπλέον, πρέπει να κάνει απολύτως σαφές ότι ο ρόλος της
περιφέρειας έχει λήξει και ότι από δω και στο εξής οι
αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα
παίρνονται από το ΦοΔΣΑ και οι υπογραφές θα μπαίνουν από τους νόμιμους εκπροσώπους του.
• Οι δήμοι που υπερασπίζονται την αποκεντρωμένη
διαχείριση είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ειδικό βάρος, καθώς παράγουν το μεγαλύτερο μέρος
των απορριμμάτων της περιφέρειας. Γι αυτό πρέπει,
αφενός να αποδείξουν ότι εννοούν αυτά που λένε και,
αφετέρου, ότι έχουν τη θέληση να βάλουν τη «σφραγίδα» τους στο νέο σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ), πείθοντας και
τους υπόλοιπους δήμους. Επιλογές του τύπου «και
αποκεντρωμένη διαχείριση (για όσους δήμους το
επιθυμούν) και κεντρική διαχείριση (για τους όσους,
επίσης, το επιθυμούν)» είναι διαλυτικές. Η διαχείριση
των απορριμμάτων της περιφέρειας πρέπει να έχει
μία κατεύθυνση. Διαφορετικά και ανεξάρτητα από
προθέσεις, «στρώνεται το έδαφος» για να επικρατήσει
η κεντρική διαχείριση και, συνακόλουθα, να επιβληθεί η σύμβαση ΣΔΙΤ της ΤΕΡΝΑ.
Οι συλλογικότητες της Πελοποννήσου -και είναι πολλές-, που υποστηρίζουμε τα παραπάνω δεν έχουμε
εγκαταλείψει τη μάχη και δεν θεωρούμε δεδομένο τίποτε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών της Πελοποννήσου, τους οποίους καλούμε να δώσουν το παρόν, με κάθε πρόσφορο
μέσον, παντού όπου χρειάζεται. Το αντίτιμο αυτής της
προσπάθειας το χρωστάμε και στους εαυτούς μας και
στις επόμενες γενιές.
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2η ΈΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΉΣ ΛΈΣΧΗΣ ΕΚΤΡΟΦΈΩΝ ΟΙΚΌΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΏΝ ΑΝΑΨΥΧΉΣ & ΣΥΝΤΡΟΦΙΆΣ

Μια ξεχωριστή ζωντανή έκθεση
στις αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο

Τη 2η έκθεσή της προγραμματίζει
η Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων οικόσιτων πτηνών αναψυχής και συντροφιάς για το φετινό Δεκέμβριο. Οι
αποθήκες ΑΣΟ στο Κιάτο το τριήμερο
2-4 Δεκεμβρίου αναμένεται να πλημμυρίσουν με ολοζώντανα χρώματα
και μελωδίες από τα πτηνά που θα
εκτεθούν προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του
προέδρου της Λέσχης Γιώργου Κουκουμέλη και του γενικού γραμματέα
Γιώργου Λούτα, η «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ
ΠΤΗΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» δημιουργήθηκε από μια ομάδα φίλων ερασιτεχνών εκτροφέων
πτηνών αναψυχής – συντροφιάς, με
έδρα το Δήμο Σικυωνίων στην αρχή
και πλέον στην Κωστή Παλαμά 9 στη
Κόρινθο, στο ισόγειο, όπου έχουν τα
γραφεία τους.
«Ο σκοπός μας», αναφέρουν, «για
αυτή τη συνένωση και συλλογική
εκπροσώπηση των μελών μας, αλλά
και των μελλοντικών, είναι η σύννομη και ορθή διαχείριση και εκτροφή
των ωδικών πτηνών, και η διάδοση
της λεγόμενης ορνιθοκουλτούρας
σε όλους τους Κορίνθιους. Ιδιαίτερη
έμφαση δε δίνουμε στην ενθάρρυνση των μικρών μαθητών στην αγάπη για τα πτηνά και την προστασία

τους και αν ασχοληθούν με το χόμπι
μας, να το κάνουν πάνω σε σωστές
βάσεις.
Για να το καταφέρουμε αυτό
έπρεπε να γίνουμε γνωστοί στο Κορινθιακό κόσμο. Έτσι μπήκαμε στη
διαδικασία να παρουσιάσουμε τα
ήδη υπάρχοντα πτηνά ράτσας που
έχουμε στην κατοχή μας, σε μία
έκθεση που διοργανώσαμε μεταξύ
17-20 Δεκεμβρίου 2015, στο παλιό
σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης
της Κορίνθου, υπό την αιγίδα του
Δήμου Κορινθίων.
Να παρουσιάσουμε δηλαδή στο
ευρύτερο κοινό της περιοχής μας τις
διάφορες ράτσες τους, τις διαφορές
και ομοιότητές τους, την ομορφιά
τους και την διαχείρισή τους, όπως
αναφέραμε πιο πάνω, σε μια ζωντανή στην κυριολεξία παρουσίαση.
Φέτος για το 2016 έχουμε οργανώσει επίσης μια έκθεση την δεύτερη μας, στο Κιάτο και στις Αποθήκες
του Α.Σ.Ο. στις 2 – 4 Δεκεμβρίου.
Γι αυτό και σας προσκαλούμε να
επισκεφτείτε την έκθεσή μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη».
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: Παρασκευή
17:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 21:00, Κυριακή 09:00 – 14:00.

Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα
ΥΠΟΚ.: Κιάτο, Ελ. Βενιζέλου 15. τ/f: 27420

22153, κιν.: 6942 846414
ΈΔΡΑ: Λάκκοι Βασιλικού, τηλ. 27420 26969

e-shop: www.best-friends.gr e-mail: info@best-friends.gr
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Εκ Γεωργίας πανάκεια (οίνος)
Γράφει ο
ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΠΟΎΛΙΑΣ

Κ

οιτίδα της αμπέλου και του
οίνου, όπως και της κερασιάς, είναι η Γεωργία. Εδώ, όπως
μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, γεννήθηκε περί το 6.000 πΧ και
έκτοτε ασκείται αδιάλειπτα η αμπελοκαλλιέργεια, με τον παγκοσμίως
αρχαιότερο σπόρο εξημερωμένης
αμπέλου (Vitis vinifera vinifera) και
περισσότερα από 500 είδη του φυτού
να ευδοκιμούν και να καλλιεργούνται
συστηματικά, αποδίδοντας εξαιρετικό κρασί.
Αμέσως, η άμπελος έφτασε στην Ελλάδα, πχ Κοιλάδα Αργολίδας, με την
ίδια εξέλιξη κι εδώ, γεγονός το οποίο
γεννά εικασίες αμφίδρομης σχέσης
ελληνικού και γεωργιανού χώρου
από πολύ νωρίς.
Οι Γεωργιανοί ονόμαζαν το νέο
προϊόν τους γβίνο, το οποίο, την
Αρχαία Εποχή, ταξίδεψε στο ελληνικό λεξιλόγιο ως Fοίνος (με δίγαμμα F) κι εξελίχθηκε σε οίνος.
Κατόπιν, πέρασε στην Ιταλία ως λατινικό vinum και μεταγενέστερο (ιταλικό) vino και ύστερα στις λοιπές
χώρες ως vin, wine, Wein κλπ. Παράγοντας παράλληλος προς την
πρωτοποριακή μεταλλευτική γνώση
των Γεωργιανών, ο οποίος έφερε στη
Γεωργία (Κολχίδα) τους πρώτους
Έλληνες ταξιδευτές, αργοναύτες και
προγενέστερους, ενδέχεται να ήταν
το κρασί.
Μαζί με τον οίνο, ήλθε στην Ελλάδα
και αναπύχθηκε ολόκληρη θεολογία σχετικώς, η οποία θεολογία είχε
ως βασικό της πυρήνα τον θεό του
κρασιού Διόνυσο (Βάκχο), ήδη από
τη Μυκηναϊκή Εποχή. Γιος του Διονύσου ήταν ο αργοναύτης Φλίας,
ο οποίος ταξίδεψε στη Γεωργία και
βασίλευσε στον Φλιούντα, δίπλα στη
Νεμέα. Αλλά και οι Γεωργιανοί έκαναν βασιλιά τους έναν Κορίνθιο: τον
Αιήτη.
Στους Ελληνιστικούς Χρόνους, βλέ-

Γεωργιανό κέρας
(κάντσι) για κρασί

Ψηφιδωτός Διόνυσος (Βάκχος) – Μουσείο Αρχ. Κορίνθου

πουμε και την πρώτη απόσταξη από
τους Έλληνες. Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας, επινοήθηκε
ο άμβυξ=άμβιξ (= αποστακτικό μηχανικό σύστημα (με λέβητα κλπ)).
Κατά τους Αρχαίους Χρόνους, η Κόρινθος κατείχε τα πρωτεία στο εμπόριο οίνου, γιαυτό αγγεία της έχουν
ανακαλυφθεί σε ένα ευρύ γεωγραφικό τόξο από Ισπανία έως Γεωργία.
Τον Β΄ προς Α΄ αιώνα πΧ, ο ιατρός
Ασκληπιάδης εισήγαγε την οινοθεραπεία ως ιδανική θεραπευτική
μέθοδο για διάφορες ασθένειες (πανάκεια), την οποίαν ακολούθησαν
κι άλλοι αρχαίοι Έλληνες ιατροί και
υποστηρίζει τελευταίως μερίδα επιστημόνων διεθνώς.
Επί Βυζαντίου, 6ο με 7ο αι. μΧ, ο Βάσσος Κασσιανός (ή Κάσσιος) ο επιλεγόμενος Σχολαστικός, πρώτος στα
γεωπονικά χρονικά εισάγει το χημικό

ΓΡΑΦΕΙΑ

λίπασμα στις καλλιέργειες. Στο επίκεντρο της μελέτης του βρισκόταν η
άμπελος.
Με αυτό το ιστορικό φορτίο διανύσαμε τόσες χιλιετίες, ώστε σήμερα η
λεκάνη της Νεμέας να αποτελεί τον
μεγαλύτερο αμπελώνα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η λεκάνη του
Καχέτι (Γεωργία) τον αντίστοιχο της
άκρας ανατολικής Ευρώπης.
Την δεκαετία του 1980, επειδή οι
Ρώσσοι παρουσίαζαν έντονο πρόβλημα αλκοολισμού, επέβαλαν γενική απαγόρευση της αμπελοκαλλιέργειας στη Σοβιετική Ένωση, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν τα 2/3 των
ιστορικών κλημάτων της Γεωργίας...!
Με την ανεξαρτησία της Γεωργίας,
όμως, το 1991, η απουσία αμπελοκαλλιέργειας άρχισε να αναστρέφεται προς όφελος του πολιτισμού και
της ιστορικής παράδοσης, καθώς

άρχισαν να επανεμφανίζονται όλες
εκείνες οι διαχρονικές ποικιλίες της
αμπέλου οι οποίες κινδύνευσαν να
εξαφανιστούν.
Οίνος, λοιπόν: κινητήρια δύναμη
πνεύματος και ψυχής, τον οποίον
παραδοσιακά οι Γεωργιανοί πίνουν
σε κάντσι, το ευγενές κέρας του Καυκάσου και εκφραστή της ευφορίας,
της ευημερίας και της καλής διάθεσης, αντίστοιχο προς το δικό μας κέρας της Αμαλθείας.
Χρήσιμη λοιπόν θα ήταν η συνεργασία με τη Γεωργία, απ’ όπου να
προμηθευτούμε κάποιες ποικιλίες
εκ των εκατοντάδων οι οποίες ευδοκιμούν στην αδελφή χώρα και οι
οποίες ίσως φανούν χρήσιμες στην
δική μας αμπελοπαραγωγή.
Στη βασική φωτογραφία, θεϊκή εμφάνιση κάνει στην Κόρινθο ο Διόνυσος (Βάκχος): το κρασί του γεννά
ευθυμία και τα πάντα αρχίζουν να
γυρίζουν (πολλοί ομόκεντροι κύκλοι
– ψηφιδωτό από το τοπικό μουσείο).

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089
e-mail: info@rapgroup.gr

Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131

ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

www.rapgroup.gr

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ECORAP

ΡΑΠEΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ERMIONIDAS P.C.

ΚΔΑΥ
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300
ΚΙΝ: 6951 975353

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
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ΤΣΑΜΗΔΕΣ

Ξεχωριστή επιτυχία

Δοσίλογοι και συνεργάτες των ΝΑΖΙ
ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΤΣΑΜ ΠΑΜΠΕΣ ΜΕ ΘΗΚ ΝΕ ΜΠΡΕΣ
[μτφρ: Ο Τσάμης είναι παμπέσης και έχει το μαχαίρι (έτοιμο)
στη μέση]		
Αλβανική
παροιμία

ΕΠΊΛΟΓΟΣ

Οι Τσάμηδες υπήρξαν οι καλύτεροι συνεργάτες των Ιταλών φασιστών και των Γερμανών ναζιστών. Διέπραξαν βιαιότητες και αδιΓράφει ο
κοπραγίες, λεηλασίες και σφαγές, δολοφονίες και εμπρησμούς
Σχοινοχωρίτης
κατοικιών. Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι η υπόθεση «ΤσαμουΚωνσταντίνος
ριά» δεν αποτελεί μονάχα ένα ακόμη αλυτρωτικό όραμα. Είναι κάτι
Ιστορικός –
πιό επικίνδυνο και ρεαλιστικό. Είναι ουσιαστικά η ανάμνηση και
συγγραφέας,
επαναδιεκδίκηση ενός υπαρκτού «ψευδοκράτους» που υπήρξε για
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, τέσσερα χρόνια. Και το προωθούν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι (δημοσίευυποψήφιος
ση χαρτών Μεγάλης Αλβανίας). Την 28η Σεπτεμβρίου 2005 η αντιΔιδάκτωρ
πρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στη διάσκεψη
του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία είχε μιλήσει αορίστως για «αλβανική μειονότητα» στην Ελλάδα. Από την άλλη ο γνωστός Νίκολας Μπερνς, πρώην Αμερικανός
πρέσβης στην Αθήνα και μυστικός σύμβουλος του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, είχε δηλώσει
ότι: «στην Ελλάδα υπάρχει τουρκική, αλβανική και μακεδονική μειονότητα, οι οποίες
τυγχάνουν άσχημης μεταχείρισης από το ελληνικό κράτος».
Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα των «Τσάμηδων» ή της λεγόμενης «Τσαμουριάς», όπως
και αυτό του ονόματος των Σκοπίων (βλέπε Μακεδονικό έθνος ή Μακεδονία του Αιγαίου) ή τα σενάρια περί αυτονόμησης της Δυτικής Θράκης (βλέπε Τουρκική Δημοκρατία της Δυτ. Θράκης) οφείλονται κατά κύριο λόγο όχι μόνο στις ορέξεις των γειτόνων
μας και των Αμερικανών καθοδηγητών τους, αλλά και στην έλλειψη σοβαρότητας και
υπευθυνότητας στην χάραξη και άσκηση της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής.
Η Ελληνική διπλωματία τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από στρουθοκαμηλισμό
και έντονη υποτονικότητα ως προς τις αντιδράσεις της, αφού ως χώρα συνεχίζουμε να
ομιλούμε περί κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής και πορείας. Η θέση μας όμως πρέπει
να είναι καθαρή: Πιστή εφαρμογή των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό
απέναντι στα ακριβή γεγονότα της ιστορίας και των δικαστικών αποφάσεων, ειδικά
όταν πρόκειται για εγκλήματα πολέμου.
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Τσαμουριά είναι ένα ακόμα προϊόν διεθνούς
προπαγάνδας, το οποίο εντάσσεται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό αναταραχής και
αποσταθεροποίησης με κατάληξη μια Νέα Τάξη Πραγμάτων. Απώτερος στόχος είναι η
δημιουργία στο χώρο των Βαλκανίων μικρών κρατών, πολυεθνικών, πολυφυλετικών,
πολυθρησκευτικών και πολυπολιτισμικών, έτσι ώστε οι λαοί αυτών των κρατιδίων να
είναι διαιρεμένοι και να μην μπορούν να αντιδράσουν.
Επομένως απαιτείται εγρήγορση, αμεσότητα και δυναμισμός. Στην περίπτωση της Τσαμουριάς και των Τσάμηδων, οι οποίοι σήμερα αρνούνται ότι συνεργάστηκαν με τους
Γερμανούς κατακτητές και ζητούν να αποζημιωθούν, θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία και
περίπτωση να προβάλουμε την ελληνική κοινότητα της Βορείου Ηπείρου, τα δικαιώματα αυτής και τις διώξεις – καταχρήσεις που αυτή υφίσταται.

Πρώτο βραβείο Ποίησης στην
Ζευγολατιώτισσα Νάντια Δουλαβέρα
Διακρίθηκε στον 7ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης
και Διηγήματος «Δημήτριος Βικέλας»
Η Νάντια Δουλαβέρα, από το Ζευγολατιό Κορινθίας, κόρη του πανεπιστημιακού καθηγητή Αριστείδη Ν.
Δουλαβέρα, έλαβε το πρώτο Βραβείο
Ποίησης, μεταξύ 236 διαγωνισθέντων, στον 7ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», σε ειδική
εκδήλωση το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας. Η εκδήλωση
τελούσε υπό την αιγίδα των: Δήμου
Βέροιας, Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού
& Αθλητισμού, Ελληνικής Επιτροπής
Unesco. Με την υποστήριξη της ΕΡΤ3.
Την Κριτική Επιτροπή απετέλεσαν
οι: Αντώνης Φωστιέρης, ποιητής,
Μιχάλης Γκανάς, ποιητής, Παντελής
Τσαλουχίδης, φιλόλογος, μέλος του
ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας, κριτικός λογοτεχνίας, Βασίλης
Αλεξίου, Καθηγητής Λογοτεχνίας
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
Σοφία Νικολαΐδου, φιλόλογος- συγγραφέας. Στον φετινό διαγωνισμό
συμμετείχαν 362 από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, από τους οποίους
236 διαγωνίστηκαν στην ποίηση
και 126 στο διήγημα.
Οι βραβευθέντες/βραβευθείσες είναι οι εξής:
Βραβεία Ποίησης
1ο Νάντια Δουλαβέρα, Τότε, Αθήνα
2ο Αθανασία Καραγιάννη, Η τελευταία
λέξη, Βερολίνο
3ο Ελευθέριος Καβαλιέρος, Φρύνη
Πραξιτέλη, Αθήνα

Έπαινοι Ποίησης
1ος Κατερίνα Καλαϊτζάκη, Μικροί κυματισμοί, Χανιά
2ος Αντιόπη Αθανασιάδου, Agenda,
Αθήνα
3ος Γιώργος Μπερμπέρης, Τα πίσω
δωμάτια, Αθήνα
Βραβεία Διηγημάτων
1ο Νίκος Τακόλας, Ο δεύτερος γιος
του νυχτοφύλακα και ο Τάπιρος,
Θεσσαλονίκη
2ο Άννα Σπάρταλη, Τα κοσμητικά επίθετα, Θεσσαλονίκη
3ο Γιώργος Βουλγαρίδης, Η τελευταία
παγάνα, Βόλος
Έπαινοι Διηγημάτων
1ος Γεωργία Φωτοπούλου, Η μεγάλη
αδελφή, Αθήνα
2ος Ράνια Κανιουρια, Το χρώμα της
άμμου, Αθήνα
(Η Νάντια Δουλαβέρα είναι πτυχιούχος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και
έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Πολιτιστική Επικοινωνία (Πάντειο) και στη
Θεωρία της Λογοτεχνίας (Bierkbeck
College, University Of London)

Ενδεικτικές βιβλιογραφικές πηγές

- Απόφαση 344 / 23 Μαϊου 1945 του Ειδικού Δικαστηρίου δοσιλόγων των Ιωαννίνων
- Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φ. 58, έκθεση Γενικού Επιθεωρητή μειονοτήτων Κων/νου Στυλιανόπουλου, σσ 2 – 11.
- Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φ. 108, εμπιστευτική έκθεση Γενικού Διοικητή Ηπείρου.
- Βασιλικό Διάταγμα 2185 / 1952
- Βασιλικό Διάταγμα 1871 / 1954
- Βασιλικό Διάταγμα 2781 / 1954
- Georgia Kretsi, «The ‘‘Secret’’ Past of the Greek-Albanian Borderlands», περ. Ethnologia
Balcanica, 6 (2002), σσ 171-95.
- Διαδικτυακός ιστότοπος www.mixanitouxronou.gr / οι τσάμηδες.
- Διαδικτυακός ιστότοπος www.efsyn.gr/άρθρο/ μια ανεπιθύμητη μειονότητα.
- Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τόμος 58, σελ. 171 – 172, λήμμα «Τσαμουριά»
και «Τσάμηδες».
- Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ΗΛΙΟΥ, τόμος 17, σελ. 892, λήμμα «Τσαμουριά» και «Τσάμηδες».
- Κόντης Βασίλειος (επιμ.), Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου και Ελληνοαλβανικές σχέσεις. τ. ΙΙΙ
(1922-1929) και IV (1930-1940), Αθήνα 1997, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
- Λάμπρος Χαρίτων Κ., οι Τσάμηδες και η Τσαμουριά, Αθήναι, 1940.
- Λιακόπουλος Δ. Δ., Απόρρητος Φάκελος Τσαμουριά, εκδόσεις Λιακόπουλος, 2003.
- Μαντά Ελευθερία, οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923 – 2000), εκδόσεις Ι.Μ.Χ.Α,
Θεσσαλονίκη, 2004.
- Μαργαρίτης Γιώργος, Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες, Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της Ελλάδας. Τσάμηδες – Εβραίοι, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2005, σσ 155 – 161
και 170 – 197.
- Μπαλτσιώτης Λάμπρος, «Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες από την είσοδό τους στο ελληνικό κράτος
μέχρι την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου (1913-1940). Η ιστορία μιας κοινότητας από το
millet στο έθνος» (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2009).
- Νικολάου Χαραλ. Γ., Διεθνείς πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες – συμφωνίες και συμβάσεις. Από 1453 μέχρι σήμερα, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, εκδόσεις Ι. Φλώρος.
- Παπαθεοδώρου Απ. Π., οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες, εκδόσεις Πελασγός, 2012.
- Σάρρας Γιάννης, Μνήμες της τραγικής περιόδου 1936-1945, Αθήνα 2001, εκδόσεις. Στ. Βασιλόπουλος.

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com
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ΚΆΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΆΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΆΡ∆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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΉΣ/
ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ

ΠΩΛEIΤΑΙ ή
ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ

απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ με άριστη γνώση
στη λήψη αίματος για εργασία
σε διαγνωστικό εργαστήριο
στην περιοχή της Βόχας.
Φόρμα αίτησης πρόσληψης στο
www.diagnosisvrachatiou.gr

νεόδμητο διαμέρισμα 50
τ.μ. στην παραλία Νεράντζας
(Βέλο), 50 μ. από τη
θάλασσα, με διαμέρισμα
στην Αθήνα. Τηλ.:
6976457556, Χριστίνα
Παπαντωνίου.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
[1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος χ 1,90 ύψος)
και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
[2]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ 1,48
ύψος χ 0,82 πλάτος)
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

ΠΩΛEIΤΑΙ στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΆΡ-

ΔΕΥΣΗΣ σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα
από τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιουρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα. Τιμή
ευκαιρίας 5000 €.

τηλ. 27420 34315, κιν.: 6980555522

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA
με μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα εντός
οικισμού Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας.
Καρούζος Παναγιώτης. τηλ.: 6973 885755
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα,
τριάρι, δυάρι και ημιτελής μονοκατοικία 110 τετραγωνικά. Πρό
Γράνας Ζευγολατιού, απέναντι από
βενζινάδικο Φαρμάκη. τηλ. 27410

54955, κιν.: 6940440080

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από
συνταξιούχο αγρότη
ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΔΕΞΑΜΕΝΈΣ σε άριστη
κατάσταση, κατάλληλες για κάθε χρήση:
νερό, κρασί ή και καύσιμα. Χωρητικότητα:
2 και 2,5 τόνων. Τιμές
προσιτές.
Τηλ.: 6977096112,
κ. Μιχάλης, Βέλο.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
σε κατάστημα ή
γραφείο
ή για φύλαξη παιδιών.
Τηλ. 6940 877925

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

• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

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

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
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Διάπλους της Διώρυγας για τον Σεβασμό
στη Ζωή και την Προσφορά στον Συνάνθρωπο
Tην Κυριακή 23 Οκτωβρίου στα
Ίσθμια, τιμήθηκε με τον τουριστικό
διάπλου της

Διώρυγας, «η Ημέρα

Πράξης Σεβασμού στη Ζωή και Προσφοράς στον Συνάνθρωπο». Ήταν μια
προσφορά στο θεατρόφιλο κοινό της
καλλιτεχνικής ομάδας «Μεταμόρφωσης» και της οποίας μέγας χορηγός
ήταν η Ανώνυμος Εταιρία Διώρυγας
Κορίνθου. Η «Ημέρα» έχει καθιερωθεί στο δήμο Κορινθίων από το 2012
με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ
του δήμου και των : Πρέσβειρα Καλής
Θελήσεως Η.Ε. Μέρω Κεσεσίογλου,
Προξενείο Ακτής Ελεφαντοστού, Ελληνική Δράση Αφρικής, Καλλιτεχνική Ομάδα Μεταμόρφωσης, Σικυώνια
Σκηνή και Παιδική Σκηνή Μουλκίου.
Η Rap Media, ως χορηγός επικοινωνίας, κατέγραψε την ιδιαίτερα σημαντική – για το συμβολισμό και τις παρουσίες της – εκδήλωση, για να μεταφέρει
με το δικό της τρόπο στο ευρύ κοινό το
μήνυμα που οι διοργανωτές θέλουν να
εκπέμψουν, τον σεβασμό στη ζωή και
την προσφορά στον συνάνθρωπο.

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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
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

Νίκος Καραμαλίκης

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Νίκη επί Ηρακλή Χ. για τον Παμβοχαϊκό

Μ

ε όπλο το καλό σερβίς η ομάδα
του Παμβοχαϊκού νίκησε με
3-1 σετ τον νεοφώτιστο Ηρακλή Χαλκίδας και ξεκίνησε με τρίποντο
το πρωτάθλημα Volley League «Πάμε
Στοίχημα».
Ο αγώνας είχε πολλές εναλλαγές
στο σκορ και ωραίες φάσεις με την
ομάδα του Βραχατίου να είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική απέναντι
στον Ηρακλή που ισοφάρισε 1-1 σετ
και προηγήθηκε 19-16 στο 3ο σετ,
αλλά οι αθλητές του Κώστα Δεληκώστα κατάφεραν να κάνουν την μίνι
ανατροπή και να πάρουν το τρίποντο
μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς
απο τους φιλους της όμάδας.
Εξαιρετική εμφάνιση από τους
αθλητές μας έκανε ο Μπο Γκραχαμ με
12/15 επιθέσεις και 5 μπλοκ και μαζί
με τον Πελεκούδα που είχε 7/10 έδωσαν πολύτιμους πόντους. Τα σερβίς
του Ζιβάνοβιτς έκαναν τη διαφορά στο
καθοριστικό 3ο σετ.
Τα σετ: 3-1 (25-18, 19-25, 25-22,
25-20) σε 115'
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-12, 25-18
2ο σετ: 5-8, 8-16, 10-21, 19-25
3ο σετ: 5-8, 14-16, 20-21, 25-22
4ο σετ: 8-5, 16-12, 21-13, 25-20
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας):
Ζιβάνοβιτς 7 (1/1 επ, 3 άσσοι, 3
μπλοκ), Γκράχαμ 18 (12/15 επ, 1
άσσος, 5 μπλοκ), Πέτι 9 (4/15 επ,
5 άσσοι, 60% υπ - 34% άριστες),
Πελεκούδας 9 (7/10 επ, 1 άσσος, 1
μπλοκ), Τζελάτι 20 (20/35 επ), Μπαταγκίμ 5 (3/13 επ, 2 μπλοκ, 70% υπ
- 45% άριστες) / Τσαδήμας (λ, 50%
υπ - 21% άριστες), Αγγελόπουλος,
Γεωργίου, Ιωαννίδης
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Γκολίτσης): Τάπια 21 (18/39 επ, 2 άσσοι, 1
μπλοκ), Κανέλλος 9 (9/11 επ), Κολ-

τσιάκης 5 (4/10 επ, 1 άσσος, 43%
υπ - 22% άριστες), Φέρρελ 5 (2/8
επ, 3 μπλοκ), Κασαμπαλής 3 (3/5
επ), Γκόρτσανιουκ 12 (11/25 επ, 1
άσσος, 38% υπ - 21% άριστες) / Παπαδημητρίου (λ, 52% υπ - 24% άριστες), Κλότσκο 3 (2/4 επ, 1 μπλοκ,
50% υπ - 50% άριστες), Αδαμόπουλος, Γαλιώτος.
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού Κώστας Δεληκώστας είπε:
«Ένα τρίποντο για αρχή είναι ότι
καλύτερο για κάθε ομάδα αλλά θα
πρέπει να δούμε και τις αδυναμίες
μας. Είχαμε καλύτερο σερβίς αλλά
πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά
σε "κόντρα επίθεση" , σε επίθεση και
κυρίως υποδοχή. Το σερβίς και οι
κεντρικοί μας πήγαν πολύ καλά αλλά
αυτά δεν φτάνουν. Ο Ηρακλής Χαλκίδας έχει καλή ομάδα. Συνεχίζουμε
για να δώσουμε τον αγώνα στην έδρα
του Ολυμπιακού».

Πάλεψε στα ίσα για τη νίκη
Στο Ρέντη βρέθηκε για τη δεύτερη αγωνιστική στην Volley league ο
Παμβοχαϊκός αντιμετωπίζοντας τον
Ολυμπιακό. Η ομάδα του Βραχατίου στάθηκε γενναία απέναντι στους
Πειραιώτες που δυσκολεύτηκαν να
επικρατήσουν με 3-0. Ειδικά μετά το
πρώτο σετ ο Παμβοχαϊκός είχε πολύ
καλή απόδοση και η μάχη κρίθηκε
στις λεπτομέρειες!
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας):
Ζιβάνοβιτς 2 (1/1 επ, 1 μπλοκ),
Γκράχαμ 6 (2/5 επ, 1 άσσος, 3
μπλοκ), Πέτι 11 (10/18 επ, 1 άσσος),
48% υπ - 26% άριστες), Πελεκούδας
3 (2/6 επ, 1 μπλοκ), Τζελάτι 6 (6/21
επ), Μπαταγκίμ 9 (9/17 επ, 56% υπ
- 38% άριστες) / Τσαδήμας (λ, 56%
υπ - 44% άριστες), Αγγελόπουλος,
Γεωργίου.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης
Σικυώνος (ΑΟΑΣ)
Ο Αθλητικός Ομιλος Αντισφαίρισης
Σικυώνος (ΑΟΑΣ) ιδρύθηκε στο Κιάτο
το 1993 απο 21 μέλη, ενώ ήδη απαριθμεί πάνω απο 70 μαθητές και 40
αθλητές, ενήληκες και παιδιά.
Σκοπός του σωματίου είναι η διάδοση, η ανάπτυξη, και η προβολή
του αθλήματος αντισφαίρισης (τένις).
Επίσης συντελεί στην βελτίωση και διατήρηση της υγείας των αθλούμενων
μελών, καθώς και στην ψυχαγωγία
στο πλαίσιο ανάπτυξης του φίλαθλου
πνεύματος.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιηθηκε η Γενική συνέλευση και οι
εκλογές στον όμιλο με ανάδειξη νέου
διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο ΔΣ
που αναδείχθηκε αποτελείτε απο τα
κάτωθι μέλη:
• Καρανικόλας Στέλιος, Πρόεδρος
• Σπούλος Ρωμανός, Αντιπρόεδρος
• Πετρόπουλος Δημήτρης, Γραμματέας
• Κλημεντιώτης Νίκος, Ταμίας
• Δρίτσας Δημήτριος, Εφορας γηπέδων
• Φελέκος Τάκης, Β’ έφορα
• Σωτηρόπουλος Κώστας, μέλος
• Καλλαντζής Βασίλειος, μέλος
Απο τις πρώτες κι όλας ημέρες
φάνηκε η διάθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να δουλέψει και να
ασχοληθεί με όλους τους τομείς ενασχόλυσης του συλλόγου, όπως για
παράδειγμα την νομιμόποίηση των
γηπέδων, την ασφάλεια, την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου των
γηπέδων, θέματα για τα οποία έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με τους
αρμόδιους φορείς.
Ο Αθλητικός Ομιλος Αντισφαίρισης
Σικυώνος (ΑΟΑΣ) συμμετείχε με τα
JUNIOR (παιδιά κάτω τον 10 ετών)
σε τουρνουά της ΕΦΟΑ στην Τρίπο-

λη, και προχωράει στον σχεδιασμό
και πραγματοποίηση πανκορινθιακού
τουρνουα JUNIOR στο Κιατο, καθώς
και στην έναρξη του δεύτερου εσωτερικού τουρνουά του 2016, μεταξύ
μελών, για μονά αντρών και διπλά
αντρών.
Το εσωτερικό τουρνουά ξεκίνησε
στις 12 Οκτωβρίου με την κλήρωση
του ταμπλό των μονών και θα ολοκληρωθεί στις 6 Νοεμβρίου με τους τελικούς των μονών και διπλών. Σήμερα
βρίσκεται στην φάση των προημητελικών τόσο στα μονά όσο και στα διπλά.
Αυτή τη στιγμή στον Αθλητικό Ομιλο
Αντισφαίρισης Σικυώνος (ΑΟΑΣ)πραγματοποιούνται μαθήματα απο δύο
έμπειρους προπονητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
(με ειδικότητα το τένις) καθημερινά απο Δευτέρα έως Παρασκευή και
απο τις 17:00 έως τις 22:00 το βράδυ.
Υπάρχουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.
Για τα τελευταία νέα του ομίλου
μπορείτε να ενημερώνεστε απο το Fb

Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος

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

Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
- Χειρουργική ισχίου & γόνατος
- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις
- Μικροχειρουργική - Ορθοπαιδική Παίδων - Οστεοπόρωση

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.
και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ.

Δέχεται με ραντεβού

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86 κιν. 6955.092.002
e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716

