Με άλλη ματιά
στα γεγονότα

apMedia News

Μια άλλη ματιά
στα γεγονότα

15NΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,

∆ημήτρης Ραψωμ
Προστατεύουμε τις θάατιώτης:
στηρίζουμε τις επιχε λασσές μας,
ιρήσεις μας!
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ΤΗΤΑ

Στο Λουτράκι, που
αποτελεί και την
αιχμή
του δόρατος στην
τουριστική βιομηχα
νία της
Κορινθίας, βρέθηκα
ν εχθές το απόγευμ
α ο
υποψήφιος Πρόεδρ
ος για το Επιμελη
τήριο
με τον συνδυασ
μό «Επιχειρηματική
Συνεργασία για το αποτέλε
σμα», ∆ημήτρης
Ραψωματιώτης, οι υποψήφ
ιοι σύμβουλοι και
τα
στελέχη του συνδυασ
μού από την περιοχή
.
Στη συνάντηση αυτή
συζητήθηκε ο σχεδιασμός και το πλαίσιο
της δράσης που
αφορά
την προστασία των
θαλασσών και ακτών
της
Κορινθίας, από το
∆ερβένι μέχρι το
Λουτράκι
και τους Αγίους
Θεοδώρους. Πρόκειτ
αι για
μία από τις πιο
σημαντικές δράσεις
που θα
λάβει χώρα από
την επομένη των
εκλογών,
με συγκεκριμένες
και άμεσες πρωτοβ
ουλίες
στις οποίες το επιμελη
τήριο προτίθεται
να
προβεί.
Το μήνυμα αυτό,
αφορά
Συγκεκριμένα, μετά
πρώτης

ματίες. Η προστασ
ία των θαλασσών
μας είναι
αυτοσκοπός, και
οι καθαρές ακτές
για
ασφαλή χρήση από
τους λουόμενους,
χωρίς
προβλήματα, είναι
υποχρέωση όλων
μας.
Το Επιμελητήριο
δεσμεύεται ότι
θα συγκεντρώσει και θα
συντονίσει τους
επαγγελματικούς φορείς
και τους επιχειρη
ματίες
που έχουν άμεση
σχέση με τη θάλασσα
και
τον τουρισμό, έτσι
ώστε να προωθη
θούν
όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες που
θα επιφέρουν άμεσες λύσεις,
όπου χρειάζεται.
Με τη δική μας
προεδρία δεσμευ
όμαστε ότι το Επιμελη
τήριο θα πρωτοσ
τατήσει,
θα συμμετέχει ενεργά,
θα στηρίξει και θα
συνεργαστεί σε οποιαδή
ποτε προσπάθεια
και
πρωτοβουλία όλων
των αρμοδίων φορέων
την οργάνωση της προς
την κατεύθυνση
δράσης μας με θέμα
αυτή (δήμοι, περιφέ«Προστατεύ- ρεια, υπουργ
είο, βουλευτές,
ουμε τις θάλασσ
ΕΛΚΕΘ
ές μας, διατηρ
Ε, επιούμε κα- στημονικοί φορείς)
θαρές τις ακτές
επιδιώκοντας
μας, κολυμπάμε
την
άμεση
εφαρμογή μέτρων
άφοβα,
στηρίζουμε τις
αντιμετώπιεπιχειρήσεις μας!»
σης και προστασ
ίας των θαλασσώ
που
θα περιλαμβάνει
ν μας, κατά
μήκος της Κορινθι
μια σειρά ενεργειώ
ακής ακτογραμμής.
ν με
σκοπό την προστασ
Το μήνυμά μας,
ία του Κορινθιακού
σαφές·
και
Σαρωνικού κόλπου,
Συνεργαζόμασ
πηγή ζωής για
τε και αγωνιζ
όλους για
όμαστε
μας, τους πολίτες
την προστασία
που κατοικούμε
και
αναβάθμιση του
σε αυτόν τόπου
τον τόπο, ως λουόμεν
μας, με πράξεις
οι αλλά και ως επαγγελ
,
υπευθυ
νότητα
- και σεβασμό.»

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η
ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ:

Προστατεύουμε τον
Κορινθιακό, στηρίζουμε
τις επιχειρήσεις μας!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
το πέρας της συνάντη
σης αυτής ο κ.
∆ημήτρης Ραψωμα
τιώτης
έκανε την παρακάτ
ω δήλωση:
«Με τη συμβολι
κή μας παρουσ
ία στην
πόλη του Λουτρακ
ίου, επιδιώκουμε
να στείλουμε ένα μήνυμα
που αποτελεί και
μια
από
τις βασικές δεσμεύσ
εις του συνδυασμού
μας
και επομένως μια
από τις άμεσες προτερα
ιότητές μας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜ
-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Γιάννης Κ. Αθανα

Ιδιοκτήτης καταστήματοςσάκος
οικιακών ειδών
Υποψήφιος στο Εµπορικ
ό Τµήµα

Ο Γιάννης Κ. Αθανασά
κος γεννήθηκε στην
λωσε στην Κόρινθο,
Αθήνα και μεγάόπου και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη
η. Ακολούθησαν σπουδές
νομικά και το Marketin
ρηματικά πλέον, το
g , σπουδές που αξιοποιήθ στα Οικο2004. Ο,
ηκαν, επιχειΕμπορίου με τα οικιακά μόλις 26 ετών τότε, Γιάννης μπαίνει
στον κόσμο του
είδη και τα έπιπλα
Καταγράφει εμπειρία
να είναι ο κλάδος της
ενασχόλησής του.
αρχικά ως στέλεχος
της Παν Ζουμπέκα
χεια, ως επιχειρημ
ς ΑΕΒΕ και στη συνέατίας ο ίδιος, με το
Κατάστημα Joy and
Ισθμό της Κορίνθου
Home που εδρεύει
(εντός του
στον
Κατέρχεται στις εκλογές πολυκαταστήματος Ζουμπέκα σαν shop
in
shop).
του
Επιμελητ
ηρίου Κορινθίας με
χειρηματική Συνεργασ
τον Συνδυασμό «Επιία για το Αποτέλεσ
μα» του Δημήτρη
Ραψωματιώτη.
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Παπαδημητρίου

Ιδιοκτήτης επιχείρησηςΘανάσης
εστίασης - ταβέρνας
Υποψήφιος στο Τµήµα
Υπηρεσιών

Κατέρχεται στα κοινά
του Επιμελητηρίου
θίας για πρώτη φορά
της
και ύστερα από παρότρυν ΚορινΣτόχος και επιδίωξή
ση φίλων.
του είναι ένα Επιμελητ
ήριο με ανοιχτές πόρτες. Ένα
Επιμελητήριο το οποίο
πλευρό του επιχειρημ
θα στέκεται στο
ατία, θα τον βοηθά
στα ζητήματα που
δίνει τα εργαλεία
αντιμετωπίζει, θα του
για να προοδεύει και
να αναπτύσσεται.
Ο Θανάσης Παπαδημ
ητρίου διατηρεί
επιχείρηση εστίασης
Ηραίου στο Λουτράκ
στη λίμνη
ι, με την επωνυμία
«Ήρα». Τη δημιούργη
το 1993, ο ίδιος ανέλαβε
σε ο πατέρας του
τα ηνία της το 2010.
Όσοι τον γνωρίζου
δραστήριο, καλό και
ν μιλούν για έναν
αγαπητό επαγγελμ
ατία.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

4.200.000€ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

προϊόν της αγαστής συνεργασίας τους τα
τελευταία 2,5 χρόνια και είναι καίρια για την
αγροτική και τουριστική ανάπτυξη, αλλά και
για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της
περιοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας
■ σελ. 2
ζωής των κατοίκων.

Ανακοίνωση σημαντικών έργων για το δήμο
Βέλου-Βόχας έγινε μετά τη συνάντηση της
Τρίτης 10 Οκτωβρίου μεταξύ του Δημάρχου Βέλου Βόχας με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας. Τα έργα που ανακοινώθηκαν
σύμφωνα με τους δύο άνδρες, αποτελούν

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ "ΑΚΑΜΑΣ"

Συνάντηση με την
Ειδική Γραμματέα
διαχείρισης ΕΣΠΑ
Με σκοπό τη χρηματοδότηση
νέων μεγάλων έργων
■ σελ. 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΖΟΣ

Ο αινιγματικός
και πολυτάλαντος
Μπολατιώτης
καλλιτέχνης του
Μεσοπολέμου

■

Επιτυχίες χωρίς τέλος για
τον Αργύρη Κωνσταντίνου

1ος το 2016
1ος και το 2017!

■ σελ. 12-13

Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού
στο Φενεό σελ. 23

■ σελ. 14

ΥΓΕΙΑ

Αιφνίδιος θάνατος αθλητών
Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ, ειδικός καρδιολόγος

■ σελ. 21

Στο επίσημο κύπελλο Εγχρώμων και Μαύρων
Ζωνών Καράτε Νοτίου Ελλάδος, τόσο σε
αριθμό μεταλλίων όσο και στην κατάταξη
ανάμεσα σε όλους τους συλλόγους!
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Έργα ύψους 4.200.000,00€
στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Ανακοινώθηκαν στη συνάντηση του δημάρχου Βέλου-Βόχας με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
στις δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας
Καλλίρης, η συνάντηση έγινε
για να προγραμματιστούν και
να δρομολογηθούν έργα για το
δήμο Βέλου-Βόχας. Τονίζοντας
την αγαστή συνεργασία Αντιπεριφέρειας και δήμου ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας ανέλυσε
διεξοδικά τα εντεταγμένα έργα.

Ξ

εκινώντας από τα εγγειοβελτιωτικά έργα ο Πελοπίδας Καλλίρης
ανέφερε ότι: «αυτή τη στιγμή
έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά έργα,
ύψους 832.000 €, τα οποία ουσιαστικά είναι ανάπτυξη, γιατί αυτά τα έργα
δυναμώνουν το προϊόν της κορινθιακής γης και τα καλλιεργήσιμα εδάφη.
Τα έργα αυτά έχουν παραδοθεί, έτσι
ώστε να έχουμε άρδευση σε όλες τις
περιοχές και να μπορούν οι παραγωγοί μας να έχουν καλύτερη παραγωγή και άρα καλύτερη οικονομική
ανάπτυξη στον τόπο μας. Εκκρεμούν
και προγραμματίζονται και άλλα έργα
ύψους 360.000€
που θα γίνουν
ΑΓΑΣΤΗ
μέσα στην επόΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
μενη διετία, τα
οποία είναι εξίσου σημαντικά
για την οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής, μιας
και το νερό είναι
πολύ σημαντικό
στην παραγωγή.
Παράλληλα»
συνέχισε ο Αντι Την ιδιαίτερα καλή
περιφερειάρχης,
συνεργασία που έχει με
«εκτός από τα
την Αντιπεριφέρεια τόνισε
εγγειοβελτιωτιο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
κά έργα, έχουμε
υπογραμμίζοντας ότι
ένα προγραμτα έργα αυτά, τα οποία
είναι πολύ σημαντικά,
ματισμό άλλων
αποτελούν προϊόν μιας
έργων με συεξαιρετικής συνεργασίας,
γκεκριμένο
πάνω από 2,5 χρόνων. Η
χρονοδιάγραμσυνεργασία αυτή απέδωσε
μα. Έχουμε μια
και απλά αναμένουμε
προγραμματική
τα διαδικαστικά για να
σύμβαση για να
ολοκληρώσουμε αυτά τα
σημαντικά έργα, κατέληξε.
κατασκευαστεί
ο δρόμος Αγίας Μαρίνας Βέλου προϋπολογισμού
550.000€ ο οποίος θα ενταχθεί σύντομα και θα δημοπρατηθεί μέχρι το
Μάρτιο του 2018.
Επίσης, έχει παραδοθεί μελέτη από
το δήμο για τη σύνδεση από την έξοδο της Νέας Εθνικής στο Ζευγολατιό
μέχρι το Γυμνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού προϋπολογισμού 163.000€ το
οποίο και αυτό θα ενταχθεί την ίδια
περίοδο. Παράλληλα, έχουμε μια

Πελοπίδας Καλλίρης και Αννίβας Παπακυριάκος συναντήθηκαν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου και
συνεργάστηκαν για την δρομολόγηση σημαντικών έργων για το δήμο Βέλου-Βόχας
εργολαβία σε εξέλιξη που είναι ένα
έργο προϋπολογισμού 1.000.000€
και αφορά το δρόμο Βέλο-ΤαρσινάΣτιμάγκα-Βοχαϊκό και στο οποίο έχει
ήδη αναλάβει ο ανάδοχος και εκτελείται. Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίασή
του ενέκρινε την προγραμματική για
ολοκλήρωση κάποιων εργασιών στο
Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου.
Σε εκκρεμότητα βρίσκονται δύο
σημαντικά έργα της περιοχής, που
είναι οι δύο κόμβοι στο Βραχάτι και
στο Ζευγολατιό στην παλιά εθνική. Ο
ένας αφορά τη σύνδεση του Κλειστού
Γυμναστηρίου και ο άλλος τη σύνδεση
της γέφυρας του Βραχατίου λίγο δυτικότερα. Ο προϋπολογισμός της μελέτης που βρίσκεται προς έγκριση στην
αποκεντρωμένη, είναι 1.800.000€.
Επίσης στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες του εξωτερικού χώρου του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου. Τη μελέτη θα την
κάνει ο δήμος Βέλου-Βόχας, με προϋπολογισμό περίπου 200.000 ευρώ,
ώστε να είναι ένα χώρος αναψυχής,
βόλτας και να έχει ένα πράσινο και
ωραίο περιβάλλον, δίπλα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, το οποίο
ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό λιμάνι, στην περιοχή του Κορινθιακού.
Επίσης στην Αποκεντρωμένη προς
έγκριση βρίσκεται η κυκλοφοριακή
μελέτη που έχει υποβληθεί για την
πλατεία Μπολατίου, προϋπολογισμού
100.000 €.
Συνολικά», κατέληξε ο Πελοπίδας
Καλλίρης «τα έργα που έχουμε προγραμματίσει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα είναι 4.200.000€».

Άριστη συνεργασία
Αναφερόμενος στη συνεργασία
του με το δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας τόνισε ότι έχουν μια εξαιρετική
συνεργασία, ενώ αναφέρθηκε στη
σπουδαιότητα, την οποία έχει αυτός ο προγραμματισμός των έργων
αφού ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι
ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος, ιδιαίτερα

την καλοκαιρινή περίοδο και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της περιοχής.
Καταλήγοντας ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας αναφέρθηκε σε κάποια έργα πέραν των ανακοινωθέντων για τα οποία υπάρχει συζήτηση
για την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ
και τα οποία θα συνδράμουν κι αυτά
στην ανάπτυξη της περιοχής.

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

διανομή κατ’ οίκον

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πρόσκληση για βράβευση των αριστούχων
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας Ανδρέας Σιάχος, προσκαλεί
τους νέους φοιτητές, που είναι δημότες ή μόνιμοι
κάτοικοι του Δήμου Βέλου-Βόχας και επέτυχαν
στις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2017, βαθμολογία 18.000 μορίων και άνω, να προσκομίσουν έως
και την 27η Οκτωβρίου 2017 στην υπηρεσία του
Νομικού Προσώπου (Αγίας Μαρίνας 101, Δημοτικό
Κατάστημα Βέλου, 1ος όροφος, τηλ.: 2742 360334 /
300 τα εξής δικαιολογητικά:
• Βεβαίωσης επιτυχίας από την αρμόδια δημόσια
αρχή (Δ/νση Λυκείου ή Δ/νση Δευτ/μιας Εκπαίδευσης) στην οποία θα αναγράφονται τα μόρια

εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
• Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Βέλου-Βόχας.
προκειμένου να λάβουν χρηματική επιβράβευση
και έπαινο με ανώτερο ποσό τα 500,00€ ανά αριστούχο μαθητή/τρια καθώς επίσης και έπαινο.
Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία,
η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης επιβράβευσης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ανδρέας Σιάχος

Καθαρισμός του λιμανιού Βραχατίου
από τους Loutraki Divers

To Σάββατο το πρωί 14 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Βραχατίου
βρέθηκαν οι Loutraki Divers με
σκοπό να καθαρίσουν το βυθό.
Οι δύτες που βούτηξαν ανέσυραν μια σειρά από λάστιχα και σήματα οδικής κυκλοφορίας(!) αλλά
και μια πλειάδα σκουπιδιών που
ασυνείδητοι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής είχαν πετάξει
στο βυθό της θάλασσας. Στην
προσπάθεια παρόντες ήταν ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ρόζος
αλλά και ο πρόεδρος της Ανέλιξης
Ανδρέας Σιάχος.

Συνεχίζεται
η υλοποίηση του
προγράμματος ΤΕΒΑ

Μ

ε εντατικό ρυθμό
συνεχίζεται η υλοποίηση του
προγράμματος ΤΕΒΑ
(Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων) από
τον Δήμο Βέλου –
Βόχας προς όφελος
και ενίσχυση οικογενειών που έχουν ενταχθεί
στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα το 2ημερο 28-29/9/ διανεμήθηκαν είδη διατροφής όπως λάδι φασόλια, φακές
ζάχαρη, μακαρόνια, τοματοχυμός, γάλατα, κρέμες
δημητριακών και βρεφικά γάλατα υλοποιώντας
μια ακόμη δράση του ΤΕΒΑ που πραγματοποιείται
από το 2015 καλύπτοντας αρχικά ανάγκες για περίπου 360 οικογένειες.
Και αυτή τη φορά η ανταπόκριση ήταν μεγάλη
και η προσπάθεια του Δήμου στοχεύει στο να μην
υπάρξει οικογένεια που να αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης.
Ο αριθμός των ωφελούμενων παρουσιάζει αύξηση φτάνοντας τις 400 και πλέον οικογένειες
που αριθμούν περί τα 2000 άτομα, ωστόσο το
πρόγραμμα είναι ανοικτό και μπορεί να υπάρξουν
νέες εντάξεις δικαιούχων.
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών δομών του δήμου κ. Μαρία Καλλίρη ευχαρίστησε τους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
γιατί όπως τόνισε η υλοποίηση του ΤΕΒΑ είναι ένα
δύσκολο έργο με μεγάλες ευθύνες, όπως επίσης
τους εργαζόμενους στο δήμο και τους φορείς που
υλοποιούν με επιτυχία το κοινωνικό πρόγραμμα.
Επεσήμανε ακόμη πως η προσπάθεια τόσο η δική
της όσο και του Δήμου, θα είναι διαρκής ώστε να
ενταχθεί   όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός
ωφελουμένων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
επιβίωσης.
*Να σημειωθεί πως από το 2017 πλέον, μέσω
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)λαμβάνουν το ΤΕΒΑ  μόνο εκείνοι που είναι
ωφελούμενοι του προγράμματος (ΚΕΑ) .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Φίλοι του βιβλίου και των αναγνωσμάτων, φίλοι της καλής παρέας και
της συζήτησης με νόημα και αγάπη για τη σκέψη, ελάτε να δημιουργήσουμε μια ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ στο Ζευγολατιό.
Ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι αγαπούν το διάβασμα και την καλή κουβέντα,
ακόμα κι αυτοί που αγαπούν τις ιστορίες και τη γνώση και δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν αλλά επιθυμούν να… ακούσουν.
Οι συναντήσεις θα γίνονται 2 φορές το μήνα και τα θέματα θα ποικίλουν
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας.
Πρώτη συνάντηση για ενημέρωση:
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 Ώρα: 19:30
Αίθουσα Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας
Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας
Τηλ. για πληροφορίες: 6973 939092 (Δήμητρα Τσεπεντζή)
Υπεύθυνη προγράμματος & εμψύχωσης: Μαρία Παπανικολάου

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Συνεχίζεται το έργο της ανάπλασης
πεζοδρομίων στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου

Συνάντηση με την Ειδική
Γραμματέα διαχείρισης ΕΣΠΑ
για τη χρηματοδότηση
νέων μεγάλων έργων
Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου ο
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος βρέθηκε στο
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνάντηση με την
ειδική γραμματέα διαχείρισης
του ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα,
σε μια προσπάθεια να προωθηθούν και να χρηματοδοτηθούν

νέα μεγάλα έργα για το δήμο
Σικυωνίων από το ΕΣΠΑ 20142020.
Στη συνάντηση αναλύθηκαν
οι προτάσεις του δήμου Σικυωνίων για τα έργα ύδρευσης, το
υπόλοιπο τμήμα των αποθηκών
ΑΣΟ αλλά και αναπλάσεις πεζοδρομίων, κλπ.

Με 60% έκπτωση υπογράφτηκε η
σύμβαση για τη συνέχιση της ανάπλασης
Πεζοδρομίων στη χερσαία ζώνη λιμένος
Κιάτου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες
επισκευής – συντήρησης τμημάτων των
πεζοδρομίων της χερσαίας ζώνης του
λιμένα Κιάτου, στο βόρειο πεζοδρόμιο
της οδού Καλογεροπούλου και στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος.
Ειδικότερα θα γίνουν επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, αντικαταστάσεις πλακο-

Πρόταση για να λυθεί το πρόβλημα
με τα αδέσποτα
Γράφει ο
ΝΊΚΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΦΆΝΟΥΣ
Πολιτικός
Επιστήμων MSc

Ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια
υπάρχει σε πολλούς δήμους της χώρας μας
αφορά τα αδέσποτα ζώα. Κατά καιρούς ακούμε για περιστατικά με επιθέσεις αδέσποτων
σκύλων σε πολίτες. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα
σοβαρό αφού σχετίζεται με τη δημόσια υγεία
και την ασφάλεια των πολιτών. Φυσικά δεν
ευθύνονται σε κάτι τα ίδια τα αδέσποτα. Την
ευθύνη την έχουμε εμείς οι άνθρωποι γιατί
εμείς «δημιουργούμε» τα αδέσποτα και δεν
έχουμε καταλάβει ότι τα ζώα δεν είναι παιχνίδια αλλά συναισθανόμενα πλάσματα. Άρα πρέπει κι αυτά να προστατευτούν και να λάβουν
τη φροντίδα που τους αξίζει αφού πρόκειται
για ζώα εγκαταλελειμμένα που σε πολλές περιπτώσεις ταλαιπωρούνται από την πείνα ή
από ασθένειες.
Αρκετοί δήμοι έχουν κάνει προσπάθειες
επίλυσης του προβλήματος αλλά οι περισσότεροι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από
τη νομοθεσία ώστε να υπάρξει οριστική λύση
(δηλαδή δημιουργία κυνοκομείου) είτε λόγω
οικονομικών δυσκολιών είτε λόγω άλλων
προτεραιοτήτων. Συνήθως ευαισθητοποιημένοι εθελοντές προσπαθούν, αφιερώνοντας

προσωπικό χρόνο και αρκετές φορές και χρήματα, να φροντίζουν τα αδέσποτα.
Επειδή για τους περισσότερους δήμους η
δημιουργία και η λειτουργία κυνοκομείου είναι
σχεδόν αδύνατη, καταθέτω δημόσια μια εναλλακτική πρόταση για την επίλυση του προβλήματος.Οι δήμοι θα πρέπει να δώσουν κίνητρα
στους πολίτες για να υιοθετούν τα αδέσποτα.
Προτείνω λοιπόν, μετά από σχετική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου του καθε δήμου,
να πληρώνουν μειωμένα δημοτικά τέλη όσοι
δημότες υιοθετούν ένα αδέσποτο ζώο και για
όσο χρονικό διάστημα το φιλοξενούν και το
φροντίζουν. Με κίνητρο μια σημαντική μείωση
στα δημοτικά τέλη θεωρώ ότι αρκετοί θα είναι
αυτοί που θα ενδιαφερθούν.
Το κόστος για τον κάθε δήμο από τα δημοτικά τέλη που θα «στερηθεί» θα είναι ελάχιστο
σε σχέση με το κόστος κατασκευής και λειτουργίας κυνοκομείου και με τον τρόπο αυτό
μπορεί να λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα με τα αδέσποτα.
Βεβαίως ο κάθε δήμος θα πρέπει να λάβει
τα μέτρα του ώστε αυτή η ρύθμιση να μην
γίνει εκμεταλλεύσιμη από επιτήδειους. Παραδείγματος χάριν, για να υπάρξει η μείωση των
δημοτικών τελών ο κάθε ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να υποβάλλει αίτηση κάθε χρόνο και
να προσκομίζει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι το ζώο που έχει στην κατοχή
του είναι υγιές και διαβιεί σε καλές συνθήκες.
Αυτή είναι μία πρόταση σε πρωτογενή μορφή που μετά από ζήμωση και συζήτηση θα
μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει βάση
για την επίλυση του προβλήματος.

στρώσεων, δημιουργία όδευσης τυφλών,
εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κλπ.
Η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης
των πεζοδρομίων θα γίνει χωρίς να επηρεάζονται ή να τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
Η παρούσα εικόνα των πεζοδρομίων
είναι άκρως κακή και επικίνδυνη για τους
χρήστες, λόγω των πολλαπλών φθορών
που έχουν παρουσιαστεί από την πάροδο
του χρόνου.

Πρόσκληση αλληλοδιδασκαλίας
από τον "Αγκαλιά-ΖΩ"
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Κάτω Διμηνιού, είναι ένας
νέος σχετικά Σύλλογος, καθώς λειτουργεί τα τελευταία
τρία χρόνια, με πολλές πρωτοποριακές και ποικίλες δράσεις.
Φέτος, δοκιμάζουμε ένα
πείραμα.Προτείνουμε τη δημιουργία μικρών τμημάτων,
όπου όποιος ενδιαφέρεται,
θα μπορεί να δείξει δωρεάν
και με τη μέθοδο της αλληλοδιδασκαλίας, κάποια δεξιότητα.
Για παράδειγμα, χειροτεχνίες, κέντημα, πλέξιμο, ξυλογλυπτική, αναπαλαίωση
επίπλων...ή ότι άλλο θα ήθελε
να μοιραστεί κάποιος με τους
υπόλοιπους...ακόμα και το
μάζεμα των χόρτων, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε με
μικρές κοντινές βόλτες. Πέρυσι, οργανώσαμε μαθήματα
ζαχαροπλασικής και μαγειρικής στο φούρνο του χωριού
μας, με τη συμμετοχή μικρών
και μεγάλων, που πραγματικά το φχαριστήθηκαν.
Στόχος είναι, να δημιουργήσουμε μικρά κύτταρα δημιουργικής
απασχόλησης,
όπου με αφορμή κάτι που
αγαπάμε να ξανασμίξουμε σε

παρέες, σε μιά προσπάθεια
να ανιχνεύσουμε όλα εκείνα
που μπορεί να μας ενώνουν
και να γίνουμε πιό ενεργοί
και πιό συμμετοχικοί.
Καλούμε λοιπόν όποιον
ενδιαφέρεται, να έρθει σε
επικοινωνία μαζί μας, να μας
προτείνει δράσεις και με τη
βοήθεια του να τις υλοποιήσουμε. Οι δράσεις μπορεί να
έχουν μικρή ή μεγαλύτερη
διάρκεια, σύμφωνα με το
χρόνο που εκείνος διαθέτει.
Για δηλώσεις συμμετοχής
μπορείται να επικοινωνείται
με το τηλ 6948080738 ή να
αποστείλεται μήνυμα στην
ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου μας (fb) : Πολιτιστικός
Σύλλογος Κάτω ΔιμηνιούΝεάπολης Κιάτου ''ΑγκαλιάΖΩ''.
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Μια νέα «Επιχείρηση
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» φιλοδοξούν να θέσουν σε
εφαρμογή τα υπουργεία Περιβάλλοντος
και Οικονομίας. Το Δημόσιο σχεδιάζει
να αναθέσει μέσω διαγωνισμού, στο

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

πρότυπο των διαγωνισμών κτηματογράφησης, την εκπόνηση και των 325
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της χώρας,
ένα για κάθε "καλλικρατικό" δήμο της
επικράτειας.
Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων (ΕΤΕπ) έχει κατ’ αρχήν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει το έργο,
το κόστος του οποίου εκτιμάται στα
300-350 εκατ. ευρώ και το υπουργείο
Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει την προεργασία για τον πρώτο διαγωνισμό.

Νέα πολεοδομικά σχέδια στους δήμους

Σ

τη χώρα μας ο πολεοδομικός
σχεδιασμός και οι χρήσεις γης
σε κάθε περιοχή καθορίζονται
μέσα από τα πολεοδομικά σχέδια.
Ετσι ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει
τι επιτρέπεται σε κάθε περιοχή, σε
ποιες υπάρχουν περιορισμοί, κοκ.
Με δύο νόμους (ν. 4269/14 και
4447/16) η πυραμίδα του πολεοδομικού σχεδιασμού τροποποιήθηκε και
πλέον το κατώτατο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού ονομάζεται
Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και εξειδικεύεται με πολεοδομικά σχέδια εφαρμογής (στα οποία έχουν συμπτυχθεί
τα παλαιότερα δύο στάδια του σχεδιασμού, η πολεοδομική μελέτη και η
πράξη εφαρμογής).
Το πρόβλημα του πολεοδομικού
σχεδιασμού στη χώρα μας είναι...
ότι είναι ατελής. Στα 17 χρόνια που
ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών
πολεοδομικών σχεδίων (1997-2014)
ολοκληρώθηκε μόλις το 16% των
μελετών που ανατέθηκαν, ενώ ακόμα 31% βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρα-


Ως προς τη χρηματοδότηση,
ο διαγωνισμός θα καλυφθεί
αρχικά μέσω της επέκτασης
δανείου που έχει ήδη λάβει
από την ΕΤΕπ το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων
για τους δήμους.
κτηριστικό είναι ότι το πρώτο γενικό
πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε 10
χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου!
Πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι το
53% της χώρας, δηλαδή 481 δημοτικές ενότητες, παραμένει χωρίς κανένα ειδικό χωρικό σχεδιασμό, δηλαδή

ακών πιέσεων, τη θέση στο σύστημα
των αστικών κέντρων της χώρας,
πιθανές περιβαλλοντικές πιέσεις, διαφαινόμενες συγκρούσεις χρήσεων
γης κλπ.».

Δύο διαγωνισμοί και πρόσληψη
ειδικού συμβούλου

η οικιστική/πολεοδομική εξέλιξη των
περιοχών αυτών απλά προχωρεί με
βάση τους γενικούς κανόνες της νομοθεσίας, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
περιοχής (βλ. «Κ» 19.12.2016).

Σαφείς χρήσεις γης
Το υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν φιλοδοξεί... να κάνει την έκπληξη
και να δρομολογήσει την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
στο σύνολο της χώρας. Για το φιλόδοξο σχέδιο έχει εξασφαλιστεί επί της
αρχής η συναίνεση της ΕΤΕπ, καθώς
η ύπαρξη σαφών χρήσεων γης σε
όλη την Ελλάδα έχει (και) προφανή
αναπτυξιακό χαρακτήρα (το σχέδιο
παρουσιάστηκε από το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούλιο στα κεντρικά της

ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο).
Κατόπιν, στο τέλος Ιουλίου το
Πράσινο Ταμείο ενέκρινε τη διάθεση
60.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μελέτης που θα προετοιμάσει το
έδαφος: Θα καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση «ως προς τον βαθμό
ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο (εγκεκριμένα και υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια-ΓΠΣ, Σχέδια Χωρικής
και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών
Πόλεων-ΣΧΟΟΑΠ, κλπ.)». Επίσης
θα προταθεί μια κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση περιοχών
και δήμων «με κριτήρια τον βαθμό
ολοκλήρωσης σχεδιασμού (ανάγκη
επικαιροποίησης, συμπλήρωσης ή
εξαρχής νέου σχεδιασμού), την πιθανή ύπαρξη οικιστικών ή αναπτυξι-

Το υπουργείο Περιβάλλοντος
δείχνει να καταλήγει στην πραγματοποίηση δύο διαγωνισμών: έναν
άμεσα, με τις περιοχές πρώτης προτεραιότητας και έναν δεύτερο για τα
υπόλοιπα. Ο πρώτος διαγωνισμός
θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κεντρικά (όπως λ.χ. προκηρύσσει η
ΕΚΧΑ την κτηματογράφηση ομάδων
περιοχών), ενώ σε δεύτερη φάση θα
μπορούν δήμοι που διαθέτουν τεχνική επάρκεια να χρηματοδοτηθούν
για να αναθέσουν οι ίδιοι την απαραίτητη μελέτη.
Το ΥΠΕΝ πρόκειται να προσλάβει
με τη βοήθεια του Πράσινου Ταμείου
και ειδικό σύμβουλο, για να βοηθήσει στην προετοιμασία των σχεδίων
προεδρικών διαταγμάτων, με τα
οποία εγκρίνονται τα Τοπικά Χωρικά
Σχέδια. Ως προς τη χρηματοδότηση,
ο διαγωνισμός θα καλυφθεί αρχικά (μέχρι να υπογραφεί νέο δάνειο)
μέσω της επέκτασης δανείου που
έχει ήδη λάβει από την ΕΤΕπ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
για τους δήμους. Μια πρώτη εκτίμηση τοποθετεί το εγχείρημα στα 300350 εκατ. ευρώ. Πάντως, πρέπει να
σημειωθεί ότι το κόστος θα μπορούσε να αναληφθεί από το Πράσινο
Ταμείο (που έχει πάνω από 2,5 δισ.
ευρώ αποθεματικό), χωρίς τη σύναψη νέου δανείου, αν δεν υπήρχε ο
μνημονιακός περιορισμός της διάθεσης μόλις του 2,5% του αποθεματικού του ετησίως.

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας, Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198 Κιν. 6972 509 307
E-mail: ss.bsi17@gmail.com
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Νέες κόντρες ΣΥΡΙΖΑ - Περιφ. Πελοποννήσου
για το έργο της διαχείριση απορριμμάτων

Μ

ια ανακοίνωση του συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ
Αρκαδίας Τάσους Παπαζαχαρία, πυροδότησε εκ νέου την κόντρα Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΣΥΡΙΖΑ για το έργο της
διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο συντονιστής
Αρκαδίας αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ότι “στα παλιά του τα παπούτσια
γράφει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τις όποιες βελτιώσεις
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
πέτυχε η κυβέρνηση στην αρχική
■■Ότι δεν ενσωμάσυμφωνία του έργου της διαχείτωσε τις βελτιώρισης των απορριμμάτων”, ενώ
σεις της συμφωσυνεχίζει:
νίας, που πέτυχε η
“Αναμφίβολα τα βήματα του έργου
κυβέρνηση, στην
της διαχείρισης των απορριμμάαπόφαση που πήρε
η Περιφέρεια
των στην Περιφέρεια Πελοπονκατηγορείται ο
νήσου δυσκολεύουν, ύστερα από
Περιφερειάρχης
την επιμονή του περιφερειάρχη, που θέλει σώνει και καλά να
υποβαθμίζει έως και να αγνοεί
τα πέντε βελτιωτικά σημεία που πέτυχε η κυβέρνηση στην προγραμματική σύμβαση του
έργου, ύστερα από διαπραγματεύσεις που
έκανε με την ανάδοχο εταιρεία και τα οποία
έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην απόφαση του
ΦΟΔΣΑ. Όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα
με συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας κ.
Φλαμπουράρη στην ΕΡΤ1 τον Απρίλη του 2017,
αλλά και όπως ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση
του ΦΟΔΣΑ από το προεδρείο του Φορέα πριν
ακριβώς από την ψηφοφορία, το έργο της διαχείρισης θα γίνει αφού η κυβέρνηση κατάφερε
να πετύχει τις παρακάτω βελτιώσεις της αρχικής συμφωνίας που είναι:
1. Η διάρκεια του έργου θα είναι 21 χρόνια και
εφόσον θα συμφωνήσουν οι εμπλεκόμενες
πλευρές θα μπορούν να παραταθεί για 7
ακόμη χρόνια, αντί για 28 συνεχόμενα που
ήταν αρχικά.

2. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα παράδοσης
απορριμμάτων στο εργοστάσιο από τους δήμους, έγιναν 100.000 τόνοι αντί 150.000 τόνοι
που ήταν αρχικά.
3. Οι σταθμοί μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ΣΜΑ) θα είναι 9 συνολικά αντί για 2 που
προβλέπονταν αρχικά, με τη διαφορά όμως
ότι οι 7 επιπλέον θα γίνουν με δαπάνη του
Δημοσίου.
4. Η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες
των δήμων ισχύος 3 Mwatt.
5. Η ίδρυση πράσινου ταμείου όπου θα κατατίθεται από την εταιρεία μέρος των κερδών
της και στη συνέχεια το συγκεντρωθέν ποσό
θα διανέμεται στους δήμους.
Οι παραπάνω όμως βελτιώσεις που αφορούν τη σύμβαση, θα πρέπει να σημειωθεί, δεν
εξασφαλίζονται μέσα στην υπό ψήφιση-έγκριση προγραμματική σύμβαση του έργου, από
τα αρμόδια όργανα, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο ΦΟΔΣΑ, παραπλανώντας
έτσι τόσο τα μέλη του ΦΟΔΣΑ όσο και τα μέλη
του Περιφερειακού Συμβουλίου για το τι ψήφιζαν τελικά. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας
στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αφού πρώτα ο περιφερειάρχης εξασφάλισε την ψήφιση
της προγραμματικής σύμβασης του έργου, σε
συνέντευξη Τύπου που έδωσε στα ΜΜΕ, αναφέρθηκε με πολύ σαφή τρόπο ότι το έργο θα
γίνει όπως ακριβώς αναφέρει η αρχική σύμβαση, με βάση της οποίας έγινε η ανάδειξη
της αναδόχου εταιρείας, ύστερα από διεθνή
διαγωνισμό. Ύστερα από αυτές τις εξαπατήσεις
των θεσμών, άλλα να θέλουν και να ψηφίζουν
και άλλα να εγκρίνονται τελικά, και μετά από
αυτό το θεαματικό άδειασμα της κυβέρνησης
και πιο συγκεκριμένα του αρμόδιου υπουργού

Επικρατείας, του κ. Φλαμπουράρη από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σύμφωνα πάντα
με τα όσα υποστήριξε στη συνέντευξή του, όσοι
θίγονται προσέφυγαν ήδη στη δικαιοσύνη και
όλοι περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του
υπουργού Επικρατείας σ’ αυτές τις μεθοδεύσεις του κ. περιφερειάρχη.
Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι το τελικό αποτέλεσμα της

ψηφοφορίας στο πιο αρμόδιο Μετά το πέρας της
όργανο που είναι ο ΦΟΔΣΑ ψηφοφορίας και αφού
για τη διαχείριση των απορ- πρώτα εξασφάλισε την
ριμμάτων, αναφέρει σαφέ- ψήφιση της προγραμστατα πως η προγραμματική ματικής σύμβασης του
σύμβαση του έργου εγκρί- έργου, αναφέρθηκε με
νεται μόνο και μόνο εφόσον πολύ σαφή τρόπο ότι
συμπεριληφθούν σ’ αυτήν το έργο θα γίνει όπως
και οι πέντε βελτιώσεις που ακριβώς αναφέρει η
ισχυρίζεται πως πέτυχε η αρχική σύμβαση
κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με την ανάδοχο εταιρεία. Εχει λοιπόν
μαλλιά να ξάνει ο αρμόδιος υπουργός, ύστερα
από αυτό το κουβάρι στο οποίο έχει μεταμορφωθεί η όλη υπόθεση, αφού με τον τρόπο που
την έχει διαχειριστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία,
όλα δείχνουν πως οι μεθοδεύσεις αυτές στόχο
έχουν τη διασφάλιση των αρχικών κερδών της
με την απόρριψη των πέντε βελτιωτικών σημείων που ισχυρίζεται πως έχει συμφωνήσει
η κυβέρνηση. Η όλη υπόθεση θα πάει, όπως
προβλέπεται από τη διαδικασία, στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο και θα αποφανθεί για
τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη του ως οφείλει τον δεσμευτικό όρο
που τέθηκε από μερικούς συμβούλους του
ΦΟΔΣΑ, που όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί
προϋπόθεση της έγκυρης ψήφισης της προγραμματικής σύμβασης του έργου”.

Απάντηση Νικολάκου: «Δυο χρόνια χρειάστηκαν για τη μεγάλη κωλοτούμπα»
Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνα
Νικολάκου σήκωσε αμέσως
το γάντι και απάντησε αναφέροντας: “Δύο χρόνια χρειάστηκαν για να κάνει τη μεγάλη του
«κωλοτούμπα» ο συντονιστής

του ΣΥΡΙΖΑ σ’ ό,τι αφορά το
σχέδιό μας για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και χαιρόμαστε που πλέον το αποδέχεται ως το μόνο έργο υπέρ του
δημοσίου συμφέροντος και
αυτό που θα καθαρίσει την Πε-

λοπόννησο από τη μαφία των
σκουπιδιών. Είναι αδιανόητο
να θεωρεί ότι οι ιδεοληψίες
του, η ευκαιριακή και δόλια
μικροκομματική του συμπεριφορά και τα προσωπικά του
στοιχεία με τις δεύτερες και

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

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

τρίτες σκέψεις του, μπορούν
να τεθούν υπεράνω της νομιμότητας, επιχειρώντας να
επιρρίψει τις δικές του ευθύνες στον περιφερειάρχη και
την περιφερειακή αρχή που
διαρκώς δικαιώνονται από τις
εξελίξεις. Είναι επίσης θράσος
να εγκαλεί την Περιφέρεια
Πελοποννήσου γιατί σε όλα τα
στάδια του έργου έχει τηρήσει
παραδειγματικά τη νομιμότητα, ελληνική και ευρωπαϊκή.
Του ξαναλέμε και οφείλει
αυτή τη φορά να το παραδεχτεί δημόσια. Η Περιφέρεια
Πελοποννήσου ολοκλήρωσε
ένα διεθνή διαγωνισμό υποδειγματικά, απ’ τον οποίο προέκυψε η σύμβαση του έργου.
Η σύμβαση αυτή έχει εγκριθεί
ως υπέρ του δημοσίου συμφέροντος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Θεωρεί ότι έχει το
δικαίωμα, έστω και ως απλός
πολίτης, να προτρέπει δημόσια την Περιφέρεια να παραβιάσει αυτή την απόφαση; Τι

συμφώνησε η κυβέρνηση με
την ανάδοχο εταιρεία στις κατ’
ιδίαν συζητήσεις τους, χωρίς
τη συμμετοχή της Περιφέρειας, είναι δικό τους ζήτημα. Η
Περιφέρεια έχει την ευθύνη
να υλοποιήσει αυτά ακριβώς
που προβλέπει ο διεθνής διαγωνισμός, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το έργο δεν θα
μπορέσει ποτέ να υλοποιηθεί
και θα συνεχίσει το έργο της η
μαύρη μαφία των σκουπιδιών.
Το ψέμα του είναι συνειδητό
και απροκάλυπτο. Εκφράζει
την πιο επικίνδυνη μορφή λαϊκισμού για να παραπληροφορήσει τους πολίτες, οι οποίοι
όμως είναι προφανές ότι δεν
παρασύρονται. Του εφιστούμε
την προσοχή ότι ως πολίτης
και ως πολιτευτής δεν έχει
κανένα τέτοιο δικαίωμα να
συμπεριφέρεται κατ’ αυτό τον
τρόπο. Για το τι έχει συζητήσει ο περιφερειάρχης με την
κυβέρνηση, ας ρωτήσει την
κυβέρνησή του”.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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νέος συνδυασμός αποτελεί ένα
αμάγαλμα γνωστών και έμπειρων στελεχών, από την τρέχουσα διοικούσα (Σωτήρης Κουκουλάκης και Σωτήρης Σπηλιωτακάρας)
με στελέχη που προέρχονται από το
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ανακοίνωση του συνδυασμού
έγινε την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου
στο χώρο του Επιμελητηρίου, χωρίς
ωστόσο να ανακοινωθεί επικεφαλής.
Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται
τόσο η ανακοίνωση του επικεφαλής,
όσο και των πρώτων ονομάτων του
συνδυασμού.
Το σχετικό δελτίο τύπου το οποίο
δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρει
τον σχηματισμό του νέου συνδυασμού και αναλυτικά γράφει τα εξής:
«Με τον παρόν δελτίο τύπου σας
ανακοινώσουμε τη δημιουργία ενός
νέου συνδυασμού που θα διεκδικήσει
την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών
στις επερχόμενες εκλογές του επιμελητηρίου, στις 1¬0/12/2017.
Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς, το
γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα συνδυασμό που ενώνει όλους τους επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα
να αντιμετωπίσουμε, από κοινού, την
δύσκολη οικονομική κατάσταση που
βιώνουμε.
Η παρούσα συγκυρία είναι, ιστορικά,
μία από τις πλέον δύσκολες για την ελληνική κοινωνία και η κρίση επηρεάζει
περισσότερο από όλα την πραγματική
οικονομία και την επιχειρηματικότητα.
Θεωρούμε ότι ο θεσμικός ρόλος του
Επιμελητηρίου, μπορεί να αποτελέσει
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«Για ένα επιμελητήριο
που ενώνει όλους
τους επιχειρηματίες»
"ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" λέγεται ο νέος συνδυασμός, ο πέμπτος(!) κατά
σειρά στην κούρσα των επερχόμενων εκλογών
του Επιμελητηρίου Κορινθίας

το ισχυρότερο εργαλείο, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, για το ξεπέρασμα
της κρίσης και για την προετοιμασία της
επόμενης μέρας, η οποία πρέπει να
βρει τις επιχειρήσεις μας ενεργές και
δραστήριες.
Αντιλαμβανόμαστε το Επιμελητήριο
Κορινθίας ως ένα σημείο συνάντησης,
παράθεσης απόψεων, ανάπτυξης προβλημάτων και εξεύρεσης λύσεων από
τους τοπικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι, μέσα από την ανάπτυξη του νομού
και συνολικά της τοπικής κοινωνίας,

προσδοκούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
Στοχεύουμε να καταστήσουμε το
επιμελητήριο ένα πόλο ανάπτυξης, καινοτομίας - ένα δίκτυο εξωστρέφειας
για τα μέλη του. Ένα μέσο διεκδίκησης
δικαιωμάτων, πόρων και λειτουργιών
προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Οραματιζόμαστε ένα Επιμελητήριο
σύμμαχο, σύμβουλο και αρωγό κάθε
ενός από εμάς, ώστε να μπορέσουμε
να σταθούμε όρθιοι και δυνατοί.

Με αυτό το σκεπτικό, συμμετέχουμε
στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ».
Μια ανεξάρτητη παράταξη αποτελούμενη και από νέα πρόσωπα, από ανθρώπους της αγοράς, με εμπειρία και ικανότητες. Από ενεργούς και καταξιωμένους
επαγγελματίες, οι οποίοι διέπονται από
διάθεση
προσφοράς
προς τον τόπο τους. Από
ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα,
που καταφέρνουν να
τα αντιμετωπίζουν και
μπορούν να προτείνουν
λύσεις. Ένα συνδυασμό
που θα μας επιτρέψει να
Ο Σωτήρης
εργαστούμε όλοι μαζί για
Σπηλιωτακάρας
ένα ανεξάρτητο, προοθεωρείται από
πολλούς ο
δευτικό επιμελητήριο,
επικρατέστερος
που θα παρέχει τις βαγια επικεφαλής
σικές εγγυήσεις για μια
νέα πνοή.
Για ένα τρόπο λειτουργίας του θεσμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.
Για ένα Επιμελητήριο που θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της περιοχής μας και θα συμβάλει στην
παραγωγική ανασυγκρότηση του νομού και στην έξοδο από την κρίση.
Όλες και όλοι οι επιχειρηματίες που
θέτουμε ξεκάθαρα και δεσμευτικά τους
στόχους μας, μπορούμε και πρέπει να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το Επιμελητήριο Κορινθίας.
Για ένα επιμελητήριο που ενώνει
όλους τους επιχειρηματίες!»

Παν. Λουζιώτης: Είμαστε ανθρώποι πρόθυμοι
να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ
Τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Κορινθίας ο συνδυασμός «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» με επικεφαλής τον Παναγιώτη Λουζιώτη έδωσε συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας
τις βασικές αρχές του, αλλά και ανακοινώνοντας τα πρώτα 20
ονόματα των υποψηφίων συμβούλων του. Όπως ανακοινώθηκε τις προσεχείς ημέρες θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις και το πρόγραμμα του συνδυασμού.
Στην ομιλία του ο επικεφαλής κ.
Λουζιώτης ανέφερε μεταξύ άλλων
πως «ο συνδυασμός ζητά τη στήριξη των μελών του επιμελητηρίου
ώστε όλοι μαζί αφήνοντας έξω από
το Επιμελητήριο κάθε πολιτική κομματική τοποθέτηση και κάθε βλέψη
για οποιαδήποτε άλλη πολιτική φιλοδοξία, να συνεργαστούμε για το καλό
των επιχειρήσεων του νομού μας και
να δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη
μας να αισθανθούν ότι το Επιμελητήριο είναι χρήσιμο γι' αυτά».
Ο κ. Λουζιώτης συνεχίζοντας τόνισε ότι «ο συνδυασμός μας είναι
ακομμάτιστος. Ο συνδυασμός ζητά
με όλους και γεωγραφικά και κλαδικά γιατί ακούγοντάς τους όλους
μπορούμε να βοηθήσουμε προς
την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων μας. Είμαστε μια ομάδα»,

συνέχισε, «που αποτελείται από νέους ανθρώπους. Ανθρώπους της
αγοράς. Ανθρώπους με εμπειρίες.
Ανθρώπους πρόθυμους να βάλουν
το εμείς πάνω από το εγώ και που
σκοπεύουν να εργαστούν για το καλό
των πολλών. Να προτείνουν λύσεις,
να καταθέσουν ιδέες και να αγωνιστούν ανιδιοτελώς για την ανάπτυξη του Επιμελητηρίου.Σκοπός μας
είναι η αγαστή συνεργασία με τους
δήμους και την Περιφέρεια για να
σχεδιάσουμε και να βοηθήσουμε για
την υλοποίηση κοινών θέσεων και
στόχων», υπογράμμισε.
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο επικεφαλής του συνδυασμού "Επιχειρηματική Ανάπτυξη" τόνισε με έμφαση
πως: «Το Επιμελητήριο γνωμοδοτεί
και προς την Πολιτεία και προς τους
φορείς. Ενημερώνει τα μέλη του,

συμμετέχει και υλοποιεί. Ο θεσμικός, γνωμοδοτικός, συμβουλευτικός
ρόλος του επιμελητηρίου είναι ένα
ισχυρό εργαλείο που μπορεί και πρέπει να βοηθήσει όλους τους επιχειρηματίες του νομού μας αλλά και την
τοπική κοινωνία».

Ο κ. Λουζιώτης αναφέρθηκε στη
συνέχεια διεξοδικά στις βασικές αρχές του συνδυασμού, απάντησε στις
ερωτήσεις των παρευρισκομένων
δημοσιογράφων και παρουσίασε
τους 20 πρώτους υποψήφιους συμβούλους του.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
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Χιλιάδες μέδουσες
παρέλασαν φέτος
το καλοκαίρι από τις ακτές του Κορινθιακού. Ανάμεσά τους κάτι μικρές πανέμορφες αλλά πολύ κακές και τσουχτερές.
Πανικός κατέλαβε στους λουόμενους,

...ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ!

που είχαν την ατυχία να χαϊδέψουν τα μακριά, πλην αόρατα, πλοκάμια τους.
Πανικός και στους τουριστικούς επιχειρηματίες που είδαν τις εισπράξεις τους να
μειώνονται δραματικά.
Προς τι λοιπόν το καλωσόρισμα;

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Λένε ότι, ότι κάνεις στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι. Έτσι λοιπόν ότι κάναμε ή
δεν κάναμε, όλα τα προηγούμενα χρόνια,
στη θάλασσα το πληρώνουμε τώρα με τη
μαζική εμφάνιση των ‘αξιαγάπητων’ αυτών πλασμάτων.

Καλωσήρθατε Μέδουσες...!!!
Γράφει ο Λεωνίδας
Στεργιόπουλος*

Η

μικρή αυτή εισαγωγή αφορμή
έλαβε από την
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα που
οργάνωσε ο Δήμος
Κορινθίων, ο Σύνδεσμος Προστασίας και
Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού
(Σ.Π.Ο.Α.Κ) ‘Ο Αρίων’ και η οργανωτική επιτροπή του «Δικτύου forum Ανάπτυξης», στο
Δημοτικό θέατρο της Κορίνθου τη Δευτέρα
11/Οκτ με θέμα ‘Βιώσιμη Ανάπτυξη ενάντια
Μεδουσών και Μόλυνσης’.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, εκπρόσωποι
φορέων και αρκετοί πολίτες.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των
προβλημάτων του Κορινθιακού με αιχμή την
ύπαρξη των μεδουσών και η αναζήτηση λύσεων για το πρόβλημα.
Παράλληλα, από τις παρεμβάσεις, φάνηκε
πόσο πλαστό είναι το δίλημμα «προστασία
του περιβάλλοντος εναντίον ανάπτυξης»,
γιατί ανάπτυξη χωρίς προστασία του περιβάλλοντος είναι ανάπηρη και επισφαλής
και κινδυνεύει κάθε στιγμή με κατάρρευση,
όπως μας απέδειξαν με δραματικό τρόπο οι
μέδουσες.

Γι' αυτό καλωσορίζουμε
τις μέδουσες
Γιατί επιτέλους η κυβέρνηση, οι Δήμοι, οι
επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και άλλοι, περισσότερο ή λιγότερο, σχετικοί φορείς αποφάσισαν ότι έπρεπε να συνεργαστούν για να
αντιμετωπίσουν την επερχόμενη καταστροφή. Έτσι προέκυψε και η περί ου ο λόγος
ημερίδα.
Οι μέδουσες δεν εμφανίστηκαν τυχαία στη
θάλασσα μας. Είναι αποτέλεσμα κυρίως
ανθρωπογενών παρεμβάσεων, οι οποίες
χρόνο με το χρόνο πίεζαν τα φυσικά οικοσυστήματα πέραν των ορίων αντοχής τους και
αυτά με τη σειρά τους αντέδρασαν με οδυνηρό για μας τρόπο.
Ο Κορινθιακός δεν έχει πρόβλημα μόνο με
τις μέδουσες αλλά κινδυνεύει και από την
διάβρωση των ακτών που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει επιδημική μορφή.
Η κλιματική αλλαγή σε πλανητικό επίπεδο
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, άρα και της Μεσογείου, με συνέπεια τη μετακίνηση ειδών από
τις θερμές νότιες θάλασσες που μέσω του
Σουέζ ήρθαν και στρογγυλοκάθισαν στις θάλασσές μας. ανάμεσά τους επικίνδυνα ψάρια
και μέδουσες.
Η μόλυνση αλλά κυρίως η υπεραλίευση μείωσαν μέχρι εξαφανίσεων τους πληθυσμούς
των ψαριών που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις μέδουσες. Γιατί πολλά ψάρια

τρέφονται και με μέδουσες.
Τα πλανητικά προβλήματα δε λύνονται εύκολα και μάλλον εμείς, σα χώρα, πολύ μικρή
δύναμη έχουμε να τα επηρεάσουμε. Τα τοπικά όμως προβλήματα, ‘Ναι’, μπορούμε να
τα διορθώσουμε.

Τα σημαντικότερα σημεία
της εκδήλωσης
Ο υπουργός περιβάλλοντος κ. Φάμμελος
μας έδωσε δύο σημαντικές πληροφορίες:
Έχει ανατεθεί σε επιστημονικό φορέα η συνολική μελέτη για τη διάβρωση των ακτών
και έχει εξασφαλιστεί και η χρηματοδότησή
της, και έχει εξασφαλιστεί σημαντικό ποσό
για τη χρηματοδότηση έργων ‘βιολογικών
καθαρισμών’ για οικισμούς άνω των 2000
κατοίκων (λογικά και για το δικό μας Δήμο).
Επίσης, είναι έτοιμο το νομοσχέδιο και πρόκειται να κατατεθεί σύντομα, που θα εντάσσει τον Κορινθιακό στις περιοχές ‘NATURA
2000’.
Από τον εκπρόσωπο του ΕΛΚΕΘΕ έγινε
εκτενής παρουσίαση του κύκλου ζωής των
μεδουσών, για τα είδη που ενδημούν στην
περιοχή μας και διάφορες άλλες σχετικές
και χρήσιμες πληροφορίες.
Σημαντικές οι αναφορές του εκπροσώπου
των αυτοδυτών που μας μετέφερε μια τρομακτική εικόνα του Κορινθιακού, κάτω από
την επιφάνεια της θάλασσας. Εξαφάνιση
κάθε ζωής σε εκτεταμένη έκταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και άπειρα σκουπίδια καλύπτοντα μεγάλες εκτάσεις του βυθού.
Η αλήθεια είναι ότι η δραματικά μείωση των
ψαριών και των άλλων θαλάσσιων οργανισμών είναι εμφανέστατη σε όλους τους έχοντες επαφή με τη θάλασσα.
Σημαντική επίσης και η αναφορά του προέδρου του ‘MTC GROUP’ για τις αναπτυξιακές
δυνατότητες του χώρου περί τον Κορινθιακό
κόλπο. Ανάλογες αναφορές έγιναν και από
άλλου φορείς.
Παράλληλα και ιδιαίτερα σημαντικό είναι το
γεγονός ότι όλοι οι ομιλητές αναγνώρισαν
την ύπαρξη των προβλημάτων, αναγνώρισαν ότι η αδράνεια χρόνων και χρόνων δημιούργησε ή έστω διόγκωσε τα προβλήματα
και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το σχέδιο της
κυβέρνησης για την ένταξη του Κορινθιακού
στο ‘NATURA 2000’.

Σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε
ο υπουργός
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μελέτη
για τη ‘διάβρωση των ακτών’ είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των αναγκαίων
τεχνικών παρεμβάσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που απασχολεί
και το δικό μας Δήμο, αλλά και πολλές άλλες
παράκτιες περιοχές. Η μέχρι τώρα πρακτική των τοπικών ‘μπαλωμάτων’, που απλά
μετέφεραν το πρόβλημα παραδίπλα, πρέπει
να σταματήσει και να δούμε το πρόβλημα
στο σύνολό του. Έτσι μου είναι ακατανόητη

Η ανάπτυξη
χωρίς προστασία
του περιβάλλοντος
είναι ανάπηρη,
επισφαλής
και κινδυνεύει
κάθε στιγμή με
κατάρρευση...
η παρέμβαση του εκπροσώπου της περιφέρεις που δήλωσε αντίθετος με τη ανάγκη για
τη μελέτη γιατί, όπως ισχυρίστηκε, η Περιφέρεια διαθέτει σχέδιο για το κομμάτι που
την αφορά (δλδ Νομό Κορινθίας) και έχει
ήδη παρέμβει διορθωτικά. Η κατάσταση των
ακτών και της Κορινθίας, νομίζω δίνει την
απάντηση.
Η χρηματοδότηση έργων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των νερών του κόλπου
και κατά συνέπεια η θάλασσα μας θα γίνει
‘ελκυστικότερη’ για τους κατοίκους της περιοχής και για τις χιλιάδες επισκεπτών του
καλοκαιριού. Υποθέτω ότι και οι μόνιμοι κάτοικοι της θάλασσας, ψάρια και λοιποί οργανισμοί, θα το εκτιμήσουν δεόντως.
Η δε ένταξη στο δίκτυο ‘NATURA 2000’ είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα για την
μονιμότερη προστασία του κόλπου και του
περιβάλλοντος χώρου. Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι προστασία δε σημαίνει απαγόρευση ψαρέματος και λοιπών θαλάσσιων
δραστηριοτήτων, αλλά επιβολή κανόνων
ώστε οι όποιες δραστηριότητες να μην έχουν
σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Ψάρεμα δηλαδή
με κανόνες, θαλάσσιες δραστηριότητες με
κανόνες. Ποιος διαφωνεί άραγε;
Θα πρέπει δε να τονίσουμε για μια ακόμη
φορά ότι το τουριστικό προϊόν που απασχολεί και συντηρεί, το μισό πληθυσμό τουλάχιστον του παράλιου μετώπου, προβλέπει,
υπηρεσίες, ιστορία, πολιτισμό και κυρίως
περιβάλλον. Χωρίς περιβάλλον λοιπόν το
προϊόν υποβαθμίζεται και τις συνέπειες του
τις πληρώνουν οι τσέπες όλων μας.
Ειδικά για το θέμα αυτό θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής: Η ένταξη στο NATURA δεν
πρόκειται να εξαφανίσει βέβαια αυτόματα
όλα τα προβλήματα.
Οι κανόνες που θα τη συνοδεύσουν μπορεί
να είναι περισσότερο ή λιγότεροι ‘αυστηροί’
ή περισσότερο ή λιγότερο ‘αποτελεσματικοί’,
για διάφορους λόγους.
Ο υπουργός είναι σίγουρο ότι θα δεχτεί πιέ-

σεις από διάφορες πλευρές, που πιθανόν να
θεωρούν κεκτημένο δικαίωμα τις σημερινές
αυθαιρεσίες.
Από την άλλη το καλύτερο νομοθέτημα αν
δεν τύχει της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει.
Είναι γνωστό ότι έχουμε πολλούς και καλούς
νόμους, που όμως δε σέβεται κανείς ή σχεδόν κανείς.

Εγρήγορση και πίεση
Σήμερα θα υποστηρίξουμε τα αναγκαία μέτρα προστασίας όσο αυστηρά και να είναι και
αύριο θα τα υπερασπιστούμε από τους πιθανούς καταπατητές, με τη βοήθεια ελπίζω των
αρμοδίων αρχών.
Αν τώρα κρατήσουμε συνεπή και σταθερή
στάση, αύριο θα μπορέσουμε σύντομα να
δούμε πάλι τη θάλασσά μας να γεμίζει με
ψάρια, τα νερά να λάμπουν διάφανα και τους
επισκέπτες μας να πολλαπλασιάζονται, με ότι
αυτό σημαίνει για την τοπική οικονομία.
Οι Δήμοι που βρέχονται από τον Κορινθιακό,
οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οικολογικοί φορείς, τα τοπικά ΜΜΕ και κάθε ενεργός
πολίτης ας πάρουμε την υπόθεση προσωπικά και ας ενεργήσουμε κατάλληλα.
Κλείνοντας, οφείλω να δηλώσω ότι η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη και να
αποδώσω τα εύσημα στους συνδιοργανωτές
και σε όσους έκαναν τον κόπο να παρέμβουν
με τις προτάσεις και τις ιδέες τους. Ελπίζω η
συνέχεια να είναι το ίδιο ενθαρρυντική.
Δε μπορώ όμως να μην αναφέρω ότι σημείωσα και αρκετές απουσίες. Από τους
Δήμους της Κορινθίας παραβρέθηκαν όλοι,
εκπροσωπούμενοι από τους δημάρχους
τους, εκτός της Νεμέας που είναι μακριά
από τη θάλασσα και του δικού μας που είναι μακριά από τα γεγονότα και τις χρήσιμες
παρεμβάσεις.
*Ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι
δημοτικός σύμβουλος,
επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής
Παράταξης Βέλου-Βόχας

ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Εισήγηση,
συντονισµός:
ΠΟΛΥ
∆ΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥΤΣΟΓΚΑ
δικηγόρος

Θα µιλήσουν:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
φοροτεχνικός
δικηγόρος
δικηγόρος

Θα ακολουθήσουν
ερωτήσεις και συζήτηση µε το κοινό

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6:00 µ.µ.
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
Παραλία Βραχατίου τηλ:27410 51133
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

10

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Βραβεύτηκε ο δήμος Σικυωνίων
Το Κιάτο μία από τις καλύτερες πόλεις 2017 για τις αειφόρες αναπλάσεις και υποδομές, οι οποίες έχουν ως στόχο
τη βελτίωση αφ'ενός της ποιότητας ζωής των δημοτών και αφετέρου των περιβαλλοντικών επιδόσεων της περιοχής
Το αλσύλιο προ ανάπλασης

Μετά την ανάπλαση

Ο δήμαρχος Σικυωνίων παραλαμβάνει το βραβείο

Στην καρδιά της φωτισμένης νυχτερινής Αθήνας,
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου η μεγαλειώδης τελετή
απονομής των Best City Awards 2017. Ενθουσιασμός
και διάχυτο κλίμα γιορτής κατέκλυσε τους περίπου
250 εκπροσώπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη επιχειρήσεων, στη διάρκεια της βραδιάς απ’ όπου αναδείχθηκαν οι ευφυείς, αειφόρες και
οικονομικά βιώσιμες πόλεις της Ελλάδας.
Μεταξύ των βραβευθέντων βρέθηκε ο δήμος Σικυωνίων, μοναδικός από το νομό Κορινθίας. Ο δήμος

βραβεύτηκε στην κατηγορία " A. Liveable City" στην
ενότητα " Υποδομές & Αστική Ανάπλαση", " Έργα ανάπλασης" με ασημένιο έπαθλο για την ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς
Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά στην
πόλη του Κιάτου.
Πρόκειται για το παλιό αλσύλιο της Μιαούλη το
οποίο αναπλάστηκε εδώ και δύο περίπου χρόνια και
διαμορφώθηκε σε έναν ευχάριστο χώρο αναψυχής,
ξεκούρασης και διασκέδασης, που αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης, είναι προσιτός σε

ανθρώπους όλων των ηλικιών και συμβάλλει στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης.
Με τις παρεμβάσεις που έγιναν δημιουργήθηκαν
χώροι περιπάτου και οριοθετημένος ασφαλής χώρος
παιδικής χαράς, με χρήση υλικών φιλικών προς το
περιβάλλον και με κατάλληλες φυτεύσεις, ενώ κατασκευάστηκε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τοποθετήθηκαν παγκάκια, κάδοι, και γενικά διαμορφώθηκε σε
έναν αισθητικό και λειτουργικό κοινόχρηστο χώρο.
Στην εκδήλωση παρέστη ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο.

Ετοιμάζεται για τον θεατρικό χειμώνα
2017-2018 η "Μηκώνη"
Το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων διοργανώνει για τρίτη χρονιά τον θεσμό « ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017 -18». Θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου 2017
έως τέλη Μαρτίου 2018. Όποια θεα-

τρική ομάδα επιθυμεί να συμμετάσχει
να δηλώσει συμμετοχή.
Πληροφορίες
• τηλέφωνο: 2742021921
• email: mikoni.ds@gmail.com
• σελίδα ΜΗΚΩΝΗ στο facebook

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

• ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
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 .

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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

• ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
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 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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».

12 Τα εν Δήμω...
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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

Κ. Μπέζος: Ο πολυτ

Ο Κώστας Μπέζος παραμένει μέχρι και σήμερα μ
ναδική φιγούρα της ελληνικής μουσικής της δεκαετ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΙΓΟΥΡΑ ’30. Διάσημος μουσικός τόσο
τεχνοτροπία που ανέπτυξε στη
της κιθάρας στο ρεμπέτικο τραγούδι όσο και για το σ
τημα ”Άσπρα Πουλιά”, αλλά και γνωστός ως ζωγράφ
μοσιογράφος και γελοιογράφος.
Γεννήθηκε το 1905 στο Μπολάτι Κορινθίας -από
στική οικογένεια- και πέθανε το 1943, μέσα στην «κ
από φυματίωση, στα 38 του! Από νέος έπαιζε χαβά
θάρα και σύντομα μετακόμισε στην Αθήνα. Εργάστη
εφημερίδες «Πρωΐα» και «Ακρόπολη» (πιθανά και σε
ως κειμενογράφος, σκιτσογράφος κ.ά. Σπούδασε γ
χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά τα παράτησ
της μουσικής. Ήταν στενός συνεργάτης του διάσημ
Αττίκ και μέλος της περίφημης «Μάντρας» του!
■■ Ο Κώστας Μπέζος
υπήρξε ένας από
τους γνησιότερους "αριστοκράτες μάγκες". Υπέγραφε τα τραγούδια του ως "Α.
Κωστής" γεγονός
που δυσκόλεψε
τους σύγχρονους
μελετητές του
ρεμπέτικου στην
ταύτισή του

Προστατέψτε τις
οικιακές συσκευές σας
µε τον ογκοµετρικό
Αποσκληρυντή ρητίνης.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΜΑΣ ΤΩΡΑ

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

■■ O Mανώλης
Χιώτης αναφέρει
σε συνέντευξή
του ότι ξεκίνησε
παίζοντας κιθάρα
στο συγκρότημα
«Άσπρα πουλιά»
του Κώστα
Μπέζου.

■■ Η Δανάη Στρατηγοπούλου ήταν
άλλη μία "ανακάλυψη" του Μπέζου. Όπως η ίδια
αναφέρει στην
αυτοβιογραφία
της ο Μπολατιώτης καλλιτέχνης
της "άνοιξε την
πόρτα" στη Μάντρα του Αττίκ.

Ο πιο
αινιγματικός
ρεμπέτης του
Μεσοπολέμου

Ο

Μπέζος πρωτοηχογράφησε τραγούδια
του το 1930. Αρκετά από τα τραγούδια
του, που ισορροπούσαν ανάμεσα στο
ρεμπέτικο, στο επιθεωρησιακό και στο
«ελαφρό», είναι γνωστά και σήμερα, αν και
δεν είναι πάντοτε γνωστό πως είναι δικά του.
Ταλαντούχος και στη ζωγραφική, παρότι
εγκατέλειψε τη Σχολή Καλών Τεχνών, δεν
εγκατέλειψε την εικαστική έκφραση, αναδεικνυόμενος ως ο βασικός σκιτσογράφος
της εφημερίδας “Πρωία” (στην οποία συχνά
αρθρογραφούσε). Χαρακτηριστικές είναι οι
γελοιογραφίες του με τον Μουσολίνι.
Μετά το 1935 και μέχρι την Κατοχή, επισκεπτόταν κάθε χρόνο τη Θεσ/νίκη με το
Συγκρότημα του Αττικ, ή με το 8μελές προσωπικό του συγκρότημα και εμφανιζόταν στο
Κέντρο του Λευκού Πύργου, μετέχοντας σε
θιάσους βαριετέ.
Πραγματοποίησε και περιοδείες στην Αίγυπτο κ.α., φτάνοντας ώς την Αμερική.
Εργάστηκε και σαν ηθοποιός και μάλιστα
το 1941-42 έπαιξε στην κινηματογραφική
ταινία “Μάγια η τσιγγάνα”, του Γιάννη Χριστοδούλου. Ήταν επίσης αναμεμειγμένος σε μερικές ταινίες στις αρχές του ’40.
Υπήρξε γοητευτικός άνδρας, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε έκανε παιδιά.
Η ζωή του ήταν πολύ δημιουργική αλλά
δυστυχώς σύντομη. Πέθανε το 1943, 38 μόλις ετών, στην Αθήνα από φυματίωση. Μέσα
στην Πείνα, τις στερήσεις και τις κακουχίες της Γερμανικής Κατοχής. Τάφηκε στο Γ’
Νεκροταφείο. Το 1943 έγινε μια έκθεση της

ΠΑΞΙΜ

Η "Παξιμαδ
έγινε γνωσ
να παίζετα
της εποχή
πρώτο δίσ
και το τρα
Το τραγούδ
πόλυτη" θε
άγνωστου
Κουνάδης
ο Κωστής δ
τον μποέμ κ
ηχογραφήσ
και Orthop
με μία ή δύ
βαρειά φω

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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τάλαντος δημιουργός από το Μπολάτι

μία μοτίας του
για την
η χρήση
συγκρόφος, δη-

μεσοακατοχή»,
άγια κιηκε στις
ε άλλες)
για λίγα
σε χάριν
μου τότε

■■ Η Νέα Διάπλαση Μπολατίου παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στον Κώστα Μπέζο το προσεχές διάστημα. Οι παραστάσεις ξεκινούν 11 Νοεμβρίου
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου, 7:00 μ.μ. και θα περιλαμβάνουν ζωντανή ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών που θα παίζει χαβάγιες και ρεμπέτικα!

υ�

ΜΑΔΟΚΛΕΦΤΡΑ

δοκλέφτρα", είναι ένα ρεμπέτικο που
στο μετα τη μεταπολίτευση όταν άρχισε
αι στα ρεμπετάδικα και τα κουτούκια
ής. Την Παξιμαδοκλέφτρα έβαλε στον
σκο της, η "Οπισθοδρομική κομπανία"
αγούδι εκτοξεύτηκε σε δημοτικότητα.
δι αυτό, με αρχικό τίτλο "Ήσουνα ξυεωρήθηκε μία ηχογράφηση κάποιου
ρεμπέτη Α. Κωστή. Ο Παναγιώτης
όμως, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
δεν είναι άλλος από τον Κώστα Μπέζο,
και ανήσυχο καλλιτέχνη, που έκανε 12
σεις στις Αμερικάνικες εταιρείες Victor
phonic με μάγκικα τραγουδια παιγμένα
ύο κιθάρες, τραγουδισμένα μάγκικα με
ωνή!

σκιτσογραφικής δουλειάς του εις μνήμην του,
επειδή άνηκε στην Ένωση Σκιτσογράφων.

Τα «Άσπρα Πουλιά»
Είχε δικό του 8μελές συγκρότημα με χαβάγιες, τα «Άσπρα πουλιά», που ονομάστηκαν
έτσι επειδή έπαιζαν πάντα ντυμένοι στα άσπρα.
Έκαναν γραμμοφωνήσεις και εμφανίζονταν σε
θέατρα, εκδηλώσεις κλπ. Μέλος του συγκροτήματος ήταν και ο κιθαρίστας Τίτος Καλλίρης, γιός
της αδελφής του Μπέζου, πατέρας του σημερι-

νού τραγουδιστή Θάνου Καλλίρη. Το συγκρότημα του Μπέζου υπήρξε φυτώριο και για πολύ
μεγάλα ονόματα της μουσικής και του τραγουδιού, όπως ο Μανώλης Χιώτης, η Δανάη και ο
Νίκος Γούναρης.

Ο Μπέζος τη γνώρισε στον Αττίκ και έτσι άρχισε
την καριέρα της. Στην αυτοβιογραφία της μιλάει πολύ θετικά γι’ αυτόν. Ότι δούλευαν μαζί, ότι
ήταν πολύ σέξι άνδρας, ότι την ενθάρρυνε στην
μουσική της, ότι την γνώρισε στον Αττίκ, κ.ά.

Με τον Αττίκ και τη Δανάη

Ο πιο αινιγματικός ρεμπέτης

Ήταν στενός συνεργάτης του Αττίκ και μέλος
της περίφημης «Μάντρας» του. Επίσης φίλος
της Δανάης (Στρατηγοπούλου), που τότε εργαζόταν σαν νεαρή δημοσιογράφος στην «Πρωία».

Το 1930 και 1931 ηχογράφησε στην Αθήνα
για την Αμερικάνικη αγορά με προτροπή του Τέτου Δημητριάδη 6 δίσκους με 12 ρεμπέτικα που
είχαν θέμα τη μαγκιά. Σ’αυτά τραγούδησε και
έπαιξε κιθάρα ο ίδιος ο Μπέζος. Σ’ αυτά χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Α. Κωστής».
Κομμάτια με μοναδικά κιθαριστικά ντουέτα και στίχους μαύρου χιούμορ για τεκέδες,
κουλτούρα φυλακής κλπ. της παλιάς Αθήνας.
Γοητευτικότατα, ελκυστικότατα, ηδονικότατα,
ευφυέστατα και πρωτότυπα, μουσικά και στιχουργικά. Εξαιρετικά και από μουσική άποψη
και παιγμένα με άψογη μαεστρία.
Η χρήση της κιθάρας σ’αυτά τα κλασσικά ρεμπέτικα δείχνει μια δεξιοτεχνία παιξίματος με τα
δάχτυλα σε Μικρασιάτικους δρόμους και ασυνήθιστα κουρδίσματα στην αυγή των ρεμπέτικων, πριν την επικράτηση του μπουζουκιού.
Το όνομα του Κώστα Μπέζου δεν είχε συνδεθεί με αυτές τις ηχογραφήσεις. Χρειάστηκαν
περίπου 50 χρόνια για να ανακαλυφθεί ότι ήταν
αυτός, μετά έρευνα του Παναγιώτη Κουνάδη.
Ο Μπέζος δεν ήταν βέβαια αυθεντικός ρεμπέτης. Θεωρούνταν αξιαγάπητος αριστοκράτης,
πέραν της προσεγμένης ένδυσής του. Ένας από
τους γνησιότερους “αριστοκράτες μάγκες”. Δεν
είχε σχέση με τη μαγκιά και τον κόσμο του περιθωρίου. Όμως ακουγόταν σαν αληθινός μάγκας, σαν ένας ώριμος, σκληρός άντρας που
ζει στον υπόκοσμο. Πώς μπόρεσε να κάνει την
τέλεια εκδοχή αυτού του χαρακτήρα παραμένει
μυστήριο!

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Ο Κ. Βάρναλης γράφει για τον Μπέζο�
Όπως είπαμε ο Μπέζος πέθανε
το 1943, νικημένος από τη φυματίωση, σε ηλικία, μόλις, 38 ετών. Την
επομένη του θανάτου του, ο φίλος
και συνάδελφός του στην εφημερίδα "Πρωΐα", ο λογοτέχνης Κώστας
Βάρναλης δημοσίευσε έναν σπουδαίο επικήδειο που σκιαγραφεί με
τον καλύτερο τρόπο την προσωπικότητα του μεγάλου καλλιτέχνη.
Εκεί μεταξύ άλλων, γράφει:
«Ο Μπέζος ήτανε πολύπλευρη
καλλιτεχνική φύση. (...) Αλλά κυρίως ήταν ένας από τους πιο γνήσιους
τύπους της μποέμικης ζωής. Ξενύχτης αδιόρθωτος, γλεντζές, καλόκαρδος –ένα μεγάλο παιδί, που δεν
ήξερε τι θα πει «αύριο». (...)
Ως γελοιογράφος των εφημερίδων δεν είχε το ταίρι του. Το χιούμορ του ήτανε πάρα πολύ φίνο κι η
γραμμή του σίγουρη. Χαριτωμένος
και πνευματώδης κι ανεξάντλητος. Κι όμως πόσο βαριότανε τη
δουλειά! Όταν ερχότανε τα βράδια
στα γραφεία της «Πρωίας» για να
φκιάσει το καθημερινό του σκίτσο,

ήτανε άθυμος σα να τον είχανε καταδικάσει σε καταναγκαστικά έργα.
(...) Ως κιθαριστής ήτανε μαέστρος κι ως τραγουδιστής περίφημος για τη λεπτή του τέχνη και
το αληθινό αίσθημα. (...) Κάπου
– κάπου τα μάζευε κι έφευγε με
μερικούς άλλους συντρόφους για
καλλιτεχνική περιοδεία στην Αίγυπτο και στην Πόλη. Ξαναγύριζε μετά
καιρό στα παλιά του λημέρια και
στις παλιές του συνήθειες με κέφι
και παράδες. Και σε λίγο έτρωγε
τους κόπους του και ξαναγινότανε
σκιτσογράφος. (...)
Αυτή η μποέμικη αταξία της ζωής
του τον έφαγε. Διαρκώς αδυνάτιζε.
Έβηχε. Και πριν από ένα χρόνο και
πλέον τόνε δέχτηκε η «Σωτηρία».
Οι φίλοι, που τον αγαπούσαν, κι οι
γνωστοί, που τον εχτιμούσαν, λυπηθήκανε πολύ. Γιατί η κατάστασή του
δε σήκωνε διόρθωση. Έφυγε κι από
κει , γιατί η μοίρα του το είχε να μη
ριζώνει πουθενά. Πήγε στην Αγία
Παρασκευή.
Εκεί σ’ ένα δωμάτιο ακατάστα-

το και υγρό έρεβε τελειωτικά και
καμιά βοήθεια δεν μπορούσε πια
να τον σώσει. Ο γιατρός τελευταία,
αφού απελπίστηκε, του κατάργησε
κάθε δίαιτα και του επέτρεψε να
τρώγει ό,τι ήθελε. Γιατί να τον βασανίζει άδικα;
– Γιατρέ, του είπε μπροστά σε κάτι
φίλους, που πήγανε να τον ιδούνε,
σου χρωστώ μεγάλη χάρη για όσα
μου έκανες. Αλλά σε παρακαλώ
να μη μου αρνηθείς μια τελευταία
χάρη.
– Ποιαν;
– Δώσε μου ένα φάρμακο να πεθάνω απόψε. Γιατί να βασανίζομαι
άδικα;
– Δεν ντρέπεσαι; του απάντησε ο
γιατρός. Θα γίνης καλά την άνοιξη.
Και πραγματικά μέσα σε μια
βδομάδα έγινε απολύτως καλά.
Πέθανε.
Μια ζωή, ένα παραμύθι, ένας
τάφος. Τι άδικα που χάθηκε μια
εξαιρετική καλλιτεχνική ψυχή, ένας
θαυμάσιος άνθρωπος – ο τελευταίος της γενεάς των βοημών!»

Πηγές: musicheaven.gr, rembetiko.gr,
rempetikogeo69.blogspot.gr, popaganda.gr,
rebetcafe.blogspot.gr, panossavopoulos.gr
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ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΡΑΤΕ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιτυχίες χωρίς τέλος για τους αθλητές
του Αργύρη Κωνσταντίνου
Πρώτος ο "Α.Σ. Ακάμας" σε αριθμό μεταλλίων αλλά και στην κατάταξη ανάμεσα σε όλους τους συλλόγους!

Στις 7 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη το
επίσημο κύπελλο Εγχρώμων και
Μαύρων Ζωνών Καράτε Νοτίου
Ελλάδος στο οποίο έλαβαν μέρος οι
αθλητές του Αργύρη Κωνσταντίνου.
Οι αγωνιζόμενοι του Α.Σ. Ακάμα ήλθαν πρώτοι σε συγκομιδή μεταλλίων αλλα και επιτυχιών καθώς από

τις 128 συμμετοχές, οι 40 πήραν το
χρυσό μετάλλιο, 41 ασημένιο και 41
χάλκινο, σημειώνοντας ξανά τη διαφορά, αφού ο Α.Σ. Ακάμας τερμάτισε
-όπως και πέρυσι- πρώτος με μεγάλη διαφορά απο τους υπόλοιπους.
Ο Προπονητής Αργύρης Κωνσταντίνου έμεινε καθόλα ευχαριστη-

μένος απο τους αθλητές του αφού
αγωνίστηκαν με μυαλό, δύναμη και
κοπιαστική προπόνηση στην πλάτη
τους.
Ο Αργύρης δήλωσε με τη σειρά του:
θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς
των αθλητών μου, που βρίσκονται
πάντα στο πλευρό μου, στηρίζο-

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

ντας τόσο εμένα όσο και τα παιδιά
τους. Με τιμά να θεωρούν οτι είμαι άξιος αυτής τους της επιλογής. Συνεχίζουμε μαζί και θέτουμε νέους στόχους πιστεύοντας οτι
με τέτοιο αθλητικό δυναμικό και
θέληση σε αυτό που αγαπάμε και
κάνουμε θα τους πετύχουμε!

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ

Το μέλλ

ον

Γερμαν

ικά

β
στο πρόγάλτε τα
ραμμα!
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ GOETHE-ÖSD
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ
GOETHE ΚΑΙ ÖSD
- ΤΑΧΎΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ!!

ZERTIFIKAT B2
ΚΟΝΤΟΛΑΜΠΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ZERTIFIKAT B1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

Συγχαρητήρια
στους µαθητές µας!!!

ΕΝΗΜΕΡ¿£ΕΙΤΕ Τ¿ΡΑ

ΓΙΑ:

ΤΑΧΥΡΥ£ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΡΧΑΡΙ¿Ν ΓΙΑ INICIAL B1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Ο¤Α
ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ DELE ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CERVANTES

Αγαπητοί φίλοι των Ξένων Γλωσσών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Μετά την εµπειρία των 10 χρόνων
στη διδασκαλία των Γερµανικών,
από φέτος αρχίζει το ταξίδι µας
και στην Ισπανική Γλώσσα.

Θ. Βασιλείου 44, ΒΡΑΧΑΤΊ,
τηλ.: 2741 0 54909 κιν.: 6977 367330 e-mail: petropouloukon@live.com

16 Αγροτικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή συγκομιδή, συντήρηση
και μεταφορά του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου
Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, η συλλογή του καρπού
γίνεται μετά τη συμπλήρωση της αύξησης του μεγέθους τους και οπωσδήποτε πριν αρχίσει το μαλάκωμα της σάρκας και η μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.
Στις ελαιοποιήσιμες ελιές, η συλλογή αρχίζει με
την αλλαγή του χρώματος από πράσινο-κίτρινο σε
πράσινο-ιώδες και κλιμακώνεται, ανάλογα με τις
συνθήκες, μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών.
Η συλλογή νωρίτερα ή αργότερα δίνει λάδι υποβαθμισμένης ποιότητας. Επιπλέον, η καθυστερημένη
συγκομιδή πιθανόν να προκαλέσει μείωση της καρποφορίας του επόμενου έτους.
Δέντρα με χαμηλό φορτίο συγκομίζονται νωρίτερα
σε σχέση με τα φορτωμένα δένδρα. Σε περίπτωση
χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να
τηρείται το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται πριν
τη συγκομιδή.

Κατά τη συγκομιδή
Οι πληγές που δημιουργούνται κατά το κλάδεμα ή
το ράβδισμα για τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου εφό-

σον συνοδεύονται από βροχή είναι πολύ επικίνδυνες
για μολύνσεις των δέντρων από καρκίνωση, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα και ο ραβδισμός των δέντρων με βροχερό καιρό. Επιπλέον
ο τραυματισμός του ελαιόκαρπου κατά τη συλλογή
υποβαθμίζει την ποιότητα του λαδιού, ιδιαίτερα αν
καθυστερήσει η ελαιοποίηση.

αερισμό, μεταφέρουν οσμές και τοξικά υπολείμματα
(ιδιαίτερα όταν επαναχρησιμοποιούνται) και συντελούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιόλαδου. Οι σάκοι να τοποθετούνται σε στοίβες χαμηλού
ύψους σε στεγασμένο, δροσερό και καλά αεριζόμενο
χώρο, μέχρι την έκθλιψη του καρπού.

Μετά τη συγκομιδή. Συσκευασία-μεταφορά

Συνιστάται να γίνεται προγραμματισμός της παράδοσης καρπού σε συνεννόηση με το ελαιουργείο,
ώστε να γίνεται η έκθλιψη του ελαιόκαρπου το συντομότερο δυνατό.
Προτείνεται η επιλογή ελαιουργείου να γίνεται βάσει των παρακάτω προδιαγραφών κατασκευής και
λειτουργίας: συνθήκες υψηλής καθαριότητας μηχανήματα από ανοξείδωτα υλικά o αποφυγή παρατεταμένης μάλαξης της ελαιοζύμης και επαφή της με τον
αέρα τήρηση χαμηλών θερμοκρασιών χρήση κατά το
δυνατόν λιγότερου νερού για αποφυγή απομάκρυνσης των φυσικών αντιοξειδωτικών τήρηση μέτρων
κατά την έκθλιψη βιολογικού ελαιοκάρπου (χωρικός
και χρονικός διαχωρισμός).

Οι καλές συνθήκες χειρισμού του ελαιόκαρπου
από τη συγκομιδή μέχρι την κατανάλωση είναι μεγάλης σημασίας και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ελαιόλαδου. Η παραμονή του
ελαιόκαρπου για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την
ελαιοποίηση σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και
φτωχού αερισμού υποβαθμίζει πάρα πολύ την ποιότητα του ελαιόλαδου.
Συνιστάται η χρήση διάτρητων σάκων από φυτικές ίνες ή δίχτυ, γιατί επιτρέπουν τον αερισμό και
παρεμποδίζουν ανάπτυξη μυκήτων μούχλας. Ακόμα
καλύτερα είναι τα πλαστικά τελάρα, ιδίως για τις επιτραπέζιες ελιές. Οι πλαστικοί σάκοι εμποδίζουν τον

Στο ελαιουργείο

Η
φέρνει
την επανάσταση
με τον νέο δονητή
συλλογής καρπού
ελιάς και

καρυδιών

TKH650X

ΕΛΑΦΡYΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚOΣ

κάνει παιχνίδι
τη συγκομιδή!

Μην διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας
για παρουσίαση και
επίδειξη του μηχανήματος
στο χωράφι σας.

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ
τηλ. 27420 35333
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H AYTONOMH EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
Από το πρωτόκολλο
της Φλωρεντίας στο
πρωτόκολλο της Κέρκυρας
(17 Μαΐου 1914)
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, την
17η Μαΐου του έτους 1914 πραγΓράφει ο
ματοποιήθηκε στην Κέρκυρα συΣχοινοχωρίτης
νάντηση Διεθνούς Επιτροπής, όπου
Κωνσταντίνος
αποφασίστηκε να υπάρχει ένα ειδικό
Ιστορικός –
καθεστώς αυτονομίας και αυτοδιοίσυγγραφέας,
κητου για την ελληνική περιοχή της
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, Βορείου Ηπείρου. Το πρωτόκολλο
υποψήφιος
της Κέρκυρας υπογράφτηκε μεταξύ
Διδάκτωρ
της Διεθνούς Επιτροπής των Μεγάλων Δυνάμεων και του Προέδρου
Το άρθρο έχει δημοτης Αυτόνομης Ηπείρου Γ. Χρ. Ζωσιευθεί στο προσωγράφου. Στη συνέχεια εγκρίθηκε
πικό του ιστολόγιο
https://
από την Επαναστατική Συνέλευση
adesmeutiskepsi.
των Βορειοηπειρωτών, τερματίζοblogspot.gr/.
ντας τον ένοπλο αγώνα τους. ΕιδικόΕπιτρέπεται η αναδημοσίευση και χρήση τερα, το πρωτόκολλο της Κέρκυρας:
μέρους ή του συνό- Αποτελεί την πρώτη επίσημη και
λου αυτού, με την
διεθνή αναγνώριση της Ελληνικότηβασική προϋπόθεση
τας της Βορείου Ηπείρου, συμπερικαι υποχρέωση της
λαμβανομένων και των περιφερειών
αναφοράς των στοιχείων του γράψαντος της Χιμάρρας, του Αργυροκάστρου,
και και του προανατου Δέλβινου, των Άγιων Σαράντα,
φερόμενου λινκ που
της Κολώνιας, του Λεσκοβικίου, της
βρίσκεται καταχωΠρεμετής, της Κορυτσάς κ.α.
ρημένο".
- Οι κάτοικοι της Βορείου Ηπείρου
ονομάζονται «Ηπειρώτες» και όχι
«Αλβανοί».
- Εξασφαλίζει μια ειδική διοικητική οργάνωση για τις
Επαρχίες της Κορυτσάς και του Αργυροκάστρου.
- Εξασφαλίζει την θρησκευτική και γλωσσική ελευθερία.
- Καθιερώνει ως επίσημη γλώσσα την Ελληνική.
- Εξασφαλίζει την οργάνωση Ελληνικής Βορειοηπειρωτικής Χωροφυλακής και Στρατού.
Να σημειωθεί ότι με το πρωτόκολλο αυτό καταργήθηκε το προηγούμενο αμαρτωλό πρωτόκολλο της Φλωρεντίας. Προς στιγμή τότε φάνηκε ότι το ζήτημα της Βορείου
Ηπείρου λύνονταν. Τρείς όμως μήνες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Κ, την 20η Ιουλίου του έτους
1914 κηρύχθηκε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Επιπλέον,
οι κινήσεις των Μουσουλμάνων Αλβανών επέτειναν την
αναρχία και ανάγκασαν τον πρίγκηπα Μαξιμιλιανό του
Βίντ που είχε επιλεγεί ως βασιλιάς της Αλβανίας να εγκα-

ταλείψει την Αλβανία την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 1914.

Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος
Η έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η έκρυθμη
κατάσταση που επικράτησε στην Αλβανία ανάγκασε τις
Μεγάλες Δυνάμεις να επιτρέψουν την είσοδο του Ελληνικού στρατού για την αποκατάσταση της τάξης στη Βόρειο
Ήπειρο. Τον Σεπτέμβριο του έτους 1914 ο πρεσβευτής της
Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα εξ ονόματος όλων των
Συμμάχων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας, έδωσε την εντολή στην Ελληνική Κυβέρνηση να ανακαταλάβει την Βόρειο Ήπειρο. Έτσι την 14 Οκτωβρίου του
έτους 1914 ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε για δεύτερη φορά, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Βόρειο
Ήπειρο. Η επαναστατική κυβέρνηση Ζωγράφου παρέδωσε
την εξουσία στον ελευθερωτή ελληνικό στρατό.
Την πρόσκληση αυτή πρός την Ελλάδα για ανακατάληψη της Βορείου Ηπείρου ο Ελευθέριος Βενιζέλος την
χαρακτήρισε μέσα στην ελληνική βουλή (15 Δεκεμβρίου
1914) ότι αποτελεί «την επισημοτέραν διεθνή αναγνώρισιν του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος το οποίον έχει και δικαιούται να έχη η Ελλάς δια τους ομοεθνείς πληθυσμούς της
περιφερείας αυτής». Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο
του έτους 1915, πραγματοποιήθηκε η ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα με τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες να ψηφίζουν για πρώτη φορά στις Εθνικές εκλογές
στέλνοντας στη Βουλή των Ελλήνων τους δικούς τους 16
αντιπροσώπους.
Ο διχασμός όμως και η έλλειψη ομοψυχίας στην Ελλάδα που εκφράστηκε κυρίως με τη σύγκρουση Ελευθερίου Βενιζέλου και βασιλέως Κωνσταντίνου, και που

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 Δ΄

είχε ως συνέπεια αργότερα το έτος 1922 την Μικρασιατική καταστροφή, έδωσαν την ευκαιρία στην Ιταλία και τις
υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις να διατάξουν την αποχώρηση του ελληνικού στρατού. Η Βόρειος Ήπειρος μέχρι
τα Ιωάννινα καταλήφθηκε από την Ιταλία. Κατά συνέπεια
τα αναγνωρισθέντα με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας
προνόμια ατόνησαν. Τον Ιούλιο του έτους 1917 η Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ζήτησε την απομάκρυνση των Ιταλών από την Ήπειρο, η οποία και έγινε.
Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τo έτος
1918 το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου ανακινήθηκε εκ
νέου. Στο συνέδριο των Παρισίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπάθησε να συμπεριλάβει τα εδάφη της περιοχής
που ξεκινούσε 25 χιλιόμετρα περίπου βόρεια της Χιμάρας
και κατέληγε στην Πρέσπα. Το βασικό επιχείρημα που
χρησιμοποίησε ήταν ότι στην περιοχή αυτή επί συνόλου
200.000 κατοίκων οι 120.000 ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι
έχοντες ελληνική συνείδηση.
Στην πρωτοβουλία Βενιζέλου αντέδρασε έντονα η
Ιταλία. Τότε ο Βενιζέλος αντιπρότεινε ένα νέο σχέδιο,
το περίφημο Σύμφωνο Τιτόνι – Βενιζέλου, σύμφωνα με
το οποίο η Ελλάδα με τη συγκατάθεση της Ιταλίας θα
έπαιρνε το μεγαλύτερο μέρος από τα διεκδικούμενα βορειοηπειρωτικά εδάφη από την Χιμάρρα μέχρι τη λίμνη
Αχρίδος, συμπεριλαμβανομένων των δύο επαρχιών Αργυροκάστρου και Κορυτσάς. Η Ελλάδα από την πλευρά
της θα υποστήριζε την παραχώρηση του Αυλώνος με μία
μικρή ενδοχώρα στην Ιταλία. Επιπλέον, το υπόλοιπο τμήμα της Αλβανίας θα μετατρέπονταν σε προτεκτοράτο της
Ιταλίας. Τέλος, τα στενά της Κέρκυρας θα γίνονταν αποστρατικοποιημένη ζώνη.
Το Σύμφωνο Τιτόνι – Βενιζέλου εγκρίθηκε την 13η Ιανουαρίου του έτους 1920 από το Ανώτατο Διασυμμαχικό
Συμβούλιο των Παρισίων. Έναν χρόνο περίπου αργότερα,
την 27η Ιουλίου του έτους 1921 η Ιταλία, με την πρόφαση ότι οι Σύμμαχοι δεν αποδέχτηκαν την αξίωσή της περί
Αυλώνος, κατήγγειλε το σύμφωνο. Στη συνέχεια η τότε
Ελληνική Κυβέρνηση συμβιβάστηκε με την Αλβανική.
Με την απόφαση της Διάσκεψης των πρεσβευτών των
Μεγ. Δυνάμεων στο Παρίσι την 30η Οκτωβρίου του έτους
1921 η Βόρειος Ήπειρος παραχωρήθηκε στην Αλβανία.
Κατά τη δεκαετία του 1920 ο αλβανικός εθνικισμός προχώρησε πραξικοπηματικά και στην αποκοπή της Αλβανικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Προσπάθησε μάλιστα να επιβάλει ως
λειτουργική γλώσσα παντού την Αλβανική.
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
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΙΣΜΗΝΗ Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ

ΣΜΥΡΝΗ – ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ
Εκδόσεις: Ψυχογιός
Θεματική κατηγορία : Κοινωνικό, Αισθηματικό
ISBN: 9786180119312
Αριθμός σελίδων: 328

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

1922, Σμύρνη
Το κατατρεγμένο κορίτσι
επιβιβάζεται στο πλοίο της
σωτηρίας του, με προορισμό
την Αμερική. Το μυστικό της
θα γίνει ο ίσκιος που θα την
ακολουθεί για μια ζωή.
1989, Δημοτικό Κοιμητήριο
Κυλλήνης
Τα φτυάρια παλεύουν με το
σκληρό χώμα πάνω από ένα
αζήτητο μνήμα. Ξαφνικά παγώνουν όλα. Η εκταφή ματαιώνεται. Το μνήμα θαρρείς πως
αντιστέκεται, σαν να κρύβει
μέσα του μια ολόκληρη ιστορία. Ζωντανή. Στοιχειωμένη.
1993, Νέα Υόρκη
Το σημαδεμένο κορίτσι καταδύεται συχνά σε έναν αλλόκοτο εφιάλτη∙ φωτιά κι αντάρα, ουρλιαχτά και ολολυγμοί,
και μια γυναικεία φιγούρα να
ζητά από εκείνη κάτι… Άραγε
τι; Ώσπου, μια παλιά φωτογραφία θα της γίνει εμμονή… ένα
κυνήγι μαγισσών θα ξεκινήσει.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ένα υπέροχο βιβλίο με ένα
μαγικό, ατμοσφαιρικό εξώφυλλο εποχής.
Αν περιμένετε, κρίνοντας
από τον τίτλο και μόνο πως
σε αυτό το μυθιστόρημα θα

βρείτε όντως κυνήγι μαγισσών που τις καίμε στη πυρά,
μαντζούνια, ξόρκια και μαγικά
φίλτρα, μάλλον θα απογοητευτείτε.
Όχι δεν μας εξαπατά η συγγραφέας, πολύ απλά αναφέρεται σε κάτι τελείως διαφορετικό, στο κυνήγι μαγισσών
μέσα μας, στις εμμονές μας,
σε όλα αυτά που μας στοιχειώνουν, όπου κινδυνεύουμε να χαθούμε.
Ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα, βασισμένο σε πραγματικά
γεγονότα, από την μοναδική,
λατρεμένη, ολοζώντανη και
απόλυτα
κινηματογραφική
γραφή της κυρίας Μπάρακλη.
Αυτό που σίγουρα συγκλονίζει είναι η εντυπωσιακή περιγραφή του ολοκαυτώματος
της Σμύρνης, που αναμφισβή-

τητα προκαλεί δέος
Ηρωίδες είναι τέσσερις γυναίκες, τρεις γενιές γυναικών,
που τα βιώνουν όλα: τον έρωτα, τον πόλεμο, τον ξεριζωμό,
τον τρόμο, την ελπίδα και αντιμετωπίζουν στη πορεία την
αλήθεια, την λύτρωση και την
γαλήνη.
Απόλυτα
ισορροπημένες
εναλλαγές χρόνου, μαγικές
εικόνες αλλά παράλληλα απόλυτα ρεαλιστικές και ωμές,
εξαιρετικά δοσμένες, σαν να
βρισκόμαστε κι εμείς παρών
σε όλα αυτά τα γεγονότα.
Ένα βιβλίο αφιερωμένο
στους πρόσφυγες του χθες,
του σήμερα, του αύριο … να’
ναι μπονάτσα το ταξίδι και το
λιμάνι απάγκιο.

Λίγα λόγια
για τον συγγραφέα
Η Ισμήνη Χ. Μπάρακλη γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα σπίτι
γεμάτο βιβλία και μυρωδιές μαγειρικής. Σπουδάζει, εργάζεται,
ταξιδεύει, παντρεύεται, γίνεται
μαμά, λατρεύει τη φύση, υμνεί
τη φιλία και ονειρεύεται έναν
καλύτερο κόσμο με περισσότερο
χιούμορ, ειλικρίνεια και αγνότητα! Ευσεβής της πόθος είναι
μέσα από τις αράδες της να κάνει
τους αναγνώστες της να γελούν.
Πιστεύει ότι το γέλιο είναι πηγή
ζωής και τρόπος επιβίωσης σε
χαλεπούς καιρούς και θεωρεί το
βιβλίο ως το πιο υγιές μέσο για να
το πετύχουμε. Το βιβλίο "Από τα
Gucci στο... ταγάρι" είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.

"Επάγγελμα Γραμματέας" στο Κιάτο

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου το βιβλίο της Νάντιας Παπαθανασοπούλου
"Επάγγελμα Γραμματέας", εκδόσεων Πνοή. Η παρουσίαση στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, αφού μέσα στη ζεστή και υπέροχη
ατμόσφαιρα του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου μίλησαν για το
βιβλίο και τη συγγραφέα οι κυρίες: Ελένη Κορωνιώτη, συγγραφέας, Αγγελική Λυριάννα Χατζηρήγα, εκδότρια του Books &
Writers, συγγραφέας, Ζήνα Μαρνέζη, συγγραφέας και Μαργαρίτα Μελισσαροπούλου. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η
κ. Κάκια Ξύδη, συγγραφέας-εκδότρια.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλοτάξιδο να είναι το νέο πόνημα της συγγραφέως, συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες
σε όλους για το άρτιο αποτέλεσμα.
Λ. Κοντογιάννη

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Αναφορά στη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη
από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας

ΜΑΝΑ ΜΗΤΕΡΑ
ΜΑΜΑ

Η Κεντρική Σκηνή του ΘΕΑΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ παρουσιάζει το
έργο του Γιώργου Διαλεγμένου

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας συνδιοργανώνει επιμορφωτική
ημερίδα με τον Δήμο Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για το
έτος Καζαντζάκη με τίτλο: «Αναφορά
στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη».
Η ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 5 μ.μ. στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο (Λουτράκι) θα περιλαμβάνει τους παρακάτω ομιλητές:
• Χριστίνα Αργυροπούλου, δ.φ., Επίτ.
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
«Το μουσικό στοιχείο στο έργο «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη»

Ο συγγραφέας με τρόπο συνταρακτικό,
με γλώσσα καίρια και οικεία αλλά όχι
γραφική, κατορθώνει να περιγράψει
τις οικογενειακές συγκρούσεις μεταβαίνοντας από το τραγικό στο κωμικό
εκπλήσσοντας μας συγκινητικά. Το
«Μάνα, μητέρα, μαμά» παραμένει ένα
έργο διαχρονικό και εξαιρετικά επίκαιρο. «Είναι σκληρό γιατί είναι αληθινό,
είναι αληθινό γιατί είναι αδιέξοδο, είναι αδιέξοδο γιατί είναι ανθρώπινο….
Ταυτόχρονα αποδεικνύεται προφητικό
,αφού τα αδιέξοδα είναι σχεδόν ο κανόνας του νεοελληνικού βίου της εποχής
μας και των ημερών που βιώνουμε…».
Παραστάσεις: 16, 18 Οκτωβρίου 8:30 μμ
Κρατήσεις 27410 86330 6977 408956
Σκηνοθεσία: Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη και Αλέκος Ξανθάκης
Αφίσα:Φωτεινή Γιαννίκου
ΔΙΑΝΟΜΉ ΡΌΛΩΝ
Μάνα: Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη
Βαρβάρα:Βασιλική Μπερτσιά
Μεμάς:Ηλίας Λέκκας
Σωτηράκης:Αλέκος Ξανθάκης
Μπέμπα:Κατερίνα Αντωνίου

Συλλυπητήρια
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας κι εγώ προσωπικά με θλίψη εκφράζουμε τα
ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην αξιότιμη συνάδελφό μας, διατελέσασα Πρόεδρο
του Συνδέσμου μας και νυν Γενική Γραμματέα, κυρία Μαριλένα Ρουμπέκα, για
την απώλεια του πολυαγαπημένου της πατέρα. Μαριλένα μου είμαστε δίπλα σου..
κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά σου.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΣΦΝΚ – η Πρόεδρος Αντιγόνη Βογιατζή
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του
για τον ξαφνικό χαμό του Σπύρου Τουλιάτου, ξημερώματα του Σαββάτου 14
Οκτωβρίου σε ηλικία 67 ετών.
Ο Σπύρος Τουλιάτος, οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης
Φιλολόγων, με την ουσιαστική του πείρα απ’ τη δημόσια εκπαίδευση, με τη
φιλοσοφική του θητεία στο Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, τη συμβολή του
στην ταξική συσπείρωση των καθηγητών και την αδιάκοπη εργασία του για την
επιστημονική συγκρότηση των φιλολόγων υπήρξε εξαρχής πολύτιμος σύντροφος
του περιοδικού μας, με τα άρθρα και τις κρίσεις του ιδιαίτερα για θέματα θεωρίας,
μεθοδολογίας και διδασκαλίας της Ιστορίας.
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον Σπύρο
Τουλιάτο σε πολλές ημερίδες του με εξαιρετικές εισηγήσεις σε θέματα που
αφορούν στην επιστήμη μας.
Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Μ. ΡΟΥΜΠΕΚΑ

• Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
«Ο υλικός βίος στο μυθιστόρημα του
Νίκου Καζαντζάκη "Βίος και Πολιτεία
του Αλέξη Ζορμπά"»
• Φάνης Κακριδής, Ομότ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Ο Καζαντζάκης από κοντά»
• Λίζα Κουλουριώτη, ΜΑ, Καθηγήτρια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Μαρία Δογκογιάννη, ΜΑ, Καθηγήτρια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο
Ζορμπάς πέρα από τα σύνορα»
• Δρ. Γιάννης Δ. Μπάρτζης, Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης «Γαλάτεια και Νίκος
Καζαντζάκης σε δημόσια πολιτική
αντιπαράθεση»
• Παναγιώτης Ξηντάρας, δ.φ., Επίτ.
Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο Καζαντζάκης
«τερψίφρων» περιπατητής της Λακωνίδος γης»
• Μανώλης Μ. Στεργιούλης, δ.φ., Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης «Ο Καζαντζάκης για την
Κύπρο και τον Αγώνα της για ελευθερία»
• Αναστάσιος Στέφος, δ.φ., Επίτιμος
Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τ. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων «Η
τραγωδία «Μέλισσα» του Νίκου Καζαντζάκη»
• Γεωργία Χαριτίδου, δ.φ., Επίτ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης «Η γυναικεία παρουσία
στις τραγωδίες του Νίκου Καζαντζάκη
«Προμηθέας Πυρφόρος» και «Κούρος»
• Μαρία Γ. Χάψα, δ.φ., Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ΝεότηταΝίκος Καζαντζάκης. Τα Έσω Τοπία»

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
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Σύσκεψη στην Περιφέρεια
για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ιλαρά: Μονόδρομος τα εμβόλια
για παιδιά και ενήλικες
Η ιλαρά είναι εδώ και δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά και τους
ενήλικες, και ειδικούς πληθυσμούς όπως, είναι οι Ρομά, και
τους υγειονομικούς που θεωρούν
περιττό τον εμβολιασμό τους τόσο
για την ιλαρά όσο και για την εποχική γρίπη.
Από τα 215 κρούσματα που
καταγράφηκαν συνολικά στη
χώρα μας από το καλοκαίρι, τα
192 αφορούσαν Έλληνες εκ των
οποίων οι 156 ήταν Έλληνες Ρομά
(ποσοστό 72%).
Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ιωάννης Μπασκόζος
ανέφερε σε δηλώσεις του ότι
μέσα στον Αύγουστο εμβολιάστηκαν 2000 παιδιά Ρομά σε Αθήνα,
Μέγαρα, Θήβα, Ασπρόπυργο, Ζεφύρι και Κορινθία. Εξάλλου, μέσα
στο 2016 έγιναν συνολικά 42.787
εμβόλια MMR και από τον Ιανουάριο του 2017 έγιναν συνολικά
4500 εμβόλια σε Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
Όπως εκτιμά ο κ. Μπασκόζος,

εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη του
τρέχοντος έτους θα έχουν γίνει
9000 εμβόλια MMR σε παιδιά
προσφύγων στα νησιά και την
ηπειρωτική χώρα. Μέσα δε στον
τρέχοντα μήνα Οκτώβριο, γίνονται εμβολιασμοί σε Χαλκίδα, Εύβοια, Λαμία και Αχαϊα.

Ποιοι να κάνουν το εμβόλιο
για την ιλαρά
Όπως έχει γραφεί κατά καιρούς, είναι σημαντικό να έχουν
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου όσοι έχουν γεννηθεί μετά το
1970. Οι εγκυμονούσες δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο ούτε
και οι γυναίκες που προσπαθούν
να μείνουν έγκυες.
Για τα παιδιά, πρέπει να γίνει η
πρώτη δόση στο 1 έτος και 2 μήνες μετά η αναμνηστική δεύτερη
δόση. Ενώ και όσα παιδιά δεν
έχουν κάνει την δεύτερη δόση και
έχουν περάσει τουλάχιστον δύο
μήνες από την πρώτη, πρέπει να
το κάνουν.

Την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017, μετά
από εντολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας σχετικά με την
εμφάνιση του Ιού του Δυτικού Νείλου σε
περιοχές της Κορινθίας, στην οποία συμμετείχαν η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης
Δημόσιας Υγείας – Παιδείας και Πολιτισμού κα. Ελένη Παναγιωτοπούλου και ο
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Σωτήριος Δαμασκηνός.
Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο
Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ,
ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας
Νοσοκομείου Κορίνθου κ. Νικόλαος Ι.
Καμπάς, ο Διευθυντής του μικροβιολογικού τμήματος Νοσοκομείου Κορίνθου κ.
Καράμ Χάνα, η Διευθύντρια του Κέντρου
Υγειάς Λουτρακίου κ. Γιώτα Δημάκου, ο
Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Γκούρας κ. Φιλάνδρας, η νοσηλεύτρια του
Κέντρου Υγειάς Ξυλοκάστρου κ. Τσουραμπά Τρισεύγενη, ο επισκέπτης Υγείας
του Κέντρου Υγειάς Ξυλοκάστρου κ. Δημόπουλος καθώς και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Π.Ε Κορινθίας κ. Μιχάλης
Πέρρος.
Στη σύσκεψη αναπτύχθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός
Γυναικολόγος

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
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια
Πελοποννήσου και θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης καθώς και το επίκαιρο θέμα των εμβολιασμών σε ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες, Ρομά .
Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας – Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ελένη
Παναγιωτοπούλου ανέφερε πως το ΚΕΕΛΠΝΟ με την αρωγή της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας (έδρα) της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχώρησε σε σειρά
εμβολιασμών Ρομά στην περιοχή της
Κορινθίας ενώ το ίδιο αναμένεται να
πραγματοποιηθεί και σε περιοχές της
Αργολίδας.
Στην σύσκεψη επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με τον Ιατρικό Σύλλογο
Κορινθίας, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου, των Κέντρων Υγειάς Κορινθίας καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αναπτύχθηκε ο
σχεδιασμός συντονισμένων δράσεων με
επίκεντρο δράσεις για την ενημέρωση
του κοινού ,σχετικά με τους ιούς και τους
εμβολιασμούς .
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία
με όλους τους εμπλεκόμενος φορείς, με
σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την προστασία των πολιτών και της
τοπικής κοινωνίας.

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

ΤΗΛ.:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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βαια είναι απαραίτητη μόνο όταν υπάρχουν οι παράγοντες που προαναφέραμε, είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα και η δοκιμασία κόπωσης, ενώ, βεβαίως, καμία
δοκιμασία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κλινική
εξέταση και την εντύπωση του έμπειρου γιατρού.

Ομαδικά αθλήματα και «το γύρισμα της γλώσσας»

Αιφνίδιος θάνατος αθλητών
Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ, Ειδικός καρδιολόγος
Αντίθετα με τα αποδεδειγμένα οφέλη της
σωματικής άσκησης για το καρδιαγγειακό
σύστημα, ορισμένα άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου. Είναι
γεγονός ότι οι περισσότεροι αιφνίδιοι θάνατοι κατά τη διάρκεια της άθλησης οφείλονται σε καρδιαγγειακά αίτια. Ανάλογα
με την ηλικία η αιτιολογία του κινδύνου
διαφέρει και έτσι, στις μικρότερες ηλικίες
υπεύθυνες είναι οι συγγενείς ανωμαλίες
διάπλασης της καρδιάς, ενώ στους μεγαλύτερους υπεύθυνη ουσιαστικά είναι η
στεφανιαία νόσος. Μεταξύ των αιτίων αιφνίδιου θανάτου σε νεότερους αθλητές συμπεριλαμβάνεται η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας
και οι βαλβιδοπάθειες.

Ε

ξυπακούεται ότι οποιοσδήποτε εμφανίσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της
άθλησης (και φυσικά, κατά την κόπωση
οποιασδήποτε μορφής), όσο αθώα και αν
μπορεί να μοιάζουν, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του. Τέτοια συμπτώματα
είναι η λιποθυμία
ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ή η τάση για λιποθυμία (ζαλάδα, σκοτοδίνη, «μαύρισμα» της
όρασης, τάση για έμετο) το αίσθημα παλμών
ή «φτερουγίσματος» στο στήθος, ο πόνος στο
στήθος και η υπερβολική δύσπνοια σε σχέση
με την προσπάθειά μας.

Στεφανιαία νόσος και άθληση
Η άθληση κατά την παρουσία στεφανιαίας
νόσου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αλλά είναι
σημαντική για την καλή πορεία της. Ο καρδιολόγος οφείλει να σας κατευθύνει λεπτομερώς ως προς τα σχετικά σημεία προσοχής,
τα βασικά εκ των οποίων θα παρουσιαστούν
εδώ. Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια
αιτία αιφνίδιου θανάτου στους αθλητές ηλικίας άνω των 35. Όσο μεγαλύτερη η ένταση της
άσκησης τόσο περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι,
ενώ κίνδυνο διατρέχουν ακόμη και οι υγιείς
ηλικιωμένοι καλής φυσικής κατάστασης, για
τους οποίους πάντα υπάρχει η πιθανότητα
να παρουσιάζουν λανθάνουσα αθηρωματική
πλάκα σε στεφανιαίο αγγείο τους.
Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι οι περισσότεροι θάνατοι εμφανίζονται στο τρέξιμο
και σε άλλα αθλήματα που χαρακτηρίζονται
ως «υψηλής έντασης», όπως το ανταγωνιστικό τρέξιμο, η υδατοσφαίριση, η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η ανταγωνιστική
κολύμβηση και οι πολεμικές τέχνες. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πολλά από τα θύματα αιφνίδιου θανάτου κατά την άθληση θεωρούσαν τον

εαυτό τους ως ιδιαίτερα γυμνασμένο, κάτι
το οποίο βεβαίωναν και όσοι τους γνώριζαν.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η καλή φυσική κατάσταση μπορεί να αποβεί εξίσου επικίνδυνη
με την πλήρη αγυμνασία, στο βαθμό που συνοδεύεται από υπερβολική αυτοπεποίθηση
ως προς τους πιθανούς κινδύνους που συνοδεύουν τη μέση ηλικία. Τα άτομα ηλικίας άνω
των 35, ιδίως αν χαρακτηρίζονται από παράγοντες κινδύνου, θα πρέπει να συμμετέχουν
με μεγάλη προσοχή σε αθλήματα υψηλής
έντασης, αφού προηγηθεί συμβουλευτική
επίσκεψη στον καρδιολόγο.
Επίσης, ασχέτως ηλικίας, εάν είστε εντελώς
αγύμναστοι και αποφασίσετε να ξεκινήσετε
αθλητική δραστηριότητα, καλό είναι να πάρετε υπεύθυνες πληροφορίες για όσα νομίζετε ότι δεν γνωρίζετε καλά. Στην περίπτωση
αυτή έχει μεγάλη σημασία η προοδευτική
αύξηση της έντασης, ενώ για την αποφυγή
αθλητικών κακώσεων (τραβήγματα, στραμπουλήγματα) θα πρέπει πάντα να προηγείται
ζέσταμα.
Μία καλή αρχή και παράλληλα εκτίμηση της
φυσικής σας κατάστασης, είναι η γρήγορη
βάδιση για 30 λεπτά. Εάν αυτή σας προκαλεί
δυσφορία, συμβουλευτείτε οπωσδήποτε τον
καρδιολόγο για τον τρόπο εντατικοποίησης
της άθλησης, καθώς και για τα καταλληλότερα αθλήματα για την περίπτωσή σας. Υπάρχουν σίγουρα μέτρα πρόληψης; Ο αιφνίδιος
θάνατος των αθλητών δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, αν και πάντα λαμβάνει εκτεταμένη
δημοσιότητα, λόγω του δραματικού τρόπου
εμφάνισής του.
Η σπανιότητα αυτή ευθύνεται για τη διχογνωμία που υπάρχει σχετικά με το κατά πόσο
είναι χρήσιμος ο προσυμπτωματικός έλεγχος όλων όσων πρόκειται να εμπλακούν σε
άθληση.
Σύμφωνα με στατιστικές περιόδου 12 ετών
που έγιναν στην πολιτεία της Μινεσότα σε
1,4 εκατομμύρια αθλητές μαθητικής ηλικίας
συμβαίνει 1 ξαφνικός θάνατος αθλητή ετησίως κατά την διάρκεια έντονων σωματικών
προσπαθειών για κάθε 200.000 αθλητές ηλικίας σχολείων μέσης παιδείας. Κάποιοι προτείνουν τη διενέργεια καρδιολογικού ελέγχου μόνο σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό
αιφνίδιου θανάτου ή στεφανιαίας νόσου σε
νεαρή ηλικία, αλλά οι φαινομενικά λογικές
αυτές προσεγγίσεις δεν έχουν ελεγχθεί ως
προς την αποτελεσματικότητά τους. Ο ρόλος
του απλού ηλεκτροκαρδιογραφήματος ως
προς την εκτίμηση του κινδύνου που κανείς
διατρέχει, δεν αρκεί. Αποτελεσματικότερες
δοκιμασίες για την αξιολόγηση αυτή, που βέ-

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 Ο αιφνίδιος θά-

νατος των αθλητών
δεν είναι σύνηθες
φαινόμενο, αν και
πάντα λαμβάνει
εκτεταμένη δημοσιότητα, λόγω του
δραματικού τρόπου
εμφάνισής του.

Θα άξιζε σε αυτό το άρθρο να αναφερθούμε σε έναν
πολύ διαδεδομένο μύθο που περιβάλει τη λιποθυμία
κατά τη διάρκεια της άθλησης και που διαρκώς αναπαράγεται χωρίς να ισχύει. Μεγάλος βαθμός παρανόησης υπάρχει για το «γύρισμα της γλώσσας» κατά
τη διάρκεια της λιποθυμίας. Πολλοί θεωρούν ότι εάν
κατά τη φάση αυτή γυρίσει η γλώσσα προς τα πίσω,
ο τραυματίας πρόκειται να πνιγεί από την ίδια του τη
γλώσσα και να οδηγηθεί στο θάνατο. Κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να συμβεί.
Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις λιποθυμίας, ανεξαρτήτως αιτίου, όλοι οι μύες του σώματος
χαλαρώνουν. Η γλώσσα, ως ένας από αυτούς, χαλαρώνοντας πέφτει προς τα πίσω, κλείνοντας τη δίοδο
του αέρα από το λάρυγγα. Η κατάσταση αυτή αναστρέφεται στο βαθμό που αναστρέφεται η κατάσταση που
την προκάλεσε. Το τράβηγμα της γλώσσας προς τα
εμπρός δεν σώζει τη ζωή του ατόμου εάν αυτό ούτως
ή άλλως δεν αναπνέει, αλλά απλά είναι απαραίτητο μέτρο πριν από την έναρξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης («τεχνητή αναπνοή» ή «φιλί της ζωής»),
στην περίπτωση διακοπής της αναπνοής.
Ωστόσο, κάθε περίπτωση λιποθυμίας θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται με άμεσο ξάπλωμα του ασθενούς
ανάσκελα και με τα πόδια σε κάμψη προς τα πάνω. Εάν
η συνείδηση δεν επανέλθει με αυτόν τον τρόπο και εάν
δεν εφαρμοστεί τεχνητή αναπνοή, ο ασθενής θα πρέπει να γυριστεί στο πλάι, θέση η οποία αποτρέπει την
είσοδο γαστρικού υγρού προς τους πνεύμονες (εισρόφηση) κ να κλιθεί άμεσα ασθενοφόρο με συνοδεία
ιατρού. Στις μετακινήσεις χρειάζεται προσοχή, η οποία
αποδεδειγμένα δεν επιδεικνύεται από αδαή-καλών
προθέσεων- άτομα, καλό είναι να μην μετακινήσουμε
τον πάσχοντα.
Σε κάθε περίπτωση, το τράβηγμα της γλώσσας με το
χέρι μας, το κούνημα του κεφαλιού «για να συνέλθει»,
η απόπειρα να τον βάλουμε καθιστό, να του δώσουμε
νερό κλπ. μόνο ζημιές μπορούν να επιφέρουν.
Σε κάθε παρόμοια περίπτωση που έχουμε ακούσει
στις ειδήσεις, η τελική κατάληξη σε θάνατο δεν έχει
ως αιτία το «γύρισμα της γλώσσας», που είναι απλά
ένα συνοδό φαινόμενο, αλλά ένα συνολο πολλών παραγόντων. Λέμε ναι στην άθληση αλλά πάντα με «νου»
όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης «νούς υγιής εν σώματι
υγιεί».

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
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ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

Εξειδικευμένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευμένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

• 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

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ

Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας.
Τηλ. 694 8699831 Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς,
γηροκόμους Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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

στην Γκούρα

43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ
Τηλ.: 6934194196

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ 20 τόνων
με πόρτα και κουρτίνα, κομπλέ.
Τιμή 2000€, συζητήσιμη.
Τηλ. 6980 555522
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,
γυμνασίου και λυκείου. Επίσης,
αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές
λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΩΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.
τηλ.: 6973 205598

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ημέρα Σχολικού αθλητισμού στο Φενεό

Τ

Μ

ο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και
της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη
ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού
πληθυσμού της χώρας, έχει θεσμοθετήσει ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του
Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
Το Δημοτικό Σχολείο Φενεού, ως
ανοιχτό σύστημα στην κοινωνία και
εντάσσοντας την ημέρα αυτή στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου», πραγματοποίησε πεζοπορία προς
το γήπεδο και ακολούθησε προπόνηση
από μέλη της τοπικής ποδοσφαιρικής
ομάδας.
Βασική επιδίωξη του σχολείου μας
ήταν οι μαθητές τις να αποκομίσουν
από την ημέρα αυτή τα ιδιαίτερα στοιχεία τις ευρύτερης Παιδείας, που ο
Αθλητισμός προσφέρει μέσω τις συμμετοχής, τις προσπάθειας, του συναγωνισμού, της ευγενούς άμιλλας και τις
προσωπικής υπέρβασης.
Οι μαθητές των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Φενεού
έφτιαξαν πανό με συνθήματα και ζωγραφιές αφιερωμένα στην ημέρα του
Αθλητισμού. Οι μαθητές τις Ε’ έφτιαξαν
μία αφίσα … Και οι μαθητές της Στ΄ τάξης έγραψαν ένα άρθρο για να σας ενημερώσουν για τις δραστηριότητες που
έλαβαν μέρος εκείνη την ημέρα.
Ο Σύλλογος διδασκόντων

ε αφορμή την ημέρα σχολικού αθλητισμού,
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, το δημοτικό σχολείο
Φενεού πραγματοποίησε εκδρομή στο γήπεδο της τοπικής ποδοσφαιρικης ομάδας.
Το πρωί ξεκινήσαμε γνωρίζοντας τα ολυμπιακά
αθλήματα μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε
στον υπολογιστή. Ύστερα μαζευτήκαμε όλοι στο
προαύλιο και φύγαμε για το γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε το περιβάλλον και να δούμε από κοντά
το χρυσαφί, φθινοπωρινό τοπίο της περιοχής μας.
Στη συνέχεια φτάσαμε στο γήπεδο, όπου μας
περίμενε ο προπονητής της ομάδας του Πανφενεατικού και ο βοηθός του. Με χαρά μπήκαμε σε
γραμμές και αρχίσαμε τις διατάσεις και τις ασκήσεις που κάνουν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Έτσι, γνωρίσαμε πως είναι μια αληθινή προπόνηση.
Έπειτα, αφού χωριστήκαμε σε ομάδες, παίξαμε ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ ωραία που είχαμε τη
μπάλα μέσα στο γήπεδο! Ευχάριστη έκπληξη μας
έκανε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος μας πρόσφερε ένα μπουκαλάκι νερό και μία
μπανάνα.
Στο τέλος κλείσαμε τις αθλητικές μας δραστηριότητες με χορό. Πιαστήκαμε όλοι οι μαθητές του
Σχολείου χέρι-χέρι και χορέψαμε δημοτικά τραγούδια.
Η ώρα πέρασε και τα λεωφορεία μας περίμεναν για να επιστρέψουμε σχολείο. Ήταν μια πολύ
ωραία εκδρομή! Γνωρίσαμε πολλά πράγματα για
τον αθλητισμό, τα οποία αγνοούσαμε, όπως οι
αξίες του στη ζωή μας. Περάσαμε φανταστικά και
ευχόμαστε να επαναληφθεί σύντομα!
Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης

ΓΡΑΦΕΙΑ

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
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πρώτος ο Παμβοχαϊκός σε τουρνουά στην Πάτρα
Ο Παμβοχαϊκός πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά «Ι.Τσιτσάρας»
που διοργάνωσε η ΕΑ Πατρών στην
έδρα της. Ο Παμβοχαϊκός νίκησε στον
τελικό τη Νίκη Αιγινίου με 3-2 σετ. Η
Νίκη παρά την ήττα της άφησε καλές
εντυπώσεις ικανοποιώντας σε γενικές
γραμμές τον προπονητή της Θανάση
Στράντζαλη ο οποίος είπε: «Σε γενικές
γραμμές είμαι ευχαριστημένος από τις
εμφανίσεις που κάναμε στην Πάτρα.
Ηταν ένα χρήσιμο τουρνουά. Εχουμε
δύο εβδομάδες πριν το Λιγκ Καπ και θα
προσπαθήσουμε να δώσουμε φιλικά
με τον Εθνικό στην Αλεξανδρούπολη».
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού
Κώστας Δεληκώστας δήλωσε: «Κάναμε δύο καλά τεστ. Είδαμε όλοι τα λάθη
μας και τις αδυναμίες μας και συνεχίζουμε τη δουλειά για να είμαστε έτοιμοι. Το επίπεδο ήταν καλό και ευχαριστούμε την ΕΑΠ για την φιλοξενεία».
Τα σετ: 3-2 (18-25, 25-22, 23-25, 25-17,

Ο Ανέστης Δαλακούρας παραλαμβάνει το κύπελλο της πρώτης θέσης
για τον Παμβοχαϊκό από την υποψήφια Βουλευτή της Ν.Δ.
Έλενα Κονιδάρη – Αντωνοπούλου

15-09)
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Γκλανστόν 14 (8/18, 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωτσάκης 9 (9/22, 63%υπ., 39%τελ.),
Βουλκίδης 13 (5/11, 6 μπλοκ, 2 άσσοι),
Δαλακούρας 21 (18/55, 2 μπλοκ, 1 άσσος, 56%υπ., 31%τελ.), Βεϊσκίρχερ 14
(12/27, 1 μπλοκ, 1 άσσος) Περίνι 1 (1
άσσος) / Γκαράς (λ - 80%υπ., 60%τελ),
Σαρικεϊσογλου, Καρπίνσκι 1 (1/4), Γεωργίου 1 (1/1).
ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ (Στράντζαλης): Ντίνας,
Παπάζογλου, Δημητριάδης 3 (1/2, 2 άσσοι), Παπαλεξίου 9 (9/27), Μαυροβουνιώτης 17 (15/30, 1 άσσος, 1 μπλοκ),
Στρούγκαρ 25 (19/51, 6 μπλοκ) / Ραϊκοβιτς (λ. - 69%υπ., 36%τελ.), Κουτσονίκας
(69%υπ., 36%τελ.), Ρεμπούτσιας, Μήλης.
Στο μικρό τελικό η Παναχαϊκή νίκησε
την ΕΑΠ Πατρών με 3-0 σετ.
Τελική κατάταξη: 1.Παμβοχαϊκός,
2.Νίκη Αιγινίου, 3.Παναχαϊκή, 4.ΕΑ Πατρών.

Γιόρτασε με τα παιδιά
Γιορτάστηκε και φέτος η πανελλήνια ήμερα αθλητισμού
στα σχολεία όλης της χώρας,
δίνοντας την δυνατότητα σε
μαθητές και εκπαιδευτικό
προσωπικό να συμμετέχουν
από κοινού σε οργανωμένες
αθλητικές δράσεις.
Ο ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ αποδεχόμενος τις προσκλήσεις των
σχολείων της περιοχής και
με επικεφαλής τον προπονητή της ανδρικής ομάδος Κον
Δεληκώστα Κώστα, πλαισιωμένος από τους προπονητές
Κον Μαρινόπουλο Αργύριο
και Φελέκη Χαράλαμπο, και
συνοδευόμενοι από αθλητές και μέλη της διοίκησης,
επισκεφτήκαν τα δημοτικά
σχολεία Βραχατίου, Λεχαίου,
Άσσου, Βοχαικού καθώς και
τον παιδικό σταθμό Ζευγολατιού προσφέροντας στα παιδιά
μπάλες του βόλεϊ.

Προπονητές και αθλητές αφού
μίλησαν στα παιδιά για τον
αθλητισμό και τα οφέλη του,
έγιναν ένα μαζί τους παρασύροντας και το εκπαιδευτικό
προσωπικό σε παιχνίδια με
την κίτρινη μπάλα του βόλεϊ.
Κατά την αποχώρηση το χαμόγελο και η ικανοποίηση

ήταν έκδηλη στα πρόσωπα
δασκάλων και παιδιών.
Η Διοίκηση του Παμβοχαικού
ευχαριστεί όλα τα σχολεία
για την πρόσκληση και καλεί
μαθητές και δασκάλους στο
κλειστό του Βραχατίου Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ για τους αγώνες της ομάδος μας.

Εντός στόχου η Επιτραπέζια
Αντισφαίριση Βόχας
Με 2 νίκες και 1 ήττα συνέχισε η ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βόχας το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας
ανδρών.Νίκες κόντρα στα Μελίσσια και τον Άρη Βούλας ενώ ηττήθηκε από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας ΑΕΚ. Η Ε.Α ΒΟΧΑΣ
βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και φαίνεται να
εξασφαλίζεται εύκολα ο αρχικός στόχος της παραμονής.

