Μια άλλη ματιά
στα γεγονότα

ΔΗΜ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο

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 επιχειρηματικότητα ■ σελ. Α1-Α4

Ο Όμιλος Ραψωματιώτη στηρίζει
τον αθλητισμό της Βόχας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com
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Συνέντευξη ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΛΕΡΙΤΗ, Βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

Τα σχέδια και οι πολιτικές
της κυβέρνησης για την
ανασυγκρότηση της

τοπικής αυτοδιοίκησης
ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

Συνεχίζεται
η κοπή
καλαμιών

■ σελ. 6-8

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ "ΑΚΑΜΑΣ"

■ σελ. 4

ΒΟΛΕΪ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Στα δύσκολα
από την αρχή
ο Παμβοχαϊκός

■ σελ. 3

Ντέρμπυ στην πρώτη αγωνιστική έβγαλε η κληρωτίδα
για την ομάδα του Παμβοχαϊκού αφού θα υποδεχτεί
στο γήπεδό της τον Ολυμπιακό.

■ σελ. 24

Συνεχίζεται
με επιτυχία
το πρόγραμμα
σίτισης
αδεσπότων

ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση. Η σιωπηλή επιδημία
Γράφει η ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ, ιατρός ρευματολόγος

■ σελ. 21

■ σελ. 10

Απανωτές διακρίσεις
για τους αθλητές
του Αργ. Κωνσταντίνου

2 Θέματα
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οι νέες δυνατότητες
και οι παλιές αμαρτίες του
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες οι εργασίες
εξωτερικών ελαιοχρωματισμών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού και
ξεκίνησε η επιδιόρθωση των υφιστάμενων γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ.
Παρόμοιες εργασίες έγιναν και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βραχατίου.

Υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες
για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ
Ο Δήμος Βέλου Βόχας ως εταίρος
της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας στα πλαίσια του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), υλοποιεί συνοδευτικές
υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ, με τη
συνδρομή ειδικών επιστημόνων με
τις εξής κατευθύνσεις:
• Ψυχολογική στήριξη σε ενήλικες,
παιδιά και οικογένειες που βιώνουν
τις συνέπειες της φτώχειας
• Συμβουλευτική στήριξη για την
ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και δράσεις κοινωνικής ένταξης
• Διατροφική υποστήριξη και συμβουλευτική για την άμεση προστασία της υγείας των ωφελούμενων
βάσει της οικονομικής τους κατάστασης
• Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου
(προφορικού και γραπτού) καθώς
και μαθησιακών δυσκολιών

• Δημιουργική απασχόληση παιδιών
– εκμάθηση μουσικοκινητικής
αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού
στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.
Ωφελούμενοι των δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ είναι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ.
Οι ως άνω ωφελούμενοι μπορούν
να προσέρχονται στο χώρο που λειτουργεί και βρίσκεται στο Δημοτικό
Κατάστημα Βέλου, στον 1ο όροφο,
όπου θα παρέχονται δωρεάν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επισκεφθείτε το
χώρο ή καλέστε μας στα τηλέφωνα
2742360335 & 2741360520.
Ημέρα λειτουργίας του προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα και ώρες
από 8.00 π.μ. – 4.00μ.μ.
H Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
Μαρία Καλλίρη

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η
υλοποίηση του νέου προγράμματος
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Στο νέο
πρόγραμμα έχουν δεσμευτεί πολύ
σημαντικοί εθνικοί και ευρωπαϊκοί
πόροι, οι οποίοι και με την ιδιωτική
συμμετοχή συνολικά θα ξεπεράσουν τα 500 εκ. ευρώ. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει μια σειρά
από παρεμβάσεις που αποσκοπούν
στην εξοικονόμηση ενέργειας και
την ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος της χώρας
δίνοντας τη δυνατότητα για την αναθέρμανση της οικοδομής και άλλων
κλάδων.
Οι μεταβολές που έχουν γίνει
από την Κυβέρνηση στο καινούριο
πρόγραμμα είναι στοχευμένες και
έχουν προκύψει μετά από διαβούλευση και παρεμβάσεις τόσο των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσο και
φορέων, καθώς και ενδιαφερομένων πολιτών. Πρόκειται πλέον για
ένα δικαιότερο σύστημα, αφού η
επιλογή των δικαιούχων γίνεται με
εισοδηματικά κριτήρια, ενισχύονται
δηλαδή κατά προτεραιότητα εκείνα
τα νοικοκυριά στα οποία διαβιούν

συμπολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα.
Παράλληλα, το καινούριο προγράμμα φροντίζει και για την ενίσχυση και αποκατάσταση της αδικίας για χιλιάδες δικαιούχους του
παλαιού προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», του «Εξοικονομώ
Ι». Συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό
θα διατεθούν 61 εκ. Ευρώ και θα
διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση
περισσότερων από 6000 ωφελούμενων. Να σημειωθεί ότι το 2016
το Υπουργείο κάλυψε με 75 εκατ.
Ευρώ περισσότερους από 8.500
δικαιούχους του παλαιού προγράμματος («Εξοικονομώ Ι»).
Ας μην ξεχνάμε ότι οι παραπάνω
πόροι που δίνονται από αυτή την
Κυβέρνηση για το παλιό «Εξοικονομώ», έρχονται να διορθώσουν τα
κακώς κείμενα της Κυβέρνησης
Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν το 2014
χιλιάδες δικαιούχοι έμειναν «στον
αέρα», γιατί δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για να χρηματοδοτηθούν
όλες οι αιτήσεις που είχαν εγκριθεί.
Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

BOX CENTER

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

διανομή κατ’ οίκον

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Βέλου-Βόχας 3

Συνεχίζεται το πιλοτικό
πρόγραμμα σίτισης αδέσποτων
Συνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραμμα
σίτισης αδέσποτων στο Δήμο Βέλου
Βόχας. Η συσκευή τοποθετήθηκε στην
πλατεία Ηρώων στο Ζευγολατιό και κατόπιν στην παραλία Βρραχατίου. Στην
πλατεία Ηρώων οι μικροί μαθητές του
1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού
την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και
συμμετείχαν με μεγάλη χαρά στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
Η συσκευή λειτουργεί αυτόνομα με
φωτοβολταϊκό πάνελ και με την λογική
της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Η
αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη
αναφερόμενη στο πιλοτικό πρόγραμμα τόνισε πως η δράση θα συνεχισθεί
ενώ στις προθέσεις της είναι να διοργανωθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα
σχολεία του Δήμου για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση γονιών και
μαθητών.
Η συσκευή είναι πολύ εύκολη στην
λειτουργία της και μπορεί να χρησιμο-

Καθαρισμός του Ζαπάντη

Πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες
μέρες σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας οι εργασίες καθαρισμού του Ζαπάντη.
Επίσης ο δήμος κάνει μικρότερης
έκτασης τοπικούς καθαρισμούς σε
όλα τα ρέματα της Περιφέρειας του
με χρηματοδότηση που εξασφάλισε από το Υ.Π.Ε.Σ αλλά και μέσω
ιδίων πόρων.
Υπενθυμίζουμε ότι η δημοτική
αρχή έχει εξασφαλίσει δύο σημαντικές χρηματοδοτήσεις από το

Π.Δ.Ε για την οριστική λύση του
σημαντικότατου προβλήματος των
πλημμυρών.
1) 2.500.000,00€ για εγκιβωτισμό του Χεκάλη
2) 700.000,00€ για εγκιβωτισμό
του Ζαπάντη
Τα έργα θα δημοπρατηθούν σύντομα μετά την ολοκλήρωση των
περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών δίνοντας λύση σε σημαντικά
μακροχρόνια προβλήματα του τόπου μας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να μαζευτούν τα πλαστικά πανιά
των κτημάτων σας που δεν τα χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε όπως τα
εναποθέσετε στο παλιό γήπεδο Ζευγολατιού (είσοδος από αριστερά).
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ζωγράφος

ποιηθεί από όλους. Στο επάνω μέρος
της συσκευής υπάρχουν δύο υποδοχές: Μια υποδοχή για την ρίψη των
ανακυκλώσιμων φιαλών / κουτιών (
Πλαστικά & Γυάλινα μπουκάλια – Κουτιά χάρτινα & αλουμινίου) ώστε κάθε
φορά που κάποιος ανακυκλώνει μία
φιάλη, η συσκευή απελευθερώνει μια
ποσότητα τροφής σε ένα δοχείο, και
μια δεύτερη υποδοχή για την ρίψη του
υπολείμματος νερού που προσφέρεται
απευθείας στα ζώα στο ειδικό δοχείο.
Τα δύο δοχεία (ζωοτροφής και νερού)
βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, είναι πάντα ανοιχτά και με εύκολη πρόσβαση για τα ζώα.
Η συσκευή είναι ανταποδοτική προς
τους πολίτες μέσω της τροφής που
προσφέρει στα ζώα αλλά και ως προς
την κάλυψη των εξόδων της από το
κέρδος των ανακυκλώσιμων φιαλών
που μπορεί να καλύψει την τροφή των
ζώων.

Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο φωτισμού

Αποκαταστάθηκε η βλάβη του δικτύου φωτισμού
στον προαστιακό στο Ζευγολατιό μετά τις τελευταίες
κλοπές καλωδίων και φρεατίων κατά μήκος του οδικού φωτισμού. Άμεσα θα γίνει και η αντικατάσταση
των φωτιστικών που έχουν καεί λόγω της κλοπής.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

4 Δήμος Σικυωνίων
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κόβουν τα καλάμια της Στυμφαλίας
για να αναγεννηθεί η λίμνη
Με την άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ξεκίνησαν τοι εργασίες για τη διαχείριση
του καλαμιώνα της Στυμφαλίας, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και έχει κρύψει ολοκληρωτικά τη λίμνη.
Πρόκειται για την τρίτη ερευνητική κοπή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFEStymfalia, με σκοπό την αποκατάσταση της λίμνης
Στυμφαλίας και τη δημιουργία ανοιχτών επιφανειών
για την ιχθυοπανίδα και την ορνιθοπανίδα.
Η κοπή των καλαμιών θα διαρκέσει έως το τέλος
του Οκτωβρίου και η συλλογή των καλαμιών ως
το τέλος Δεκεμβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι
χειριστές του ειδικού πλωτού και
χερσαίου μηχανήματος, καθώς
και η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης,
θα
εργάζονται
καθημερινά για
τον καθαρισμό
των καναλιών της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, ειδικοί επιστήμονες και ο Δήμος Σικυωνίων
θα παρακολουθούν από κοντά αυτό το μεγάλο έργο
που θα δώσει ανάσα στον σημαντικό υγροβιότοπο.
Σκοπός του προγράμματος LIFE-Stymfalia είναι
η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της
συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και
των αγροτικών υπολειμμάτων της περιοχής.

Στόχοι
1. Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των
ειδών ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, καθώς και
των βιοτόπων τους.
2. Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και ειδικών

Απόλυτα επιτυχημένη η λειτουργία
του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου»
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε η
σχολική χρονιά 2016 – 2017 για το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» του Δήμου Σικυωνίων. Το 70% των μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα Γ΄ Λυκείου
κατάφεραν να εισαχθούν στις σχολές της προτίμησής
τους!
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την
προσπάθειά τους, αλλά και στους καθηγητές της
«Ομάδας Εθελοντών» του Δήμου Σικυωνίων που
στηρίζουν αφιλοκερδώς με το μεράκι τους αυτή την
κοινωνική δομή.
Το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» λειτουργεί στο Κιάτο από το 2014 και εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σικυωνίων, με
στόχο την ανακούφιση των κοινωνικά ασθενέστερων
κατοίκων. Η δομή στελεχώνεται από εθελοντές καθηγητές και προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την τρέχουσα σχολική χρονιά και σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
Όσοι καθηγητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν φέτος
στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, τηλ. 27423
60117 (κα Γκαβάγια).

σχεδίων δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική
προστασία της περιοχής Natura 2000.
3. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων
της περιοχής, και ειδικότερα των αγροτών, για το
πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη.
4. Σχεδιασμός δράσεων από το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής
αξίας και του πολιτιστικού τοπίου της λίμνης.
5. Ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην
αειφόρο διαχείριση της λίμνης.
6. Δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα προκύπτουν από τις καινοτόμες δράσεις του προγράμματος.
7. Πρόταση για σύστημα αειφόρου διαχείρισης της
περιοχής Natura 2000, το οποίο θα εξασφαλίζει τόσο
την προστασία της λίμνης, όσο και τη βιωσιμότητα της
διαχείρισής της.

Δωρεάν διανομή
ειδών ΤΕΒΑ
Χθες Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου και σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται στο
Δήμο Σικυωνίων δωρεάν διανομή τροφίμων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD”. Σε αυτή
τη διανομή θα δοθούν, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του κάθε δικαιούχου:
Γάλα Εβαπορέ, Φασόλια και Φακές, Πελτές
ντομάτας, Ζυμαρικά, Ζάχαρη, Γάλα 2ης Βρεφικής
ηλικίας, Κρέμα Δημητριακών για βρέφη και Ελαιόλαδο
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες
και οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν την Εγκεκριμένη Αίτηση του ΚΕΑ- ΤΕΒΑ
και την Ταυτότητά τους. Οι δικαιούχοι του Δήμου
Σικυωνίων θα ενημερωθούν με SMS και τηλεφώνημα για την ακριβή ημέρα, το σημείο διανομής και
την ώρα παραλαβής. Παρακαλούνται, όλοι οι ωφελούμενοι να προσέρχονται την ημέρα και ώρα που
έχουν ενημερωθεί, για την αποφυγή συνωστισμού.
Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να προσέλθει, τα τρόφιμα μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας του, με την αίτηση του και την ταυτότητα
του. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή
φιλικό πρόσωπο), απαιτείται εξουσιοδότηση με το
γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.
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Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου 5

Φτάσαμε στο τέλος;
«Φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας για την υπογραφή της σύμβασης του μεγάλου έργου που θα αλλάξει την Πελοπόννησο» τόνισε ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια
της συζήτησης για την προγραμματική σύμβαση με το
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, σημειώνοντας ότι
«η προγραμματική σύμβαση δεν είναι η σύμβαση της
ΣΔΙΤ του έργου και ότι απορρέει από την αδυναμία του
ΦΟΔΣΑ να έχει πιστοποιημένες υπηρεσίες για να εξασφαλίζει την απόδοση των τελών στην ανάδοχο εταιρεία κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ότι η
περιφερειακή αρχή πρόκειται για ακόμα μια φορά να
βοηθήσει το ΦΟΔΣΑ στην προσπάθειά του για επιπλέον σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ),
ώστε να μειωθεί το κόστος ακόμα περισσότερο για
τον πολίτη.
Ο κ. Τατούλης άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η
Κυβέρνηση έχει υπογράψει άλλα αντίστοιχα έργα και
όχι αυτό της Πελοποννήσου, ενώ ήταν το πιο έτοιμο
απ’ όλα, το πιο φιλικό περιβαλλοντικά και, το κυριότερο, το πιο οικονομικό για τον πολίτη, σύμφωνα άλλωστε με τη δημόσια αναφορά του Υπουργού Οικονομίας
κ. Παπαδημητρίου στη Βουλή.
«Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία υπογραφής του
έργου κάτω από μια πολιτική παραδοχή: σεβόμενοι
τις προεκλογικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης είπαμε
ξεκάθαρα ότι αν δεν το θέλει να το ακυρώσει. Ποιος
έχει κάνει τούμπα, η Κυβέρνηση και η παράταξη του
Σύριζα ή εγώ που ποτέ δεν άλλαξα θέση; Την ίδια
τούμπα έκανε και ο Οικολόγος πρώην αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος ήταν αυτός που
δημιούργησε το πρόβλημα και καθυστέρησε η υλοποίηση του έργου 2,5 χρόνια» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Σημείωσε ακόμη ο κ. Τατούλης ότι η περιφερειακή αρχή κατηγορήθηκε ότι εξυπηρετεί συμφέροντα. «Ολοκληρώσαμε έναν πρωτοποριακό διεθνή
διαγωνισμό με ανταγωνιστικό διάλογο με άψογο και
απόλυτα διαφανή τρόπο. Αρχικά μας κατηγόρησαν
ότι έχουμε κάνει «κονέ» με τους Γερμανούς, μετά
ότι θα φέρουμε την καύση και θα γεμίσουμε καρκίνο
με τις καμινάδες και μετά ότι έχουμε συνεννοηθεί να
δώσουμε το έργο στο Μπόμπολα. Ακόμα δεν έχουν

ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την προσβλητική τους
συμπεριφορά, παρότι έχουν διαψευσθεί εκ του αποτελέσματος πανηγυρικά» δήλωσε και τόνισε ότι «έχουμε
περίτρανα αποδείξει με την πολιτική μας συμπεριφορά ότι σε μια χώρα σε κρίση, υπάρχουν ακόμα θεσμοί
που τηρούν τη νομιμότητα. Έχουμε κερδίσει όλες τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Η συμφωνία της Κυβέρνησης με την εταιρεία και
τους Δημάρχους για τη μείωση της εγγυημένης ποσότητας, την αύξηση των ΣΜΑ, τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου και τη μείωση των χρόνων της
σύμβασης είναι μονομερής και έξω από τη σύμβαση
της ΣΔΙΤ, συνέχισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
και διευκρίνισε ότι αυτά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κείμενο που θα υπογραφεί. Η σύμβαση
ΣΔΙΤ που έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο
δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αλλάξει και θα υπογραφεί ως έχει.
«Η στάση της αντιπολίτευσης είναι ύβρις απέναντι
στην εμπιστοσύνη που τους έχουν δείξει οι πολίτες»
δήλωσε ακολούθως ο κ. Τατούλης, «καθώς εμφανίζεται ως εκπρόσωπος των Δήμων και όχι της Περι-

φέρειας και δεν έχει ακόμα πει ούτε μια κουβέντα για
το έγκλημα των ΧΑΔΑ, για τη μεταφορά των απορριμμάτων, για τα προβλήματα στο περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία».
Τον Ιούνιο του 2015, όταν ο κ. Τσιρώνης επισκέφθηκε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι Δήμαρχοι
κατηγορούσαν την περιφερειακή αρχή ότι καθυστερεί
να υλοποιήσει το έργο. «Ο λόγος της καθυστέρησης
είναι γνωστός σε όλους. Δεν έχει υπογραφεί από τον
αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης η εγγύηση του Δημοσίου, ως οφείλει σε κάθε τέτοιο έργο,
και ως εκ τούτου καμία τράπεζα δεν πρόκειται να υπογράψει τη δανειοδότηση του έργου».
«Σήμερα με την προγραμματική σύμβαση αποκαθίσταται το γεγονός που βαραίνει τους βουλευτές του
Σύριζα και της Νέας Δημοκρατίας, σε ότι αφορά το
άρθρο που προσδιόριζε την τιμολογιακή πολιτική»
δήλωσε ακόμη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και
ανέφερε ότι λύνει το πρόβλημα της εξασφάλισης των
τελών για το χρονικό διάστημα από το 10ο μέχρι τον
24ο μήνα κατασκευής του έργου και ότι όταν τελειώσει η κατασκευή του έργου θα μεταβιβαστεί στο ΦΟΔΣΑ εξ ολοκλήρου.
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Μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τις προθέσεις, τα σχέδια
και τις πολιτικές της κυβέρνησης
για την ανασυγκρότηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης μας παραχώρησε η

ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ

βουλεύτρια ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας κ.
Μαρία Θελερίτη. Απαντώντας διεξοδικά και αναλυτικά στις ερωτήσεις μας, διευκρίνησε πολλά από τα
στοιχεία του νέου "Καλλικράτη" που
αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο

να κατατεθεί στη βουλή και να αλλάξει ριζικά την εικόνα της τοπικής
αυτοδιοίκησης, αφού προκρίνει εμφατικά την συναίνεση και το διάλογο μέσω της εφαρμογής της απλής
αναλογικής ως εκλογικό σύστημα.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ, βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Τα σχέδια και οι πολιτικές
της κυβέρνησης για την
ανασυγκρότηση της
τοπικής αυτοδιοίκησης
Κυρία Θελερίτη, είναι γνωστό πως η κυβέρνηση μέσα
στο φθινόπωρο θα φέρει στη
Βουλή για ψήφιση το σχέδιο
νόμου για τον νέο «Καλλικράτη» στην αυτοδιοίκηση. Για
ποιους λόγους το υπουργείο
εσωτερικών θεώρησε αναγκαία τη σύνταξη ενός νέου
νόμου για τη λειτουργία της
αυτοδιοίκησης;
Πιστεύω πως αποτελεί κοινό τόπο ότι τα τελευταία πολλά
χρόνια το κράτος, η δημόσια
διοίκηση και η αυτοδιοίκηση
βρίσκονται σε βαθιά δομική
κρίση και ως προς την στρατηγική, και ως προς τον προσανατολισμό τους. Γι’ αυτό και
κυβέρνηση προχωράει σε μια
ουσιαστική αναδιάρθρωση του
πολιτικού & διοικητικού συστήματος της χώρας με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες της
κοινωνίας και των πολιτών και
βέβαια με βάση τις δεσμεύσεις
της.
Η μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης εντάσσεται σε αυτό
το πλαίσιο και υπηρετεί έναν
συγκεκριμένο στρατηγικό της
στόχο: τη δημιουργία ενός
δημοκρατικά
διαρθρωμένου πολιτικού-διοικητικού
συστήματος σε τρία επίπεδα
(κεντρικό κράτος, Περιφέρειες και Δήμοι) με αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων
στο κατώτατο επίπεδο και
κοντά στους πολίτες και στις
πολίτισσες.
Μην ξεχνάτε ότι στο νεότερο ελληνικό κράτος η τοπική

Η απλή αναλογική διασφαλίζει συνεργασίες στο τοπικό
επίπεδο και ανοίγει τον δρόμο για μια διαφορετική
κουλτούρα, η οποία θα στηρίζεται στην αυθεντική
εκπροσώπηση της λαϊκής βούλησης. Επίσης η απλή
αναλογική θα οδηγήσει σε αναγκαίες πολιτικές
διεργασίες διαλόγου και συναίνεσης, με τελικό
ζητούμενο μια νέα κοινωνική συνείδηση.

Το φράγμα του Ασωπού
Στο περιθώριο της συνέντευξης ρωτήσαμε την κ. Μαρία Θελερίτη για το μεγάλο έργο του
φράγματος του Ασωπού. Μας απάντησε πρόθυμα τα εξής:
Κυρία Θελερίτη μαθαίνουμε ότι οι μηχανές
έχουν «ανάψει» πάλι στο Φράγμα του Ασωπού. Σε τι φάση βρίσκεται το έργο και πότε
προβλέπεται να ολοκληρωθεί;
Όπως γνωρίζετε το έργο που αφορά το Φράγμα
του Ασωπού έχει ξεκινήσει και πάλι. Η χρηματοδότηση του έργου από κοινοτικούς πόρους είναι
ήδη εξασφαλισμένη εφόσον πετύχαμε την ένταξη
του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες μηνών των αρμόδιων
Υπουργείων, η ανάδοχος Κοινοπραξία επαναδραστηριοποιήθηκε στο εργοτάξιο το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης του αγωγού εκτροπής υδάτων καθώς
και χωματουργικές εργασίες. Μάλιστα, ο Γενικός
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμης, ο οποίος και
επισκέφτηκε πρόσφατα το έργο, τόνισε πως η τήρηση του χρονοδιαγράμματος θα παρακολουθείται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και από τον ίδιο
προσωπικά. Εάν η Κοινοπραξία δεν ακολουθήσει
πιστά το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου, θα κηρυχθεί έκπτωτη και να αναλάβει νέος
ανάδοχος. ‘Ολοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι ενω-

μένοι πρέπει να εργαστούμε, ώστε το φράγμα να
τελειώσει το ταχύτερον, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγροτική παραγωγή αλλά και
στη ραγδαία μείωση του αγροτικού εισοδήματος
στην περιοχή μας.

Γνώμη
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αυτοδιοίκηση αντιμετωπίστηκε πάντοτε με επιφύλαξη και
καχυποψία και δεν έφθασε
ποτέ να γίνει ο εκφραστής της
τοπικά οργανωμένης πολιτικής
κοινωνίας και ένα πραγματικό
κέντρο τοπικής αυτοκυβέρνησης. Παρά τις συνταγματικές
και πολιτικές διακηρύξεις περί
αποκέντρωσης, η κεντρική
εξουσία δύσκολα εκχωρούσε
αρμοδιότητες και ακόμη δυσκολότερα εκχωρούσε τους
αναγκαίους πόρους. Εξάλλου, η δυσπιστία των πολιτών
απέναντι στους θεσμούς, η
διαρκής αύξηση του πολιτικού κυνισμού και η μείωση
της κοινωνικής εμπιστοσύνης
αποτέλεσαν το λόγο που ακόμα και οι ελάχιστες θεσμικές
πρωτοβουλίες που κινήθηκαν
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της συμμετοχής και της
δημοκρατίας στην Τ.Α. έμειναν
«κενό γράμμα».
Απέναντι στη συγκεντροποίηση της πολιτικής εξουσίας, εμείς προβάλλουμε μια
διοίκηση
αποκεντρωμένη
στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, ώστε να βρίσκεται κοντά
στις ανάγκες των πολιτών,
με ουσιαστική μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και των ανάλογων πόρων.
Επιδίωξη μας είναι να περάσουν στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο τα «τοπικά ζητήματα», αλλά όλες
οι δημόσιες πολιτικές που
έχουν περιφερειακή – τοπική
διάσταση, δηλαδή η πλειοψηφία των σημερινών κρατικών
αρμοδιοτήτων. Σε κάθε φάση
πάντως, θα πρέπει να είναι σαφής η ανάθεση των αρμοδιοτήτων και ο διαχωρισμός τους,
καθώς και ο βαθμός συνέργειας μεταξύ των τριών επιπέδων
διοίκησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες
που κατά καιρούς βλέπουν το
φως της δημοσιότητας, ο νέος
νόμος θα προβλέπει την ενδοδημοτική αποκέντρωση των
αρμοδιοτήτων είτε σε επίπεδο
πρώην καποδιστριακών δήμων είτε σε επίπεδο τοπικών ή
δημοτικών κοινοτήτων.
Με αυτό το δεδομένο μήπως
τελικά ο νέος νόμος είναι το
τέλος του «Καλλικράτη»;
Η ενδοδημοτική–ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση είναι
αναγκαία γιατί θα επιτρέψει τη
μεταφορά αρμοδιοτήτων που
αφορούν την καθημερινότητα
των δημοτών σε πλησιέστερα
προς αυτούς επίπεδα διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό οι Δημοτικές ενότητες αλλά και οι Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
θα έχουν ενεργό ρόλο. Στόχος
μας είναι οι Δήμοι να καταστούν υποκείμενα του χωρικού προγραμματισμού της
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χώρας, αλλά και κοινωνικά κύτταρα με πρωτογενή εξουσία, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στους
πολίτες (γυναίκες και άνδρες). Στο πλαίσιο της Ενδοπεριφερειακής και Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης
θα διασφαλιστεί η συγκρότηση και λειτουργία τοπικών συμβουλίων με δημοκρατικό τρόπο, αλλά κυρίως με αρμοδιότητες και πόρους. Αυτό θα συμβάλλει
στην άμβλυνση των ανισοτήτων και στην αποκλιμάκωση των εσωτερικών τοπικών ανταγωνισμών που
δημιούργησε η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και θα
ενισχύσει την ομογενοποίηση μέσα από τη διαφορετικότητα των Δήμων.
Είναι γνωστό ότι ο «Καλλικράτης» στην πρακτική του
λειτουργία έχει μεταλλαχθεί σε ένα δημαρχοκεντρικό
σύστημα αφού ο ρόλος της Εκτελεστικής επιτροπής
έχει αποδυναμωθεί εντελώς. Τι προβλέπει ο νέος νόμος γι’ αυτό;
Ένα από τα αρνητικά και εντέλει στρεβλά χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και η
υπερβολική ενίσχυση των μονοπρόσωπων οργάνων
(Δήμαρχος), και των ολιγομελών οργάνων (Δημαρχιακή/Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή), σε
βάρος των Δημοτικών Συμβουλίων. Στο νέο νόμο το
κυρίαρχο οργανο λήψης αποφάσεων ειναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος διατηρεί την εκτελεστική αρμοδιότητα, παράλληλα θα λειτουργούν η
Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή ποιότητας ζωής,
όπου μετά την αναλογική σύνθεση τους, θα μπορούν
να αποτελέσουν όργανα ουσιαστικής διαβούλευσης
σε σοβαρά ζητήματα πριν εισαχθούν στο Δ.Σ.
Και ερχόμαστε τώρα στα του εκλογικού συστήματος.
Είναι γνωστό, το δήλωσε εξάλλου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πως ο νέος νόμος θα ορίζει την απλή
αναλογική ως εκλογικό σύστημα για τον α΄ και β΄
βαθμό αυτοδιοίκησης. Οι αιρετοί διαμαρτύρονται ότι
αυτό θα φέρει χάος και ακυβερνησία, αφού ο πλειοψηφήσας συνδυασμός θα είναι αποδυναμωμένος και
ο δήμαρχος δεν θα μπορεί να διοικήσει.
Ποια είναι η γνώμη σας;
Θα έλεγα ότι η υιοθέτηση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι μια επαναστατική αλλαγή που θα διευκολύνει την πραγματική αποτύπωση των τοπικών συσχετισμών.
Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι με το παρόν
πλεοψηφικό εκλογικό σύστημα είχαμε δημοτικές αρχές με ποσοστά 20%, αφού η απόδοση στον επιτυχόντα συνδυασμό των εδρών του αιρετού συμβουλίου
δημιουργεί δυσανάλογα ενισχυμένη πλειοψηφία, η
οποία αναμφισβήτητα αλλοιώνει την εκπροσώπηση
στα όργανα διοίκησης.
Η απλή αναλογική διασφαλίζει συνεργασίες
στο τοπικό επίπεδο και ανοίγει τον δρόμο για μια
διαφορετική κουλτούρα, η οποία θα στηρίζεται
στην αυθεντική εκπροσώπηση της λαϊκής βούλησης. Επίσης η απλή αναλογική θα οδηγήσει σε
αναγκαίες πολιτικές διεργασίες διαλόγου και συναίνεσης, με τελικό ζητούμενο μια νέα κοινωνική
συνείδηση.
Η επιλογή της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ είναι μια
πολιτική επιλογή. Είναι μια πολιτική φιλοσοφία που
θέτει στο επίκεντρο την ιδιότητα του πολίτη.
Η υιοθέτηση της απλής αναλογικής, με ταυτόχρονο
ανασχεδιασμό των οργάνων διοίκησης και ενίσχυση
των συμμετοχικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο,
όπως είναι η διαμόρφωση συμμετοχικών προϋπολογισμών, τα τοπικά δημοψηφίσματα, η άσκηση λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, μακροπρόθεσμα,
αισιοδοξούμε, ότι θα δημιουργήσουν την κουλτούρα
αναγκαίων συναινέσεων και δημιουργικής αντιπολίτευσης και θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του πολιτικού προσωπικού.
Επομένως ως προς το επιχείρημα περί ακυβερνησίας θα έλεγα τα εξής: καταρχάς δεν θα πρέπει
να φοβόμαστε το βάθεμα της δημοκρατίας και τη
διεύρυνση του δικαιώματος πολιτικής έκφρασης

Πιστεύω ότι Θα πρέπει να
ανανεωθεί το πολιτικό
προσωπικό των δήμων και να
χτυπηθούν τα πολιτικά
καρτέλ και ο παραγοντισμός
στο τοπικό επίπεδο. Να πάψουν
με άλλα λόγια να είναι φυτώρια

«επαγγελματιώνπολιτικών»

και συμμετοχής στα κοινά όλων των δημοκρατικών τάσεων και δημοκρατικών σχημάτων των
πολιτών. Αυτό που είναι βέβαιο από την άλλη, είναι
πως «ανεβαίνει ο πήχης» των απαιτήσεων από τους
αιρετούς και τις αιρετές, αλλά και των απαιτήσεων
από τις πολίτισσες και τους πολίτες, που θα πρέπει να
μάθουν και να ασκήσουν νέες μορφές συμμετοχής,
διακυβέρνησης, συνεργασίας, λήψης των αποφάσεων και εντέλει ευθύνης για τα κοινά σε τοπικό επίπεδο. Αλλάζουν οι καιροί και αλλάζουν και οι θεσμοί.
Αυτό πιστεύουμε εμείς και γι’ αυτό επιδιώκουμε την
απλή αναλογική. Εξάλλου, είναι δυνατόν να θεσμοθετηθούν ασφαλιστικές δικλείδες ως προς τη διοίκηση
του Δήμου για σοβαρά θέματα - όπως για παράδειγμα
είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις διαρρέουσες πληροφορίες, ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει πλαφόν στο
όριο των θητειών των δημάρχων. Η διάταξη αυτή,
που από πολλούς αναμένεται ότι θα αλλάξει ριζικά το
«χάρτη των δυναμικών» στις εκλογικές περιφέρειες
των ΟΤΑ, θα έχει αναδρομική ισχύ ή θα ισχύσει από
την εφαρμογή του νόμου κι εφεξής;
Πράγματι, η μεταρρύθμιση στοχεύει και στη καθιέρωση θητειών για τους/τις εκλεγμένους δημάρχους
και περιφερειάρχες. Ωστόσο ο αριθμός τους δεν έχει
ακόμα καθοριστεί επειδή θα είναι αναλογικός με τη
διάρκεια κάθε θητείας. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα προβλέπονται δύο θητείες, αν διατηρηθεί
η πενταετία ή τρεις θητείες, αν επανέλθει η τετραετία.
Πιστεύω ότι Θα πρέπει να ανανεωθεί το πολιτικό
προσωπικό των δήμων και να χτυπηθούν τα πολιτικά καρτέλ και ο παραγοντισμός στο τοπικό επίπεδο. Να πάψουν με άλλα λόγια να είναι φυτώρια
«επαγγελματιών-πολιτικών». Και χωρίς να θέλω
σε καμία περίπτωση να γενικεύσω και να υποβαθμίσω τις προσπάθειες των περισσότερων αιρετών, θα
τολμήσω να πω, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει
από το χέρι μας σε θεσμικό επίπεδο να αποτρέψουμε την ενδεχόμενη αδιαφάνεια ή και διαφθορά που
ενσκήπτει και λόγω της μακροχρόνιας παραμονής
σε θέσεις και αξιώματα. Και θα επαναλάβω ότι αυτό
απαιτεί η δημοκρατία: την ανανέωση και την δυνατότητα ολοένα και περισσότερων πολιτών (γυναικών
και ανδρών) να εκλέγονται σε θέσεις ευθύνης και να
συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και σε αξιώματα. Με
τη θέσπιση ορίου στις θητείες θα δοθεί η ευκαιρία σε
νέους ανθρώπους που εκφράζουν μεγάλες ομάδες
πολιτών της τοπικής κοινωνίας να φέρουν νέες ιδέες
και πρακτικές και έναν αέρα ανανέωσης στα πολιτικά
τεκταινόμενα των τοπικών υποθέσεων.
Δυστυχώς δεν μπορεί να προβλεφθεί η αναδρομική
ισχύς, γιατί θα υπάρξει θέμα αντισυγματικότητας.

8 Συνέντευξη
Ο νέος «Καλλικράτης» θα περιλαμβάνει και χωροταξικές αλλαγές;
Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης μας να μην θέσουμε εν νέου
θέμα χωροταξικής αναδιοργάνωσης. Η
μεταρρύθμιση θα φέρει οριακές αλλαγές και μόνο στο χωροταξικό των δήμων. Η χάραξη των διοικητικών ορίων
που έγινε με τον «Καλλικράτη», σε πολλές περιπτώσεις ακολούθησε ανορθολογικά και κάποιες φορές αδιαφανή
κριτήρια, με αποτέλεσμα ορισμένες
από τις συνενώσεις που έγιναν να είναι
δυσλειτουργικές. Ωστόσο, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με άλλους
θεσμούς - κυρίως με την ενίσχυση των
θεσμών εσωτερικής αποκέντρωσης
των Δήμων και των Περιφερειών, και
με την διαδημοτική συνεργασία.
Τέλος, σε συνέντευξή του ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκης αναφερόμενος στις
αλλαγές που θα φέρει ο νέος «Καλλικράτης» μίλησε μεταξύ άλλων για
τον επανασχεδιασμό του θεσμού των
ανταποδοτικών υπηρεσιών αλλά και
αναπτυξιακό αναπροσανατολισμό των
δήμων και των περιφερειών.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τον προσανατολισμό του νέου
νόμου σχετικά με την οικονομική διαχείριση και ανάπτυξη των ΟΤΑ;
Μια από τις βασικές αρχές για την
ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Άλλωστε
θα συμφωνήσετε νομίζω ότι το φορολογικό σύστημα και η δημοσιονομική
πολιτική περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος και ένα πολιτικό συμβόλαιο,
με ισχυρή θεσμική θωράκιση, μεταξύ
κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης,
σχετικά με τον επιμερισμό των εσόδων
και δαπανών ανάμεσα στις διαφορετικές βαθμίδες.
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της
οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δρομολογούνται
τα εξής. Καταρχάς η σταδιακή αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων της Τ.Α. και η εφαρμογή της Συνταγματικής επιταγής (άρθρο 102), σε
συνάρτηση με την αύξηση των δημοσίων εσόδων και του ΑΕΠ της χώρας.
Κατά δεύτερον η διαμόρφωση ενός
μεσοπρόθεσμου οδικού χάρτη δημοσιονομικής αποκέντρωσης με βάση τις
αντίστοιχες ρυθμίσεις και πρακτικές
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στόχος μας είναι οι Δήμοι να καταστούν υποκείμενα
του χωρικού προγραμματισμού της χώρας,
αλλά και κοινωνικά κύτταρα με πρωτογενή
εξουσία, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στους πολίτες.
Τι απαιτεί το πλαίσιο εφαρμογής;
Θα έλεγα ότι απαιτεί τρία πράγματα.
Πρώτον τη διασφάλιση και σταδιακή
αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης
των Ο.Τ.Α., ανάλογα με τη βελτίωση της
συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης
της χώρας. Δεύτερον την επανεξέταση
της βάσης υπολογισμού της κρατικής
χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα των εσόδων των Ο.Τ.Α. από
τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς
αυτά να είναι ευάλωτα σε τυχαίες μεταβολές της εισπρακτικής ικανότητας των
υπηρεσιών του κράτους. Και τρίτον
την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
της κρατικής χρηματοδότησης, με θέσπιση περισσότερων αντικειμενικών
κριτηρίων και παράλληλη θέσπιση ενός
ελάχιστου ορίου, ώστε να προστατεύεται η βιωσιμότητα και των πληθυσμιακά
μικρότερων Δήμων.
Σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό
ρόλο της Τ.Α θα έλεγα τα εξής: η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα αποτελεί
το κεντρικό υποκείμενο του χωρικού
προγραμματισμού της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ο Δήμος αναλαμβάνει την προστασία και αξιοποίηση
των τοπικών φυσικών πόρων, του δομημένου περιβάλλοντος, των αναγκαίων υποδομών και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν θεσμικές αλλαγές για να μπορούν οι Δήμοι να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό
τους ρόλο και να συμβάλλουν ενεργά
στην παραγωγική ανασύγκροτηση της
χώρας. Αλλαγές που αφορούν το Δημοκρατικό προγραμματισμό, την απασαφήνιση της συνεργασίας των δύο
(2) βαθμών Τ.Α. και την απευθείας χρηματοδότηση των Δήμων για έργα και
επενδύσεις στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του εθνικού προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
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• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
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Διαχείριση απορριμμάτων
Πελοποννήσου

Αφήνοντας το θέμα του νέου
«Καλλικράτη» θα θέλαμε να ρωτήσουμε την άποψή σας για τις
εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Ο ΦοΔΣΑ ενέκρινε
στην τελευταία συνεδρίασή του
την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια
που πρακτικά σημαίνει ότι έδωσε
το πράσινο φως για την υπογραφή
της ΣΔΙΤ. Πιστεύετε ότι φτάσαμε
στο τέλος της δίχρονης «Οδύσσειας» σχετικά μ’ αυτό το θέμα;
Και αν ναι, τα σχέδια των δήμων
της Πελοποννήσου που αντιτίθενται στην κεντρική διαχείριση,
ποια τύχη μπορεί να έχουν;
Το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι πολύπλοκο.
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε οι Δήμοι να
προτείνουν εναλλακτική λύση,
αυτό δεν κατέστη εφικτό. Από
την άλλη, η κυβέρνηση τροποποίησε τα χαρακτηριστικά του
ΣΔΙΤ, με μείωση της εγγυημένης
ποσότητας (στους 100.000 τόνους/έτος), του πραγματικού τελικού κόστους, (μείωση δηλ. της
ποσότητας απορριμμάτων που
οδηγείται στα εργοστάσια κεντρικής διαχείρισης: 37% της ετήσιας
παραγωγής έναντι 58% που είχαμε στον αρχικό σχεδιασμό) και

απελευθέρωση της δυνατότητας
των δήμων να εφαρμόσουν δικές τους λύσεις, με διαλογή στην
πηγή, για το 63% των απορριμμάτων. Επίσης μειώνεται η διάρκεια της Σύμβασης (21 χρόνια),
κατασκευάζονται επτά (7) σταθμοί
μεταφόρτωσης αντί για δύο (2) και
προβλέπεται η ανταποδοτική παροχή ρεύματος σε κατοίκους της
περιοχής από φωτοβολταϊκά πάρκα. Χρηματοδότησε επίσης τους
Δήμους της Πελοποννήσου με 10
εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για δημιουργία
προσωρινών μονάδων μηχανικής
διαλογής και κομποστοποίησης,
ώστε να κλείσουν οι παράνομες
χωματερές και να αποφευχθεί
η καταβολή προστίμων από την
χώρα. Παρά τις καθυστερήσεις
υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΦοΔΣΑ και Περιφέρειας. Υπάρχουν Δήμοι, οι οποίοι
έχουν προσφύγει για την εγκυρότητα του ΠΕΔΣΑ και δηλώνουν
ότι θα εκπονήσουν τα δικά τους
Σχέδια Διαχείρισης. Αυτή είναι η
κατάσταση σήμερα και αναμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό που πρέπει
όμως να επισημάνουμε είναι ότι
το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων πρέπει να λυθεί
για την Πελοπόννησο, γιατί αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην
ανάπτυξη της.

Κυρία Θελερίτη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη.

προλάβετε µοναδική
προσφορά Laser για
λίγες µόνο µέρες!
ΠΟΔΙΑ 4 συνεδρίες

µόνο µε

228€

ΜΠΙΚΙΝΙ 4 συνεδρίες

µόνο µε

144€

ΜΑΣΧΑΛΕΣ 4 συνεδρίες

µόνο µε

108€

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΛΑΤΗ 4 συνεδρίες

µόνο µε

228€

Στο

υποδεχόµαστε
τη νέα γενιά Laser

Το
που χρησιµοποιεί το
Αγάθου
Beauty & Spa
έχει βραβευτεί
ως το καλύτερο laser
αποτρίχωσης για δύο
συνεχόµενες χρονιές!
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

• ΑΣΦΑΛΉΣ ΚΑΊ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΉ
Η αποτρίχωση είναι µια από τις πιο γνωστές και µε τη µεγαλύτερη κλινική έρευνα θεραπείες της βιοµηχανίας των laser στον
τοµέα της αισθητικής ιατρικής.
Το Soprano Ice παρέχει ασφαλείς, επιτυχείς και µε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα αποτρίχωσης σε χιλιάδες ασθενείς
παγκοσµίως.
Τα αποτελέσματα του SOPRANO ICE είναι κλινικά αποδεδειγμένα και έχουν εγκριθεί από το μεγαλύτερο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής (F.D.A.) για
όλους τους τύπους δέρματος I-VI και για το μαυρισμένο
από τον ήλιο.
Επιπλέον το νέο σύστηµα Soprano ICE. Παρέχει δυνατότητα θεραπείας µε δυο µεθόδους αποτρίχωσης (Dual Mode) ΠαλµόΠαλµό (τεχνολογία HR) και Eν κινήσει τεχνολογία (In Motion /
SR). Η τελευταία, είναι αποκλειστική τεχνολογία αποτρίχωσης
της Alma Lasers και χρησιµοποιείται παγκοσµίως (ήδη περισσότερα από 3.500 συστήµατα εγκαταστηµένα ανά την υφήλιο)
µε τεράστια επιστηµονική και εµπορική αναγνώριση.
Η εν κινήσει τεχνολογία SHR λειτουργεί αυξάνοντας σταδιακά
της θερµοκρασία της επιδερµίδας, έως ότου καταστραφούν αποτελεσµατικά οι θύλακες τις τρίχας και εµποδιστεί η επανέκφυση
τους, ενώ παράλληλα προστατεύεται πλήρως ο περιβάλλοντος
ιστός. Πολύ µικρής διάρκειας παλµοί µε µεγάλη συχνότητα επανάληψης διοχετεύονται βαθειά στο στρώµα της επιδερµίδας,
επιτυγχάνοντας µεγάλη συσσώρευση ενέργειας και αύξηση της
θερµοκρασίας του δέρµατος, ουσιαστικά χωρίς πόνο.
Η εν κινήσει (In Motion) τεχνική χαρακτηρίζεται από πολλαπλά και επαναλαµβανόµενα περάσµατα, εξασφαλίζοντας, έτσι,
την πλήρη κάλυψη της περιοχής θεραπείας, ενώ η τεχνολογία
ICE προστατεύει από επιφανειακά εγκαύµατα, επιτρέποντας η
αποτρίχωση να είναι παράλληλα και ανώδυνη .
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr

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

• ΓΡΉΓΟΡΉ ΚΑΊ ΑΝΕΤΉ ΑΠΟΤΡΊΧΩΣΉ
Το SOPRANO ICE αυτή τη στιγµή είναι το ταχύτερο laser αποτρίχωσης. Συγκεκριµένα, σε µεγάλες περιοχές του σώµατος (πόδια, πλάτη), που άλλα laser χρειάζονται δύο τουλάχιστον ώρες
ανά συνεδρία, η θεραπεία µε το συγκεκριµένο laser διαρκεί
λιγότερο από µία ώρα..
Πραγµατικά ανώδυνη χωρίς αναλγητικά ή άλλες προετοιµασίες
Χωρίς χρόνο αποθεραπείας, έτσι ώστε να µπορείτε να επιστρέψετε στις καθηµερινές σας δραστηριότητες αµέσως
Αποτελεσµατική σε όλους τους τύπους δέρµατος συµπεριλαµβανοµένου του µαυρισµένου από τον ήλιο δέρµατος, καθώς
επίσης και σε διαφορετικούς τύπους τρίχας
Απολύτως κατάλληλη για οποιαδήποτε περιοχή του σώµατος –
συµπεριλαµβανοµένου και των ευαίσθητων περιοχών όπως το
πρόσωπο, ο λαιµός και η περιοχή του µπικίνι
Επιπλέον χωρίς χρόνο αποθεραπείας, έτσι ώστε να µπορείτε
να επιστρέψετε στις καθηµερινές σας δραστηριότητες αµέσως.
• 7 ΧΡΟΝΊΑ ΚΛΊΝΊΚΑ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΊΓΜΕΝΉΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΟΤΉΤΑΣ
Η τεχνολογία SHR έχει γίνει αντικείµενο πολυάριθµων κλινικών µελετών και επιστηµονικών άρθρων. Μελέτες που συνέκριναν την τεχνική SHR µε άλλες τεχνολογίες αποτρίχωσης,
κατέληξαν ότι η SHR προκαλεί σηµαντικά λιγότερο πόνο, είναι
πιο αποτελεσµατική και δεν προκαλεί παρενέργειες σε ασθενείς µε σκουρόχρωµο δέρµα.
Μία νέα κλινική µελέτη, που δηµιουργήθηκε στο Lasers in
Medical Science, αποτελεί σηµείο αναφοράς στο χώρο της
αισθητικής ιατρικής:
«Super Soprano… αποτελεσµατική αποτρίχωση χωρίς επανέκφυση της τρίχας… ένα σύστηµα ασφαλές και κατάλληλο
για θεραπεία ασθενών µε υψηλό δερµατικό φωτότυπο».

10 Καράτε
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Απανωτές διακρίσεις για τους αθλητές
του Αργύρη Κωνσταντίνου
Στις 23-24 Σεπτεμβρίου διεξήχθη
το πανελληνιο πρωτάθλημα εφήβωννέων ανδρών, U21 στο οποίο έλαβαν
μέρος 9 αθλητές εγγεγραμμένοι στον
Α.Σ.ΑΚΑΜΑ,καθοδηγούμενοι από τον
προπονητή Αργύρη Κωνσταντίνου!
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
• Στην 2η θέση της κατηγοριας εφηβων +70 βρέθηκε ο Γκογκα Ευάγγελος ανάμεσα στους 25 καλύτερους Έλληνες αθλητές . Και αυτό
διότι η γιατρός που βρισκόταν στον
αγωνιστικό χώρο απαγόρευσε την
διεξαγωγή του τελικού αγώνα, καθώς ο αθλητής τραυμάτισε σοβαρά
το χέρι του κατα τη διάρκεια του
ημιτελικού αγώνα.
• Την 3η θέση στα -57 κιλά της εφηβικής κατηγορίας κατέλαβε ο Γιαννακόπουλος Δημήτριος ανάμεσα
σε 23 αθλητές,μεγαλύτερους και
σίγουρα πιο έμπειρους καθώς ο
αθλητής έκανε το ντεμπούτο του σε
αυτη την κατηγορία, όντας ο μικρότερος ηλικιακά.
• Για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια 3ος
βγήκε και ο Λατσούνης Αντώνης
στα -55 κιλα νέων ανδρών αποκλείοντας στον πρωτο γύρο τον ευρωπαϊκό πρωταθλητή !
• Την 4η θέση κατέκτησε ο Πούλος
Γεώργιος αγωνιζόμενος για πρώτη
φορά στην κατηγορία εφήβων στα
-52 κιλά.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι τρεις αθλητές εξασφάλισαν την -αντίστοιχη των θέσεων
που κατέλαβαν- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ για
τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ όπως
προβλέπεται από το Νόμο.
Ωστόσο, άξιοι συγχαρητηρίων τόσο
για την αγωνιστική τους εμφάνιση στο
πρωτάθλημα όσο και για την επίμονη
και επίπονη καλοκαιρινή προετοιμασία ειναι και οι ακόλουθοι αθλητές
που συμμετείχαν και έχασαν την διάκριση στις λεπτομέρειες:
• Γρηγοράκος Κωνσταντίνος
• Δουκα Ξανθή
• Κατσικα Καλλιόπη
• Πιπέρου Μαρία
• Πουλος Γεώργιος
• Χελιδώνης Αλέξανδρος.

Μια εβδομάδα πριν από αυτό το
πρωτάθλημα, η ομάδα του Αργύρη

Κωνσταντίνου ήταν η μόνη από το
Δήμο Βέλου-Βόχας που κατάφερε να

εκπροσωπήσει τη χώρα μας μαζί με
άλλους Έλληνες αθλητές στο πρωτάθλημα που διεξήχθει στην Ουγγαρία
και επέστρεψε με 2 ασημένια μετάλλια
και μια 4η θέση να κοσμεί την καρδιά
του Α.Σ. ΑΚΑΜΑ δικαιώνοντας τις
αδιάκοπες καλοκαιρινές προπονήσεις
που προσέφερε ο προπονητής, Αργύρης Κωνσταντίνου, την κούραση των
αθλητών που επιλέχθηκαν και αποφάσισαν να λάβουν μέρος στους αγώνες και τα έξοδα των γονέων που στήριξαν την επιλογή των παιδιών τους!
Οι αθλητές αυτοί ήταν:
• Γκόγκας Ευάγγελος
• Γρηγοράκος Κωνσταντίνος
• Δούκα Ξανθή
• Κατσικάς Ελευθέριος
• Κατσικά Καλλιόπη 4Η ΘΕΣΗ
• Κατσικά Φρειδερίκη 2Η ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑ
• Κατσικά Φρειδερίκη 2Η ΘΕΣΗ
ΚΟΥΜΙΤΕ
• Παναγιωτάκης Γεώργιος
• Πιπέρου Μαρία
• Τριανταφύλλου Αυρήλιος
• Χελιδώνης Αλέξανδρος

Ί∆ΊΩΤΊΚΉ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΉ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΉΡΕΣΊΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

• 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

Με άλλη ματιά στα γεγονότα
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15NΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆ημήτρης Ραψωματιώτης:

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ επιχειρηµατικότητα
στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
σε εποχή κρίσης;
Μπορεί η γυναίκα μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να πετύχει σαν επιχειρηματίας και να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της;
Είναι δυνατόν να ανοίξει τα φτερά της και
να δώσει ώθηση στον επαγγελματικό τομέα
που επιθυμεί;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που
ακούμε συχνά σήμερα παντού. Σε εκδηλώσεις, σε συναντήσεις, στο δρόμο, στις συνομιλίες που έχουμε καθημερινά.
Εμείς, o συνδυασμός «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το Αποτέλεσμα», απαντάμε ότι η επιχειρηματικότητα δεν έχει γένος.
Η γυναίκα, εξίσου με τους άνδρες, μπορεί
να τα καταφέρει και να γίνει μια πετυχημένη επιχειρηματίας. Αρκεί να συμβαίνουν
κάποια βασικά πράγματα:
-Να έχει όραμα και ιδέες
-Να έχει θέληση και όρεξη για δουλειά
-Να μπορεί να απευθυνθεί σε ανθρώπους
που έχουν σχετικές γνώσεις
-Να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα προγράμματα που παρουσιάζονται, και
-Να μπορεί να στηριχτεί στην πράξη και
όχι στα λόγια, από το τοπικό Επιμελητήριο.
Οι εκατοντάδες γυναίκες που βρίσκονται
στο τιμόνι μεγάλων και ισχυρών εταιρειών
κατέχοντας θέσεις - κλειδιά, ή είναι ήδη επιτυχημένες στη δική τους προσωπική ή οικογενειακή επιχείρηση, αποδεικνύουν καθημερινά ότι η κορυφή δεν είναι μόνο ανδρική
υπόθεση. Μάλιστα, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά τα στατιστικά που καταδείκνυαν έλλειμμα γυναικείας ηγεσίας και επιχειρηματικού πνεύματος.
Η δική μας πεποίθηση είναι, ότι η γυναίκα μπορεί να πετύχει επιχειρηματικά στο
ίδιο ποσοστό με τους άνδρες. Με δυναμισμό, καινοτομία, εξωστρέφεια, κοινωνική
επιρροή, γνώση και τόλμη. Πρέπει όμως να
έχει πάντα δίπλα της, ανθρώπους έμπει-

ρους, που να μπορούν να τη συμβουλεύσουν, ώστε να αποφύγει έγκαιρα κάποιο πιθανό «στραβοπάτημα».
Γιατί το «επιχειρείν» είναι και ρίσκο. Αυτό
το ρίσκο όμως, μπορεί να μειωθεί σημαντικά, αν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι
στις κατάλληλες θέσεις που θα ασχοληθούν
με το αντικείμενο που θέλει να δραστηριοποιηθεί, θα τις προτείνουν λύσεις και το βασικότερο: Όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά
προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν
στο ξεκίνημά της.
Το Επιμελητήριο Κορινθίας πρέπει
να είναι ΠΑΝΤΑ έτοιμο για κάτι τέτοιο.
Με συγκεκριμένο portal ειδικά για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και εξειδικευμένους και έμπειρους ανθρώπους, με
τους οποίους να μπορεί να μιλήσει ζωντανά
και άμεσα. Να ρωτήσει, να λύσει απορίες, να
μάθει βασικές λεπτομέρειες γι΄ αυτό που θέλει να κάνει.
Ο συνδυασμός μας και εγώ προσωπικά
ως επικεφαλής, δεσμευόμαστε γι΄ αυτό.
Να υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες μας που
να μπορούν να εξυπηρετήσουν ανά πάσα
στιγμή, πριν την έναρξη της δραστηριότητας, αλλά και κατά τη διάρκειά της, ώστε να
ενημερώνεται κάθε γυναίκα επιχειρηματίας

για θέματα που την απασχολούν και έχουν
άμεση σχέση με το συμφέρον και την πορεία της επιχείρησής της.
Γιατί η γυναίκα όταν θέλει, μπορεί.
Μπορεί να κάνει πράξη το όραμά της
και να προχωρήσει αποφασιστικά και με
πάθος.
Ξέρει να διεκδικεί και να μαθαίνει από
τα λάθη της.
Μπορεί να ρισκάρει για τα όνειρά της.
Και όταν έχει σύμμαχο και συνεργάτη έναν θεσμό ικανό να ανταποκριθεί σε ότι αφορά, αυτό που έχει αποφασίσει
με τόλμη και προσωπικό αγώνα να κάνει,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ.

∆ημήτρης Ραψωματιώτης
Υποψήφιος Πρόεδρος
Επιμελητηρίου Κορινθίας

Με τον Συνδυασμό
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Κλείνουν το Σ∆ΟΕ Πελοποννήσου για.. οικονοµία!

∆ιεθνούς φήµης
η αρχαιολογική
ανακάλυψη στην Τενέα
Τρομερή αρχαιολογική ανακάλυψη, με σπουδαία και
πλούσια ευρήματα βγήκαν στο φως, από την Προϊσταμένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ∆ρ. Ελένη Κόρκα, στο Χιλιομόδι της
Κορινθίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και το fimes.gr,
αποκαλύπτονται για πρώτη φορά κατάλοιπα της αρχαίας
πόλης Τενέας (περιοχή της Κορίνθου), που παραπέμπουν
στους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους. Αναλυτικότερα, από την ομάδα της έμπειρης Αρχαιολόγου, Έλενας
Κόρκα, ανασκάφθηκε τμήμα κτηρίου με επιμέρους χώρους και πηγάδι. Σε έναν εξ’ αυτόν εντοπίστηκαν τμήμα
γυναικείου ειδωλίου, αγγεία και νομίσματα. Σε άλλο χώρο,
αποκαλύφθηκε μαρμάρινος αντίχειρας από άγαλμα φυσικού μεγέθους, ακέραιη πυξίδα, χρηστικά αγγεία καθώς
και πλήθος σπάνιων νομισμάτων.
Αξιοσημείωτο για τη συγκεκριμένη αρχαιολογική
έρευνα, είναι η αποκάλυψη δίχωρου ταφικού υπέργειου
μνημείου Ρωμαϊκών χρόνων, σπάνιο για την Κορινθία, το
οποίο αποκαλύπτεται από το χώρο της εισόδου, αφού
εντοπίστηκαν, από τους αρχαιολόγους, ίχνη καύσης και
ενταφιασμοί παιδικών ταφών πλούσιοι κτερισμένοι με
λύχνους, αγγεία, γυάλινα μυροδοχεία, νομίσματα κ.α. Νοτιοανατολικά του μνημείου εντοπίστηκε πηγάδι το βάθος
του οποίου φτάνει στα 15,30μ., όπου υπάρχει νερό ακόμη
και σήμερα!! Στο χώρο της αρχαίας οδού έγιναν τομές
όπου αποκαλύφθηκαν τμήματα της υποδομής της και νομίσματα.
Μεταξύ των ευρημάτων που βγήκαν στο φως είναι,
χάλκινα νομίσματα, χρυσή δανάκη από νόμισμα Σικυώνας (περιοχή της Κορίνθου), οστέινα κοσμήματα κ.α. Τέλος, από την επιφανειακή έρευνα εντοπίστηκε πλούσιο
οικοδομικό υλικό μεταξύ των οποίων ένα κιονόκρανο,
νομίσματα και κεραμική, προσδιορίζοντας με τον τρόπο
αυτό σε μεγάλο πλέον βαθμό τον οικιστικό ιστό της πόλης. Η ανασκαφική έρευνα στην Αρχαία Τενέα από την
Αρχαιολόγο Έλενα Κόρκα διεξάγεται εδώ και 5 χρόνια και
συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματα της
είναι ελπιδοφόρα και εντυπωσιακά, αφού τα ευρήματα
που βγαίνουν στο φως καθημερινά, ίσως αλλάξουν το
χρονολογικό διάγραμμα της περιοχής.
Η φήμη της αρχαιολογικής «βόμβας» στην Κόρινθο δεν
άργησε να φτάσει και στο εξωτερικό. Σπουδαίοι καθηγητές από ξένα πανεπιστήμια του κόσμου καταφτάνουν
καθημερινά για να δουν και να μελετήσουν από κοντά τα
μοναδικά ευρήματα που βγαίνουν στο φως από την αρχαιολογική ομάδα της Έλενας Κόρκα. ∆εν είναι τυχαίο
άλλωστε, ότι στη συγκεκριμένη αρχαιολογική έρευνα
συμμετέχουν και εκπαιδεύονται Έλληνες και ξένοι φοιτητές από αρχαιολογικές σχολές του εσωτερικού και του
εξωτερικού καθώς και του Πολυτεχνείου της Αθήνας. Το
σίγουρο είναι ότι η Αρχαία Τενέα είναι πλέον το αρχαιολογικό διαμάντι της Ελλάδας, το οποίο θα μας απασχολεί και
θα μας εκπλήσσει ευχάριστα τα επόμενα χρόνια.
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Από την ∆ευτέρα που μας έρχεται Σ∆ΟΕ στην Πελοπόννησο
δεν θα υφίσταται! Με υπουργική απόφαση αναστέλλεται η
λειτουργία των υπηρεσιών και
στην Περιφέρεια μας, όχι όμως
μόνο σ εμάς μην γελιέστε! 6 συνολικά περιφερειακές διευθύνσεις Οικονομικού ελέγχου παύουν να υφίστανται και ο λόγος
είναι ένας και… σημαντικός!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αγαπητέ μου
αναγνώστη τι κι αν επέλθει ασυδοσία, λέω εγώ τώρα!
Φαντάζεστε τι θα γίνεται σε

επίπεδο ελέγχων και τήρησης
νομιμότητας με δεδομένη την
μη ύπαρξη περιφερειακής υπηρεσίας;
Εκτός κι αν η κεντρική υπηρεσία των Αθηνών στελεχωθεί
τόσο καλά ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες όλης της χώρας! Λέμε
τώρα…
Χ.Τ.

Ο Τατούλης κέρδισε τη µάχη.
Τον πόλεµο;
Μετά από πολλές παλινωδίες, συζητήσεις επί συζητήσεων, έντονες κόντρες και αναβολές, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου (ΦΟ∆ΣΑ), ψήφισε τελικά χθες κατά πλειοψηφία την προγραμματική
σύμβαση με την Περιφέρεια για την υλοποίηση της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η συνεδρίαση καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά μία
ώρα αφού προηγήθηκε συνεδρίαση των ∆ημάρχων για
θέματα που αφορούν τα απορρίμματα των ∆ήμων τους.
Το θέμα πέρασε με 22 ψήφους υπέρ και 17 κατά, ενώ
υπήρξαν και 3 αποχωρήσεις.
Στη συνεδρίαση, εκτός από μέλη του ΦΟ∆ΣΑ παρευρέθηκε μέλος της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αρκετοί πολίτες που ήθελαν να ακούσουν τις απόψεις των δημοτικών αρχόντων για ένα τόσο σοβαρό θέμα που ταλανίζει εδώ και χρόνια τις τοπικές κοινωνίες. Παρόντες ήταν
αρκετοί ∆ήμαρχοι, αλλά και εκπρόσωποι ∆ήμων, υπήρξαν
όμως και «ηχηρές» απουσίες κάτι που έγινε ιδιαίτερα αισθητό. Από την Κορινθία δεν υπήρχε καμία εκπροσώπηση από τους ∆ήμους, Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, Βέλου Βόχας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Ο πρόεδρος κ. Γρυπιώτης στην αρχή της συνεδρίασης
αναφέρθηκε στο θέμα προς συζήτηση, που ήταν η ψήφιση προγραμματικής σύμβασης, αλλά και για τη χρονική
περίοδο της σύμβασης, ενώ ο πρόεδρος της Εκτελεστικής
κ. Καφαντάρης έκανε κάποιες επισημάνσεις, τονίζοντας
ότι η αρμοδιότητα δεν πρέπει να φύγει από τους δήμους.
Ο κ. Παυλής τόνισε ότι αν δεν συμφωνήσουν οι ∆ήμοι,
θα τους πάρουν την αρμοδιότητα. «Είναι θέμα δικό μας
αλλά δεν θα μας πάρουν την αρμοδιότητα. Προσπάθησαν
αλλά δεν στέκει νομικά», είπε ο κ. Παυλής, αναφέροντας
ότι το κράτος δεν θα διαχειριστεί τα απορρίμματα γιατί
αυτό θα το κάνει ο πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης και ο
ΦΟ∆ΣΑ.
Ο ∆ήμαρχος Άργους – Μυκηνών ∆. Καμπόσος είπε ότι:
«Έκαναν πριν από λίγο καιρό ένα διαγωνισμό με οχτώ
εταιρείες, με 29,45 τον τόνο για 40.000 τόνους. Εδώ δεν
έχουμε έρθει να κάνουμε χατίρι σε κανέναν. Φρονώ ότι ο
ΦΟ∆ΣΑ με το βάρος της ευθύνης και σε σύντομο διάστημα να κάνει ένα δικό του διαγωνισμό και να λύσει το
πρόβλημα μια για πάντα».
Σημειώνεται ότι, προκειμένου να υπάρξει το σχετικό
αποτέλεσμα, καταλυτική ήταν η παρέμβαση του δημάρχου Καλαμάτας, Π. Νίκα. «Το όργανο πρέπει να αποφασίσει υπέρ ή κατά της προγραμματικής και είναι πολύ σημαντικό. Η ιστορία όπως σύρθηκε δεν μας τιμά, έχει μειώσει
τη διαπραγματευτική μας δύναμη. Να πάρουμε αποφάσεις που είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Εμείς είμαστε
υπέρ της κεντρικής διαχείρισης. Ο ∆ήμος Καλαμάτας έχει
προχωρήσει περισσότερο από όλους τους δήμους την τοπική διαχείριση. Έχουμε κάνει διεθνή διαγωνισμό ,τα αποτέλεσμα έχει κριθεί νόμιμο από το ελεγκτικό συνέδριο,
αλλά η κάθε προσπάθεια για τοπική διαχείριση σταματά
ακαριαία, με την έναρξη της κεντρικής διαχείρισης, διότι
πρέπει να πάμε όλοι μαζί και να υπάρξει αλληλοϋποστήριξη», τόνισε μεταξύ άλλων.
Αποχώρηση Πνευματικού με αιχμές για τη διαδικασία
Ο ∆ήμαρχος Κορινθίων Α. Πνευματικός ανέφερε ότι το
κείμενο είναι παράνομο και ότι η προγραμματική θα πρέπει να πάει στο ελεγκτικό Συνέδριο. ∆ήλωσε ότι δεν υπάρχει νόμιμη διαδικασία για τη λήψη αυτής της απόφασης.
«Εγώ δεν νομιμοποιώ αυτή την ψηφοφορία και αποχωρώ», τόνισε χαρακτηριστικά, λίγο πριν φύγει από την
αίθουσα της συνεδρίασης.

Ικανοποίηση από την Περιφέρεια…
Η απόφαση των δημάρχων προκάλεσε ικανοποίηση
και στην πλευρά της περιφέρεια Πελοποννήσου στελέχη
της οποίας, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
δήλωναν ικανοποιημένα από το γεγονός ότι οι δήμαρχοι
της Πελοποννήσου έλαβαν θέση έναντι του ζητήματος. Κι
αυτό γιατί η Περιφέρεια ήθελε να υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις μέχρι την κάθοδο του Πρωθυπουργού τον
Νοέμβριο στην Τρίπολη για το Αναπτυξιακό Συνέδριο κι
αυτό φαίνεται πως πάει καλά.
Μάλιστα η Περιφέρεια εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση μετά την απόφαση που χαρακτήρισε θετική, στην
οποία αναφέρει τα εξής: «Η απόφαση του Φο∆ΣΑ Πελοποννήσου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
προκειμένου να υλοποιηθεί το μοναδικό νόμιμο, το πιο
φιλικό περιβαλλοντικά και κυρίως το πιο οικονομικό έργο
για τον πολίτη έργο αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεπής στη δέσμευσή της προς
τους πολίτες σχεδίασε το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ολοκλήρωσε το διεθνή διαγωνισμό σε χρόνο ρεκόρ
και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις εδώ και δύο
χρόνια. Είναι ωστόσο λυπηρό μέλη του ΦΟ∆ΣΑ, τα οποία,
παρά τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης του ΦΟ∆ΣΑ,
συνεχίζουν την παραπληροφόρηση και την πολιτική της
συκοφαντίας απέναντι στην περιφερειακή αρχή, κάτι που
αντιβαίνει κάθε κανόνα δεοντολογίας και θεσμικής λειτουργίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την πλευρά
της έχει αποδείξει ότι σέβεται απόλυτα τη δημοκρατική
λειτουργία και τους διακριτούς ρόλους των θεσμών, όπως
επίσης τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων».
Τα επόμενα βήματα και οι εξελίξεις…
Οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων αναμένονται ραγδαίες, αφού κυβέρνηση και Περιφέρεια πρόκειται το συντομότερο δυνατόν να υπογράψουν τη σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ, τον μειοδότη του διεθνούς διαγωνισμού. Εκτός απροόπτου, όπως
λένε οι πληροφορίες. Γιατί ήδη κινούνται διαδικασίες από
∆ημάρχους που είναι αρνητικοί με τη σύμβαση, με δικαστική εμπλοκή στην όλη υπόθεση, κάτι που είπε και ο
ίδιος ο ∆ήμαρχος. Να σημειωθεί ότι ο ∆ήμος Κορινθίων
έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων
(ΠΕΣ∆Α) και τα αποτελέσματα των προσφυγών αναμένονται το προσεχές διάστημα.
Άραγε ο Π. Τατούλης μετά τη χθεσινή απόφαση και τη
θετική ψηφοφορία για τη σύμβαση, κέρδισε απλά μια
μάχη ή και τον ίδιο τον πόλεμο; Θα προχωρήσει άμεσα και
θα ολοκληρωθεί ο Περιφερειακός σχεδιασμός ή θα υπάρξουν νομικά κωλύματα που θα καθυστερήσουν ή θα ακυρώσουν έστω εν μέρει την όλη διαδικασία; Όλα αυτά αναμένεται να τα δούμε το επόμενο διάστημα και μάλιστα με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές…
Γ.Ρ.
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Από τον Παµβοχαϊκό στην κλήρωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του
ΤΑΑ Ι. Σταµπεδάκης, ο αντιπρόεδρος Κ. Γκουµότσιος, ο προπονητής
Κ. ∆εληκώστας και οι αθλητές Αν. ∆αλακούρας και Ά. Γεωργίου.
στας ∆εληκώστας και οι αθλητές Ανέστης ∆αλακούρας και Άγγελος Γεωργίου.

Η Rapmedia στην
κλήρωση της Α1
Volley League
Ως βασικός χορηγός επικοινωνίας
του Παµβοχαϊκού
Η Rapmedia παρευρέθηκε στην κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 Volley
League «Πάμε Στοίχημα» 2017 – 2018,
που πραγματοποιήθηκε στον Ιππόδρομο
Αθηνών στο Μαρκόπουλο, όπου ανακοινώθηκε και η συνεργασία της Λίγκας με
την ΟΠΑΠ Α.Ε. που θα είναι ο νέος χορηγός του πρωταθλήματος.
Η Rapmedia, στηρίζοντας για ακόμα
μια φορά τον αθλητισμό, δήλωσε με την
παρουσία της την αμέριστη συμπαράστασή της και στην τοπική ομάδα του

Παμβοχαικού που αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία και στην οποία είναι επίσημα βασικός χορηγός επικοινωνίας στο
φετινό πρωτάθλημα. Μια ομάδα με παλιούς και νέους παίκτες, με ισχυρή διοίκηση και έμπειρο προπονητή, που με
καλή και σκληρή δουλειά ευελπιστεί να
αφήσει το στίγμα της τη φετινή σεζόν
2017 – 2018. Από την ομάδα στην κλήρωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΤΑΑ
Ιωάννης Σταμπεδάκης, ο αντιπρόεδρος
Κώστας Γκουμότσιος, ο προπονητής Κώ-

Η Rapmedia χορηγός επικοινωνίας
στην οµάδα ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ

Η ποδοσφαιρική ομάδα ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ είναι μια ιστορική ομάδα που έχει
πρωταγωνιστήσει στα αθλητικά δρώμενα
του νομού Κορινθίας, αλλά και εκτός αυτού. Έχει αγωνιστεί και στην ∆΄ Εθνική
κατηγορία, ενώ τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί σε κάθε αγωνιστική περίοδο
στην Α΄ κατηγορία στην οποία αγωνίζεται
και φέτος. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο
κ. Γιώργος Παππάς, Τεχνικός ∆ιευθυντής ο κ. Χρήστος Βελέντζας, Προπονητής ο κ. Ιωάννης Αναστασιάδης και Γυμναστής της ομάδας ο κ. Πέτρος Βελέντζας.
Σκοπός και στόχος της ομάδας είναι να
επανδρώνει τη μεγάλη ομάδα από τους
παίκτες των Ακαδημιών τις οποίες διαθέτει και οι οποίες αποτελούνται από μικρά
παιδιά ηλικίας από 5 έως 15 ετών. Ένας

σκοπός με μεγάλη κοινωνική προσφορά,
αφού γνωρίζει κανείς, πόσο σημαντικό
είναι στις μέρες μας να προπονεί κανείς
και να έχει στις τάξεις του μικρά παιδιά
που να ασχολούνται με το άθλημα που
τους αρέσει και έχουν όνειρα και φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο μέσα από επαγγελματική προπόνηση και το ταλέντο τους.
Η RAP GROUP είναι μέγας χορηγός
της ομάδας στηρίζοντας για μια ακόμα
φορά τον αθλητισμό του νομού μας. Κι
αυτό όχι μόνο ως υποχρέωση προς το ευ
αγωνίζεσθαι της Κορινθίας, αλλά και ως
καθήκον απέναντι σε όλους αυτούς, παίκτες, τεχνικό team και διοίκηση, που
αγωνίζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πάντα μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό και με ήθος. Ευχόμαστε καλή
επιτυχία στην ομάδα…

Για την κατάσταση του αθλήματος στην Ελλάδα και την ένταξή του στη δημόσια τηλεόραση
αναφέρθηκε ο υφυπουργούς αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης: «Προσπαθούμε και με τη λίγκα, αλλά κυρίως με την ομοσπονδία, να λύσουμε τα προβλήματα, τα οποία συσσωρεύτηκαν το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση στην
ομοσπονδία δεν είναι καλή και πρέπει να πάρουμε τολμηρές θεσμικές πρωτοβουλίες. Θέλω
να πιστεύω ότι, με την αλλαγή σελίδας στην ιστορία της λίγκας και την επιστροφή στη ∆ημόσια
τηλεόραση, θα λυθούν κάποια προβλήματα. Οι
Έλληνες παίκτες δεν αγωνίζονται κάτω από τις
ιδανικότερες συνθήκες και πρέπει να είμαστε
ειλικρινείς μ’ αυτό. Πρέπει να πάρουμε όλοι δύσκολες αποφάσεις και να μην προσπαθήσουμε
να κρύψουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα».
Ο προπονητής της ομάδας Κ. ∆εληκώστας σε
δηλώσεις του στη Rapmedia σημείωσε μεταξύ
άλλων τα εξής: «Είναι αρκετά δύσκολο το πρόγραμμα , ειδικά την 1η και την 3η αγωνιστική. Η
1η αγωνιστική είναι στο γήπεδό μας με τον Ολυμπιακό που έχει φέτος πολύ καλή ομάδα. Είναι
μια δύσκολη αρχή αλλά είμαστε εδώ για να ανταπεξέλθουμε. Πέρσι η ομάδα βγήκε 4η και φέτος
στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να βελτιώσουμε την απόδοση των παικτών, ώστε να μπορέσουμε, κατ΄ αρχήν να μπούμε στην 8άδα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος και από κει
και πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε θα το κάνουμε.
Η περσινή χρονιά ήταν αρκετά καλή για μας και
η μεγάλη επιτυχία θεωρώ ότι είναι πως, ο Παμβοχαικός, μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ,

πήραν πρώτοι την άδεια για τη Volley League
2017-2018, αφού δεν είχαν καμία οικονομική εκκρεμότητα».
«Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, είναι μεγάλη τιμή για εμάς που βρισκόμαστε σε
αυτό τον υπέροχο χώρο. Ο ΟΠΑΠ κάνει εκπληκτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες και είναι
τιμή για εμάς που ξεκινάμε από εδώ. Χωρίς τον
ΟΠΑΠ δεν ξέρω που θα βρισκόμαστε, γιατί δεν
είναι μόνο ο βασικός μας χορηγός, είναι υποστηρικτής, είναι τα πάντα», τόνισε μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος.
«Αυτή η συνεργασία μας κάνει υπερήφανους
που είμαστε οι χορηγοί της Λίγκα. Γιατί είναι από
τις πιο ανταγωνιστικές που υπάρχουν. Ακόμα
και σήμερα ο ΟΠΑΠ, είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού. Έχουμε
αναπτύξει μια έντονη κοινωνική δράση και θέλω
να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή τύχη και καλή
αγωνιστική σεζόν σε όλους» επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ΟΠΑΠ, Πάνος Μπέλλος.
Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, εκτίμησε ότι το νέο πρωτάθλημα της Α1
Ανδρών θα είναι ανταγωνιστικό και θα φέρει περισσότερους φίλαθλους και χορηγούς στα γήπεδα: «Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό
και με τη βοήθεια της ΕΡΤ θα φέρει περισσότερους φίλους στο βόλεϊ και περισσότερους χορηγούς. Κυρίως, όμως, θα φέρει παίκτες που τόσο
πολύ ανάγκη έχει το άθλημα». Παράλληλα τόνισε
πως τον αριθμό των αλλοδαπών αθλητών ορίζει
η Ομοσπονδία: «Το πόσοι αθλητές θα γράφονται
στο φύλλο αγώνος το καθορίζει η Ομοσπονδία.
Την άλλη Τρίτη περιμένω στο γραφείο μου
ΕΣΑΠ και ΠΑΣΑΠ και είμαι σίγουρος ότι θα τα
βρούμε. Είμαι δίπλα σας συνέχεια και θα συνεχίσω να είμαι», σημείωσε.

Με µεγάλη επιτυχία η λαϊκή βραδιά
για τον Άρη Βοχαϊκού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ
η λαϊκή μουσική βραδιά από την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη Βοχαικού στην πλατεία
του χωριού. Μια βραδιά πολύ καλά οργανωμένη, με τη διοίκηση και τους αθλητές της
ομάδας συγκροτημένους και έτοιμους για την
επίτευξη των στόχων τους. Η ανοδική πορεία
της ομάδας φαίνεται πως ικανοποιεί και τον
κόσμο που την υποστηρίζει, καθώς φίλοι και
οπαδοί του Άρη έδωσαν δυναμικό παρόν γεμίζοντας την πλατεία Βοχαϊκού μέχρι και τις
πρωινές ώρες του Σαββάτου.
Για την εκδήλωση και τους στόχους της
ομάδας για τη νέα σεζόν μας μίλησαν μέλη
της διοίκησης και παίκτες, με τον πρόεδρο
της ομάδας, Θωμά Κεφοκέρη να φαίνεται ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία της ομάδας
και τον γενικό αρχηγό Οδυσσέα Μυτέλα,
έτοιμο να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις
σε συνεργασία με την ομάδα του.

Μεταξύ των φίλων της ομάδας παρευρέθηκαν και πρώην παίκτες του Άρη Βοχαϊκού
καθώς και ο πρώην πρόεδρος της ομάδας και
πρόεδρος της Τ.Κ. Βοχαϊκού, κ. Μπιτσάκος
Σπύρος. Χαρακτηριστικές ήταν και οι παρουσίες του ∆ημήτρη Λουκάκη, δημοσιογράφου
της ΕΡΑ Σπορ και Βασίλη Μπάρτζη, πρόεδρο
της ερασιτεχνικής ομάδας βόλεϊ Παμβοχαϊκού, οι οποίοι εκτός από τη θετική πορεία της
ομάδας έκαναν αναφορά και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό γενικότερα καλώντας τους
πολίτες να τον στηρίξουν. Μέγας χορηγός της
ομάδας είναι ο όμιλος Rap Group και φυσικά
παρών ήταν και ο ∆ιαχειριστής του ομίλου κ.
∆ημήτρης Ραψωματιώτης, ο οποίος συνεχάρη παίκτες και ∆ιοίκηση για την περσινή
επιτυχή χρονιά και ευχήθηκε καλούς αγώνες
και καλά αποτελέσματα πάντα με γνώμονα το
ευ αγωνίζεσθαι για τη σαιζόν που ξεκινά.
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ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:

Ποια είναι τα τρία µεγαλύτερα προβλήµατα στο
περιβάλλον για το ελληνικό επιχειρείν σήµερα;
Αυτή τη στιγμή, σίγουρα ένα
μεγάλο πρόβλημα είναι η οικονομική, πολιτική και κοινωνική
αστάθεια. ∆ημιουργούνται τεράστια
προβλήματα στο σχεδιασμό και την
εκτέλεση όλων των επιχειρηματικών
κινήσεων. Και βέβαια μέσα σε ένα
ασταθές περιβάλλον είναι σαφές ότι
δεν μπορεί μια επιχείρηση να έχει
σταθερή πορεία…
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά
στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ειδικότερα στο χρόνο που
χρειάζεται για να εκδοθούν και να τελεσιδικήσουν στα αρμόδια δικαστήρια
οι αποφάσεις. Η κοινωνία και κατ΄επέκταση και οι επιχειρήσεις βασίζονται
πάνω στο κράτος δικαίου και την
εφαρμογή των νόμων. Όταν λοιπόν
υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία
των δικαστηρίων, δημιουργείται ζήτημα με την τήρηση των νόμων.
Το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα για το επιχειρείν, είναι οι
συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσίαγενικότερα γύρω από το εμπόριο και
το επιχειρείν και ειδικά γύρω από το
φορολογικό πλαίσιο.
Αυτό που πραγματικά έχει σημασία
στο επιχειρείν είναι τέσσερις βασικοί κανόνες (πέρα της χρηματοδότησης):

– Να υπάρχει πραγματική κοινωνική ανάγκη (market gap) πίσω από
το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεις (σουβλατζίδικα καφέ και μαγαζιά
ρούχων δεν υπάγονται) στην αγορά
που έχεις σαν στόχο.
– Το να υπάρχει σταθερό δίκτυο
προώθησης (route to market) αυτού
που παράγεις στις αγορές που το χρειάζονται.
– Να έχεις επίγνωση των επισφαλειών σου σε όλα τα επίπεδα (business
risk), από την αστάθεια του φορολογικού συστήματος… μέχρι το πως ο καιρός μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της επιχείρησής σου. Εδώ είναι
το σημείο, όπου πολιτικές καθίστανται αδιάφορες στην ουσία. ∆είτε το
προηγούμενο μου άρθρο σε σχέση με
την επισφάλεια.
– Να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να πάρεις αποφάσεις η να έχεις κάποιους να σε συμβουλεύσουν ή αλλιώς πρόσβαση στην
συσσωρευμένη γνώση ενός επιχειρηματικού αντικειμένου μέσα στο κοινωνικό σου περιβάλλον.
Τι πρέπει δηλαδή να γίνει ;
* Αγνοήστε το τι κάνει το κράτος και επικεντρωθείτε στο τι θα
κάνετε εσείς. Το κράτος είναι ακόμη
ένα ρίσκο που πρέπει να λάβετε υπ’

όψη.
* Αγνοήστε όλους τους «καλοθελητές» που θα σας παροτρύνουν να αποφύγετε τα ασφαλιστικά ταμεία (εάν η επιχείρησή σας
γίνει στην Ελλάδα) η «τα μαύρα». Η
ασφάλεια είναι επένδυση όχι κόστος
ενώ τα μαύρα δημιουργούν περιοριστικές πολιτικές πώλησης και σταματούν την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
* Βρείτε κάτι που να σας αρέσει και να ταιριάζει στην προσωπικότητα σας.
* Βρείτε κάτι που χρειάζεται
πραγματικά η κοινωνία και παράγετε το.
* Μη διστάζετε να ονειρευτείτε. Εάν ξεκινήσετε κάτι μόνο για
να βγάλετε ένα μεροκάματο δεν κάνετε για επιχειρηματίας.
* Αγνοήστε στην αρχή σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση όλα
τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και
πιθανές χρηματοδοτήσεις. Το
μόνο που κάνουν σε μια startup είναι
να περιορίσουν τις επιλογές και να καθυστερήσουν τη διαδικασία έναρξης.
Εάν το επιχείρημά σας ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες (ξεχάστε τα σουβλατζίδικα και τα
καφέ έχουμε αρκετά από αυτά) έχει
προοπτική ανεξάρτητα από επιδοτή-

σεις. Αυτές «κυνηγήστε» τες αργότερα
και σίγουρα μη τις υπολογίστε στο αρχικό σας επιχειρηματικό σχέδιο, εάν
είναι δυνατόν. ∆είτε τες σαν επιβράβευση της προσπάθειάς σας η αύξηση
κεφαλαίου.
* Αν δεν έχετε αρκετές γνώσεις
για αυτό που σκεφθήκατε να κάνετε; Συνεταιριστείτε με κάποιον που
τις έχει.
* Αν δεν έχετε αρκετούς πόρους
ή εξειδίκευση; Συνεταιριστείτε με
άλλους που συμμερίζονται τις απόψεις σας.
Μπαζιωτοπουλος Λεωνιδας
Σύμβουλος Επιχειρήσεων –
Φοροτεχνικός
(BA, MA, DBA)
Yποψήφιος με τον συνδυασμό «Επιχειρηματική Συνεργασία για το αποτέλεσμα» του ∆. Ραψωματιώτη

Μιχάλης Μεζίνης: Οι επαγγελματίες
έχουν ανάγκη ενός αξιόπιστου και με
τεκμηριωμένη άποψη Επιμελητηρίου
Tο Eπιμελητηριο σαν σύμβουλος των επαγγελματιων-μελων
του,θα πρέπει να πάρει θέση επιτέλους για το χρέος, το κούρεμα, το capital control, με επιστημονικές και τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις και όχι με
απλές ανακοινώσεις, όπως γίνεται
έως τώρα.Να χαράξει και να δείξει δρόμους διαφυγής προς τα
εμπρός.
Οι επαγγελματίες έχουν ανάγκη ενός αξιόπιστου και με τεκμηριωμένη άποψη Επιμελητήριου το οποίο θα βοηθήσει καταλυτικά τα μελη του…
Η ¨Επιχειρηματική Συνεργασία για το αποτέλεσμα¨ με επικεφαλής του συνδυασμού τον ∆ημήτρη Ραψωματιώτη δημιουργή-

θηκε, από την ανάγκη ενιαίας έκφρασης, πάνω σε κοινές αξίες και
αρχές, με όραμα και στόχους.
Η Παράταξή μας, έχει όραμα,
στόχους και πρόγραμμα το
οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
Πιστεύουμε πως το Επιμελητήριο πρέπει να προχωρήσει σε θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές, ως προς τη διοίκηση, την
οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές
της συλλογικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας
και του πλουραλισμού της έκφρασης.
Για να γίνει πιο ευέλικτο στον
τρόπο λήψης των αποφάσεων

του, ώστε να μπορεί να είναι
αποδοτικός ο τρόπος λειτουργίας του για τους επαγγελματίες
και την ελληνική κοινωνία, πρέπει συγχρόνως να είναι εξωστρεφές, σε επαφή με άλλους
φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές κοινωνίες και αντίστοιχους
φορείς του εξωτερικού, να προωθεί και να στηρίζει τις θέσεις
του, αλλά παράλληλα θα πρέπει
να γίνεται και δέκτης των θέσεων και των προτάσεων και
των άλλων φορέων,για να αποκτήσει και πάλι ουσιαστικό
ρόλο και να μην συνεχιστεί η θε-

σμική του απαξίωση για ν’ αλλάξει
πραγματικά και να βγει από το τέλμα
των τελευταίων χρόνων και
να αγκαλιάσει όλους τους συναδέλφους επαγγελματίες -μελη,
και ν’ αναδειχθεί σε κορυφαίο
επιστημονικό – οικονομικό φορέα της Κορινθιας.
Το Επιμελητήριο έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε χρήσιμο
θεσμό και φορέα υπεύθυνης επαγγελματικής έκφρασης.
Μιχάλης Μεζίνης-υποψήφιος για το ∆.Σ του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΠΌΣΙΜΌ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΌ ΝΕΡΌ
ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ

Οικιακό Σύστηµα
Φίλτρανσης
νερού 5 σταδίων
µε Αντίστροφη
Όσµωση για
τοποθέτηση κάτω
από τον πάγκο
της κουζίνας

Υ
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Λ
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Π
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Ρ
ΕΤ
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Α
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Τ
Ν
Α
Τ
Σ
ΚΩΝ
Αγαπητοί φίλοι των Ξένων Γλωσσών
Μετά την εµπειρία των 10 χρόνων
στη διδασκαλία των Γερµανικών,
από φέτος αρχίζει το ταξίδι µας
και στην Ισπανική Γλώσσα.

Προστατέψτε τις
οικιακές συσκευές σας
µε τον ογκοµετρικό
Αποσκληρυντή ρητίνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΜΑΣ ΤΩΡΑ

ΓΙΑ:

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΓΙΑ INICIAL B1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ DELE ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CERVANTES
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ
ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, ΛΕΧΑΙΟ
ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

Θ. Βασιλείου 44, ΒΡΑΧΑΤΙ,
τηλ. 2741 0 54909
6977 367330

E-mail: petropouloukon@live.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ξεκινά η ηλεκτρονική εφαρμογή
συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2724 Β΄) η υπ’ αριθμ. 8670/83089/18-2017 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:
«Τροποποίηση της αριθμ. 9497/104760/20-8-2014
υπουργικής απόφασης ΦΕΚ (Β΄ 2310), σχετικά με
τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων».
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο η Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει για
τα ακόλουθα:
Η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων τίθεται σε εφαρμογή από 18
Σεπτεμβρίου 2017.
Από 18 Σεπτεμβρίου 2017 η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα
γίνεται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κάτοχο πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι
απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετα-

συλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων
σε όλες τις καλλιέργειες, με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη, καθώς και
τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες
ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής
καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων
που: α) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ.) και β)
δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστή οστά, εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή
στη ψηφιακή υπηρεσία της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων,
η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού
φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του
επιστήμονα που την εξέδωσε.
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Κλαδευτικό αλυσοπρίονο
Husqvarna µπαταρίας
Τ536LiXP-14’’
µέγιστη αυτονοµία
11 ώρες αδιάκοπης
εργασίας

€5 1

9 ,00*

* τιµή χωρίς µπαταρία
και φορτιστή

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στοχεύοντας όλο και ψηλότερα�
Ένα χρυσό, ένα ασημένιο, μια τέταρτη και μια έβδομη θέση
για τον "Περσέα" στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Η συστηματική δουλειά του δασκάλου
Δημήτρη Μελέτση απέδωσε καρπούς στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε που διεξάχθηκε στης 23 -24 Σεπτεμβρίου στη Αθήνα.
Οι μαθητές του έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό είχαν άριστη συμμετοχή και απόλαυσαν
τη χαρά της επιτυχίας. Ο "Περσέας" έφυγε από
τη διοργάνωση με συγκομιδή ένα χρυσό, ενα
ασημένιο, μια τέταρτη και μια έβδομη θέση.
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου βρέθηκε
για άλλη μία φορά ο Βελιώτης πρωταθλητής
Λευτέρης Δημητριάδης που κατέκτησε την
πρώτη θέση στην κατηγορία του, ενώ στη
δεύτερη θέση με ασημένιο μετάλλιο βρέθηκε
η επίσης Βελιώτισσα αθλήτρια Γωγώ Γιαννοπούλου. Και οι δύο εξασφάλισαν θέση πρόκρισης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα καράτε
που θα διεξαχθεί στη Τενερίφη Ισπανίας 24-29
Οκτωβρίου. Επίσης οι παραπάνω αθλητές

λαμβάνουν επίσημα μοριοδότηση 10% για
όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ ιδρύματα και 20% στα ΤΕΕΦΑ. Επίσης το επίσημο κράτος θα προκρίνει
τους αθλητές για μια θέση στους Ολυμπιακούς
αγώνες για πρώτη φορά στο Τόκυο στο άθλημα του Καράτε.
Οι επιτυχίες όμως δεν τελείωσαν εδώ: Ο
Σούκουλης Κίμωνας πέτυχε την κατάκτηση
της 4ης θέσης στην κατηγορία του και ο Τραγάς Σωτήρης κατέκτησε την 7η θέση.
Ο Δημήτρης Μελέτσης, προπονητής του ΑΣ
SHOTOKAN KARATE ΠΕΡΣΕΑΣ, δεν έκρυψε
τη χαρά του για τις επιτυχίες όλων των αθλητών του και συνεχάρη όλα τα παιδιά για τη
συμμετοχή και την προσπάθειά τους, ανέξαρτητα σε ποια θέση βρέθηκαν.
«Πολλά μπράβο σε όλους», τόνισε ενώ
υπογράμμισε με νόημα: «Στοχεύουμε όλο και
πιο ψηλά!».

Α.Σ. Shotokan
Karate
Περσέας-Κορίνθου
Ο σύλλογος μας είναι
επίσημα αναγνωρισμένος
απο την Γ.Γ.Α και την
Ε.Λ.Ο.Κ.

Το καράτε είναι ένα μαχητικό άθλημα που συμβάλλει όχι μονο στη σωματική και ψυχική υγεία,
αλλά και στη βελτίωση
της αυτοπεποίθησης, αυτοσυγκέντρωσης,
στη
καλλιέργεια αξιών όπως
ο σεβασμός, η πειθαρχία,
η άμιλλα αλλα και στη ψυχαγωγία των αθλητών. Ο
προπονητής μας είναι Δημήτρης Μελέτσης κάτοχος
5 Dan Shotokan Karate,
και πτυχιούχος της Γ.Γ.Αθλητισμού.
Με 14 χρόνια ενεργή
δράση στην Κόρινθο, 5
χρόνια στο Βέλο, ο σύλλογος μας συνεργάζεται με
τους κορυφαίους Έλληνες
παγκόσμιους πρωταθλητές και προπονητές. Στο
σύλλογό μας λειτουργούν
τμήματα νηπίων, παιδικά,
ενηλίκων και αυτοάμυνα.

Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου
βράβευσε τους μικρούς κολυμβητές
Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου ο Ναυτικός Όμιλος
Κιάτου πραγματοποίησε την εκδήλωση απονομής αναμνηστικών διπλωμάτων στα παιδιά που παρακολούθησαν τα καλοκαιρινά σεμινάρια κολύμβησης. Πλήθος
παιδιών με τις οικογένειές τους ήταν εκεί.
Για 9η συνεχή χρονιά το 2017 ο Ν.Ο. Κιάτου διοργάνωσε με επιτυχία σεμινάρια κολύμβησης στο Κιάτο, με
στόχο την καλλιέργεια της αγάπης για τη θάλασσα, την
προετοιμασία των παιδιών για την ασφαλή ενασχόληση
με το υγρό στοιχείο και την ανάπτυξη βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων. Πραγματοποιήθηκαν 3 κύκλοι
σεμιναρίων με 63 συμμετοχές παιδιών.
Μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα οι μικροί
κολυμβητές παρέλαβαν με καμάρι τα αναμνηστικά
τους διπλώματα και δήλωσαν υπερήφανοι ότι πλέον
«Μπορούν και χωρίς μπρατσάκια», καταχειροκροτούμενοι από όλους τους παρευρισκόμενους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τάσος Λεονάρδος, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ¨Η Μηκώνη¨ κ. Δημήτρης
Ζάρκος, ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Κιάτου κ.
Παρασκευάς Κορωναίος κ.α., οι οποίοι συγχάρηκαν το
Ναυτικό Όμιλο Κιάτου για την προσφορά του και τις

ποικίλες δράσεις του και τόνισαν το σημαντικό έργο που
το ιστορικό σωματείο επιτελεί στο Κιάτο.
Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου κ. Σωτήρης
Μενούνος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, συγχάρηκε τα παιδιά για τις επιδόσεις τους και ευχαρίστησε
ιδιαίτερα τους γονείς τους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο Ν.Ο. Κιάτου. Ακολούθως τόνισε την προσπάθεια
που καταβάλλει ο Όμιλος ώστε να μπορούν τα παιδιά να
χαίρονται τη θάλασσα με ασφάλεια. Τέλος ευχαρίστησε τις
κυρίες Σοφία Γκέλμπουρα και Κατερίνα Οικονόμου, αλλά
και την εταιρεία ΔΙΑΚ του κ. Κώστα Μουρατίδη για την
πολύτιμη βοήθειά τους στη διεξαγωγή των σεμιναρίων
κολύμβησης. Η κα Γκέλμπουρα επισήμανε την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κολυμβητηρίου στο Κιάτο, επειδή
η διδασκαλία της κολύμβησης είναι απαραίτητη για την
απόκτηση κολυμβητικής επάρκειας. Επίσης, ήδη την περσινή σχολική χρονιά ξεκίνησε η εφαρμογή της διδασκαλίας
της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής
αγωγής σε μαθητές-τριες της Γ΄ Δημοτικού, σε σχολικές
μονάδες που απέχουν μέχρι και 25 χλμ από το χώρο διεξαγωγής του μαθήματος. Αυτό καθιστά το Κιάτο κομβικό
σημείο για την ευρύτερη περιοχή της δυτικής Κορινθίας.
Το ραντεβού με τους μικρούς κολυμβητές ανανεώθηκε
για το καλοκαίρι του 2018!
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Τα εικοσάχρονα
της Νεφέλης

Βραδιές τιμής και μνήμης από την Εταιρεία
Κορινθίων Συγγραφέων
φωτό: ΦΩΤΗΣ ΝΤΟΝΤΟΣ

Η μακρά και κοπιώδης εργασία
με συνέπεια και διάρκεια, συλλογικών προσπαθειών που αποτελούν
τις ζώσες κυψέλες του πολιτισμού,
συνθέτουν και δομούν τα ουσιαστικότερα στοιχεία της δημιουργικής
τους δραστηριότητας και της αξιέπαινης αποτελεσματικότητάς τους.
Ο Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού
«Η ΝΕΦΕΛΗ» ολοζώντανο εργαστήρι εθελοντικής προσφοράς και
ντόπιας έμπνευσης και δημιουργίας, έφτασε το φετινό καλοκαίρι στο
απόγειο της γόνιμης δράσης του
συμπληρώνοντας 20 χρόνια προσφοράς όχι μόνο στη γενέθλια γη
και την Κορινθία μας και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και όπως πολύ
πρόσφατα έγινε και εκτός Ελλάδος.
Ο εορτασμός των 20 χρόνων
της ενεργοποίησε σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χορευτών της
με την μακροχρόνια εκπαίδευση
και λαμπρή παρουσία, όπως και τη
συμμετοχή των εθελοντριών κατασκευαστριών παραδοσιακής φορεσιάς που έχουν να επιδείξουν έργο
τεράστιας αξίας και σημασίας για το
λαϊκό μας πολιτισμό.
Να υπογραμμίσουμε την αθρόα
συμμετοχή των κατοίκων του Διμηνιού στα ποικίλα δρώμενα που

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

πλαισίωσαν όλον τον Σεπτέμβρη
την κεντρική εκδήλωση των εορτασμών, η οποία περιέλαβε ευρύ
φάσμα θεμάτων και θεαμάτων από
την παράδοση αλλά και σύγχρονες
δράσεις του χορού, λόγου και Τέχνης που επιμελήθηκαν με γνώση
και επιδεξιότητα οι ταλαντούχες
Διμηνιώτισσες με την αρωγή του
ανδρικού στοιχείου και κυρίως των
νεωτέρων.
Πλήθος κόσμου προσήλθαν
καθώς και φίλοι Σύλλογοι παρέστησαν όπως σε κάθε ευκαιρία
αρμονικής συνεργασίας. Παρόντες
ήταν και εκπρόσωποί μας στη Βουλή των Ελλήνων, στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου και στο δήμο Σικυωνίων καθώς και εκπρόσωποι της
Εκκλησίας.
Συγκινητικές στιγμές, διανθισμένες με χιούμορ και αυθεντικές
χειρονομίες φιλόξενης διάθεσης
και προσφοράς ντόπιων οίνων
και κερασμάτων…. Ανύψωσαν το
επίπεδο και τη διάθεση της πολύ
όμορφα σχεδιασμένης βραδιάς που
το κέφι των παρευρισκομένων και
ο ασταμάτητος χορός μέχρι αργά,
επιβεβαίωσαν την γνησιότητα και
την αναγκαιότητα των άξιων τοπικών δημιουργημάτων.

Το Δ.Σ. της "Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων"
σας προσκαλεί να στηρίξετε με την παρουσία σας
τη νέα εποχή που ξεκινά στην ιδιόκτητη στέγη της
(Κολοκοτρώνη 2 στην Κόρινθο), όπου παράλληλα
δημιουργείται και η «Παγκορινθιακή Βιβλιοθήκη», που θα στεγάσει και θα διασώσει όλα τα
βιβλία όλων των Κορινθίων συγγραφέων.
Ξεκινάμε με μια σειρά από βραδιές τιμής και
μνήμης, αφιερωμένες στην προσωπικότητα και
το έργο τεσσάρων μελών της ΕΚΣ που «έφυγαν»
από τον κόσμο μας, με σκοπό να ψηλαφίσουμε
με σεβασμό την πνευματική κληρονομιά που μας
άφησαν.
Τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ και τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 θα
πραγματοποιηθούν οι πρώτες μας εκδηλώσεις
στη στέγη της ΕΚΣ σε βράδια Δευτέρας και ώρα
7.00 μ.μ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1) Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, βραδιά τιμής
στη μνήμη του ιατρού-συγγραφέα Ρένου-Παναγιώτη Ρώτα. Παρουσιάζουν: κ. Γιάννης Μπάρτζης,
συγγραφέας, πρόεδρος του ΔΣ της ΕΚΣ, κ. Παύλος
Καράγιωργας, συγγραφέας-σκηνοθέτης-πρόεδρος του Κορινθιακού Θεάτρου «Βασίλης Ρώτας».
2) Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, βραδιά τιμής
στη μνήμη της ποιήτριας Ευαγγελίας Παπαχρήστου-Πάνου. Παρουσιάζουν: κ. Γιάννης Μπάρτζης,
συγγραφέας, πρόεδρος του ΔΣ της ΕΚΣ, κα. Ελένη
Συκά-Κοντόζογλου, ποιήτρια, εκδότης περιοδικού
«Κορινθιακοί Ορίζοντες».

3) Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, βραδιά τιμής
στη μνήμη του πρώτου Προέδρου της ΕΚΣ, δικηγόρου-συγγραφέα Ματθαίου Ανδρεάδη. Παρουσιάζουν: κ. Σωτήρης Κοκκωνάκης, Αντιπρόεδρος του
ΔΣ της ΕΚΣ, κ. Πέτρος Θωμαΐδης, δικηγόρος.
4) Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, βραδιά τιμής
στη μνήμη του δικηγόρου-ποιητή Γιάννη Σπηλιόπουλου (Θέσπη). Παρουσιάζουν: κ. Γιάννης Σώκος, επικοινωνιολόγος, ποιητής, μέλος του ΔΣ της
ΕΚΣ, κ. Κώστας Βασιλείου, συγγραφέας, κ. Τάκης
Παπαγγελόπουλος, δικηγόρος, μεταφραστής, κ.
Συμεών Σταμπουλούς, φιλόλογος, δοκιμιογράφος, κριτικός.
Παρατήρηση-Δέσμευση: Σε όλες μας τις εκδηλώσεις η ώρα έναρξης 7.00 μ.μ. θα τηρηθεί
με απόλυτη συνέπεια, ενώ η συνολική διάρκεια
των ομιλιών-παρουσιάσεων-συζητήσεων δε θα
ξεπερνά τη μία ώρα.
Έχοντας κατά νου αυτή μας τη δέσμευση, παρακαλείστε οι μεν επισκέπτες να προσέρχεστε
εγκαίρως, οι δε ομιλητές να προσαρμόζουν ανάλογα τους χρόνους των εισηγήσεών τους.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Μπάρτζης, PhD
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Κωστούρος
Η στέγη μας προς το παρόν θα είναι ανοιχτή
κάθε Δευτέρα 6-8 μ.μ., κάθε Τετάρτη 11-13 π.μ.
και 6-8 μ.μ. και κάθε Πέμπτη 6-8 μ.μ.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη δεύτερη Κυριακή του Οκτώβρη (8/10) θα εορτασθεί στην Αρχ. Σικυώνα η μνήμη του Αγίου Ματθαίου του Ακτήμονος, προστάτη του Ιδρύματος.
Το Σάββατο το βράδυ στο εκκλησάκι του Αγίου Ματθαίου που έχει κατασκευασθεί τα τελευταία χρόνια εντός του χωριού Βασιλικό (Αρχαία Σικυώνα) θα τελεσθεί ο μεγάλος Εσπερινός και θα ακολουθήσει αρτοκλασία.
Την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθεί η θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει για το βίο του Αγίου ο θεολόγος κ. Δημήτρης Αθανασίου
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Μια υπέροχη παραμυθοβραδιά από τις Αλκυονίδες
τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, γέμισε
την ατμόσφαιρα με παραμυθένιες εικόνες βγαλμένες από τη φαντασία και
την ίδια τη ζωή, αναδεικνύοντας, έστω
για λίγο, το παιδί που όλοι κουβαλάμε
μέσα μας.
Ο κ. Παναγιώτης Μαυραγάνης, συγγραφέας και Μέλος της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, φανερά συγκινημένος, προσέφερε μια εργασία του,
που αφορά στο παραμύθι, για χρήση
κατά το δοκούν, στο Σωματείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την Διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου κα Μαρία Μέξια
και τις συνεργάτιδές της για την άψογη
φιλοξενία, την εφημερίδα "ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ" και τους εκδότες της που
ήταν χορηγοί επικοινωνίας και είχαν
επιμεληθεί την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης. Επίσης τις ηλεκτρονικές εφημερίδες korinthosnews.gr,
perahora.gr, protinews.blogspot.gr και
karapanagos.gr,καθώς και το ιστολόγιο corinthia.events που κοινοποίησαν,
κατ' επανάληψη, την πρόσκλησή μας.
Φυσικά όλα αυτά δεν θα αποκτούσαν
καμία αξία και θα έπεφταν στο κενό, αν
δεν ήταν το καταπληκτικό κοινό, που
με την αγάπη του αγκαλιάζει τις προσπάθειές μας. Κι ανάμεσα στο κοινό και
δύο από τις παλαιότερες Προέδρους
του Σωματείου οι κυρίες Μαργαρίτα
Ματάτση και Ευδοξία Κουβακλή, οι
οποίες χαιρέτισαν την εκδήλωση.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
Για το Δ. Σ. του Σωματείου
Η Πρόεδρος
Δήμητρα Τσεπεντζή
Η Γραμματέας
Δήμητρα Μαρινού

"Αγαπημένοι φίλοι του παραμυθιού,
ελάτε να πούμε ψέματα πέντε σακιά
γιομάτα!" ξεκινούσε το κάλεσμα για μια
υπέροχη παραμυθοβραδιά που πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο Λόγου
και Τέχνης "ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ", την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017.
Ο χώρος του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Κορίνθου, αποδείχθηκε
ο πλέον κατάλληλος για την φιλοξενία
αυτού του ταξιδιού στον μαγικό κόσμο
των παραμυθιών.
Ήταν η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση του Σωματείου, στο πλαίσιο ενός
κύκλου εκδηλώσεων με τίτλο "ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΛΑΦΙΣΕΙΣ". Θα ακολουθήσουν κι άλλες που στόχο έχουν να
αγγίξουν τα διάφορα είδη λόγου.
Το παραμύθι, το είδος αυτό της
προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας, που
προσωποποιεί διαφορετικά στοιχεία
πέρα από τη λογική του χώρου και
του χρόνου, πρόσφερε τη δυνατότητα, σε όλους τους παρευρισκόμενους,
ανθρώπους όλων των ηλικιακών κατηγοριών, να παρηγορήθηκαν με της
αγάπης τα παραμύθια, αφού παραμύθι
σημαίνει παρηγοριά, μέσα από τη μαγεία και το συμβολισμό τους, που καθρεφτίζουν από καταβολής χρόνου την
απλοϊκότητα της σοφίας των δημιουργών τους.
"Αν συνεχίζαμε, μεγαλώνοντας, να
διαβάζουμε παραμύθια, ίσως να γινόμασταν καλύτεροι άνθρωποι. Πιο
ελεύθεροι, πιο χαρούμενοι, πιο ικανοποιημένοι." τόνισε η Πρόεδρος του
Σωματείου στο καλωσόρισμά της.
Αφηγήτρια η Ευαγγελία Πανούση,
από το Βοχαϊκό Κορινθίας, συγγραφέας, ποιήτρια, παραμυθογράφος, μέλος
του Σωματείου, αλλά και της Εταιρείας
Κορινθίων Συγγραφέων, η οποία, με

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

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων

20 Υγεία-Θέματα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Απολύτως επιτυχημένη η εθελοντική αιμοδοσία
της Νέας Διάπλασης στο Μπολάτι

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα 27 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο Μπολάτι η 12η
Αιμοληψία της Νέας Διάπλασης
Μπολατίου.
Η προσφορά ήταν μεγάλη,
αφού συγκεντρώθηκαν 42 μονάδες αίματος, αποδεικνύοντας
πως η ανθρωπιά και προσφορά
δεν έχουν εκλείψει στη μικρή
κοινωνία μας.
Η "Νέα Διάπλαση" Μπολα-

τίου ευχαριστεί όλους όσους
προσέφεραν το αίμα τους, αλλά
και όλους όσους βοήθησαν με
κάθε τρόπο για την άψογη οργάνωση μιας ακόμη επιτυχημένης αιμοληψίας.
Εμείς από την πλευρά μας
οφείλουμε να συγχαρούμε
τον δραστήριο σύλλογο του
Μπολατίου, ειδικά την κ. Γωγώ
Αγγέλαινα, υπεύθυνης της Αιμοδοσίας και τον πρόεδρο του
Συλλόγου Μπάμπη Ανδρικό-

πουλο που κάθε χρόνο οργανώνουν αιμοδοσία, πάντα επιτυχημένη! Η προσφορά αίματος
είναι μία από τις υψηλότερες
εκφράσεις της ανθρώπινης αλληλεγγύης, η οποία, ωστόσο,
δεν κοστίζει τίποτα στο δότη.
Η ποσότητα του αίματος που
δίδεται αναπληρώνεται πλήρως
από τον οργανισμό σε δέκα λεπτά, μπορεί όμως να χαρίσει τη
ζωή και την υγεία σε έναν συνάνθρωπό μας!

Γίνε Εθελοντής Σαμαρείτης-Διασώστης
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Για έβδομη συνεχόμενη
χρονιά το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών,
Διασωστών
& Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Κορίνθου ξεκινάει την νέα
εκπαιδευτική σειρά και καλεί
τους ενδιαφερόμενους να κάνουν την εγγραφή τους.
Τα μαθήματα της σχολής,
ξεκινούν κάθε Οκτώβριο Δευτέρα και Τετάρτη 20:00-22:00,

ενώ εγγραφές γίνονται όλο το
χρόνο. Δικαίωμα υποβολής
για τη Σχολή Σαμαρειτών και
Διασωστών έχουν άνδρες και
γυναίκες, με διάθεση Εθελοντικής Προσφοράς και είναι
από 16 έως 45 ετών.
Δήλωσε και εσύ συμμετοχή
στη Σχολή Εθελοντών Σαμαρειτών έως 15 Οκτωβρίου,
στην ιστοσελίδα μας. Έλα και
εσύ στην μεγάλη οικογένεια

του Ερυθρού Σταυρού, αυτό
το έργο πρέπει να συνεχιστεί
από ΕΣΕΝΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:
www.samarites.gr,
Τηλ.-fax: 27410 23209,
Κινητο: 6984.503577
E-mail: korinthos@samarites.gr,
Facebook: https://www.
facebook.com/ samarites.
korinthos

Ερώτηση Δήμα στη Βουλή
για τα κρούσματα ιλαράς
στην Κορινθία
Το ζήτημα της αναστάτωσης
της τοπικής κοινωνίας από
τα 18 κρούσματα ιλαράς που
έχουν αντιμετωπιστεί από το
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου,
έφερε στη Βουλή με Ερώτηση
του ο βουλευτής Κορινθίας
Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας
ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για
τον αριθμό των κρουσμάτων
ιλαράς στο Νομό αλλά και να
παρουσιάσει το σχεδιασμό του
για να εμποδιστεί η εξάπλωση
του φαινομένου.
Αναλυτικά το κείμενο της
Ερώτησης:
«Τις τελευταίες ημέρες είναι ανάστατη η κορινθιακή
κοινωνία εξ' αιτίας δημοσιευμάτων που καταγράφουν 18
κρούσματα ιλαράς, τα οποία
αντιμετωπίστηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η αναστάτωση εντείνεται
λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς, καθώς πολλοί
γονείς ανησυχούν για την
υγεία των παιδιών τους.
Επιπλέον, η ανακοίνωση του Κέντρου Ελέγχου
& Πρόληψης Νοσημάτων
(03.09.2017)
επιβεβαίωσε
πως η μεγαλύτερη συχνότητα κρουσμάτων εντοπίζεται
σε κοινότητες Ρομά, γεγονός
που αφορά άμεσα την Κορινθία, δεδομένου πως στο νομό
υπάρχουν -μαζικοί και δυσπρόσιτοι στην υγειονομική
περίθαλψη- καταυλισμοί.
Εύκολα
αντιλαμβάνεται
κανείς λοιπόν, πως τα παρα-

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:

Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”

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

ΚΙΑΤΟΥ

Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.: 27420 20950

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00

ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00

FAX.: 27420 20951

KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com
∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

πάνω σε συνδυασμό με τον
προβληματισμό που προκαλεί
η καταγραφή 14.000 κρουσμάτων ιλαράς σε όλη την
Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει
ανησυχία στους κατοίκους
της Κορινθίας και απαιτείται
άμεσα υπεύθυνη ενημέρωση
για το ζήτημα, προκειμένου
να λάβουν μέτρα προστασίας
και να αποτραπεί περαιτέρω
έξαρση.
Με βάση τα παραπάνω,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
α) Πόσα κρούσματα ιλαράς
έχουν καταγραφεί το 2017
πανελλαδικά αλλά και ιδιαίτερα στην Κορινθία, σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του
2016; Αν υπάρχει μεταβολή,
πως αυτή αιτιολογείται;
β) Τι έχουν κάνει και τι
σκοπεύουν να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου
να αποτραπεί η εξάπλωση
των κρουσμάτων ιλαράς;
Ποιος είναι ο σχεδιασμός για
τον εμβολιασμό των ομάδων
υψηλού κινδύνου, αλλά και
ποια είναι η στρατηγική για
να αντιμετωπιστεί η ανησυχία
των πολιτών;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

Μαιευτήρ Χειρουργός
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

ΤΗΛ.:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ – Μία σιωπηλή επιδημία
Γράφει η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,					
ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Τι είναι η οστεοπόρωση:
Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών. Χαρακτηρίζεται, πρώτον,
από λιγότερη ποσότητα οστού και δεύτερον,
από διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής
των οστών, με αποτέλεσμα τη μείωση της
αντοχής τους και την αυξημένη πιθανότητα
κατάγματος.

Πότε εμφανίζεται η οστεοπόρωση:
Η οστεοπόρωση εμφανίζεται κυρίως στις
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Ωστόσο,
χαμηλή οστική μάζα (και όχι οστεοπόρωση!)
μπορεί να εμφανίσουν και γυναίκες πριν
την εμμηνόπαυση, ακόμα και παιδιά, όταν
συνυπάρχουν νοσήματα ή όταν λαμβάνουν
φάρμακα που επηρεάζουν την οστική μάζα.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο
αναγνωρίζεται ότι η οστεοπόρωση αφορά
και τον ανδρικό πληθυσμό.

Ποιά είναι τα συμπτώματα
της οστεοπόρωσης
Το πρόβλημα με την οστεοπόρωση είναι
ότι δεν υπάρχουν ευδιάκριτα συμπτώματα
ή κάποια άλλα προειδοποιητικά σημεία της
πάθησης, μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί το
πρώτο κάταγμα. Τα πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα αφορούν τη σπονδυλική στήλη, τα ισχία και τους καρπούς. Τα κατάγματα
του ισχίου και του καρπού συμβαίνουν πάντοτε μετά από έναν ελαφρό τραυματισμό,
ενώ συνοδεύονται από πόνο. Αντίθετα, τα
σπονδυλικά κατάγματα συμβαίνουν συχνά

χωρίς να προηγηθεί τραυματισμός και αρκετές φορές δεν συνοδεύονται από πόνο
στη ράχη ή στη μέση. Απώλεια ύψους και
κύφωση αποτελούν όψιμες εκδηλώσεις της
οστεοπόρωσης και οφείλονται σε σπονδυλικά κατάγματα. Ο κίνδυνος των οστεοπορωτικών καταγμάτων αυξάνει με την ηλικία.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου
για την οστεοπόρωση:
Υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων
κινδύνου για την οστεοπόρωση, οι τροποποιήσιμοι δηλαδή αυτοί που μπορούν
να διορθωθούν από δική μας παρέμβαση
όπως είναι
• το κάπνισμα
• το χαμηλό σωματικό βάρος (<57 kg)
• η κατάχρηση αλκοόλ
• η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου
• η καθιστική ζωή και η απουσία σωματικής άσκησης
• η μειωμένη όραση
• οι παρατεταμένες πτώσεις
• και οι μη τροποποιήσιμοι ή προκαθορισμένοι όπως είναι
• η ηλικία
• το φύλο
• η καυκάσια φυλή
• η εμμηνόπαυση
• το οικογενειακό ιστορικό
• προηγούμενο κάταγμα
• κάποια φάρμακα (κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά, ηπαρίνη...)
• κάποια νοσήματα (ρευματοειδής αρθρί-

τιδα, υπερθυρεοειδισμός, ηπατική και
νεφρική ανεπάρκεια...).

Πώς γίνεται η διάγνωση
οστεοπόρωσης
Η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται
βασικά με δύο τρόπους. Αρχικά, με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, με τη μέθοδο της
δέσμης φωτονίων διπλής ενέργειας (DEXA).
Η μέθοδος αυτή είναι σύντομη, αναίμακτη
και ο εξεταζόμενος απορροφά ασήμαντη
ακτινοβολία. Οι μετρήσεις γίνονται κυρίως
στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Έτσι,
Όστεοπενία’ έχει όποιος εμφανίζει τιμές -1,0
έως -2,5, ενώ ’Οστεοπόρωση’ όποιος βρίσκεται με τιμές πιο κάτω από το -2,5. Όταν οι
τιμές είναι χαμηλότερες του -3,5 τότε πρόκειται για ‘Βαριά οστεοπόρωση’.
Η μέτρηση της οστικής μάζας γίνεται τόσο
για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης όσο και
για την παρακολούθηση του αποτελέσματος
της θεραπείας. Παράλληλα, μετρώνται και
οι οστικοί δείκτες με ειδικές εργαστηριακές
εξετάσεις αίματος και ούρων, για τη μέτρηση του οστικού μεταβολισμού.
Με αυτούς εντοπίζεται και υπολογίζεται
με σημαντική ακρίβεια ο ρυθμός απώλειας
της οστικής πυκνότητας. Η περιοδική μέτρηση των δεικτών αυτών είναι πολύ σημαντική για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Ποιά είναι η θεραπεία της
οστεοπόρωσης:
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται γα τη
θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και που αναστέλλουν την οστική απορρόφηση ή αυξάνουν την οστική παραγωγή,
είναι τα παρακάτω:

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

•Διφωσφονικά
•Εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρογόνων
•Τεριπαρατίδη
•Παραθορμόνη
•Δενοσουμάμπη
•Ασβέστιο
•Βιταμίνη D
Το ποιο φάρμακο από τα παραπάνω θα
χρησιμοποιηθεί και αν το φάρμακο αυτό
θα συνδυαστεί ή όχι και με ασβέστιο ή/και
βιταμίνη D, καθορίζεται από το θεράποντα
γιατρό.

Πώς προλαμβάνεται η οστεπόρωση:
Όλες οι γυναίκες ανεξάρτητα από την
ηλικία τους αλλά και οι άνδρες ,θα πρέπει
να έχουν σωστή ενημέρωση για το τι σημαίνει οστεοπόρωση και πως μπορούν να την
προλάβουν. Το «κτίσιμο» δυνατών οστών
κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη
της οστεοπόρωσης σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Στα προληπτικά μέτρα που συνιστώνται για
την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνονται η σωστή διατροφή σε γαλακτοκομικά, που είναι η κύρια πηγή του ασβεστίου,
η συνεχής, καθημερινή, αν είναι δυνατόν,
σωματική άσκηση, και η αποφυγή αλκοόλ
και καπνίσματος.

Βιβλιογραφία
Gustavo Duque, Michael Kirby, Stanley
Lipschitz : Οστεοπόρωση-Ένας οδηγός για
επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ιατρικές Εκδόσεις Βαγιονάκης, 2012.
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Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
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ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
Τηλ.: 6946-394990

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

στην Γκούρα
43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ
- ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
Τηλ.: 6934194196
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΔΙΩΡΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.
τηλ.: 6973 205598

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

ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με
το νόμο: Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν
θέσεις της εφημερίδας
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H AYTONOMH EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Γράφει ο
Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος
Ιστορικός –
συγγραφέας,
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος,
υποψήφιος
Διδάκτωρ
Το άρθρο έχει δημοσιευθεί στο προσωπικό του ιστολόγιο
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και χρήση
μέρους ή του συνόλου αυτού, με την
βασική προϋπόθεση
και υποχρέωση της
αναφοράς των στοιχείων του γράψαντος
και και του προαναφερόμενου λινκ που
βρίσκεται καταχωρημένο".

Το έτος 1912 οι Αλβανοί απέσπασαν από τους Νεότουρκους την
εδαφική διασαφήνιση της περιοχής
τους. Με την κίνησή τους αυτή το
«εκκολαπτόμενο» Αλβανικό κράτος
μέσω της Τουρκικής κυβερνήσεως
αποκτούσε όρια εντός των οποίων
βρίσκονταν τα βιλαέτια των Ιωαννίνων, της Σκόδρας, καθώς και τμήματα των βιλαετίων του Μοναστηρίου και του Κοσσυφοπεδίου.

Το πρωτόκολλο της
Φλωρεντίας Ιταλίας
(13 Φεβρουαρίου 1914)

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων 1912 – 1913 η Ελλάδα
απελευθέρωσε την Βόρειο Ήπειρο
από τους Τούρκους και τους συμμάχους τους Αλβανούς. Πιο συγκεκριμένα, τα Βορειοηπειρωτικά αυτά
εδάφη είχαν καταληφθεί από τον
ελληνικό στρατό αμέσως μετά την
πτώση των Ιωαννίνων που σημειώθηκε την 21η Φεβρουαρίου του
έτους 1913. Η Ελλάδα τότε πρότεινε
την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για
την τύχη της Β. Ηπείρου. Η πρόταση όμως αυτή απορρίφθηκε από τις
Μεγάλες Δυνάμεις σε συνδιάσκεψη
που πραγματοποίησαν στο Λονδίνο
τον Αύγουστο του έτους 1913. Ειδικότερα, η Ιταλία υπήρξε εκείνη που ουσιαστικά εκβίασε την Ελλάδα συνδέοντας την τύχη της Β. Ηπείρου με αυτή των νησιών του
Αιγαίου (περιοχή Δωδεκανήσων). Αποφασίστηκε ότι τα
όρια Ελλάδος και Αλβανίας θα καθορίζονταν από Επιτροπή με κριτήρια τον εθνολογικό χαρακτήρα και την γλώσσα των κατοίκων.
Έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του έτους 1914,
υπογράφτηκε στην Φλωρεντία της Ιταλίας το ομώνυμο
πρωτόκολλο μεταξύ των Μεγ. Δυνάμεων με το οποίο και
καθορίστηκε η χάραξη των Αλβανικών συνόρων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, η Κορυτσά, η Χιμάρα, οι
Άγιοι Σαράντα, το Βουθρωτό, το Αργυρόκαστρο, το Δέλβινο και η νήσος Σάσων παραχωρούνταν στην Αλβανία.
Απο την άλλη, η Ελλάδα καλούνταν να εκκενώσει από τα
στρατευματά της τα προαναφερθέντα βορειοηπειρωτικά

εδάφη μέσα σε ένα μήνα και παράλληλα να εγγυηθεί ότι
δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τα σύνορα αυτά. Η Ελλάδα
αποδέχτηκε τις επιταγές του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας, ζητώντας όμως εγγυήσεις για την ασφάλεια, την ελευθερία στην εκπαίδευση και την ελευθερία στην άσκηση
των θρησκείας των κατοίκων της Βορείου Ηπείρου.

Επανάσταση Βορειοηπειρωτών –
Ένοπλος Αγώνας – Ανατροπή
πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας
Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου δεν αποδέχθηκαν τα
συμφωνηθέντα και υπογραφέντα στην Φλωρεντία. Αποφάσισαν να μην υποκύψουν και να αντισταθούν ενόπλως.
Μία εβδομάδα μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου της
Φλωρεντίας και πριν αποχωρήσουν τα ελληνικά στρατεύματα, την 17η Φεβρουαρίου του έτους 1914 συγκαλέστηκε στο Αργυρόκαστρο Επαναστατική Συνέλευση, η
οποία προχώρησε στην ανακήρυξη της Βορείου Ηπείρου

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

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α

ΚΙΑΤΟ, 20200

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΜΕΡΟΣ Γ΄

σε «Αυτόνομον Πολιτείαν» (Αυτόνομη Δημοκρατία της
Βορείου Ηπείρου).
Συγκροτήθηκε πενταμελής προσωρινή Επαναστατική
Κυβέρνηση με πρόεδρο τον Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφο (τέως διοικητή της Ηπείρου και μετέπειτα υπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδος) και μέλη τους Σ. Σπηρομήλιο,
Μητροπολίτη Κορυτσάς Γερμανό, Μητροπολίτη Δρϋινουπόλεως Βασίλειο, Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης
Σπυρίδων (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος). Να σημειωθεί ότι όλα αυτά συνέβησαν δίχως
την υποστήριξη της Ελλάδας, η οποία βρισκόταν διπλωματικά σε πολύ δύσκολη θέση λόγω των δεσμεύσεων
που είχε αναλάβει με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας.
Ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός ύψωσε τη σημαία
της Αυτονόμου Ηπείρου και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στις ενέργειες της Κυβέρνησης Ζωγράφου
οργανώθηκαν υπό την διοίκηση του πατριώτη Συνταγματάρχη Δ. Δούλη εθελοντικά στρατιωτικά σώματα και «ιεροί λόχοι», όπου εντάχθηκαν οι Έλληνες Βορειοηπειρώτες. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία
δια των όπλων οι αλβανικές επιδρομές και οι φύλαρχοι
της περιοχής, απελευθερώθηκε η Βόρειος Ήπειρος και
υποχρεώθηκαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι Αλβανοί
να υπογράψουν την 17η Μαΐου του έτους 1914 το Πρωτόκολλο της Κερκύρας.
Το κίνημα αυτό της Αντίστασης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών χαιρετίστηκε από τον Τύπο με ενθουσιασμό.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Α. Μαγκρίνι, απεσταλμένος της
εφημερίδας «Αιών» του Μιλάνου, έγραφε σχετικώς: «Οι
Ηπειρώτες απήντησαν εις την Ευρωπαϊκήν πίεσιν δια
της επαναστάσεως. Απεφάσισαν να υπερασπίσουν διά
των όπλων τα δίκαιά των και ανεκηρύχθησαν αυτόνομοι. Αλλά περισσότερον παρά εις τα όπλα η δύναμίς των
έγκειται εις το δίκαιον της υποθέσεώς των και εις την ηθικήν υποστήριξην, η οποία δεν πρέπει, ούτε ημπορεί να
παύση να τους παρέχεται από όλην την φιλελευθέραν Ευρώπην. Και ενώ δεν δυνάμεθα να εύρωμεν αρκετούς και
κατάλληλους λόγους διαμαρτυρίας και παραπόνων κατά
της εξωτερικής πολιτικής της Ιταλικής Κυβερνήσεως, η
οποία απαρνείται τας αρχάς της Εθνικής μας παλιγγενεσίας και εξευτελίζει την ιστορίαν της πατρίδος μας, είμεθα
ευτυχείς, διότι η υπέροχος Ηπειρωτική επανάστασις πιστοποιεί επισήμως εις όλην την Ευρώπην ότι δεν ημπορεί να αποφασίζει όπως το έπραξε, αδιαμαρτυρήτως, την
δολοφονίαν ενός λαού».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση.
Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Καθηµερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

«Στα δύσκολα» από την αρχή ο Παμβοχαϊκός
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του
πρωταθλήματος της Α1 Volley League
«Πάμε Στοίχημα» 2017 - 2018. Το παρόν της έδωσε φυσικά και η ομάδα
του Παμβοχαϊκού δηλώνοντας έτοιμη
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του
πρωταθλήματος. Την ομάδα εκπροσώπησαν, ο πρόεδρος του ΤΑΑ Ιωάννης
Σταμπεδάκης και ο αντιπρόεδρος Κ.
Γκουμότσιος, ενώ παρευρέθηκαν οι
αθλητές του Παμβοχαικού, Ανέστης
Δαλακούρας και Άγγελος Γεωργίου.
Παρών στην εκδήλωση και ο προπονητής Κώστας Δεληκώστας, ο οποίος
μετά την επιτυχημένη πορεία στη σεζόν 2016-17 και την 4η θέση στην κανονική περίοδο παρέμεινε στον πάγκο
της ομάδας με συνεργάτες τον Χρήστο
Βαρδή και τη Βίκυ Νεντή που θα έχει
και την επιμέλεια των στατιστικών.
Από την ομάδα της σεζόν 201617 έμειναν ο Δημήτρης Νανόπουλος
(ακραίος που αγωνίζεται και διαγώνιος) και ο Άγγελος Γεωργίου (πασαδόρος). Αποκτήθηκαν τέσσερις ξένοι και
έξι Έλληνες. Οι ξένοι είναι ο Ρώσος
Ευγκένι Καρπίνσκι (διαγώνιος από την
Μπελογκόριε), ο Αμερικανός Τρέβορ
Βεϊσκιρσερ (ακραίος), ο Βραζιλιάνος
Τζούνιορ Γκλάστον (πασαδόρος) και ο
Βραζιλιάνος Περίνι ντε Αβίζ Ρικάρντο
(Μακάμπι Τελ Αβίβ).
Ο λίμπερο Δημήτρης Γκαράς ήρθε
από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης
Σαρικεΐσογλου αποκτήθηκε από την
Κύζικο Νέας Περάμου και επέστρεψε
στον Παμβοχαϊκό μετά από δύο χρόνια, ο κεντρικός Νίκος Καρατζάς από
τον ΑΟΠ Κηφισιάς, ο διεθνής ακραίος
Ανέστης Δαλακούρας που επέστρεψε
από το αυστριακό πρωτάθλημα όπου
αγωνίστηκε με την Ποσογίλνιτσα, ο
κεντρικός Θεόδωρος Βουλκίδης από
τη Νίκη Αιγινίου και ο διεθνής με την
Εθνική εφήβων ακραίος Φροίξος Κωτσάκης από την Καλαμάτα 80.

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Volley League
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Εθνικός Πειραιώς - Παναχαϊκή
ΠΑΟΚ - ΑΟΠ Κηφισιάς
Ηρακλής Χαλκίδας - Ηρακλής

Φοίνικας Σύρου - ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου
Παναθηναϊκός - Εθνικός Αλεξ.
Παμβοχαϊκός - Ολυμπιακός ΣΦΠ
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Παμβοχαϊκός - Εθνικός Πειραιώς
Παναχαϊκή - ΠΑΟΚ
ΑΟΠ Κηφισιάς - Ηρακλής Χαλκίδας
Ηρακλής - Φοίνικας Σύρου
ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός ΣΦΠ - Εθνικός Αλεξ.

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΠΑΟΚ - Παμβοχαϊκός
Ηρακλής Χαλκίδας - Παναχαϊκή
Φοίνικας Σύρου - ΑΟΠ Κηφισιάς
Παναθηναϊκός - Ηρακλής
Εθνικός Αλεξ. - ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου
Εθνικός Πειραιώς - Ολυμπιακός ΣΦΠ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Παμβοχαϊκός - Ηρακλής Χαλκίδας
Εθνικός Πειραιώς - ΠΑΟΚ
Παναχαϊκή - Φοίνικας Σύρου
ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός
Ηρακλής - Εθνικός Αλεξ.
Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου

ΓΡΑΦΕΙΑ

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Φοίνικας Σύρου - Παμβοχαϊκός
Ηρακλής Χαλκίδας - Εθνικός Πειραιώς
Παναθηναϊκός - Παναχαϊκή
Εθνικός Αλεξ. - ΑΟΠ Κηφισιάς
ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου - Ηρακλής
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός ΣΦΠ
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Παμβοχαϊκός - Παναθηναϊκός
Εθνικός Πειραιώς - Φοίνικας Σύρου
ΠΑΟΚ - Ηρακλής Χαλκίδας
Παναχαϊκή - Εθνικός Αλεξ.
ΑΟΠ Κηφισιάς - ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου
Ολυμπιακός ΣΦΠ - Ηρακλής

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Εθνικός Αλεξ. - Παμβοχαϊκός
Παναθηναϊκός - Εθνικός Πειραιώς
Φοίνικας Σύρου - ΠΑΟΚ
ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου - Παναχαϊκή
Ηρακλής - ΑΟΠ Κηφισιάς
Ηρακλής Χαλκίδας - Ολυμπιακός ΣΦΠ
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Παμβοχαϊκός - ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου
Εθνικός Πειραιώς - Εθνικός Αλεξ.
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Ηρακλής Χαλκίδας - Φοίνικας Σύρου
Παναχαϊκή
- Ηρακλής
Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟΠ Κηφισιάς
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Ηρακλής - Παμβοχαϊκός
ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου - Εθνικός Πειραιώς
Εθνικός Αλεξ. - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - Ηρακλής Χαλκίδας
ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναχαϊκή
Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός ΣΦΠ
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Παμβοχαϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς
Εθνικός Πειραιώς - Ηρακλής
ΠΑΟΚ - ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου
Ηρακλής Χαλκίδας - Εθνικός Αλεξ.
Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός ΣΦΠ - Παναχαϊκή

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Παναχαϊκή - Παμβοχαϊκός
ΑΟΠ Κηφισιάς - Εθνικός Πειραιώς
Ηρακλής - ΠΑΟΚ
ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου - Ηρακλής Χαλκίδας
Εθνικός Αλεξ. - Φοίνικας Σύρου
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131

ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

www.rapgroup.gr

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ECORAP

ΡΑΠEΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ERMIONIDAS P.C.

Κ ΔΑ Υ
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

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

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

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

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

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

