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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας
Οι εκλογές του Επιμελητηρίου μας έρ-χονται σε μια εποχή δύσκολη, με μια πα-ραγωγική αγορά που βάλλεται από κάθε πλευρά και δυστυχώς χωρίς να διαφαίνε-ται προοπτική ανάκαμψης.Πολλοί χαρακτήρισαν το μεγάλο ενδια-φέρον που παρουσιάστηκε από πλευράς υποψηφιοτήτων για τη νέα διοίκηση γε-γονός ανέλπιστο, παρ’όλα, αυτά μπορεί να ερμηνευτεί.

Τα μηνύματα που έρχονται αναφέρουν πως αυτές οι εκλογές κρύβουν αντιπαρα-θέσεις παραταξιακές σε ∆ήμους, σκοπιμό-τητες πολιτικές, ακόμα και διενέξεις με-ταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.Τα μηνύματα αναφέρουν επίσης πως ετοιμάζονται στοχευμένα χτυπήματα «κάτω από την ζώνη», σαν να γίνεται προ-σπάθεια για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.∆ηλώνουμε απερίφραστα ότι, όλοι εμείς οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Επιχειρηματική Συνεργασία για το απο-τέλεσμα» είμαστε μακριά από όλα αυτά.
Εμείς συγκροτούμε ένα συνδυα-σμό πολυφωνικό, διαπαραταξιακό, με μοναδικό σκοπό τη στήριξη της επιχει-ρηματικότητας στην Κορινθία, τη στήριξη και ανάπτυξη στις δουλειές μας.∆εν μας χωρίζει τίποτα και αν υπάρ-χει κάτι, θα το βάλουμε στην άκρη και θα αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν.Εμείς, η δυνατή ομάδα των υποψη-φίων, σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και να δουλέψουμε μαζί για: • Ένα Επιμελητήριο ανοιχτό προς όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες - μέλη του.• Ένα Επιμελητήριο που θα βρίσκε-ται παντού, στους ∆ήμους, στην Πε-ριφερειακή Ενότητα, στην χώρα.• Ένα Επιμελητήριο που θα συλλέ-γει την πληροφορία για τα νέα δεδο-μένα για όλα τα μέλη του και θα την επιστρέφει ισότιμα στον ίδιο χρόνο, σε όλους.

• Ένα Επιμελητήριο απαλλαγμένο από κάθε πολιτική ή παραταξιακή φιλοσοφία, απευθυνόμενο και μόνο στα μέλη του και στη στήριξή τους.• Ένα Επιμελητήριο που οι δράσεις του θα έχουν μόνο ένα κοινό σκοπό, τη στήριξη των μελών του και 

όχι προσωπικές φιλοδοξίες.• Ένα Επιμελητήριο που αντί για έκθεση, θα κάνει μια σειρά από δράσεις σε τοπικό και κλαδικό επί-πεδο. ∆εν θα φέρνει επιχειρήσεις να πουλήσουν στην Κορινθία, αλλά θα δη-μιουργεί τις προϋποθέσεις να πουλή-σουν ή να δραστηριοποιηθούν οι Κοριν-θιακές επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελ-λάδα και στο εξωτερικό.• Ένα Επιμελητήριο που θα χρησι-μοποιήσει και θα αξιοποιήσει τη δομή του ΚΕΚ μόνο για τη στήριξη των επιχειρήσεων - μελών του και για κάποιες δράσεις που ομάδες επιχειρή-

σεων θα ζητούν για την εκπαίδευση συγκεκριμένων ειδικοτήτων όπου τους χρειάζονται στις επιχειρήσεις τους.
• Ένα Επιμελητήριο που θα συγκε-ντρώσει τους εξειδικευμένους ως προς την διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ισότιμα θα τους πα-ρουσιάζει  στα μέλη τους, φτάνοντας πρώτα την πληροφορία σε όλους και στη συνέχεια στηρίζοντάς τους για κα-τάθεση φακέλων και ένταξή τους στα προγράμματα.

• Ένα Επιμελητήριο που θα είναι μαζί και δίπλα στα μέλη του σε ό,τι 

έχει να κάνει με τις δημόσιες υπη-ρεσίες και το κράτος, για άμεση και δίκαιη επίλυση  των όποιων θεμάτων  ή τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτή-σεων σε εύλογο  χρόνο.• Ένα Επιμελητήριο που θα φέρει όλους τους πολιτικούς και αυτο-διοικητικούς  στο χώρο του, όχι για χαιρετισμούς και ομιλίες αλλά για να ακούσουν πρώτα τις θέσεις, τις από-ψεις και τα  προβλήματα των μελών του και μετά να τοποθετηθούν ως προς την επίλυσή τους.• Ένα Επιμελητήριο που θα στηρί-ξει και θα αναδείξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και θα αναδείξει επι-τυχημένους επιχειρηματίες έτσι ώστε να γίνουν πρότυπο και για τους υπόλοιπους.
• Ένα Επιμελητήριο που θα αγκα-λιάσει τους νέους επιστήμονες και με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες του θα προσπαθήσει να τους συνδέσει και να τους εντάξει στις επιχειρήσεις - μέλη του, φέρνοντας έτσι μια νέα δυνα-μική και ψυχολογία στην Κορινθιακή αγορά.

• Ένα Επιμελητήριο που θα λει-τουργεί σαν κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας.• Ένα Επιμελητήριο που θα αξιο-ποιήσει τα σύγχρονα δεδομένα ανάπτυξης και προώθησης των δράσεων των μελών του.• Ένα Επιμελητήριο που θα στηρί-ξει με πράξεις τις επαγγελματικές οργανώσεις και τους συλλόγους, συμμετέχοντας σε κάθε δράση τους, ακόμα και παραχωρώντας τις δομές του και το προσωπικό του για υποστή-ριξη των δράσεών τους.• Ένα Επιμελητήριο που θα κάνει τα μέλη του να το εμπιστευτούν και να το θεωρήσουν σπίτι τους.• Ένα Επιμελητήριο που βασικός στόχος του θα είναι να ενώνει τα μέλη του και να δημιουργεί προϋ-ποθέσεις συνεργασιών, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών των μελών του.
Καλό αγώνα σε όλους!

Ραψωματιώτης ∆ημήτρης
Υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
για το αποτέλεσμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

«Στον Μητροπολίτη ∆ιονύσιο η πρώτη και µοναδική συνάντησή µας µε τους θεσµούς»Εθιμοτυπική  συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου 
κκ ∆ιονύσιο πραγματοποίησε ο επικεφαλής του συνδυασμού "Επιχειρημα-
τική Συνεργασία για το αποτέλεσμα" ∆ημήτρης Ραψωματιώτης. Είναι η 
πρώτη και μοναδική συνάντηση με θεσμικούς φορείς μέχρι τις εκλογές του 
Επιμελητηρίου,όπως είπε και ο ίδιος, διότι σκοπός του είναι να συναντήσει 
μόνο επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες.   ■ συνέχεια στη σελ. 2

Υπερψήφιση της πρότασης με 22 ψήφους, έναντι 17 και τρεις αποχωρήσεις

ΣΕ ΜΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ Ο ΦΟΔΣΑ
ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΣΔΙΤ

■ σελ. 4

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

Η ομάδα του Αργύρη Κωνστα-
ντίνου ετοιμάζεται για άλλη μια 
δυναμική χρονιά, ξεκινώντας με 
το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία 
και συνεχίζοντας, μια εβδομά-
δα αργότερα, με το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα εφήβων και νέων 
U21 το οποίο θα λάβει χώρα στο 
κλειστό στάδιο των Άνω Λιοσίων 
στις 23/09/2017.        ■ σελ. 16

Pillars 
παροχής 
νερού και 
ρεύματος 
στο λιμάνι 

■ σελ. 3

Ντ. Βλαχογιάννης 
Για τον Βραχατιώτη λογοτέχνη 
γράφει ο Λεων. Στεργιόπουλος

■ σελ. 18-19

Ξεκίνησε το 
πιλοτικό πρόγραμμα 
σίτισης αδεσπότων 

Πιλοτικό πρόγραμμα σίτισης αδε-
σπότων εγκαινίασε ο δήμος Βέ-
λου-Βόχας με την τοποθέτηση 
της σχετικής συσκευής στην πλα-
τεία του Βοχαϊκού. Ο μηχανισμός 
αποτελείται από μία συσκευή που 
λειτουργεί αυτόνομα με φωτο-
βολταϊκό πάνελ και με την λογική 
της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. 
Η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία 
Καλλίρη αναφερόμενη στο πιλοτι-
κό πρόγραμμα τόνισε πως η δράση 
θα πραγματοποιηθεί και σε άλλες 
τοπικές κοινότητες, ενώ στις προ-
θέσεις της είναι να διοργανωθεί 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχο-
λεία του δήμου για την ευαισθητο-
ποίηση και την ενημέρωση γονιών 
και μαθητών. 

ΔΗΜ.  ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:  
Ενώνουμε δυνάμεις 
για το μέλλον των  
Κορινθιακών Επιχειρήσεων
Ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων 
του συνδυασμού "Επιχειρηματική 
Συνεργασία για το αποτέλεσμα"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ "ΑΚΑΜΑΣ"

Για άλλη μία δυναμική χρονιά 
ετοιμάζεται η ομάδα του Αργύρη Κωνσταντίνου
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ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Με τις έντονες αντιδράσεις γονέων μαθητών και 
φορέων ξεκίνησε η σχολική χρονιά για τις περιοχές 
της Στυμφαλίας και του Φενεού μετά την την απόφα-
ση του υπουργείου για την υποβάθμιση των τοπικών 
Δημοτικών Σχολείων. 

Στο Φενεό ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εξέ-
δωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: 

«Με δυσκολίες ξεκινά και φέτος το σχολικό έτος. Δεν 
είναι, βέβαια, κάτι πρωτότυπο. Και τις προηγούμενες 
χρονιές - μετά από προσπάθειες των Συλλόγων Γονέ-
ων και Κηδεμόνων αλλά και φορέων - τα προβλήματα 
αντιμετωπίζονταν και δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις 
για την παροχή γνώσης με περισσότερη ή λιγότερη αξι-
οπρέπεια. 

Η κατάσταση, όμως, τώρα έχει επιδεινωθεί. Το Δη-
μοτικό Σχολείο Φενεού, ενώ λειτουργούσε ως 6θέσιο 
υποβαθμίστηκε σε 4θέσιο. Κανένας, φυσικά, δεν αμφι-
σβητεί πως υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι: “μετριούνται 
κεφάλια και παίρνονται αποφάσεις”. 

Τι γίνεται, όμως, με την ουσία των πραγμάτων; Ανα-
φερόμαστε σε ένα απομακρυσμένο από το κέντρο σχο-
λείο, σε ορεινή περιοχή η οποία δεν παρέχει τη δυνα-
τότητα εξωσχολικής βοήθειας για τον περιορισμό των 
αδυναμιών των μαθητών ενώ το οικείο περιβάλλον 
εναποθέτει τις ελπίδες του στον ειδικό, στον δάσκαλο 
για να μορφώσει το παιδί του. Ταυτόχρονα, οι δραστη-
ριότητες στην περιοχή απουσιάζουν και απομένει μόνο 
το σχολείο για να φέρει τον μαθητή σε επαφή με τη 
μουσική, το χορό, τη ζωγραφική, το θέατρο. Δεν είμαι 
απαισιόδοξος αλλά θεωρώ πως η μείωση του χρόνου 
ενασχόλησης του δασκάλου με τον μαθητή τόσο στο 
γενικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της εξατομικευμέ-
νης διδασκαλίας δρα αποτρεπτικά στη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Το ερώτημα που 
τίθεται, λοιπόν, είναι: τι είδους πολίτη επιδιώκουμε να 
διαμορφώσουμε; Οι υπάρχουσες συνθήκες μας το επι-
τρέπουν; Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο: ΟΧΙ.

Για αυτούς τους λόγους οι μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Φενεού δε θα προσέλθουν στον καθιερωμένο 
Αγιασμό αλλά ούτε και στα μαθήματά τους εκφράζοντας 
την αντίδρασή τους στην υποβάθμιση του σχολείου. 
Γονείς και Δημοτική Αρχή αγωνίζονται ώστε η πολιτεία 

να ενδιαφερθεί και να στηρίξει την περιφέρεια και να 
δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενί-
σχυση των ορεινών περιοχών. Ίσως, μάλιστα, αυτή να 
είναι η αρχή και να προετοιμάζονται να αγωνιστούν και 
για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς το Γ/Σ - Λ.Τ. 
Γκούρας ξεκινά με ελάχιστους καθηγητές ενώ μαθητές 
επιλέγουν την μετεγγραφή τους σε άλλα σχολεία - με 
συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο- προ-
κειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους στην ώρα 
τους».

Διαμαρτυρίες και στους Καλλιάνους
Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στη Στυμφαλία όπου οι 

κάτοικοι διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση και του 
δικού τους Δημοτικού Σχολείου από 6θέσιο σε 4θέ-
σιο. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Μετά το κλείσιμο των σχολείων στα χωριά, δημι-
ουργήθηκε το 6/θέσιο μέχρι πρό-
τινος σχολείο Καλιάνων που εξυ-
πηρετεί 12 ορεινά χωριά με μέσο 
υψόμετρο 800 μ.

Η σχολική αυτή μονάδα απέχει 
από το Κιάτο και Τη Νεμέα μία ώρα 
από το πιο απομακρυσμένο χωριό 
που πηγαίνουν παιδιά στο δημ.

σχολείο Καλιάνων.
Η μετακίνηση των μικρών παιδιών γίνεται καθημερι-

νά με λεωφορεία. Ξυπνάνε τα παιδιά από τις 6.30 για να 
είναι στο σχολείο τους και φθάνουν στο σπίτι τους στις 
14,30.

Το χειμώνα οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκο-
λες. Και από θέμα μετακίνησης και από θέμα θέρμανσης 
.Χαρακτηριστικά τον περασμένο χειμώνα το σχολείο πα-
ρέμεινε κλειστό για δύο εβδομάδες λόγο έντονων καιρι-
κών συνθηκών.

Καλώς ή κακώς ζούμε σε μία κοινωνία μακριά από 
παροχές που προσφέρει μία μεγάλη πόλη.

 Το φροντιστήριο  στα παιδιά μας το κάνει ο γονείς 
όπως μπορεί και με ότι γνώσεις μπορεί να έχει μιας και 
είμαστε  αγροτοκτηνοτροφικός πληθυσμός.

Δραστηριότητες για τα παιδιά μας δεν υπάρχουν πέρα 
από κάποιες προσπάθειες που οργανώνει το Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας κατά  καιρούς.

Δεν ζητάμε το παράλογο,
Μη βλέπετε τα παιδιά μας μόνο ως αριθμητικές μονά-

δες και στηρίζεστε για την εφαρμογή του νόμου.
Ζητάμε το σχολείο μας να παραμείνει εξαθέσιο ,
Μη στερείτε την παιδεία στα ορεινά παιδιά της επό-

μενης γενιάς.
Την αξιοπρέπειά μας θέλουμε».

Με διαμαρτυρίες και αποχές ξεκίνησε 
η σχολική χρονιά σε Φενεό & Στυμφαλία

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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Τοποθετήθηκαν Pillars 
παροχής νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος 
στο λιμάνι του Κιάτου

Εργασίες στα σχολεία & διανομή ροδάκινων

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

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

Με το βλέμμα στραμμένο στη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στη ζώνη του λιμένα Κιάτου το Δημο-
τικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων προ-
χώρησε στην εγκατάσταση μόνιμων 
pillars με μετρητές παροχής νερού 
και ηλεκτρικού ρεύματος τόσο στο 
Λιμάνι, όσο και στο Αλιευτικό κατα-
φύγιο Κιάτου.

Πέραν των τελευταίων παρεμβάσε-
ων που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο 
βελτίωσης της εικόνας (αντικατάστα-
ση φωτιστικών, κλπ), η διοίκηση του 
Λιμενικού Ταμείου και ο πρόεδρος 
Παν. Καραχάλιος προχώρησαν στην 
τοποθέτηση νέου εξοπλισμού ώστε 
να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς 
προβλήματα τα πληρώματα των σκα-
φών και των ιστιοπλοϊκών που κα-
ταπλέουν στο λιμάνι και το αλιευτικό 
καταφύγιο Κιάτου. 

Με την κίνηση αυτή το Λιμενικό 
ταμείο έχοντας εστιάσει στην καλύ-

τερη δυνατή εξυπηρέτηση των επι-
σκεπτών, επιδιώκει αφενός να έχει 
όφελος σε επίπεδο οικονομικό κι 
αφετέρου, κυρίως να αποσπάσει τις 
θετικές εντυπώσεις των επισκεπτών 
με απώτερο στόχο τη σταδιακή αύξη-
ση της επισκεψιμότητας χρόνο με τον 
χρόνο.

Η πρακτική των pillars χρησιμο-
ποιείται ευρέως στα λιμάνια της χώ-
ρας και η χρήση τους είναι απλή και 
εύκολη για τους επισκέπτες. Η λει-
τουργία των μηχανημάτων γίνεται με 
τη χρήση  μαγνητικής κάρτας, η οποία 
παρέχεται στους κατόχους σκαφών 
κάθε είδους (αναψυχής, αλιευτικών 
κλπ) που ελλιμενίζονται για την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών τους σε νερό 
και ηλεκτρικό ρεύμα. Η δυνατότητα 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 
νερού γίνεται μόνο από τα παραπάνω 
μηχανήματα.

Με πρωτοβουλία του δήμου Σι-
κυωνίων μέσα από το πρόγραμμα  
Κοινωνικής Πολιτικής έγινε διανομή 
16 τόνων ροδάκινων από τη βόρεια 
Ελλάδα στους δικαιούχους των κοι-
νωνικών δομών.  Ο αντιδήμαρχος κ. 
Βασίλης Δομετίου που ήταν υπεύ-
θυνος της δράσης αυτής τόνισε ότι ο 
δήμος θα συνεχίσει να είναι παρών 
σε τέτοιες πρωτοβουλίες για τις ευαί-
σθητες κοινωνικές ομάδες. 

Παράλληλα με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς έγιναν σημαντι-
κές παρεμβάσεις και εργασίες στο 
7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και στο 
2ο Γυμνάσιο, στο Δημοτικό Σχολείο 
Καλλιάνων και στο Δημοτικό Σχολείο 
Μουλκίου. 

Ο Βασίλης Δομετίου, ως αρμόδιος 
αντιδήμαρχος ανέφερε σε δήλωσή 
του πως: «Η δημοτική αρχή και αυτή 
την νέα σχολική χρονιά που ξεκινά εί-
ναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και 
θα συνεχίσει να ειναι για όλο το σχολικό 
έτος!  Καθαρίσαμε όλα τα σχολεία μας 
(συντήρηση πρασίνου, καθαριότητα, 
βαψίματα), βοηθήσαμε στην μεταφορά 
των σχολικών βιβλίων, παραδώσαμε 
το νέο ανακαινισμένο χώρο (δωρεάς 
Οικογένειας Σπυροπουλου που βρί-
σκεται στην οδό Ιωάννη Πολεμη) όπου 
θα εγκατασταθεί το 2ο Νηπιαγωγείο 
Κιάτου... Είμαστε δίπλα στους μαθη-
τές, εκπαιδευτικούς και γονείς!  Καλή 
σχολική χρονιά με υγεία και πολλές 
επιτυχίες!»
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οµήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198     Κιν. 6972 509 307

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

Συμφώνησε ο ΦοΔΣΑ - Ολοταχώς για ΣΔΙΤ
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Περιφερειακού Συν-
δέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 στο 
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
Τρίπολης, αποφασίστηκε με πλειοψη-
φία 22 υπέρ και 17 κατά, η σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης με την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση 
των έργων κεντρικής διαχείρισης που 
περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο 
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, με τις συμπλη-
ρώσεις που θα προκύψουν από την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυ-
βέρνησης, που αφορούν:
• Στην μείωση της εγγυημένης ποσότη-

τας στους 100.000 τόνους.
• Την χρονική διάρκεια της έναρξης δια-

χείρισης των απορριμμάτων.
• Την μείωση της χρονικής διάρκειας 

της σύμβασης σε 21+7 έτη.
• Την χρηματοδότηση κατασκευής 8 

σταθμών μεταφόρτωσης με την προ-
οπτική να φτάσουν τους 11 με την 
επιχορήγηση από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.
Με την ανωτέρω απόφαση καθί-

σταται δυνατή η έναρξη υλοποίησης 
των έργων κεντρικής διαχείρισης που 

περιλαμβάνονται στον αναθεωρημέ-
νο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, τα οποία 
αμέσως μετά περίοδο κατασκευής και 
δοκιμαστικής λειτουργία τους που ανα-
μένεται να διαρκέσει 2 έτη, θα παραδο-
θούν πλήρως στον Α’ βαθμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται πως η 
τιμολογιακή πολιτική καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της δοκιμαστικής λειτουργίας των 
έργων θα ασκείται από τον ΦΟΔΣΑ Πε-
λοποννήσου.

Κατόπιν της απόφασης αυτής θα 
πρέπει οι λοιποί θεσμικοί φορείς που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση των έρ-
γων να προβούν το δυνατόν ταχύτερα 
στις απαιτούμενες δικές τους ενέργει-

ες, ώστε να ολοκληρωθεί ο νομικός 
έλεγχος και η σύναψη της προγραμμα-
τικής σύμβασης.

Επίσης ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στο 
προσεχές χρονικό διάστημα θα πρέπει 
να αναπτύξει την τιμολογιακή πολιτική 
του και να στελεχωθεί επαρκώς ώστε 
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο 
θεσμικό του ρόλο.

Θρίαμβος για Τατούλη
Θριαμβευτής φαίνεται πώς εξέρχεται 

από όλη αυτή την αντιπαράθεση για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων ο Πέ-
τρος Τατούλης. Το σχετικό δελτίο τύπου 
που εξέδωσε η Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου μετά την ψηφοφορία στο ΦοΔΣΑ 
αναφέρει:

«Η απόφαση του ΦΟΔΣΑ Πελοπον-
νήσου για τη σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί 
το μοναδικό νόμιμο, το πιο φιλικό πε-
ριβαλλοντικά και κυρίως το πιο οικονο-
μικό έργο για τον πολίτη έργο αποτελεί 
μια θετική εξέλιξη. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνε-
πής στη δέσμευσή της προς τους πολί-
τες σχεδίασε το έργο της ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης, ολοκλήρωσε το διεθνή 
διαγωνισμό σε χρόνο ρεκόρ και έχει 
λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις 
εδώ και δύο χρόνια. 

Είναι ωστόσο λυπηρό μέλη του 
ΦΟΔΣΑ, τα οποία, παρά τη λήψη της 
συγκεκριμένης απόφασης του ΦΟΔΣΑ, 
συνεχίζουν την παραπληροφόρηση και 
την πολιτική της συκοφαντίας απέναντι 
στην περιφερειακή αρχή, κάτι που αντι-
βαίνει κάθε κανόνα δεοντολογίας και 
θεσμικής λειτουργίας. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από 
την πλευρά της έχει αποδείξει ότι σέβε-
ται απόλυτα τη δημοκρατική λειτουργία 
και τους διακριτούς ρόλους των θε-
σμών, όπως επίσης τις αποφάσεις των 
συλλογικών οργάνων.  

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
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Με την ευκαιρία συµπλήρωσης τριών 
χρόνων στο τιµόνι του Νοµικού Προ-
σώπου του δήµου Βέλου-Βόχας «ΑΝΕ-
ΛΙΞΗ» απευθυνθήκαµε στον πρόεδρό 
του κ. Ανδρέα Σιάχο και ζητήσαµε να 
µας κάνει έναν απολογισµό δράσεων 
και έργων. Ανταποκρίθηκε άµεσα και 
µας παρέδωσε προς δηµοσίευση έναν 
αναλυτικό απολογισµό των τριών χρό-
νων λειτουργίας της «Ανέλιξης». 

Η «ΑΝΕΛΙΞΗ», είναι το Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 
Βέλου Βόχας και περιλαµβάνει αντικείµενα 
εργασίας σε αυτοτελή τµήµατα, που µπορεί 
ορισµένα από αυτά να ταυτίζονται µε δράσεις 
του ∆ήµου. Τα τµήµατα αυτά είναι:
• Αυτοτελές Τµήµα Παιδικής Φροντίδας 

και Παιδείας, που περιλαµβάνει τους Παι-
δικούς Σταθµούς του ∆ήµου, τα Κέντρα 
∆ια Βίου Μάθησης, γραφείο Ιατρικής και 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης κλπ.

• Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Πολιτι-
κής, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περι-
βάλλοντος, που περιλαµβάνει τα ΚΑΠΗ, 
τα αθλητικά κέντρα του ∆ήµου, το Κέντρο 
Νεολαίας & Πολιτισµού κλπ.

• Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρε-
σιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης, που 
περιλαµβάνει τα γραφεία ∆ιοικητικής και 

Οικονοµικής υποστήριξης κλπ.
Στην ΑΝΕΛΙΞΗ είµαι πρόεδρος τα 3 τελευ-
ταία χρόνια και είναι τιµή για εµένα που µε 
τοποθέτησε ο ∆ήµαρχος σε αυτή τη θέση, αν 
και ήµουν νεοεκλεγείς. Από το βήµα αυτό, 
τον ευχαριστώ για ακόµη µια φορά για την 
εµπιστοσύνη που µου έδειξε και προσπαθώ 
να τον δικαιώνω για την επιλογή του.
Το Νοµικό Πρόσωπο, ως προς τον τρόπο λει-
τουργίας αποτελεί µικρογραφία του ∆ήµου. 
Έχει δικό του διοικητικό τµήµα, συντάσσει 
ξεχωριστό προϋπολογισµό από το ∆ήµο, κα-
λύπτει µόνο του τις µισθοδοσίες του προσω-
πικού του κλπ, και για εµένα που πρώτη φορά 
ασχολήθηκα µε τα κοινά, ίσως ήταν το καλύ-
τερο αντικείµενο που θα µπορούσα να τοπο-
θετηθώ, αφού ως αιρετός απέκτησα γνώσεις 
για πολλά αντικείµενα και κατανόησα τους 
µηχανισµούς λειτουργίας των ΟΤΑ. 
Σε αυτό µε βοήθησαν σε µεγάλο βαθµό ο 
Γιάννης Τσάκωνας, ο Νίκος Παπαγεωργόπου-
λος και η Χριστίνα Στρίγκα. 
Τα παιδιά αυτά αποτελούν τους συνεργάτες 
µου στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που µε καθοδή-
γησαν στα πρώτα µου βήµατα και έχουµε άρι-
στη συνεργασία. Επίσης ευχαριστώ και όλους 
του εργαζόµενους στις δοµές για τη συνερ-
γασία και την ευσυνειδησία µε την οποία που 
ασκούν τα καθήκοντά τους.
Ας δούµε λοιπόν τα έργα που έχει πραγµατο-
ποιήσει η ΑΝΕΛΙΞΗ τα τρία (3) αυτά χρόνια.

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ‘‘ΑΝΕΛΙΞΗ’’

2014-2017

Πλατεία Καλεντζίου

Αθλητική εκδήλωση (καράτε) στο Βέλο

Κούλουµα στο Ζευγολατιό. Αναβίωση παραδοσιακών εθίµων

Ανακατασκευή γηπέδου µπάσκετ στο Βέλο

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
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Δομες

1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

2. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εργασίες επισκευής και ελαιο-
χρωµατισµών έγιναν σε όλους 
τους παιδικούς σταθµούς του 

δήµου Βέλου-Βόχας

Κλειστό Γυµναστήριο Στιµάγκας
Επισκευές, συντήρηση και 

ελαιοχρωµατισµοί

Κλειστό Γυµναστήριο Βραχατίου
Τοποθέτηση λαµπτήρων τύπου Led.

Γήπεδο Βέλου. Αγορά εξεδρών - χλοοκοπτικού 
µηχανήµατος και συλλέκτη χόρτου

Στο πεδίο του Αθλητισµού, η ΑΝΕΛΙΞΗ έχει πραγµατοποιήσει αυτόνοµα ή έχει 
συνεργαστεί µε το δήµο σε ποικίλες δραστηριότητες:

• Σε συνεργασία µε το ∆ήµο συµµετείχε στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος Καράτε SAVATE COMBAT, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Βραχάτι µε µεγάλη συµµετοχή

• Συµµετείχε στη διοργάνωση του 1ου Ποδηλατικού Γύρου 70km«ΒΡΑΧΑΤΙ 
2017», µε συµµετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου, τέσσερις φορές το χρόνο πραγµατοποιού-
νται αγώνες Καράτε και KickBox µε µεγάλη επιτυχία.

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου έχουν πραγµατοποιηθεί Πανελλήνιοι Μα-
θητικοί Αγώνες Μπάσκετ και το Υπουργείο Παιδείας µάς συνεχάρη για την 
άριστη κατάσταση των αθλητικών δοµών µας.

• Έχει πραγµατοποιηθεί δύο φορές, φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας, 
µεταξύ της οµάδας Ελλήνων Ηθοποιών και Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών 
του δήµου µας. Τα έσοδα έχουν διατεθεί για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήµου µας και για το Ευθύµειο Κέντρο.

Το πιο σηµαντικό από όλα, εκτός από τις αθλητικές διοργανώσεις που πραγµατο-
ποιούνται, είναι ότι οι αθλητικοί χώροι του ∆ήµου µας σφύζουν από ζωή. Άτοµα 
κάθε ηλικίας ασχολούνται µε το τέννις, το µπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, 
το πινγκ πονγκ και για αυτό και εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να παρέχουµε ό,τι 
καλύτερο µπορούµε για να βελτιώσουµε τις δοµές µας.

Μιας και ξεκίνησε πρόσφατα η νέα σχολική χρονιά, µπορούµε να λέµε ότι ο ∆ή-
µος Βέλου Βόχας, διαθέτει χωρίς υπερβολή, τους καλύτερους Παιδικούς Σταθ-
µούς της περιοχής. Καταρχάς έχουµε παιδαγωγούς µε πολύχρονη εµπειρία, που 
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη διαπαιδαγώγηση των νηπίων. Επιπλέον, 
µε τις συνεχείς βελτιώσεις στις δοµές, προσπαθούµε να παρέχουµε υψηλό επίπε-
δο υπηρεσιών και ένα λειτουργικό και άρτια εξοπλισµένο περιβάλλον δηµιουργι-
κής απασχόλησης και εκπαίδευσης.
Για 6η συνεχή χρονιά, οι Παιδικοί Σταθµοί του Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΕΛΙΞΗ» συµµετέχουν 
στο ∆ΩΡΕΑΝ πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Για τις υπόλοιπες οικογένειες, εκτός 
ΕΣΠΑ, η διοίκηση του Ν.Π. έχει ορίσει πολύ χαµηλά τροφεία, ίσως τα χαµηλότερα 
πανελληνίως, κατανοώντας τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. 
Αναλυτικά, στους Παιδικούς Σταθµούς έχουµε πραγµατοποιήσει εργασίες τόσο 
για λόγους ασφαλείας και προστασίας όσο και αισθητικής που αφορούν σε:

• Συνεργασία µε παιδίατρο και κατά περιόδους και µε ψυχολόγο
• Ελαιοχρωµατισµούς των εξωτερικών και των εσωτερικών χώρων
• Τοποθέτηση νέου τύπου χαλικιού στους εξωτερικούς χώρους
• Επισκευή και αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων
• Επισκευές στα κτίρια
• Τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου, σε αντικα-

τάσταση των µοκετών
• Κατασκευή εξωτερικών εξεδρών, για την πραγµατοποίηση των εορτών
• Τοποθέτηση νέων οργάνων στις παιδικές χαρές που λειτουργούν εντός των 

Παιδικών Σταθµών
• Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα
• Εγκατάσταση συστήµατος Αφαλάτωσης και στους τρεις σταθµούς
• Συντήρηση και αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού
• Εγκατάσταση νέων air conditions
• Αγορά νέων ηλεκτρικών συσκευών
• Αντικατάσταση των παιδικών καθισµάτων
• Αγορά νέων εκπαιδευτικών παιχνιδιών
• Προσφορά δώρων στα παιδιά για τα Χριστούγεννα
• Πραγµατοποίηση ∆ΩΡΕΑΝ εκδροµών µέσα στη χρονιά
• Πραγµατοποίηση κοινής αποχαιρετιστήριας εορτής, για τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς στο ξενοδοχείο «ΑΛΚΥΩΝ», µε µεγάλη επιτυχία.

Ελαστικά δάπεδα ασφαλείας

• Στο Ελληνοχώρι έγινε αποκατάσταση σαθρών και ελαιοχρωµατισµός του πα-
λαιού ∆ηµοτικού Σχολείου, κατασκευάστηκε τουαλέτακαι βελτιώθηκε ο περι-
βάλλον χώρος.

• Στη Στιµάγκα έγινε αποκατάσταση των ζηµιών και βάψιµο στο θεατράκι.
• Στο Ζευγολατιό στην αίθουσα «ΑΜΟΡΕ» έγινε µελέτη και έκδοση πιστοποιητικού 

πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης, συντήρηση λέβητα και τοποθετήθηκε πυράντο-
χη πόρτα, αντικατάσταση καλωδίωσης κεντρικού φωτισµού, ηλεκτρολογικού 
πίνακα, πριζών, φωτιστικών φθορίου και τοποθετήθηκαν φωτιστικά καµπάνες.

Και στα ΚΑΠΗ του δήµου µας έχουν γίνει παρεµβάσεις, όπως 
• Κτηριακές και ηλεκτρολογικές εργασίες
• Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού (τηλεόραση,ηχοσυστήµατα και υπολογιστές)
• Στους χώρους των ΚΑΠΗ διατίθεται δωρεάν WiFi

Παράλληλα, 
• πραγµατοποιούµε ηµερήσιες και πολυήµερες εκδροµές σε κοντινούς και µακρι-

νούς προορισµούς. Φέτος µετά από πολλά χρόνια πραγµατοποιήσαµε εκδροµή 
στο εξωτερικό, ενώ πριν από µερικές µέρες πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη 
5ήµερη κρουαζιέρα.

• επισκεπτόµαστε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µοναστήρια και τουριστι-
κούς προορισµούς

• παρακολουθούµε θεατρικές παραστάσεις τόσο τοπικών συλλόγων όσο και των 
Αθηνών

• κατά τη διάρκεια του έτους γίνονται εκδηλώσεις (πχ Τσικνοπέµπτη, Ηµέρα Γυ-
ναίκας) µε αποκορύφωµα τον ετήσιο χορό µας.

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να προσκαλέσω και νέα µέλη να ενταχθούν στην 
παρέα των ΚΑΠΗ.

ΧΟΡΩΔΙΑ 

Ένα χρόνο πριν, δηµιουργήθηκε η Χορωδία των ΚΑΠΗ του δήµου Βέλου Βόχας, 
υπό τη διδασκαλία της κ. Γκρέκας Πετούµενου. Η Χορωδία έχει εξελιχθεί µε γρήγο-
ρους ρυθµούς και λαµβάνει µέρος σχεδόν σε κάθε εκδήλωση του δήµου.
Επόµενος στόχος για τη Χορωδία, είναι η συµµετοχή σε φεστιβάλ.

-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεατράκι Στιµάγκας

• Τα Κλειστά Γυµναστήρια µας έχουν πλέον αδειοδοτηθεί από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις τέλεσης αγώνων. Επίσης το κλειστό 
του Βέλου εντάχθηκε στο νόµο περί αυθαιρέτων και έτσι εξασφαλίστηκε η 
αδειοδότησή του.

• Αντίστοιχα στο Βραχάτι και στο Βέλο τοποθετήθηκαν συστήµατα πυρασφάλει-
ας - πυρανίχνευσης και φώτα ασφαλείας LED

• Στα Κλειστά Γυµναστήρια Βέλου, Βραχατίου έγινε αντικατάσταση  καθισµάτων
• Στο Κλειστό Βραχατίου έγιναν εργασίες αντικατάστασης καλωδίων και τοπο-

θετήθηκαν λαµπτήρες τύπου led µε 5ετή εγγύηση για λιγότερη κατανάλωση 
ρεύµατος και καλύτερο φωτισµό

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου έχουν γίνει εργασίες ανακατασκευής και συ-
ντήρησης των γηπέδων tennis, basket και minisoccer καθώς και εργασίες 
ηλεκτροφωτισµού. Πρόσφατα έγινε µερικός ελαιοχρωµατισµός των εξωτε-
ρικών χώρων, αντικαταστάθηκαν φθαρµένα πλακάκια, τζάµια και υδραυλικό 
υλικό και έγινε συντήρηση του καυστήρα.

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Στιµάγκας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής, 
συντήρησης και ελαιοχρωµατισµού εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Επί-
σης στους εσωτερικούς χώρους αντικαταστάθηκαν σπασµένα τζάµια, φθαρ-
µένα σίδερα και αλουµίνια, επισκευάστηκε η οροφή, καθαρίστηκαν τα λούκια 
και έγινε συντήρηση του καυστήρα. Τέλος έγινε προµήθεια σε µπάλες ποδο-
σφαίρου, βόλλευ και µπάσκετ, στρώµατα γυµναστικής και δύο µεταφερόµενα 
βολλευ µε τα στηρίγµατά τους.

• Στο Κοκκώνι, στο γήπεδο basket έγιναν εργασίες περίφραξης, καθαρίστηκε ο 
χώρος, βάψαµε τις µπασκέτες και τοποθετήθηκαν φώτα.

• Στο Βραχάτι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες στο ανοιχτό γήπεδοΜπά-
σκετ. Έγιναν εργασίες στην περίφραξη και ελαιοχρωµατισµός αυτής, ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού, υδραυλικών, σοβάτισµα και βάψιµο 
αποδυτηρίων, καθαριότητα καισε λίγο καιρό θα τοποθετηθεί το δάπεδο.

Επίσης παρέχουµε αθλητικό υλικό στους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους 
του δήµου µας.

3. ΚΕΝΤΡο ανοιχτησ προστασιασ 
ηλικιωμενων (καπη)

Ετήσιος χορός ΚΑΠΗ

Εκδροµή στο Σούνιο

Εκδροµή στο Μπάνσκο

Εκδροµή στον Παρνασσό

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνοχωρίου

Ανακατασκευή γηπέδου τέννις, Βέλο
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Δομες

1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

2. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εργασίες επισκευής και ελαιο-
χρωµατισµών έγιναν σε όλους 
τους παιδικούς σταθµούς του 

δήµου Βέλου-Βόχας

Κλειστό Γυµναστήριο Στιµάγκας
Επισκευές, συντήρηση και 

ελαιοχρωµατισµοί

Κλειστό Γυµναστήριο Βραχατίου
Τοποθέτηση λαµπτήρων τύπου Led.

Γήπεδο Βέλου. Αγορά εξεδρών - χλοοκοπτικού 
µηχανήµατος και συλλέκτη χόρτου

Στο πεδίο του Αθλητισµού, η ΑΝΕΛΙΞΗ έχει πραγµατοποιήσει αυτόνοµα ή έχει 
συνεργαστεί µε το δήµο σε ποικίλες δραστηριότητες:

• Σε συνεργασία µε το ∆ήµο συµµετείχε στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος Καράτε SAVATE COMBAT, που πραγµατοποιήθηκε στο 
Βραχάτι µε µεγάλη συµµετοχή

• Συµµετείχε στη διοργάνωση του 1ου Ποδηλατικού Γύρου 70km«ΒΡΑΧΑΤΙ 
2017», µε συµµετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου, τέσσερις φορές το χρόνο πραγµατοποιού-
νται αγώνες Καράτε και KickBox µε µεγάλη επιτυχία.

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου έχουν πραγµατοποιηθεί Πανελλήνιοι Μα-
θητικοί Αγώνες Μπάσκετ και το Υπουργείο Παιδείας µάς συνεχάρη για την 
άριστη κατάσταση των αθλητικών δοµών µας.

• Έχει πραγµατοποιηθεί δύο φορές, φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας, 
µεταξύ της οµάδας Ελλήνων Ηθοποιών και Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών 
του δήµου µας. Τα έσοδα έχουν διατεθεί για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήµου µας και για το Ευθύµειο Κέντρο.

Το πιο σηµαντικό από όλα, εκτός από τις αθλητικές διοργανώσεις που πραγµατο-
ποιούνται, είναι ότι οι αθλητικοί χώροι του ∆ήµου µας σφύζουν από ζωή. Άτοµα 
κάθε ηλικίας ασχολούνται µε το τέννις, το µπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, 
το πινγκ πονγκ και για αυτό και εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να παρέχουµε ό,τι 
καλύτερο µπορούµε για να βελτιώσουµε τις δοµές µας.

Μιας και ξεκίνησε πρόσφατα η νέα σχολική χρονιά, µπορούµε να λέµε ότι ο ∆ή-
µος Βέλου Βόχας, διαθέτει χωρίς υπερβολή, τους καλύτερους Παιδικούς Σταθ-
µούς της περιοχής. Καταρχάς έχουµε παιδαγωγούς µε πολύχρονη εµπειρία, που 
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη διαπαιδαγώγηση των νηπίων. Επιπλέον, 
µε τις συνεχείς βελτιώσεις στις δοµές, προσπαθούµε να παρέχουµε υψηλό επίπε-
δο υπηρεσιών και ένα λειτουργικό και άρτια εξοπλισµένο περιβάλλον δηµιουργι-
κής απασχόλησης και εκπαίδευσης.
Για 6η συνεχή χρονιά, οι Παιδικοί Σταθµοί του Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΕΛΙΞΗ» συµµετέχουν 
στο ∆ΩΡΕΑΝ πρόγραµµα φιλοξενίας παιδιών της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Για τις υπόλοιπες οικογένειες, εκτός 
ΕΣΠΑ, η διοίκηση του Ν.Π. έχει ορίσει πολύ χαµηλά τροφεία, ίσως τα χαµηλότερα 
πανελληνίως, κατανοώντας τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. 
Αναλυτικά, στους Παιδικούς Σταθµούς έχουµε πραγµατοποιήσει εργασίες τόσο 
για λόγους ασφαλείας και προστασίας όσο και αισθητικής που αφορούν σε:

• Συνεργασία µε παιδίατρο και κατά περιόδους και µε ψυχολόγο
• Ελαιοχρωµατισµούς των εξωτερικών και των εσωτερικών χώρων
• Τοποθέτηση νέου τύπου χαλικιού στους εξωτερικούς χώρους
• Επισκευή και αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων
• Επισκευές στα κτίρια
• Τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου, σε αντικα-

τάσταση των µοκετών
• Κατασκευή εξωτερικών εξεδρών, για την πραγµατοποίηση των εορτών
• Τοποθέτηση νέων οργάνων στις παιδικές χαρές που λειτουργούν εντός των 

Παιδικών Σταθµών
• Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα
• Εγκατάσταση συστήµατος Αφαλάτωσης και στους τρεις σταθµούς
• Συντήρηση και αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού
• Εγκατάσταση νέων air conditions
• Αγορά νέων ηλεκτρικών συσκευών
• Αντικατάσταση των παιδικών καθισµάτων
• Αγορά νέων εκπαιδευτικών παιχνιδιών
• Προσφορά δώρων στα παιδιά για τα Χριστούγεννα
• Πραγµατοποίηση ∆ΩΡΕΑΝ εκδροµών µέσα στη χρονιά
• Πραγµατοποίηση κοινής αποχαιρετιστήριας εορτής, για τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς στο ξενοδοχείο «ΑΛΚΥΩΝ», µε µεγάλη επιτυχία.

Ελαστικά δάπεδα ασφαλείας

• Στο Ελληνοχώρι έγινε αποκατάσταση σαθρών και ελαιοχρωµατισµός του πα-
λαιού ∆ηµοτικού Σχολείου, κατασκευάστηκε τουαλέτακαι βελτιώθηκε ο περι-
βάλλον χώρος.

• Στη Στιµάγκα έγινε αποκατάσταση των ζηµιών και βάψιµο στο θεατράκι.
• Στο Ζευγολατιό στην αίθουσα «ΑΜΟΡΕ» έγινε µελέτη και έκδοση πιστοποιητικού 

πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης, συντήρηση λέβητα και τοποθετήθηκε πυράντο-
χη πόρτα, αντικατάσταση καλωδίωσης κεντρικού φωτισµού, ηλεκτρολογικού 
πίνακα, πριζών, φωτιστικών φθορίου και τοποθετήθηκαν φωτιστικά καµπάνες.

Και στα ΚΑΠΗ του δήµου µας έχουν γίνει παρεµβάσεις, όπως 
• Κτηριακές και ηλεκτρολογικές εργασίες
• Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού (τηλεόραση,ηχοσυστήµατα και υπολογιστές)
• Στους χώρους των ΚΑΠΗ διατίθεται δωρεάν WiFi

Παράλληλα, 
• πραγµατοποιούµε ηµερήσιες και πολυήµερες εκδροµές σε κοντινούς και µακρι-

νούς προορισµούς. Φέτος µετά από πολλά χρόνια πραγµατοποιήσαµε εκδροµή 
στο εξωτερικό, ενώ πριν από µερικές µέρες πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη 
5ήµερη κρουαζιέρα.

• επισκεπτόµαστε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µοναστήρια και τουριστι-
κούς προορισµούς

• παρακολουθούµε θεατρικές παραστάσεις τόσο τοπικών συλλόγων όσο και των 
Αθηνών

• κατά τη διάρκεια του έτους γίνονται εκδηλώσεις (πχ Τσικνοπέµπτη, Ηµέρα Γυ-
ναίκας) µε αποκορύφωµα τον ετήσιο χορό µας.

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να προσκαλέσω και νέα µέλη να ενταχθούν στην 
παρέα των ΚΑΠΗ.

ΧΟΡΩΔΙΑ 

Ένα χρόνο πριν, δηµιουργήθηκε η Χορωδία των ΚΑΠΗ του δήµου Βέλου Βόχας, 
υπό τη διδασκαλία της κ. Γκρέκας Πετούµενου. Η Χορωδία έχει εξελιχθεί µε γρήγο-
ρους ρυθµούς και λαµβάνει µέρος σχεδόν σε κάθε εκδήλωση του δήµου.
Επόµενος στόχος για τη Χορωδία, είναι η συµµετοχή σε φεστιβάλ.

-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θεατράκι Στιµάγκας

• Τα Κλειστά Γυµναστήρια µας έχουν πλέον αδειοδοτηθεί από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις τέλεσης αγώνων. Επίσης το κλειστό 
του Βέλου εντάχθηκε στο νόµο περί αυθαιρέτων και έτσι εξασφαλίστηκε η 
αδειοδότησή του.

• Αντίστοιχα στο Βραχάτι και στο Βέλο τοποθετήθηκαν συστήµατα πυρασφάλει-
ας - πυρανίχνευσης και φώτα ασφαλείας LED

• Στα Κλειστά Γυµναστήρια Βέλου, Βραχατίου έγινε αντικατάσταση  καθισµάτων
• Στο Κλειστό Βραχατίου έγιναν εργασίες αντικατάστασης καλωδίων και τοπο-

θετήθηκαν λαµπτήρες τύπου led µε 5ετή εγγύηση για λιγότερη κατανάλωση 
ρεύµατος και καλύτερο φωτισµό

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Βέλου έχουν γίνει εργασίες ανακατασκευής και συ-
ντήρησης των γηπέδων tennis, basket και minisoccer καθώς και εργασίες 
ηλεκτροφωτισµού. Πρόσφατα έγινε µερικός ελαιοχρωµατισµός των εξωτε-
ρικών χώρων, αντικαταστάθηκαν φθαρµένα πλακάκια, τζάµια και υδραυλικό 
υλικό και έγινε συντήρηση του καυστήρα.

• Στο Κλειστό Γυµναστήριο Στιµάγκας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής, 
συντήρησης και ελαιοχρωµατισµού εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Επί-
σης στους εσωτερικούς χώρους αντικαταστάθηκαν σπασµένα τζάµια, φθαρ-
µένα σίδερα και αλουµίνια, επισκευάστηκε η οροφή, καθαρίστηκαν τα λούκια 
και έγινε συντήρηση του καυστήρα. Τέλος έγινε προµήθεια σε µπάλες ποδο-
σφαίρου, βόλλευ και µπάσκετ, στρώµατα γυµναστικής και δύο µεταφερόµενα 
βολλευ µε τα στηρίγµατά τους.

• Στο Κοκκώνι, στο γήπεδο basket έγιναν εργασίες περίφραξης, καθαρίστηκε ο 
χώρος, βάψαµε τις µπασκέτες και τοποθετήθηκαν φώτα.

• Στο Βραχάτι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες στο ανοιχτό γήπεδοΜπά-
σκετ. Έγιναν εργασίες στην περίφραξη και ελαιοχρωµατισµός αυτής, ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού, υδραυλικών, σοβάτισµα και βάψιµο 
αποδυτηρίων, καθαριότητα καισε λίγο καιρό θα τοποθετηθεί το δάπεδο.

Επίσης παρέχουµε αθλητικό υλικό στους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους 
του δήµου µας.

3. ΚΕΝΤΡο ανοιχτησ προστασιασ 
ηλικιωμενων (καπη)

Ετήσιος χορός ΚΑΠΗ

Εκδροµή στο Σούνιο

Εκδροµή στο Μπάνσκο

Εκδροµή στον Παρνασσό

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνοχωρίου

Ανακατασκευή γηπέδου τέννις, Βέλο
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ΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΉ
Σε αυτό τον ευαίσθητο και ιδιαίτερο τοµέα των 
ιατρικών και ψυχοκοινωνικών παροχών προσπα-
θούµε να κάνουµε το καλύτερο. Συγκεκριµένα:

• Κάθε µήνα και στα τρία ΚΑΠΗ του δήµου 
µας,γίνονται µετρήσεις σακχάρου, τριγλυκε-
ριδίων και χοληστερίνης

• Πραγµατοποιούνται οµαδικές συνεδρίες µε 
ψυχολόγο, για βοήθεια στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων

• Γυµναστική, για ευκαµψία και ψυχική ανάτα-
ση

• Σε συνεργασία µε την Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, πραγµα-
τοποιήθηκε καρδιολογικός έλεγχος σε 500 
άτοµα από το δήµο µας. Σε αυτό το σηµείο 
θα ήθελα να ευχαριστήσω την ιατρό κ. Γεωρ-
γία Βογιατζή για την πρωτοβουλία αυτή.

• Επίσης από την ίδια κλινική, έγιναν µετρήσεις 
για τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στην 
περιοχή µας και εντός των επόµενων µηνών 
θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσµατα

• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, πραγµατοποι-
ούνται ηµερίδες για ζητήµατα ιατρικής και 
ψυχολογίας όπως 
o για το Σχολικό Εκφοβισµό και τη ∆ια-

φορετικότητα
o ενηµέρωση για το ουροποιογεννητικό 

σύστηµα κλπ
Όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν πραγµατο-
ποιηθεί για τους ωφελούµενους ∆ΩΡΕΑΝ.

 ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Η «ΑΝΕΛΙΞΗ» πραγµατοποίησε αγορά 

400 καθισµάτων για τις ανάγκες του 

Ν.Π. και του ∆ήµου. Τα καθίσµατα, 

δύναται να παραχωρούνται σε συλλό-

γους και σε ιδιώτες, µε µοναδική υπο-

χρέωση, την ανταποδοτική οικονοµική 

ή σε είδος παροχή, σε κάποια από τις 

δοµές του Ν.Π.

Επόµενη ενέργεια, είναι η απόκτηση 

ιδιόκτητης εξέδρας για χρήση στις εκ-

δηλώσεις.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΉ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΉΤΩΝ
Το Ν.Π. έχει καθιερώσει την οικονοµική επιβράβευση των µαθητών που επιτυγχάνουν 
στις Πανελλήνιες Εξε-
τάσεις µε βαθµολογία 
άνω των 18.000 µορί-
ων. Φέτος θα δοθούν 
χρήµατα για 2η χρο-
νιά και το ποσό ανέρ-
χεται στα 500€, για 
κάθε αριστούχο µαθη-
τή. Στους υπόλοιπους 
µαθητές θα δοθεί ένα 
αναµνηστικό δώρο.

4.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού βρίσκεται στις Κρήνες και είναι το πολι-
τιστικό κέντρο του δήµου µας. Στεγάζεται στο πρώην ∆ηµοτικό σχολείο του 
χωριού και εκεί πραγµατοποιούνται µαθήµατα εκµάθησης µουσικών οργάνων 
(ηλεκτρική και κλασσική κιθάρα, πιάνο, αρµόνιο, µπουζούκι, τζουράς, τύµπα-
να, φλογέρα), διάφορα είδη χορών (ελληνικοί παραδοσιακοί, ελληνικοί λαϊκοί, 
µπαλέτο, λάτιν, hiphop, σύγχρονο κλπ), φωνητική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (µε 
δυνατότητα πιστοποίησης ECDL), κατασκευή κούκλας και κουκλοθέατρο, εικα-
στικά και ζωγραφική. ∆εχόµαστε µαθητές όχι µόνο από το δήµο µας αλλά και 
από γειτονικούς δήµους. Για τη φετινή χρονιά οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει 
και τα µαθήµατα θα αρχίσουν στις 2 Οκτωβρίου.
Εσωτερικά έχουν γίνει:

• εργασίες ελαιοχρωµατισµού
• επέκταση αίθουσας χορού 
• τοποθέτηση διπλής µπάρας µπαλέτου
• τοποθέτηση καθρέπτη στην αίθουσα χορού

και στον εξωτερικό χώρο:
• εκρίζωση κορµών δέντρων και ίσιωµα του εδάφους
• δηµιουργία παιδικής χαράς, µε νέα παιχνίδια
• τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά
• τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα περιµετρικά της παιδικής χαράς
• τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης στην παιδική χαρά µαζί µε παγκάκια

• επισκευή και ελαιοχρωµατισµός των εξωτερικών κιγκλιδωµάτων
• αλλαγή στη φορά ανοίγµατος της κεντρικής πόρτας εισόδου (συρόµενης)
• φύτευση δένδρων, θάµνων, αρωµατικών φυτών και λουλουδιών
• εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος
• δηµιουργία υπαίθριου σκάκι µε πιόνια
• κατασκευή και τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισµού και τοποθέτηση λα-

µπτήρων φωτισµού τύπου led
• κατασκευή και τοποθέτηση στύλων για σηµαίες
• κατασκευή µάντρας από σκυρόδεµα στη µια πλευρά του χώρου
• κατασκευή ράµπας για εύκολη πρόσβαση των ΑµΕΑ
• ριζική ανακατασκευή χώρου τουαλέτας και τουαλέτας για ΑµΕΑ
• µετακίνηση µπασκέτας

Οι παιδικές χαρές τόσο στο Κέντρο Νεολαίας όσο και στους παιδικούς σταθ-
µούς έχουν κατασκευαστεί βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και τηρούν όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
Στο Κέντρο Νεολαίας σκοπεύουµε να κάνουµε εργασίες µόνωσης και ελαιο-
χρωµατισµού των εξωτερικών χώρων καθώς και κατασκευή χαλαζιακού δαπέ-
δου στο γηπεδάκι µπάσκετ
Σε όλες τις δοµές του Ν.Π. γίνεται κάθε χρόνο έλεγχος και αναγόµωση στους 
πυροσβεστήρες, δύο φορές το χρόνο γίνεται απεντόµωση και διάφορες έκτα-
κτες και τακτικές εργασίες συντήρησης.

Στο Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού έγιναν εκτεταµένες 
εργασίες επισκευών και ανάπλασης, τόσο στον εσωτερικό 
όσο και στον εξωτερικό χώρο. Στη µικρή ένθετη 
φωτογραφία, φαίνεται η εικόνα που παρουσίαζε ο εξωτερικός 
χώρος του Κέντρου πριν την ριζική ανάπλασή του.

Άλλες δράσεις:
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ΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΉ
Σε αυτό τον ευαίσθητο και ιδιαίτερο τοµέα των 
ιατρικών και ψυχοκοινωνικών παροχών προσπα-
θούµε να κάνουµε το καλύτερο. Συγκεκριµένα:

• Κάθε µήνα και στα τρία ΚΑΠΗ του δήµου 
µας,γίνονται µετρήσεις σακχάρου, τριγλυκε-
ριδίων και χοληστερίνης

• Πραγµατοποιούνται οµαδικές συνεδρίες µε 
ψυχολόγο, για βοήθεια στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων

• Γυµναστική, για ευκαµψία και ψυχική ανάτα-
ση

• Σε συνεργασία µε την Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, πραγµα-
τοποιήθηκε καρδιολογικός έλεγχος σε 500 
άτοµα από το δήµο µας. Σε αυτό το σηµείο 
θα ήθελα να ευχαριστήσω την ιατρό κ. Γεωρ-
γία Βογιατζή για την πρωτοβουλία αυτή.

• Επίσης από την ίδια κλινική, έγιναν µετρήσεις 
για τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στην 
περιοχή µας και εντός των επόµενων µηνών 
θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσµατα

• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, πραγµατοποι-
ούνται ηµερίδες για ζητήµατα ιατρικής και 
ψυχολογίας όπως 
o για το Σχολικό Εκφοβισµό και τη ∆ια-

φορετικότητα
o ενηµέρωση για το ουροποιογεννητικό 

σύστηµα κλπ
Όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν πραγµατο-
ποιηθεί για τους ωφελούµενους ∆ΩΡΕΑΝ.

 ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Η «ΑΝΕΛΙΞΗ» πραγµατοποίησε αγορά 

400 καθισµάτων για τις ανάγκες του 

Ν.Π. και του ∆ήµου. Τα καθίσµατα, 

δύναται να παραχωρούνται σε συλλό-

γους και σε ιδιώτες, µε µοναδική υπο-

χρέωση, την ανταποδοτική οικονοµική 

ή σε είδος παροχή, σε κάποια από τις 

δοµές του Ν.Π.

Επόµενη ενέργεια, είναι η απόκτηση 

ιδιόκτητης εξέδρας για χρήση στις εκ-

δηλώσεις.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΉ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΉΤΩΝ
Το Ν.Π. έχει καθιερώσει την οικονοµική επιβράβευση των µαθητών που επιτυγχάνουν 
στις Πανελλήνιες Εξε-
τάσεις µε βαθµολογία 
άνω των 18.000 µορί-
ων. Φέτος θα δοθούν 
χρήµατα για 2η χρο-
νιά και το ποσό ανέρ-
χεται στα 500€, για 
κάθε αριστούχο µαθη-
τή. Στους υπόλοιπους 
µαθητές θα δοθεί ένα 
αναµνηστικό δώρο.

4.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού βρίσκεται στις Κρήνες και είναι το πολι-
τιστικό κέντρο του δήµου µας. Στεγάζεται στο πρώην ∆ηµοτικό σχολείο του 
χωριού και εκεί πραγµατοποιούνται µαθήµατα εκµάθησης µουσικών οργάνων 
(ηλεκτρική και κλασσική κιθάρα, πιάνο, αρµόνιο, µπουζούκι, τζουράς, τύµπα-
να, φλογέρα), διάφορα είδη χορών (ελληνικοί παραδοσιακοί, ελληνικοί λαϊκοί, 
µπαλέτο, λάτιν, hiphop, σύγχρονο κλπ), φωνητική, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (µε 
δυνατότητα πιστοποίησης ECDL), κατασκευή κούκλας και κουκλοθέατρο, εικα-
στικά και ζωγραφική. ∆εχόµαστε µαθητές όχι µόνο από το δήµο µας αλλά και 
από γειτονικούς δήµους. Για τη φετινή χρονιά οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει 
και τα µαθήµατα θα αρχίσουν στις 2 Οκτωβρίου.
Εσωτερικά έχουν γίνει:

• εργασίες ελαιοχρωµατισµού
• επέκταση αίθουσας χορού 
• τοποθέτηση διπλής µπάρας µπαλέτου
• τοποθέτηση καθρέπτη στην αίθουσα χορού

και στον εξωτερικό χώρο:
• εκρίζωση κορµών δέντρων και ίσιωµα του εδάφους
• δηµιουργία παιδικής χαράς, µε νέα παιχνίδια
• τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά
• τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα περιµετρικά της παιδικής χαράς
• τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης στην παιδική χαρά µαζί µε παγκάκια

• επισκευή και ελαιοχρωµατισµός των εξωτερικών κιγκλιδωµάτων
• αλλαγή στη φορά ανοίγµατος της κεντρικής πόρτας εισόδου (συρόµενης)
• φύτευση δένδρων, θάµνων, αρωµατικών φυτών και λουλουδιών
• εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος
• δηµιουργία υπαίθριου σκάκι µε πιόνια
• κατασκευή και τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισµού και τοποθέτηση λα-

µπτήρων φωτισµού τύπου led
• κατασκευή και τοποθέτηση στύλων για σηµαίες
• κατασκευή µάντρας από σκυρόδεµα στη µια πλευρά του χώρου
• κατασκευή ράµπας για εύκολη πρόσβαση των ΑµΕΑ
• ριζική ανακατασκευή χώρου τουαλέτας και τουαλέτας για ΑµΕΑ
• µετακίνηση µπασκέτας

Οι παιδικές χαρές τόσο στο Κέντρο Νεολαίας όσο και στους παιδικούς σταθ-
µούς έχουν κατασκευαστεί βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και τηρούν όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
Στο Κέντρο Νεολαίας σκοπεύουµε να κάνουµε εργασίες µόνωσης και ελαιο-
χρωµατισµού των εξωτερικών χώρων καθώς και κατασκευή χαλαζιακού δαπέ-
δου στο γηπεδάκι µπάσκετ
Σε όλες τις δοµές του Ν.Π. γίνεται κάθε χρόνο έλεγχος και αναγόµωση στους 
πυροσβεστήρες, δύο φορές το χρόνο γίνεται απεντόµωση και διάφορες έκτα-
κτες και τακτικές εργασίες συντήρησης.

Στο Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού έγιναν εκτεταµένες 
εργασίες επισκευών και ανάπλασης, τόσο στον εσωτερικό 
όσο και στον εξωτερικό χώρο. Στη µικρή ένθετη 
φωτογραφία, φαίνεται η εικόνα που παρουσίαζε ο εξωτερικός 
χώρος του Κέντρου πριν την ριζική ανάπλασή του.

Άλλες δράσεις:

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Ο τοµέας του Πολιτι-
σµού είναι ακόµα ένα 
κοινό πεδίο δράσης 
µεταξύ Ν.Π. και ∆ήµου. 
Οπότε και εδώ έχουµε 
είτε αυτόνοµες δράσεις 
του«ΑΝΕΛΙΞΗ» είτε συ-
νεργασία µε το ∆ήµο 
και την αρµόδια Αντιδή-
µαρχο. Σε συνεργασία, 
πραγµατοποιούµε το 
Καρναβάλι στο Βραχά-
τι, το οποίο πλέον έχει 
γίνει θεσµός.

Επίσης φέτος «εγκαινιάσαµε» τη γιορτή «Κούλουµα στο Ζευγολατιό», 
σε συνεργασία και µε τοπικούς συλλόγους και εθελοντές, σε µια προ-
σπάθεια αναβίωσης εθίµων αλλά και ενίσχυσης των κοινωνικών δε-
σµών της τοπικής κοινωνίας. Αντίστοιχες δράσεις πραγµατοποιούνται 
και στο Βέλο αλλά και στα υπόλοιπα χωριά. Άλλωστε, οι τοπικοί 
σύλλογοι επιτελούν αξιόλογο έργο και προσπαθούµε να είµα-
στε αρωγοί στις ενέργειές τους.

 ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ
Κάθε καλοκαίρι, για 6 εβδοµάδες, πραγ-
µατοποιείται από την ΑΝΕΛΙΞΗ πρόγραµ-
µα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 
από 5 έως 12 ετών. Το πρόγραµµα πραγ-
µατοποιείται στα Κλειστά Γυµναστήρια 
Βέλου και Βραχατίου και περιλαµβάνει 
αθλητικές, θεατρικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, παραδοσιακά παιχνίδια, 
εκµάθηση χορών, κατασκευές, µουσική 
κλπ. 

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΉ
Η ανταλλαγή βιβλίων είναι µια προσω-
πική ιδέα που ξεκίνησε πέρσι και φέτος 
θα την υποστηρίξουµε πιο ενεργά. Η σκέ-
ψη µου είναι ότι κάθε πολίτης θα µπορεί 
να δανείζεται οποιοδήποτε βιβλίο από 
τη βιβλιοθήκη, αρκεί να προσφέρει και 
ο ίδιος ένα.Το µήνυµα που θέλουµε να 
περάσουµε είναι το να µοιραζόµαστε κάτι 
που αξίζει και στην προκείµενη περίπτω-
ση κάθε βιβλίο αξίζει. Προς το παρόν τέ-
τοιου τύπου βιβλιοθήκη, λειτουργεί µόνο 
στο Κέντρο Νεολαίας στις Κρήνες.

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΉ
Ο τοµέας του Περιβάλλοντος και της Ανακύκλωσης 
υπάρχει και στις δράσεις του δήµου και στο Ν.Π. Αυτό 
σηµαίνει πως και η «ΑΝΕΛΙΞΗ» µπορεί να δραστηριο-
ποιείται σε αυτά τα πεδία. Μέχρι στιγµής µεγαλύτερη 
βαρύτητα έχουµε δώσει στον τοµέα της ανακύκλωσης 
προσπαθώντας να καλλιεργήσουµε και να ενισχύσου-
µε την έννοια αυτή. Για το λόγο αυτό έχουµε εκδώσει 
ενηµερωτικό φυλλάδιο, το οποίο διενεµήθη στους 
µαθητές µαζί µε έναν χάρακα-σελιδοδείκτη που ανέ-
γραφε σχετικό µήνυµα.
Επιπλέον δραστηριοποιούµαστε έντονα στη συλλογή 
πλαστικών καπακιών, τα οποία δίνουµε για ανακύ-
κλωση και σε αντάλλαγµα παίρνουµε δωρεάν αναπη-
ρικά καροτσάκια. Μέχρι στιγµής έχουµε πάρει πέντε 
καροτσάκια, κάποια από τα οποία χρησιµοποιούνται 
στις δοµές µας και κάποια έχουν δοθεί σε άτοµα που 
το είχαν ανάγκη. Παράλληλα µε την ΑΝΕΛΙΞΗ, σηµα-
ντικό έργο επιτελούν σε αυτό το ζήτηµα Σύλλογοι και 
ιδιώτες, τους οποίους ευχαριστώ θερµά.
Στόχος µας είναι να καταστεί η ανακύκλωση τρόπος 
ζωής και για αυτό σκοπεύουµε να προβάλλουµε το 
ζήτηµα αυτό µε νέες δράσεις.
Σχετικά µε τον τοµέα του Περιβάλλοντος, επιθυµία 
µας είναι να έχουµε καθαρούς και περιποιηµένους 
δηµοτικούς χώρους. Εκτός από την αποκοµιδή των 
σκουπιδιών που είναι ζήτηµα εθνικής εµβέλειας, 
προσπαθούµε να διατηρούµε τους κοινόχρηστους 

χώρους καθαρούς. Για αυτό το λόγο σε συνεργασία 
µε τους Αντιδηµάρχους Καθαριότητας κκ Ρόζο και 
Τριανταφύλλου, έχουµε προβεί στον καθαρισµό και 
ελαιοχρωµατισµό πεζοδροµίων, αυλάκων και λοιπών 
χώρων στο Καλέντζι, στην πλατεία Ζευγολατιού, στο 
δρόµο της Γράνας κλπ.
Σε αυτό το σηµείο, αυτό που θα ήθελα να επισηµάνω 
είναι ότι η καθαριότητα δεν είναι µόνο θέµα του ∆ή-
µου. Όλοι µας αν θέλουµε, µπορούµε να βελτιώσουµε 
την κατάσταση. Αν κάθε οικογένεια καθαρίζει  έξω 
από το σπίτι και τα κτήµατά της, αν κόβει τα χορτάρια 
και φροντίζει το δικό της χώρο, τότε η εικόνα του τό-
που θα αλλάξει.

Όλες οι εργασίες που αναφέραµε έχουν την 

οµόφωνη έγκριση των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του«ΑΝΕΛΙΞΗ», τους οποίους και 

ευχαριστώ για τη συνεργασία, τη στήριξη και τις 

ιδέες.
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Αθ. Παπαλέκας - Γ. Λυκαργύρης – 

Κ. Τριανταφύλλου – Γ. Πετρόπουλος –

Γ. Μπαλαφούτας - Α. Πολλάλης - 

Μ. Θ εοδοσίου – Μ. Καπώλη – 
Αλ. ∆έδε - Απ. Βασδέκη

Επίσης ευχαριστώ τους γονείς που µας εµπιστεύ-

ονται τα παιδιά τους σε δοµές όπως οι Παιδικοί 

Σταθµοί, το Κέντρο Νεολαίας και τα Κλειστά 

Γυµναστήρια. Απέναντι σε αυτές τις οικογένειες 

έχουµε χρέος να παρέχουµε υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου και να βελτιωνόµαστε καθηµερινά.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δηµότες και 

τους φορείς που συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις 

όπως η ανακύκλωση ή η συγκέντρωση καπακιών 

και να τονίσω ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥ-

ΤΕΡΑ.

Ως ∆ηµοτική Αρχή προσπαθούµε για το καλύτερο. 
∆εν λέω πως τα κάνουµε όλα τέλεια ή πως δεν κά-
νουµε λάθη αλλά προσπαθούµε και νοµίζω ότι βάσει 
των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών τα κατα-
φέρνουµε καλά. Γιατί οι κρατικές επιχορηγήσεις από 
το 2010 έχουν µειωθεί κατά 70% και ότι κάνουµε, το 
πετυχαίνουµε µε πολύ περιορισµένους πόρους.  Για 
αυτό θεωρώ πως ο ∆ήµαρχος αξίζει να εκλεγεί 
και στις επόµενες εκλογές και, αν και ο ίδιος το 
επιθυµεί, εγώ θα είµαι πάλι στην οµάδα του.. Σε 
αυτή τη θητεία έχουµε κάνει αρκετά και εκκρεµούν 
πολλά έργα, τα οποία θα ολοκληρωθούν µέσα στο 
επόµενο έτος. Ήδη αλλάζει το τοπίο και βελτιώνεται 
η καθηµερινότητα των δηµοτών. Μπορεί να υπάρ-
χουν σοβαρά προβλήµατα όπως τα ν σκουπίδια και οι 
περιορισµένοι υδάτινοι πόροι που µας ταλαιπωρούν 
όλους, αλλά αυτά δεν υπόκεινται στην αποκλειστική 
ευθύνη του δήµου. Είναι ζητήµατα που τα επωµίζο-

νται οι δήµοι αλλά η λύση τους θα δοθεί από την 
κεντρική εξουσία. Μέχρι τότε , ας είµαστε όλοι πιο συ-
νεργάσιµοι και πιο ανεκτικοί γιατί η υλοποίηση έργων 
δεν είναι τόσο απλή διαδικασία όσο κάποιοι νοµίζουν.
Εµείς ως Νοµικό Πρόσωπο, αλλά και ο ∆ήµος έχει 
πραγµατοποιήσει πολλά. Mπορούµε όµως και οφεί-
λουµε να κάνουµε περισσότερα για τους συνδηµότες 
µας, ακολουθώντας το πενταετές πλάνο του ∆ηµάρ-
χου, πραγµατοποιώντας τους βραχυπρόθεσµους και 
µακροπρόθεσµους στόχους.
Το Ν.Π.∆.∆. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έχει πραγµατοποιήσει το 
90% των στόχων του από τον προϋπολογισµό του 
2017 και σε λίγες ηµέρες θα καταθέσει τον προϋπο-
λογισµό του 2018.
Γνωρίζουµε τις ανάγκες, γνωρίζουµε τι πρέπει 
να κάνουµε, εργαζόµαστε και αισθανόµαστε ότι 
σαν να ορκιστήκαµε εχθές.

Σας ευχαριστώ

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ

ΚΑΘΑΡΟΥΣ

ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

να κρατήσουμε την εικόνα αυτή !!!να κρατήσουμε την εικόνα αυτή !!!

από το παράθυρο

του αυτοκινήτου μας

δεν πετάμε αντικείμενα

από το παράθυρο

του αυτοκινήτου μας

δεν πετάμε αντικείμενα



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

Ο∆.ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 agathouspa.gr

 https://agathouspa.gr/?post_type=product

 info@agathouspa.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

SPM® DIGITAL
Με μεγάλη 

χαρά  σας  παρου-
σιάζουμε, σε απο-

κλειστικότητα για το 
νομό Κορινθίας, 

 το SPΜ DIGITAL!  
Ένα εντυπωσιακό 

μηχάνημα ενδο-
δερμίας  υψηλής 

τεχνολογίας για 
γυναίκες 

αλλά και άντρες!!!

με S.P.M. ενδείκνυται για :Η εφαρμογή των θεραπειών

 Λεµφική παροχέτευση για αποτοξίνωση και καθαρισµό

 Κυτταρική αναγέννηση/διέγερση της αιµατικής κυκλοφορίας

 Απάλυνση λεπτών γραµµών έκφρασης και ρυτίδων

 Σύσφιξη και ανόρθωση προσώπου

 Αναγέννηση του λεπτού και συρρικνωµένου δέρµατος του προσώπου

 Περιποίηση του διπλοσάγονου

 Ανακούφιση της περιοχής του αυχένα, των σπονδύλων και 

στην ασθένεια των συστελλόµενων µυών, την αποκαλούµενη µυογέλωση

 Ενεργοποίηση της πεπτικής οδού

 Φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση τραυµατισµένων µελών του σώµατος

 ∆ιάλυση συσσωρευµένου λίπους

 Οιδηµατώδη και Οζώδη κυτταρίτιδα

 Τοπικό λίπος (ψωµάκια) ή µπράτσα

 Εκτεταµένο λίπος (κοιλιά-πόδια)

 Σύσφιξη σε χαλαρό συνδετικό ιστό (κοιλιά, µπράτσα, µηροί)

 Ανόρθωση και σύσφιξη στήθους (ιδιαιτέρως µετά από 

εγκυµοσύνη-θηλασµό, ή απώλεια κιλών)

 Ανόρθωση και σύσφιξη γλουτού

 Απάλυνση ραγάδων (µετά από εγκυµοσύνη, απώλεια κιλών, 

ακόµα και σε µικρές ηλικίες)

 Αποκατάσταση µετά από χειρουργικές πλαστικές επεµβάσεις

 Ειδική θεραπεία τηλεαγγειεκτασίας 

 Μασάζ διέγερσης /διέγερση ζωνών ρεφλέξ περιοχής ποδιών



∆ημήτρης Ραψωματιώτης:
Ενώνουμε Δυνάμεις για

το μέλλον των Κορινθιακών 
Επιχειρήσεων
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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Οι εκλογές του Επιμελητηρίου μας έρ-
χονται σε μια εποχή δύσκολη, με μια πα-
ραγωγική αγορά που βάλλεται από κάθε 
πλευρά και δυστυχώς χωρίς να διαφαίνε-
ται προοπτική ανάκαμψης.

Πολλοί χαρακτήρισαν το μεγάλο ενδια-
φέρον που παρουσιάστηκε από πλευράς 
υποψηφιοτήτων για τη νέα διοίκηση γε-
γονός ανέλπιστο, παρ’όλα, αυτά μπορεί να 
ερμηνευτεί.

Τα μηνύματα που έρχονται αναφέρουν 
πως αυτές οι εκλογές κρύβουν αντιπαρα-
θέσεις παραταξιακές σε ∆ήμους, σκοπιμό-
τητες πολιτικές, ακόμα και διενέξεις με-
ταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Τα μηνύματα αναφέρουν επίσης πως 
ετοιμάζονται στοχευμένα χτυπήματα 
«κάτω από την ζώνη», σαν να γίνεται προ-
σπάθεια για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

∆ηλώνουμε απερίφραστα ότι, όλοι 
εμείς οι υποψήφιοι του συνδυασμού 
«Επιχειρηματική Συνεργασία για το απο-
τέλεσμα» είμαστε μακριά από όλα 
αυτά.

Εμείς συγκροτούμε ένα συνδυα-
σμό πολυφωνικό, διαπαραταξιακό, 
με μοναδικό σκοπό τη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας στην Κορινθία, τη στήριξη 
και ανάπτυξη στις δουλειές μας.

∆εν μας χωρίζει τίποτα και αν υπάρ-
χει κάτι, θα το βάλουμε στην άκρη και θα 
αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν.

Εμείς, η δυνατή ομάδα των υποψη-
φίων, σας καλούμε να ενώσουμε τις 
δυνάμεις και να δουλέψουμε μαζί για: 
• Ένα Επιμελητήριο ανοιχτό προς 

όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους 
και βιοτέχνες - μέλη του.

• Ένα Επιμελητήριο που θα βρίσκε-
ται παντού, στους ∆ήμους, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα, στην χώρα.

• Ένα Επιμελητήριο που θα συλλέ-
γει την πληροφορία για τα νέα δεδο-
μένα για όλα τα μέλη του και θα την 
επιστρέφει ισότιμα στον ίδιο χρόνο, 
σε όλους.

• Ένα Επιμελητήριο απαλλαγμένο 
από κάθε πολιτική ή παραταξιακή 
φιλοσοφία, απευθυνόμενο και μόνο 
στα μέλη του και στη στήριξή τους.

• Ένα Επιμελητήριο που οι δράσεις 
του θα έχουν μόνο ένα κοινό 
σκοπό, τη στήριξη των μελών του και 

όχι προσωπικές φιλοδοξίες.
• Ένα Επιμελητήριο που αντί για 

έκθεση, θα κάνει μια σειρά από 
δράσεις σε τοπικό και κλαδικό επί-
πεδο. ∆εν θα φέρνει επιχειρήσεις να 
πουλήσουν στην Κορινθία, αλλά θα δη-
μιουργεί τις προϋποθέσεις να πουλή-
σουν ή να δραστηριοποιηθούν οι Κοριν-
θιακές επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό.

• Ένα Επιμελητήριο που θα χρησι-
μοποιήσει και θα αξιοποιήσει τη 
δομή του ΚΕΚ μόνο για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων - μελών του και για 
κάποιες δράσεις που ομάδες επιχειρή-

σεων θα ζητούν για την εκπαίδευση 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων όπου 
τους χρειάζονται στις επιχειρήσεις 
τους.

• Ένα Επιμελητήριο που θα συγκε-
ντρώσει τους εξειδικευμένους ως 
προς την διαχείριση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και ισότιμα θα τους πα-
ρουσιάζει  στα μέλη τους, φτάνοντας 
πρώτα την πληροφορία σε όλους και 
στη συνέχεια στηρίζοντάς τους για κα-
τάθεση φακέλων και ένταξή τους στα 
προγράμματα.

• Ένα Επιμελητήριο που θα είναι 
μαζί και δίπλα στα μέλη του σε ό,τι 

έχει να κάνει με τις δημόσιες υπη-
ρεσίες και το κράτος, για άμεση και 
δίκαιη επίλυση  των όποιων θεμάτων  ή 
τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτή-
σεων σε εύλογο  χρόνο.

• Ένα Επιμελητήριο που θα φέρει 
όλους τους πολιτικούς και αυτο-
διοικητικούς  στο χώρο του, όχι για 
χαιρετισμούς και ομιλίες αλλά για να 
ακούσουν πρώτα τις θέσεις, τις από-
ψεις και τα  προβλήματα των μελών 
του και μετά να τοποθετηθούν ως προς 
την επίλυσή τους.

• Ένα Επιμελητήριο που θα στηρί-
ξει και θα αναδείξει τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις και θα αναδείξει επι-
τυχημένους επιχειρηματίες έτσι 
ώστε να γίνουν πρότυπο και για τους 
υπόλοιπους.

• Ένα Επιμελητήριο που θα αγκα-
λιάσει τους νέους επιστήμονες και 
με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες 
του θα προσπαθήσει να τους συνδέσει 
και να τους εντάξει στις επιχειρήσεις - 
μέλη του, φέρνοντας έτσι μια νέα δυνα-
μική και ψυχολογία στην Κορινθιακή 
αγορά.

• Ένα Επιμελητήριο που θα λει-
τουργεί σαν κέντρο τεχνολογίας και 
καινοτομίας.

• Ένα Επιμελητήριο που θα αξιο-
ποιήσει τα σύγχρονα δεδομένα 
ανάπτυξης και προώθησης των 
δράσεων των μελών του.

• Ένα Επιμελητήριο που θα στηρί-
ξει με πράξεις τις επαγγελματικές 
οργανώσεις και τους συλλόγους, 
συμμετέχοντας σε κάθε δράση τους, 
ακόμα και παραχωρώντας τις δομές 
του και το προσωπικό του για υποστή-
ριξη των δράσεών τους.

• Ένα Επιμελητήριο που θα κάνει 
τα μέλη του να το εμπιστευτούν 
και να το θεωρήσουν σπίτι τους.

• Ένα Επιμελητήριο που βασικός 
στόχος του θα είναι να ενώνει τα 
μέλη του και να δημιουργεί προϋ-
ποθέσεις συνεργασιών, με μοναδικό 
στόχο την ανάδειξη των προϊόντων και 
των υπηρεσιών των μελών του.

Καλό αγώνα σε όλους!
Ραψωματιώτης ∆ημήτρης

Υποψήφιος πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
για το αποτέλεσμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

«Στον Μητροπολίτη ∆ιονύσιο η πρώτη και 
µοναδική συνάντησή µας µε τους θεσµούς»
Εθιμοτυπική  συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου 

κκ ∆ιονύσιο πραγματοποίησε ο επικεφαλής του συνδυασμού "Επιχειρημα-
τική Συνεργασία για το αποτέλεσμα" ∆ημήτρης Ραψωματιώτης. Είναι η 
πρώτη και μοναδική συνάντηση με θεσμικούς φορείς μέχρι τις εκλογές του 
Επιμελητηρίου,όπως είπε και ο ίδιος, διότι σκοπός του είναι να συναντήσει 
μόνο επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες.   ■ συνέχεια στη σελ. 2
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Της ..Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού μέχρι το 
2025 οραματιστήκαμε το προηγούμενο Σαββατο-
κύριακο και εδώ δεν θα σχολιάσω τι είπε ο καθέ-
νας γιατί θα διαπιστωθεί πως όλοι οι συμμετέχο-
ντες  ομιλητές βρίσκονταν  σε ένα παράλληλο σύ-
μπαν ο καθείς και ουδείς έκανε τον κόπο να ακού-
σει τον προλαλήσαντα να διαφωνήσει ή να συμφω-
νήσει μαζί του. Έτσι άλλος έβλεπε το «ελατήριο 
της οικονομίας» να ετοιμάζεται να εκτιναχθεί και 
άλλος διαπίστωνε «ναυάγιο» ,άλλος μιλούσε για 
έσοδα  και κινήσεις που υποδέχονται οσονούπω 
την ανάπτυξη και άλλος παρέθετε   στοιχεία για 
την χώρα και όχι για την Κορινθία που θα αναπτυ-
χθεί κάποια στιγμή αλλά δεν καταγράφεται αυτό 
στα μελλούμενα (εικάζω πως μπλόκαρε το φωτο-
τυπικό).

Με αφορμή την γραπτή  τοποθέτηση της βου-
λεύτριας Μαρίας Θελερίτη η οποία  αναφέρθηκε 
στην αναγκαία εκπόνηση και εφαρμογή συγκεκρι-
μένου σχεδίου και ολοκληρωμένου βεβαίως –βε-
βαίως για την ανάπτυξη του νομού, το οποίο θα 
βασίζεται στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση των πολιτιστικών 
και φυσικών πόρων και την ανάπτυξη εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού μίλησε και για τα φράγ-
ματα του Νομού μας!

Στο Φράγμα του Ασωπού και διηγώντας τα να 
κλαις αλλά και στο Φράγμα της ∆όξας που νόμιζα 
πως είχε μετοικήσει για Αυστραλία αλλά διαπί-
στωσα πως είναι εδώ και πολύ συγκινήθηκα.

Πέραν τούτου τα φράγματα στον τόπο τούτο 
προκαλούν εμφράγματα και διασωληνομένα  με-
τρούν μέρες ,μήνες, έτη συναπτά μέχρι που απο-
χωρίζονται τον κόσμο τούτο και σου μένει η κορ-
δέλα του ημιτελούς έργου για να θυμάσαι τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πώς θα 
μπουν σε αναπτυξιακό σχεδιασμό; 

Επομένως μέχρι στιγμής για να δεις σε αναπτυ-
ξιακό σχέδιο ενταγμένα το ολοκληρωμένο Φράγμα 
του Ασωπού και το Φράγμα του ∆όξα σε επανεκκί-
νηση θα πρέπει να έχεις εκτιναχθεί εσύ σε ένα 
άλλο σύμπαν κι όχι το ελατήριο της οικονομίας.

Και δεν ομιλώ για την βουλεύτρια που το επιθυ-
μεί ,ομιλώ με  την πείρα του καταγραφέα εγκαι-
νίων, εξαγγελιών, οραμάτων,  συμπεριφορών, 
προθέσεων, μεγαλεπήβολων σχεδίων που «τα 
πήρε και τα σήκωσε» όχι η κρίση η οικονομική, 
αλλά η «παράκρουση»  της παρακμής που όλοι βι-
ώσαμε σε κατάσταση «νιρβάνα» ..

 Τζ. Σουκ.

Συνέδριο Ανάπτυξης 
µε Φράγµατα και 

Εµφράγµατα
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Ο Κύβος ερρίφθη  για την δημοτική αγορά 
της Κορίνθου έστω και κατά πλειοψηφία. Το 
∆ημοτικό Συμβούλιο της πόλης αναζητά ιδι-
ώτη – επενδυτή για να αναπαλαιώσει, ανακαι-
νίσει και επαναλειτουργήσει το κτίριο στην 
συμβολή των οδών Κύπρου και Περιάνδρου, 
ένα κτίριο 1292,02 τ.μ το οποίο τα τελευταία 
χρόνια ρημάζει από την αδυναμία των ιθυνό-
ντων να συμφωνήσουν στον τρόπο της ανα-
καίνισης και επαναλειτουργίας του .  Η από-
φαση για την εκμίσθωση της δημοτικής αγο-
ράς σε ιδιώτη επενδυτή για 25 έτη, ελήφθη 
κόντρα στις ενστάσεις και τις ανησυχίες της 
μεγάλης μερίδας της μειοψηφίας  και της 
άποψης – πρότασης που κετετέθη από την 
πλευρά της  για ανακαίνιση και λειτουργία με 
την ευθύνη του δήμου, «ένα μοντέλο που 
έχει χρεοκοπήσει» κατά λέξη του ∆ημάρχου 
Αλέξανδρου Πνευματικού.

Την πρόταση υποδέχτηκε με ανακούφιση 
και με συγκίνηση από την πλευρά της ΟΕΒΕ 
Κορινθίας η Πρόεδρος Μαρίνα Ταουξίδη η 
οποία  έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση δη-
λώνοντας αμέριστη συμπαράσταση και 
αρωγή στις επόμενες κινήσεις αλλά και απευ-

θύνοντας ευχαριστίες για την επιλογή να  φι-
λοξενηθούν στην νέα δημοτική αγορά μόνο 
προϊόντα γης.

Η απόφαση του σώματος δρομολογεί 
πλέον τις εξελίξεις. Θα υπάρξει δεκαήμερη 
διακήρυξη κατά τα λεγόμενα του ∆ημάρχου 
προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ιδι-
ώτες επενδυτές και κατοπιν προτάθηκε να 
δοθεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα της 
τάξεως του ενός μηνός προκειμένου να μελε-
τήσουν το έργο και να καταθέσουν την πρό-
τασή τους για ν ακολουθήσει η τελική επι-
λογή από το δήμο.

Στην εκμίσθωση η οποία θα δίνει το δικαί-
ωμα στον ιδιώτη να εκμεταλευτεί – ενοικιά-
σει τα 22 καταστήματα της αγοράς δεν περι-
λαμβάνεται ο χώρος που σήμερα χρησιμο-
ποιεί η Φιλαρμονική του ∆ήμου. Ο συγκεκρι-
μένος χώρος, έγινε σαφές, θα αποτελεί υπο-
χρέωση του ιδιώτη σε επίπεδο ανακαίνισης 
αλλά όχι δικαιωμά του σε επίπεδο χρήσης. 
Παράλληλα έγινε αναφορά πρόβλεψης για 
λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εντός της αγοράς.

Χριστίνα Τσιορωτά

Ιδιώτης – επενδυτής στην 
∆ηµοτική Αγορά Κορίνθου
Κατα πλειοψηφία η απόφαση του ∆.Σ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η συνάντηση έγινε σε ιδι-
αίτερα θερμό κλίμα με τους 
δύο άνδρες να ανταλλάσ-
σουν σκέψεις και προβλη-
ματισμούς για την οικονο-
μική κρίση που μαστίζει την 
χώρα μας και τον επιχειρη-
ματικό κόσμο. 

" Ήρθαμε σ εσάς που είστε 
ανοιχτός σε καλές και ενωτι-
κές προσπάθειες, να ζητή-
σουμε την ευλογία σας για 
τον αγώνα που θα κάνουμε.
Γνωρίζουμε πως ο ρόλος 
σας είναι τέτοιος που δεν 
εμπλέκεται στις εκλογές και 
προφανώς δεν θέλουμε και 
δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Ζη-
τάμε την ευλογία σας. Αυτό 
που προσωπικά σας λέω εί-
ναι ότι όπως και στην επιχεί-

ρησή μας είμαστε ουσια-
στικά και πρακτικά δίπλα 
σας προσπαθώντας να στη-
ρίξουμε το έργο σας, θα κά-
νουμε προσπάθεια να πεί-
σουμε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερους επιχειρηματίες 
να δουν την εταιρική ευθύνη 
ως ένα κομμάτι της επιχει-
ρηματικότητας τους και να 
στηρίξουν τις  προσπάθειες 
που βοηθούν την κοινωνία, 
σαν το δικό σας μεγάλο φι-
λανθρωπικό έργο"δήλωσε ο 
κ. Ραψωματιώτης .

Ο Σεβασμιότατος αφού 
σημείωσε πως δεν εμπλέκε-
ται στα πολιτικά πράγματα 
του τόπου,του ευχήθηκε 
καλή επιτυχία λέγοντας τα 
εξής: " Σ εσάς  που στο πα-
ρελθόν σταθήκατε στο 
πλευρό της Εκκλησίας και 

έχουμε και μια προσωπική 
σχέση, ασφαλώς θέλω να ευ-
χηθώ  να κάνετε την προ-
σπάθεια που χρειάζεται και 
να έχετε τα ανάλογα αποτε-
λέσματα. Μακάρι ο επιχειρη-
ματικός κόσμος μέσω του 
Επιμελητηρίου μας να βρει 
το δρόμο του. Έχουν περά-
σει 10 χρόνια κρίσης και ο 
τόπος πρέπει να ανανήψει. 
Πρέπει ν αγωνιστούμε όλοι 
για να υπάρχει εργασία, να 
διακινούνται τα αγαθά και 
να ζούμε καλύτερα διότι δεν 
μας αξίζει ένας τέτοιος τρό-
πος ζωής μέσα στο ευρω-
παικό, αν όχι στο παγκόσμιο 
γίγνεσθαι. Ο καθένας οφεί-
λει να αγωνιστεί για το καλύ-
τερο. Εύχομαι οι προσπά-
θειες σας να ευοδωθούν."

«Στον Μητροπολίτη ∆ιονύσιο η πρώτη και 
µοναδική συνάντησή µας µε τους θεσµούς»



Α3apMediaNews ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ήρθε ο καιρός να περάσει και πάλι το Επιµελητήριο 
στα χέρια όσων επιχειρούν στην Κορινθία

Πρόκειται για έναν αυτοδημι-
ούργητο επιχειρηματία και ιδιαί-
τερα αγαπητό στην ευρύτερη περι-
οχή της Τενέας και όχι μόνο. Παρά 
τις πιέσεις που δέχτηκε το προη-
γούμενο διάστημα από άλλους 
συνδυασμούς για να είναι υποψή-
φιος, ο ίδιος έκανε την επιλογή του 
με βάση τη σύμπνοια απόψεων και 
ιδεών για ένα καλύτερο Αύριο στην 
επιχειρηματικότητα της Κορινθίας 
η οποία περνά δύσκολες στιγμές 
τα τελευταία χρόνια. Με τη λέξη 

«συστρατεύομαι» θέλησε να εκ-
φράσει την ισχυρή θέλησή του για 
αγώνα και δουλειά με σκοπό να 
αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα 
και να υπάρξει ένα καλύτερο και 
πιο αποδοτικό μέλλον για τις επι-
χειρήσεις του νομού Κορινθίας.

Στη δήλωση του ο κ. Μπί-
τζιος σημειώνει τα εξής:

«Οι εκλογές για το Επιμελη-
τήριο Κορινθίας, έφτασαν. Πριν 
από καιρό δεχόμενος ισχυρές πιέ-
σεις από πολλές πλευρές είχα δη-

Στην ισχυρή οµάδα 
Ραψωµατιώτη

και ο ∆. Μπίτζιος
Την υποψηφιότητά του στις εκλογές 
του Επιµελητηρίου Κορινθίας µε τον συνδυασµό 
«Επιχειρηµατική Συνεργασία για το Αποτέλεσµα 
του ∆. Ραψωµατιώτη ανακοίνωσε ο επιχειρηµατίας 
και πρόεδρος της Τ.Κ. Χιλιοµοδίου ∆. Μπίτζιος. 

μόσια ξεκαθαρίσει ότι με ενδιαφέρει το 
Επιμελητήριο αλλά τις τελικές μου απο-
φάσεις θα τις πάρω στα μέσα Σεπτεμ-
βρίου. Ήρθε λοιπόν η στιγμή.

Όποιον Κορίνθιο επιχειρηματία, επαγ-
γελματία, έμπορο και να ρωτήσεις θα 
σου απαντήσει: «Ποιο Επιμελητήριο; 
Που το είδαμε τόσα χρόνια να σταθεί κο-
ντά μας στις δυσκολίες;;» Και αυτή είναι 
η αλήθεια.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας εξά-
ντλησε την φροντίδα του σε λίγους επι-
χειρηματίες που κινούνται πέριξ της δι-
οίκησης και όλοι οι άλλοι έμειναν έξω 
από ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεις και κάθε 
είδους βοήθεια που είχε δυνατότητα να 
δώσει.

Η διοίκηση του κ. Νανόπουλου για 8 
χρόνια δεν ασχολήθηκε με τα προβλή-
ματα των επιχειρηματιών αλλά είχε το 
μυαλό της στην κατάληψη του δημαρ-
χείου της Κορίνθου και που να μείνει 
καιρός για τους εμπόρους που δεινοπα-
θούν από την κρίση.

ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑ 
ΧΕΡΙΑ ΟΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ. Κανένας Κορίνθιος επιχει-
ρηματίας δεν πρέπει να λείψει από τη 
μάχη αυτή γιατί είναι η ζωή μας και η 
ζωή των οικογενειών μας. Οι επιχειρή-
σεις μας κλείνουν η μία μετά την άλλη.

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΜΑΙ ΛΟΙΠΟΝ. Κα-
τεβαίνω υποψήφιος στο συνδυασμό 
«Επιχειρηματική Συνεργασία για το 
Αποτέλεσμα» με επικεφαλής τον ∆ημή-
τρη Ραψωματιώτη και διεκδικώ την 
εμπιστοσύνη σας, έτσι ώστε να συμ-
βάλλω με όλες τις δυνάμεις μου στην 
προσπάθεια για την επανεκκίνηση της 
τοπικής μας οικονομίας, με ειλικρίνεια, 

νέες ιδέες-προτάσεις, όρεξη για δουλειά 
και διάθεση για προσφορά!

 Για ένα Επιμελητήριο το οποίο θα 
αξιοποιεί τις νέες ιδέες και τεχνολογίες 
για την καθημερινότητα του πολίτη, θα 
στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα 
και την καινοτομία και θα είναι φιλόξενο, 
και λειτουργικό για ΟΛΟΥΣ. Ο ∆ημή-
τρης Ραψωματιώτης που ήταν ενεργός 
πριν τις εκλογές και θα παραμείνει και 
μετά από αυτές. ∆εν είναι κομήτης στον 
επιμελητηριακό χώρο. Είναι ένας προσι-
τός άνθρωπος που έχει ιδέες και δύναμη 
να αναγεννήσει το Επιμελητήριο Κοριν-
θίας.

∆εν έχει μαζί του κόμματα, συμφέρο-
ντα και δεν βρίσκεται ΚΑΝΕΙΣ πίσω του. 
Αγωνίζεται και ο ίδιος όπως όλοι μας για 
την επιβίωση των επιχειρήσεων του.

Ο δικός μας άνθρωπος. ΠΑΜΕ ∆Υ-
ΝΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ».

‘∆εν υπάρχει περιθώριο για άλλα 
χαμένα χρόνια’

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση 
της υποψηφιότητάς του ο ∆. Μπίτζιος 
άσκησε κριτική στη σημερινή διοίκηση 
σημειώνοντας τα εξής: «Κύριε Νανό-
πουλε, παράδωσε τα κλειδιά του Επιμε-
λητηρίου και μην προσπαθείς να πας τα 
πράγματα όπου σε βολεύουν εσένα. Τα 
μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο 
και το Επιμελητήριο είναι στο κόσμο 
του. ∆εν υπάρχει περιθώριο για άλλα χα-
μένα χρόνια. Όσο πιο γρήγορα φύγετε 
υπάρχει ελπίδα. Για 8 χρόνια βλέπετε τα 
μαγαζιά να βάζουν λουκέτα και εσείς 
αγναντεύετε το δημαρχείο. Αφήστε το 
επιμελητήριο σε αυτούς που ανήκει για 
να ξαναπάρει μπροστά η αγορά».

Άρχισαν τα όργανα για το ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου;
Στα χνάρια του ΧΥΤΑ Κιάτου φαίνεται πως βαδίζει ο 

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου ο μόνος νόμιμος ΧΥΤΑ στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, ένας ΧΥΤΑ τον οποίον πολιόρκησαν 
δήμοι όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και της Πελοποννήσου 
ευρισκόμενοι μπροστά σε τεράστια αδιέξοδα εναπόθεσης!

Να σας θυμίσω τα «τύμπανα πολέμου» τότε εκ ∆υτι-
κής Κορινθίας και τις δηλώσεις πως η περιοχή δεν θα 
γίνει ο σκουπιδότοπος της Πελοποννήσου! Επιχείρημα 
ένα και μέγα, δεν ήτο δυνατόν ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων! Ο ∆ήμαρχος Ανδρι-
κόπουλος δε, απειλούσε τότε ακόμα και με παραίτηση 
από την Προεδρία του ΦΟ∆ΣΑ ( πράγμα που έγινε βέ-
βαια αργότερα, για άλλους λόγους)

Να σας θυμίσω όμως επίσης πως η περιοχή, το ∆.Σ , ο 
∆ήμαρχος είχαν διαφορετικά σταθμίσει το αίτημα των 
γειτονικών δήμων της Σικυώνας και του Βέλου – Βόχας 
οι οποίοι όντας σε αδιέξοδο, μ έναν ΧΥΤΑ κορεσμένο 
,παράνομο ( τα πρόστιμα που τον βαρύνουν και ένεκα 
απουσίας άδειας νόμιμης λειτουργίας είναι τεράστια) και 
κλειστό , ζήτησαν από το Ξυλόκαστρο να διευκολυνθούν 
και να μεταφέρουν εκεί τα απορρίμματά τους! 

Στα παραπάνω πρέπει να σημειωθούν οι ενστάσεις εκ 
μειοψηφίας σε αυτές τις αποφάσεις, ενστάσεις που «πα-
τούσαν» επάνω στους Περιβαλλοντικούς όρους του 
ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου, όροι οι οποίοι έλεγαν με σαφήνεια 
πως η εναπόθεση επιτρέπεται μόνο για το δήμο Ξυλοκά-
στρου – Ευρωστίνης και τον τ. ∆ήμο Φενεού!

2 χρόνια μετά η κατάσταση μοιάζει να είναι εκτός 
ορίων , υπάρχει δημόσια αναφορά για ανεξέλεγκτες πο-
σότητες που εναποτίθενται πλέον στον ΧΥΤΑ , ποσότη-
τες οι οποίες ξεπερνούν ακόμα και αυτές του δήμου Ξυ-
λοκάστρου – Ευρωστίνης!

Στην δημοσιότητα δίνονται στοιχεία από τους οι κκ 
Γρηγόρη Κλαδούχο και Θανάση Μπούμη , στοιχεία που 
δείχνουν πως το πρώτο εξάμηνο του 2017 αποτέθηκαν 
στο ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 7.230,09 τόνοι απορριμμά-
των. Εξ’ αυτών 3.175,56 από τον ∆ήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
– ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και 4.054,53 από τον ∆ήμο ΣΙΚΥΩ-
ΝΙΩΝ.

Η τοπική κοινωνία καλείται σε αντίδραση και σε προ-
σφυγή κατά της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων 
που επέτρεψε την εναπόθεση απορριμμάτων της Σικυώ-
νας στο Ξυλόκαστρο, ενώ παράλληλα μπαίνουν στο τρα-
πέζι προτάσεις για καταγγελία που θα απευθύνεται στην 

αρμόδια Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου, την αντίστοιχη Υπηρεσία Επιθεώρησης της 
Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και στον Εισαγγελέα.

Τι έλεγε ο Ανδρικόπουλος τον Ιούνιο του 2016
Ο ∆ήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Ηλίας Ανδρι-

κόπουλος 14 μήνες πριν σε συνεδρίαση του ∆.Σ είχε εμ-
φανιστεί απογοητευμένος από τις εξελίξεις αναφορικά με 
τον ΧΥΤΑ (τότε υπήρχε το θέμα περί μεταφοράς απορ-
ριμμάτων από δήμους όλης της Πελοποννήσου) αλλά και 
αποφασισμένος να κλείσει τον ΧΥΤΑ σε 2 μήνες !

«Ότι γίνεται σήμερα στο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου γίνεται 
με απόφαση της εκτελεστικής. ∆εν έχει μπει ούτε ένα 
κιλό χωρίς να υπάρχει απόφαση!» δήλωνε χαρακτηρι-
στικά τότε. «Θα το κλείσουμε αν το κάνουνε ΧΑ∆Α! Αν 
μας κάνουνε ΧΑ∆Α η δική μου δημοτική αρχή θα το κλεί-
σει σε 2 μήνες. Είμαστε μικρός δήμος, δεν έχουμε χρή-
ματα αλλά την αξιοπρέπεια μας δεν θα την διαπραγμα-
τευτούμε. Να συνθέσουμε απόψεις, να δούμε πως θα 
υπερασπιστούμε το δήμο μας. ∆εν θα μας χαριστεί κανέ-
νας»είχε καταλήξει.

Σήμερα ο ∆ήμος έρχεται εκ νέου να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα , σε πρώτο στάδιο με ενημέρωση για τον ΧΥΤΑ 
Ξυλοκάστρου, έτσι τουλάχιστον έχει οριοθετηθεί στην 
ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του ∆.Σ η 
οποία ξεκινά στις 20:00.

Χ.Τ.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Επιχειρηµατίας / Easy Pack 

Επιχειρηματίας αναγνωρισμένος, 
με την “έξωθεν καλή μαρτυρία” 
αναμφισβήτητα ο Γιώργος 
Παππάς είναι ένα πρόσωπο 
που προσθέτει αξία με την 
συμμετοχή του στην Ισχυ-
ρή Ομάδα του ∆ημήτρη Ρα-
ψωματιώτη για την Προεδρία 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας.  
Γεννημένος στο Γαλατάκι της 
Κορινθίας το 1963 από νωρίς γα-
λουγήθηκε στον εργασιακό στίβο. 
Ξεκίνησε από το μηδέν, πέρα-
σε από πολλές θέσεις ευθύνης και 
ανελίχθηκε με τις ικανότητες, 
τις γνώσεις και το μεράκι που 
τον χαρακτηρίζει για το καλό 
αποτέλεσμα. Έφτασε να έχει 
σήμερα την δική του κραταιά 
επιχείρηση την Easy Pack με 
έδρα το Βέλο Κορινθίας. Ο 
Γιώργος Παππάς είναι ένας άν-
θρωπος κοινωνικός και αγαπητός 
με έντονη δράση στον αθλητισμό, 
έχει περάσει από τα γήπεδα ως 
επαγγελματίας, παρέμεινε στο 
χώρο αφού «κρέμασε τα παπού-
τσια του» ως παράγοντας στον 
Πέλοπα Κιάτου ενώ σήμερα είναι 
ο Πρόεδρος στην Ελλάς Βέλου!
Κατέρχεται στις εκλογές του 
επιμελητηρίου  με τον συν-
δυασμό Επιχειρηματική Συ-
νεργασία για το Αποτέλεσμα 
προσυπογράφοντας το όραμα 
του επικεφαλής ∆ημήτρη Ρα-
ψωματιώτη, του ανθρώπου που 

τον ενέπνευσε γι αυτήν την κά-
θοδο  όπως μαρτυρά. «Τον ∆ημή-
τρη Ραψωματιώτη τον γνωρίζω 
χρόνια, πρόκειται για έναν ηθικό 
άνθρωπο, σημαντικό επιχειρημα-
τία ο οποίος με την ενασχόληση 
του στο Επιμελητήριο κατέχει 
τις γνώσεις που χρειάζονται 
για να δοθούν λύσεις και να 
δημιουργηθεί ένα «νέο» Επι-
μελητήριο. Προσυπογράφω τις 
θέσεις και το όραμά του και θα 
δουλέψω γι αυτά».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηµατίας - Γεωπόνος 

«Επιχειρηματικό παιδί» του ∆ημή-
τρη Ραψωματιώτη ο Γεωπόνος Πα-
ναγιώτης Σταματόπουλος βρέθηκε 
στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα 
δίπλα στον υποψήφιο Πρόεδρο του Επι-
μελητηρίου Κορινθίας, ως εργαζόμενος 
και εμποτίστηκε με αρχές και αξίες που 
θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στην 
επιτυχία. «Με ενέπνευσε να προσπαθώ 
να υλοποιώ τα επαγγελματικά ορά-
ματά μου» θα πει ο ίδιος χαρακτηριστι-
κά κάνοντας σήμερα ένα ακόμα βήμα στο 
πλευρό του ανθρώπου που αποτέλεσε τον 
μέντορά του! 
Ο Παναγιώτης Σταματόπουλος, ένας 
νέος επιχειρηματίας – μόλις 40 ετών- 
με καταγωγή από αγροτική οικογέ-
νεια- πρεσβεύει αναμφισβήτητα όλα 
εκείνα που ο ∆ημήτρης Ραψωματι-
ώτης θέλει να προσδώσει στο Επιμε-
λητήριο. Ανθρώπους που δεν φοβούνται 
την δουλειά, ανθρώπους που εμπνέονται, 
ανθρώπους που καταρτίζονται για να είναι 
στο αντικείμενό τους αξιόπιστοι, ανθρώ-
πους που αγωνίζονται για να πετύχουν 
το αποτέλεσμα! «Συμμετέχω και στη-
ρίζω την προσπάθεια του ∆ημήτρη 
Ραψωματιώτη για ένα επιμελητήριο 
το οποίο θα είναι δίπλα σε κάθε Κο-
ρίνθιο επαγγελματία. Από τότε που 
γνωρίζω τον κ. Ραψωματιώτη (ως εργα-
ζόμενος στην επιχείρησή του)  το πιο χα-
ρακτηριστικό που θυμάμαι ήταν η αγάπη 
του για το επιχειρείν και την αγάπη αυτή 
να προσπαθεί μέσω των επαγγελματικών 
φορέων, όπως το επιμελητήριο στο οποίο 
τότε ήταν στο διοικητικό συμβούλιο, να 

την μεταδώσει και στους υπόλοιπους επι-
χειρηματίες. Είναι πρωτοπόρος στα 
επαγγελματικά βήματα του και  αυτό 
θα ωφελήσει πολύ ένα Επιμελητήριο 
που θέλει να έχει όραμα.»
Ο Παναγιώτης Σταματόπουλος Γεννήθη-
κε στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας, τελείωσε 
το Γενικό Λύκειο της Νεμέας και σπούδα-
σε Γεωπόνος στο Αριστοτέλειο της Θεσ-
σαλονίκης. Τα πρώτα του επαγγελματικά 
βήματα έγιναν στις επιχειρήσεις Ραψωμα-
τιώτη, ακολούθησε κατάστημα εμπορίας 
γεωργικών φαρμάκων με επιστέγασμα 
στην πολλή και επίμονη δουλειά την δη-
μιουργία της δικής τους επιχείρησης 
γεωργικών φαρμάκων στο Βραχάτι της 
Κορινθίας. Με την σύζυγο και τα 2 του 
παιδιά κατοικεί στο Βέλο όπου χαίρει της 
εκτίμησης των συμπολιτών του όντας 
ένας άνθρωπος ευγενής, μετρημένος και 
εργατικός. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΕΚΟΣ – Επιχειρηµατίας 
Σπούδασε στο ΤΕΙ ∆ομικών Έρ-
γων στο Ηράκλειο αλλά η μοίρα 
αλλιώς είχε σχεδιάσει το εργασια-
κό μέλλον του 30χρονου σήμερα 
Γιώργου Κελέκου , του ανθρώπου 
που «κρύβεται» πίσω από το «Αλεξάν-
δρειο» , την γνωστότατη  επιχείρηση 
εστίασης  που συναντούμε στο Βραχάτι 
αλλά και στο Εμπορικό Κέντρο Mare 
West.  
∆ηλώνει εργασιομανής! Παρέλαβε 
άλλωστε μια επιχείρηση οικογενεια-
κή, με όνομα κραταιό και μια πο-
ρεία 35 ετών επιτυχημένη. «Εργάζο-
μαι 15 με 17 ώρες την ημέρα, δεν έχω 
καθόλου χρόνο για χόμπι»  θα παραδε-
χτεί αν και πολύ σύντομα θα χρειαστεί 
να εξοικονομήσει χρόνο  αφού αναμένε-
ται να  γίνει μπαμπάς! 
Η προσωπική του γνωριμία με τον 
∆ημήτρη Ραψωματιώτη αλλά και η 
εντοπιότητα είναι οι λόγοι που ισχυ-
ροποίησαν την απόφαση του να είναι 
υποψήφιος στις εκλογές του Επιμε-
λητηρίου Κορινθίας με το Συνδυασμό 
«Επιχειρηματική Συνεργασία για το 
Αποτέλεσμα». Μιλά για τον επικεφα-
λής με θερμά λόγια αναγνωρίζοντάς 
του εξυπνάδα, ντομπροσύνη, ευθύτητα 

και μια φιλοσοφία που δεν κινείται στην 
κατεύθυνση της εκμετάλευσης. «Έχω 

εμπιστοσύνη στο ∆ημήτρη Ραψω-
ματιώτη. Είναι έξυπνος, δεν κοιτάζει 
να σε εκμεταλευτεί, είναι από την περι-
οχή μας και πιστεύω πως μπορούμε 
να εργαστούμε αποτελεσματικά για 
να οργανώσουμε το επιμελητήριο. 
Να «ξυπνήσουμε» το Επιμελητή-
ριο. Σήμερα ότι κάνουμε το κάνουμε 
μόνοι μας, σαν φορέας απουσιάζει 
από το πλευρό του Επιχειρηματία 
και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΑΣ – 
Επιχειρηµατίας 

Ο Χρήστος Κούνας είναι ένας νέος 
άνθρωπος και φιλόδοξος  επιχειρη-
ματίας (ιδιοκτήτης καφετέριας)που 
αγαπά ιδιαιτέρως την δουλειά του, 
έχοντας αποκομίσει αρκετές γνώ-
σεις μέσα απο σεμινάρια για την 
«τέχνη του καφέ».
Όσοι τον γνωρίζουν μιλούν για έναν 
κοινωνικό, εργατικό, δίκαιο άνθρω-
πο.Ενώ εκείνος θα προσθέσει πως  
είναι συνεπής σε υποχρεώσεις και  
τελειομανής.Έχει δηλαδή και αυτά 
που οφείλει να έχει ως γνωρίσματα 
ένας σωστός επιχειρηματίας, αν θέ-
λει να υπάρξει  συνέχεια και εξέλιξη 
σε αυτό που επιχειρεί, παρά το προ-
σωπικό κόστος.
 «Προτεραιότητα στη δουλειά μου 
είναι η ικανοποίηση των πελατών 
μέσω της δημιουργίας ενός ευχάρι-
στου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
θα μπορούν να χαλαρώσουν από 
την πίεση της καθημερινότητας.Ο 
οραματισμός μου για το μέλλον 
ως ιδιοκτήτης καφετέριας είναι να 
διευρύνω την επαγγελματική μου 
δραστηριότητα στον τομέα της εστί-

ασης στην περιοχή μου»  
Ζει στο Κοκκώνι Κορινθίας κι έχει 
κάνει σπουδές στο Τμήμα ∆ασοπο-
νίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
2001-2005).Του αρέσουν τα ταξίδια 
και ο αθλητισμός. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ



Το µέλλον
Γερµανικάβάλτε τα στο πρόγραµµα!

ZERTIFIKAT B2 
ΚΟΝΤΟΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ZERTIFIKAT B1 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ GOETHE-ÖSD
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Συγχαρητήρια 
στους µαθητές µας!!!

Θ. Βασιλείου 44,  ΒΡΑΧΑΤΙ,  
τηλ.  2741 0 54909

6977 367330
E-mail: petropouloukon@live.com

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ 

GOETHE ΚΑΙ ÖSD

- ΤΑΧΎΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

 ΟΥΤΕ

ΜΙΑ ΩΡΑ 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ 

ΧΑΜΕΝΗ!!
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Για άλλη μία δυναμική χρονιά ετοιμάζεται 
η ομάδα του Αργύρη Κωνσταντίνου 

Η ομάδα του Αργύρη Κωνσταντίνου ετοιμάζεται 
για άλλη μια δυναμική χρονιά, ξεκινώντας με 
το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία και συνεχίζο-

ντας, μια εβδομάδα αργότερα, με το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα εφήβων και νέων U21 το οποίο θα 
λάβει χώρα στο κλειστό στάδιο των Άνω Λιοσίων 
στις 23/09/2017.

Επόμενος σταθμός του Α.Σ. ΑΚΑΜΑΣ είναι το 
κύπελλο Νοτίου Ελλάδος το οποίο θα διεξαχθεί στο 
Κλειστό της Κορίνθου στις 7/10/2017.Ο προπονη-
τής του συλλόγου, ο Αργύρης, δήλωσε ότι στη συ-
γκεκριμένη αθλητική διοργάνωση θα λάβει μέρος 
ένα μεγάλο ποσοστό του αθλητικού του δυναμικού 
και συγκεκριμένα, θα αγωνιστούν γύρω στους 140 
αθλητές, δηλαδή τα περισσότερα μέλη που προπο-
νούνται και εμπιστεύονται τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του, τόσο από τον Δήμο Βέλου-Βόχας όσο και 
από πιο μακρινά μέρη.

Ο Αργύρης Κωνσταντίνου  
δήλωσε τα εξής: 

"Θα προσπαθώ πάντα για το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα των αθλητών μου, δηλαδή αυτό που μέχρι 
στιγμής πρέσβευα και αυτό που έχει ήδη φανεί μέσα 
από τις διακρίσεις των μελών του Α.Σ.ΑΚΑΜΑ. Μην 
ξεχνάμε άλλωστε τα περσινά αποτελέσματα του συλ-
λόγου μας τα οποία ήταν η 1η θέση στο κύπελλο Νο-
τίου Ελλάδος που διεξήχθη στην Αμαλιάδα και η 2η 
θέση στο Πανελλήνιο πρωταθλήματα Shito-Ryu που 
διεξήχθη στην Καλαμάτα και στο οποίο η συμμετοχή 
μας ήταν 6 μόνο αθλητές που κατάφεραν να επιτύ-
χουν 5 χρυσά και 1 ασημένιο μετάλλιο. Πιστεύω ότι 
αυτό το μικρό δείγμα επιτυχιών είναι αντάξιο της με-
γάλης εμπιστοσύνης, προτίμησης, και επιλογής του 
κόσμου.

Επίσης για εμένα ως προπονητής, είναι μεγάλη 
επιτυχία που στο επίσημο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
παίδων, αγωνίστηκαν 8 αθλητές μου και ανέβηκαν 
στο βάθρο των μεταλλίων τα ονόματα των ακόλου-
θων παιδιών:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος 
• Αρβανιτάκης Κωνσταντίνος

• Λόντος Πέτρος 
• Μπιτσάκου Μαρίνα 
• Πιτσούνης - Γιαννακόπουλος Γιώργος

Είναι επίσης άξιο αναφοράς ότι στο σύλλογο μας 
προπονούνται καταξιωμένοι πλέον αθλητές όπως:
• Τριανταφύλλου Αυρήλιος Ευρωπαϊκός και Με-

σογειονίκης WKF πρωταθλητής.
• Κρεμμύδα Άννα-Μαρία Βαλκανιονίκης WKF και 

2 φορές 1η και 1 φορά 3η στο Παγκόσμιο του στυλ 
μας Shito-ryu καράτε.

• Κωνσταντόπουλος Σωτήρης Πρωταθλητής Ελ-
λάδος Κάτα ανδρών  και Βαλκανιονίκης WKF.

• Πιπέρου Μαρία 3η διεθνής πρωταθλήτρια στην 
Ουγγαρία και 2η στο Μαυροβούνιο.

• Χελιδώνης Αλέξανδρος με την 3η θέση στο Με-
σογειακό WKF.

• Γκόγκα Χριστίνα Πρωταθλήτρια Ελλάδος επί 
σειρά ετών σε Κάτα και Κούμιτε στο επίσημο Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα.

• Γκόγκας Ευάγγελος Πρωταθλητής Ελλάδος σε 
Κάτα και Κούμιτε στο επίσημο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα και 3ος στο Μαυροβούνιο 2016.

• Γιαννακόπουλος Δημήτριος πρωταθλητής Ελ-
λάδος στο Κούμιτε στο επίσημο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα.

• Λατσούνης Αντώνης 3ος στο Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα νέων ανδρών 2016 .

• Γρηγοράκος Κωνσταντίνος και Λατσούνης 
Αντώνης 2 από τους 3 Έλληνες αθλητές που κατέ-
κτησαν την 3η θέση ομαδικού Κούμιτε στην Ουγ-
γαρία το 2016.
Καθώς επίσης κατάφεραν -παρόλη τη μικρή τους 

ηλικία- να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος παίδων-κο-
ρασίδων στο επίσημο πρωτάθλημα οι εξής:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος 2016 και 2017.
• Αρβανιτάκης Κωνσταντίνος 2017.
• Λόντος Πέτρος 2016 και 2017.
• Μπιτσάκου Μαρίνα 2017.
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος Γιώργος 2016 και 

2017.
• Πούλος Γεώργιος 2016.
• Χάντες Δημήτριος 2016.

Με τέτοια πρότυπα οι νεότεροι αθλητές μεγιστο-
ποιούν τα κίνητρα τους και ανταπεξέρχονται στα 
απαιτητικά τους αθλητικά καθήκοντα. Απαιτητικά δι-
ότι πέρα από το προπονητικό κομμάτι μαθαίνουν να 
σέβονται το χώρο και τους γύρω τους, να μάχονται 
με το σώμα, το μυαλό και την ψυχή τους, να χαλινα-
γωγούν τον εγωισμό και την έπαρση, να είναι υπο-
μονετικοί, και να χτίζουν βήμα-βήμα μια προσωπι-
κότητα με ευγενή στοιχεία.’’

Αυτά ήταν τα λόγια του προπονητή Αργύρη 
Κωνσταντίνου, του Αθλητικού Συλλόγου Ακάμα, ο 
οποίος βρίσκεται στην Παλαιά Ε.Ο. Κορίνθου –Πα-
τρών 275, στο Κοκκώνι Κορινθίας, σε μια αίθουσα 
320τ.μ.! 
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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

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 

ρομποτικής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ
φέτος

Εμπλουτίζουμε τη μάθηση με πλήθος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
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(Ρε σεις, σ’ αυτό το σπίτι μένει ένας ποιητής…)
Ντίνος Βλαχογιάννης

Ήμουν στην ηλικία που τ’ αγόρια μπο-
ρούν πλέον να τριγυρνάμε στις γειτονιές 
μόνα τους, αφού οι γονείς μας αναζητού-
σαν μόνο την ώρα του φαγητού ή του βρα-
δινού ύπνου.

Ήμουν δηλαδή στην υπέροχη ηλικία των 
περίπου 8-10 ετών, όταν μαζί με άλλους 
φίλους και συνομήλικους αποφασίσαμε να 
εξερευνήσουμε τη πέρα του οικείου μας 
χώρου περιοχή, που ονομάζετο (ακόμη και 
σήμερα) ‘τζούπιζα’.

Φυσικά νοιώθαμε σαν τον Λίβινγκστον 
όταν εξερευνούσε την κοιλάδα του Ζαμ-
βέζη στη μαύρη ήπειρο. Όλα για μας ήταν 
πρωτόγνωρα και σημαντικά, αν και, μεταξύ 
μας, τίποτα το ιδιαίτερο δεν είχαν από τα 
σπίτια και τις αυλές της δικής γειτονιάς.

Προφανώς ήταν η αίσθηση της ελευθερί-
ας κινήσεων και της δυνατότητας να απο-
μακρυνόμαστε από το σπίτι μας, για ώρες 
ολόκληρες, που μας είχε συνεπάρει.

Και ξαφνικά έπεσε σαν βόμβα.
Ρε σεις, σ’ αυτό το σπίτι μένει ένας ποιη-

τής, μας πληροφόρησε κορδωτός και υπε-
ρήφανος για τις γνώσεις του, κάποιος από 
την παρέα.

Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος αν επρό-
κειτο για πληροφορία ή για κατηγορία, σί-
γουρα όμως εντυπωσιάστηκα.

Αν μας έλεγε ‘εδώ μένει ένας αστροναύ-
της’, δε θα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δε-
δομένου ότι τα διαστημικά ταξίδια ήταν μεν 
στην αρχή τους, ήταν όμως και στην καθη-
μερινή επικαιρότητα. 

Ποιητής όμως που ακούστηκε πάλι.
Άγνωστο είδος, εξωτικό. Μέχρι τώρα 

είχαμε ακούσει για κάποιο Σολομό κάποιο 
Δροσίνη, κάποιο Παλαμά, πλην όμως όλοι 

αυτοί ήσαν εικόνες και ονόματα στο χαρ-
τί. Κάτι όπως όλα τα νεκρά πρόσωπα που 
γεμίζουν τις σελίδες των σχολικών βιβλίων 
με τα εξαιρετικά κατορθώματά τους.

Ο Κολοκοτρώνης, ο μέγας Αλέξανδρος ο 
Νέρωνας κ.α. ήταν σίγουρα οικεία πρόσω-
πα αλλά ποτέ δε φανταστήκαμε ότι υπήρξαν 
ζωντανοί που μέναν σε κάποιο σπίτι, ψώνι-
ζαν στον μπακάλη, είχαν γειτόνους και ότι 
τέλος πάντων συμπεριφέρονταν όπως όλα 
τα ζωντανά πρόσωπα. Ήταν απλά πρόσωπα 
της φαντασίας, φυλακισμένα στο χαρτί των 
βιβλίων.

Το ίδιο και οι ποιητές. Και να τώρα που 
ξεπρόβαλε ένας ολοζώντανος μπροστά 
μας, με σπίτι και μάλιστα πολύ κοντά στα 
δικά μας σπίτια.

Εννοείται ότι όλες οι υπόλοιπες ανα-
καλύψεις της ημέρας εκείνης ωχριούσαν 
μπροστά στο σπίτι του ποιητή.

Πέρασαν τα χρόνια, εγώ μεγάλωσα, νέες 
εικόνες ήρθαν να αντικαταστήσουν τις πα-
λιές, κάποιες θόλωσαν στη μνήμη μας και 
κάποιες σβήστηκαν εντελώς. 

Ώσπου κάποια μέρα ένα βιβλίο έφτασε 
στα χέρια μου, «’Βοχαΐτικες Ιστορίες’ του 
Ντίνου Βλαχογιάννη». Αμέσως ανασύρθη-
κε από τα βάθη της μνήμης μου εκείνη η 
φωνή «Ρε σεις, σ’ αυτό το σπίτι μένει ένας 
ποιητής…..».

Και άρχισε να ξεδιπλώνεται σιγά - σιγά η 
μορφή και το ύφος ενός πραγματικού ποι-
ητή. Ενός ανθρώπου που γεννήθηκε δίπλα 
μας, έζησε δίπλα μας, αλλά δημιούργησε 
σαν πολίτης του κόσμου. 

Ποιος ήταν λοιπόν ο Ντίνος Βλαχογιάν-
νης.

Γεννήθηκε στο Βραχάτι στις 18 Απριλίου 

1910, όπου παρακολούθησε το δημοτικό 
σχολείο, ενώ τελείωσε το γυμνάσιο στην 
Κόρινθο. Γράφτηκε στη νομική σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Δημοσιο-
γραφική σχολή που είχε ιδρύσει ο Βενιζέ-
λος. Εργάστηκε στην τράπεζα Ελλάδος από 
το 1933 μέχρι το 1965. Το 1965 παραιτή-
θηκε και έζησε στο Παρίσι και Λονδίνο έως 
το 1970, όπου ήρθε σε επαφή με τους εκεί 
λογοτεχνικούς κύκλους.

Από τα γυμνασιακά του χρόνια άρχισε 
να ξεδιπλώνετε το ταλέντο του γράφοντας 
ποιήματα, διηγήματα και λυρικές πρόζες 
που δημοσιεύονταν σε περιοδικά της Αθή-
νας και Επαρχίας.

Το έργο του απέσπασε πολύ καλές κρι-
τικές και είχε απήχηση σε ευρύτατο κοινό 
στην Ελλάδι αλλά και στο εξωτερικό.

Συνεργάστηκε με πλήθος εφημερίδες και 

Γράφει ο
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
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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

περιοδικά όπου αρθρογράφησε ή δη-
μοσίευσε έργα του.

 Έχει ανθολογηθεί σε Αγγλικές και 
Γαλλικές Ανθολογίες και έχει πα-
ρουσιαστεί στην Τηλεόραση Αγγλίας, 
Γαλλίας και Γιουγκοσλαβίας. Πολλά 
ποιήματά του μεταφράστηκαν στα 
Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Πολωνικά, Σερβικά 
κλπ. Απέσπασε πλήθος βραβείων 
και πάμπολλες ήταν οι αναφορές στο 
έργο του.

Τιμήθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία 
και με Δίπλωμα και Παράσημο από 
την «Arts Sciences Lettres» το 1965. 
Ανθολογία του έργου του βραβεύ-
τηκε με το Βραβείο Maguy Vautier 
της Touraine το 1968. Επίσης το ίδιο 
έτος απέσπασε τιμητική διάκριση της 
Societe Libre De Poesie De Paris. Και 
το 1969 Μέγα Βραβείο της Camargue 
κατά την εκατονταετηρίδα του Αλ-
φόνσου Λαμαρτίνου. Τέλος, το 1970 
τιμήθηκε με το Βραβείο του Φραν-
σουά Κοππέ. 

Οι δημοκρατικοί αγώνες του λαού 
μας δεν το βρήκαν αμέτοχο, αντίθε-
τα έγραψε αντιστασιακά ποιήματα 
στην κατοχή, που κυκλοφορούσαν 
φωτοτυπημένα. Κατασχέθηκαν από 
τη Γενική ασφάλεια όταν συνελήφθη 

και φυσικά αντιμετώπισε διώξεις και 
εξορίες. 

Ανάλογα του συμπεριφέρθηκε και 
η Δικτατορία των συνταγματαρχών 
από την οποία διώχτηκε και επιπρο-
σθέτως εξορίστηκε και ο εκδότης 
του. Αποδήμησε, για τον κόσμο των 
ονείρων, το 1998.

Παραθέτω μικρά στιγμιότυπα από 
κριτικές που απέσπασε,

«Παιδί μου, με ξάφνιασαν οι στίχοι 
σου. Έχει δίκιο ο φιλόλογος Γ. Ιωάν-
νου, πατέρας του Τέλλου Άγρα που 
σε προσέχει», από τον Κωστή Παλα-
μά.

«…κάνει τα γεγονότα των ‘Βοχαΐτι-
κων’ να πάρουν ιδιομορφία, να ολο-
κληρωθούν, να γίνουν σωστά έργα, 
που χάρη σ’ αυτά θα ζωντανέψουν 
ήθη και έθιμα μιας γωνιάς του τό-
που μας, περιστατικά που κάνουν τον 
αναγνώστη να επιθυμεί μια πιο κοντι-
νή γνωριμία με τη γωνιά αυτή, με το 
τοπίο της και τους ανθρώπου του.», 
από τον Γ.Μ. Πολιτάρχη.

«Ο Ντίνος Βλαχογιάννης είναι δε-
μένος με το κομμάτι εκείνο του λαού 
μας που φτύνει αίμα για να κρατήσει 
τη ζωή του, μ’ αυτούς που χτυπάνε με 
το στήθος τους το βράχο για να βγει 

λίγο νερό ευτυχισμένης στιγμής. Για 
τούτο εμπνέεται από τη λαϊκή μορφή 
της πικραμένης ζωής. Για τούτο το 
διήγημά του είναι κοινωνικό, πηγαίο, 
αληθινό.», από το Μήτσο Κατσίνη.

Έργα του Ντίνου Βλαχογιάννη
ΠΟΙΉΜΑΤΑ

(1943) Κατοχικά
(1954) Μακρινές Φωνές
(1960) Καπνός Αναθρώσκων
(1964) Αυλόν αντί Σάλπιγγος
(1966) Pipeau contre Trompete
(1967) Όρθρος στη Θύελλα
(1968) Aube Dans la Tempete
(1968) Poems
(1973) Μάρτυρες Σιωπής
(1981) Βήματα στο Ριζόχαρτο
(1983) Traces sur la Parier de Riz

ΔΟΚΙΜΙΑ
(1965) Αργύρης Αγραφιώτης
(1967) Δύο Βουκολικοί Ποιητές
(1974) Γιάννης Βλαχογιάννης και 

Βλαχογιανναίοι
(1982) Βαθιές τομές στην ποίηση 

του Θαλή Ρητορίδη
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

(1969) Άνθη που μεταφύτευσε η 
φιλία (Γάλλοι και Βέλγοι ποιητές)

(1975) Γραμμένο στη φλούδα της 

καρδιάς 
ΔΙΉΓΉΜΑΤΑ

(1970) Βοχαΐτικες Ιστορίες 
(1977) Πρόθυμο Ακροατήριο
(1989) Κορινθιακή Παρένθεση

ΓΙΑ ΤΎΠΩΜΑ
(….) Τραπεζικόν Κάλλος – Χρονο-

γραφήματα
 
Είναι γνωστό ότι στα μέρη μας οι 

άνθρωποι του πνεύματος, αυτοί που 
με τη δράση τους είτε με την πένα 
τους χτίζουν με στέρεο τρόπο το οι-
κοδόμημα του πολιτισμού, του σύγ-
χρονου ελληνικού πολιτισμού, δε 
συναντώνται σε αφθονία, αντίθετα 
θα έλεγα ότι μετριούνται στα δάκτυλα 
του ενός χεριού.

Έκανα μια γρήγορη έρευνα ανάμε-
σα στους ανθρώπους της ηλικίας μου 
και τους μικρότερους. Σχεδόν κα-
νένας δε γνώριζε την ύπαρξη αυτού 
του σημαντικού συμπολίτη μας. Οι 
πιο παλιοί τον γνώριζαν σαν χωριανό 
κυρίως, αλλά τελικά ελάχιστοι ήσαν 
αυτοί που γνώριζαν τον Ντίνο σαν 
ποιητή και λογοτέχνη.

Είναι θλιβερό να σβήνει η μνήμη 
των ανθρώπων που τίμησαν όχι μόνο 
το μικρό μας χωριό, αλλά την πνευ-
ματική παράδοση της πατρίδας μας. 
Που άφησαν ένα φωτεινό ίχνος στην 
ιστορία του πολιτισμού μας.

 Είναι καιρός, όσοι αναγνωρίζουμε 
την αξία του, να τον γνωρίσουμε και 
στους νεώτερους.

Είναι καιρός, η μικρή μας πόλη, 
να κρατήσει άσβεστη τη μνήμη του, 
τιμώντας τον απελθόντα εκλεκτό 
συμπολίτη μας με τους προβλεπόμε-
νους τρόπους……

Σημ : τα στοιχεία για τον Ντίνο Βλα-
χογιάννη αντλήθηκαν από το ειδικό 

αφιέρωμα του λογοτεχνικού περιοδι-
κού ‘ΜΟΡΙΑΣ’ τεύχος 14ο/1990.

ΑΥΛΟΝ ΑΝΤΙ  
ΣΑΛΠΙΓΓΠΟΣ [1964]

ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΠΙΩΝΤΕΣ
…………………………………
…………………………………
Ο δρόμος μας ανάσες δε γνωρίζει
τέρμα δεν έχει εμπρός πάντα τραβάει
κι όπου περνάμε πιάστε μετερίζι
ό,τι ο λαός στεριώσει δε χαλάει
μόνο στις βίγλες πάνω όρθιοι σταθείτε
Της γης οι κοπιώντες γρηγορείτε!...

-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	
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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 Β΄
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΦΛΕΒΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ; 

Η διάγνωση της φλεβικής ανεπάρκειας 
τίθεται πρωτίστως από το ιστορικό και 
την κλινική εξέταση, αλλά ενδεχομένως 
μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω διερεύ-
νηση με ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις. 
Το triplex των φλεβών των κάτω άκρων 
αποτελεί την εξέταση επιλογής για την 
επιβεβαίωση της διάγνωσης, την εκτί-
μηση της αιτιολογίας και την ανατομική 
εντόπιση της φλεβικής πάθησης. Μπο-
ρεί να παράσχει τις απαραίτητες κλινικές 
πληροφορίες που θα καθοδηγήσουν τη 
θεραπεία .

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Τα συντηρητικά μέτρα που 
θα συστηθούν από τον γιατρό πρέπει να 
εφαρμόζονται από τον ασθενή όλο το 
χρόνο και όχι μόνον τότε που τα συμπτώ-
ματα είναι πιο έντονα.

Α. Συντηρητική Αντιμετώπιση
Με σκοπό την ανακούφιση από τα συ-

μπτώματα, την πρόληψη των επιπλοκών 
και την αναστολή της εξέλιξης της νόσου 
σε σοβαρότερες μορφές, η αρχική αντι-
μετώπιση περιλαμβάνει μη παρεμβατικά 
μέτρα. Η χρήση της ελαστικής κάλτσας 
διαβαθμισμένης συμπίεσης είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της συντηρητικής θερα-
πείας, καθώς είναι αποδεδειγμένη η απο-
τελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση 
του πόνου, του οιδήματος και τη βελτίω-
ση της ζωής, εφόσον η συμμόρφωση του 
ασθενούς στη χρήση της είναι της τάξης 
του 70 - 80% . Είναι επίσης αποτελεσματι-
κή στην επούλωση των φλεβικών ελκών 

και στην πρόληψη υποτροπής αυτών. 
Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας με κάλτσες αποτελεί η σω-
στή εφαρμογή, δηλαδή, η χρήση κάλτσας 
που είναι σωστά μετρημένη στο πόδι του 
κάθε ασθενούς και η σωστή χρήση της 
από τον ασθενή.

Επιβοηθητικά στη χρήση της κάλτσας, 
συστήνονται μέτρα προσαρμογής στην 
καθημερινότητα:

ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ
Το κάπνισμα και η παραμονή σε χώ-

ρους που καπνίζουν άλλα άτομα.
Η πολύωρη ορθοστασία και η παραμο-

νή στην ίδια καθιστή θέση για περισσότε-
ρο από μία ώρα με τα πόδια σταυρωμένα 
ή ακουμπισμένα στο πάτωμα και μάλιστα 
σε καρέκλα με σκληρή και οξεία άκρη, 
χωρίς να κινείστε.

Η χρήση στενών, ψηλοτάκουνων ή τε-
λείως επίπεδων παπουτσιών.

Η ηλιοθεραπεία, τα θερμά λουτρά, η 
σάουνα ή τα ατμόλουτρα, οι θερμοφόρες 
και τα θερμά επιθέματα.

Οι τοπικές έντονες μαλάξεις ( έντονο 
μασάζ), η ‟ χαλάουα” και οι υδροθερα-
πείες χρησιμοποιώντας νερό με μεγάλη 
πίεση (υδρομασάζ).

Η σωματική άσκηση με τη βοήθεια βα-
ρών πολλών κιλών.

 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
Η μείωση του σωματικού βάρους και η 

διατήρησή του σε σταθερά επίπεδα.
Η ρύθμιση των κενώσεων σε περίπτω-

ση δυσκοιλιότητας.
Η επιδίωξη κίνησης όταν είστε όρθιοι 

ή καθιστοί για περισσότερη από μία ώρα.
Η τοποθέτηση των ποδιών ψηλότερα, 

ακουμπώντας τα σε σκαμνάκι, όταν κάθε-
στε για πολλή ώρα.

Η συστηματική γυμναστική, για πα-

ράδειγμα, το κολύμπι, το περπάτημα, το 
τρέξιμο και το ποδήλατο.

Η χρήση παπουτσιών με 2-3 εκατοστά 
φαρδύ τακούνι ή υπερυψωμένο πάτο πα-
πουτσιού.

Συχνά ντους με δροσερό νερό όταν 
νιώθετε τα πόδια σας "βαριά" ή "πρησμέ-
να". Άτομα που πάσχουν από την καρδιά 
τους ή αρθριτικά θα πρέπει πρώτα να 
συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Να φοράτε πάντα τις ειδικές ελαστικές 
κάλτσες που σας έχει συστήσει ο γιατρός, 
πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι. Να ελέγ-
χετε την καλή τους κατάσταση κάθε 2-3 
μήνες και ανάλογα με τη χρήση τους να 
αντικαθίστανται κάθε 6 με 12 μήνες.

Υπάρχουν φάρμακα που βοηθούν στην 
αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας;

Φαρμακολογικοί παράγοντες που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στη αντιμετώπιση 
της φλεβικής ανεπάρκειας είναι οι κου-
μαρίνες, τα φλαβονοειδή, οι σαπονοσίδες, 
και άλλα φυτικά εκχυλίσματα. Αν και μπο-
ρούν να προσφέρουν ανακούφιση από τα 
συμπτώματα στα αρχικά στάδια της νό-
σου, δυστυχώς δεν προλαμβάνουν την 

εξέλιξη αυτής, καθώς δεν μπορούν από 
μόνα τους να αντιμετωπίσουν το αίτιο της 
φλεβικής παθολογίας, που είναι η αυξη-
μένη πίεση στο φλεβικό σύστημα.

Β. Παρεμβατική Αντιμετώπιση
Αν τα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν 

να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα ή 
όταν δεν υπάρχει επαρκής συμμόρφω-
ση στα συντηρητικά μέτρα, κυρίως στην 
εφαρμογή της ελαστικής κάλτσας δια-
βαθμισμένης συμπίεσης, τότε τίθεται υπό 
συζήτηση η αντιμετώπιση της νόσου με 
παρεμβατικά μέτρα με βάση ανατομικούς 
και παθοφυσιολογικούς παράγοντες. Στα 
παρεμβατικά μέτρα περιλαμβάνονται η 
σκληροθεραπεία, η ενδοφλεβική κατα-
στροφή της φλέβας με laser ή ραδιοσυ-
χνότητες, η χειρουργική απολίνωση και 
διατομή της σαφηνούς φλέβας (επιπολής 
φλέβα) και επεμβάσεις οι οποίες γίνονται 
μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα, όπως 
αγγειοπλαστική με stent των λαγονίων 
φλεβών, ενδοσκοπική απολίνωση των 
διατιτραινουσών και χειρουργική ανακα-
τασκευή των βαλβίδων. 
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 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Εκδήλωση για την γυναικεία υγεία αφιερωμένη 
στην Σεβαστή Χαβιάρα - Καραχάλιου

Εκδήλωση -Αφιέρωμα με τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΑ»  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 
Σεπτεμβρίου 2017 στο Δημοτικό θέατρο Κιά-
του. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην αεί-
μνηστη Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου, ιατρό 
και ιστορικό. 

Το πάνελ των ομιλητών αποτελούσαν γνω-
στοί γυναικολόγοι της ευρύτερης περιοχής οι 
οποίοι ανέπτυξαν ενδιαφέροντα θέματα. Συ-
γκεκριμένα μίλησαν οι: 
• Κοκκωνάκης Χρήστος [Μαιευτήρας-Γυναι-

κολόγος] με θέμα «Κύστεις ωοθηκών»
• Μεταξάς Ήλίας [Μαιευτήρας, Γυναικολόγος] 

με θέμα «Διάγνωση και θεραπεία Στειρότη-
τας στις γυναίκες»

• Παπαντωνόπουλος Λεωνίδας [Μαιευτή-
ρας, Γυναικολόγος] με θέμα «Συχνές ερωτή-
σεις και απαντήσεις για την κύηση»

• Παστιάς Απόστολος [Μαιευτήρας, Γυναικο-
λόγος] με θέμα «ΗΡV και εμβολιασμός»

• Σιντόρης Ιωάννης [Μαιευτήρας, Γυναικολό-
γος] με θέμα «Καρκίνος τραχήλου μήτρας»
Στην αρχή της εκδήλωσης χαιρετισμό απεύ-

θυνε ο αντιδήμαρχος Σικυωνίων Βασίλης Δο-
μετίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην χρησιμότη-
τα διεξαγωγής και την πρόθεση της δημοτικής 
αρχής να στηρίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Μετά τις ομιλίες το λόγο πήρε ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, κ. Σωτήρης 
Δαμασκηνός [Βιοπαθολόγος] με θέμα "Αφιέ-
ρωμα στη Δρ. Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου. 
Η αείμνηστη ιστορικός της Ιατρικής". Ο πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου αφού αναφέρθη-
κε στην ξεχωριστή προσωπικότητα της αείμνη-
στης Σεβ. Καραχάλιου και στην πολύπλευρη 
προσφορά της, απένειμε τιμητικό πάπυρο στην 
οικογένεια της εκλιπούσας.

Η, καθόλα, επιτυχημένη εκδήλωση έκλεισε 
με χορευτικά από την Ένωση Μικρασιατών Νε-
απόλεως Κιάτου.  

 ■ Από αριστερά οι γιατροί (ομιλητές και διοργανωτές): Ηλίας Μεταξάς,  
Νίκος Κοκκιόπουλος, Σωτήρης Δαμασκηνός, Γιάννης Σιντόρης,  
Λεων. Παπαντωνόπουλος, Χρήστος Κοκκωνάκης, Απόστολος Παστιάς.

 ■ Λεων. Παπαντωνόπουλος: 
"Συχνές ερωτήσεις και 
απαντήσεις για την κύηση"

 ■ Ηλίας Μεταξάς: 
"Διάγνωση και θεραπεία 
στειρότητας στις γυναίκες"
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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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 

πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΌΙΚΙΑΚΗ 
ΒΌΗΘΌΣ 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

ΠΩΛΌΥΝΤΑΙ 

στην Γκούρα 
43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ 

- ΠΌΤΙΣΤΙΚΑ

 Τηλ.: 6934194196

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ, 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
 Τηλ.: 6946-394990
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΑΛΕΞΉΣ ΚΑΛΛΙΡΉΣ

E.E. ΝΟΡΔΝΤΑΛ
ILLSKA  
Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ
Μετάφραση: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ

Τόσο εύστοχο και τόσο ανη-
συχητικά επίκαιρο μετά και την 
προσπάθεια αναθεώρησης της 
Ιστορίας που μόλις πριν λίγες 
ημέρες έλαβε μέρος στο Ταλίν 
της Εσθονίας.  

Η χαμένη αθωότητα της αν-
θρωπότητας,το αποκορύφωμα 
των σκοτεινών εποχών του αν-
θρώπου σφραγίστηκε για πάντα, 
μερικές μόλις δεκαετίες από σή-
μερα.Μία τολμηρή ακτινογραφία 
του ναζισμού που απλώνεται,γο-
ητεύει και κολακεύει,όλα τα κοι-
νωνικά στρώματα, σε όλες τις 
χώρες,ακόμη και σήμερα,ακόμη 
και στην υπεράνω πάσης υποψί-
ας Ισλανδία.

Νουάρ,πολιτικό και κοινω-
νικό θρίλερ,φιλοσοφία,ψυχο-
λογία των μαζών,κυριολεκτικά 
τρία βιβλία σε ένα.Παράλληλη 
αφήγηση,εναλλαγή των παρα-
γράφων,καταγραφή ανέκδοτων 
ιστορικών γεγονότων,σχόλια 
και στοιχεία.Καταιγισμός

Η πρωταγωνίστρια Άγκνες, 
είναι μία νεαρή ιστορικός και 
γράφει την πτυχιακή της με 
θέμα την άνοδο της ακροδεξι-
άς στην Ευρώπη, ενώ κουβαλά 
την βαριά κληρονομιά της Λι-
θουανοεβραίας που η φυλή της 
ξεκληρίστηκε από τους συνερ-
γάτες των ναζί, συμπατριώτες 
της,μαζί με τους ντόπιους πλη-
θυσμούς ρομά, είναι σε σχέση 
με τον μουσουλμάνο Ομάρ,αλ-
λά παράλληλα συνάπτει σχέση 
με τον Άρνορ,έναν θεωρητικό 
και καλλιεργημένο οπαδό του 
ναζισμού.

Τα ερωτήματα που θέτει ο 
συγγραφέας και ''βασανίζει'' 

τον αναγνώστη είναι τόσο άβο-
λα που κανείς δεν μπορεί να τα 
παραβλέψει,ή να δικαιολογεί 
το κτήνος,βάζοντας ζυγαριές 
και μετρώντας θύματα.Καμμία 
ιδεολογία δεν υπολογίζεται με 
βάση τις καταστροφικές της 
συνέπειες.Αυτή η αντίληψη δεν 
κινείται στο χώρο των ιδεών και 
αντιλαμβάνεται μόνο πράξεις 
χωρίς περαιτέρω διαλεκτικές 
επεξεργασίες.Επένδυση στην 
άγνοια και την ισοπέδωση.

Εκεί ''πατάει''και το λαϊκιστι-
κό πολιτικό προσωπικό, που 
φορώντας γραβάτες υποστηρί-
ζει με πάθος την ξενοφοβία και 
εκφράζεται με ολοκληρωτικά 
επιχειρήματα, ''να σταματήσει 
το προσφυγικό ρεύμα, γιατί εί-
ναι πηγή Τρομοκρατίας'', να δι-
απομπεύει ανίσχυρους πολίτες 
και να εξισώνει την βία ''απ΄ 
οπου κι αν προέρχεται΄΄.το μα-
χαίρι του ναζί, στο ίδιο ζύγι με 
την πέτρα του διαδηλωτή.Τόσο 
επίκαιρο και τόσο ''δικό μας''

Ταυτόχρονα παρακολουθεί τα 
κοινωνικά αίτια της ανόδου του 
ναζισμού, την ιστορική μνήμη, 
τη άβολη συλλογική λήθη, τις 
διαρκείς πληγές του φασισμού 
που κακοφορμίζουν,την υπο-
ταγή, την αντίσταση,τις ταξικές 
διαφορές την απώλεια.

Ο Νόρδνταλ είναι μεταφρα-
στής και συγγραφέας.

H AYTONOMH EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ο Γάλλος ιστορικός Αλφρέ-
δος Ζιλλερόν το έτος 1877 στο 
έργο του «Η Ελλάς και η Τουρ-
κία» έγραφε ότι: «...Η μέχρι 
του ποταμού Σκούμπι χώρα 
είναι εξ ολοκλήρου ελληνική». 
Το έτος 1878 ο Δημ. Χασιώτης 
στο έργο του «Διατριβή και 
Υπομνήματα» έγραφε ότι: «Η 
Ήπειρος, αρχομένη από της 
43ης μοίρας βορείου πλάτους 
και παραλληλογράμμου σχή-
μα φέρουσα χωρίζεται προς 
βορράν μεν από της Ιλλυρίας 
διά του Γενούσου ποταμού, 
νυν καλουμένου Σκούμπι, όν 
ο πλέων σήμερον και εκτεί-
νων την κλίνουσαν γραμμήν 
μέχρις Οχρίδος έχει εντεύθεν 
μεν πρός την Ήπειρον τα πα-
ρακείμενα Νόλαν, Τσχέρνη, 
Γρέμσι, Κάτω Σπαθία, Μελι-
τσένι Σχουτσίτσα, Ραψίστα, 
Κιούκιουζα, Χαλισνιά».

Αργότερα, το έτος 1908 
ο Ιταλός Τζιοβάνι Βιρτζίλι 
έγραφε: «Ακριβώς εις τον 
Σκούμπι ανεμίχθησαν οι 
Ηπειρώται με την αλβανικήν 

ράτσαν...Παρά την έντονον ανθελληνικήν πο-
λιτικήν της Τουρκίας εν Ηπείρω, ευνοηθείσαν 
υπό της ρουμανικής συνεργασίας, ο Ελληνι-
σμός ηδυνήθη να κρατήση τας παλαιάς του 
θέσεις, η Οθωμανική πολιτεία δεν ηδυνήθη να 
εξαλείψει από την Ήπειρο τον ελληνικό της χα-
ρακτήρα που την διακρίνει πολιτικώς και κοι-
νωνικώς από την Αλβανίαν». Το έτος 1913 ένας 
ακόμη Ιταλός, ο υπουργός των Εξωτερικών 
Τζουλιάνο δήλωνε πρός τον Έλληνα πρεσβευτή 
στη Ρώμη κ. Κακλαμάνο: «Αναγνωρίζω ότι το 
Αργυρόκαστρο και η Κορυτσά είναι ελληνικά, 
αλλά τα δίκαια ενός μικρού λαού, ως η Ελλάς, 
δεν δύνανται να υπερισχύσουν των συμφερό-
ντων μιας μεγάλης δυνάμεως, ως η Ιταλία...».

Το έτος 1938 ο γεωγράφος Στάντ Μύλλερ 
έγραφε στο περιοδικό «Revue internationale 
des etudes Balkaniques» : «Το αλβανικόν 
κράτος δεν έχει φυσική ενότητα. Κατά την γε-
ωγραφικήν διάρθρωσιν, κατά την φύσιν του 
εδάφους, κατά το κλίμα και την βλάστησιν, διαι-
ρείται εις δύο τμήματα. Το νότιο τμήμα αποτελεί 
γεωγραφικώς με την Ήπειρο ένα αδιάσπαστο 
σύνολο. Η κοιλάδα του Σκούμπι είναι το σύ-
νορον». Η εφημερίδα Τάϊμς του Λονδίνου το 
έτος 1940 σε άρθρο με τίτλο «Το κέντρον της 
Αλβανίας» ανέφερε ότι: «...Τα σύνορα όπου συ-
ναντούνται ο ελληνικός και ο αλβανικός πολιτι-
σμός βρίσκονται στον Γενούσο ποταμό». 

Η δημιουργία του σύγχρονου 
Αλβανικού κράτους

Γύρω στο 1000 μ.Χ περίπου είχε διαμορφω-
θεί η αλβανική φυλή και ζούσε οργανωμένη σε 
πατρίες που ήταν εγκατεστημένες βορειότερα 
του Γενούσου ποταμού (Σκουμπή). Το έτος 1847 
ο πληθυσμός που ζούσε κάτω από τον ποταμό 
Σκουμπή, πρωτοστατούντων των Μουσουλμά-
νων μπέηδων δηλαδή των εξισλαμισθέντων βι-
αίως Ηπειρωτών, ζήτησε με υπόμνημα από τον 
Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα την προσάρτηση 
στην Ελλάδα των κοιλάδων Αυλώνος, Δελβίνου, 
Μαλακάστρας, Άνω και Κάτω Βερατίου και Τε-
πελενίου «ως αποτελουσών ελληνικήν ηπειρω-
τικήν επαρχίαν εντεύθεν του Σκούμπι κειμένη». 
Το σχέδιο όμως αυτό δεν προχώρησε.

Πολλά χρόνια αργότερα, την 10η Ιουνίου του 
έτους 1878 στην Πριζρένη ιδρύθηκε από Αλβα-
νούς εθνικιστές ο Αλβανικός Σύνδεσμος. Βασι-
κή του επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός Αλβα-
νικού κράτους  το οποίο μέχρι τότε δεν υπήρχε. 
Οι Αλβανοί για να διαφυλάξουν τα συμφέροντά 
τους πίστευαν ότι το κράτος αυτό θα μπορούσε 
να επιβιώσει μόνο κάτω από την επικυριαρχία 
της Τουρκίας. Την ίδια περίοδο η Ελλάδα σχε-
δίαζε την δημιουργία ενός ελληνοαλβανικού 
κράτους κατά τα πρότυπα του κράτους της Αυ-
στρο – Ουγγαρίας. Το σχέδιο όμως αυτό τελικά 
δεν προχώρησε.

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".

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
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΉ Γ.Γ. ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΛΟΚ

«Τα μαγικά μαξιλάρια» 
στο θέατρο της Τραγάνας

Το έργο του Ευγένιου Τριβιζά 
"Μαγικά Μαξιλάρια" θα έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν όσοι βρεθούν στο ανοιχτό 
θέατρο της Τραγάνας το Σάββατο 
16 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 8:00 
μ.μ. Την παράσταση διοργανώνει 
ο Σύλλογος »Αγκαλιά-ΖΩ» με τη 
στήριξη της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων- Κηδεμόνων Δήμου Σι-
κυωνίων και υπό την αιγίδα της 
»ΜΗΚΩΝΗΣ».  Τη σκηνοθεσία 
του έργου έχει αναλάβει ο Γιώρ-
γος Καρβουντζής, αφήγηση η 
Μαρία Λίγκα και χορογραφίες η 
Μάρια Δέδε. Μαζί τους το τμήμα 
παιδιών και εφήβων της Σικυ-
ώνιας Σκηνής. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

Υπόθεση του έργου
Στη χώρα του άπληστου Βασι-

λιά Αρπατίλαου απαγορεύονται 
οι …Κυριακές, τα πάρτυ γενε-
θλίων, οι παιδικές χαρές, μέχρι 
και ο λόξυγγας! Όλοι δουλεύουν 
νύχτα-μέρα για να γεμίζει με 
διαμάντια το θησαυροφυλάκιό 

του Βασιλιά. Ο καταχθόνιος σύμ-
βουλός του, Σαυρίλιος Βρισελιέ, 
σχεδιάζει να καταργήσει ακόμη 
και τα όνειρα με την καινούργια 
του εφεύρεση, τα «εφιαλτικά μα-
ξιλάρια», για να δουλεύουν όλοι 
περισσότερο, χωρίς γκρίνιες και 
παράπονα. Όμως σε αυτή την 
απόπειρα θα βρει απέναντί του 
την αντίσταση των παιδιών, που 
με τη βοήθεια του δασκάλου 
τους θα προσπαθήσουν να ανα-
τρέψουν το τρομερό σχέδιο.

Νέα Διάπλαση Μπολατίου
12η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου
4.00 έως τις 7.00 μμ

Ιερός Ναός Αγίου
Γεωργίου Μπολατίου


