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Δημήτρης Ραψωματιώτης: Έχουμε τη γνώση, 
 δώστε μας τη δύναμη

και πάμε μαζί!
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Στην «οµάδα» Ραψωµατιώτη και ο Άρης Βοχαϊκού!
Έχει πολλάκις δηλώσει πως αισθάνεται μέλος της οικογένειας του Άρη Βοχαικού. Το αποδει-κνύει στην πράξη στηρίζοντας ως μέγας χορη-γός την ομάδα στις αγωνιστικές της υποχρεώ-σεις. ∆εν θα μπορούσε λοιπόν και η ομάδα να μην σταθεί στο δικό του πλευρό, δεν θα μπο-ρούσε να μην δηλώσει παρούσα στον αγώνα που ξεκίνησε ο επιχειρηματίας ∆ημήτρης Ραψωματι-ώτης για την Προεδρία του Επιμελητηρίου Κο-ρινθίας.

Ο Άρης, το βράδυ της ∆ευτέρας, σε μια συγκι-νητική συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του στο 

∆ημήτρη Ραψωματιώτη αλλά και την εμπιστο-σύνη που έχει στο πρόσωπό του ώστε να αναλά-βει τα ηνία της διοίκησης του Επιμελητηρίου. 

«Είναι ένας άνθρωπος χωρίς κομματικές ταμπέ-λες, με νέες ιδέες και προτεραιότητα στους νέ-ους ανθρώπους. Όλη η Βόχα εκφράζει την εμπι-στοσύνη της στο πρόσωπο του ∆ημήτρη Ραψω-ματιώτη» σημειώθηκε χαρακτηριστικά.Ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν θα μπορούσε να μην πάρει ικανοποίηση από τα όσα οι άνθρωποι του τόπου του εξέφρασαν για εκείνον, αλλά και δύναμη για να συνεχίσει την προσπάθεια υλοποί-ησης του οράματος του, ενός Επιμελητηρίου με αξία, ενός Επιμελητηρίου- εργαλείο για τους επι-χειρηματίες.

Αγαπητοί έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες,Θεωρώντας ότι διαθέτω τη γνώση, τα εφόδια, την εμπειρία, τη θέ-
ληση, την εργατικότητα, την πετυχημένη πορεία, τους σωστούς συνερ-
γάτες και την άρτια οργανωμένη ομάδα, πιστεύω ακράδαντα ότι μπο-
ρούμε, όλοι μαζί, να κάνουμε τη διαφορά· 

«να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο,να συγκρουστούμε για το ξεχωριστό και να πετύχουμε το αποτέλεσμαπου όλοι επιθυμούμε.» Σε αυτή την προσπάθεια, το στοίχημα είναι να ξεπεράσουμε τους 
ίδιους τους εαυτούς μας. Ν’ απαγκιστρωθούμε από τις νοοτροπίες του 
παρελθόντος που μας οδήγησαν σε τραγικά αδιέξοδα τα οποία βιώ-
νουμε όλοι σήμερα. Να ξεπεράσουμε τα γνωστά, «είμαι δικός σου, είμαι 
του κόμματος, θέλω να με στηρίξεις κι εγώ θα δεις τι θα κάνω για σένα». Η κρίση που διατρέχει την εποχή μας, δεν επιτρέπει τέτοια πισωγυρί-
σματα παλαιοκομματικού τύπου. Ο Κορίνθιος επιχειρηματίας, θέλει 
σήμερα δίπλα του, συμπαραστάτη και καθοδηγητή, έναν άνθρωπο 
χωρίς εξαρτήσεις και «δεσμεύσεις», οι οποίες θα στέκονται πάντα τρο-
χοπέδη στην επίλυση των προβλημάτων μας αλλά και σε κάθε ελπίδα 
προοπτικής και ανάπτυξης.

Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι όλα τα παραπάνω, αποτελούν 
κοινό αίσθημα και αντανακλούν την αγωνία όλων μας για την τύχη του 
δικού μας φορέα, του Επιμελητηρίου. Όσοι γνωρίζουν τη διαδρομή 
μου, άλλωστε, ξέρουν πολύ καλά, ότι δεν υπέκυψα ποτέ σε τέτοιου 
είδους προκλήσεις και «προσκλήσεις» που δημιουργούν υποχρεώσεις, 

με οποιοδήποτε τίμημα. Αγωνίστηκα, δούλεψα, έθεσα στόχους, άλλους 
τους πέτυχα και άλλοι έγιναν μαθήματα ζωής.Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, για εμένα η συνεργασία αποτελεί 
τη κεντρική φιλοσοφία μας. Η συνεργασία των μελών μας, είναι απαραί-
τητη και γι’ αυτή θ’ αγωνιστούμε, εγώ και η ισχυρή ομάδα του συν-
δυασμού μας. 

Γιατί ενώνοντας τις δυνάμεις μας, αλλάζουμε, 
δημιουργούμε, 
κερδίζουμε.
Κερδίζουμε δουλειές, υλοποιούμε έργα, μεγαλύτερα και σημα-

ντικότερα.
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, χαράσσουμε νέους δρόμους.Έχουμε τη γνώση, δώστε μας τη δύναμη και πάμε μαζί !∆ημήτρης Ραψωματιώτης Υποψήφιος  Πρόεδρος  Επιμελητηρίου  Κορινθίας 

Οι δηλώσεις έγιναν στη διάρκεια των εγκαινίων των "Μεγάλων Ημερών της Νεμέας"
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΑΣΩΠΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ

Στην κατάργηση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο κρασί 
έως το τέλος του έτους ανα-
φέρθηκε εκ νέου ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέ-
λης Αποστόλου από την Νε-
μέα, όπου εγκαινίασε τις εκ-

δηλώσεις «Μεγάλες Μέρες της 
Νεμέας 2017». Παράλληλα ο 
υπουργός αναφέρθηκε στην 
πρόοδο των εργασιών του 
Φράγματος Ασωπού και υπο-
σχέθηκε την έγκαιρη αποπερά-
τωση του έργου.    ■ σελ. 2

Μια άλλη ματιά 
στα γεγονότα
Η RapMedia News, η οποία φιλοξενείται ως ένθετο στην 
εφημερίδα μας, αποτελεί μια έκδοση της Rap Media του 
ομίλου Ραψωματιώτη και φιλοδοξεί να προσφέρει στον 
αναγνώστη μία άλλη ματιά και προσέγγιση στα γεγονότα 
που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επι-
χειρηματικότητα   ■ σελ. Α1-Α4

Με μεγάλη επιτυχία 
η Λευκή Νύχτα!
Μια αξέχαστη και μοναδική βραδιά πραγματοποίησε ο Εμπορικός 
Σύλλογος Κιάτου με τη 4η Λευκή Νύχτα το Σάββατο 12 Αυγού-
στου. Η μαζική προσέλευση των επισκεπτών, τόσο των παρα-
θεριστών όσο και των ντόπιων, ενίσχυσε οικονομικά την τοπική 
αγορά και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.       ■ σελ. 3

Εμπιστευτείτε 
τον πολυνίκη!

■ σελ. 23

Ξεκινούν οι εγγραφές 
στις Ακαδημίες 

■ σελ. 21

Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο "Κορινθία 2025" 
Τις απόψεις και τις θέσεις του για την 
ανάπτυξη της Κορινθίας θα καταθέ-
σει ένα πλήθος εκλεκτών καλεσμέ-
νων μεταξύ 1-3 Σεπτεμβρίου στην αί-
θουσα του Επιμελητηρίου.   ■ σελ. 4

Χρόνια φλεβική 
ανεπάρκεια

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια απο-
τελεί μία από τις συνηθέστερες πα-
θήσεις των αγγείων με ιδιαίτερη 
προτίμηση στο γυναικείο φύλο. Γρά-
φει η Ειδικός Παθολόγος Κωνστα-
ντίνα Γεώργα.   ■ σελ. 19

ΔΗΜ.  ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:  
Έχουμε τη γνώση, δώστε μας 
τη δύναμη και πάμε μαζί!
Λ. Μπαζιωτόπουλος: Ουσιαστική κι όχι 
ευκαιριακή η ενασχόληση του Δημήτρη 
Ραψωματιώτη με το Επιμελητήριο

Πιλοτικό πρόγραμμα σίτισης αδεσπότων στο Κιάτο
Μια καινοτόμα συκευή που λειτουργεί αυτόνομα με φωτοβολταϊκό πάνελ 
και με την λογική της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στήθηκε και λειτουρ-
γεί πιλοτικά από τον δήμο Σικυωνίων στην κεντρική πλατεία του Κιάτου. 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή συσκευή που συνδυάζει την ανακύκλω-
ση φιαλών με την σίτιση των αδέσποτων ζώων και έχει ως στόχο την 
αφύπνιση των πολιτών για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και 
την υπεύθυνη φροντίδα των αδέσποτων ζώων της πόλης.   ■ σελ. 5

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
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Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more... ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Με τη διαβεβαίωση ότι από την επόμενη χρονιά δεν 
θα ισχύει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγ-
γέλης Αποστόλου εγκαινίασε τις εκδηλώσεις Μεγάλες 
Μέρες της Νεμέας που συνδιοργανώνουν ο Δήμος 
Νεμέας με τον Σύνδεσμο Οινοποιών ΠΟΠ και τον Οι-
νοποιητικό Συνεταιρισμό.

Ο υπουργός κατά την ομιλία του και σχετικά με την 
κατάργηση του φόρου στο κρασί, θέμα που τέθηκε 
σε όλες τις συναντήσεις με αμπελουργούς και οινο-
ποιούς που προηγήθηκαν της εκδήλωσης , τόνισε 
πως με σχετική νομοθετική ρύθμιση πριν τελειώσει ο 
χρόνος, όπως έχει δεσμευθεί και ο Πρωθυπουργός, ο 
φόρος αυτός δεν θα υπάρχει πλέον.

Ο κ. Αποστόλου, για την γενικότερη κατάσταση 
τόνισε ότι «όλοι πλέον έχουν αποδεχτεί ότι άνοιξε ο 
δρόμος για την έξοδο της χώρας μας στις αγορές και 
το τέλος των μνημονίων».

Σημείωσε ωστόσο, ότι «η Κυβέρνηση και τα κόμμα-
τα που την στηρίζουν γνωρίζουν ότι αυτό θα συμβεί, 
αν με όλες μας τις δυνάμεις υπηρετήσουμε την ανά-
πτυξη. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να σταθερο-
ποιήσει την πορεία της χώρας, προς μια περίοδο θετι-
κών προοπτικών, μετά την κρίση και τη βαθιά ύφεση 
που γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια όταν περίπου το 
25% του ΑΕΠ της εξαφανίστηκε».

Τέλος ο υπουργός Αγροτικής Αναπτυξης υπογράμ-
μισε ότι «σ’ αυτή τη προσπάθεια, ο αγροτικός χώρος 
θα πρωταγωνιστήσει. Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτή 
τη πραγματικότητα, τη συνειδητοποιούν ολοένα και 
περισσότερο, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ο 
επιχειρηματικός κόσμος και κυρίως οι ίδιοι οι παρα-
γωγοί».

Το φράγμα του Ασωπού
Όσον αφορά στο πολύπαθο έργο του Φράγματος 

του Ασωπού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρήκε το έργο σε ένα 

στάδιο που οδηγούσε προς την απένταξη. «Παρό-
λα αυτά» υπογράμμισε, «επειδή κρίναμε ότι πρέ-
πει να συνεχιστεί το εντάξαμε στο νέο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης, ήδη δεσμεύσαμε τα ανάλο-
γα χρήματα και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, 
εγκαταστάθηκε και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι 
εργασίες». 

Ο κ. Αποστόλου κατέληξε λέγοντας ότι «τα τυχόν 
προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, από την 
ώρα που το έργο έχει ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε το χρόνο και θα τα 
λύσουμε και βεβαίως έχοντας ως βασική κατεύ-
θυνση να ολοκληρώσουμε το έργο». 

Παρουσίες
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Κο-

ρινθίας Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Τσόγκας και Χρή-
στος Δήμας, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών Χαρ. Κασσίμης 
και Γιώργος Δέδες, ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Αθανασιος Βλάχος, ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές, δήμαρχοι των όμορων δή-
μων, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των αμπελοκαλλιερ-
γητών και των οινοποιών καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Καλατζής σε ειδική τε-
λετή παρέδωσε τιμητικές πλακέτες τόσο στον κ. 
Αποστόλου όσο και στους κ.κ. Δέδε, Κασσίμη και 
Κουρεμπέ για την προσφορά τους και τη στήριξη 
που παρέχουν στη Νεμέα.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο πρόεδρος του 

ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές αναφέρθηκε στις αγροτι-
κές αποζημιώσεις και τόνισε ότι η καταγραφή των 
ζημιών θα τελειώσει πριν το πέρας της συγκομι-
δής. Επίσης, ενημέρωσε ότι εντός των επομένων 
ημερών θα δοθεί το 20% των αποζημιώσεων που 
οφείλεται από την περυσινή χρονιά. 

Πηγές: www.ert.gr, www.korinthostv.gr

Υποσχέσεις Αποστόλου για φράγμα 
Ασωπού & κατάργηση φόρου στο κρασί
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Μια αξέχαστη και μο-
ναδική βραδιά πραγ-

ματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου 
με τη 4η Λευκή Νύχτα το Σάββατο 12 Αυ-
γούστου.

Η μαζική προσέλευση των επισκεπτών, 
τόσο των παραθεριστών όσο και των ντό-
πιων, ενίσχυσε οικονομικά την τοπική αγορά 
και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στα καταστή-

ματα που τη νύχτα αυτή πραγματοποίησαν 
προσφορές που άγγιζαν ακόμη και το 70%.
Οι καταστηματάρχες κατάφεραν να ισοσταθ-
μίσουν τον τζίρο τους, που λίγες μέρες πριν 
μειώθηκε λόγω της χαμηλής προσέλευσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΤΖΙΡΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία η Λευκή Νύχτα�
Ακόμη περισσότερα συγχαρητήρια 

όμως αξίζουν στο καταναλωτικό κοι-
νό που στήριξε αυτόν το θεσμό. Τον 
στήριξε με τις αγορές του. Κι αυτό 
γιατί το αλάθητο κριτήριο του κατα-
ναλωτή αντιλαμβάνεται πότε οι προ-
σφορές είναι αληθινές, πότε τα κα-
ταστήματα προσφέρουν πραγματικές 
ευκαιρίες. Επειδή οι επιχειρήσεις του 
Κιάτου είναι συνειδητοποιημένες και 
οι προωθητικές ενέργειες που πραγ-
ματοποιούν είναι γνήσιες, αυτό έγινε 
αντιληπτό από τους καταναλωτές, οι 
οποίοι επωφελήθηκαν των ευκαιριών 
και έκαναν συμφέρουσες αγορές.

Τα πολιτιστικά δρώμενα που εξε-
λίχθηκαν κατά μήκος της αγοράς της 
πόλης όπως μουσικές σκηνές, χο-

ρευτικές παραστάσεις και αθλητικές 
εκδηλώσεις αποτέλεσαν ευχάριστες 
εκπλήξεις για τους επισκέπτες και δη-
μιούργησαν ένα γιορταστικό κλίμα.

Ευχαριστούμε τους Μουσικούς 
Ορειβάτες, τους Μουσικούς των Χρω-
μάτων, το γυμναστήριο Altius, το καλ-
λιτεχνικό εργαστήρι Έκφραση και τη 

σχολή Mad – Dog Muay - Thai Camp 
που πρόσφεραν στο κοινό ένα αξέχα-
στο θέαμα.

Η 4η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ της αγοράς του 
Κιάτου είναι γεγονός που για άλλη μια 
φορά σηματοδοτεί την ζωντάνια και 
την ελκυστικότητα που αυτή έχει προς 
το καταναλωτικό κοινό. Ο στόχος επε-
τεύχθη: α) ουσιαστική τόνωση του 
τζίρου των επιχειρήσεων β) ενίσχυ-
ση της επισκεψιμότητας της πόλης, γ) 
προσφορά πραγματικών ευκαιριών 
στον καταναλωτή.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου ευ-
χαριστεί όλους τους συντελεστές και 
διαβεβαιώνει ότι δεν σταματά τις επι-
τυχημένες προσπάθειες με σκοπό την 
ανάπτυξη της αγοράς και της πόλης.
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Αναπτυξιακό Συνέδριο «Κορινθία 2025», 1-3 Σεπτεμβρίου
Στόχος του συνεδρίου είναι η απο-

τίμηση της σημερινής οικονομικής 
κατάστασης στην Κορινθία, η ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
Νομού, η παρουσίαση τεκμηριωμένων 
επιστημονικών εργασιών και προτάσε-
ων, σχετικών με τον κάθε τομέα ανά-
πτυξης, καθώς και η διάγνωση των 
αναπτυξιακών προοπτικών και η διατύ-
πωση τεκμηριωμένων αναπτυξιακών 
κατευθύνσεων και προτάσεων. 

Τις απόψεις και τις θέσεις τους για 
την ανάπτυξη της Κορινθίας έχουν 
κληθεί να καταθέσουν εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης, πανεπιστημιακοί, εκπρό-
σωποι της περιφέρειας και δήμων και 
στελέχη επιχειρήσεων. Συμμετέχοντες 
θα είναι επίσης εκπρόσωποι των διοι-
κήσεων των παραγωγικών και συνδι-
καλιστικών φορέων, ειδικοί επιστήμο-
νες , αιρετοί κ.α.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου 
αναφέρονται σε θέματα:
• ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
• ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –ΣΤΗ-

ΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συνολικά, σε μια περίοδο που η 
ύπαρξη ξεκάθαρων αναπτυξιακών 
στόχων στη χώρα σε εθνικό και περι-

φερειακό επίπεδο είναι πιο απαραίτητη 
από ποτέ, στόχος του συνεδρίου είναι 
να αναδείξει τις πιθανές λύσεις και δι-
εξόδους και να προσεγγίσει ρεαλιστικά 
τις προκλήσεις, ώστε να γίνει πιο “ορα-
τό” το αναπτυξιακό μοντέλο που χρειά-
ζεται ο Νομός Κορινθίας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βα-
σίλης Νανόπουλος στο εισαγωγικό του 
σημείωμα αναφέρει: «Το Επιμελητήριο 
Κορινθίας σας προσκαλεί να παρακο-

λου θήσετε και να συμμετάσχετε στο 
αναπτυξιακό συνέδριο "Κορινθία 2025".

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανα-
δειχθούν οι προοπτικές και οι δυνατό-
τητες ανάπτυξης που υπάρχουν στην 
Κορινθία. Θα συζητηθούν πολύ συ-
γκεκριμένες προτάσεις με σκοπό την 
υλοποίησή τους στο προσεχές μέλλον. 
Έχουν προγραμματιστεί εισηγήσεις από 
πολιτικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, 
επιχειρηματίες, εκπροσώπους φορέων 
και ερευνητικών κέντρων, ανθρώπων 
που κάθε αιρετός θα ήθελε συμπαρα-
στάτες και συμβούλους.

Η παρουσία σας είναι σημαντική 
για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο 
προτάσεων και δράσεων που θα φέ-
ρουν επενδύσεις και θέσεις εργασί-
ας, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με 
υψηλές προδιαγραφές και συνολική 
στρατηγική στόχευση. Είναι φανερό 
πλέον ότι έχουμε άμεση ανάγκη να 
αλλάξουμε δραστικά τον τρόπο  που 
λειτουργούμε, εάν θέλουμε να δημι-
ουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον 
για όλους μας».

Βασίλης Νανόπουλος: 
Επαναφέρει το θέμα 

εργοστασίου σκουπιδιών
ο δήμος Κορινθίων

Στην  συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δή-
μου Κορινθίων της 14.8.17  το θέμα της συζήτησης ήταν οι 
όροι προκήρυξης διαγωνισμού ύψους  2,2 εκατομμυρίων 
ευρώ για προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων. Η  δημιουργία του εργοστασίου  με τα κτιριακά θα 
πλησιάσει τα 4 εκ €  με χρήματα από το ταμείο του δήμου 
.Στόχος όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση είναι να γίνεται 
κομποστοποίηση και ΚΔΑΥ  για το οποίο δεν  υπάρχει σχε-
τική αδειοδότηση. 

Η θέση της Συμμαχίας Πολιτών στη συνεδρίαση ήταν η 
πάγια διατυπωμένη , δηλαδή  διαλογή στην πηγή και κομπο-
στοποίηση των προδιαλεγμένων  οργανικών αποβλήτων . 
Για τη συγκεκριμένη δαπάνη λέμε ναι στην κομποστοποίηση 
η οποία έχει τη σχετική άδεια που λήγει τον Δεκέμβριο 2017 
και θα ανανεωθεί και όχι στο ΚΔΑΥ που θα επεξεργάζεται 
σύμμικτα απόβλητα – μια άλλη λογική που δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους και δεν έχει σχετική αδειοδότηση. 

Επισημάναμε την προϋπόθεση  της  άμεσης διάθεσης του 
κομπόστ και του υπολείμματος. 

Τονίσαμε  την επιλογή είτε την  αποτυχία του δήμου να 
εξασφαλίσει επιδότηση από την Ευρωπαϊκή ένωση και να 
εξοικονομήσει τουλάχιστον το 50% της επένδυσης και να 
αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά εκεί  όπου υπάρχει ανάγκη πχ 
στην κοινωνική πολιτική που πρόσφατα  έκανε περικοπές 
στις  δαπάνες.

 Τονίσαμε  επίσης την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων στην 
πρόταση πχ συνέχιση της συνεργασίας με το ιδιωτικό ΚΔΑΥ 
καθώς και την έλλειψη στοιχείων κόστους λειτουργίας της 
μονάδας. Σε μια τέτοια επένδυση είναι απαραίτητο και αυτο-
νόητο  να υπάρχουν και να εξετάζονται εναλλακτικές προτά-
σεις με κοστολογημένα στοιχεία .

Ο δήμος αντί να οργανώσει και βελτιώσει την συλλογή 
και διαλογή στην πηγή που είναι το πρώτο και κρίσιμο βήμα 
μιας σωστής διαχείρισης σκουπιδιών , μείωσε τον προϋπο-
λογισμό αγοράς νέων  κάδων περίπου στο μισό και ξεκινά 
από την τελική φάση που είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας 
. Γιατί άραγε ; 
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Μια καινοτόμα συκευή που λειτουργεί αυτόνο-
μα με φωτοβολταϊκό πάνελ και με την λογική 
της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στήθηκε και 

λειτουργεί πιλοτικά από 
τον δήμο Σικυωνίων στην 

κεντρική πλατεία του Κιάτου. Πρόκειται για μια 
πρωτοποριακή συσκευή που συνδυάζει την ανα-
κύκλωση φιαλών με την σίτιση των αδέσποτων 
ζώων και έχει ως στόχο την αφύπνιση των πο-
λιτών για την σωστή διαχείριση των απορριμμά-
των και την υπεύθυνη φροντίδα των αδέσποτων 
ζώων της πόλης.

Η συσκευή αποτελείται από έναν αυτόνομο 
ενεργειακά θάλαμο με ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους για την συγκέντρωση των 

ανακυκλώσιμων υλικών, την αποθήκευση ζωο-
τροφής και την υποδοχή υπολειμμάτων νερού.                                                                                                                                    
Είναι πολύ εύκολη στην λειτουργία της και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από όλους.
Στο επάνω μέρος της συσκευής υπάρχουν δύο 
υποδοχές: Μια υποδοχή για την ρίψη των ανακυ-
κλώσιμων φιαλών / κουτιών ( Πλαστικά & Γυάλινα 
μπουκάλια – Κουτιά χάρτινα & αλουμινίου) ώστε 
κάθε φορά που κάποιος ανακυκλώνει μία φιάλη, η 
συσκευή απελευθερώνει μια ποσότητα τροφής σε 
ένα δοχείο. Και μια δεύτερη υποδοχή για την ρίψη 
του υπολείμματος νερού που προσφέρεται απευθεί-
ας στα ζώα στο ειδικό δοχείο. Τα δύο δοχεία (ζωο-
τροφής και νερού) βρίσκονται στο κάτω μέρος της 
συσκευής, είναι πάντα ανοιχτά και με εύκολη πρό-
σβαση για τα ζώα. 
Η συσκευή είναι ανταποδοτική προς τους πολίτες 
μέσω της τροφής που προσφέρει στα ζώα αλλά και 
ως προς την κάλυψη των εξόδων της από το κέρδος 
των ανακυκλώσιμων φιαλών που μπορεί να καλύ-
ψει την τροφή των ζώων.
Η υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων και η 
φροντίδα των ζώων είναι υπόθεση όλων μας. 
www.best-friends.gr | Αγαπάμε τα ζώα
Διαχειρίζομαι υπεύθυνα /Ανακυκλώνω
Προσφέρω / Φροντίζω τα ζώα της πόλης μου 

Πιλοτικό πρόγραμμα σίτισης 
αδεσπότων σκύλων στο Κιάτο

Υπεύθυνη διαχείριση / Φιλική ανταπόδοση προς τα ζώα της πόλης

Φροντιστήριο M.E.

ΠΡΌΌΔΌΣ μαθητική

Παραδίδονται 
ιδιαίτερα μαθήματα 

Μαθηματικών

Τάκης
Παπαγιαννόπουλος

Δημοτικό
Γυμνάσιο

Λύκειο
Tριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Ολιγομελή 
τμήματα

σταθερά 
ΧΑΜΗΛΕΣ 

και ΠΡΟΣΙΤΕΣ
τιμές

Πτυχιούχος 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών

Πεσόντων 3, (πλατεία Ελευθερίας) Βέλο
Τ: 6944 66 25 14  ✉ takispap@icloud.com

Συγχαρητήρια στους μαθητές του φροντιστηρίου μας που πέτυχαν 
την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και καλή συνέχεια 
στους δρόμους που επάξια ανοίξατε μπροστά σας.

•  Αγγελόπουλος Θεόδωρος
•  Ανδριανάκος Νικόλαος
•  Γεωργίου Δημήτρης
•  Ιντριζλάρι Στέφανος
•  Κολοβίνου Παρασκευή - Άννα
•  Μπαρμποπούλου Αγάπη - Βασιλική
•  Νιάχου Βασιλίνα
•  Οικονόμου Παναγιώτα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

Παρεμβάσεις της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας της 31 Ιουλίου 2017 

Η Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας, 
με δελτίο τύπου μας ενημερώνει για τις παρεμβάσεις της 
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (31 Ιουλίου 2017). Ανα-
φέρει, λοιπόν, τα εξής:

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αφότου ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην 
κυκλοφορία ή έξοδος ‘Ζευγολατιού’, από την 
Εθνική Οδό, ένα νέο ρεύμα κυκλοφορίας δια-
μορφώθηκε. Τα αυτοκίνητα που εξέρχονται από 
το συγκεκριμένο σημείο διαχέονται στα χωριά 
της περιοχής, δημιουργώντας πρόσθετο κυκλο-
φοριακό φορτίο, ιδιαίτερα στο τμήμα της διαδρομής 
διαμέσου του Ζευγολατιού. Το τμήμα αυτό χαρακτηρί-
ζεται από σοβαρές ελλείψεις στη σηματοδότηση, είτε αφορά 
την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ένας οδηγός για να 
προσεγγίσει το σημείο εισόδου/εξόδου στην εθνική, είτε τις 
προτεραιότητες στους διάφορους δρόμους που διασταυρώ-
νονται. Και μιλάμε και για ξένους επισκέπτες που δε γνωρί-
ζουν αναγκαστικά την περιοχή.

Έχοντας κατά νου το αρνητικό παράδειγμα του σταθμού 
του προαστιακού, που η αναζήτηση και ανεύρεση της σωστής 
διαδρομής είναι κάτι σαν το παιχνίδι του ‘χαμένου θησαυρού’, 
καλό είναι να μη γίνει το ίδιο και με τη νέα διαδρομή.

Ζητήσαμε να τοποθετηθούν άμεσα πινακίδες ενδεικτι-
κές της διαδρομής και για τους εισερχόμενους και για 
τους εξερχόμενους οδηγούς.  Επίσης να οριστούν οι 
προτεραιότητες στους διασταυρούμενους δρόμους και 
να τοποθετηθούν πινακίδες ΣΤΟΠ όπου χρειάζεται. Και 
αυτό πριν προκύψει κάποιο ατύχημα.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα ανεγκέφαλων οπαδών συ-

γκεκριμένης ομάδας αποφάσισαν να επιδείξουν την ‘αγάπη’ 
τους για την ομάδα κολλώντας αυτοκόλλητα στις πινακίδες 
της τροχαίας ή γράφοντας διάφορα σχετικά συνθήματα και 
συνθηματικά. Το φαινόμενο ουδόλως συγκίνησε τις όποιες 
αρμόδιες αρχές και έτσι πολλαπλασιάστηκε σαν τα σκαθάρια 
που τρώνε τους φοίνικες. Στην πορεία του χρόνου οπαδοί 
και άλλων ομάδων αποφάσισαν να ακολουθήσουν το ‘καλό’ 
παράδειγμα των πρωτοπόρων και στη συνέχεια κάθε πικρα-
μένος που θέλει να διαφημίσει το ‘χούι’ του ή το μαγαζί του. 
Φυσικά και λόγω της απίστευτης ανοχής των αρχών κανείς 
δε φοβάται να δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του. Πάμπολ-

λες ‘παρεμβάσεις’ στις πινακίδες έχουν και διεύθυνση και 
τηλέφωνο. Το κακό έχει παραγίνει και δημιουργεί πολλά 
προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία, πιθανότατα δε και 

ατυχήματα. Είναι καιρό οι αρμόδιοι φορείς να ξυπνή-
σουν από τη νιρβάνα τους.

Ζητήσαμε ο Δήμος, με την ιδιότητα του αρ-
μοδίου φορέα αλλά και ως θεματοφύλακας 
της ασφάλειας των δημοτών, να κινηθεί 
νομικά εναντίον όλων των γνωστών και 
αγνώστων που καταστρέφουν τις πινακί-
δες, στο χώρο ευθύνης του., με την ελπίδα 
να κινηθεί επιτέλους και ο διωκτικός μηχα-

νισμός.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Ο παραλιακός δρόμος που ενώνει το Βραχάτι με τον Κάτω 

Άσσο είναι σε απαράδεκτη κακή κατάσταση, παρά το γεγονός 
ότι θεωρείται σημαντικός για τη μετακίνηση των δημοτών. 
Εκτός από στενός και κακοστρωμένος έχει αρχίσει να κατα-
στρέφεται από τη θάλασσα και ο κίνδυνος ατυχήματος είναι 
πολύ κοντά. Σύντομα η θάλασσα θα κάνει τη διαβρωτική δου-
λειά της και αλλοίμονο στο αυτοκίνητο που θα έχει την τύχη 
να περνάει όταν υποχωρήσει η άσφαλτος. Έχουμε ξαναθέσει 
το θέμα στο συμβούλιο αλλά δεν ίδρωσε το αυτί κανενός.

 Ζητήσαμε πριν προκύψει ατύχημα, ο Δήμος, να φρο-
ντίσει για τη στήριξη του δρόμου, ενεργώντας με κάθε 
κατάλληλο μέσο.

Έγκριση της αριθ. 247/2009 μελέτης που αφορά 
σχεδιασμό πλατείας Μπολατίου

Κατά παγίαν πρακτική του προεδρείου ζητείται από το 
συμβούλιο ν’ αποφασίσει για κάτι που δεν έχει καμιά γνώση, 
ούτε καν μια φωτογραφία της μακέτας. Η μόνιμη απάντηση 
στις ενστάσεις μας είναι να περνάμε από τα γραφεία της τε-
χνικής υπηρεσίας για ενημέρωση.

Απαιτούμε, κάθε φορά που πρέπει να αποφασίσουμε 
για κάποιο έργο να μας παρέχεται, μαζί με τη λίστα των 
θεμάτων και τουλάχιστον η φωτογραφία της μακέτας του 
έργου ώστε να αποκτάμε αίσθηση του αντικειμένου. Είναι 
πολύ πιο εύκολο και αποδοτικό από το να προσερχόμαστε 
ένας-ένας οι 27 σύμβουλοι και να απασχολούμε την τεχνική 
υπηρεσία.

 Για την Παράταξη Λεωνίδας Στεργιόπουλος,  
δημοτικός  σύμβουλος, επικεφαλής Ενωτικής  

Ριζοσπαστικής  Παράταξης Βέλου-Βόχας

Διαμαρτύρονται στο 
Βέλο για το νερό

Έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων 
του Βέλου έφτασαν τις προηγούμενες 
μέρες στην εφημερίδα μας, αφού όπως 
ισχυρίζονται οι καταγγέλοντες δημότες 
το νερό που φτάνει στις βρύσες τους 
είναι εξαιρετικά κακής ποιότητας και 
μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. 

Την ίδια στιγμή ο πρώην πρόεδρος 
της Δ.Κ. Βέλου Δημήτρης Κούτουλας 
εγκαλεί τη δημοτική αρχή για την 
έλλειψη χημικών αναλύσεων του νερού 
ύδρευσης που οφείλει να γνωστοποιεί 
και να δημοσιοποιεί ο δήμος. 

Ο κ. Κούτουλας σε ηλεκτρονική 
επιστολή του προς την εφημερίδα μας 
αναφέρει: 

«Θέλω να επισημάνω ότι η Δημοτική 
αρχή του Δήμου Βέλου Βόχας δεν έχει 
γνωστοποιήσει από ότι γνωρίζω για την 
τρέχουσα περίοδο καμιά χημική ανάλυση 
του νερού ύδρευσης, τουλάχιστον για 
την Δημοτική Κοινότητα Βέλου και 
Νεράντζας αντίθετα με το παρελθόν. Επί 
δημαρχίας Βυτινιώτη, ή Λαμπρόπουλου 
όταν οι αναλύσεις ήσαν τακτικές και 
γνωστές στους δημότες. Επειδή η 
ποιότητα του νερού αναφέρεται στα 
χημικά, φυσικά, βιολογικά πρότυπα 
ελέγχου και οι χημικές αναλύσεις 
χρησιμοποιούνται για την αξιολογηση της 
ποιοτητας του νερού ως προς την υγεία 
των οικοσυστημάτων, την ασφάλεια 
του ανθρώπου και την καταλληλότητα 
του πόσιμου νερού περιμένουμε το 
αυτονόητο από την Δημοτική Αρχή. 
Δηλαδή να προβεί συμφώνα με τα 
οριζόμενα από τις Κοινοτικές και Εθνικές 
οδηγίες στον έλεγχο της ποιότητας νερού 
που λαμβάνουν οι δημότες του Βέλου στις 
οικίες τους και να μας γνωστοποιήσουν τα 
αποτελέσματα άμεσα. Για τα δρώμενα της 
Δημοτικής αρχής και τους τομείς "δράσης" 
των αντιδημάρχων θα επανέλθω».

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Γνώμη

Φροντιστήρια
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γνώση
ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Οι παρακάτω επιτυχόντες παρακολούθησαν ένα 
 ή περισσότερα μαθήματα στο φροντιστήριό μας. 2017

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!

Η εκπαιδευτική μας προσπάθεια συνεχίζεται. . . 

AΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Τ.Ε  ΠΑΤΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΥ   ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  Τ.Ε   ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΖΩΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ κ΄ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Κ΄ΤΕΧΝΟΛ.ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ  ΚΩΝ/ΝΑ ΔΙΟΚ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΙΚ. ΠΟΛ.ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. Τ.Ε ΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΡΙΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ κ΄ΤΕΧΝΟΛ.ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΠΕΛΟΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Τ.Ε  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  Τ.Ε  ΧΑΛΚΙΔΑ
ΛΙΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Τ.Ε  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΛΥΠΕ    ΕΙΡΗΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑ
ΜΑΛΛΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ΄ ΤΕΧΝ.  ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΜΑΡΡΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ  ΠΑΝ/ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Τ.Ε  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΜΠΑΚΟΛΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ     ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ.  ΑΣΠΑΙΤΕ
ΜΠΑΡΤΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟ  ΑΘΗΝΑ
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  κ΄ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    ΑΘΗΝΑ
ΝΙΑΧΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΧ.κ΄ΜΗΧ/ΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛ.κ΄ΦΥΣ. ΠΟΡ.ΤΕ ΚΑΒΑΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΑΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΠΑΝΑΓΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   Τ.Ε  ΠΑΤΡΑ
ΝΟΥΡΟ  ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΧΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ    ΠΑΤΡΑ
ΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   ΠΑΤΡΑ
ΡΑΠΤΗΣ   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΩΝ   ΑΘΗΝΑ
ΡΙΤΣΟΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΤΕΙ  ΠΑΤΡΑ
ΤΟΣΚΑ   ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ   ΓΕΩΠΟΝΩΝ    Τ.Ε ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΟΥΖΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ    ΠΑΤΡΑ
ΧΕΛΙΩΤΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ κ΄ΠΕΡΙΒΑΛ. Τ.Ε ΧΑΝΙΑ
ΧΕΛΙΩΤΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  Τ.Ε  ΑΘΗΝΑ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : ΛΟΥΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
   ΣΙΔΕΡΗΣ  ΦΩΤΗΣ
   ΣΙΔΕΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ : ΛΕΚΚΑΣ  ΝΙΚΟΣ
   ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΛΟΥΤΑΣ  ΒΛΑΣΗΣ

ΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
 
Γνώση

 

-
 
ΜΕΘΟΔΙΚΟ

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΒΡΑΧΑΤΙ. 27410 55983
   ΒΕΛΟ. 27420 33933

ΒΡΑΧΑΤΙ-ΒΕΛΟ

Εκδήλωση για την 
«Υγεία και Γυναίκα» και 
αφιέρωμα στη Σεβαστή 
Χαβιάρα-Καραχάλιου

Ο Δήμος Σικυωνίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου 
και η Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών Κορινθίας & η Ένωση 
Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου διοργανώνουν  
εκδήλωση -αφιέρωμα  με τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ», 
η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 
2017, ώρα 19:00 στο Δημοτικό θέατρο του Δήμου  
Σικυωνίων Γ. Γεννηματά 2. Θα ακολουθήσει  αφιέρωμα 
στην αείμνηστη Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχάλιου, ιατρό-
ιστορικό της Ιατρικής.

Γευσιγνωσίες και αγώνας 
δρόμου στις "Μεγάλες 

μέρες" της Νεμέας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μεγάλες Μέρες της 
Νεμέας 2017 ο Γιάννης Καρακάσης MW (Μaster of 
Wine) επιμελείται δύο ιδιαίτερες γευσιγνωσίες. 

Στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στην αίθουσα του 
Δημαρχείου ο Γιώργος Φλούδας στη γευσιγνωσία με 
τίτλο «Η άλλη Νεμέα» παρουσιάζει με την δικιά του, 
πολύ ενδιαφέρουσα ματιά τις εκδοχές των λευκών, 
ροζέ, γλυκών αλλά και των κρασιών από πάντρεμα 
διεθνών ποικιλιών με Αγιωργίτικο. Σύνολο κρασιών 
που θα παρουσιαστούν: 12. Το κόστος συμμετοχής 
είναι 10 ευρώ το άτομο. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στην αίθουσα 
του Δημαρχείου o Γιάννης Καρακάσης MW στη 
γευσιγνωσία με τίτλο «Νεμέα: Terroir και αμπελοτόπια» 
παρουσιάζει τις διάφορες ερμηνείες ή »μελωδίες» της 
Νεμέας μέσα από τα διαφορετικά αμπελοτόπια της σε 
ένα masterclass που γίνεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα. Σύνολο κρασιών που θα παρουσιαστούν: 12. 
Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ το άτομο. 

Kάντε κράτηση θέσεων στέλνοντας e-mail στο info@
nemeawineland.com, αναφέροντας την γευσιγνωσία 
στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε, αριθμό και 
ονόματα συμμετεχόντων.

8ος Αγιωργίτικος Δρόμος 2017
Ο δήμος Νεμέας και ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΝΕΜΕΑΣ προκηρύσσουν τον 8ο αγιωργίτικο δρόμο, 
μήκους 12.300μ και αγώνα 1.200μ για μαθητές 
δημοτικού – γυμνασίου.  Το κόστος συμμετοχής για τον 
αγώνα των 12,3 χλμ είναι 5 €. 

Η διεξαγωγή του αγώνα θα γίνει το Σάββατο 2 
Σεπτεμβρίου 2017, με σημείο εκκίνησης-τερματισμού 
για τον αγώνα των 12,3 χλμ το Δημαρχείο Νεμέας 
και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ. Ο αγώνας των 1,2 χλμ θα 
εκκινήσει στις 6:10 μ.μ στο Δημαρχείο της Νεμέας (θα 
δοθεί ξεχωριστή εκκίνηση για μαθητές δημοτικού – 
γυμνασίου).

Πηγή: Corinthia.Events
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ΑΓΓΛΙΚΑ
C2 Proficiency

1. Στατήρας Αθανάσιος ECPE Michigan 
 Pass

2. Καζάκος Παναγιώτης ECPE Michigan 
 Pass

3. Καγκαρά Δέσποινα PTE Unicert 
 Pass

4. Λόντος Χαράλαμπος PTE Unicert 
 Pass

5. Μπάρτζη Μαρία-Νεφέλη PTE Unicert 
 Pass

6. Μωυσιάδη Μαρία PTE Unicert 
 Pass

7. Χατζηγεωργίου Θεοδώρα PTE Unicert  
 Pass

8. Λένα Ιωάννα PTE Unicert 
 Merit

9. Χελιώτης Γεώργιος ECPE Michigan 
 Merit

10. Γκαραβέλου Νεκταρία ECPE Michigan 
 Pass

11. Βλαστάρη-Βαγιανα Χρύσα ECPE Michigan 
 Pass

C1 Advanced
1. Λένα Άννα PTE

B2 Lower
1. Θεοχάρη Σταυρούλα FCE Cambridge
2. Γούμενος Αρης FCE Cambridge
3. Μπαρδάκος Δημήτρης FCE Cambridge
4. Μπαρδάκου Γεωργία PTE Unicert
5. Παλυβού Aδαμαντία PTE Unicert
6. Καίσαρη Αριστέα NOCN Merit
7. Μαρδίκης Δημήτρης NOCN Merit
8. Καροφυλάκης Γεώργιος NOCN Merit
9. Τσέλα Γιόνα ECCE Michigan & TOIEC
10. Καλαντζής Αντώνης ECCE Michigan Merit 

 & TOIEC
11. Πάντος Σταύρος ESB Merit

B1 Pre Lower
1. Σκούρτη Ναταλία Michigan BCCE  

 Distinction
2. Βλαστάρης Νικόλαος Michigan BCCE Merit
3. Χασαπάκης Γεώργιος NOCN Merit
4. Μπαρμπόπουλος Νικόλαος PET Cambridge 
5. Παπαδάτος Ραφαήλ NOCN (4η ενότητα)
6. Σπυρόπουλος Αντώνης NOCN (4η ενότητα)

ELEMENTARY
1. Τζώρτζης Βασίλειος Excellent
2. Ζιάραγκας Χρήστος Excellent
3. Βαλασοπούλου Μαρία Ελπίδα Excellent
4. Χόντζα Μαργαρίτα Excellent
5. Μπαρμποπούλου Μαρία Σοφία Excellent

Beginners
1. Πολίτη Αθηνά Excellent
2. Ρήγας Δημήτρης Excellent
3. Καμπούρη Ευαγγελία Excellent
4. Θεοφιλοπούλου Βασιλική Εxcellent
5. Βαλασόπουλος Ιωάννης Excellent
6. Πολίτη Αγγελική-Σπυριδούλα  Merit
7. Βορινιώτης Κωνσταντίνος  Merit
8. Μπαλαμπάνης Γεώργιος  Merit
9. Θεοφιλοπούλου Φωτεινή  Pass
10. Ελ Σαναφάουι Ιωάννα  Pass

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Cervantes A2/B1 Escolar

1. Μωυσιάδη Μαρία
2. Φαρμάκη Μαρία
3. Ρίσβα Ιωάννα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Pre A1

1. Κωνσταντίνος Βορινιώτης Sehr gut

Ελ. Βενιζέλου 41-43, ΒΡΑΧΑΤΙ % 27410 51210 & 56205

Kαλή σχολική χρονιά!

Εγγραφές από 28 Αυγούστου • Έναρξη μαθημάτων 11 Σεπτέμβρη

Συγχαρητήρια σε όλους!

Eνημερωθείτε για τα πακέτα 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΆ & ΕΦΗΒΙΚΆ 

(αγγλικά-γαλλικά-γερμανικά-ισπανικά), 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

για τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 
για τις πανελλήνιες εξετάσεις 

& για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ 
για επαγγελματίες CAREER PATHS 

σε συνεργασία με το  
GREENWICH UNIVERSITY,  

LONDON & UNICERT 
και το Πανεπιστήμιο  

FREDERICK ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ,  
HELLENIC AMERICAN  

UNIVERSITY & COLLEGE

για παιδιά Νηπιαγωγείου 
και Α΄ Δημοτικού χωρίς γραφήμε πρόγραμμα 
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ 
για το δικό σας 

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα 

και για εκπτώσεις 
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•	 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΠΡΟΣΩΠΟΥ	(ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,  
ΑΚΜΗ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΣΥΣΦΙΞΗ,  
ΛΕΥΚΑΝΣΗ, ΧΗΜΙΚΟ PEELING)

•	 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΣΩΜΑΤΟΣ	(ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ, 
ΚΥΤΑΡΙΤΤΙΔΑ, ΣΥΣΦΙΞΗ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΡΑΓΑΔΕΣ)

•	 ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	(ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣΑΖ,  
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, SHIRODHARA,  
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)

•	 SOLARIUM	VEGA39	3ης	ΓΕΝΙΑΣ 
BY ROBERTO CAVALLI –DOLCE & CABBANA

•	 ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ	ΜΕ	ΡΙΖΙΚΗ	(ΒΕΛΟΝΑ)	ΚΑΙ	ΚΕΡΙ

•	 ΜΑΚΙΓΙΑΖ	ΝΥΦΙΚΟ,	ΒΡΑΔΙΝΟ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ (PRE WEDDING, NEXT DAY)

•	 ΒΑΦΗ	&	ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ	ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ

• MANICURE-PEDICURE

•	 ΠΩΛΗΣΗ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ	 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	ΜΑΚΙΓΙΑΖ	

Μόνιμη αποτρίχωση με το ! Το laser που έχει βραβευτεί ως το καλύτερο laser 
αποτρίχωσης παγκοσμίως και το μοναδικό laser εγκεκριμένο από τον αμερικανικό οργανισμό υγείας 
(FDA) για χρήση σε μαυρισμένο από τον ήλιο δέρμα και μάλιστα με απίστευτα κλινικά αποτελέσματα!



Δημήτρης Ραψωματιώτης:
 Έχουμε τη γνώση, 
 δώστε μας τη δύναμη

και πάμε μαζί!

15NΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με άλλη ματιά στα γεγονότα

apMediaNews
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Στην «οµάδα» Ραψωµατιώτη και ο Άρης Βοχαϊκού!
Έχει πολλάκις δηλώσει πως αισθάνεται μέλος 

της οικογένειας του Άρη Βοχαικού. Το αποδει-
κνύει στην πράξη στηρίζοντας ως μέγας χορη-
γός την ομάδα στις αγωνιστικές της υποχρεώ-
σεις. ∆εν θα μπορούσε λοιπόν και η ομάδα να 
μην σταθεί στο δικό του πλευρό, δεν θα μπο-
ρούσε να μην δηλώσει παρούσα στον αγώνα που 
ξεκίνησε ο επιχειρηματίας ∆ημήτρης Ραψωματι-
ώτης για την Προεδρία του Επιμελητηρίου Κο-
ρινθίας.

Ο Άρης, το βράδυ της ∆ευτέρας, σε μια συγκι-
νητική συνάντηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο 
δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του στο 

∆ημήτρη Ραψωματιώτη αλλά και την εμπιστο-
σύνη που έχει στο πρόσωπό του ώστε να αναλά-
βει τα ηνία της διοίκησης του Επιμελητηρίου. 

«Είναι ένας άνθρωπος χωρίς κομματικές ταμπέ-
λες, με νέες ιδέες και προτεραιότητα στους νέ-
ους ανθρώπους. Όλη η Βόχα εκφράζει την εμπι-
στοσύνη της στο πρόσωπο του ∆ημήτρη Ραψω-
ματιώτη» σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν θα μπορούσε να 
μην πάρει ικανοποίηση από τα όσα οι άνθρωποι 
του τόπου του εξέφρασαν για εκείνον, αλλά και 
δύναμη για να συνεχίσει την προσπάθεια υλοποί-
ησης του οράματος του, ενός Επιμελητηρίου με 
αξία, ενός Επιμελητηρίου- εργαλείο για τους επι-
χειρηματίες.

Αγαπητοί έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες,
Θεωρώντας ότι διαθέτω τη γνώση, τα εφόδια, την εμπειρία, τη θέ-

ληση, την εργατικότητα, την πετυχημένη πορεία, τους σωστούς συνερ-
γάτες και την άρτια οργανωμένη ομάδα, πιστεύω ακράδαντα ότι μπο-
ρούμε, όλοι μαζί, να κάνουμε τη διαφορά· 

«να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο,
να συγκρουστούμε για το ξεχωριστό 

και να πετύχουμε το αποτέλεσμα
που όλοι επιθυμούμε.» 

Σε αυτή την προσπάθεια, το στοίχημα είναι να ξεπεράσουμε τους 
ίδιους τους εαυτούς μας. Ν’ απαγκιστρωθούμε από τις νοοτροπίες του 
παρελθόντος που μας οδήγησαν σε τραγικά αδιέξοδα τα οποία βιώ-
νουμε όλοι σήμερα. Να ξεπεράσουμε τα γνωστά, «είμαι δικός σου, είμαι 
του κόμματος, θέλω να με στηρίξεις κι εγώ θα δεις τι θα κάνω για σένα». 

Η κρίση που διατρέχει την εποχή μας, δεν επιτρέπει τέτοια πισωγυρί-
σματα παλαιοκομματικού τύπου. Ο Κορίνθιος επιχειρηματίας, θέλει 
σήμερα δίπλα του, συμπαραστάτη και καθοδηγητή, έναν άνθρωπο 
χωρίς εξαρτήσεις και «δεσμεύσεις», οι οποίες θα στέκονται πάντα τρο-
χοπέδη στην επίλυση των προβλημάτων μας αλλά και σε κάθε ελπίδα 
προοπτικής και ανάπτυξης.

Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι όλα τα παραπάνω, αποτελούν 
κοινό αίσθημα και αντανακλούν την αγωνία όλων μας για την τύχη του 
δικού μας φορέα, του Επιμελητηρίου. Όσοι γνωρίζουν τη διαδρομή 
μου, άλλωστε, ξέρουν πολύ καλά, ότι δεν υπέκυψα ποτέ σε τέτοιου 
είδους προκλήσεις και «προσκλήσεις» που δημιουργούν υποχρεώσεις, 

με οποιοδήποτε τίμημα. Αγωνίστηκα, δούλεψα, έθεσα στόχους, άλλους 
τους πέτυχα και άλλοι έγιναν μαθήματα ζωής.

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, για εμένα η συνεργασία αποτελεί 
τη κεντρική φιλοσοφία μας. Η συνεργασία των μελών μας, είναι απαραί-
τητη και γι’ αυτή θ’ αγωνιστούμε, εγώ και η ισχυρή ομάδα του συν-
δυασμού μας. 

Γιατί ενώνοντας τις δυνάμεις μας, 
αλλάζουμε, 
δημιουργούμε, 
κερδίζουμε.
Κερδίζουμε δουλειές, υλοποιούμε έργα, μεγαλύτερα και σημα-

ντικότερα.
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, χαράσσουμε νέους δρόμους.
Έχουμε τη γνώση, δώστε μας τη δύναμη και πάμε μαζί !

∆ημήτρης Ραψωματιώτης 
Υποψήφιος  Πρόεδρος  Επιμελητηρίου  Κορινθίας 
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ΝΕΜΕΑ

Με τους νεκρούς να είναι 3, τα κρούσματα να 
έχουν ανέλθει στα 19 στην περιοχή της Αργολί-
δας και τις πρόσφατες αναφορές εκ της Περιφε-
ρείας για επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του 
ιού του ∆υτικού Νείλου, έρχεται το ΚΕΕΛΠΝΟ 
σε διευρυμένη σύσκεψη από την Αργολίδα να 
καθησυχάσει τους πολίτες χωρίς, όπως τονίζε-
ται, το ίδιο και οι αρμόδιες αρχές να εφησυχά-
ζουν.

«∆ιατηρούμε το βαθμό εγρήγορσης μας σε 
σχέση με την παρουσία των κρουσμάτων. ∆ια-
κεκριμένοι επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ κοιτά-
ζουν ολόκληρη την επικράτεια για να εντοπί-
σουν και άλλους φορείς. Οι περιφέρειες έχουν 
κάνει αυτό που τους αναλογούσε, την γενική 
προστασία των περιοχών τους, έχουν κάνει τους 
απαραίτητους ψεκασμούς» ανέφερε ο Πρόε-
δρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 
για να σημειώσει με έμφαση την μείζονος σημα-
σίας αντιμετώπιση του ζητήματος από την 
πλευρά των πολιτών, τα μέτρα δηλαδή ατομικής 
προστασίας τα οποία θα πρέπει να είναι στο μέ-
γιστο βαθμό.

Στην σύσκεψη υπήρξε αναφορά περί της απο-
τελεσματικότητας των ενεργειών που οδήγη-
σαν στην ύφεση, πάρα ταύτα ουδείς εφησυχάζει 
δεδομένου ότι μιλούμε για μια περιοχή τουρι-
στική σε μια περίοδο κρίσιμη. «Η περιοχή είναι 
τουριστική, μας ενδιαφέρουν οι ξένοι επισκέ-
πτες και οι τοπικοί άρχοντες δείχνουν ιδιαίτερη 
σημασία. Το θετικό είναι πως στην Πελοπόν-
νησο δεν ξεκινάμε από το μηδέν … Έχουμε πα-
ρακαταθήκη την επιτυχή αντιμετώπιση στην 
Σκάλα Λακωνίας. Άρα δεν είναι κάτι ξένο στον 
πληθυσμό» σημείωσε ο Πρόεδρος του Κέντρου. 

Επισήμως μιλούμε για 19 καταγεγραμμένα 
κρούσματα που έχουν νοσήσει με νευρολογικά 
συμπτώματα ενώ έγινε σαφές πως το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ προχωρά σε ανακοινώσεις νέων κρουσμά-
των μονάχα όταν αυτά έχουν επιβεβαιωθεί επι-
στημονικά, κάθε Τετάρτη μέσα από την επί-
σημη ιστοσελίδα του.

Καθησυχάζει
το ΚΕΕΛΠΝΟ

Σε σημαντικές αποκαλύψεις νέων ταφικών 
μνημείων προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρε-
σίες στο μυκηναϊκό νεκροταφείο Αηδονιών. 
Τα νέα δεδομένα «τεκμαίρουν τις περιόδους 
χρήσης της θέσης στα Αηδόνια και θέτουν τις 
βάσεις για τη μελέτη των ρόλων που οι ανά 
διαστήματα κοινότητες διαδραμάτισαν κατά 
την ανάδυση και την αποσύνθεση διαφορετι-
κών κεντρικών οργανισμών, από τις μυκηνα-
ϊκές τοπαρχίες και εν συνεχεία πολιτείες, 
στην πόλη-κράτος του Φλιούντα, τις εξελίξεις 
στη ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας και τον πο-
λιτικό κατακερματισμό της μεσοβυζαντινής 
περιόδου» αναφέρει η ανακοίνωση του 
υπουργείου Πολιτισμού.

Στην ανακοίνωση επιπλέον επισημαίνο-
νται τα εξής: «Το μυκηναϊκό νεκροταφείο 
των Αηδονιών είχε ανακαλυφθεί και λεηλατη-
θεί από αρχαιοκάπηλους στις δεκαετίες του 
1970 και 1980 και κτερίσματα των ταφών κα-
τέληξαν στα δίκτυα του διεθνούς παράνομου 
εμπορίου αρχαιοτήτων. Το 1993 η Ελλάδα 
πέτυχε μια σημαντική νίκη στον αγώνα κατά 
της αρχαιοκαπηλίας με τον επαναπατρισμό 
του Θησαυρού των Αηδονιών, ενός μοναδι-
κού αρχαιολογικού συνόλου, που εκτίθεται 
σήμερα μαζί με τα ανασκαφικά ευρήματα του 
νεκροταφείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νε-
μέας.

Το πρόγραμμα συστηματικής ανασκαφι-
κής έρευνας και ανάδειξης στα Αηδόνια φιλο-
δοξεί όχι μόνο στην αποτελεσματική προστα-
σία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της περιοχής, αλλά και στην συμπλή-
ρωση των πληροφοριών που χάθηκαν από 
την παράνομη ανασκαφική δραστηριότητα».

Το μυκηναϊκό νεκροταφείο των Αηδονιών 
συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά από θαλαμο-
ειδείς τάφους, οργανωμένους σε συστάδες. 
Οι θαλαμοειδείς είναι τάφοι λαξευμένοι στον 
φυσικό βράχο και αποτελούνται από τρία 
τμήματα: τον δρόμο, ένα κατηφορικό διά-
δρομο που οδηγεί από την επιφάνεια του 
εδάφους στο στόμιο, την είσοδο δηλαδή του 
τάφου, που φράσσεται με ακανόνιστα τοπο-
θετημένους λίθους, σφραγίζοντας τον υπό-
γειο ταφικό θάλαμο όπως αναφέρει το Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η ανασκαφική έρευνα διενεργείται από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας υπό τη διεύ-
θυνση του δρος Κωνσταντίνου Κίσσα με τη 
συνέργεια του Nemea Center for Classical 
Archaeology (University of California at 
Berkeley), διά της διευθύντριάς του και κύ-
ριας συνεργάτιδας του προγράμματος, δρ 
Kim Shelton.

Νέες σηµαντικές αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις

apMediaNews
∆ιεύθυνση : Εθνικής Αντίστασης 5 -Κόρινθος ΤΚ 20100
Τηλ 2741600888

email info@rapmedia.gr
site /webtv rapmedia.gr

Στην άμεση και αποτελεσματική επέμ-
βαση των θεσμών πυρόσβεσης αναφέρ-
θηκε μιλώντας στο moriasnews ο Εντεταλ-
μένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Απόστολος 
Παπαφωτίου. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπα-
φωτίου αναφέρθηκε στις επιτυχείς προ-
σπάθειες των πυροσβεστών για περιορι-
σμό και κατάσβεση της πυρκαγιάς υπό τον 
συντονισμό του υποστράτηγου της Πυρο-
σβεστικής, κ. Βασίλη Ματθαιόπουλου, αλλά 
και τις εθελοντικές ομάδες που συνέβαλ-
λαν στη περιοχή.

Η συντονισμένη προσπάθεια για δημι-
ουργία αντιπυρικής ζώνης στη περιοχή, 
που έγινε με συνεργασία της Πυροσβεστι-
κής και οχημάτων της Σχολής Μηχανικού 
που λειτουργούσαν ακόμα και το βράδυ, 
ήταν η αιτία που η πυρκαγιά περιορίστηκε 
σε μεγάλο βαθμό και τελικά έσβησε μετά 
τη συμβολή των εναέριων μέσων πυρόσβε-
σης την επόμενη μέρα. Η πυρκαγιά στο 
Ρυτό προκλήθηκε από άγνωστα αίτια, ενώ 
και η πιθανότητα του εμπρησμού δεν απο-
κλείεται. Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς 
διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

Επιτέλους… τέλος για τη φωτιά στο Ρυτό 
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Με αφορμή τη δημοσίευση των βάσεων εισαγω-
γής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, μας μίλησε ο Αντι-
πρόεδρος Α’ ΕΛΜΕ Ν. Κορινθίας, κ. Ιωάννης Τριπι-
κέλης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι βάσεις για τις 
σχολές υψηλής ζήτησης παραμένουν σταθε-
ρές, ενώ οι βάσεις των σχολών μέσης ζήτησης 
αναμένεται να μειωθούν συγκριτικά με πέρυσι.

Ο κ. Τριπικέλης τόνισε πως οι βάσεις διαμορφώ-
νονται ανάλογα με τη πορεία των μαθητών στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις. ∆ηλαδή, σε περίπτωση που τα 
θέματα είναι δυσκολότερα και οι υποψήφιοι δεν 
γράψουν καλά, οι βάσεις μειώνονται και αντίστοιχα, 
αν τα θέματα είναι ευκολότερα, αυξάνονται. Ωστόσο, 
σχολές υψηλής ζήτησης όπως Ιατρική, Νομική κλπ., 
δεν μεταβάλλουν τις βάσεις τους.

Γενικά, ο Ν. Κορινθίας έχει υψηλά ποσοστά επιτυ-
χίας σε ότι αφορά την εισαγωγή των μαθητών 

σε σχολές, καθώς η προετοιμασία που γίνεται 
από τη πλευρά μαθητών και καθηγητών είναι 
οργανωμένη. Επίσης, ο κ. Τριπικέλης επεσήμανε 
πως σε περίπτωση μη εισαγωγής υποψηφίου σε 
σχολή της αρεσκείας του, υπάρχει η δυνατότητα να 
επαναλάβει τη διαδικασία των πανελλαδικών, με με-
γαλύτερες πιθανότητες επιτυχίες.

«Πέρασε Πανεπιστήµιο» η Κορινθία! 
Με επιτυχίες ο Ν Κορινθίας στις εισαγωγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Οι Κορίνθιοι υπήρξαν δηµοκράτες, δεν ήταν 
ποτέ ρατσιστές. Γιατί να γαλουχηθούν τα 

παιδιά τους µε το στρατόπεδο του αίσχους; 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

5 χρόνια από εκείνη την ημέρα 
που το 6ο ΣΠ μετατράπηκε αιφ-
νιδίως σε Κέντρο Προσωρινής 
Κράτησης Παράνομων Μεταναστών 
και που κατόπιν πολύ σύντομα μετα-
τράπηκε σε Κέντρο χωρίς τον προσ-
διορισμό του προσωρινού που ζει, 
εξελίσσεται, αλλάζει ταμπέλες ανά-
λογα με τους εκάστοτε κυβερνώντες, 
αλλά που βεβαίως παραμένει μέσα 
στην πόλη μας δίπλα από σχολεία, 
απέναντι από το στάδιο της πόλης.

5 χρόνια από εκείνη την ημέρα 
που ξυπνήσαμε με την ύπαρξη αυ-
τού του εκτρώματος και έκτοτε γί-
ναμε θεατές της εξαθλίωσης, των 
εξεγέρσεων, των αποδράσεων μέσα 
στις γειτονιές της περιοχής, των 
απεργιών πείνας αλλοδαπών έγκλει-
στων, αλλά και τις επιχειρήσεις αυτο-
κτονίας.

5 χρόνια πέρασαν και τελικώς η 
ύπαρξη αυτού του Κέντρου ήλθε να 
τιμωρήσει αμείλικτα όλο τον πολι-
τικό κόσμο του νομού, που πιάστηκε 
στον ύπνο και που έσπευσε να κρύ-
ψει το πρόσωπο του από το φως της 
ημέρας, επιρρίπτοντας ευθύνες σε 

πρόσωπα και πολιτικές δίχως μια 
δόση αυτοκριτικής για το πόσο ολίγι-
στοι υπήρξαν να αντιμετωπίσουν συ-
νολικά αυτό που ερχόταν.

Οι πολιτικές των κυβερνή-
σεων που ακολούθησαν ξέπλυ-
ναν τα σχέδια των προηγουμέ-
νων. Και μάλιστα κατά εκκωφαντικό 
τρόπο όταν από την μια πλευρά ανα-
δείχθηκε η ασυνεννοησία, ο πολιτικα-
ντισμός, οι σκοπιμότητες, η εκλογική 
πελατεία που έφεραν ως αποτέλεσμα 
την απραξία.

Ποιος μπορεί πλέον να μιλή-
σει όταν μέσα σε μια νύχτα επι-
βλήθηκε, δίχως καμία διαβού-
λευση και διατηρείται, αυξάνε-
ται και πληθύνεται με κυβερνη-
τικές αποφάσεις όλων των απο-
χρώσεων; Πόσο αστείοι υπήρξαν οι 
«ακραίοι» λεονταρισμοί της εποχής 
που κράτησαν ένα 24ωρο;

Πόσο εξοργιστικές υπήρξαν οι δη-
λώσεις, το ανάθεμα της τότε αριστε-
ρής αντιπολίτευσης που κατόπιν 
έγινε κυβερνώσα αριστερά η οποία 
διατήρησε το συγκεκριμένο Κέντρο 
σε κέντρο –κλειδί εισερχομένων αλ-

5 χρόνια «έγκλειστης» 
υποκρισίας

Πέρασαν 5 χρόνια από τότε που µέσα σε µια νύχτα 
«φύτρωσε» µέσα στον κεντρικό ιστό της Κορίνθου 
το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών Κορίνθου.
23 Αυγούστου 2012.

λοδαπών; Όχι προσφύγων.
Το Κέντρο Κράτησης ανέ-

δειξε την απίστευτη υποκρι-
σία που στριμώχθηκε σε διαμαρ-
τυρία με αριθμό πρωτοκόλλου και 
παραμένει σε συρτάρια γραφείων.

5 χρόνια μετά, το Κέντρο κρά-
τησης είναι εδώ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
να απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος 
της αστυνομικής δυναμης του νο-
μού και των περιχώρων, σε μια 
περίοδο που η εγκληματικότητα 
έχει χτυπήσει κόκκινο.

5 χρόνια μετά και κανείς δεν 
μπόρεσε να καταφέρει, ούτε πο-
λιτικός, ούτε κόμμα, ούτε δήμαρ-
χος, ούτε περιφερειάρχης να το 
μεταφέρει έστω εκτός πόλης. Να 
προσπαθήσει να της ξεριζώσει την 
ρετσινιά και το στίγμα να βλέπουν 
τα παιδιά της ανθρώπους εγκλωβι-
σμένους πίσω από τα συρματο-
πλέγματα.

Οι Κορίνθιοι υπήρξαν δημοκρά-
τες, δεν ήταν ποτέ ρατσιστές. Γιατί 
να γαλουχηθούν τα παιδιά τους με 
το στρατόπεδο του αίσχους; Εάν 
αυτό επιβάλλεται από τις συγκυ-
ρίες υπάρχουν οι προδιαγραφές 
από την Ε.Ε. να υπάρξει και να λει-
τουργήσει έξω από την Κόρινθο. 
Αλλά φαίνεται πως και εδώ ουδείς 
μπορεί να βοηθήσει.

Συνύπαρξη μικρών πολιτι-
κών μεγεθών; Αδιαφορία; Υπο-
ταγή στις εντολές; Όλα αυτά 
πραγματώνουν την λαϊκή 
ρήση :Ουδέν μονιμότερον του 
προσωρινού.

Και είναι ντροπή τους πα-
τριώτη!

Τζένη Σουκαρά

Στη χώρα της 
κρίσης και του 
τίποτα… στην 

αναµονή και οι 
καρκινοπαθείς

Ανατριχιάζει κανείς και μόνο με την 
είδηση ότι έως και τέσσερις μήνες φτάνει η 
αναμονή προκειμένου οι πάσχοντες από 
καρκίνο να υποβληθούν σε ακτινοθερα-
πείες στα δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα 
με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων ∆ημοσίων Νοσοκομείων. Η 
ΠΟΕ∆ΗΝ υποστηρίζει ότι κάθε χρόνο 
13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται από τις 
ακτινοθεραπείες λόγω έλλειψης ακτινοθε-
ραπευτικών μηχανημάτων, ενώ ακόμα πα-
ραμένουν αναξιοποίητα τα 10 ακτινοθερα-
πευτικά μηχανήματα που δώρισε το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πριν τρία χρόνια, 
στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την ΠΟΕ∆ΗΝ, το δημό-
σιο σύστημα υγείας αντιμετωπίζει εκτός 
από την έλλειψη ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού και μεγάλη έλλειψη τεχνολόγων, 
ακτινοθεραπευτών και ακτινοφυσικών, 
αφού το 35% των οργανικών θέσεων είναι 
κενές. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσο-
κομεία υποστηρίζουν ότι απαιτείται η 
αγορά 50 Γραμμικών Επιταχυντών (αξίας 
100 εκατ. ευρώ) προκειμένου να εξυπηρε-
τούνται όλοι οι καρκινοπαθείς και να βελτι-
ωθεί η ποιότητα ζωής τους. Και προτεί-
νουν την εξοικονόμηση του απαιτούμενου 
ποσού από τους αντικαρκινικούς εράνους 
που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα 
χρόνια, ζητώντας να μάθουν τί έχουν απο-
γίνει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν.

Πόσο κοστίζει άραγε η ζωή ενός αν-
θρώπου; Για πόσο ακόμα αυτή η κρίση θα 
αφαιρεί το δικαίωμα και την ελπίδα από 
ανθρώπους να καλυτερεύσουν την ποιό-
τητα ζωής τους ή και να σωθούν; Ψιλά 
γράμματα για κάποιους, θα έλεγε κανείς. 
Γι΄ αυτούς υπάρχουν τα ιδιωτικά θεραπευ-
τήρια τα οποία πληρώνουν και θεραπεύο-
νται. Οι άλλοι… ας πεθάνουν!

Γιώργος Ρουμελιώτης
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Στους λόγους που τον οδήγησαν να συ-
μπλεύσει με τον συνδυασμό του υποψηφίου 
προέδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. ∆. 
Ραψωματιώτη, αναφέρθηκε ο σύμβουλος 
επιχειρήσεων και φοροτεχνικός, κ. Λεωνίδας 
Μπαζιωτόπουλος, μιλώντας για ένα νέο 
όραμα για την ανάπτυξη της Κορινθιακής επι-
χειρηματικότητας. Συγκεκριμένα ανέφερε 
πως στο πρόσωπο του κ. Ραψωματιώτη είδε 
έναν αγωνιστή, έναν άνθρωπο με όραμα που 
σκοπός του είναι η ουσιαστική και όχι η ευ-
καιριακή ενασχόληση με το Επιμελητήριο, με 
σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων που πλήττουν την τοπική επιχειρημα-
τικότητα και το εμπόριο.

Προτεραιότητα αποτελεί και η μείωση 
της ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι, με 
την εκμετάλλευση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών πόρων 
που διατίθενται για τα προγράμματα αυτά, 
χρήματα τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα αλλά 
λιμνάζουν στα ταμεία. Ο κ. Μπαζιωτόπουλος 
επεσήμανε πως οι κινήσεις που θα γίνουν 
από το συνδυασμό του κ. Ραψωματιώτη θα 
είναι ουσιαστικές και ο συνδυασμός του θα 
είναι πάντα παρόν, όχι για την καταγραφή 
των αρνητικών αποτελεσμάτων στις τοπικές 
επιχειρήσεις, αλλά για να φέρει νέα θετικά 
αποτελέσματα για τους επαγγελματίες. Με 
κεντρικό γνώμονα πάντα το συμφέρον των 
Κορινθιακών επιχειρήσεων.

Λ. Μπαζιωτόπουλος: Ουσιαστική και όχι ευκαιριακή
η ενασχόληση Ραψωµατιώτη µε το Επιµελητήριο 

Ο ∆ήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – 
Αγίων Θεοδώρων ξεκίνησε μια σημα-
ντική πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης – επιβράβευσης πολι-
τών, με τη λειτουργία της δημοτικής δια-
δικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης 
www.followgreen.gr/loutraki.

Το πρόγραμμα του ∆ήμου ενώνει πο-
λίτες – τοπικές επιχειρήσεις και σχολεία, 
στον κοινό στόχο της αύξησης της ανα-
κύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτής της πρω-
τοβουλίας, προσκαλούμε τους κατοί-
κους, εργαζόμενους, πολίτες του ∆ήμου, 
να εγγραφούν δημιουργώντας τον προ-
σωπικό λογαριασμό τους σε μόλις 1 λε-
πτό και να επιβραβεύονται με πόντους 
για την: -εκπαίδευση και ενημέρωση 
που θα λαμβάνουν για την πρόληψη, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
μέσω κουίζ, βίντεο και άρθρων. -πρό-
ληψη και επαναχρησιμοποίηση με τη 
δωρεά συγκεκριμένων αγαθών στο κοι-
νωνικό παντοπωλείο.

-καθημερινή ανακύκλωση στους μπλε 
κάδους συσκευασιών/κώδωνες γυαλιού, 
αλλά και σε άλλα νέα σημεία ανακύκλω-

σης που θα αναπτυχθούν σε επόμενη 
φάση για ενδυμάτα & υποδήματα.

-συστήνοντας την πλατφόρμα σε φί-
λους από το ∆ήμο.

-προτείνοντας καλές πρακτικές και 
παραδείγματα ανακύκλωσης, στέλνο-
ντας φωτογραφίες, άρθρα σχετικά και 
δίνοντας δυνατότητα αξιοποίησής τους 
στην πλατφόρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα 
μπορούν να εξαργυρώνουν τους πό-
ντους επιβράβευσης άμεσα σε ειδικές 
εκπτώσεις-παροχές στις τοπικές επιχει-
ρήσεις του ∆ήμου Λουτρακίου – Περα-
χώρας – Αγίων Θεοδώρων, ή/και με δω-
ρεά στα σχολεία που θα διενεργήσουν 
προγράμματα ανακύκλωσης.

Λουτράκι: Ξεκίνησε η πλατφόρµα 
επιβράβευσης πολιτών για την ανακύκλωση

Φτάνει πια! Γέµισαν 
αποτσίγαρα οι παραλίες µας!
 
Το κακό έχει παραγίνει! ∆εν 

υπάρχει παραλία και γωνιά σε 
όλο το μήκος τους και σε όλο 
το νομό που να μην είναι γε-
μάτη από αποτσίγαρα. ∆εν 
φτάνουν τα υπόλοιπα σκουπί-
δια που αφήνουν ντόπιοι και 
επισκέπτες σε καθημερινή 
βάση, υπάρχει κι αυτό το απί-
στευτο αλλά… Ελληνικό φαι-
νόμενο να σβήνουμε τα τσι-
γάρα μας στην άμμο, να τα 
χώνουμε και να τα παρατάμε 
εκεί σαν να μην συμβαίνει τί-
ποτα.

Μιλάμε για χιλιάδες γόπες 
που ορισμένοι τις θεωρούν 
αθώες, ενώ αντίθετα είναι ιδι-
αίτερα βλαβερές για το θαλάσ-
σιο περιβάλλον. Το οποίο βε-
βαίως θέλουμε να είναι κα-
θαρό, αλλά παρόλα αυτά κά-
νουμε τα πάντα για το αντί-
θετο. Έρευνες έδειξαν ότι τα 
αποτσίγαρα κάνουν δεκάδες 
χρόνια για να λιώσουν πλή-
ρως και όλο αυτό το διάστημα 

προκαλούν τεράστια κατα-
στροφή στο θαλάσσιο οικοσύ-
στημα.

Υπάρχουν δεκάδες τρόποι 
να μην πετάμε το τσιγάρο μας 
στην παραλία. Στις οργανωμέ-
νες πλαζ, οι επιχειρηματίες 
είναι υποχρεωμένοι να έχουν 
πάντα τασάκια στις παραλίες, 
ενώ στις πιο απομονωμένες 
μπορούμε να έχουμε μαζί μας 
συγκεκριμένα αντικείμενα 
αποκομιδής τους. ∆εν θέλει 
κόπο, θέλει τρόπο και οικολο-
γική συνείδηση. Την οποία 
δυστυχώς, ακόμα δεν 
έχουμε…

Γ.Ρ.

Ξεκινά και στην Κόρινθο 
το Κέντρο Υποστήριξης 
∆ανειοληπτών

Ξεκινούν τη λειτουργία τους σε 24 Περιφερειακές 
Ενότητες και 30 ∆ήμους ανά τη χώρα τα Κέντρα 
Ενημέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών που 
θα λέγονται πλέον Κ.Ε.Υ.∆. Πρόκειται για δομή που 
εγκαινιάσθηκε τον περασμένο Μάρτιο από τον 
υπουργό Οικονομίας ∆. Παπαδημητρίου, στο πλαί-
σιο της Ειδικής Γραμματείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους. Στόχος είναι η παροχή κάθε δυνατής βοή-
θειας στους πολίτες, που δεν μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, λόγω της οι-
κονομικής κατάστασης.

Που θα λειτουργούν
Η λειτουργία Κ.Ε.Υ.∆. προβλέπεται στους δήμους: 

Αθηναίων, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Αμαρουσίου, Χα-
λανδρίου, Περιστερίου, Γλυφάδας, Καλλιθέας, Αχαρ-
νών, Φυλής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Κορεδελιού – 
Ευόσμου, Παύλου Μελά, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, 
Βέροιας, Σερρών, Κοζάνης, Ιωαννιτών, Λάρισας, Βό-
λου, Χαλκιδέων, Πατρέων, Αγρινίου, Κορινθίων, Κα-
λαμάτας, Ρόδου, Ηρακλείου και Χανίων.

Τι προσφέρουν
Τα Κ.Ε.Υ.∆. παρέχουν «συμβουλευτικές υπηρεσίες 

(οικονομικής και νομικής φύσεως) και ενημέρωση 
των πολιτών για θέματα διαχείρισης οφειλών εξυπη-
ρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων». Ενημερώνουν 
τους δανειολήπτες ως προς τα δικαιώματά τους σε 
σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων. 
Μεσολαβούν, κατόπιν αιτήσεων των δανειοληπτών, 
και συνδιαλέγονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης 
των οφειλών.

Παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική στους 
οφειλέτες που υπάγονται στον Κώδικα ∆εοντολο-
γίας για την Εξωδικαστική Επίλυση ∆ιαφοράς. Συμ-
βάλλουν στην έγκαιρη παρέμβαση για άτομα ευά-
λωτα στην υπερχρέωση λόγω οικονομικών παραγό-
ντων, όσο και για άτομα που αντιμετωπίζουν ξαφνι-
κές δυσχέρειες.
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∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης
Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

θα τις βρείτε καθηµερινά στα κατάστηµατά µας φτιαγµένες για την γευστική 
σας απόλαυση µε την γνωστή και εγγυηµένη προσοχή και φροντίδα µας!  

ΕΚΛΕΚΤΑ

ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
από

ΕΚΛΕΚΤΑ

ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑαπό

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

γευστικές
επιλογές

Παναγία του Βράχου στον Κάτω Ταρσό Κορινθίας 
(22.08.2017 Παραμονή της Πανηγύρεως) 

Κάθε τόπος, κάθε χωριό, πόλη και νησί στην πα-
τρίδα μας έχει την Παναγιά του, τις εκκλησίες, τα 
ξωκλήσια, τις μονές που Την τιμούν αφιερωμένες σε 
Εκείνη. Έτσι ο Κάτω Ταρσός Κορινθίας είναι ένα από 

τα πολλά προσκυνήματα Της στην Κορινθία. Εκεί 
μας ώθησε η Ευλάβεια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, 
Μάνα και Σκέπη της πατρίδος μας, στις 22 Αυγού-
στου 2017.

Η Παναγία του Βράχου βρίσκεται, σε υψόμετρο 
περίπου 1.100 μ., κοντά στο χωριό Κάτω Ταρσός 
του Φενεού Κορινθίας. Είναι ένα μικρό εκκλησάκι 
- ασκητήριο φωλιασμένο σε μια σχισμή ενός συμπα-
γούς τεραστίου βράχου, με κατακόρυφο μέτωπο, 
που δεσπόζει επιβλητικά πάνω από το χωριό. Είναι 
συνδεδεμένη, όπως κάθε εκκλησία σε δύσβατες πε-
ριοχές της Ελλάδος, με την επιβίωση των Ελλήνων, 
με τη μόρφωση τους και την παιδεία τους.

Έτσι πάνω στο εκκλησάκι και μέσα στη σχισμή 
ήταν, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, απο-
θήκη τροφίμων για τους κατοίκους. Στο εκκλησά-
κι λειτουργούσε κρυφό σχολειό, όπως υπήρχε και 
στην κοντινή μονή του Αγίου Γεωργίου στο Φενεό, 
σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων.

Η πρόσβαση είναι πλέον εύκολη. Έχει κατασκευα-
σθεί μια άνετη πέτρινη σκάλα. Σταθερά ακούγεται ο 
ήχος καθαρού νερού που τρέχει στο Ιερό και πηγά-
ζει μέσα στο βράχο. Είναι το Αγίασμα της Παναγίας. 

Ενδιαφέρουσα είναι η παράδοση για την κατα-
σκευή του ναού. Τάμα μιας χωριανής από τον Ταρσό, 
που σώθηκε η ίδια και το παιδί της από τις ορδές του 
Μωάμεθ Β’ το 1458 κατά την πολιορκία του Βυζα-
ντινού Ταρσού.

Αξιόλογες τοιχογραφίες της Παναγίας, της Κοίμη-
σης της Θεοτόκου κοσμούν το ναό, έργα του Αση-
μάκη Σκαλτζά πριν περίπου 200 χρόνια.    

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
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ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΏΣΤΑΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΨΥΧΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ  
Εκδόσεις: ΠΝΟΗ
Κατηγορία: Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786188289253
Αριθμός σελίδων: 95

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κάτι από τη δική σου γιαγιά 
ή τον δικό σου παππού καλεί-
σαι να εντοπίσεις διαβάζοντας 
αυτό το βιβλίο. Γιατί ενώ τα 
πρόσωπά τους είναι για τον 
καθένα διαφορετικά, οι ρόλοι 
κατά βάθος είναι ίδιοι. Ίσως 
πάλι συναντήσεις εκείνο το 
εγγόνι που έχεις καλά φυλαγ-
μένο στις παλιές σου μνήμες. 
Μέσα από τραγούδια, χρώμα-
τα, μυρωδιές, συναισθήματα, 
παραστάσεις και βιώματα, 
μπορεί να θυμηθείς πώς ήταν 
το καταφύγιο της δικής σου 
κρυμμένης αθωότητας. Γιατί 
το πιο ανθεκτικό σπίτι μας, εί-
ναι τελικά οι παιδικές αναμνή-
σεις.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Σε αυτό το βιβλίο στη κυρι-

ολεξία αισθανόμαστε πως στά-
ζει αγάπη, βάλσαμο στη ψυχή 
μας. Ή αν το προτιμάτε είναι 
ένας φόρος τιμής στις παντα-
χού γιαγιάδες, λεβέντισσες, 
σκληραγωγημένες αλλά και 
γεμάτες σοφία γυναίκες της 
υπαίθρου, αλλά και στα εγγό-
νια τους, που τα φρόντισαν με 
πολύ αγάπη. Ένα ταξίδι στις 
παιδικές μας αναμνήσεις.

Λίγες οι σελίδες του, αλλά 
πολύ μεγάλη η έντασή τους, 
και η ποσότητα από το μέλι της 
αγάπης που περιέχει μέσα του 
είναι ακριβώς όσο πρέπει για 
να μαλακώσει τις καρδιές μας.

Μια εκπληκτική γραφή, μια 
λυρική, άμεση  αφήγηση γε-
μάτη με εικόνες νοσταλγίας 
και τα ρουθούνια μας γεμίζουν 
με το άρωμα της ντόπιας ρίγα-
νης.

Κώστα Μπέζα, σε ευχαρι-
στούμε για αυτή την κατάθεση 
ψυχής, που αν μη τι άλλο αγγί-
ζει και τη δική μας.

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Ο Κώστας Μπέζας γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1970 και 
μεγάλωσε στο Περιστέρι. Ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του στη 
δημοσιογραφία το 1995 και την 
ίδια χρονιά ξεκίνησε να εργάζεται 
σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Έγραψε για χρόνια σε πολιτικές 
και αθλητικές εφημερίδες, έχει 
δημοσιεύσει άρθρα σε ένθετα και 
περιοδικά. Τηλεόραση και ραδι-
όφωνο έκανε από το 1996 μέχρι 
το 2005. Γράφει για όσα μπορούν 
να συγκινήσουν και να περιγρά-
ψουν την αλήθεια. Έχει γράψει 
ένα ακόμη βιβλίο-δοκίμιο. Είναι 
παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

H AYTONOMH EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
 «Εκείνο πάντως το οποίο οφείλουν όλαι αι Ελληνικαί Κυβερνήσεις να γνω-

ρίζουν, είναι ότι το θέμα της Βορείου Ηπείρου υφίσταται. Και εκείνον το οποίον 
απαγορεύεται εις τον αιώνα, είναι δι’ οιονδήποτε λόγον η απάρνησις του ιερού αι-
τήματος….. Καθ΄ όσον αφορά την Βόρειο Ήπειρο... η διεκδίκησις είναι ιερά και 
απαράγραπτος» (Ο «Γέρος της Δημοκρατίας» Γεώργιος Παπανδρέου σε ομι-
λία του στην Βουλή των Ελλήνων την 12η Ιουνίου του έτους 1960).

Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία περί Βορείου  
Ηπείρου & της ελληνικότητος αυτής

Η ιστορικά καθιερωμένη ονομασία για την υπό εξέταση γεωγραφική περιοχή  
είναι «Ήπειρος» και «Βόρειος Ήπειρος». Αντίθετα, ο όρος «Νότιος Αλβανία» που 
αναφέρεται σε εδάφη της Ηπείρου, δεν έχει καμία απολύτως ιστορική βάση. Ο Γάλ-
λος περιηγητής και ταξιδιώτης Πούκεβιλ έγραφε σχετικώς ότι: «...Αυθαιρέτως η 
νότιος Αλβανία λέγεται Αλβανί, ενώ είναι Ήπειρος...». Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι 
και ο γενικότερος όρος «Αλβανία» έχει γεωγραφική και όχι εθνολογική σημασία, 
αφού προέρχεται από την λατινική λέξη Alba (= Λευκή) και σημαίνει Λευκή χώρα.

Η πρώτη γραπτή πηγή που αναφέρει το όνομα «Ήπειρος» καταγράφεται κατά 
τους προιστορικούς χρόνους και είναι τα Ομηρικά Έπη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα γεωγραφικά όρια της Ηπείρου δεν υπήρξαν ποτέ σταθερά. Αντίθετα, διαφορο-
ποιήθηκαν ανά ιστορικές περιόδους, ιδιαίτερα η βόρεια αυτής μεθοριακή γραμμή 
που μετατέθηκε αρκετές φορές πρός τα νοτιότερα.

Ήδη από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες συγγραφείς όπως ο Πίνδαρος, ο Θουκυ-
δίδης και ο Ξενοφών ομιλούσαν περί Ελληνικής Ηπείρου, που ξεκινούσε από την 
βόρεια άκρη των Ακροκεραυνίων ορέων. Στην αρχαία αυτή περίοδο έγινε και η 
πρώτη μετατόπιση πρός Νότο, όταν οι Ιλλυριοί που δεν είχαν βεβαίως καμία φυλε-
τική, εθνική ή άλλη σχέση με τους Αλβανούς, πίεσαν τους Ηπειρώτες. Μετατόπιση 
όμως σημειώθηκε και κατά την Ύστερη Βυζαντινή περίοδο (βλέπε Δεσποτάτο της 
Ηπείρου με πρωτεύουσα την Άρτα), αλλά και αργότερα κατά τους χρόνους της 
Τουρκοκρατίας.

Στα αρχαία χρόνια στην Ήπειρο υπήρχαν πολυάριθμα ελληνικά φύλα. Τα σπου-
δαιότερα από αυτά ήταν οι Μολοσσοί στα ΒΑ, οι Θεσπρωτοί στα ΝΔ και οι Χάονες στα ΒΔ. Κατά τον 
Γερμανό ιστορικό Κ. Beloch (1854 – 1929) οι κάτοικοι της Βορείου Ηπείρου, δηλαδή οι Χάονες, οι 
Αντιντάνες, οι Παραναίοι ήταν πιθανότατα Έλληνες. Κατά τον καθηγητή Δημ. Ευαγγελίδη μέχρι το 
έτος 1958 είχαν καταγραφεί άλλα 80 μικρότερα ελληνικά φύλα. 

Τα εθνολογικά, ιστορικά και γεωπολιτικά σύνορα της Βορείου Ηπείρου έφθαναν από αρχαιοτά-
των χρόνων στην περιοχή του Ελβασάν (Ελμπασάν) στον ποταμό Σκουμπή (Γενούσος). Ειδικότερα, 
απλώνονταν από τον ποταμό Γενούσο (Σκουμπή) στα βόρεια μέχρι και τον Αμβρακικό κόλπο στα 
νότια και από το Ιόνιο πέλαγος στα δυτικά μέχρι την οροσειρά της Πίνδου στα ανατολικά. Η εθνολο-
γική κατάσταση του πληθυσμού και ο εν γένει πολιτισμός αυτής της γεωγραφικής περιοχής υποδει-
κνύουν ότι η Ήπειρος υπήρξε ενιαία και ελληνική. 

Πέρα από την εθνολογική ανάλυση του βορειοηπειρωτικού πληθυσμού και τον πολιτισμό που 
αυτός ανέπτυξε, προς την ίδια κατεύθυνση της ελληνικότητος της Βορείου Ηπείρου κινήθηκαν με 
τα γραφόμενά τους πολλές προσωπικότητες των επιστημών και των γραμμάτων. Ειδικότερα, ο 
Έλληνας φυσικός φιλόσοφος, γεωγράφος και μαθηματικός Κλαύδιος Πτολεμαίος (160 – 100 π.Χ) 
έγραφε: «Αρχά Ελλάδος από Ωρυκίας και αρχέγονος Ελλάς Ήπειρος».

Ο  Γερμανός γεωγράφος Αλφρέδος Φίλιππεν υποστήριζε ότι: «...Από τον 5ο π.Χ αιώνα, στην αρχή 
από τον Πίνδαρο έπειτα από τους Θουκυδίδη και Ξενοφώντα, η Ήπειρος έγινε το κύριο όνομα της 
χώρας που περιλαμβανόταν μεταξύ του Αμβρακικού κόλπου και των Ακροκεραυνίων ορέων, του 
Ιονίου πελάγους, και στην περιοχή αυτή διατηρήθηκε μέχρι σήμερα».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
Διδάκτωρ

Το άρθρο έχει δημο-
σιευθεί στο προσω-
πικό του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η αναδη-
μοσίευση και χρήση 
μέρους ή του συνό-
λου αυτού, με την 
βασική προϋπόθεση 
και υποχρέωση της 
αναφοράς των στοι-
χείων του γράψαντος 
και και του προανα-
φερόμενου λινκ που 
βρίσκεται καταχω-
ρημένο".
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρά & διάφορα
Αλλάζουν οι 
προϋποθέσεις για το 
Kοινωνικό Tιμολόγιο της 
ΔΕΗ 

 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
στην πρότασή της προς το 
υπουργείο, κατά τις αρχές 
Αυγούστου, εισηγήθηκε τέσσερις 
νέες κατηγορίες, με εκπτώσεις 
που ξεκινούν από 20% και 
κλιμακώνονται σε 40%, 60% και 
80%, με βάση κριτήρια, το ύψος 
των οποίων μένει να καθορίσει το 
ΥΠΕΝ.
Δηλαδή τα εισοδηματικά, 
περιουσιακά και κοινωνικά όρια, 
όπως και τις καταθέσεις που 
εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
των 690.000 δικαιούχων. Οσοι 
αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τα 
κριτήρια που θα επιβάλει το ΥΠΕΝ, 
αντλώντας τα στοιχεία από το Taxis, 
θα χάσουν το ΚΟΤ, που σήμερα 
παρέχει έκπτωση μέχρι και 42% 
έναντι του συνηθισμένου οικιακού 
τιμολογίου της ΔΕΗ.

Ποιους αφορά
Τα νέα όρια θα αφορούν και τις 
τέσσερις κατηγορίες ΚΟΤ, και 
φυσικά τους δικαιούχους της 
ανώτατης έκπτωσης ύψους 
80%. Η ομάδα αυτή αφορά μόνο 
όσους δικαιούνται το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης, δηλαδή 
τους εκατοντάδες χιλιάδες 
συνανθρώπους μας, που διαβιούν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 
Οπως και για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες, έτσι και για αυτή, θα 
προηγείται αυστηρός έλεγχος, ώστε 
να μην εισχωρήσουν στο ευνοϊκό 
αυτό μέτρο και ευκατάστατοι 
καταναλωτές.
Σήμερα χρήση του ΚΟΤ κάνουν 
όσοι ανήκουν σε συγκεκριμένες 
ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή οι 
έχοντες χαμηλό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα και συγκεκριμένα 
μικρότερο από 12.000 ευρώ, το 
οποίο προσαυξάνεται με βάση τον 
αριθμό των παιδιών, φτάνοντας 
έως τα 23.500 ευρώ. Δικαιούχοι 
επίσης είναι οι άνεργοι για συνεχές 
διάστημα άνω των 6 μηνών και 
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μικρότερο από 12.000 ευρώ.
Το ίδιο ισχύει για άτομα με 
αναπηρία 67% και άνω ή για άτομα 
που τα βαρύνουν προστατευόμενα 
μέλη με αναπηρία 67% και άνω, 
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μικρότερο των 23.500 ευρώ. Τέλος, 
δικαιούχοι είναι επίσης όσοι έχουν 
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με 
χρήση ιατρικών συσκευών, που 
παρέχεται κατ’ οίκον ή τα άτομα 
που τα βαρύνουν προστατευόμενα 
μέλη τα οποία έχουν ανάγκη 
ενεργοβόρας μηχανικής 
υποστήριξης.
Τόσο στη μία όσο και στην άλλη 
περίπτωση, το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα πρέπει να είναι 
μικρότερο των 30.000 ευρώ. Οι 
κατηγορίες αυτές προφανώς 
και θα παραμείνουν, τα κριτήρια 
ωστόσο θα αναθεωρηθούν και θα 
εμπλουτιστούν με νέα.

Γιορτή Φασολάδας στο Στενό

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

Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρί-
ου 2017 στο χωριό Στενό 
του Φενεού στην Ταβέρνα 
Ηρώ (Τ/27470-51.361) , μετά 
τις 7μμ και ως αργά μετά τα 
μεσάνυχτα θα πραγματοποι-
ηθεί η Γιορτή Φασολάδας! 
Η προσέλευση ξεκινάει 
μετά τις 7μμ, οπότε θα γίνει 
η βράση της Φασολάδας. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη και 
η διοργάνωση της γιορτής 
ανήκει στο Σύλλογο Στεναϊ-
τών Κορινθίας. 

Η Αργυρώ, μέλος του 
Συλλόγου Γυναικών Φενε-
ού, μαζί με τη μητέρα της 
ετοιμάζουν πεντανόστιμη 
φασολάδα, λευκή, με το χα-
ρακτηριστικό ντόπιο φασόλι 
βανίλια, καθώς και πιάτα με 
λουκάνικο χωριάτικο, γίγα-
ντες γιαχνί, ψητή φετούλα, 
ελίτσες και αγριογούρουνο 
από το κυνήγι του συζύγου.

Πηγή: corithia.events

Το Χαμόγελο του 
Παιδιού συγκεντρώνει 
σχολικά είδη 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για 
μια ακόμα χρονιά, καλεί όλους 
τους πολίτες στην Πανελλαδική 
Εκστρατεία συγκέντρωσης 
σχολικών ειδών που διοργανώνει, 
προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες κάθε παιδιού και να 
ξεκινήσει η σχολική χρονιά με 
αξιοπρέπεια και χαμόγελα!
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» την 
περσινή χρονιά κάλυψε τις ανάγκες 
3.695 μαθητών, χάρη στην πολύτιμη 
και συγκινητική προσφορά του 
κόσμου, εξασφαλίζοντάς τους τα 
απαραίτητα σχολικά είδη! Με τη 
συμμετοχή όλων θα καταφέρουμε να 
μην αφήσουμε κανένα παιδί χωρίς 
τα απαραίτητα ώστε να ξεκινήσει 
με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη 
νέα σχολική χρονιά, αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω 
των Κέντρων Στήριξης Παιδιού 
& Οικογένειας που λειτουργεί 
πανελλαδικά αλλά και μέσα από τις 
δράσεις που αναπτύσσει, στηρίζει 
καθημερινά και σταθερά χιλιάδες 
παιδιά και τις οικογένειές τους 
που βρίσκονται ή απειλούνται να 
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.
Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνει 
για εφέτος ο Οργανισμός είναι:
- Σχολικές τσάντες δημοτικού - 
γυμνασίου -λυκείου
- Τετράδια 3-4 θεμάτων
- Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
- Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί 
και πολιτικοί)
- Τέμπερες - Κηρομπογιές
- Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες
- Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές
- Μολύβια
- Στυλό
- Γόμες
- Ξύστρες
- Διορθωτικά
- Πινέλα
- Κασετίνες
- Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και 
ανταλλακτικά φύλλα
- Φακέλους με λάστιχο
- Χαρτί Α4
- Διαφάνειες
- Κόλλες (στικ και υγρές)
- Πλαστελίνες
- Διάφανο αυτοκόλλητο για την 
προστασία βιβλίων
- Ψαλιδάκια
- Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, 
διαβήτες κ.λ.π.)
Η συγκέντρωση σχολικών ειδών 
πραγματοποιείται στο Κέντρο 
Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας 
στην Κόρινθο, Διεύθυνση: Ερμού 14, 
Κόρινθος, Τ.Κ. 20100
Τηλ: 27410 71211 - E-mail: 
socialserviceskorinthos@
hamogelo.gr
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00         ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι  Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500    ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών

Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.:  27420 20950    FAX.: 27420 20951
KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F  210 95 79 888

ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ο εχθρός των γυναικείων ποδιών και πώς αντιμετωπίζεται

Γράφει η ΓΕΩΡΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,            ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω 
άκρων ή, σωστότερα, η ανεπάρ-
κεια των βαλβίδων των φλεβών 

των κάτω άκρων, αποτελεί μία από τις 
συνηθέστερες παθήσεις των αγγείων σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου με 
ιδιαίτερη προτίμηση στο γυναικείο φύλο ( 
έως και 60% ). Μπορεί να ξεκινήσει από 
την ηλικία των 20 ετών, όμως η συχνό-
τητα αυξάνεται με την ηλικία . Περίπου το 
50% των γυναικών μεταξύ 40 και 50 ετών 
έχουν παθολογικές φλέβες, ενώ στις ηλι-
κίες μεταξύ 60 και 70 ετών το ποσοστό 
φτάνει το 75%. Υπολογίζεται ότι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 75 εκατομ-
μύρια άνθρωποι έχουν συμπτώματα από 
φλεβική ανεπάρκεια, αλλά λιγότερο από 
το 1% λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ή 
θεραπεία. Οι ετήσιες δαπάνες των ασφα-
λιστικών ταμείων για τη χρόνια φλεβική 
ανεπάρκεια και τις επιπλοκές της κυμαί-
νονται από 600 - 900 εκατομμύρια ευρώ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΦΛΕΒΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ;

Οι αρτηρίες είναι τα αγγεία που φέρ-
νουν οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά 
στο υπόλοιπο σώμα. Οι φλέβες κάνουν 
την αντίστροφη δουλειά. Συλλέγουν και 
επιστρέφουν το φτωχό σε οξυγόνο αίμα 
πίσω στην καρδιά.

Υπάρχουν τρία είδη φλεβών: Οι επιπο-
λής (επιφανειακές) φλέβες, οι οποίες βρί-
σκονται κοντά στο δέρμα, οι εν τω βάθει 
(βαθιές), που βρίσκονται ανάμεσα στους 
μυς και οι διατιτραίνουσες φλέβες, οι 
οποίες συνδέουν τις βαθιές με τις επιφα-
νειακές φλέβες. 

Στο εσωτερικό τοίχωμα όλων των 
φλεβών υπάρχουν βαλβίδες που λει-
τουργούν ως φράγματα, ανοίγουν για να 
επιτρέψουν τη ροή του αίματος προς την 

καρδιά και κλείνουν για να εμποδίσουν τη 
ροή του αίματος προς τα κάτω άκρα.

Το αίμα που ρέει στις φλέβες πρέπει να 
υπερνικήσει τη βαρύτητα για να ανέβει 
από τα πόδια στην καρδιά. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με τη σύσπαση των μυών των 
κάτω άκρων και κυρίως της γαστροκνη-
μίας (γάμπας) καθώς ο άνθρωπος κινεί-
ται. Η σύσπαση των μυών συμπιέζει τις 
φλέβες των κάτω άκρων . Οι βαλβίδες 
που έχουν οι φλέβες στο εσωτερικό τους 
κατά τη συμπίεση ανοίγουν και έτσι προ-
ωθείται το αίμα από κάτω προς τα πάνω. 
Όταν όμως χαλαρώνει ο μυς κατά το βη-
ματισμό, η συμπίεση των φλεβών αίρεται 
και έτσι οι βαλβίδες κλείνουν μην επιτρέ-
ποντας το αίμα που ανέβηκε να κατέβει. 
Στην επόμενη μυϊκή σύσπαση (επόμενο 
βήμα) επαναλαμβάνεται ο ίδιος κύκλος 
με αποτέλεσμα η συνεχής διάνοιξη και 
σύγκλιση των φλεβών να προωθεί το 
αίμα από κάτω προς τα πάνω. Πρόκειται 
δηλαδή για μια φλεβική αντλία. 

 Αυτή η αντλία υποβοηθείται από την 

καρδιά, όπου οι χαμηλές πιέσεις στις 
δεξιές της κοιλότητες κατά τη φάση της 
καρδιακής διαστολής και η αρνητική 
ενδοθωρακική πίεση κατά τη φάση της 
εισπνοής «ρουφάει» το αίμα από την πε-
ριφέρεια (τα πόδια) προς το κέντρο (την 
καρδιά).

Διαταραχή στη σύγκλιση των βαλβίδων 

των φλεβών των κάτω άκρων οδηγεί σε 
αδυναμία τους να προωθήσουν το αίμα 
προς τα πάνω με αποτέλεσμα ο όγκος 
του αίματος να λιμνάζει στα κάτω άκρα, 
τα πόδια να οδηγούνται σε φλεβική στάση 
και το τοίχωμα των φλεβών να διατείνε-
ται (κιρσοί) και έτσι να αναπαράγεται η 
συμπτωματολογία της χρόνιας φλεβικής 
ανεπάρκειας. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ; 

Προδιαθεσικοί παράγοντες, εκτός από 
το γυναικείο φύλο, είναι η ηλικία, η κλη-
ρονομική προδιάθεση, η παχυσαρκία, η 
εγκυμοσύνη, το ιστορικό φλεβοθρόμ-
βωσης και η πολύωρη ορθοστασία (χα-
ρακτηριστικό πολλών επαγγελμάτων). 
Επιβαρυντικό ρόλο παίζουν επίσης το 
κάπνισμα, η καθιστική ζωή, η δυσκοιλιό-
τητα, η αγωγή με ορμόνες για θεραπευ-
τικούς λόγους ή αντισύλληψη και η φυλή 
(πιο συχνή στους Λατίνους και λιγότερο 
συχνή σε Ασιάτες).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ; 

Κύριο χαρακτηριστικό των ασθενών 
είναι η εμφάνιση ευρυαγγειών, φλεβε-
κτασιών, και κιρσών, τα οποία γίνονται 

με την πάροδο του χρόνου όλο και πιο 
έντονα και μπορεί να συνοδεύονται από 
πόνο. Συχνά, το υπερκείμενο δέρμα γί-
νεται λεπτό, εύθρυπτο και χωρίς τριχο-
φυΐα. Οι ασθενείς αναφέρουν αίσθημα 
καύσου (κάψιμο), κνησμό (φαγούρα), 
νυχτερινές κράμπες και πόνο των κάτω 
άκρων, ο οποίος περιγράφεται συνήθως 
σαν αίσθημα βάρους, που χαρακτηριστι-
κά επιδεινώνεται με την παρατεταμένη 
ορθοστασία και ανακουφίζεται με την 
ανύψωση των ποδιών. Οι ενοχλήσεις 
στα πόδια επιτείνονται από το συνοδό 
οίδημα, καθώς αυξάνει τον όγκο και το 
μέγεθος του ποδιού. Το οίδημα συνήθως 
αρχικά εντοπίζεται στον άκρο πόδα και 
προοδευτικά επεκτείνεται κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας στην κνήμη. Χαρακτη-
ριστικές είναι οι αλλαγές στο δέρμα, με 
μελάχρωση (καφέ χρώμα) στην περιοχή 
του αστραγάλου, λιποδερματοσκλήρυνση 
και ατροφικές κηλίδες δέρματος.

Συχνές είναι οι κυτταρίτιδες (λοιμώξεις 
του δέρματος και του υποδόριου ιστού 
από βακτήρια), το έκζεμα, ενώ τελικά εμ-
φανίζονται και τα φλεβικά έλκη, κυρίως 
στην περιοχή του αστραγάλου στην έσω 
επιφάνεια του ποδιού. Τα έλκη είναι δύ-
σκολα στη θεραπεία τους και συχνά υπο-
τροπιάζουν. 

 Συνεχίζεται
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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!

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 ΤΜ 
ΣΤΟΝ  ΑΝΩ  ΑΣΣΟ  

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΡΤΙΟ  
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.  

ΤΙΜΗ   24.000  ΕΥΡΩ 
ΚΙΝ. 69 77 30 84 20

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. Τηλ. 

694 8699831 Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, 
γηροκόμους Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΡΑΦΙΑ DEXION

Τηλ. 6945 832094

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε 

μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. 
Επίσης, αναλαμβάνει την 

εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. 

Τηλ. 6945 832094

ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΕ 147 ΧΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ!

Μία επιχειρηματική πρόταση που μπορεί  
να αλλάξει τον τρόπο ζωής σε φιλόδοξα άτομα/

ζευγάρια. Για πλήρη ή μερική απασχόληση.  
Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε 

μαζί μας. τηλ.: 6947056068

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  

ΖΗΤΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

τηλ. : 6986 234567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ κοντά στην 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟ ΔΥΑΡΙ 57 τ.μ.  1ου ορόφου, 

κατάλληλο και για δύο φοιτητές. Δύο δωμάτια, χωλ, κουζίνα, κλιματισμό 
και κεντρική θέρμανση. Είναι ανακαινισμένο και έχει πολύ λίγα κοινόχρηστα.  

Καλύτερη τιμή σε περίπτωση  μακροχρόνιας μίσθωσης.
τηλ.: 6932 666 795         27410 55179

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ 
ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΔΙΩΡΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ. 
τηλ.: 6973 205598

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

στην Γκούρα 
43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ 

- ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

 Τηλ.: 6909976797

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ, 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
 Τηλ.: 6946-394990
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

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

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

Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ
Ο στόχος μας - το όραμά μας

Οι άνθρωποι του Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ, μεγαλωμένοι μέσα 
στο αθλητισμό, πιστεύουν στην καλλιέργεια του αθλητικού 
πνεύματος και στο «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο στόχος και το όραμα μας είναι να εντάξουμε και να δια-
τηρήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, να βοηθήσουμε στην 
ανάπτυξη και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και 
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της υγείας όλων 
των παιδιών που ανήκουν στην μεγάλη αθλητική αγκαλιά 
του Παμβοχαϊκού!
✓ Ελάτε να γνωρίσετε το άθλημα του βόλεϊ υπό την επο-

πτεία και καθοδήγηση έμπειρων και καταρτισμένων 
προπονητών.

✓ Να αγωνιστείτε σε ένα γήπεδο σύγχρονων προδιαγρα-
φών!

✓ Να γνωρίσετε την αθλητική άμιλλα, κάνοντας φίλους και 
φίλες!

✓ Να γίνετε οι μελλοντικοί αθλητές και αθλήτριες του Παμ-
βοχαϊκού, αγωνιζόμενοι με τα χρώματα της ομάδας μας 
σε υψηλότερο επίπεδο.

ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΏΝ βόλεϊ Αγοριών και Κοριτσιών, λει-
τουργούν από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάιο, κάθε χρόνο 
και τους θερινούς μήνες συμμετέχουν σε διάφορα camp.
ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ έχουν αγόρια και κορίτσια από 4 
έως και 18 ετών και εντάσσονται στα εξής τμήματα:

• Μίνι/Μικτό (4-10), 
• Παγκορασίδων (11-14), 
• Παμπαίδων (11-15), 
• Κορασίδων (13-16), 
• Παίδων (14-17), 
• Νεανίδων (15-18),  
• Εφήβων (16-18).

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ της περιόδου 2017-2018 ξεκινούν στις 30 Αυ-
γούστου και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να λαμβάνει 
πληροφορίες στα τηλέφωνα υπευθύνων υποδομών.
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΉΣΕΙΣ των Τμημάτων Υποδομών γίνονται στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου «Γ. Τριαντάφυλλος». ΟΙ 
ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ σε 
σχέση με την περυσινή χρονιά. 
Τα αγωνιστικά τμήματα των Ακαδημιών συμμετέχουν, στα 
Πρωταθλήματα Πελοποννήσου και σε διάφορα τουρνουά 
και camp που διοργανώνονται στο Πανελλήνιο.
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται συγκεντρώσεις γο-
νέων και προπονητών για ενημέρωση και ανταλλαγή από-
ψεων.
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Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 0-1 πέτυχε το Ζευ-
γολατιό στην Αμαλιάδα επί της τοπικής ομάδας του 
Αστέρα, το απόγευμα της Κυριακής 20 Αυγούστου 
σε φιλικό παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την 
υπεροχή και έχασαν αρκετές ευκαιρίες η ομάδα 
όμως του Ζευγολατιού κατάφερε να φτάσει στα δί-
χτυα!
Στο 52΄οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα φάουλ, το 
οποίο αξιοποίησε άριστα ο Παππάς και με απευθεί-
ας εκτέλεση έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του 
Τσάμη και «έγραψε» το 0-1.
Ο τερματοφύλακας του ΑΟΖ Σκούρτης, ο οποίος 
χαρακτηρίστηκε από τους αντιπάλους του ως ο κο-
ρυφαίος παίκτης του γηπέδου, ανέκοψε με επιτυ-
χία αλλεπάλληλες επιθέσεις και ευκαιρίες από τους 
Κέρι, Μαρουκάκης, Τόρες και Σταθάτο στο β’ μέρος 
της αναμέτρησης.
Γενικά και οι δύο ομάδες είχαν καλή εμφάνιση, με 
τους γηπεδούχους ωστόσο να υστερούν σημαντικά 
στην τελική προσπάθεια. Βέβαια η υπερβολική ζέ-
στη που επικρατούσε στο γήπεδο και δεν βοήθησε 
σε καμία περίπτωση τους ποδοσφαιριστές των δυο 
ομάδων να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό των ικα-
νοτήτων τους.
Ωστόσο οι 500 περίπου θεατές που βρέθηκαν στις 
εξέδρες, χειροκρότησαν θερμά τις ομάδες στη λήξη.
Αστέρας: Τσάμης, Παγώνης (Μπουζούρας), 
Μπουτσικάκης (Αρβανίτης), Καμπούρης, Κα-
σάπης, Κασνέτσι, Σταθάτος, Μπαρμπαρούσης, 
Μπουρντουζάν, Κυριάκος, Λόξας, (Ρόβας, Μπα-
νούσης, Τόρες, Μαρουκάκης, Κέρι, Σταθάτος).
Ζευγολατιό: Σκούρτης, Αποστολάκης, Κοντο-
γιάννης, Παππάς, Μαλαχάτης, Ζαχαρόπουλος, 
Σπέτσι, Διαμαντόπουλος, Πουρτζαλιάνι, Ζάρκος, 
Μαραθιανός, (Καραγκούνης, Καντηλιεράκης, 
Κουτσούμπελας, Νάτσης, Μπρέμπος, Μαντζώ-
ρος, Καλλίρης, Πολυδωρόπουλος, Σούλης.

Πηγή: ILIAOIKONOMIA.GR

Εκτός έδρας νίκη για τον 
ΑΟ Ζευγολατιού, 1-0 επί 
του Αστέρα Αμαλιάδας
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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. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παρασκευή 
Παπαγεωργίου

Ιατρός  Ρευματολόγος
Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών

Κλεισθένους 80
Κιάτο ΤΚ 20200
Τηλ. 2742 500337
Κιν. 697 167 8 167
parpapag@yahoo.gr

Δέχεται με ραντεβού

• Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

• Σπονδυλοαρθροπάθειες

• Οστεοπόρωση

• Ουρική Αρθρίτιδα

• Αγγειίτιδες

• Συστηματικός 
Ερυθηματώδης Λύκος

• Σκληρόδερμα

Εμπιστευθείτε τον πολυνίκη�
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

Η πορεία του Άπι στον αθλητισμό 
και τη ζωή έχει γίνει ο φάρος της κο-
ρινθιακής νεολαίας.

Ως γνωστόν, ο πολυνίκης σύλλογος 
«Άπις», έχει οδηγήσει στις επιτυχίες 
σημαντικό αριθμό αθλητών, διδάσκο-
ντας ήθος και εμφυσώντας ιδανικά. 
Επί πλέον, έχει παράσχει τα προσό-
ντα σε υποψήφιους φοιτητές να εισα-
χθούν σε σχολές των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Με τη 
νέα αγωνιστική και σχολική χρονιά, ο 
σύλλογος καλεί τους Βοχαΐτες, τους 
Σικυωνίους, τους Κορινθίους κλπ να 
τιμήσουν τον αθλητισμό και τον πολι-
τισμό και να συμμετάσχουν στις δρα-
στηριότητές του.

Με την ίδια φιλοσοφία
Ο Α.Γ.Σ. 'Aπις, συνεχίζοντας με την 

ίδια φιλοσοφία ως προς τον αθλητι-
σμό, ανακοινώνει την έναρξη νέας 
προπονητικής περιόδου για αγόρια, 
κορίτσια, άντρες και γυναίκες και 
όποιον θέλει να μυηθεί στον Αθλητι-
σμό με ομαδικό πνεύμα και εφαρμογή 
των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η αγάπη 
μας προς τον αθλητισμό, εγγυώνται 
την σωστή πορεία υπό την καθοδή-
γηση των προπονητών: για μεν τον 

Στίβο του Παναγιώτη Σκούπα (καθη-
γητή Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση 
και πολυετή πείρα στον Στίβο) και του 
Γιώργου Μπίστα (προπονητή Στίβου 
και Πρωταθλητή Ελλάδος), για δε την 
Ρυθμική Γυμναστική της Πέννυς Καρ-
βουντζή (καθηγήτριας Φυσικής Αγω-
γής με ειδίκευση στη Ρυθμική Γυμνα-
στική), ενώ για το Παγκράτιο-mma 
του Βασίλη Μανουσιάδη (πτυχιούχου 
Κινησιολογίας / Φυσικής Αγωγής και 
Εγκληματολογίας του πανεπιστημίου 
York του Τορόντο). Επίσης, θα συνεχι-
στούν τα τμήματα Κλασσικής Κιθάρας 
και Μουσικής Προπαιδείας για Παιδιά 
από 3 ετών με την Βιβή Βασιλείου.

Παγκράτιο: Το απόλυτο ελληνικό 
μαχητικό άθλημα

Το παγκράτιο είναι ιστορικό άθλημα. 
Συμπεριλαμβανόταν στους αρχαίους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, στους αγώνες 

της Νεμέας, της Ισθμίας και σε άλ-
λους.

Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για 
καράτε ή για κικ-μπόξινγκ, όμως το 
παγκράτιο είναι ο πρόγονος, άρα η 
βάση, όλων εκείνων των ειδών αυ-
τοάμυνας. Μάλιστα, από όλα αυτά τα 
αγωνιστικά-μαχητικά αθλήματα και 
τις συναφείς τέχνες, το παγκράτιο εί-
ναι αυτό που ταιριάζει πιο καλά στον 
Έλληνα, ως προς τις σωματικές κινή-
σεις και ως προς την φιλοσοφία, διότι 
είναι γέννημα-θρέμμα και προσαρμο-
σμένο στο σώμα και στις ανάγκες των 
Ελλήνων.

Είναι άθλημα αμυντικό, το οποίο 
παρέχει προστασία ατομική ή ομαδι-
κή. Και είναι πολύ όμορφο, βασιζό-
μενο σε ένα σύνθετο σύστημα θεαμα-
τικών κινήσεων, οι οποίες απαιτούν 
και συγχρόνως εξασφαλίζουν διαυγή 
νου, ψυχική ευεξία και σωματική δι-
άπλαση, άρα υγεία. Έτσι, ο αγώνας 
περιλαμβάνει λαβές, αποκρούσεις και 
χτυπήματα.

Σήμερα, σχετικώς με το άθλημα διε-
ξάγονται αγώνες τοπικοί, πανελλήνιοι, 
πανευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι και λοι-
ποί διεθνείς. Επίσημος φορέας είναι 
η Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου 
Αθλήματος (ΕΟΠΑ), η οποία εφέτος 
γιορτάζει τα εικοσάχροντα γενέθλιά 

της και της οποίας μέλος προτίθεται 
να γίνει το τμήμα παγκρατίου του Άπι, 
μόλις αυτό αρχίσει την δραστηριότητά 
του.

22 χρόνια στην υπηρεσία του 
αθλητικού ιδεώδους

Ο Α.Γ.Σ. Άπις ιδρύθηκε το 1995 με 
στόχο την καλλιέργεια της ευγενούς 
άμιλλας και του αθλητικού ιδεώδους, 
τα οποία αποτελούν εφόδια για το 
μέλλον των παιδιών μας.

Παράλληλα, μέλημά μας είναι να 
περνάει ευχάριστα ο χρόνος των παι-
διών και των εφήβων, να μαθαίνουν 
μέσα από την άθληση, να κοινωνικο-
ποιούνται και να λειτουργούν ως ομά-
δα. Ο αθλητισμός είναι στάση ζωής!

Απευθυνόμαστε στους γονείς και τη 
νεολαία της Βόχας, της Κορίνθου και 
των γειτονικών περιοχών, για να τους 
υπενθυμίσουμε ότι η καλλιέργεια του 
σώματος μπορεί να αποδώσει καλλι-
έργεια του πνεύματος.

Στον Άπι λειτουργούν τα εξής τμή-
ματα:
• Παγκράτιο για παιδιά – εφήβους – 

ενήλικες
• Ρυθμική Γυμναστική για παιδιά από 

3 ετών
• Στίβος για παιδιά – εφήβους – ενή-

λικες
• Αυτοάμυνα για γυναίκες
• Γυμναστική TRX (ενόργανη) για 

άντρες και γυναίκες
• Μουσική Προπαιδεία για παιδιά από 

3 ετών
• Μαθήματα Κιθάρας για κάθε ηλικία.

Έναρξη προπονήσεων: Αρχές Σε-
πτεμβρίου.

Εγγραφές και Πληροφορίες: 
27410-54323 και 6940-813100
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Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP

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

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

e-mail: info@rapgroup.gr www.rapgroup.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ο σύλλογος Α.Σ. SHOTOKAN KARATE 
ΠΕΡΣΕΑΣ & Κορίνθου είναι αναγνωρισμένος 
από τη Γ.Γ. Αθλητισμού και την ΕΛΟΚ.  Διαθέτει 
τμήματα νηπίων, παιδικά, ενηλίκων, και επίσης 
προσφέρει γυναικεία τμήματα αυτοάμυνας.

Προπονητής είναι ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕ-
ΤΣΗΣ κάτοχος 5 Dan Shotokan  Karate και 
πτυχιούχος προπονητής της Γ.Γ. Αθλητι-
σμού.

Το καρατε ειναι Ολυμπιακό Άθλημα, προ-
σφέρει άοπλη αυτοάμυνα και σωματική 
άσκηση, καλλιεργεί ήθος, ευστροφία, σεβα-
σμό, πειθαρχία, άμιλλα, οργανωτικότητα, αυ-
τονομία, αυτοκυριαρχία. Ενισχύει την αυτο-
πεποίθηση αποτρέποντας επιθέσεις bullying.

Επιλέγω σύλλογο  
ή διαλέγω προπονητή;;;;;

Οι γονείς, στα πρώτα στάδια εισαγωγής 
των παιδιών στον αθλητισμό, καλούνται να 
αναζητήσουν προπονητές οι οποίοι θα προ-
σφέρουν τη συναισθηματική υποστήριξη 
που χρειάζονται τα παιδιά, την ανάλογη συ-
μπεριφορά για τη βίωση ευχάριστων συναι-
σθημάτων, «εξασφαλίζοντας» σε ένα βαθμό 
την ανάπτυξη κινήτρων και την παραμονή 
των παιδιών στο αθλητικό περιβάλλον. Θα 
αναζητήσουν προπονητές με ήπια και θετική 
συμπεριφορά, έχοντες διάθεση για επικοι-
νωνία και κυρίως την ενεργητικότητα που 
διαθέτουν και τα παιδιά για να μπορούν να τα 
«ακολουθήσουν».

Ο εκάστοτε σύλλογος διαθέτει μια φιλο-
σοφία για τον αθλητισμό, η οποία «αντα-
νακλάται» σχεδόν εξ΄ολοκλήρου στους 
προπονητές του, αυτοί εξάλλου είναι και οι 
«αποδίδοντες» τη φιλοσοφία του.

Η διασφάλιση των στοιχείων που προσφέ-
ρει ο αθλητισμός είναι το ζητούμενο, το κό-
στος για τα οφέλη μπορεί να είναι 15 λεπτά 
παραπάνω δρόμος ή και αναδιαμόρφωση 
του οικογενειακού προγράμματος με βάση 
τις προπονήσεις του παιδιού.

Ίσως εν τέλει η απάντηση στο ερώτημα 
να συνοψίζεται στο: «Αν θέλεις να επιλέξεις 
σύλλογο, διάλεξε τον κατάλληλο προπονη-
τή!»

Έναρξη εγγραφών: 
• Πέμπτη 31 Αυγούστου 

ΒΕΛΟ
• Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Αθλητικά-Καράτε
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