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Κάτι νέο γεννιέται στην παραλία Βραχατίου
Διαβάστε στις σελίδες 12-13 πώς ενισχύεται η προβολή του τόπου μας

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

Σε συνέντευξη τύπου οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γ. Τσόγκας και Μ. Θελερίτη αναφέρθηκαν στην
επανένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ενώ ο Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης
σελ. 4-5
απαντά «Κρείττον του λαλείν το εργάζεσθαι» σε άρθρο δημοσιογράφου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΎΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΓΧΡΏΜΩΝ & ΜΑΎΡΩΝ ΖΩΝΏΝ ΝΟΤΊΟΥ ΕΛΛΆΔΟΣ

Παρελθόν οι ΧΑΔΑ
2-3

Αποκαταστάθηκαν σχεδόν στο συνόλο τους

ΥΓΕΙΑ

σελ.

σελ.

19

Σκολίωση σε παιδιά και εφήβους
Δωρεάν έλεγχος για τα παιδιά του Ζευγολατιού

Θριάμβων συνέχεια για την ομάδα
του Αργύρη Κωνσταντίνου 10
σελ.
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Συνεχίζονται
οι διαφωνίες
για τη ΣΔΙΤ
Έκτακτο Δ.Σ. στην Κόρινθο.
Σκληρή γλώσσα από τον δημοτικό
σύμβουλο Κορινθίων Κ. Δημητρόπουλο
Για ολιγωρίες, υπαναχωρήσεις και πολιτικά παιχνίδια καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών τη δημοτική
αρχή Πνευματικού εγκαλώντας την για το αδιέξοδο
που έχουμε φτάσει με τη διαχείριση απορριμμάτων. Σε
σχετικό δελτίο τύπου με το οποίο ζητούσε την διεξαγωγή έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο και
έγινε αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμαρχος κ. Πνευματικός τους τελευταίους μήνες έχει αδρανήσει εντελώς
στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενδεικτικά, δεν προχωρά τον διαγωνισμό για την μονάδα
κομποστοποίησης, μετά τους «αυτοματισμούς» και τις
μεγαλοστομίες εκείνης της περιόδου, ούτε υλοποιεί
την απόφαση του ΔΣ για σύγκλιση συζήτησης των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων με τις Τεχνικές
Υπηρεσίες για την εξέταση των όρων, μετά την άγονο,
πρώτο διαγωνισμό. Είτε λόγω αμέλειας είτε λόγω κυβίστησης, η Δημοτική Αρχή αμελεί ακόμα και τις τυπικές της υποχρεώσεις ως προς το θέμα της στήριξης
του δικού της Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης που ομόφωνα έχουμε ψηφίσει στο Δημ. Συμβούλιο.
Ενώ ένα μήνα πριν, καταγγέλλει το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ
πως αλλοίωσε την ομόφωνη απόφαση των μελών του
στο θέμα του Περιφερειακού Σχεδίου, δεν κάνει τίποτα
νομικά ο ίδιος και σε συνεργασία με τους άλλους Δήμαρχους που «αντιδρούν» , όταν ο Φορέας καταθέτει

την αλλοιωμένη αυτή πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προς έγκριση. Ούτε καν όταν η πρόταση
αυτή βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση, παρόλο που είναι η μη διορθωμένη ΣΜΠΕ. Κι αν έχει κάνει κάτι, γιατί
δεν το δημοσιοποιεί, ώστε να ζητήσει και την συμμετοχή – στήριξη – κινητοποίηση των πολιτών σε ένα τόσο
σημαντικό θέμα;
Εμείς παραμένουμε αταλάντευτοι στην άποψή μας
για αποκεντρωμένη διαχείριση με ευθύνη του Δήμου,
με διαλογή στην πηγή, ανάκτηση και ελαχιστοποίηση
του υπολείμματος, τη μόνη διαχείριση που είναι οικονομική, φιλική στον πολίτη και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας εντός και εκτός ΔΣ και καλούμε
τους πολίτες σε ετοιμότητα, ενόψει της συζήτησης της
ΣΜΠΕ αλλά και του ΠΕΣΔΑ στην Περιφέρεια».

Σκληρή γλώσσα
Ο δημοτικός σύμβουλος Κορινθίων Κ. Δημητρόπουλος με άρθρο του αναφέρεται στο δημοτικό
συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε και στηλιτεύει με
σκληρή γλώσσα τις επιλογές και τις κινήσεις του δημάρχου Κορινθίων Αλεξ. Πνευματικού. Έτσι μεταξύ
άλλων αναφέρει:
«Εάν κε Δήμαρχε είχατε προωθήσει τα δύο Ρεύματα
Ανακύκλωση & Κομποστοποίηση (που με πομπώδη
τρόπο μας είχατε ανακοινώσει σε αυτήν την αίθουσα

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

διανομή κατ’ οίκον

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

Φιλύρα 12,
Κιάτο
τ. 27420

28204

) σε ποσοστά ικανοποιητικά που ορίζει ξεκάθαρα ο
Νόμος του Κράτους και οι Ευρωπαϊκές Διατάξεις, θα
είχαμε εξαιρεθεί από την λύση ΤΕΡΝΑ κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά.
Άρα επί της ουσίας κε Δήμαρχε ή δε θέλατε να υλοποιηθεί ποτέ η Τοπική Διαχείριση ή αμελήσατε εγκληματικά να κινητοποιηθείτε εγκαίρως και τώρα που
προσπαθείτε να το πράξετε είναι πολύ αργά.
Τώρα δήθεν εναντιώνεστε με πυγμή στα ιδιωτικά
συμφέροντα και στην Κυβέρνηση (δε θα πέσουμε
όμως στην παγίδα σας) διότι είναι επικοινωνιακά παιχνίδια και χειρισμοί εντυπώσεων για να αποποιηθείτε
των ευθυνών σας.
Η ευθύνη σας είναι πολύ μεγάλη που εξ’ αιτίας σας
θα συντελεστεί πολύ σύντομα ένα Οικονομικό Σκάνδαλο κι ένα Περιβαλλοντικό Έγκλημα.
Για ποιό ΦΟΣΔΑ μας μιλάτε (Φορέας Διαχείρισης
Απορριμμάτων Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
που έχει ως μέλη τους Δημάρχους Πελοποννήσου
και Δημοτικούς Σύμβουλος ορισμένους που εκπροσωπούν τους Δήμους ) ο οποίος ολοφάνερα είναι
διασπασμένος, ακέφαλος χωρίς καμία σύμπνοια και
συνοχή.
Κε Δήμαρχε η θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι
ξεκάθαρη, κατεγεγραμμένη, πάγια σε κάθε μορφή, σε
κάθε δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε δελτίο τύπου και
σε κάθε δημόσια τοποθέτησή της.
Είμαστε απερίφραστα κι αδιαμφισβήτητα υπέρ της
Τοπικής Διαχείρισης κι Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
Άλλωστε είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμά μας. Έχουμε
δεσμευτεί προεκλογικά γι αυτό. Είμαστε ανυποχώρητοι στις θέσεις μας και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα
στις πρόσφατες ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, υπερψηφίζοντας την Τοπική Διαχείριση.
Θέλουμε Διαλογή στην πηγή, υλοποίηση Ανακύκλωσης & Κομποστοποίηση και εναπόθεση υπολείμματος στο ΧΥΤΥ του Νομού όπως ορίζει ο νόμος.
Εγώ προσωπικά ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως
Μέλος του ΦΟΣΔΑ εκπροσωπώντας εκεί τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και του Δήμου μας, καταψηφιζω ευθαρσώς την Μελέτη Περιβαντολλογικών
Επιπτώσεων και την Λύση ΤΕΡΝΑ.
Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι οι Ευθύνες
σας είναι μεγάλες».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου 3
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παρελθόν οι ΧΑΔΑ
Πέτρος Τατούλης: «Απαλλάσσουμε την Πελοπόννησο από τα δυσβάσταχτα
πρόστιμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου»
Μεσσιανή Λάκκα ή Πουρνάρι - Ζευγολατιό

πριν

μετά
Αετόπετρα Λεχαίου

πριν
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, παραδόθηκαν από την
Περιφέρεια στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 55 αποκατεστημένων ΧΑΔΑ παρουσία μελών του ΦΟΔΣΑ, της Αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνας Νικολάκου και Περιφερειακών Συμβούλων.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης χαρακτήρισε την επιτυχή ολοκλήρωση
του μεγαλεπήβολου αυτού έργου «εξαιρετική
στιγμή για την αυτοδιοίκηση στην Πελοπόννησο» και σημείωσε ότι, παρά τα ασφυκτικά χρονικά όρια και τα γραφειοκρατικά προβλήματα του
Υπουργείου, ολοκληρώσαμε μέσα σε ένα χρόνο
με επιτυχία ένα σχέδιο που λίγοι το πίστεψαν,
πολλοί το πολέμησαν και πλέον όλοι αποδέχονται.
Ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες θα
αποδοθούν και άλλοι αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ στο
ΦΟΔΣΑ, ο οποίος είναι ο δικαιούχος για την πε-

μετά
ραιτέρω χρήση των χώρων αυτών.
Ανεξάρτητα από τη θετική επίπτωση στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στη δημόσια υγεία και
στο προφίλ της Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου
και οι Δήμοι θα ανακουφιστούν κατά 6 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση από τα πρόστιμα του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε επίσης στη μεθοδική και σταδιακή μετατροπή της Πελοποννήσου σε
Πράσινη Περιφέρεια της αειφορίας, αφού επίκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπογραφή της
σύμβασης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται
σημαντικά έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων,
αλλά και εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή πολιτικών ανακύκλωσης.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι Δημοτικές αρχές δεν θα πρέπει πλέον σε καμία περίπτωση να
επιτρέψουν να εμφανιστούν νέοι ΧΑΔΑ.
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Νικολάκου
μίλησε για το έργο αυτό ως ένα από τα σημαντικότερα για την Πελοπόννησο και το χαρακτήρισε
απόδειξη «ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλα έργα
και να μετατρέψουμε την Πελοπόννησο από δακτυλοδεικτούμενη βρώμικη Περιφέρεια σε πρότυπο
αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος».
Στην περιοχή μας αποκαταστάθηκαν και παραδόθηκαν οι ΧΑΔΑ: Αετόπετρας Άσσου, Μεσσιανής Λάκκας ή Πουρνάρι Ζευγολατιού,
Κοκκινόβραχου Σικυωνίων και Αετόπετρας
Λεχαίου.
Ας ευχηθούμε και ας προσπαθήσουμε όλοι να
αποτελέσουν πραγματικά παρελθόν οι ΧΑΔΑ!
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Αισιοδοξία για το
φράγμα του Ασωπού

Σε συνέντευξη τύπου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσαν ότι το έργο εντάχθηκε
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπάρχουν πλέον βάσιμες ελπίδες ότι θα ολοκληρωθεί
Το φράγμα του Ασωπού, είπε στην πρόσφατη
συνέντευξη τύπου η Μαρία Θελερίτη, είναι ένα
από τα κυρίαρχα έργα που πρέπει να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα για το νομό Κορινθίας. Γνωρίζετε
πολύ καλά, συνέχισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
δίνουμε μεγάλη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και
αυτό είναι ένα βασικό έργο που θα βοηθήσει πάρα
πολύ. Όπως γνωρίζετε, εξήγησε η Μαρία Θελερίτη, με την προηγούμενη κυβέρνηση ο εργολάβος
είχε πληρωθεί παραπάνω χρήματα για το έργο που
είχε προσφέρει. Επίσης γνωρίζετε, συνέχισε, ότι
το έργο κινδύνευσε, απεντάχθηκε και με μεγάλη
προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα των συμπατριωτών μας, του Μπάμπη Κασίμη, του Γιώργου Δέδε και ημών ξαναεντάχθηκε
στο ΕΣΠΑ.
Αυτή τη στιγμή, εξήγησε, γίνεται διαπραγμάτευση με την εταιρεία και με την κοινοπραξία, προσπαθούμε να βρούμε μία λύση και έχουν δώσει
μια προθεσμία ώστε σε περίπτωση που δεν βρεθεί
αυτή η λύση να κυρηχθεί έκπτωτη και να αναλάβει
νέος ανάδοχος.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και σαν βουλευτές έχουμε συζητήσει κι έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις γι’ αυτό το έργο. Θα παλέψουμε με
κάθε τρόπο να συντομευθεί το χρονικό διάστημα
έτσι ώστε να δοθεί λύση, γιατί όπως ξέρετε έχει
ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου πιέζουν
οι χρόνοι, κατέληξε.
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσόγκας παίρνοντας το λόγο είπε ότι «το έργο του φράγματος είναι
σε μία διαδικασία επίλυσης, διότι, όπως εξήγησε,
το έχουμε "τρέξει" ιδιαίτερα. Και εμείς και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής ανάπτυξης και ο έτερος
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, κ.
Δέδες με τον οποίο είχαμε μία πολύ πρόσφατη συνάντηση μόνο και μόνο γι’ αυτό το θέμα. Και επίσης
ο καθ’ ύλην αρμόδιος κ. Κασίμης το έχει επίσης σε
πρώτη προτεραιότητα».

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

Απάντηση σε δημοσίευμα
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Χαράλαμπος Κασίμης λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη τύπου προχώρησε σε γραπτή απάντηση σε
άρθρο της Χριστίνας Τσιορωτά που δημοσιεύτηκε
στο blog της Τζένης Σουκαρά σχετικά με το έργο
του φράγματος Ασωπού. Η δημοσιογράφος στο
κείμενό της απευθυνόταν στον Μπάμπη Κασίμη
και ζητούσε εξηγήσεις σχετικά με το έργο και τις
εξελίξεις. Ο Γενικός Γραμματέας σήκωσε το γάντι
άμεσα και απάντησε με το παρακάτω κείμενο:
«Με αφορμή το δημοσίευμά σας της 8ης Νοεμβρίου σχετικά με το Φράγμα του Ασωπού θα ήθελα
να ενημερώσω τους αναγνώστες σας για τα ακόλουθα:

Το έργο αυτό ήταν έργο συγχρηματοδοτούμενο
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 και είναι αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης των
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γραμματείας της οποίας
προΐσταμαι.
Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου
μέχρι σήμερα, έχω συγκαλέσει τέσσερις ευρείες
συσκέψεις στις οποίες κλήθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι παράγοντες Υπουργείου, Περιφέρειας και
αναδόχου Κοινοπραξίας για να διερευνηθούν και
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που καθυστερούν
την ολοκλήρωση του έργου.
Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του έργου,
ως αναπτυξιακό έργο του Ν. Κορινθίας, το οποίο
θα δημιουργήσει νέα δυναμική στην ανάπτυξη της
γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή και λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες
εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες
έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει μεγάλη ανοχή στις
καθυστερήσεις, χορηγώντας παράταση χρόνου
για την υλοποίηση του έργου με το δεδομένο πως
υπήρχαν ενδείξεις πως καταβάλλονταν εκ μέρους
της αναδόχου κοινοπραξίας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων.
Ενώ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε,
υπήρξε εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου της
αναδόχου κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ
Α.Τ.Ε.», κ. Μαρούλη η διαβεβαίωση πως θα γίνουν
οι εργασίες του έργου διαπιστώθηκε εκ μέρους
των υπηρεσιών πως η ανάδοχος κοινοπραξία, δεν
ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις της, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονταν η αποπληρωμή των εργαζομένων του έργου και η επαναδραστηριοποίηση του
εργοταξίου στις αρχές του Οκτωβρίου του 2015.
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Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία προχώρησε στις 4/12/2015 στην έκδοση Απόφασης
έκπτωσης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ
Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.». Ακολούθησε η ένσταση της
αναδόχου η οποία έγινε αποδεκτή λαμβάνοντας
υπόψη την επαναδραστηριοποίηση τελικά του εργοταξίου και την συμφωνία αποπληρωμής των εργαζομένων από την κοινοπραξία.
Στη συνέχεια καταβλήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους μας ώστε να εκδοθεί η με α.π.
4603/1-07-2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης
«Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας»
του Μέτρου 125A1του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 111256 και κωδικό ΣΑΕ 2008ΣΕ08180005,
στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 από κοινοτικούς
πόρους μετά την έγκριση από την ΕΕ του νέου
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης τον Δεκέμβριο του 2015..
Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας τον περασμένο Ιούλιο κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας γιατί, όπως

αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης, η χρηματοδότηση
ολοκλήρωσης του έργου από εθνικούς πόρους θα
ήταν στις παρούσες οικονομικές συνθήκες αδύνατη.
Μετά την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης
και ενώ αναμέναμε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι
εργασίες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, διαπίστωσε πως έχουν σταματήσει να
εκτελούνται εργασίες στην περιοχή του έργου και
πως έχουν προκύψει πάλι θέματα πληρωμής των
εργαζομένων.
Αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα του ζητήματος,
με δική μου πρωτοβουλία, κάλεσα και συνάντησα,
κατά το τελευταίο δίμηνο, τους νομίμους εκπροσώπους της αναδόχου Κοινοπραξίας, «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
Κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων
τονίστηκε η βούληση και αποφασιστικότητα του
Υπουργείου για την αποπεράτωση του φράγματος,
εξασφαλίζοντας την συγχρηματοδότησή του και
ζητήθηκε να καταβληθεί εκ μέρους της αναδόχου
κοινοπραξίας κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επανεκκίνηση των εργασιών με στόχο την ολοκλήρωσή τους.
Έπειτα από αίτημα του νομίμου εκπροσώπου της
Κοινοπραξίας, κ. Μαρούλη δόθηκε χρονικό περιθώριο ενάμιση μήνα προκειμένου να επιτευχθεί
η επανεκκίνηση των εργασιών και η τακτοποίηση
των όποιων εκκρεμοτήτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα,
από πλευράς μου, πως σε άλλη περίπτωση θα
κινηθούν εκ μέρους των υπηρεσιών οι νόμιμες
διαδικασίες για την έκπτωση της αναδόχου, την

εκκαθάριση της εργολαβίας και την δρομολόγηση
της ολοκλήρωσης του έργου δια των σχετικών νομικών προβλέψεων. Πισωγύρισμα σε αυτό δεν θα
υπάρξει. Τα χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν.
Κυρία Σουκαρά,
Στο παρελθόν έχουν κοπεί αρκετές κορδέλες για
το Φράγμα του Ασωπού. Δεν θα κάνουμε το ίδιο.
Έχω ενημερώσει και με προηγούμενες δηλώσεις
μου για την πορεία του έργου και τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η ολοκλήρωσή του. Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα, τακτοποιούμε εκκρεμότητες
αθόρυβα, με γνώμονα την ανάγκη του τόπου για
την ολοκλήρωσή του. Περισσότερα λόγια και κορδέλες, ίσως στο τέλος.
Με εκτίμηση,
Χ. Κασίμης».

...και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι!
Από την άλλη απλήρωτοι παραμένουν για μήνες οι εργαζόμενοι στο φράγμα Ασωπού.
Οι εργαζόμενοι ζήτησαν την καταβολή των
δεδουλευμένων τους περίπου (25.000) για τον
κάθε εργαζόμενο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του
εκπροσώπου των εργαζομένων «ενώ ο εργολάβος πληρωνόταν κανονικά, εμάς δεν μας πλήρωνε», ενώ «μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τέσσερις
επισχέσεις για να πάρουμε τα δεδουλευμένα μας.
Αυτή την στιγμή είμαστε απλήρωτοι 9 μήνες και δεν
ενδιαφέρεται κανείς. Είμαστε 70 εργαζόμενοι στα
φράγμα. Γίνανε απολύσεις και σιγά-σιγά φτάσαμε
στους 20! Το έργο ξεκινάει και σταματάει πάλι»!
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Διαξιφισμοί στο facebook για το δρόμο
Ζευγολατιό - Καλέντζι

Στη σελίδα της εφημερίδας στο facebook έστειλε ο Γιώργος Βαρβιτσιώτης, κάτοικος του Καλεντζίου, την παραπάνω φωτογραφία συνοδευμένη
από το κάτωθι σχόλιο του: «Κάποτε, παραμονές
εκλογών, ήρθε ένας Ζευγολατιώτης υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλός στο καφενείο του Καλεντζίου και είπε οτι το χωριό αυτό το νιώθει σαν χωριό
του... Ή έχει να έρθει από τότε ή έρχεται συνέχεια
(ειρωνικό είναι αυτό) με αγροτικό που δεν καταλαβαίνει από τέτοιες λακκούβες....
Κύριοι είστε επικίνδυνοι και όταν μιλάτε (γιατί λέτε "μπαρούφες") και όταν νομίζετε οτι κάνετε
έργο... Σας προσκαλώ λοιπόν στο χωριό μας και
σας κερνάω καφέ, τσίπουρο ή οτι άλλο τραβάει η
όρεξή σας για να δείτε τι τραβάμε εμείς από Καλέντζι-Ζευγολατιό και από Ζευγολατιό-Καλέντζι...
Δεν θα μιλήσω για τα οχήματα μας που τα "σπάμε",
θα μιλήσω για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να
σκοτωθούν, ειδικά αυτοί που οδηγούν δίκυκλα...
Ξέρω οτι οι εποχές είναι δύσκολες. Γνωρίζω οτι
λεφτά δεν υπάρχουν (παρόλο που κάποιος ηλίθιος
μας είπε κάποτε οτι υπάρχουν και κάποιος άλλος
οτι όλοι μαζί τα έχουμε φάει), αλλά δεν μπορώ να
ακούω για έργα τύπου γήπεδο και να μην ασχολούμαστε με τα βασικά...

Αυτή η φωτογραφία είναι ένα μικρό δείγμα από
το χάος που επικρατεί. Ο δρόμος πλέον είναι ένα
"νεκροταφείο" μήκους 9χλμ περίπου....
Ντροπή!!!».
Στην ανάρτηση -μεταξύ άλλων σχολίων- απάντησε ο Παναγιώτης Ζωγράφος πρόεδρος της
Δ.Κ. Ζευγολατιού και ανέφερε τα εξής:
«Αν και δεν μου αρέσει να απαντώ μέσω F/B ,
επειδή διαβάζω όλα τα σχόλια και σαν Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού - Καλεντζίου σας πληροφορώ ότι χθες συγκεκριμένα 14
Νοεμβρίου μαζί με το Δήμαρχο περιοδεύσαμε στο
χωριό. Σταματήσαμε στο καφενείο του κ. Μαγγίνα,
δεν βρήκαμε κάποιον (πιθανόν οι άνθρωποι ήταν
στις δουλειές τους). Όμως εκτός από τη φωτογραφία που έχει αναρτηθεί και φαίνονται οι 2 λακούβες και σε άλλα 2 σημεία με μικρές λακούβες του
δρόμου, δεν παρατηρήσαμε αυτά τα 9 χλμ. νεκροταφείο. Έχετε δίκιο για τις λακούβες αλλά όχι την
τρίχα - τριχιά. Στο Καλέντζι έχουν γίνει επεμβάσεις
τόσο στο θέμα του νερού (πρόβλημα χρόνιο) όσο
και σε δρόμους που έγινε τσιμεντρόστρωση (που
σημειωτέον το Καλέντζι πήρε τα 2/3 του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού
καθώς επίσης και όπου αλλού μπορούμε (π.χ.
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εκκλησία - τοιχίο) . Επίσης σε ενημερώνω αν δεν το γνωρίζεις
ήδη ότι όταν πήρα πίσσα για κλείσιμο λακουβών στο Ζευγολατιό
ξεκίνησα από το Καλέντζι. Όπως λοιπόν κι εσύ συμφωνείς Giorgos
Varvitsiotis σε σχόλια του τύπου "ανεβαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι για να κεραστούν, να φάνε ή να τους φιλήσουν το χέρι προεκλογικά" (κάτι που θεωρώ πολύ προσβλητικό προς τους συνδημότες
σου) ... διαφωνώ κάθετα με αυτές τις τοποθετήσεις. Σαν δημοτική αρχή και σαν Πρόεδρος παρά τα σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε και δικαιολογώ καταστάσεις και παράπονα, προσπαθούμε με τις δυνάμεις που μας παρέχουν να κάνουμε ό,τι είναι
δυνατόν. Καλό θα ήταν όλοι όσοι με τόση μεγάλη άνεση κρίνουν ας
μπουν στην διαδικασία να ασχοληθούν με τα κοινά και θα έχουν και
την αμέριστη συμπαράστασή μας γιατί εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Παρεμπιπτόντως την Πέμπτη το βράδυ (σ.σ. 17/11)
θα βρίσκομαι εγώ και ο Δήμαρχος στο Καλέντζι. Θα χαρώ ιδιαίτερα
όποιος από εσάς θέλει πραγματικά να μιλήσουμε για όλα τα ανωτέρω να έρθει στο γραφείο μου στο Ζευγολατιό».
Ο Γιώργος Βαρβιτσιώτης επανερχόμενος απάντησε στον
πρόεδρο του Ζευγολατιού πώς: «Η φωτογραφία αδικεί πολύ το
πόσο επικίνδυνο είναι το σημείο που τραβήχτηκε καθώς είναι σε
στροφή που δεν υπάρχει ορατότητα και αν κάποιος επιχειρήσει να
τις αποφύγει θα συγκρουστεί με άλλον σε περίπτωση συνάντησης
(...) Επίσης τις "μικρές λακκούβες" που αναφέρετε θα πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη και σε ποια σημεία είναι και τι επικινδυνότητα έχουν... Τέλος, λέτε ότι ξεκινησατε από το Καλέντζι με διάφορα
νούμερα που πιθανόν είναι αληθινά. Ρωτώ λοιπόν γιατί έξω από το
χωριό στο σπίτι του κύριου Παναγιωτόπουλου στο ύψος της αποθήκης υπάρχουν τουλάχιστον 10 λακκούβες;»
Αυτά γράφτηκαν και ειπώθηκαν έως την ώρα, που έκλεινε η
ύλη της εφημερίδας μας. Μέσα όμως από αυτούς τους διαξιφισμούς στο facebook, θέλουμε να παρατηρήσουμε πώς τα social
media κατέχουν πια μια εξαιρετικά ισχυρή θέση στην κοινωνία
μας και όσο κι αν κάποιοι επιθυμούν, να τα αγνοούν επιδεικτικά ή και να τα χλευάζουν, η επικοινωνία μέσω αυτών έχει γίνει
πιο άμεση και πιο ουσιαστική. Ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε
έναν διεσταλμένο χρόνο, ευρύτατο, όπου ο καθένας μπορεί να
απαντήσει τη στιγμή που μπορεί και όχι τη στιγμή που τίθεται το
ερώτημα. Και όλα αυτά σε κοινή θέα. Μια διαρκής, δυναμική, διαδραστική "αγορά" με την αρχαία έννοια του όρου. Ίσως αυτός
είναι και ο πραγματικός λόγος της ισχυρής επιρροής που έχουν
στους πολίτες.
Τώρα, όσον αφορά στο θέμα των λακκούβων είναι ένα σοβαρό
ζήτημα που δυστυχώς απασχολεί και το Ζευγολατιό και το Καλέντζι και όλες τις Κοινότητες των οποίων οι δρόμοι ταλαιπωρούνται από τη συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων. Στο πλαίσιο
αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν από πλευράς δήμων ώστε το οδικό δίκτυο να είναι ασφαλές για οδηγούς
και οχήματα.

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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100.000 € για αποδυτήρια στο γήπεδο Ζευγολατιού
Βελτίωση δημοτικής
οδοποιΐας στο δήμο
Βέλου-Βόχας
Mετά την ασφαλτόστρωση στις οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου 1) 25ης Μαρτίου 2) Μακαρίου
(δρόμος λαϊκής αγοράς) ολοκληρώθηκε και η ανακατασκευή της οδού ΑΧΕΠΑΝΣ (δρόμος Γυμνασίου Λυκείου Βέλου) με ασφαλτόστρωση και πεζοδρόμια.
Σύντομα δημοπρατείται νέο έργο δημοτικής οδοποιϊας 210.000,00€ για όλο το Δήμο Βέλου Βόχας.

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εντάχθηκε το έργο της κατασκευής αποδυτηρίων
του γηπέδου Ζευγολατιού – με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ μαζί με το έργο της αποπεράτωσης του κλειστού γυμναστηρίου στη
Νεμέα. Αυτό μας πληροφορεί δελτίο τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας όπου μεταξύ άλλων
σημειώνεται: «Κύριος στόχος της αθλητικής
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η ενίσχυση και
η προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Προς αυτή την κατεύθυνση χρηματοδοτείται η
δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών αλλά

και η βελτίωση των ήδη υφιστάμενων ανά την
Ελλάδα. Η υλοποίηση αυτών των δύο έργων
για την Κορινθία είναι ένα σημαντικό πρώτο
βήμα, ώστε να αναβαθμιστούν οι αθλητικές
εγκαταστάσεις της περιοχής μας και να προσελκύσουν ακόμη περισσότερο νέο κόσμο να
ασχοληθεί με τον υγιή αθλητισμό.
Η ένταξη των δύο αυτών έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έγινε έπειτα
από τις συντονισμένες ενέργειες των Βουλευτών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, σε
στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Δημοτικές
Αρχές».

Ξεκίνησε το πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων στο δήμο Βέλου Βόχας
Ο Δήμος Βέλου Βόχας, μετά
την από 24/8/2016 σύναψη
σύμβασης με το Κτηνιατρικό
Κέντρο Κιάτου της Κτηνιάτρου
κας. Ηλιοπούλου Βιολέττας
για την παροχή κτηνιατρικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο προγράμματος στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων
του Δήμου μας, ξεκίνησε τις
στειρώσεις αδέσποτων ζώων.
Ήδη μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί 10 στειρώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίου
και Βέλου και έχει δοθεί προτεραιότητα σε σχολικά κτίρια
και κεντρικά σημεία του Δήμου.

Η προσπάθεια βέβαια μόλις
ξεκίνησε και απομένουν να γίνουν πολλά ακόμη εκ μέρους
του Δήμου, ώστε να υπάρξει
ορατό αποτέλεσμα και να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων.
Η ανωτέρω σύμβαση αφορά
τη στείρωση, σήμανση-καταγραφή, εμβολιασμό και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, που
περισυλλέγονται με φροντίδα
των εθελοντών φιλόζωων και
φιλοζωικών οργανώσεων της
περιοχής και σε συνεννόηση
με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Η Αντιδήμαρχος Μαρία
Καλλίρη, υπεύθυνη του προγράμματος, ευχαριστεί για την

άψογη συνεργασία τους την
5μελή επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δήμο, την κτηνίατρο κα. Ηλιοπούλου Βιολέττα,
την φιλοζωική Κιάτου ΄΄Σχέσεις Στοργής΄΄ καθώς επίσης
και τους ευαισθητοποιημένους εθελοντές φιλόζωους
δημότες που όλοι μαζί έδειξαν
ότι με καλή διάθεση και συνεργασία μπορούμε να έχουμε
άριστα αποτελέσματα.

Δόσης Γιάννης
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Φεστιβάλ Θεάτρου για
2η χρονιά στο Κιάτο

Το Ν.Π. Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού
του δήμου Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» διοργανώνει
φέτος για δεύτερη φορά το Φεστιβάλ Θεάτρου. Το
Φεστιβάλ είναι μια γιορτή «συνάντησης» θεατρικών ομάδων της Κορινθίας, η οποία φέρνει κοντά
ομότεχνους, προβάλλει τη δουλειά τους και δίνει
άλλη δυναμική στον πολιτισμό μας.
Εννοείται ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό
χαρακτήρα. Κριτής είναι το κοινό των παραστάσεων που θα ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου στο Κιάτο μέχρι και τα μέσα Μαρτίου
2017. «Η ΜΗΚΩΝΗ» προσκαλεί και φέτος ομάδες
συλλόγων αλλά και ανεξάρτητες θεατρικές
παρέες που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται
στο νομό Κορινθίας.
Σκοπός είναι να αναδειχτεί η τοπική, κυρίως,
δημιουργία και το θεατρόφιλο κοινό να έχει την
ευκαιρία να απολαύσει σε συμπυκνωμένο χρόνο
τις κορινθιακές παραγωγές σύμφωνα με το πρόγραμμα που σύντομα θα ανακοινωθεί.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών - ΚΑΡΠΑ
στο ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Με την προσέλευση πολλών δημοτών πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 το Πρόγραμμα Πρώτων ΒοηθειώνΚΑΡΠΑ σε συνεργασία με την ΕΔΟΚ στο 1ο ΕΠΑ.Λ.
Κιάτου στην περιοχή του Αγ. Νικολάου από τις
10π.μ. - 14.μ.μ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διευρυμένο που αφορά στην Καρδιοαναπνευστική
Ανάνηψη και στις βασικές Α’ Βοήθειες.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε
γονείς, σε ηλικιωμένους, σε εργαζόμενους του
Δήμου (συνεργεία, αθλητικά κέντρα, παιδικούς
σταθμούς, κοινωνική πρόνοια), συλλόγους αθλητικούς, φυσιολατρικούς, περιηγητικούς, σωματεία

Ξεκίνησε το
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Για μία ακόμη χρονιά θα λειτουργήσει
το Κοινωνικό Φροντιστήριο
στο δημο Σικυωνίων...πληροφορίες
στο Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας τηλ.: 2742360117

και συλλόγους εργαζομένων, προσκόπους και
πολλούς άλλους.
Διοργανώθηκε στο Δήμο Σικυωνίων διαδραστική
εκδήλωση θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης θεμάτων όπως η καρδιοπνευμονική ανάνηψη, ξένο σώμα στο λάρυγγα-πνιγμονή, λιποθυμία,
δηλητηρίαση από οινόπνευμα (μέθη), τραύμα,
αιμορραγία, ρινορραγία, έγκαυμα, διάσειση, διάστρεμμα, τσίμπημα σφήκας-μέλισσας, ηλίαση,
υποθερμία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ενώ συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. καθώς
και σχολείων της ευρύτερης περιοχής.

MC CORMICK F90 GE E LINE

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA CT126

Κινητήρας Briggs & Stratton 12,5 ΗΡ. Πλάτος κοπής 77 cm. Ύψος κοπής 20-80 cm.
Με ενσωματωμένο συλλέκτη. 6+1 ταχύτητες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

από 2.706€

1.999€

28.000€

O

STARK
4400 T

ΙΣ

ΧΟ

ΡΤ
ΟΚ

ΟΠ

ΤΙΚ

ΑE

FC

ΜΕΤΡΗΤΟ

Κινητήρας PERKINGS
4400cc 83 HP.
4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, κιβώτιο
ταχυτήτων 16 εμπρός + 16 πίσω
με ρεβέρσα και έρπουσα. 4Χ4.
Υδραυλικά δισκόφρενα
και τιμόνι ΚLIMA.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
SUBARU
MASTER 280

STARK
8460

από 418€

από 596€

319€

Κινητήρας 5,7 ΗΡ, μέγιστη παροχή:
28lt/min μέγιστη πίεση:35 At

410€

από 590€

430€
ΔΙΧΤΥ
ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΦΑΣΑ
από 68€
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
6Χ12m

ΧΤΕΝΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
12V

630€

55€

1700€

ΚΟΣΚΙΝΕΣ

FELCO 820

Μικρομετρική ρύθμιση
κεφαλής κοπής

Λεπτό σώμα εργαλείου, φιλικό
στον χρήστη ( από 36mm)

από 312€

250€

από 143€

Σκανδάλη με ελατήριο
φιλική στον χρήστη
Λειτουργία
ημι-ανοίγματος

ΒΕΡΓΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΑΛΜΙΚΟΣ
ΑΧΙΝΟΣ

120€

Δυνατότητα κοπής από 1 έως 45mm

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA
38cc 1,9 HP 40cm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
HUSQVARNA 553R

Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης, εργονομική χειρολαβή,
κεφαλή μεσινέζας Τ45χ και δίσκος χορτοκοπής από 578€

από 274€

499€

189€

MPF

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ DRAGONE
ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

1,75 m

από 4200€

38με00
€
ΦΠΑ

1,60 m

από 3800€

35με00
€
ΦΠΑ

1,40 m

από 3500€

33με00
€
ΦΠΑ

από 627€

450€

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
LONCIN MASTER LC750

Iσχυρός κινητήρας 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
δύο ταχύτητες εμπρός+1 όπισθεν
Ρυθμιζόμενο τιμόνι, πλάτος εργασίας:90cm

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με πιστωτική κάρτα
Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per lavorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bearbeitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

www.dragoneweb.org

τηλ.

27420 35333

email:gpsillas@hotmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

10 Καράτε
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θριάμβων συνέχεια για την ομάδα του Αργ. Κωνσταντίνου
Κατέκτησε την 1η θέση στην κατάταξη των μεταλλίων
στο Κύπελλο Έγχρωμων και Μαύρων Ζωνών Νοτίου Ελλάδος

Σ

τις 6 Νοεμβρίου διεξήχθη το Κύπελλο Έγχρωμων και Μαύρων Ζωνών Νοτίου Ελλάδος, που έλαβε χώρα στο δημοτικό στάδιο της
Αμαλιάδας, στο οποίο φυσικά αγωνίστηκαν και οι
αθλητές του Αργύρη Κωνσταντίνου.
Η ομάδα του Α.Σ. Ακάμα προπονούταν αδιάκοπα
το διάστημα που μεσολάβησε, από τις αρχές Σεπτέμβρη έως το κύπελλο, με αποτέλεσμα οι κόποι
αθλητών και προπονητή να ανταμειφθούν. Πώς;
Κατακτώντας την 1η θέση στην κατάταξη των
μεταλλίων με 36 χρυσά, 31 ασημένια και 30
χάλκινα μετάλλια, δηλαδή 97 στο σύνολο!
Ο Αργύρης, υπερήφανος για τα παιδιά του, δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που ο Α.Σ. Ακάμας
καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσα πολλά μετάλλια και συγκεκριμένα τόσα χρυσά μετάλλια σε ένα
καθ'όλα απαιτητικό και με μεγάλη αθλητική απήχηση κύπελλο.
Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές του ήταν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους και αγωνίστηκαν με
μυαλό, τακτική και πολύ καλή καθοδήγηση, προερχόμενη από την καρέκλα του προπονητή τους.
Ήταν όλοι καλά προετοιμασμένοι, συνειδητοποιημένοι και αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα το οποίο
δικαίωσε τόσο τον ίδιο τον Αργύρη ως προπονητή,
όσο και τα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους που
δείχνουν εμπιστοσύνη και στηρίζουν το έργο του!
Επίσης δήλωσε πως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Κακοταρίτη, ο οποίος φιλοξένησε
όλους τους συλλόγους της Νοτίου Ελλάδος στον
τόπο του και έστησε αλάνθαστα, κατά την άποψη
του ίδιου του Αργύρη, τους αγώνες στο Στάδιο την
Αμαλιάδας. Υπήρχε συντονισμός χρονοδιαγράμματος και αγώνων, ασφάλεια για τα παιδιά που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, όμορφο, οικείο
και καθαρό περιβάλλον. Τέλος εύχεται καλή αρχή
στο νέο πρόεδρο της Νοτίου Ελλάδος και δάσκαλο
του κύριο Νικολούδη ο οποίος έχει να προσφέρει
πολλά στο καράτε μέσα από τη θέση που του ανατέθηκε.
Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Αναμένεται μια
χρονιά με πολλές εκπλήξεις!

Ε
Α
ΜΕΝ

Α
Κ
Ι
Ν
ΛΛΗ

ΤΑ
Α
Ε
Ρ
Κ

ς
α
σ
α
ι
γ
ε
ς
μ
α
υ
μ
ο
α
ζ
ά
ίδ
μ
τ
ι
Α
ν
ο
Τ
ο
τ
Κ
ρ
ε
φ
ε
ι
μ
α
υ
κ
ΕΚΛΕ
ο
ν
ή
ά
χ
β
ο
ς
μ
σ
α
α
ο
σ
λ
ρ
ι
α
π
ζ
ν
έ
η
α
ν
π
ά
έ
α
ν
μ
ρ
ι
τ
η
ρ
υ
ο
ε
γ
τ
μ
γ
η
α
ε
ι
γ
καθ στή και
ς
έ
ι
δ
υ
ο
ω
χ
ι
ν
λ
γ
ς
ν
έ
η
κ
τ
ι
τ
σ
με
γευ
Γ
Ε
Λ
Ι
Π
Ε

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

Σάββατο 19
Νοεμβρίου
6.00 μ.μ.
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΈΙΟΥ

ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

είσοδος ελεύθερη

43 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου
εκδήλωση-αφιέρωμα

6.00-10.00 μ.μ.
ΈΚΘΈΣΗ ΓΝΗΣΙΩΝ αντιστασιακών
ντοκουμέντων, αφισών, βιβλίων,
προκηρύξεων κ.α.
7.30 μ.μ.
Συζήτηση με συμμετέχοντες
στα γεγονότα της εξέγερσης
Το βιβλιοπωλείο ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους

σε εκδήλωση

με αφορμή τις νέες περιπέτειες
του δαιμόνιου ντετέκτιβ Κλουζ

ΟΙ ΜΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΜΠΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΙ, ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ο ντετέκτιβ Κλουζ αναλαμβάνει
να ξεδιαλύνει νέες
μυστηριώδεις υποθέσεις.
Αν έχεις φαντασία
και καλά ακονισμένο μυαλό,
έλα να λύσεις γρίφους και μυστήρια.
Την εκδήλωση εμψυχώνει
η ομάδα «Δον Κιχώτες».

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!
Για παιδιά από 5 ετών

5.00 μ.μ.

Πολυχώρος Βιβλιοπωλείου ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (παραλία Βραχατίου Κορινθίας)

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ • ΕΚΘΕΣΗ

Εγκαίνια

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ τηλ.:27410 51133 email:bitsakoubooks@gmail.com

Προσκαλείσθε
την Κυριακή 27 Νοεμβρίου
στις 7.00 μ.μ.,
στον πολυχώρο του
βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου
στην παραλία Βραχατίου,
με κρασί, τοπικούς μεζέδες
και μουσική.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ:

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά, με την διαδραστική παρουσίαση των βιβλίων του παιδικού ήρωα
‘’Ντετέκτιβ Κλουζ’’ το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 5.00 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
-Ενδιάμεσα το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 6.00 μ.μ. θα γίνει έκθεση αρχειακού υλικού με μπροσούρες,
εφημερίδες, έρευνες για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και συζήτηση με συμμετέχοντες ….
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
-ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Περιήγηση,ξενάγηση, ανάγνωση, έρευνα.Πολλές πρώτες εκδόσεις βιβλίων όπως βγήκαν την εποχή που
κυκλοφόρησαν, ανάμεσα τους και πρώτες εκδόσεις ξένων συγγραφέων (Βίκτωρ Ουγκώ κ.α, στη μητρική
τους γλώσσα) έγγραφα,χειρόγραφα,γκραβούρες,αφίσες,εφημερίδες εποχής κ.α
Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 5.00 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ,ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ κ.α
Οι ημερομηνίες αυτών των δραστηριοτήτων θα ανακοινώνονται, από τοπικά και πανελλαδικά μμε και από
την σελίδα του βιβλιοπωλείου.
-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Εκπαιδευτικά, διαδραστικά, θεατρικά παιχνίδια, λέσχη ανάγνωσης για ενήλικες και παιδιά,εργαστήρια
γραφής,χειροτεχνίας κτλ. Προτάσεις και δράσεις εθελοντικής συμμετοχής καλωσορίζονται με μεγάλη χαρά.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

14 Θέατρο
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΉΣ"

Τεράστια επιτυχία για τον "Φον Δημητράκη"!
Ο «Φον Δημητράκης», το κορυφαίο έργο του Δημήτρη Ψαθά,
είναι μια σπαρταριστή σάτιρα πάνω σ' ένα επίκαιρο θέμα: το
πάθος για εξουσία. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σ' ένα αστικό σπίτι
της Αθήνας της Κατοχής του 1942. Δημήτρης Χαρίτος είναι ένας
αποτυχημένος και δειλός πολιτευτής, ο οποίος μέσα στην Κατοχή
βρίσκει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο,
να γίνει Υπουργός, συνεργαζόμενος όμως με τους Γερμανούς. Η
οικογένειά του σε αντίθεση με εκείνον αποτελείται από πατριώτες, ο γιός του είναι αντάρτης, η κόρη είναι στην αντίσταση, ενώ ο
αδερφός του ο Λεωνίδας διακινεί στα κρυφά πολεμοφόδια στους
αντάρτες!
Η παράσταση, κάτω από την έξοχη σκηνοθετική ματιά της Άννας Ρότσιου και μέσα στο μινιμαλιστικό σκηνικό που ζωγράφισε
η Βούλα Παρασκευά, ακροβατεί ανάμεσα στα κωμικά και δραματικά στοιχεία της. Προκαλεί ένα συνεχές χαμόγελο, άλλοτε
διασκέδασης και άλλοτε πικρόχολο καθώς η υπόθεση του έργου
διαδραματίζεται σε μια σκληρή εποχή και ξεσκεπάζει τις υπαρξιακές παλινωδίες των ανθρώπων που διψούν για αναγνώριση. Και
βέβαια πρέπει να αναφερθούμε στην προσεκτική επιμέλεια και
διαχείριση του φωτισμού αλλά και της μουσικής από τον Γιώργο
Καλλιανιώτη αλλά και στο μακιγιάζ και τα χτενίσματα της Μαρούλας Θάνου που αποδίδουν με ακρίβεια το ύφος της εποχής.
Φωτογράφος της παράστασης ήταν η Μαρία Ανδρικοπούλου,
της οποίας οι φωτογραφίες από τις πρόβες στελεχώνουν το πρόγραμμα και ακούραστη υποβολέας η Αριστέα Παρασκευάκου.
Σημαντική, τέλος, ήταν η συμβολή του Δημήτρη Κοΐνη που κατασκεύασε τα σκηνικά αλλά και όλου του θιάσου που επιμελήθηκε
τα κουστούμια.
Κλείνουμε το σύντομο σημείωμα με μια φράση από το εξαιρετικό
σημείωμα της σκηνοθέτιδας στο πρόγραμμα της παράστασης:
«Σε αυτό το έργο δεν γελιοποιείται ένας άνθρωπος, αλλά μια νοοτροπία, ένα φαύλο κοινωνικό και πολιτικό ιδεώδες».

Η υπουργίνα Μαρία Χαρίτου
(Σόφη Ανδρικοπούλου)

Ο μπαρμπα-Λεονάρδος
(Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος)

Η ξεκαρδιστική παράσταση συνεχίζει την επιτυχημένη διαδρομή της
για τρεις ακόμη παραστάσεις μέσα
στο Νοέμβριο. Το Σάββατο 19 &
26 του μηνός στις 8.30 το βράδυ
και την Κυριακή 20 στις 8.00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου
ο "Φον Δημητράκης" περιμένει να
τον απολαύσετε! Οι παραστάσεις Θα
συνεχιστούν και τον Δεκέμβριο τα
Σαββατοκύριακα 3-4 και 10-11 Δεκεμβρίου αφού το κοινό έχει υποδεχθεί με μεγάλη αγάπη την παράσταση και οι θέσεις στο Πολιτιστικό
Κέντρο Μπολατίου κλείνουν εν ριπή
οφθαλμού. Είναι χαρακτηριστικό
ότι την ώρα που έκλεινε η ύλη της
εφημερίδας μας (Δευτέρα 14 Νοεμβρίου) υπήρχαν διαθέσιμες μόνο
20 θέσεις για το Σάββατο 26 Νοεμβρίου! Κρατήστε λοιπόν έγκαιρα τις
θέσεις σας για να απολαύσετε την
καλύτερη θεατρική παράσταση του
φετινού χειμώνα!
Τιμή εισόδου: 8 ευρώ
Φοιτητικό - μαθητικό
& ανέργων: 5 ευρώ.
Για κρατήσεις θέσεων:
6945871808 - 6946524680 –
6940731760

...ο υπουργός
με την αγαπημένη του καρέκλα!

...η κόρη του Φον Δημητράκη (Γεωργία
Δαρσινού) με τον Ζαρλά (Παναγ. Δημάκη)

(οι εξαιρετικές φωτογραφίες που δημοσιεύουμε ανήκουν στον Φώτη Ντόντο.)

Ο "τυφλός" ακορντεονίστας
(Πέτρος Παππάς)
Ο Υπουργός (Γιάννης Πάτσιος)
μετά της συζύγου (Σόφη Ανδρικοπούλου)

Ο διπρόσωπος Ζαρλάς
(Παναγιώτης Δημάκης)

Ο ριψοκίνδυνος Σεραφείμ
(Δημήτρης Κουσουλός)

Η ζουμπουρλού Ιουλία
(Ελένη Παπαγεωργίου)

Οι αμίλητοι πελάτες
(Χρήστος Πανάς-Ευάγγελος Κωστάκης)

Η φοβισμένη αυγουλού και η τσαχπίνα Κατίνα
(Αφροδίτη Καπετάνου-Αριστέα Παρασκευάκου)

Ο αστυνομικός του υπουργού
(Κώστας Καλλίθρακας)

Ο Γιάννης (Θεόδωρος Τάτσιος)
στο ρόλο του πληροφοριοδότη

...και η κατοχική έκδοση της "Γνώμης Πολιτών"
για τις ανάγκες της παράστασης!

Οι αδελφοί Χαρίτου: Ο Λεωνίδας (Μπάμπης
Ανδρικόπουλος) και ο Δημητράκης (Γιάννης Πάτσιος)

FOOD & MORE...

Μεσογειακές γαστρονομικές προτάσεις
με έντονες ελληνικές πινελιές
Στην παραλία Βραχατίου και με θέα τον Κορινθιακό κόλπο και τα Γεράνεια, ο γνωστός και
αγαπητός σε όλους ÇΝαυτικός ΌμιλοςÈ ανοίγει
τα φτερά του για νέους προορισμούς με στόχο
να εμπλουτίσει τη γαστρονομική σκηνή της
περιοχής μας και να μας στείλει ένα ιδιαίτερο
γευστικό ταξίδι.
Στον 1ο όροφο, λοιπόν, του κτηρίου λειτουργεί το ομώνυμο εστιατόριο, που στόχο έχει
να υπηρετήσει την τέχνη της απόλαυσης της
εκλεκτής τροφής και τη γαστρονομία σε απολύτως προσιτές τιμές μέσα σε ένα εκλεκτό περιβάλλον.
Στο μενού του θα βρείτε μεσογειακή κουζίνα
με επιρροές από την Ιταλία και τη Νότια Γαλλία με ύφος elegant bistro και δυνατές πινελιές ελληνικών γεύσεων, που συνοδεύεται από
έναν προσεκτικά σχεδιασμένο κατάλογο κορυφαίων κρασιών.
Κι αν βρεθείτε Κυριακή πρωί στο cafe του Ναυτικού Ομίλου που λειτουργεί στο ισόγειο, θα
έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα μοναδικό κυριακάτικο brunch με λογιών-λογιών
λιχουδιές και εκλεπτυσμένες γευστικές προτάσεις.
Με όλα αυτά υπ’ όψιν, δεν μένει παρά να βάλετε στα άμεσα σχέδια σας μια επίσκεψη στο
ÇΝαυτικό ΌμιλοÈ στην παραλία Βραχατίου για
να ζήσετε από κοντά το γευστικό ταξίδι ατενίζοντας την υπέροχη θέα προς τον Κορινθιακό!

Info
Παραλία Βραχατίου
τηλ. 6971 797179, 6936 706035
Ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή & Σάββατο βράδυ από 9.00 μμ
Κυριακή μεσημέρι από 12.00 μμ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

16 Τα εν Δήμω...
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μικρά και διάφορα
Πρωινό με τοπικά
προϊόντα θα
προσφέρουν τα
ξενοδοχεία της
Κορινθίας

Στη μνήμη του Δημήτρη Κοΐνη...

Ταρσινά '97- Νεοι Στιμάγκας 4-1
«Το Ελληνικό Πρωινό είναι μια
πρωτοποριακή πρωτοβουλία
του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος που
συνδέει και αξιοποιεί τον
πολιτισμικό- γαστρονομικό
πλούτο της χώρας με την
ελληνική ξενοδοχεία»
δήλωσε σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην ΕΡΤ
Τρίπολης ο πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Κορινθίας
Δημήτρης Παππάς.
Η ένωση προγραμματίζει την
παρουσία και πιστοποίηση
του Ελληνικού ΠρωινούΚορινθίας σε εκδήλωση που
θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο
12 Νοεμβρίου στο Βραχάτι
Κορινθίας, με την συμμετοχή
των μελών της, θεσμικούς
φορείς του τουρισμού και
εμπορίου, προμηθευτές
αγροτικών προϊόντων αλλά και
συλλόγους.
«Η Κορινθία, σύμφωνα με
τον κ. Παππά, θα πρέπει να
συμπεριληφθεί ως η δεύτερη
περιοχή της Πελοποννήσου,
η πρώτη είναι η Λακωνία,
που μπορεί να προσφέρει στα
ξενοδοχεία, πρωινό με όσο
πιο πολλά αγνά και μοναδικά
προϊόντα της κορινθιακής γης
και με παραδοσιακά τοπικά
εδέσματα».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα,
το οποίο έχει σχεδιαστεί και
υλοποιείται μεθοδικά από το
2010 με βασικό σκοπό τον
εμπλουτισμό του. Ήδη έχουν
υπογραφεί Πρότυπα Ελληνικού
Πρωινού σε 31 περιοχές της
χώρας και συμμετέχουν στο
πρόγραμμα πάνω από 770
ξενοδοχεία.

Τη νίκη τους στον αγώνα με τη Στιμάγκα
αφιέρωσαν οι παίκτες των Ταρσινών στον
συγχωριανό τους Δημήτρη Κοΐνη με μια
λιτή ανακοίνωση που ανέφερε:
«Η σημερινή νίκη είναι αφιερωμένη στον
συγχωριανό μας και μέλος της διοίκησης Κοΐνη Δημήτρη ετων 46 που μας αφησε ξαφνικά πριν λίγες μέρες. Κρατήσαμε 1 λεπτού
σιγή στη μνήμη του που δεν θα σβήσουμε
ποτέ απο το μυαλό και την καρδιά μας. Δημήτρη θα σε θυμόμαστε για πάντα. Καλό πα-

ράδεισο.
ΕΝΔΕΚΑΔΑ: Αλεξόπουλος, Μάρκου, Κοΐνης, Λαδάς, Μητρούλιας, Βορινιώτης, Βαρδουνιώτης Β., Μανιάς, Ιωάννου, Κωστούρος, Μπάρτζης ΑΛΛΑΓΕΣ: Ραυτόπουλος,
Καραθάνος, Κέβιν Χισάη. ΣΚΟΡΕΡ: Κωστούρος 2, Μπάρτζης,Βορινιώτης
Καλωσορίζουμε και τον νεαρό Ευθύμιο
Κωστούρο στην ομάδα μας μεταγραφή απο
Ελλάς Βέλου. Έκανε σεφτέ σήμερα στην
πρώτη του συμμετοχή με 2 γκόλ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Κοκκωνίου “ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ”, σε συνεργασία με την ψυχολόγο κ. Τσαούση Αγγελική, σας προσκαλεί
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 6.00 μ.μ
σε ομιλία και ανοικτή συζήτηση με θέμα:
«Χτίζω σχέσεις σε περιόδους κρίσης».
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο
του Καφέ «Παραλία» στην παραλία Κοκκωνίου.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Εκλογές για εκπρόσωπο
στον ΑΟΣΑΚ
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Ανακοινώνει ότι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 399/02-11-2016
έγγραφο του Πρωτοδικείου
Κορίνθου
Την 25ην Νοεμβρίου του έτους
2016 ημέρα της εβδομάδας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00
π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί
σε ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού συμβουλίου η εκλογή
αντιπροσώπων στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του
άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58
Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε
με την απ’ αριθμ. 11979/26-6-82
κοινή απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και
Γεωργίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται
όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί
να θέση υποψηφιότητα για την
εκλογή του, είτε τακτικού είτε
αναπληρωματικού για το Δ.Σ.
να υποβάλλει σχετική αίτηση
έως και την 24-11-2016 και
να παραβρεθεί την ημέρα της
συνεδριάσεως στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σικυωνίων
(Γ. Γεννηματά 2_ στο Κιάτο).

Κλιμάκιο Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στο
Νοσοκομείο Κορίνθου
Κλιμάκιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO),
βρέθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου
και ειδικά στην ΜαιευτικήΓυναικολογική κλινική, στο πλαίσιο
της Διεθνούς Καμπάνιας σχετικά
με τις Καισαρικές Τομές.
Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν
οι Petr Velebil, Jachym Kucera
and Alexandre Lourenco, «Είναι
ιδιαίτερη τιμή για μένα και για όλους
τους Συνεργάτες μου, που ένας
Διεθνής Οργανισμός μας επέλεξε,
αναγνωρίζοντας την προσφορά
μας και τις δραστηριότητες μας με
μοναδικό γνώμονα το σεβασμό
στη γυναίκα κατά την πλέον ιερή
στιγμή της ύπαρξης της» σχολίασε
ο διευθυντής της Κλινικής
Νίκος Καμπάς. Ευχαρίστησε δε
όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή
την επίσκεψη εκ μέρους του
Υπουργείου Υγείας, καθώς και
την Διοίκηση του Νοσοκομείου
Κορίνθου για την αμέριστη
συμπαράσταση.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Rap Group: Από ένα σωρό σκουπίδια, παράγουμε
προϊόντα, πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες μας
Μια αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης
απορριμμάτων προσπάθησε να αναδείξει η RAP GROUP, στο περίπτερό της,
στην «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO», στην
Τρίπολη. Συμβολικά βέβαια, και με ένα
μεγάλο σε μέγεθος, λιτό και φυσικά
με ενδεικτικό περιεχόμενο περίπτερο,
έδειξε την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Την απόλυτη κυριαρχία... του πράσινου κάδου, όχι μόνο τη βιώνουμε
ως πραγματικότητα, αλλά κανένας δε
δείχνει διατεθειμένος να κάνει κάτι ουσιαστικό για να αλλάξει.
Τα σύμμεικτα, θεωρούνται πραγματικά... σκουπίδια και μόνο έτσι τα
διαχειριζόμαστε, είτε χρησιμοποιώντας
το ιδιαίτερο ανάγλυφο των περιοχών
μας (βουνά, ρέματα, κτλ.) είτε χώρους
ιδιαίτερα διαμορφωμένους (ΧΑΔΑ) που
η τόσων χρόνων χρήση τους μας έχει
δώσει την αίσθηση της νομιμότητας αυτής της διαδικασίας.
Τους καφέ κάδους τους βλέπουμε με
δυσκολία... κι όμως θα μπορούσαν να
απορροφήσουν το 30-50% του βάρους
των αποβλήτων μας, αλλά..…., αλλά
κανείς δεν είναι διατεθειμένος να προσπαθήσει.
Όλα τα οργανικά μας απόβλητα (αποφάγια, φρούτα κτλ ) θα μπορούσαν αντί
για πρόβλημα, να γίνουν η απαραίτητη πρώτη ύλη για τη δημιουργία του
compost και τη χρήση του στον κήπο
και στις γλάστρες μας.
Εμείς βέβαια, τα απορρίπτουμε μαζί
στους κάδους, δημιουργώντας έτσι
δυσάρεστες οσμές και υγρά, προκαλώντας έτσι την παρουσία εντόμων και
μικρών ζώων, και πέρα από τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα στη γειτονιά μας,
είναι πιθανή η εμφάνιση προβλημάτων
υγείας στους κατοίκους.

Όσο για τους μπλε κάδους και την
ανακύκλωση, είναι αλήθεια ότι κουραστήκαμε για χρόνια ν’ακούμε απ’ όλους
να ανακαλύπτουν την ανακύκλωση...
στα λόγια, ...να κάνουν αναλύσεις, μαζί
με δηλώσεις για ποσότητες, πόσο άραγε
είναι πραγματικές...; και τελικά να βιώνουμε λόγια... λόγια... πολλά λόγια, αλλά
το αποτέλεσμα μικρό, πολύ μικρό σε
σχέση με τη δυνατότητα, τις ανάγκες, τα
ωφέλη, αλλά κυρίως με τα λόγια...
Στην άλλη πλευρά του περιπτέρου
ένα σχεδιάγραμμα και μία φωτογραφία
του κέντρου ανακύκλωσης, του Ομίλου
ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ στο Μπολάτι Κορινθίας, δείχνει απομονωμένο και μακριά
από διαθέσεις, σχεδιασμούς και πρωτοβουλίες των δημοτικών αρχόντων.
Ναι, φυσικά και υπάρχουν μονάδες
στην Κορινθία και στην Πελοπόννησο
που μπορούν να βοηθήσουν στη λύση
του προβλήματος της διαχείρισης των
απορριμμάτων. Δεν επαρκούν, και ούτε
βέβαια μπορούν να καλύψουν τα πά-

ντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει
να κλείσουν, γιατί αναδεικνύουν την
αναποφασιστικότητα και την αναποτελεσματικότητα των ιθυνόντων.
Μπορεί βέβαια μια εικόνα να ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, όμως υπάρχουν
και δύσπιστοι, γι’αυτό και το βίντεο που
δείχνει τη διαδικασία και τη λειτουργία
του ΚΔΑΥ στο Μπολάτι Κορινθίας ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση, και φυσικά
υπήρχε στο περίπτερο προς ενημέρωση των επισκεπτών.

Στο τέλος του βίντεο και μαζί με τη
φωτογραφία των εργαζομένων, από
τους 55 συνολικά, έρχεται και το μήνυμα του Ομίλου Εταιριών Π. και Δ. Ραψωματιώτη που είναι:
Από ένα σωρό σκουπίδια,
παράγουμε προϊόντα,
πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες μας.
Έχουμε τη δύναμη να δίνουμε ζωή
εκεί που φαίνεται να μην υπάρχει.
Ραψωματιώτης Δημήτρης

Γνώμη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

ΝΙΚΑΡΈΤΗ: Η άγνωστη αρχαία
Κορίνθια Μαθηματικός

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ
ΑΓΑΠΗΣ
Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789604107827
Αριθμός σελίδων: 592

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κίρκη, το ξακουστό μαγαζί
με τα βοτάνια και τα μαντζούνια στη σκεπαστή αγορά των
Χανίων. Αφού κλείδωσε την
πόρτα του, η αέρινη φιγούρα με τα κατακόκκινα μαλλιά κάρφωσε πάνω της ένα
χαρτόνι που έγραφε: «Κλειστό λόγω…» Υπάρχει άραγε
δικαιολογία για μια μάνα που
εγκαταλείπει το παιδί της;
Μέχρι πού είναι δυνατόν να
φτάσει μια βασανισμένη γυναίκα; Πόσο μπορεί να καθορίσει ένας άντρας τις επιλογές της; Η Ακριβή, η Μάγισσα
της αγοράς, με τα σμαραγδένια μάτια της μαλακώνει
την ψυχή του ανθρώπου και
τη γητεύει, και η Ελπίδα, η
γλυκιά μαυρομάτα, κοντά
της βρίσκει καταφύγιο από
τα λάθη της. Οι δυο γυναίκες
θα δεθούν με φιλιά μπιστικιά
που θα κρατήσει μια ζωή.
Ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας όμως έμελλε να τις ρίξει
στην ίδια άβυσσο. Αξίζει τελικά κανείς μια δεύτερη ευκαιρία; Θα δικαιωθούν ποτέ τα
λόγια της Ακριβής πως όταν
αποφασίσεις να σηκώσεις τα
χέρια ψηλά και να διεκδικήσεις τ’ αστέρια, ο ουρανός
χαμηλώνει μόνο για σένα;
Μια ιστορία βασισμένη σε
πραγματικά γεγονότα, που
έγινε θρύλος στην Κρήτη,

ξεδιπλώνεται σε αυτό το
υπέροχο μυθιστόρημα που
μας ταξιδεύει μέσα από πικρά παιχνίδια της ζωής, μάγια γιατρικά και αγάπες αθάνατες.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ένα υπέροχο μυθιστόρημα
όπου ανασαίνει η Κρήτη κι
ένας απόλυτος ύμνος στην
αληθινή φιλία.
Μας βυθίζει σ’ έναν κόσμο
διαφορετικό, γεμάτο μαγεία
και συναίσθημα.
Ένα βιβλίο όπου από παντού αναβλύζει πλουσιοπάροχα η αγάπη.
Πολύ πετυχημένες οι
εναλλαγές των συναισθημάτων. Από τη χαρά και το
γέλιο να περνά κανείς στη
συγκίνηση, αλλά και να πονά
μαζί με τους ήρωες της ιστορίας. Μια αφήγηση γεμάτη
ανατροπές, που παράλληλα
εξιστορεί γεγονότα εφτά δεκαετιών περίπου.
Ο απόλυτος δεσμός μάνας
– παιδιού, η κακοποίηση των
γυναικών, ο έρωτας, η ξενιτιά είναι και αυτά κυρίαρχα
στοιχεία του βιβλίου.
Μια μοναδική, δυνατή, λυρική γραφή που σε παρασέρνει μέχρι τη τελευταία σελίδα

του, με τρόπο που δεν κουράζει καθόλου! Πολύ απλά o
αναγνώστης δεν θέλει να τελειώσει η ιστορία, και μόλις
φτάνει στη τελευταία σελίδα,
οι 592 σελίδες να μοιάζουν
δραματικά λίγες.
Μπορεί να βασίζεται σε
έναν θρύλο της Κρήτης, αλλά
οι χαρακτήρες είναι ολοκληρωμένοι και ξεπηδούν μέσα
από τις σειρές του βιβλίου
ολοζώντανα μπροστά μας.
Κι ένα μήνυμα προς εμάς
όλους: Αν θέλουμε κάτι
πραγματικά πολύ, αξίζει να
παλέψουμε γι’ αυτό, γιατί
που ξέρεις ….. όταν αποφασίσεις να σηκώσεις τα χέρια
ψηλά και να διεκδικήσεις τ’
αστέρια, ο ουρανός μπορεί
να χαμηλώσει μόνο για σένα.

Λίγα λόγια
για τον συγγραφέα
Η Μαρία Παπαδάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης,
όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε
λογιστική και αγγλικά, και έχει
συνεργαστεί με το διαδικτυακό περιοδικό "Μουσικόραμα".
Είναι καταξιωμένη στιχουργός,
έχοντας σπουδαίες συνεργασίες στο ενεργητικό της και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το
πρώτο της μυθιστόρημα "Τι γυρεύω εγώ εδώ;" ακολούθησε
την ποιητική συλλογή "Αγάπες
δροσουλίτες". Το δεύτερό της
μυθιστόρημα, "Κλειστό λόγω
αγάπης", βασίζεται σε αληθινά
γεγονότα. Ζει στην Αθήνα και
είναι παντρεμένη. Για την ιστορία της Ακριβής (ηρωίδα του
βιβλίου της), η συγγραφέας
έγραψε τους στίχους για το τραγούδι "Λόγω αγάπης", που το
ερμήνευσε ο Βασίλης Λέκκας,
σε μουσική της Βάσως Αλλαγιάννη.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Γράφει ο Ιωάννης Μπούλιας
Επειδή το 93% με 97%
των αρχαίων ελληνικών
κειμένων έχει καταστραφεί,
σήμερα αγνοούμε το αντίστοιχο ποσοστό του αρχαίου
πολιτισμού μας. Δηλαδή, με
αυτά τα ελάχιστα (3% έως
7%) τα οποία γνωρίζουμε,
θαυμάζουμε τον αρχαίο πολιτισμό του έθνους μας. Ας
φανταστούμε, λοιπόν, πόσο
θα τον θαυμάζαμε εάν γνωρίζαμε το σύνολον των κειμένων μας.
Μεταξύ των χαμένων αρχαίων χειρογράφων, είναι
τα έργα της μαθηματικού
Νικαρέτης.
Για τη Νικαρέτη, δυστυχώς, γνωρίζουμε λίγα
πράγματα. Εμμέσως, από
τις αναφορές άλλων επιστημόνων, μαθαίνουμε ότι η
μαθηματικός και φιλόσοφος
Νικαρέτη ήταν Κορίνθια
(«Νικαρέτη η Κορινθία»),
πιθανότατα διάσημη, εποχής τελών Δ΄ αιώνος προ
Χριστού. Ορισμένοι όμως
μελετητές, πιστεύουν ότι
καταγόταν από τα Μέγαρα.
Η ίδια, συγκαταλέγεται
στη χορεία των σπουδαίων
Ελληνίδων οι οποίες υπηρέτησαν με τόση αξιοπρέπεια
και θέρμη τη μαθηματική
επιστήμη ανά τους αιώνες.
Τέτοιες, επί πλέον της Νικαρέτης, υπήρξαν οι Εχεκράτεια και Αξιοθέα από τον
Φλ(ε)ιούντα, στη Νεμέα, η
Βοιώ από το Άργος, η Αίθρα
από την Τροιζήνα, η Θεανώ
από τον Κρότωνα, η Υπατία
από την Αλεξάνδρεια κ.ά.
Στη Νικαρέτη, κατά τον
Ν. Χατζηδάκι, οφείλεται
η επαναδιατύπωσις και η

απόδειξις του θεωρήματος:
“ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΚΒΛΕΙΘΕΙΣΗΣ, Η ΕΝΤΟΣ ΓΩΝΙΑ ΕΚΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΓΩΝΙΩΝ
ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙ”.
Αναφέρεται από τον Ν.
Χατζηδάκη ως “ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΣ”.
Την αναφέρει ακόμα και ο Ε.
Σταμάτης. Από τους αρχαίους συγγραφείς την μνημονεύει ο Στοβαίος.
Βαθύ μελετητικό έργο
ως προς τα σωζόμενα αρχαία επιστημονικά κείμενα,
έχει προσφέρει ο Όμιλος για
την Προβολή των Αρχαίων
Ελληνικών Μαθηματικών,
ο οποίος ανέσυρε στην
επιφάνεια την ύπαρξη και
τη δράση της μαθηματικού
Νικαρέτης.
Κατά την τελευταία δεκαπενταετία, αρκετοί κορινθιακοί και αθηναϊκοί
σύλλογοι και μεμονωμένα
άτομα έχουν κατ’ επανάληψιν προτείνει στον Δήμο
Κορινθίων να δοθεί το όνομα της Νικαρέτης σε μία οδό
της Κορίνθου.

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
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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
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Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
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ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300
ΚΙΝ: 6951 975353
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Τις προηγούμενες ημέρες παρακολουθήσαμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό τις δηλώσεις
του Τούρκου προΓράφει ο
έδρου
Ερντογάν
Σχοινοχωρίτης
περί
«ανάγκης
Κωνσταντίνος
Ιστορικός –
αναθεώρησης, αλσυγγραφέας,
λαγής ή ακόμα και
Αρχειονόμος –
κατάργησης
της
Βιβλιοθηκονόμος, Συνθήκης Ειρήνης
υποψήφιος
της Λωζάννης». Η
Διδάκτωρ
δήλωση αυτή μόνο
τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Σίγουρα είναι μία
ακόμα πρόκληση που δεχόμαστε από
την γείτονα χώρα η οποία επιβεβαιώνει
τις πραγματικές προθέσεις και διαθέσεις
του περιβάλλοντος Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος από την πρώτη
στιγμή που βγήκε στο πολιτικό προσκήνιο της γείτονος έθεσε σε άμεση εφαρμογή το φιλόδοξο σχέδιό του που δεν είναι
άλλο από το δόγμα του νεοοθωμανισμού
δηλαδή την αναβίωση της οθωμανικής
αυτοκρατορίας στα εδάφη που κάλυπτε
ή ήλεγχε κάποτε. Εν μέρει το έχει πετύχει εκμεταλλευόμενος στο έπακρο κάθε
ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, δημιουργώντας συμμαχίες με κράτη που
κατά καιρούς έχουν εγείρει ανάλογες
προκλήσεις, διεκδικήσεις και αλυτρωτικές διαθέσεις εις βάρος της πατρίδας μας
(βλέπε ΣΚΟΠΙΑ - Μακεδονικό, ΑΛΒΑΝΙΑ
– Μεγ. Αλβανία), υπογράφοντας συμφωνίες αμυντικές, στρατιωτικές και οικονομικές και εν τέλει με το να προβάλει την
Τουρκία ως προστάτη των απανταχού
μουσουλμάνων και ως εγγυήτρια δύναμη της ασφάλειας και της ευημερίας στην
ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
Πρίν όμως από την παράθεση της
οποιασδήποτε ανάλυσης, εκτίμησης ή
ερμηνείας θα πρέπει να παρουσιασθεί
συνοπτικά το περιεχόμενο της συνθήκης
της Λωζάννης, το οποίο οι περισσότεροι
είτε το αγνοούμε τελείως είτε το γνωρίζουμε μερικώς. Σε κάθε περίπτωση
πάντως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η

ιστορία γράφεται με πραγματικά γεγονότα και όχι με μυθοπλασίες. Η υπογραφή
της συνθήκης της Λωζάννης είναι ένα
τέτοιο πραγματικό ιστορικό γεγονός που
σημειώθηκε σε συγκεκριμένο τόπο και
χρόνο, με συγκεκριμένους σκοπούς και
στόχους και πάνω από όλα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις.
Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης
κατάργησε ουσιαστικά την προηγηθείσα
χρονικά Συνθήκη των Σεβρών (1920), η
οποία υπήρξε η μεγαλύτερη διπλωματική νίκη της Ελλάδος μέχρι εκείνη τη
χρονική στιγμή αφού δημιουργούσε την
Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών και την οποία δεν είχε αποδεχθεί η τότε κυβέρνηση Κεμάλ Ατατούρκ.
Η συνθήκη της Λωζάννης αποκατέστησε
την διασαλευθείσα από το έτος 1914 ειρήνη και η υπογραφή της έγινε μετά την
αποτυχία της Μικρασιατικής εκστρατείας, η οποία οδήγησε στην Μικρασιατική
καταστροφή και την εκδίωξη από τη Μ.
Ασία του ελληνικού στρατού.
Της υπογραφής της συνθήκης προηγήθηκε συνεδρίαση που ξεκίνησε την
20η Οκτωβρίου του έτους 1922. Η συνεδρίαση διακόπηκε την 4η Φεβρουαρίου
του έτους 1923 και ξανάρχισε την 23η
Απριλίου του έτους 1923. Μετά από οκτώ
περίπου μήνες έντονων διαβουλεύσεων
υπογράφτηκε την 24η Ιουλίου του έτους
1923 στην πόλη Λωζάννη της Ελβετίας
το τελικό κείμενο της συνθήκης μεταξύ
των κρατών Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας,
Ιαπωνίας, Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμα-

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

νίας, Σερβίας – Κροατίας – Σλοβενίας και
Τουρκίας.
Απο όλα τα άρθρα της Συνθήκης τα
σημαντικότερα πρός εξέταση που αφορούν την Ελλάδα και αποδεικνύουν τη
σαθρότητα και γελοιότητα των τουρκικών διεκδικήσεων εις βάρος της πατρίδας μας είναι τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16
και 34 – 45. Ειδικότερα:
• Με τα άρθρα 12 και 13 η Τουρκία αναγνωρίζει ρητώς την ελληνική κυριαρχία
επί των νήσων Σαμοθράκης, Λήμνου,
Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.
Αναφέρεται καθαρά ότι η Τουρκία
θα έχει την κυριαρχία επί όλων των
νησιών που απέχουν λιγότερο από
3 ναυτικά μίλια (εξαιρουμένων των
Ίμβρου, Τενέδου και Λαγουσών) από
τις τουρκικές ακτές, ενώ η κυριαρχία
επί των υπολοίπων νησιών της ανατολικής Μεσογείου πέρασε στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα από την πλευρά της υποχρεώθηκε να μην εγκαταστήσει ναυτική
βάση ή να ανεγείρει οχυρωματικά
έργα στα νησιά. Δηλαδή, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ειρήνη η Ελλάδα
υποχρεώθηκε να εφαρμόσει μερική
αποστρατικοποίηση.
• Με το άρθρο 14 ορίστηκε ότι οι νήσοι
Ίμβρος, Τένεδος και Λαγούσες (Μαυρυές) επί της εισόδου των Δαρδανελλίων περνούν υπό Τουρκική κυριαρχία με καθεστώς όμως ειδικής διοικητικής οργάνωσης. Κάτι όμως που μέχρι
σήμερα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
• Με το άρθρο 15 η Τουρκία παραιτείται
υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος
και τίτλου επί των νήσων της Δωδεκανήσου
(Αστυπάλαιας,Ρόδου,Χάλκης,Καρπάθου,Κάσσου,Τήλου,Νισύρου,
Καλύμνου,Λέρου,Πάτμου,Λειψούς,Σύμης,Κως) και των εξ αυτών
εξαρτωμένων νησίδων (βραχονησίδων) ως και της νήσου Καστελλορίζου
που κατέχονταν έως τότε από την Ιταλία.
Επιπλέον, ορίστηκε ότι το ζήτημα των
Δωδεκανήσων θα κανονισθεί μεταξύ
Ελλήνων – Δωδεκανησίων – Ιταλών.
Στο ίδιο άρθρο η Τουρκία παραιτείται της
αξιώσεώς της περί μεταφοράς του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εκτός
τουρκικού εδάφους. Καθορίζονται τα της
εκλογής του Πατριάρχου, ενώ ανάμεσα σε άλλα ορίζεται ότι ο Ιεράρχης που
θα εκλεγεί ως Πατριάρχης να έχει την
Τουρκική υπηκοότητα.
Συνεχίζεται

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
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Καθαρισμός βυθού στο Κιάτο
Μία ακόμη επιτυχημένη οικολογική δράση πραγματοποίησε ο Όμιλος
Αυτοδυτών Λουτρακίου σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Κιάτου το
Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο Κιάτο.
Μέλη των δύο συλλόγων, αψηφώντας τις κακές καιρικές συνθήκες
που επικρατούσαν, πραγματοποίησαν εθελοντικό καθαρισμό του
βυθού του αλιευτικού καταφυγίου
Κιάτου. Οι δύτες ανέσυραν από το
βυθό 227 κιλά ανθρώπινης ρύπανσης (ελαστικά, πλαστικά μπουκάλια,
σακούλες, γυάλινα και μεταλλικά
αντικείμενα κ.α.). Ήταν μια ακόμη
επιτυχημένη δράση από τους δύο
συλλόγους που στόχο είχε να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει στο
θέμα της προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Συγχαρητήρια σε όλους όσους
συμμετείχαν.

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
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Μεγαλειώδης νίκη του Παμβοχαϊκού

ην δεύτερη του νίκη στο
πρωτάθλημα πανηγυρίζει
η ομαδα μας που ανέτρεψε
το εις βάρος της 1-0 και πήρε τη
νίκη με 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στην 3η αγωνιστική της
Volleyleague. Πολλά τα λάθη και
για τις δύο ομάδες (33-39), ενώ
μεγάλη διαφορά υπήρξε και στα
μπλοκ, με τον Παναγιώτη Πελεκούδα να έχει μόνος του όσα
όλος ο Παναθηναϊκός (6) και συνολικά η ομάδα μας τα διπλάσια
(12).
Η ομάδα του Ανδρεόπουλου
διαμαρτύρεται για μία φάση στο
τάι μπρέικ. Στο 8-6 ο Γκονσάλες
έκανε επίθεση, ο Γκράχαμ είχε
επαφή με αυτή αλλά οι διαιτητές
δεν το είδαν και αντί το σκορ να
γίνει 8-7 έγινε 9-6, κάτι που έδωσε μεγάλη ανάσα στους γηπεδούχους.
Μεγάλο παιχνίδι για τον Παμβοχαϊκό έκαναν οι Πέτι και Πελεκούδας. Την ίδια ώρα από τον
Παναθηναϊκό ο Γκονσάλες ήταν
εξαιρετικός στην επίθεση, ο Μελγκαρέχο είχε καλά διαστήματα,
αλλά γενικότερα οι περισσότεροι
πράσινοι βρέθηκαν σε κακή ημέρα.
Τα σετ: 3-2 (18-25, 28-26, 2519, 20-25, 15-10) σε 132'
*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού
προήλθαν από 6 άσσους, 53
επιθέσεις, 12 μπλοκ και 39 λάθη
αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 5 άσσους, 59
επιθέσεις, 6 μπλοκ και 33 λάθη
αντιπάλων.
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Ζιβάνοβιτς 6 (4/4 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκράχαμ 13 (10/13
επ, 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πέτι 17
(13/21 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56%
υπ - 34% άριστες), Πελεκούδας
14 (7/16 επ, 1 άσσος, 6 μπλοκ),
Τζελάτι 7 (6/24 επ, 1 μπλοκ),

Μπατατζίμ 14 (13/30 επ, 1 άσσος,
61% υπ - 33% άριστες) / Τσαδήμας (λ, 53% υπ - 34% άριστες),
Αγγελόπουλος, Γεωργίου, Παπάζογλου, Ιωαννίδης

Νίκη-πρόκριση
για τους εφήβους
Σημαντική νίκη πέτυχαν την
Κυριακή (06/11) στο Κλειστό
Γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος» οι έφηβοι του Παμβοχαϊκού, οι οποίοι επικράτησαν με
3-0 σετ ( 25-12, 25-20, 25-11)
απέναντι στην εφηβική ομάδα
του Θησέα Πατρών και μαθηματικά κλείδωσαν την πρόκριση τους στην τελική φάση της
διοργάνωσης πρωταθλήματος
Πελοποννήσου. Η ομάδας του
Βραχατίου δεν δυσκολεύτηκε
και με καλή απόδοση σε όλους
τους τομείς (επίθεση, άμυνα,
μπλοκ και σέρβις) νίκησε εύκολα την αντίπαλη ομάδα. Απομένουν ακόμη δύο (2) αγώνες
εκτός έδρας για τον Παμβοχαϊκό με Ολυμπιάδα Πατρών και
Παναχαϊκή για να ολοκληρωθεί
το πρωτάθλημα των Εφήβων.
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Αναγνωστάκης Κ., Γεωργίου Α., Ιωαννίδης
Θ., Κρούσσος Μ., Νανόπουλος
Δ., Μεθενίτης Σπ., ΛΟΛΙΤΣΑΣ
Γ., Πέππας Δ., Καζάκος Π.,
Παπούλιας Κ., Σαράντος Δημ.,
Σπαρτινός Μ.. Προπονητής της
ομάδας: ΒΑΡΔΗΣ Χρ.

Συγχαρητήρια
Η διοίκηση συγχαίρει τους
αθλητές και τον προπονητή της
ομάδας και τους εύχεται καλή
συνέχεια. Επίσης ευχαριστεί
τους φίλους και τους γονείς οι
οποίοι βρέθηκαν στο κλειστό
και συμπαραστάθηκαν στην
προσπάθεια των αθλητών μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Ιδιαίτερα μαθήματα
για όλα τα επίπεδα

Τιμές προσιτές

Φωτεινή Π. Κυζιώρου

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

Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

✆ 698 001 0332
✉ foteinikiz@yahoo.gr

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

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 στο
Πεντεσκούφι (Γκολέτο)
17 στρέμματα χέρσα, 7
στρέμματα ελιές, δίπλα
8 στρέμματα ελιές και
3 στρέμματα ελιές. Με
δύο δρόμους επιλογής
από Άσσο-Λέχαιο και
Βελληνιάτικα.
Τηλ.: 27420 27192 &
6933 066781
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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Σκολίωση σε παιδιά και έφηβους
φυσική ιστορία είτε περιορίζοντας
το μέγεθος της παραμόρφωσης με
ορθοπαιδικούς κηδεμόνες είτε διορθώνοντας την παραμόρφωση με
χειρουργικές επεμβάσεις.
Όλα τα παιδιά θα πρέπει να ελέγχονται στην ηλικία των 6 ετών και να
παρακολουθούνται ως την εφηβική
ηλικία, αναλόγως των ευρημάτων
και σύμφωνα με τις συστάσεις του
ορθοπαιδικού.

Γράφει ο
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΛΎΓΔΑΣ
Ορθοπαιδικός
Χειρουργός
Τραυματολόγος
Η σκολίωση είναι μια αναπτυξιακή
διαταραχή που προκαλεί παραμόρφωση, στροφή των σπονδύλων και
πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης
με αποτέλεσμα αυτή να παίρνει σχήμα
S ή C. Ο όρος προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη σκολιός που σημαίνει στραβός, (όχι ευθύς, όχι ίσιος).
Πρακτικά μιλώντας, προκαλεί λορδωτική στάση και κλίση του κορμού
προς τα δεξιά ή αριστερά, κλίση της
λεκάνης αντίθετα, ασυμμετρία των
ώμων (ο ένας ώμος είναι πιο ψηλά
από τον άλλο), προπέτεια της μιας ή
της άλλης ωμοπλάτης και του ημιθωρακίου προς τα εμπρός. Όταν η
σκολίωση είναι μεγάλη οι ασυμμετρίες που προκαλεί στο σώμα είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Στα αρχικά στάδια
όμως είναι δυνατόν να μην φαίνεται
στον απλό παρατηρητή και να διαφεύγει, δεδομένου ότι δεν προκαλεί
συνήθως πόνο και οι μικρές ασυμμετρίες καλύπτονται από τα ρούχα που
φορούν τα παιδιά που κατά τα άλλα
είναι υγιέστατα.

Εμφάνιση και συμπτώματα
σκολίωσης
Παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εμφανιστεί σε
οποιαδήποτε ηλικία ακόμα και στους
ενήλικες. Η σκολίωση των παιδιών
και των εφήβων αφορά στον αναπτυσσόμενο σκελετό γι΄αυτό και
χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση.
Σήμερα διακρίνουμε τη σκολίωση
ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης σε:
1. Βρεφική σκολίωση πριν την ηλικία
των 3 ετών,
2. Παιδική σκολίωση, μεταξύ 4 και 10
ετών και
3. Εφηβική σκολίωση μεταξύ 10 και
18 ετών.
Η σκολίωση πρώιμης έναρξης
(βρεφική και παιδική) είναι η πιο σοβαρή μορφή σκολίωσης γιατί αφορά
στον αναπτυσσόμενο παιδικό σκελετό. Επειδή εμφανίζεται νωρίς, η παραμόρφωση μεγαλώνει όσο μεγαλώνει σκελετικά το παιδί με αποτέλεσμα
να οδηγεί σε σημαντικές δυσμορφίες.
Στα μεγαλύτερα παιδιά η παραμόρφωση εμφανίζεται συνήθως την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης λίγο πριν
την εφηβεία, από τα 9-12 στα κορίτσια
και στα 13-14 έτη στα αγόρια.

Που οφείλεται η σκολίωση
Περίπου δύο με τρία στα εκατό
παιδιά της σχολικής ηλικίας έχουν

Δωρεάν έλεγχος
σκολίωσης

Οι δύο τύποι σκολίωσης: Αριστερά ο θωρακικός και δεξιά ο οσφυϊκός
ανάλογα με το σημείο της σπονδυλικής στήλης που εμφανίζεται.

σκολίωση. Εμφανίζεται πιο συχνά στα
κορίτσια της εφηβικής ηλικίας και σε
μερικές οικογένειες υπάρχει σε μεγαλύτερη συχνότητα. Στο 85% των περιπτώσεων δεν γνωρίζουμε την αιτία και
ονομάζουμε τη σκολίωση ιδιοπαθή.
Γνωρίζουμε όμως ότι η κακή στάση, η βαριά τσάντα, η μικρή ανισοσκελία ή η πλατυποδία δεν προκαλούν σκολίωση. Επίσης γνωρίζουμε
ότι το μονόζυγο, οι ειδικές ασκήσεις,
το κολύμπι, τα ειδικά πέλματα και οι
ειδικοί νάρθηκες δεν προλαμβάνουν
και δε διορθώνουν την σκολίωση.

Θεραπεία σκολίωσης
Η αντιμετώπιση της σκολίωσης
περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την εφαρμογή κηδεμόνων και
τη χειρουργική επέμβαση ανάλογα
με το μέγεθος της παραμόρφωσης.
Στόχος είναι η ανακοπή της εξέλιξης
και η διατήρηση της ισορροπίας του
σώματος.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
σκολίωση δεν θεραπεύεται με την
κλασσική έννοια του όρου. Αφενός
γιατί πολλές φορές δεν προκαλεί
νόσο και αφετέρου γιατί δεν υπάρχει,
μέχρι σήμερα, τρόπος να ξαναγίνει η
σπονδυλική στήλη ίσια διατηρώντας
την πλήρη κινητικότητα.
Οι κηδεμόνες της σκολίωσης είναι
ειδικοί νάρθηκες που εφαρμόζονται
στον κορμό του παιδιού - που έχει
ικανό δυναμικό ανάπτυξης - για να
σταματήσουν την εξέλιξη της σκολίωσης. Δεν διορθώνουν τη σπονδυλική
στήλη μόνιμα και το αποτέλεσμα της
εφαρμογής τους θεωρείται επιτυχές,
από άλλους όταν η σκολίωση παραμείνει στο αρχικό της μέγεθος, και
από άλλους όταν δεν μεγαλώσει τόσο
ώστε να απαιτείται χειρουργική επέμ-

βαση. Με το ένα ή με το άλλο κριτήριο
η επιτυχία του κηδεμόνα φθάνει στο
80%, εφόσον το παιδί δέχεται να τον
φοράει 23 ώρες το 24ωρο.
Οι ειδικές ασκήσεις, οι φυσικοθεραπείες, τα ειδικά πέλματα και η κολύμβηση δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι μπορούν να διορθώσουν
ή να σταματήσουν την εξέλιξη της
σκολίωσης.

Πρόληψη σκολίωσης
Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα τρόπος να προλάβουμε την εμφάνιση
της σκολίωσης. Η έγκαιρη διάγνωση όμως, έχει μεγάλη σημασία, γιατί
μπορούμε να τροποποιήσουμε την

Ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου &
2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού ενημερώνει τα μέλη
του ότι από 14/11/2016
έως και 15/12/2016 θα
πραγματοποιηθεί πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου σκολίωσης για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών
στο ορθοπαιδικό ιατρείο
Παναγιώτη Λύγδα στο
Βραχάτι. Όσοι γονείς
επιθυμούν μπορούν να
κλείσουν ραντεβού στο
2741304686. Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
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

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2 Έκθεση
η

Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ
ΚΡΙΤΈΣ
Καλαμαράς Σπύρος D (Ο.Μ.J.)
Dragan Lazarevic D (Ο.Μ.J.), E
Slobodan Kulic F, G, J (Ο.Μ.J.)

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ
ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Κιάτο
2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αποθήκες ΑΣΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 17:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 21:00
ΚΥΡΙΑΚΉ
10:00 - 14:00
Είσοδος ελεύθερη

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε
Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων
Εμπορία Ανακυκλώσιμων Υλικών
Αντιπροσωπεία-Διανομή Υγραερίου

Άσπρα Χώματα Λουτράκι
Κιν: 6945 799849
Τηλ./Fax: 2741 0 38200
email: farma62@yahoo.gr

KIATO τηλ. 27420 24406, 27420 21250 | www.ergosafety.gr

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
Προφ. Ηλίας - Βέλο Κορινθίας
Τ.Κ.: 200 02 - Τ.Θ.: 13
Τηλ.: 27420 30062
Fax: 27420 33350
Email: info@golden-fruits.com
www.golden-fruits.com

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΙΑΤΟ
Τ. 27420 20765,
Κ. 6974 868899
www.ellino.gr

χορηγός επικοινωνίας

27410 73700

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ-ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14, ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΚΙΑΤΟ, Τ. 27420 20600, 20601

Ζωοτροφές
Velo-Fruit
Εξαγωγές Αγροτικών

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

22153, κιν.: 6942 846414
26969

ΈΔΡΑ: Λάκκοι Βασιλικού, τηλ. 27420

e-shop: www.best-friends.gr e-mail: info@best-friends.gr

Προϊόντων - Συσκευαστήριο
Ζαφειροπούλου Γεωργία

Βέλο Κορινθίας
τηλ: 27420 32233
fax: 27420 32168

Παναγιώτης & Θανάσης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 27410 51558

