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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
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Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΛ. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

ΟΥΤΕ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!

αυτή την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να περάσουν κι άλλες δυο κυβερνήσεις για να τελειώσει! Γι' αυτό χρειάζεται, συνέχισε, άμεση παρέμβαση, τώρα, για να αλλάξουν
τα δεδομένα και να πούμε ότι αυτό το έργο μπορεί να
ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα καινούργιο.

Σε δηλώσεις του πριν λίγες μέρες ο αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοκλήρωση του φράγματος του
Ασωπού. Έτσι όπως προχωράει το έργο, τόνισε με σημασία, δε θα μιλάμε για ένα έργο που θα τελειώσει μ'

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
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επικεφαλής αντιπολίτευσης δήμου Βέλου - Βόχας

■ σελ. 3

Επιστολή διαμαρτυρίας
για το κλείσιμο του
Ταχυδρομείου Ζευγολατιού

Το διήμερο 26 & 27 Οκτωβρίου στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Βέλο
■ σελ. 9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΖΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Το έπος του 1940
μέσα από την πένα
του Μπολατιώτη
καλλιτέχνη

Ζητούν
αποζημίωση για
τις ελιές λόγω
ανομβρίας σελ. 17
■

■ σελ. 2

■ σελ. 12-13

ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Πρέπει να κάνω εμβόλιο;

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Οι επικίνδυνες γέφυρες
της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ, ειδικός παθολόγος

Παρέμβαση του Νίκου Ζαχαρόπουλου, πρ. αντιδημάρχου Σικυωνίων

■ σελ. 21

■ σελ. 4
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Θα περάσουν άλλες δυο κυβερνήσεις
για να τελειώσει ο Ασωπός
Ο Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία των εργασιών στο Φράγμα
Πριν λίγες μέρες οργανώθηκε
στον Ασωπό σύσκεψη με εντολή του περιφερειάρχη, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη, του
δημάρχου Νεμέας κ. Καλαντζή
και του Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χαραλ. Κασίμη με απουσία
όμως του ανάδοχου εργολάβου
του κ. Μαρούλη. Φυσικά η σύσκεψη δεν μπορούσε να γίνει με
την απουσία του αρμοδίου εργολάβου και ο Αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας όπως δήλωσε
αργότερα σε σχετική συνέντευξη
τύπου.

Σ

τις δηλώσεις του ο Πελοπίδας
Καλλίρης τόνισε πώς η ξεκάθαρή θέση του Περιφερειάρχη
είναι να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και ό,τι προβλέπεται προς
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι και η πάγια θέση μας
την οποία μετέφερα και στο Γενικό
Γραμματέα, υπογράμμισε.
Το έργο του Φράγματος, συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης, είναι ένα
σημαντικό έργο στην περιοχή μας,
το οποίο θεωρούμε κυρίαρχο για το
πώς θα το δρομολογήσουμε και η
εξέλιξή του πρέπει να είναι με έναν
βηματισμό αποδεκτό για την πορεία
του έργου. Αυτή τη στιγμή ο βηματι-

Το έργο αυτό,τονίζει ο Πελοπίδας Καλλίρης, το έχει μεγάλη ανάγκη η Κορινθία, το θεωρούμε
πρώτιστο και η αγωνία μας και ο αγώνας μας είναι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
σμός του έργου δεν είναι αυτός που
πρέπει, κατέληξε.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα
πρέπει να κηρυχτεί έκπτωτος ο νυν
εργολάβος, ο Πελοπίδας Καλλίρης
δήλωσε πώς πρέπει να τηρηθούν
οι νόμιμες διαδικασίες, από τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να
εξασφαλιστεί η πορεία του έργου.

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

διανομή κατ’ οίκον

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

Εξασφαλίστηκε, είπε, η χρηματοδότηση του έργου, αφού μπήκε στη
νέα προγραμματική περίοδο κι αυτό
είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει
να λυθούν νομικά και διαδικαστικά
ζητήματα στο αν θα περπατήσει το
έργο με τις σημερινές συνθήκες ή
θα πάμε σε διαδικασία έκπτωσης και
θα προχωρήσει με κάποιον άλλον
ανάδοχο. Δεν είναι απαραίτητο ότι
θα πάμε σε διαγωνισμό καινούργιο.
Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης
του υπουργείου και είναι και κάποιες
διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν
για να λυθεί το πρόβλημα του έργου,
δήλωσε.
Εμείς στην Κορινθία, υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης, το έχουμε
πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό το έργο το
θεωρούμε πρώτιστο, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου το θεωρεί κυρίαρχο
και ο αγώνας μας και η αγωνία μας
είναι να προχωρήσει το έργο.
Τέλος, όσον αφορά τους ρυθμούς
με τους οποίους το έργο προχωρά
ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως
προχωράει με πάρα πολύ αργούς
ρυθμούς. Έτσι όπως πάει το έργο,
υπογράμμισε, δε θα μιλάμε για ένα
έργο που θα τελειώσει μ' αυτή την
κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να περάσουν κι άλλες δυο κυβερνήσεις
για να τελειώσει! Γι' αυτό χρειάζεται,
συνέχισε, άμεση παρέμβαση και λύσεις τώρα, για να αλλάξουν τα δεδομένα και να πούμε ότι αυτό το έργο
μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα
χρονοδιάγραμμα καινούργιο μια και
οι συμβατικές υποχρεώσεις φαίνεται
ότι δεν τηρούνται, κατέληξε.

Αντιδράσεις
από ΚΚΕ
Οι δηλώσεις του Πελοπίδα
Καλλίρη σχετικά με την εξέλιξη
των εργασιών στο Φράγμα του
Ασωπού προκάλεσαν την αντίδραση της τομεακής επιτροπής
του ΚΚΕ η οποία εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Το μεγάλο ερώτημα είναι,
γιατί τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις
της Ν.Δ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του
ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύουν τον ανάδοχο
στο φράγμα του Ασωπού. Στάση
που τον αποθρασύνει και δεν πηγαίνει ούτε στις συναντήσεις που
τον καλούν η Περιφέρεια και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει φροντίσει βέβαια, με την
ανοχή των κυβερνήσεων να έχει
εισπράξει δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ για το έργο που δεν έχει
πραγματοποιήσει.
Είναι στα χέρια των εργαζομένων, των αγροτών, των λαϊκών
στρωμάτων, βγάζοντας τα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα, να
ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν
οργανωμένα να μπει τέλος στην
ασυδοσία των καπιταλιστικών
ομίλων, να ξεκινήσει τώρα και να
ολοκληρωθεί το έργο.
Να αποζημιωθούν τώρα οι
αγρότες για τα χωράφια που
απαλλοτριώθηκαν και να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα
στους εργαζόμενους».
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Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Αθαν. Μανάβης διαμαρτύρεται προς τον αρμόδιο υπουργό:

Με ποιο κριτήριο αποφασίσατε το κλείσιμο
του Ταχυδρομείου στην έδρα του δήμου;

Ο

επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δήμο ΒέλουΒόχας Θανάσης Μανάβης
με επιστολή που απέστειλε στον
αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, κ. Νίκο Στ. Παππά διαμαρτύρεται έντονα για το
«κλείσιμο» του ταχυδρομικού
καταστήματος στο Ζευγολατιό
Κορινθίας, την έδρα του Δήμου
Βέλου –Βόχας. Μάλιστα την επιστολή του αυτή την κοινοποιεί
στον κ.Χρίστο Στ. Δήμα, Βουλευτή Κορινθίας, αλλά και στον τομέα
εξυπηρέτησης πελατών ΕΛΤΑ.

Στην επιστολή του αναφέρει αναλυτικά τα εξής: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μου,
σας μεταφέρω την διαμαρτυρία για
το «κλείσιμο» του ταχυδρομικού καταστήματος στο Ζευγολατιό Κορινθίας, τόσο την δική μου, ως δημοτικού
συμβούλου και αρχηγού της μείζονος
αντιπολίτευσης του Δήμου Βέλου
–Βόχας Κορινθίας, όσο και των κατοίκων του Ζευγολατιού Κορινθίας,
μιας κωμόπολης 5-6.000 κατοίκων
που στεγάζεται η έδρα του Δήμου Βέλου –Βόχας. Εδώ και μία εβδομάδα
το μοναδικό ταχυδρομικό κατάστημα
των ΕΛΤΑ στην έδρα του δήμου μας,
ανέστειλε την λειτουργία του, γεγονός
που έχει προκαλέσει τρομερή αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στους
κατοίκους του Ζευγολατιού Κορινθίας
που αυτό εξυπηρετεί. Το Ταχυδρομείο
του Ζευγολατιού λειτουργεί επί πολλά έτη, με συνεχή ροή πελατών, δεν
επιβαρύνει τους κατοίκους με έξοδα
και χρόνο μετακίνησης σε όμορα χωριά του Δήμου μας (Βραχάτι –Βέλο)

Την Παρασκευή 20
Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε
η μετακόμιση και το
ταχυδρομικό κατάστημα στο
Ζευγολατιό έκλεισε οριστικά.
γεγονός που θα επέφερε την οικονομική επιβάρυνση τους με τα έξοδα
μετακίνησης προς άλλα ταχυδρομεία,
καθώς και την αναπόφευκτη συμφόρηση αυτών των ταχυδρομείων, λόγω
του αυξημένου όγκου πελατών που θα
καλούνταν να εξυπηρετήσουν.
Σύμφωνα με τον νόμο 4053/2012
«Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» τα ΕΛΤΑ είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και
αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την
31η Δεκεμβρίου του 2028. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία
του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου
δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης.
Με ποιο κριτήριο άραγε αποφασίσθηκε το κλείσιμο του μοναδικού

Ο επικεφαλής της
αντιπολίτευσης
Θανάσης Μανάβης
καταστήματος των ΕΛΤΑ στην έδρα
του δήμου μας, (ένα κατάστημα με
δύο υπαλλήλους και χαμηλό μίσθωμα) χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διοικητικές ανάγκες και η δημογραφική
σύνθεση της περιοχής. Γιατί δεν ενημερώθηκε η δημοτική αρχή ή να γίνει
δημόσια διαβούλευση για την εξεύρεση άλλων δυνατοτήτων στέγασης και
λειτουργίας του καταστήματος –ακόμα
και δωρεάν σε δημοτικό κτίριο – πριν
παρθεί μία τόσο σημαντική απόφαση
για την τοπική κοινωνία;
Παρακαλούμε κε Υπουργέ άμεσα
να ανακαλέσετε την απόφασή σας
που μόνο προβλήματα δημιουργεί
στις κοινωνίες του Δήμου μας και που
προφανώς πήρατε από λάθος εισηγήσεις. Καλό είναι στις τόσο σημαντικές
αποφάσεις σας για τις τοπικές κοινωνίες να ερωτάται και ο αρμόδιος Ο.Τ.Α
και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις
των τοπικών κοινωνιών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για συ-

νεργασία και υποβοήθηση του έργου
σας ώστε να μην ισχύσει αυτή η λάθος
απόφαση και το ταχυδρομικό κατάστημα του Ζευγολατιού Κορινθίας να
τεθεί ξανά σε άμεση λειτουργία.
Ζευγολατιό Κορινθίας 22-10-2017
Μετά τιμής
Αθανάσιος Παν. Μανάβης»

Στο δημοτικό συμβούλιο
Την κίνησή του αυτή με την επιστολή διαμαρτυρίας γνωστοποιήσε στο
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο ίδιος
ο Θανάσης Μανάβης ζητώντας παράλληλα την στήριξη και την υπογραφή
όλων των δημοτικών συμβούλων
κάτω από ένα νέο κοινό κείμενο διαμαρτυρίας που θα σταλεί σε κάθε αρμόδιο και υπεύθυνο όργανο.
Τόσο ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος όσο και οι υπόλοιποι δημοτικοί
σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης συμφώνησαν με αυτή την
πρότασή του.

Αποτροπές συμβάντων στην περιοχή
Ζευγολατιού, Κορινθίας κατά την χρονική
περίοδο 01/08/2017 έως 30/09/2017
Κατά την χρονική περίοδο
01/08/2017 έως 30/09/2017
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
όπου η εταιρεία μας εργάστηκε
στην περιοχή του Ζευγολατιού, Κορινθίας απέτρεψε τα κάτωθι συμβάντα:
• Αποτροπή κλοπής σε σπίτια
κατά την νυχτερινή βάρδια: 5
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Αποτροπή κλοπής σε σπίτια
★
κατά την ημερήσια βάρδια: 1
• Άμεση επέμβαση σε σπίτια
συνδρομητών μετά από συναγερμό ή κλήση πολιτών: 7
Ενημέρωση συνδρομητών για τυχόν παρατηρήσεις στις κατοικίες τους (πχ
ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά φώτα στα αυτοκίνητα κλπ): 79
Κλοπές σε σπίτια συνδρομητών: 0
Αποτροπή κλοπής σε κτήματα: 2
Κλοπές σε κτήματα συνδρομητών τα οποία φύλαξε η εταιρεία μας: 0

SS.BSI
•
•
•
•

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Με επιστολή του προς
τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο
Σπίρτζη αλλά και τον Γενικό Γραμματέα
του υπουργείου Γιώργο Δέδε, ο Νίκος
Ζαχαρόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Σικυωνίων, επισημαίνει και εφιστά την
προσοχή των αρμοδίων σε σειρά κακοτεχνιών και προβλημάτων σε γέφυρες
της περιοχής του δήμου Σικυωνίων τις
οποίες έχει κατασκευάσει η "Ολυμπία
Οδός".

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Την επιστολή του, την οποία κοινοποιεί
τόσο στον περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, όσο και στον αντιπεριφερειάρχη κ. Πελοπίδα Καλλίρη συνοδεύει με
πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και
παλαιότερες δικές του αναφορές.

Οι επικίνδυνες γέφυρες της "Ολυμπίας"
Η επιστολή συγκεκριμένα αναφέρει
τα εξής: «Σε συνέχεια των παραπάνω
σχετικών αναφορών μου, σας γνωρίζω
τα παρακάτω.
-Νυκτερινές ώρες της 24 προς 2510-2017, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, δημιουργήθηκαν πολύ σοβαρά
προβλήματα κάτω από τις γέφυρες της
Ν.Ε.Ο. [ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ], η αποκατάσταση των οποίων συνεχίζεται.
-Συγκεκριμένα, παρασύρθηκαν μεγάλες ποσότητες χωμάτων κ.α. υλικών
στον επαρχιακό δρόμο, κάτω από τη
γέφυρα της Ν.Ε.Ο. στη διασταύρωση Μουλκίου –Αρχαίας Σικυώνας, με
αποτέλεσμα, λόγω της λάσπης και των
όμβριων υδάτων, να δημιουργούνται
σοβαρά προβλήματα στη κυκλοφορία
των οχημάτων και στην ασφάλεια των
οδηγών και επιβατών καθώς και στους
διερχομένους πεζή τη γέφυρα.
-Επίσης το ίδιο συνέβη και στην
επαρχιακή οδό που οδηγεί στη Τοπική
Κοινότητα Πασίου, κάτω από τη γέφυρα
της Ν.Ε.Ο.
-Το σοβαρότερο πρόβλημα όμως
δημιουργήθηκε κάτω από τη γέφυρα


Πρόκειται για μια πολύ
πρόχειρη κατασκευή και
δυστυχώς, αν δεν αλλάξετε τον
τρόπο κατασκευής του κόμβου
τα αποτελέσματα θα είναι
δραματικά σε κάθε περίπτωση
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, όπου
συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες
όμβριων υδάτων και λάσπης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας
οχημάτων και πεζών.
-Τα θέματα αυτά είναι πολύ σοβαρά
και σας τα είχα επισημάνει, μαζί με άλλα
θέματα, με την [α] σχετική αναφορά μου

παρ. [3]-[4]-[5]- και [6]
΄΄3.-Τη περιοχή μας διασχίζουν [4]
ποταμοί, από ανατολικά προς δυτικά ο
Ασωπός, ο Ελισσώνας,ο Κύριλλος και
ο Σελίανδρος. Θέλω να πιστεύω ότι έχει
ληφθεί μέριμνα για τα όμβρια νερά, για
αποτροπή προβλημάτων πλημμυρών
σε περίπτωση μεγάλων βροχοπτώσεων, σε όλο το μήκος της οδού.
4.- Η κατασκευή παράλληλων δρόμων είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής που
θέλουν να έχουν πρόσβαση στα σπίτια
τους και στα κτήματα ιδιοκτησίας τους.
Επίσης είναι απαραίτητοι για να έχουν οι
αγρότες μας εύκολη πρόσβαση στα κτήματά τους. Οι παράλληλοι αυτοί δρόμοι
πρέπει να είναι λειτουργικοί, να έχουν

ανάλογο πλάτος προς ασφαλή εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων και των πεζών.
Επίσης να φωτίζονται και να παρέχουν
ασφάλεια σε οδηγούς, επιβάτες και πεζούς.
5.-Οι γέφυρες που κατασκευάζονται
κατά μήκος της οδού στη περιοχή μας,
να διευκολύνουν τη κυκλοφορία των
οχημάτων και να παρέχουν ασφάλεια
στους πεζούς που τις διέρχονται, με τη
κατασκευή πεζόδρομων.
6.-Στη κατασκευή των γεφυρών, των
παράλληλων δρόμων κ.α. έργων, να
προβλέπεται η σωστή, από κάθε πλευρά λειτουργία τους, για μη δημιουργούνται προβλήματα με την απορροή των
όμβριων, των δικτύων ύδρευσης και
άρδευσης, των γεωτρήσεων και πη-

γαδιών, των διαχωριστικών νησίδων
καθώς και την αποτροπή πρόσβασης
ανθρώπων και ζώων στην Ν.Ε.Ο. οδό.¨
-Όσον αφορά το σοβαρό ζήτημα κατασκευής κόμβου στη διασταύρωση
Μουλκίου-Αρχαίας Σικυώνας, σας είχα
επισημάνει, με την [β] σχετική αναφορά
μου τα εξής.
¨-Καταθέτω την άποψή μου, διερμηνεύοντας τη γνώμη και τα συναισθήματα
των κατοίκων της περιοχής, ο κόμβος
και ακολούθως ο στενός δρόμος, που
κατασκευάζονται πλησίον των διοδίωνσυνημμένο φωτογραφικό υλικό- δεν
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν, με
πλήρη ασφάλεια τα αυτοκίνητα, οδηγούς και επιβάτες, καθώς και τους πεζούς που κινούνται στον κόμβο και τους
παράλληλους δρόμους.
- Πρόκειται για μια πολύ πρόχειρη
κατασκευή και δυστυχώς, αν δεν αλλάξετε τον τρόπο κατασκευής του κόμβου
τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά σε
κάθε περίπτωση.
-Η μόνη ασφαλής λύση, που έπρεπε
να είχατε προκρίνει, είναι η κατασκευή
κυκλικού κόμβου, σαν αυτούς που έχετε κατασκευάσει στις εισόδους και εξόδους της πόλης του Κιάτου. Κατ αυτόν
και μόνο τον τρόπο θα υπάρξει ασφαλής
κυκλοφορία των οχημάτων με ασφάλεια των οδηγών και επιβατών καθώς
και των διερχομένων πεζή τον κόμβο.¨
-Κατόπιν των προαναφερομένων, οι
αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων
πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν αφενός για να αποκαταστήσουν την ομαλή
κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους και αφετέρου να κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να δοθούν
οριστικές λύσεις σε όλα τα εκκρεμεί
προβλήματα της περιοχής.
-Αναμένω και οι πολίτες αναμένουν
άμεσα τις λύσεις των σοβαρών αυτών
προβλημάτων.
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Παμψηφεί πρόεδρος και πάλι
του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου
ο Βασίλης Παγώνης
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού
Συλλόγου Κιάτου, που αναδείχτηκε κατά τις εκλογές της 4ης και 5ης
Οκτωβρίου 2017.
Στις εκλογές, οι οποίες είχαν μια από
τις μεγαλύτερες συμμετοχές που
έχουν σημειωθεί στον Εμπορικό
Σύλλογο Κιάτου ο συνδυασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
πέτυχε το απόλυτο, να καταλάβει και
τις εννέα έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, κερδίζοντας το 94% της
αποδοχής των ψηφοφόρων.
Πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί ο
Βασίλης Παγώνης, ενώ η κατανομή
των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα, έχει ως εξής:
Α’ Αντιπρόεδρος Γαϊτάνης Αθανάσιος
Β’ Αντιπρόεδρος Τασινόπουλος Άγγελος
Γραμματέας Κολοβίνος Παναγιώτης
Ταμίας Τζουμάκας Πέτρος
Μέλη
Γκορίτσας Κωνσταντίνος
Καλού Αργυρώ
Κοντογιάννης Ηλίας
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Η νέα Διοίκηση αποτελείται από
έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη και
από νέες και δυναμικές παρουσίες,
θέτοντας τη βάση για μια παραγωγική
τριετή θητεία προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινωνικού συνόλου του Δήμου Σικυωνίων.
Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η οικονομική κρίση έχει
αφήσει ανεξίτηλα σημάδια σε όλους.

Ακόμα περισσότερο, συνεχίζει να
βαθαίνει και να απειλεί διαρκώς τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου καλείται να σηματοδοτήσει με τις θέσεις,
τις απόψεις και τις δράσεις που θα
αναλάβει, τη μεταστροφή του κλίματος, την ανάσχεση της ύφεσης και την
πορεία προς την ανάπτυξη της πόλης,
με μοχλό και κινητήρια δύναμη της
επιχειρηματικότητα σε όλες τις μορφές της.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση ο
Πρόεδρος συνεχάρη όλους για την
επιτυχία τους. Ζήτησε ενότητα, συνοχή, αλληλεγγύη και ενεργητικότητα,
για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό
θετικό αποτέλεσμα. Όλα τα μέλη δήλωσαν ότι κινούνται ακριβώς σε αυτό
το μήκος κύματος. Στόχος τους είναι
η συναίνεση και η κοινή προσπάθεια
για επιτυχές έργο.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου

Στο Μητρώο Στελεχών της ΝΔ
ο Παναγιώτης Καραχάλιος
Με 35 νέα πρόσωπα εμπλουτίστηκε
το Μητρώο Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καθώς συνεχίζονται
οι διαδικασίες ανανέωσης
που του στελεχιακού δυναμικού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που δρομολόγησε πριν από έναν
χρόνο ο αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου
Σικυωνίων, Παναγιώτης Καραχάλιος, για τον οποίο αναφέρονται τα εξής: «Γεννήθηκε το 1969 στήν
Αθήνα, από γονείς ιατρούς, με ιδιαίτερη
επιστημονική και φιλανθρωπική δράση. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών και
σπούδασε στο Λονδίνο πληροφορική
και φυσικές επιστήμες. Λόγω της επαγγελματικής του κατάρτησης, των τυπικών αλλά και ουσιαστικών προσόντων
του, διετέλεσε ως Διευθυντικό στέλεχος
σε πολυεθνικές εταιρείες υψηλής τε-

χνολογίας. Η συνεχής παρακολούθηση
σεμιναρίων, το πλήθος των επαγγελματικών ταξιδίων, αλλά και η
επικοινωνια και διαπραγμάτευση με οικονομικά και πολιτικά
στελέχη, εμπλούτισαν τις
γνώσεις του και προσδίδουν
μία περαιτέρω εμπειρία
πάνω σε διοικητικά και κοινωνικά θέματα. Η αγάπη για
τον τόπο του, τον οδήγησε τα
τελευταία τρία έτη στην επιτυχημένη ενασχόληση με τα κοινά,
μέσω του Δήμου Σικυωνίων όπου
σήμερα είναι πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Σικυωνίων. Ιδιαίτερα επικοινωνιακός με πλούσια εθελοντική δράση,
συμμετέχει και στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Κιάτου παραδίδοντας μαθήματα
Φυσικής. Η έως τώρα πορεία του, η πίστη του στις αξίες και η διάθεση του για
αποτελεσματική δουλειά,εγγυώνται την
σημαντική παρουσία του για το δημόσιο
όφελος».

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια
του Γυμνασίου Κιάτου

Γεγονός πνευματικής αξίας και ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας για την
περιοχή μας, αποτέλεσε η επετειακού χαρακτήρα εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στο Κιάτο,από το
Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών σε συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων.
Η ημερομηνία ίδρυσης του Γυμνασίου Κιάτου, υπήρξε η 24η Οκτωβρίου του έτους 1917.
Κατά την παρουσίαση της εκδήλωσης ο ομιλητής κ. Κων/νος Κελλάρης, καθηγητής μαθηματικών, που δίδαξε στο σχολείο αυτό και συνταξιοδοτήθηκε ως Διευθυντής του, αναφέρθηκε με εμπεριστατωμένο τρόπο
σε όλα εκείνα τα στοιχεία της ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και
εκπαιδευτικής διαδρομής του ιστορικού Σχολείου έως και την σχετικά
πρόσφατη διαίρεση του σε 1ο και 2ο Γυμνάσιο Κιάτου λόγω των σύγχρονων διδακτικών μεταβολών.
Η καθηγήτρια Μουσικής κ. Σούλα Μακρή - Καλογήρου που δίδαξε
πολλά χρόνια στις τάξεις του, αλλά και ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών, παρουσίασε τον ομιλητή, μαθητή της και μετέπειτα
συνάδελφο καθηγητή, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, υπογραμμίζοντας
μεταξύ των άλλων ότι στο σχολείο αυτό, φοίτησαν πολλές γενιές Σικυωνίων πολιτών. Παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος
Σικυωνίων κ.Σταματόπουλος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος.
Παρέστησαν ακόμη οι κ.κ Δήμαρχοι Τσουλούφας, Καπέλλος και Βυτινιώτης, ο πρόεδρος της ΜΗΚΩΝΗΣ κ.Ζάρκος και σημαντικός αριθμός
πολιτών, τους οποίους καλωσόρισε και προσφώνησε με εγκαρδιότητα ο
νέος πρόεδρος του Ι.K.Μ. κ.Καρβουντζής.
Η εκδήλωση περιείχε όλα εκείνα τα στοιχεία που επέτρεψαν στο αισθητά μεγάλο κοινό που παρακολούθησε με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον, να αναπολήσει να θυμηθεί και να επαναφέρει μνήμες των μαθητικών χρόνων που βιώθηκαν στο προαύλιο και στις τάξεις, αυτού του
πολύ σημαντικού για τον τόπο μας Εκπαιδευτηρίου.

comput er service

doctor

∆ρεβερίδας Ι. Γεώργιος
Εµπόριο - Service H/Y

Εθνικής Αντιστάσεως 62 Κιάτο, τ.κ. 20 200
τηλ.: 27420 20 200, κιν.:6974883479
e-mail: george@pcdoc.gr
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Διεθνές δίκτυο αρχαίων Ασκληπιείων
προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας
Με εισήγηση του προέδρου του κ.
Σωτήρη Δαμασκηνού, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας προτείνει προς το δήμο
Σικυωνίων ένα Μνημόνιο Συνεργασία
για τη σύσταση και λειτουργία δικτύου
πόλεων και επιστημονικών φορέων με
την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ».
Τα Ασκληπιεία, αναφέρει η σχετική επιστολή
του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, ήταν ιερά
Ο πρόεδρος του και τόποι λατρείας του
θεού Ασκληπιού, και στην
Ιατρικού Συλλόγου Σωτήρης πραγματικότητα τα «πρώτα
Δαμασκηνός
νοσοκομεία» αλλά και κέντρα υγείας και πολιτισμού
του Ελληνικού χώρου και όλου του δυτικού πολιτισμού.
Θεωρώντας ότι η σύσφιγξη και διεύρυνση των θεσμών και των δραστηριοτήτων ανάμεσα στις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Επιστημονικών φορέων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και εν προκειμένου στους
δήμους της Ελληνικής Επικράτειας και σε
πόλεις της Μεσογείου,όπου αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν Ασκληπιεία, είναι
έργο μεγίστης σημασίας για την ανάδειξη
της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, την
ενίσχυση του διαπολιτιστικού διαλόγου,
την προώθηση επιστημονικών συναντή-

σεων και δραστηριοτήτων, αλλά και την
ανάπτυξη ιατρικού πολιτισμικού και άλλων θεματικών μορφών τουρισμού.
Στους όρους που έχουν τεθεί για την
εγγραφή και τους όρους συμμετοχής στο
άρθρο 2 Αναφέρεται:
«Στο Δίκτυο είναι δυνατόν να συμμετάσχουν ως μέλη οι
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ενδιαφερόμενοι δήμοι
υπό την προϋπόθεση
■Στο
■ Δίκτυο είναι
δυνατόν να συμότι στην περιφέρεια
μετάσχουν ως
τους υπάρχει αρχαίο
μέλη οι ενδιαφεΑσκληπιείο ή αρχαίο
ρόμενοι δήμοι υπό
θεραπευτικό κέντρο»
την προϋπόθεση
ότι στην περιφέ(Αρχαία Τιτάνη, Αρχαία
ρεια τους υπάρχει
Φενεός)
αρχαίο Ασκληπιείο
Τα ιδρυτικά μέλη,
ή αρχαίο θεραπευφορείς είναι Η Υπουρτικό κέντρο
γός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Ο Δήμαρχος Τρικαίων,
Ο Δήμαρχος Κω, Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ο Πρόεδρος του Ιπποκράτειου
Ιδρύματος Κώ.
Εισηγούμαι την εγγραφή σας στην συγκεκριμένη Πνευματική κίνηση και να
την στηρίξετε στα πλαίσια της Πολιτιστικής σας δραστηριότητας, καταλήγει.
Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σωτήρης
Δαμασκηνός και ο Γραμματέας Αθανάσιος Φιλιάνδρας.

Tι συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου για την Κορινθία

Κ

ατά την συνεδρίαση της
16/10/2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου,

εγκρίθηκαν με εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας

κ. Πελοπίδα Καλλίρη τα εξής:
Α. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου

Μεγαρέων και του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας
– Αγίων Θεοδώρων για την
υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-

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

ΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ», ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια
των συμπολιτών μας και την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Β. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο Κ.Ε.Κ. Κορινθίας Α.Ε. και συμμετοχή της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
κατά το ποσό των 33.740,00€
στην καταβολή αυτού.
Γ. Ορισμός εκπροσώπων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Γενική Συνέλευση
του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας ΑΕ. Στο
πλαίσιο ευρύτερων και ειδικών αλλαγών για την εύρυθμη
λειτουργία και την αποδοτικότητα του Κ.Ε.Κ. Κορινθίας,
ορίστηκαν ως εκπρόσωποι
οι κ.κ. Ροτζιώκος Ιωάννης,
Βαγκόπουλος Ανδρέας, Ρούκης Γεώργιος και Παπαγιαννακόπουλος Παναγιώτης και

προτάθηκαν ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΚ στις
30/10/2017, ως Πρόεδρος ο
κ. Ροτζιώκος Ιωάννης και ως
Αντιπρόεδρος ο κ. Βαγκόπουλος Ανδρέας.
Δ. Σχετικά με την αποδοχή
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ποσού 38.580.000,00€ στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
κατανεμήθηκαν στην Κορινθία
6.000.000,00€ για την βελτίωση – συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου
ΠΕ Κορινθίας και 500.000,00€
για την συντήρηση – βελτίωση
αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕ
Κορινθίας.
Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε επιπλέον κατανομές 100.000,00€ για το Αγροτικό Πρόγραμμα Εξηλεκτρισμού
και την ανάπτυξη του Τουρισμού στην Κορινθία.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Θέματα 7

ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Με πόρους της Περιφέρειας η αναβάθμιση
των υποδομών της Αστυνομίας στην Πελοπόννησο

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η πρώτη περιφέρεια της
χώρας, η οποία στο προηγούμενο πρόγραμμά της ΕΣΠΑ είχε
την έμπνευση να εκχωρήσει ένα ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές της οδικής
ασφάλειας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στο 28ο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) με
τίτλο “Με όραμα και ελπίδα: Για το συνάδελφο, για αποτελεσματική Αστυνομία και για στελέχη με επαγγελματική και
κοινωνική καταξίωση”, που διοργανώνεται στην Καλαμάτα
στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017.
«Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος.
Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση
με την ηγεσία της αστυνομίας και
ετοιμάζουμε το νέο μας πρόγραμμα
με τους ίδιους πόρους» πρόσθεσε
ο Περιφερειάρχης και ανακοίνωσε
ότι ήδη η ΕΝ.ΠΕ. έχει πάρει απόφαση και θα γενικεύσει αυτό το θέμα.
«Πλέον πολλές περιφέρειες πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και
δείχνουν ότι ο περιφερειακός θεσμός έχει, με την εμβέλειά του και
την εγγύτητα στον πολίτη, τη δυνατότητα να ξεπερνά το λαϊκισμό των θε-

σμικών εκπροσώπων και να αποδεικνύει εμπράκτως ότι θέτει στόχους
και τους επιτυγχάνει».
Ο κ. Τατούλης σημείωσε ακόμη ότι
με το ίδιο ποσό περίπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ενισχύσει και
το Πυροσβεστικό Σώμα για να βελτιώσει τις υποδομές του και τόνισε ότι
«βήμα με βήμα αποδεικνύουμε ότι η
συνεργασία μας βρίσκεται σε υψηλό
επίπεδο και ότι η έμπρακτη αφοσίωσή μας στην προστασία των νόμων
και του πολίτη είναι το καλύτερο
έμπρακτο δικαίωμα».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
εξήρε τις υψηλές αποδόσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και την
αφοσίωσή τους στην προστασία των έννομων δικαιωμάτων των πολιτών.
«Ακούω κάποια περίεργα πράγματα, ότι η πολιτική της ανοχής, η
πολιτική της δήθεν συνεννόησης
μπορεί να ανατρέπει τους κανόνες
της νομιμότητας. Αυτό νομίζω ότι
είναι μια τεράστια πληγή, η οποία
θα πρέπει όλους να μας απασχολήσει» τόνισε ο Περιφερειάρχης και
αναφέρθηκε στις προσπάθειες, στις
οποίες και ο ίδιος συμμετείχε, για
την αναγκαιότητα της δημοκρατικής
οργάνωσης των αστυνομικών στις
αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ειδική αναφορά έκανε τέλος ο κ.
Τατούλης στα κόκκινα στεγαστικά
δάνεια, ένα θέμα που απασχολεί την
Ελληνική κοινωνία και ειδικότερα
αυτά των στελεχών της Ελληνικής
Αστυνομίας επισημαίνοντας την ανάγκη παρεμβάσεων της ηγεσίας του
Υπουργείου και της πολιτείας. «Αν
αυτό δεν αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και κύριο κριτήριο τη διατήρηση
της βιωσιμότητας των ανθρώπινων
πόρων τότε τα προβλήματα που θα
ανακύψουν θα είναι τεράστια. Θεωρώ ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να πάρει πρωτοβουλία
και να βρει τρόπο να διαχειριστεί το
ζήτημα αυτό, δίνοντας εγγυήσεις η
ίδια στα κόκκινα δάνεια».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

8 Περιβάλλον

ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

πλοίο-γεωτρύπανο
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Το
Fugro Synergy, στο οποίο
επιβαίνουν ξένοι και Έλληνες γεωεπιστήμονες, ξεκίνησε να κάνει τεκτονικές και
παλαιοκλιματολογικές έρευνες στον Κορινθιακό κόλπο, οι οποίες θα διαρκέσουν

έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Το πλοίο θα
ανασύρει γεωλογικά δείγματα (πυρήνες),
κάνοντας γεωτρήσεις σε τρία διαφορετικά σημεία στο κεντρικό και στο ανατολικό
τμήμα του Κορινθιακού, σε βάθος έως
750 μέτρων κάτω από τον βυθό της θά-

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

λασσας. Οι πυρήνες αυτοί θα προέρχονται
από εναπόθεση ιζημάτων ηλικίας ενός
έως δύο εκατομμυρίων ετών, αποτελώντας έτσι γεωλογικά "αρχεία" για τη γεωλογική και την κλιματολογική ιστορία του
Κορινθιακού.

Πλοίο - γεωτρύπανο θα τρυπήσει
τον Κορινθιακό σε βάθος 750 μέτρων

Α

φού πέρασε κάτω από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και παρέμεινε για λίγο διάστημα στο λιμάνι
της Κορίνθου, το εξειδικευμένο
πλοίο γεωτεχνικών ερευνών "DV Fugro
Synergy" ξεκίνησε την αποστολή του.
Οι έρευνες γίνονται στο πλαίσιο της
"Αποστολής 381" του Διεθνούς Προγράμματος Ανακάλυψης των Ωκεανών
(IODP), με επιστημονικά υπεύθυνες τις
καθηγήτριες Λάιζα ΜακΝιλ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον
και Ντόνα Σίλινγκτον του Γεωπαρατητηρίου Lamont-Doherty του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης.
Η διεθνής επιστημονική αποστολή θα
φωτίσει τις τεκτονικές διαδικασίες ταφρογένεσης που λαμβάνουν χώρα στον
Κορινθιακό κόλπο, μια από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές της Ευρώπης. Η
διάνοιξη των υποθαλάσσιων τάφρων
(ταφρογένεση) είναι βασική γεωλογική
διαδικασία με την οποία δημιουργούνται πολλές νέες λεκάνες στο βυθό των
θαλασσών. Ταυτόχρονα, αποτελούν
ενεργές ζώνες με μεγάλο δυναμικό για
την πρόκληση σεισμών.
Ένα τέτοιο "εργαστήριο" της φύσης, το
οποίο μάλιστα είναι εύκολα προσβάσιμο λόγω του σχετικά μικρού βάθους
του, αποτελεί ο Κορινθιακός, γι' αυτό
προσελκύει το διεθνές επιστημονικό
ενδιαφέρον. Από γεωλογική άποψη, η
τάφρος του Κορινθιακού, κατά μήκος
της λεκάνης του κόλπου, είναι πολύ νέα,
καθώς σχηματίζεται εδώ και περίπου
πέντε εκατομμύρια χρόνια.
Οι ερευνητές θα εστιάσουν τις μελέτες
τους σε τέσσερις τομείς: στις δυνατότη-

τες της τάφρου να "δώσει" μελλοντικούς
σεισμούς, στον τρόπο και στην ταχύτητα
που εξελίσσεται διαχρονικά η γεωλογική δομή της τάφρου και πώς αυτή
αλλάζει με κάθε νέα σεισμική δραστηριότητα, καθώς επίσης στον τρόπο που
το επιφανειακό τοπίο μεταβάλλεται μετά
τις εκάστοτε τεκτονικές και κλιματικές
αλλαγές. Ακόμη, θα επιχειρηθεί η ανακατασκευή του αρχαίου κλίματος στον
Κορινθιακό και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τα προηγούμενα έως
έως δύο εκατομμύρια χρόνια.

Η συμπλήρωση του παζλ
Η αποστολή σχεδιαζόταν επί πολλά χρόνια από πολλούς επιστήμονες. Όπως
δήλωσε η ΜακΝιλ, "οι ερευνητές εργάζονται στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου εδώ και πολλές δεκαετίες,
εξετάζοντας ιζήματα και ίχνη ενεργών

ρηγμάτων που είναι ορατά στην ξηρά,
καθώς επίσης χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια γεωφυσική για να απεικονίσουν
τη λεκάνη της τάφρου και τη δομή της
κάτω από το βυθό. Όμως υπάρχουν
ακόμη πολύ λίγες πληροφορίες για την
ηλικία των ιζημάτων και για το περιβάλλον της τάφρου κατά τα τελευταία ένα
έως δύο εκατομμύρια χρόνια. Με τις
γεωτρήσεις μας, ελπίζουμε να ανακαλύψουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι του
παζλ. Θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε
την αλληλουχία των γεγονότων, καθώς
η τάφρος εξελίσσεται και -πράγμα σημαντικό- να δούμε πόσο γρήγορα ολισθαίνουν τα ρήγματα, τα οποία συχνά
προκαλούν καταστροφικούς σεισμούς".
Από την πλευρά της, η Σίλινγκτον ανέφερε ότι "η αποστολή θα παρέχει πληροφορίες-κλειδιά που λείπουν σήμερα,
σχετικά με την χρονική εξέλιξη και την

ταχύτητα της δραστηριότητας των ρηγμάτων στην τάφρο της Κορίνθου. Αυτές
οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές
όχι μόνο για την κατανόηση των ρηγμάτων και των φυσικών κινδύνων σε
αυτή τη ζώνη, αλλά θα μας βοηθήσουν
να καταλάβουμε και άλλες ενεργές και
αρχαίες τάφρους ανά τον κόσμο".
Μετά τις επιτόπιες υποθαλάσσιες έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες του
Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων θα ακολουθήσει η ανάλυση των γεωλογικών δειγμάτων που
θα έχουν συλλεχθεί, η οποία θα γίνει
στη διάρκεια του Ιανουαρίου και του
Φεβρουαρίου 2018, στο Κέντρο Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Ερευνών
MARUM του Πανεπιστημίου της Βρέμης
της Γερμανίας, όπου θα μεταφερθούν οι
πυρήνες που έχουν ανασυρθεί από το
υπέδαφος.
Από ελληνικής πλευράς, στην επιστημονική ομάδα που διεξάγει τις έρευνες και
θα αναλύσει στη συνέχεια τα στοιχεία,
συμμετέχουν ερευνητές από το Τμήμα
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
(ο ιζηματολόγος Σπύρος Γεωργίου και
η μικροπαλαιοντολόγος Μαρία Γεραγά),
από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών
(η μικροπαλαιοντολόγος Κατερίνα Κούλη), από το Εργαστήριο Γεωφυσικής
και Σεισμολογίας του ΤΕΙ στα Χανιά (ο
πετροφυσικός Γιώργος Μίχας), καθώς
επίσης η ελληνίδα ιζηματολόγος Σοφία
Πεχλιβανίδου από το Τμήμα Γεωπιστημών του νορβηγικού Πανεπιστημίου
του Μπέργκεν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τηλεσκόπιο Κρυονερίου μελετά τη Σελήνη
Στο πλαίσιο του προγράμματος παρατήρησης NELIOTA της ESA και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Το πρόγραμμα NELIOTA (Near-earth object Lunar
Impacts and Optical TrAnsients) ξεκίνησε φέτος τον
Μάρτιο, χρησιμοποιώντας το αναβαθμισμένο διαμέτρου 1,2 μέτρων τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου
Κρυονερίου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων
με επιστημονική υπεύθυνη την ‘Αλκηστη Μπονάνου,
για να παρατηρεί σε δύο μήκη κύματος τις διάσπαρτες αμυδρές λάμψεις πάνω στη Σελήνη.
Το τηλεσκόπιο διαχωρίζει το εισερχόμενο από τη Σελήνη φως σε δύο κατευθύνσεις και χρησιμοποιεί δύο
ψηφιακές κάμερες τελευταίας τεχνολογίας για την
καταγραφή των δεδομένων με ταχύτητα 30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο.
Ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό αναλύει το βίντεο
της παρατήρησης και εντοπίζει τις τυχόν λάμψεις
στην επιφάνεια της Σελήνης.

Οι κάμερες είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα φίλτρα,
που επιτρέπουν την εκτίμηση της θερμοκρασίας των
λάμψεων της πρόσκρουσης.
Το τηλεσκόπιο έχει ήδη καταγράψει 22 τέτοια συμβάντα και όπως εξηγεί Ελληνίδα πλανητική επιστήμονας, η δρ Χρύσα Αβδελίδου του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος (ESA): «Γνωρίζοντας τη
θερμοκρασία μπορούμε καλύτερα να εκτιμήσουμε
την πυκνότητα του προσκρούοντος σώματος, πράγμα που μας δίνει ενδείξεις σχετικά με την προέλευσή
του. Προέρχεται από αστεροειδείς ή από κομήτες;
Εφόσον αυτοί οι δύο έχουν διαφορετική σύνθεση και
πυκνότητα, οι μετρήσεις που κάνουμε, μας βοηθούν
να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό».
Ένα άλλο μυστήριο που ελπίζουν να λύσουν οι επιστήμονες μέσω του NELIOTA, είναι ο φυσικός μηχα-

νισμός που παράγει τις σελήνιακές λάμψεις. «Ελπίζουμε ότι τα νέα δεδομένα, που είναι ελεύθερα διαθέσιμα για όλη την επιστημονική κοινότητα, θα μας
βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για
το τι συμβαίνει, όταν ένα σώμα από αστεροειδή χτυπά
τη Σελήνη με τέτοια μεγάλη ταχύτητα και πώς η ενέργειά του κατανέμεται», λέει η ελληνίδα ερευνήτρια.

Συνεργασία με το LRO της NASA
Παράλληλα, χρησιμοποιεί τα στοιχεία του δορυφόρου Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA
για να προσδιορίσει τη σύνθεση κάθε σώματος που
πέφτει στη Σελήνη. Τα στοιχεία του LRO και του
NELIOTA μπορούν να συνδυασθούν για να εντοπισθούν τα σημεία όπου έχουν συμβεί μεγάλες προσκρούσεις.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ραγματοποιήθηκε μία ακόμη
διανομή σε όλους τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ (Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων)
μέσω των συμπραττόμενων φορέων
στο Δήμο μας.
Η συγκεκριμένη διανομή αφορούσε νωπά κρέατα και υλοποιήθηκε
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που βρίσκεται
στο Βέλο, στις 26 και 27
Οκτωβρίου 2017.
Η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη
ανέφερε σχετικά:
«Η προσέλευση των
δημοτών ήταν εντυπωΗ αρμόδια σιακή και είχε απόλυτη
αντιδήμαρχος
Βέλου-Βόχας κ. επιτυχία.
Θέλω να ευχαριστήΜαρία Καλλίρη
σω όλους τους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας που συνέβαλλαν στην
προσπάθεια αυτή γιατί η υλοποίηση
του προγράμματος ΤΕΒΑ είναι ένα
δύσκολο έργο με μεγάλες ευθύνες.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το
Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου μας
που με την έγκαιρη επέμβασή τους
βοήθησαν στην υλοποίηση του προγράμματος.
Κάθε συμπολίτης μας μπορεί να
ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ με
αίτησή του μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΚΕΑ)»
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2742360335.

Διανομή νωπού κρέατος
στους ωφελούμενους ΤΕΒΑ
στο δήμο Βέλου – Βόχας
Το διήμερο 26 & 27 Οκτωβρίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Βέλο

Τίμησαν την 28η Οκτωβρίου!
Συγχαρητήρια σε όλους
τους μαθητές για τη
συμμετοχή τους στην
παρέλαση στα Δημοτικά
και Τοπικά Διαμέρισμα
του Δήμου Βέλου Βόχας. Συγχαρητήρια και
στο Εθελοντικό Τμήμα
Εφέδρων Ενόπλων
Δυνάμεων Κορινθίας
που συμμετείχαν στην
παρέλαση στη Δημοτική
Κοινότητα Ζευγολατιού.
Ανάρτηση στη σελίδα
του δήμου Βέλου-Βόχας
στο Facebook

Φωτογραφίες από την παρέλαση στο Ζευγολατιό
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο (θεατρικός) χειμώνας έρχεται�
Το ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ" Δήμου Σικυωνίων διοργανώνει για τρίτη χρονιά το φεστιβάλ θεάτρου " ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ".
Θα πραγματοποιηθεί από τα μέσα Νοεμβρίου 2017 έως τέλη Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου.
Όπως σημειώνει στον χαιρετισμό του ο
πρόεδρος της Μηκώνης, κ. Δημήτρης Ζάρκος: «Αλλο ένα θεατρικό ταξίδι ξεκινά, ένας
θεσμός που πιστέψαμε και αγαπήσομε συνεχίζεται. Από το μέσα Νοεμβρίου του 17 μέχρι
τον Απρίλη του 18 το Δημοτικό θέατρο Κιάτου
γίνεται ο τόπος συνάντησης του θεοφόφιλου
κοινού με έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, με θεατρικές ομάδες που καταθέτουν τη δική τους προσέγγιση, τη δική τους
σκηνοθετική "ανάγνωση".

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ομάδες αυτές
που τιμούν με τη συμμετοχή τους τη διοργάνωση και τον Δήμο Σικυωνίων. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους συνοδοιπόρους μας για το
σχεδίασμα κοι την υλοποίηση του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 2017 -2018. Να έχουμε έναν
όμορφο και δυνατό πολιτιστικά χειμώνα!».
Το φετινό πρόγραμμα θα ανοίξει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 8:30 το απόγευμα
με το έργο "Κατά φαντασίαν ασθενής" του
Μολιέρου από τη θεατρική σκηνή "ΑΝΕΜΗ"

Μεγάλη διάκριση για το Θέατρο
Περιγιαλίου στο φεστιβάλ Ιεράπετρας
Τα βραβεία πρώτου γυναικείου και
πρώτου ανδρικού ρόλου και έπαινο
ερμηνείας απέσπασε το Θέατρο Περιγιαλίου στο 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Ιεράπετρα.
Η Κεντρική σκηνή του Θεάτρου
Περιγιαλίου παρουσίασε το έργο του
Γιώργου Διαλεγμένου "Μάνα, μητέρα, μαμά" σε σκηνοθεσία Πολυξένης
Ορκοπούλου-Ξανθάκη και Αλέκου

Ξανθάκη. Το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην
Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη για
την ερμηνεία της στο ρόλο της "μάνας"
ενώ το βραβείο του πρώτου ανδρικού
ρόλου απονεμήθηκε στον Ηλία Λέκκα για την ερμηνεία του στο ρόλο του
"Μεμά".
Έπαινο απέσπασε η Βασιλική Μπερτσιά για την ερμηνεία της στο ρόλο της
"Βαρβάρας".

Γιατρός με το στανιό
Η Λαϊκή Σκηνή του Θεάτρου Περιγιαλίου παρουσιάζει σε σκηνοθεσία
Χρήστου Αγγουράκη & Πολυξένης
Ορκοπούλου- Ξανθάκη το έργο του
Μολιέρου "Γιατρός με το στανιό" σε μια
σειρά παραστάσεων: 5, 6, 8, 11, 12, 13
και 15 Νοεμβρίου 2017, ώρα 8:30 μ.μ.
Τηλέφωνα κρατήσεων 27410 86330,
6977 408956

σε σκηνοθεσία Στάθη Τσολάκη.
Η εφημερίδα μας και φέτος είναι χορηγός
επικοινωνίας της μεγάλης αυτής διοργάνωσης και στο έντυπο που θα βρείτε ενθεμένο
στην παρούσα έκδοση υπάρχει αναλυτικά
όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
Ο θεσμός που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά τιμά την περιοχή μας, προβάλλει και
στηρίζει τις θεατρικές δουλειές ερασιτεχνικών σωματείων και ενισχύει την καλλιτεχνική τους δράση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟ PEELING
ΜΕ ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

2017

ΓΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ
– ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΣΥΣΦΙΞΗ
ή ΛΕΥΚΑΝΣΗ

-30%
80€ß55€

-60%
70€

30€

ΟΞΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΚΜΗΣ-ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑΣΜΑΥΡΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑ∆ΙΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

-25%
410€

300€
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

SPOT ERASER – ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ
∆ΥΣΧΡΩΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΑ∆ΩΝ
ΣΕ 2 ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ!
∆ΩΡΟ Η ΚΡΕΜΑ-ΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

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

12 Αφιέρωμα

ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Σκίτσα στα
πρωτοσέλιδα
της Πρωΐας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο Κώστας Μπέζος, ο ξεχωριστός
αυτός καλλιτέχνης από το Μπολάτι
διακρίθηκε και ως σκιτσογράφος
στην εφημερίδα "Πρωΐα". Τα σκίτσα
του κοσμούσαν τα πρωτοσέλιδα της
εφημερίδας, για πολλά-πολλά χρόνια και φυσικά δεν θα μπορούσαν να
λείπουν από την εποχή του έπους
του 1940.
Αρχής γενομένης από την 2 Νοεμβρίου 1940, ο Κώστας Μπέζος
σατύριζε και σχολίαζε με τα σκίτσα
αλλά και τα κείμενα του στην "Πρωΐα" την πανωλεθρία του Ντούτσε στις
κορυφές της Πίνδου, την προέλαση
του ελληνικού στρατού σε Κορυτσά

2 Νοεμβρίου 1940

Το έπος του 1940 με την πένα τ
12 Νοεμβρίου 1940

Ο

Μπέζος την Πρωτοχρονιά του 1941 δημοσίευσε στην Πρωΐα ένα ιδιαίτερο κείμενο, σατυρικό και συνάμα σκωπτικό
στο οποίο ανέλυε την ψυχική κατάσταση
στην οποία βρισκόταν ο ελληνικός λαός μετά την κύρηξη του πολέμου από την Ιταλία κι ενώ οι Έλληνες
στρατιώτες είχαν προ πολλού πετάξει στη θάλασσα τις
ιταλικές μεραρχίες. Ας το απολαύσουμε:

Τό ξέσπασμα...
Τά επακόλουθα της νίκης
Κορόιδο Μουσσολίνι!...

25 Δεκεμβρίου 1940

3 Νοεμβρίου 1940

5 Νοεμβρίου 1940

Ο Μουσσολίνι ξύπνησε κάποιο πρωί δύσθυμος.
Έξυσε το μεγαλοπρεπές του κεφάλι, και εσκέφθη να
δώση μια ψυχαγωγίαν στο λαό του καί έναν θαυμάσιον περίπατο στο στρατό του. Αμέσως εκλήθη ο κόμις
Τσιάνο.
– Με ζητήσατε μπαμπά;
– Ναι! Πρέπει εντός 24 ωρών να καταληφθή η Ελλάς.
– Τώχετε μπαμπάκα. Καί συντομώτερα μάλιστα...
Καί η εκστρατεία έγινε, γιά να πάρη τροπήν θλιβεράν
δια τον Ιμπεριαλιστήν Μουσσολίνι, καί τόν ανεύθυνον
λαόν του. Καταστροφή! Σε ευγνωμονούμεν Μουσσολίνι, διότι εδόξασες την Ελλάδα είς τά πέρατα τής οικουμένης, διότι έφερες είς τήν πρώτην γραμμήν, τό
μικρόν κράτος μας, στήν διεθνή κοινή γνώμη. Καί από
τά βάθη ακόμη τής ζούγκλας καταφθάνουν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα διά τά σκληρόν μάθημα, που
σου εδόθη. Η ελληνική ικανοποίησις ξεχύνεται στους
δρόμους, στα στενόσοκακα, γύρω στα τζάκια, στα καφενεία, στα τράμ, στα θέατρα, παντού, για να ενωθή
με τον παγκόσμιον σαρκασμό, που σμίγει σαν ένα άχτι.
—Επί τέλους τού έσπασαν τά μούτρα.
Καί δικαίως πανηγυρίζει ο έλληνικός λαός. Διότι οφείλει τήν ανανέωσι της ένδοξου Ιστορίας του,
στήν υδροκεφαλή της Ρώμης. Εκτός όμως από αυτά,
έδωσε στόν έλληνικό λαό καί τήν πηγήν ανεξαντλήτου

χιούμορ. Ο κόσμος υπεδέχθη τήν επίθεσιν μέ τό γέλιο
στά χείλη.
Κορόϊδο Μουσσολίνι
κανένας δέν θά μείνη....
Ο αγγλικός στρατός, ίσως να μην έτυχε τόσης θερμής υποδοχής, σε κανένα κράτος του κόσμου όσον
στήν Ελλάδα. Η πρώτη ομάς Άγγλων στρατιωτών πού
ενεφανίσθη στους αθηναϊκούς δρόμους, έγινεν αντικείμενον ζωηροτάτων εκδηλώσεων. Καί ο ενθουσιασμός διατηρείται άσβεστος καί θα διατηρήται μέχρις
ότου ο Μουσσολίνι υποκύψει τελικά.
Ο διαβόητος Γκράτσι, ένα παρέλειψε να πή στόν
άφέντη του: ότι ο ελληνικός λαός έχει καρδιά! Θα
ήταν πολύ απογοητευτική μια επισκεψίς του σήμερα
στην Αθήνα, για τη διπλωματική του καριέρα, παρ'
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και Αργυρόκαστρο, την καταστροφή του ιταλικού στόλου,
την αφόρητη κατάσταση στην
οποία βρισκόταν το ιταλικό
στράτευμα, την καλοπέραση των Ιταλών αιχμαλώτων
στην Αθήνα, ακόμη και την
επίθεση των Γερμανών κατά
των ελληνικών γραμμών τον
Απρίλιο του 1941. Το τελευταίο σκίτσο σχετικό με τον
πόλεμο είναι αυτό που απεικονίζει το Μουσολίνι και τον
Χίτλερ να σκοντάφτει στο ΟΧΙ.
Δημοσιεύτηκε την επομένη
της γερμανικής επίθεσης.

22 Νοεμβρίου 1940

ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΗΡΩΕΣ

Στο φύλλο της "Πρωΐας" της 6ης Απριλίου 1941, ανήμερα δηλαδή της γερμανικής επίθεσης, δημοσιεύονται δίπλα δίπλα στον κατάλογο των νεκρών,
δύο παλικάρια κοντοχωριανοί του Μπέζου: Ο Δημήτρης Κων. Λάμπρος
από το Σουληνάρι και ο Δημήτρης Γεωργ. Παπαδόπουλος από το Χαλκί.

του Κώστα Μπέζου
23 Νοεμβρίου 1940

7 Απριλίου 1941

ότι φορούσε και γυαλιά. Τι θά έλεγε γιά πού λείχει την φούντα του Σατράπου της Ρώμης καθώς στέκει σκεφτιένα κόσμο πού γελά καί ειρωνεύεται τά κός στό Παλάτσο Βενέτσια. Αύτη είνε η ράτσα του ελληνικού λαού, καί
φανταχτερά φέσια μέ τις φούντες, καί έτσι συνεχίζεται από χιλιάδες ετών.
τά κοκκορόφτερα, πού πριν κηρυχθή ο
Κ. ΜΠΕΖΟΣ
πόλεμος τά αντιμετώπιζε μέ απάθειαν
καί χωρίς αποδοκιμασίαν;
Ο ελληνικός λαός ζή περισσότερο στήν
πραγματικότητα, διότι έχει πραγματικήν
Ιστορίαν. Καί μέσα στους σκληρότερους
Αγώνας του πάντα σπιθοβολούσε τό
χιούμορ. Πουθενά δέν εσημειώθη ουδέ
καί τό ελάχιστον κρούσμα ηττοπαθείας. Τό μόνον θέαμα πού παρουσιάζεται
στους δρόμους σήμερα, μέρα καί νύχτα,
είνε ξιφομαχίαι πνεύματος καί σατύρας,
μέ στόχον τόν Μουσσολίνι και τα έργα
του. Τις νύχτες, όταν όλα τά κέντρα κλείσουν, ο κόσμος πηγαίνει στά σπίτια του,
τραγουδώντας σατυρικά τετράστιχα καί
πατριωτικά τραγούδια. Καί μές τό πηχτό
σκοτάδι, τό γέλιο τους μοιάζει μέ φλόγα

14 Θέματα
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Δημιουργικός
αναβρασμός στο
2ο Δημοτικό Σχολείο
Ζευγολατιού���
Με πολύ μεράκι και δημιουργική διάθεση, μαθητές, δάσκαλοι
και ο σχολικός βοηθός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού
αλλάζουν την εμφάνιση του Σχολείου! Χρώματα και σχέδια ντύνουν υπέροχα τα κτίρια και όλο το περιβάλλον γίνεται ευχάριστο
και φιλόξενο!Σε αναμονή για το τελικό αποτέλεσμα!!!

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

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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866.386,98€ από τον ΕΛΓΑ
για την Κορινθία
Αποζημιώσεις ύψους
13.323.633 ευρώ καταβάλει ο Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, σε 54.688 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πιο αναλυτικά,
οι αποζημιώσεις αυτές
αφορούν σε εκκαθαρίσεις
ζημιών στη φυτική παραγωγή αλλά και στο ζωικό
κεφάλαιο από διάφορα
ζημιογόνα αίτια, κυρίως
για τα έτη 2016 και 2017.
Η Κορινθία λαμβάνει
το σημαντικό ποσό των
866.386,98 € και συγκεκριμένα για:

Α. Εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια έτους 2016
– Πρόκειται για τμηματική
καταβολή (9%) του υπολοίπου αποζημιώσεων
για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το 80%. Το υπόλοιπο 11% των αποζημι-

ώσεων θα καταβληθεί
αμέσως μετά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. Το αίτημα της αναθεώρησης έχει
υποβληθεί και αναμένεται
η υπογραφή του.
Β. Εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια που συνέβησαν
το πρώτο δίμηνο 2017
– Πρόκειται για τμηματική
καταβολή (80%) αποζημιώσεων.
Γ. Εκκαθαρίσεις ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο
που συνέβησαν εντός του
2016 και το πρώτο τρίμηνο 2017.

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

ΕΑΣ Κιάτου: Αναβάθμιση των
οσπρίων μέσω της μεταποίησης

Προστατέψτε τις
οικιακές συσκευές σας
µε τον ογκοµετρικό
Αποσκληρυντή ρητίνης.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΕΑΣ
Κιάτου, όπου έχουν δρομολογηθεί
όλες οι απαιτούμενες κινήσεις για τη
σύσταση Ομάδας Παραγωγών Οσπρίων Φενεού Κορινθίας. Ο πρόεδρος
της ΕΑΣ Κιάτου, Νίκος Παπαβασιλείου, τόνισε ότι «ήδη, δημιουργήθηκε ο
Συνεταιρισμός Οσπρίων Φενεού για
τον οποίο πήραμε την έγκριση και, παράλληλα, αναζητούμε τον σωστό τρόπο
χρηματοδότησης για την άμεση κατασκευή ενός συσκευαστηρίου, αλλά και
τη δημιουργία ενός σημείου πώλησης
στο ιδιόκτητο ακίνητο που έχουμε».
Ο νέος σχεδιασμός της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου,
που αφορά συνολικά τα όσπρια της
περιοχής και όχι μόνο τα φασόλια και
τη φάβα, περιλαμβάνει έξι στόχους:
• Την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και την προσαρμογή της στη ζήτηση των προϊόντων (ποσότητα, ποιότητα).
• Την προώθηση της συγκέντρωσης
της προσφοράς και της διάθεσης
της παραγωγής των μελών της
ομάδας.
• Τη μείωση του κόστους παραγωγής
των προσφερόμενων προϊόντων.
• Την ομαλοποίηση των τιμών του
παραγωγού.

• Τη βελτίωση της εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων.
• Την προώθηση των καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών
παραγωγής και διαχείρισης των
διάφορων μέσων παραγωγής, που
συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Όπως επισημαίνει ο Νίκος Παπαβασιλείου, «τα όσπρια δεν θα σταματήσουν να αποτελούν βασικό τρόφιμο
στη διατροφή μας. Αναμφισβήτητα, η
καλλιέργειά τους αποτελεί σημαντική
προοπτική εξέλιξής τους, συμβάλλοντας στην ώθηση της οικονομίας σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Η ΕΑΣ Κιάτου ΑΕΣ ΑΕ, αντιλαμβανόμενη τις αναπτυξιακές και οικονομικές προοπτικές των προϊόντων
αυτών, θα συμβάλλει με κάθε τρόπο
στη στήριξη, στην παραγωγή και στην
προώθηση της καλλιέργειας οσπρίων
στην περιοχή εμβέλειάς της, στοχεύοντας, παράλληλα, στην αύξηση του
γεωργικού εισοδήματος των παραγωγών-μελών της, καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος». Ήδη,
για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής, ο συνεταιρισμός μαζεύει την
παραγωγή, με στόχο να την προωθήσει στα ράφια.

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

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
SUBARU
6HP
από 286€

ΚΕΦΑΛΗ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Β 4900
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ
600

250€

299€

140€

FELCO 820

1700€

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

Μικρομετρική
ρύθμιση κεφαλής
κοπής

Ελαιοραβδιστικό µπαταρίας 33V
µε µετατροπέα στα 12 Volt για
άµεση σύνδεση µε µπαταρία
αυτοκινήτου.
Ισχύς µοτέρ: 500w
Άξονας: Τηλεσκοπικός µήκους
2,10-3,40 m
Απόδοση: 80-120 Kg/h

FALCON AL-300/12V
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

EF
ΚΑ
ΤΙ

ΧΤΕΝΑ LISAM

Ισχύς µοτέρ: 500w
Άξονας: Τηλεσκοπικός µήκους 2,10-3,40m
Απόδοση: 70-110 Kg/h

από 848€

600€

ΒΕΡΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΑΧΙΝΟΣ

280€

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

Κινητήρας LONCIN 420cc, αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύς: 6,5KW,
Σταθεροποίηση τάσης:AVR 2 ΠΡΙΖΕΣ 16Α +1 ΠΡΙΖΑ 32Α.
Με ηλεκτρική
εκκίνηση
(περιλαµβάνεται η
µπαταρία)
Τάση Συνεχούς
Ρεύµατος DC:12V

Σκανδάλη με ελατήριο
φιλική στον χρήστη
Λειτουργία
ημι-ανοίγματος

175€

319€

ΟΠ

FALCON
AL-300/33V
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 33V

από 274€

ΡΤ
ΟΚ

980€

από 418€

ΧΟ

429€

από 1143€

STARK
4400 T

CO

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
HUSQVARNA
38cc 1,9 HP 40cm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA 135R

από 578€

550€

από 373€

από 161€
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
LONCIN 6,5HP

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

ΠΑΓΚΟΣ
ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δυνατότητα κοπής από 1 έως 45mm

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΙΝΟΧ ΓΙΑ
ΛΑΔΙ Ή ΚΡΑΣΙ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

από 312€

250€

από 996€

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΖΤ 40
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

750€

∆ιάµετρος κοπής: 40 mm
Βάρος ψαλιδιού: 0,86 Kg
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙ∆Ι ΖΤ40
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 50,4V/4,4Ah
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
7. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από 143€

100€

ΚΟΣΚΙΝΕΣ
από 590€

430€

από 2041€

1400€

MPF

από 68€

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
SUBARU MASTER 280

35€

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

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
LONCIN MASTER LC1350
DRAGONE ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
LONCIN MASTER LC750

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

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

4340€
1,60 m
3900€
1,40 m
3650€
1,75 m

Iσχυρός κινητήρας DIESEL 349cc
µε φίλτρο αέρος σε λάδι,
Ηλεκτρική εκκίνηση, δύο ταχύτητες εµπρός
+1 όπισθεν Ρυθµιζόµενο τιµόνι,
πλάτος εργασίας:135cm

ΔΙΧΤΥ
ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
6Χ12m

από 1476€

1130€

από 627€

470€

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με πιστωτική κάρτα

Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per lavorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bearbeitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres
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Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται μια
δοκιμασία για βρώσιμες και ελαιοποιήσιμες ελιές αλλά και τους
ελαιοπαραγωγούς σε όλη την Πελοπόννησο αφού η παρατεταμένη
ανομβρία έχει δημιουργήσει μια
πλειάδα προβλημάτων.

Ο

αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενούς Τομέα και Δασικής Πολιτικής κ. Αθανάσιος
Γκίκας αναφερόμενος στην διαμορφωθείσα κατάσταση με σχετικό δελτίο
τύπου επεσήμανε από τις 19 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων τα εξής:
«...η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών, σε συνδυασμό με τις
υψηλές θερμοκρασίες έως και σήμερα,
και οι εδαφολογικές συνθήκες, ενδεχομένως να αποτελέσουν ανασταλτικό
παράγοντα στην προσδοκώμενη φετινή
παραγωγή τόσο σε ποσότητα όσο και
σε ποιότητα. Παρά την υψηλή παραγωγή, η οποία διαφαινόταν αρχικώς,
τις υψηλές προσδοκίεςτων ειδικών,
σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου το
μήνα Οκτώβρη η εικόνα που υπάρχει
σε περιοχές της Περιφέρειάς μας, δεν
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, με αποτέλεσμα πιθανόν και να τίθεται ζήτημα
σχετικά με την ελαιοπεριεκτικότητα και
τη γενικότερη απόδοση τηςελαιοκαλλιέργειας».
Ο κ. Γκίκας συνεχίζει αναφερόμενος
στις εντολές και τις κατευθύνσεις που
έχει δώσει ο Περιφερειάρχης Πέτρος
Τατούλης για την παρακολούθηση
του φαινομένου, και καταλήγει με την
εξής πρόταση: «Σεβόμενοι τον κόπο,
τον μόχθο και την εύλογη αγωνία του
αγροτικού κόσμου σχετικά με την πορεία της ελαιοκαλλιέργειας και με σκοπό την υπεράσπιση των δίκαιων συμφερόντων και νόμιμων αιτημάτων των
συμπολιτών μας διεκδικούμε τη δυνατότητα ένταξης στις αποζημίωσης του
ΕΛΓΑ ή των ΠΣΕΑ (μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού) όλων των αγροτών που θα πληγούν από την εν λόγω
ανομβρία κατά την φετινή ελαιοκομική
περίοδο, στο βαθμό που τελικά το εξελισσόμενο αυτό φαινόμενο επηρεάσει
την παραγωγή τους, χρησιμοποιώντας
ως συγκριτικό στοιχείο την αντίστοιχη
παραγωγή των τελευταίων τριών ετών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμεναστη νομοθεσία και τις σχετικές ΚΥΑ.»

Σύσκεψη
Εν τω μεταξύ την Δευτέρα
23/10/2017, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα &
Δασικής Πολιτικής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου κ. Αθανάσιου Γκίκα
και την Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Υποδομών, Δικτύων, Μεταφορών
και Περιβάλλοντος κα Κωνσταντίνα
Νικολάκου στην έδρα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με θέμα: «Οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας –
ξηρασίας στην ελαιοκαλλιέργεια της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.»
Στην σύσκεψη μετείχαν οι προϊστάμενοι της ΔΑΟΚ των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας. Μετά τη

Συνεχείς συσκέψεις
για τις επιπτώσεις
της ανομβρίας
στην ελαιοπαραγωγή

όδεντρων και τις βροχοπτώσεις του
επόμενου διαστήματος.
Οι ζημιές αφορούν το ύψος της παραγωγής των επιτραπέζιων αλλά και
ελαιοποιήσιμων ελαιώνων αλλά και
σε σοβαρές περιπτώσεις την βλαστική
κατάσταση των ελαιόδεντρων.
Πέραν των συνθηκών που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα και
αφορούν κυρίως τις βροχοπτώσεις
υπάρχουν περιοχές όπου οι ζημιές
στην ελαιοπαραγωγή είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και η δυνατότητα αναστροφής της κατάστασης είναι περιορισμένη.

Προτάσεις:

διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή πληροφοριών και αφού ελήφθησαν υπόψη οι καταγεγραμμένες απόψεις των
Τοπικών φορέων περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από την ξηρασία, προέκυψαν
συμπεράσματα που αφορούν την αποτύπωση της ζημιάς και την υποβολή
προτάσεων.

Αποτύπωση ζημιάς
Σε περιοχές όλων των Περιφερειακών ενοτήτων, η παρατεταμένη
ανομβρία-ξηρασία έχει προκαλέσει
δυσμενείς επιπτώσεις στην ελαιοκαλ-

λιέργεια πλήττοντας και τις ελαιοποιήσιμες, αλλά και τις βρώσιμες ελιές.
Οι ζημιές αφορούν μη αρδευόμενους
ελαιώνες και είναι κλιμακούμενες σε
έκταση και σε ένταση, εξαρτώμενες
από τα χαρακτηριστικά του εδάφους
στο σημείο (σταθμό), τον προσανατολισμό των ελαιώνων, την κατάσταση
των ελαιόδεντρων σε σχέση με την
ηρτημένη παραγωγή και υπάρχουσα
βλάστηση και τις κατά τόπους βροχές
το προηγούμενο διάστημα. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και η τελική
δυσμενή επίδραση θα εξαρτηθεί από
την υφιστάμενη κατάσταση των ελαι-

Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς της
πολιτείας για την αποζημίωση των
ελαιοπαραγωγών από την παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία σε πληγείσες
περιοχές με γεωγραφική συνάφεια, με
βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, από τη στιγμή που συντρέχουν οι
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Αλλαγή του κανονισμού του
Ε.Λ.Γ.Α., έτσι ώστε ως ζημιογόνο αίτιο αποζημιούμενης απώλειας παραγωγής, να προβλεφθεί για την καλλιέργεια της ελιάς και η παρατεταμένη
ανομβρία-ξηρασία. Πιο συγκεκριμένα
αποστολή παρατηρήσεων-προτάσεων προς τον Ε.Λ.Γ.Α., για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του
οργανισμού.
Λόγω των σοβαρών επιδράσεων
της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια με συνέπεια τα δυσμενή
αποτελέσματα στην ελαιοπαραγωγή
της δυτικής Ελλάδας των δύο τελευταίων περιόδων από εντελώς αντίθετα κλιματολογικά αίτια, προτείνεται
η σύσταση μιας επιστημονικής- τεχνικής ομάδας εργασίας σε διαπεριφερειακό επίπεδο, η οποία θα
μελετήσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια της δυτικής και νότιας Ελλάδας με στόχο να εισηγηθεί μέτρα α)
βέλτιστων πρακτικών και χειρισμών
που θα εφαρμόζουν οι ελαιοπαραγωγοί για να μειώσουν τις δυσμενείς
επιδράσεις και β) τη λήψη και θέσπιση από την πολιτεία μέτρων για την
στήριξη των ελαιοπαραγωγών που
πλήττονται από τις ακραίες επιδράσεις
της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια.
Την ομάδα εργασίας προτείνεται να
στελεχώσουν επιστήμονες ερευνητές
από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και
ερευνητικά ιδρύματα και ειδικευμένοι
γεωτεχνικοί των Περιφερειών των
μεγάλων ελαιοκομικών περιοχών. Θα
πρέπει επίσης να δοθεί εύλογος χρόνος στην ομάδα εργασίας, έτσι ώστε
τα συμπεράσματα να είναι απολύτως
τεκμηριωμένα και να γίνουν αποδεκτά
από την οργανωμένη πολιτεία.
Επέκταση μελλοντικά των αρδεύσιμων εκτάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αξιοποιώντας το υδατικό
δυναμικό με τα κατάλληλα μικρά ή μεγαλύτερα έργα.
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Κάτω από τα φτερά
του Πηγάσου
Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

Αφιέρωμα γεωργιανού περιοδικού
στην Κόρινθο

Κορινθιακή επιγραφή
στην Πομπηία

Οδός Τιμολέοντος
στις Συρακούσες

Από τα αρχαία χρόνια ήδη, εκατέρωθεν της Κορίνθου ανοιγόταν
ένας απέραντος κόσμος, κάτι το
οποίο αντελήφθησαν από νωρίς οι
Κορίνθιοι και συνήψαν εμπορικές
σχέσεις με πολλούς λαούς.
Ας εστιάσουμε το ενδιαφέρον
μας σε δύο χώρες, οι οποίες μας
αφορούν ιδιαιτέρως: την Ιταλία και
τη Γεωργία. Και ας δούμε πόσο ευλαβικά εκείνες τηρούν και τιμούν
κάθε ελληνικό στοιχείο της δικής
τους ζωής. Το μητρώο των σχέσεών μας με τις εν λόγω χώρες, λέει
πολλά θαυμαστά.
Κατ’ αρχάς, ο Αιήτης έφυγε από
την Κόρινθο και εγκαταστάθηκε
στη Γεωργία (Κολχίδα), όπου έγινε
βασιλιάς. Γιαυτό η θυγατέρα του
Μήδεια επέστρεψε μαζί με τον Ιάσονα και έζησαν στην Κόρινθο. Ο
Φλίας, γιος του θεού του κρασιού
Διονύσου, ταξίδεψε ως αργοναύτης στη Γεωργία και βασίλεψε στον

Φλιούντα (Νεμέα). Ο κορινθιακός
Πήγασος επιβιώνει στην τέχνη και
τον βίο των Γεωργιανών μέχρι σήμερα. Στη Γεωργία θα βρούμε και
πόλη «Κόρινθα».
Από την άλλη πλευρά, οι Κορίνθιοι είχαν εγκατασταθεί σε πολλά
σημεία της Ιταλίας. Η πιο διάσημη
αποικία τους ήταν οι Συρακούσες,
οι οποίες, με τη σειρά τους, μετάγγισαν το κορινθιακό αίμα και
τον πολιτισμό σε όλη την Ιταλία,
ιδρύοντας πολλές άλλες αποικίες:
τον Αγκώνα/Ancona, την Αδρία/
Adria (απ’ όπου πήρε το όνομά της
η Αδριατική/Adriatico) και πολλές
άλλες.
Τον 7ο αιώνα πΧ, ο εμπνευσμένος Κορίνθιος έμπορος Δημάρατος, μαζί με πολλούς καλλιτέχνες,
εγκαταστάθηκε οργανωμένα στην
περιοχή της Ετρουρίας. Εκεί, μετέδωσε τον κορινθιακό πολιτισμό
στους αινιγματικούς Ετρούσκους,
ο γιος του μάλιστα, έφτασε να γίνει
βασιλιάς της Ρώμης.

Συνάντηση στο Υπ. Πολιτισμού για τα προβλήματα των αρχαιολογικών χώρων της Κορινθίας
Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, με πρωτοβουλία
των βουλευτών Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Μ. Θελερίτη
και Γ. Ψυχογιού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με την
Υπουργό κ. Λυδία Κονιόρδου.
Στην σύσκεψη συμφωνήθηκε η συνέχιση της
δεύτερης φάσης του Σχεδίου Διαχείρισης της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς στον ευρύτερο
Αρχαιολογικό χώρο της Αρχ. Κορίνθου, καθώς και
η αναγκαιότητα χρηματοδότησης του έργου από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Παράλληλα οι βουλευτές ενημέρωσαν την Υπουργό για την
προμελέτη που αφορά την Προστασία και Ανάδειξη
των Ρωμαϊκών Τάφων στην Αρχαία Κόρινθο και την

αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή της.
Τονίστηκε μάλιστα ότι μέσω της εν λόγω προμελέτης
θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός επιπλέον
μουσειακού χώρου, ενώ το κτήριο που θα κατασκευαστεί θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία
των δύο ταφικών μνημείων και στην εξασφάλιση των
συνθηκών συντήρησής τους, αποτελώντας ταυτοχρόνως μουσειακό χώρο ανάδειξης και προβολής τους.
Τέλος, οι βουλευτές παρουσίασαν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στους
αρχαιολογικούς χώρους της Νεμέας, της Αρχαίας
Σικυώνας, των Ισθμίων, της Αρχαίας Φενεού, κ.λπ.,
κάνοντας ειδική αναφορά στον αρχαιολογικό χώρο
και το Μουσείο της Νεμέας, στα προβλήματα φύλα-

ξης λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθώς και στο
σοβαρό ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει το Μουσείο
κατά τους χειμερινούς μήνες. Από την πλευρά της
η Υπουργός κα. Λ. Κονιόρδου, τόνισε ότι αν και τα
προβλήματα στελέχωσης των αρχαιολογικών χώρων
είναι δύσκολο να επιλυθούν άμεσα λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων και περιορισμών, θα επιχειρήσει σε συνεργασία με την Έφορο να επεξεργαστεί
λύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του
Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου της Νεμέας
κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Οι υλικές και άυλες μαρτυρίες του παρελθόντος,
που συνιστούν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
της Κορινθίας και της Ελλάδας εν γένει, αποτελούν

κοινή δημόσια περιουσία της ελληνικής κοινωνίας.
Ταυτόχρονα, έχουν παγκόσμια εμβέλεια, ως αναπόσπαστο και εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Γι’ αυτό και παρά τις
αντιξοότητες και δυσκολίες, η κυβέρνηση και οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., επικεντρώνουν τις προσπάθειές
τους στην διάσωση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με όρους που θα διασφαλίζουν
τον δημόσιο χαρακτήρα της ως κοινωνικού αγαθού,
προβάλλοντας ταυτοχρόνως τις πανανθρώπινες αξίες
με τις οποίες είναι φορτισμένη αυτή η πολιτιστική
κληρονομιά, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερο νόημα για
την πληττόμενη κοινωνία, σε μια εποχή πολύπλευρης
κρίσης, όπως η σημερινή.
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H AYTONOMH EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
Μετά την έναρξη
του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, την 28η
Οκτωβρίου του έτους
1940 κατά την εισβολή της Ιταλίας στην
Ελλάδα στο πλευρό
Γράφει ο
των Ιταλικών μεραρΣχοινοχωρίτης
χιών
συμμετείχαν
Κωνσταντίνος
και δύο Αλβανικές
Ιστορικός –
μεραρχίες. Ο γενναίσυγγραφέας,
ος, όμως Ελληνικός
Αρχειονόμος –
στρατός προήλασε
Βιβλιοθηκονόμος,
για τρίτη φορά και
υποψήφιος
πάλι νικηφόρα στη
Διδάκτωρ
Βόρειο Ήπειρο και
έγινε
δεκτός από τους
Το άρθρο έχει δημοΒορειοηπειρώτες ως
σιευθεί στο προσωελευθερωτής. Η Βόπικό του ιστολόγιο
ρειος Ήπειρος απεhttps://
adesmeutiskepsi.
λευθερώθηκε για τρίblogspot.gr/.
τη φορά. Η ελευθερία
Επιτρέπεται η αναδη- όμως αυτή κράτησε
μοσίευση και χρήση
μέχρι τον Απρίλιο
μέρους ή του συνότου έτους 1941 εξαιλου αυτού, με την
βασική προϋπόθεση τίας της επίθεσης της
Γερμανίας εναντίον
και υποχρέωση της
της Ελλάδας. Το Μέαναφοράς των στοιχείων του γράψαντος τωπο κατέρρευσε και
και και του προαναο Ελληνικός στρατός
φερόμενου λινκ που αποχώρησε από την
βρίσκεται καταχωΒόρειο Ήπειρο.
ρημένο".
Την περίοδο της
Κατοχής, στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου υπήρχε η οργάνωση Μ.Α.Β.Η (Μέτωπο
Απελευθερώσεως της Βορείου Ηπείρου),
η οποία μαχόταν κατά των Ιταλικών και
Γερμανικών δυνάμεων. Η οργάνωση αυτή
εξουδετερώθηκε από τον Εμβέρ Χότζα με
τη βοήθεια του Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ. Την ίδια
αυτή περίοδο έφθασε στην Ελλάδα μία
ομάδα Αλβανών οι οποίοι εκπροσωπούσαν
τα πολιτικά τότε κόμματα της Αλβανίας, με
προτάσεις για την ίδρυση μιας Ελληνο –
Αλβανικής Ομοσπονδίας αμέσως μετά τη
λήξη του πολέμου. Η κίνηση όμως αυτή
απέτυχε πάλι λόγω της αντίδρασης του
ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, το οποίο εξουδετέρωσε τα
μέλη της εν λόγω ομάδας σε συνεργασία με
την ΤΣΕΤΑ και λόγω κακών χειρισμών εκ
μέρους της εξόριστης στο Κάϊρο Ελληνικής
Κυβερνήσεως.
Επιπλέον, κατά την αποχώρηση των
Γερμανών από την Ελλάδα το έτος 1944,
τμήματα των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ (Ναπολέων
Ζέρβας) καταδίωξαν τους Γερμανούς, αλλά
παρεμποδίστηκαν από τμήματα του ΕΛΑΣ,
με αποτέλεσμα να μη συνεχιστεί η καταδίωξή τους αυτή και εντός της Βορείου Ηπείρου. Τα τμήματα αυτά του ΕΛΑΣ είχαν ως
συμμάχους τους και τους Αλβανούς συμμορίτες που εκπροσωπούνταν δια τμημάτων της ΤΣΕΤΑΣ. Κατά συνέπεια, η Βόρειος
Ήπειρος δεν απελευθερώθηκε ποτέ.
Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα των δυνάμεων του Άξονα,
η Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε στη Διεθνή
Διάσκεψη Ειρήνης των 21 Εθνών που συνήλθε στο Παρίσι την 30η Αυγούστου του
έτους 1946 την ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα. Μετά όμως από την
αντίδραση και τη διαφωνία που προέβαλαν
ο Υπουργός Εξωτερικών της ΕΣΣΔ Μολότωφ σε συντονισμό με άλλα κομμουνιστικά
κράτη, το βορειοηπειρωτικό ζήτημα παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών
των Εξωτερικών των Μεγάλων Δυνάμεων
(Γαλλία, ΗΠΑ, Μεγ.Βρετανία, Ρωσία) που
έγινε στη Νέα Υόρκη το χρονικό διάστημα
από την 4η Νοεμβρίου έως την 12η Δεκεμβρίου του έτους 1946.
Το Συμβούλιο ανέβαλε τη λήψη αποφάσεων ως προς το Βορειοηπειρωτικό Ζή-

τημα μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης
Ειρήνης με την Αυστρία και τη Γερμανία.
Η Συνθήκη αυτή Ειρήνης με την Αυστρία
υπογράφηκε την 15η Μαΐου του έτους
1955 στην Βιέννη, ενώ η αντίστοιχη Συνθήκη Ειρήνης με την Γερμανία υπογράφτηκε
την 12η Σεπτεμβρίου του έτους 1990 στην
Μόσχα.Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα από
τότε παραμένει σε εκκρεμότητα και περιμένει την επίλυσή του.

Συμπεράσματα –
η εικόνα σήμερα.

Η παρουσία των Ελλήνων στην Βόρειο Ήπειρο ανάγεται στα αρχαία χρόνια.
Τα δεκάδες ελληνικά χωριά της Βορείου
Ηπείρου και η ισχυρή πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού σε αυτά αποτελούσαν
τους πιό αξιόπιστους μάρτυρες περί της
ελληνικότητος των εδαφών αυτών. Όμως
τα δεδομένα αυτά, όπως είδαμε, λήφθηκαν υπόψιν μονάχα προσωρινά. Οι πόλεμοι
που ακολούθησαν, ιδιαίτερα οι Α΄ και Β΄
Παγκόσμιος πόλεμος, σε συνδυασμό με το
διεθνές πολιτικό κλίμα και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των διαφόρων
κρατών οδήγησαν στην αλλαγή σιγά σιγά με
το πέρασμα των χρόνων της φυσιογνωμίας
αυτής της πολύπαθης ελληνικής γης.
Ειδικότερα, στον πίνακα που ακολουθεί
παρέχεται μία άκρως διαφωτιστική εικόνα
περί της ελληνικότητος της Βορείου Ηπείρου υπό το πρίσμα της Παιδείας και της
εκπαίδευσης από τα τέλη του 18ου αιώνα
μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα.
Συνοπτικός πίνακας των Ελληνικών
Σχολείων – Δασκάλων & Μαθητών της Βορείου Ηπείρου (τέλη 18ου αιώνα – αρχές
19ου αιώνα)
Περιφέρεια
Σχολεία Δάσκαλοι Μαθητές
Κολωνίας
23
33
2050
Λεσκοβικίου 22
23
640
Πρεμετής
37
41
1200
Τεπελενίου 26
33
1210
Αργυροκάστρου 87
101
4365
Δελβίνου
70
82
3020
Χιμάρας
13
21
965
Βερατίου
44
58
1400
Αυλώνος
10
16
435
Στην Κορυτσά λειτουργούσαν την ίδια
περίοδο το Πάγκειον Ελληνικό Γυμνάσιο
από το 1843 (κληροδότημα του Ιωάννου
Πάγκα), δύο σχολαρχεία (κληροδοτήματα
του ευεργέτου Αναστασίου Αβραμίδη), ένα
Παρθεναγωγείο και τρία νηπιαγωγεία. Στα
σχολεία αυτά δίδασκαν 50 καθηγητές και
δάσκαλοι, ενώ φοιτούσαν περισσότεροι
από 2500 μαθητές και μαθήτριες. Επιπλέον,
στην Κορυτσά υπήρχαν 7 τουρκικά σχολεία
και ένα αλβανικό με 442 μαθητές που συντηρούνταν από την Αμερικανική Προτεσταντική Αποστολή.
Αυτή η εικόνα όμως άλλαξε. Τα περισσότερα σχολεία έκλεισαν και τα κτίριά τους,
όσα τελικά δεν γκρεμίστηκαν ή «αξιοποίηθηκαν» τουριστικά, παρέμειναν έρημα να
θυμίζουν ότι κάποτε στα βορειοηπειρωτικά
χώματα υπήρχε Ελλάδα. Υπήρχε ακμαίος
και δημιουργικός Ελληνισμός στον οποίο
η μητέρα Ελλάδα γύρισε εγκληματικά την
πλάτη της. Υπήρχε αυτοδιοίκητο και αυτονομία. Υπήρχε γλωσσική και θρησκευτική
ελευθερία. Το έτος 1971 η Κυβέρνηση της
Χούντας των Συνταγματαρχών υπέκυψε
στις αμερικανικές πιέσεις και αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος –
Αλβανίας. Το έτος 1987 η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ήρε μονομερώς το καθεστώς της
εμπολέμου καταστάσεως, το οποίο τυπικά
είχε διατηρηθεί από το έτος 1941.
Οι προκλήσεις όμως σήμερα της γείτονος συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και
ένταση σε κάθε ευκαιρία. Σήμερα η Αλβανία
αρνείται το άνοιγμα ελληνικών σχολείων σε

ολόκληρη τη Βόρειο Ήπειρο και όπου αλλού κατοικούν Έλληνες. Δεν αναγνωρίζει
ακόμα την ελληνικότητα της Χιμάρρας και
των κατοίκων της. Λεηλατεί την πολιτιστική κληρονομιά των Βορειοηπειρωτών και
περιορίζει δικτατορικά τις πολιτικές και
οικονομικές ελευθερίες τους. Στις διώξεις
και τους περιορισμούς που υφίστανται οι
εναπομείναντες Έλληνες Βορειοηπειρώτες,
έρχονται να προστεθούν προπηλακισμοί,
δημεύσεις περιουσιών, εμπρηστικές δηλώσεις, παραχάραξη της ιστορίας, προπαγάνδα, θέμα τσάμηδων κ.α.
Σε κάθε περίπτωση η Βόρειος Ήπειρος
επιβεβαιώνει, όπως και πολλά άλλα γεγονότα μεταγενέστερα, ότι η Ελλάδα ποτέ δεν
υπήρξε μια πραγματικά ελεύθερη χώρα.
Ελεύθερη στο «σκέπτεσθαι» και στο «ενεργείν». Παρόλο που πολλές φορές εμείς οι
Έλληνες πολεμήσαμε με αυταπάρνηση και
υψηλό φρόνημα για την ελευθερία της πατρίδος μας, που διδάξαμε πολλούς λαούς
τί σημαίνει να πολεμάς ηρωϊκά δίχως να
υπολογίζεις στερήσεις, πόνους, κακουχίες, κούραση, δάκρυα, ιδρώτα και αίμα, δεν
μπορέσαμε να διεκδικήσουμε και να κατοχυρώσουμε τα κεκτημένα και αυτονόητα.
Η Ελλάδα πολέμησε με τον Οθωμανό
δυνάστη 11 ολόκληρα χρόνια για την ανεξαρτησία της. Μια ανεξαρτησία που για να
ολοκληρωθεί χρειάστηκε η πατρίδα μας
να συμμετάσχει και σε άλλους πολέμους,
όπως Α΄ και Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, Α΄
και Β΄ Παγκόσμιος. Τίποτε δεν μας χαρίστηκε ούτε μας δόθηκε. Ο ελληνικός στρατός απελεύθερωσε την Βόρειο Ήπειρο τρείς
φορές. Και τρείς φορές οι «Σύμμαχοι» την
πήραν και την απέδωσαν στο νεοσυσταθέν
τότε κράτος της Αλβανίας ή Sciperia.
Από το έτος 1921 που παραχωρήθηκε
οριστικά η Βόρειος Ήπειρος στην Αλβανία
από τις «σύμμαχες» πρός την Ελλάδα Μεγάλες Δυνάμεις, η Αλβανία μέχρι σήμερα
όχι μόνο δεν σεβάστηκε ούτε στο ελάχιστο
τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας
(εθνικής μειονότητας), αλλά προσπάθησε
να την εξαφανίσει. Είναι πολλά τα κρούσματα και οι ανθελληνικές ενέργειες που έχουν
λάβει χώρα στη γείτονα μέχρι προσφάτως.
Οι ραγδαίες εξελίξεις της δεκαετίας 1990
και οι αλλοπρόσαλλες πολιτικές που ακο-

ΜΕΡΟΣ Ε΄

λούθησαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και
Οικουμενική αντί να δημιουργήσουν ένα
κλίμα ασφάλειας απέναντι στην ανθελληνική αυτή στάση του αλβανικού κράτους,
έφεραν σε δυσχερέστερη θέση την ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Το
μεγαλύτερο τμήμα αυτής εγκατέλειψε τις
προγονικές εστίες, για να έρθει στον παράδεισο της «ισχυρής Ελλάδας» της μαύρης
εργασίας. Όσοι παρέμειναν, αγωνίζονται με
τις δικές τους δυνάμεις να σταθούν όρθιοι
και να διαφυλάξουν τα όσια και ιερά των
προγόνων τους.
H Eλλάδα παρόλα τα σοβαρά εθνολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά και ιστορικά κριτήρια δεν μπόρεσε να αξιώσει μέχρι σήμερα την ολοκλήρωση των διεκδικήσεών της
επί της Ηπείρου. Κι αυτό γιατί δεν ήθελε
να συγκρουσθεί με την Ιταλία, την Αυστρία
και αργότερα την Σερβία. Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα αποτελεί μέχρι σήμερα ένα
σοβαρότατο θέμα των διμερών σχέσεων
Ελλάδος και Αλβανίας, η επίλυση του οποίου πρέπει να τεθεί επιτέλους ως βασική
προϋπόθεση ένταξης της Αλβανίας είτε στο
ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεικτικές πηγές – βιβλιογραφία

– «Αυτόνομη», ειδησεογραφικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τον
Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό (Aftonomi.gr)
– Διαδικτυακός ιστότοπος Συλλόγου Βορειοηπειρωτών www.
voriosipiros.gr
– Διαδικτυακός ιστότοπος www.paramythia-online.gr, Βόρειος
Ήπειρος.
– Διαδικτυακός ιστότοπος www.logiosermis.net, Η Ιστορία της
Βορείου Ηπείρου μέχρι σήμερα.
– Διαδικτυακός ιστότοπος www.e-istoria.com, Σύντομη Ιστορία
της Βορείου Ηπείρου.
– Ευαγγελίδης Δημήτριος, Η Βόρειος Ήπειρος, Αθήνα, 1919,
εκδόσεις βιβλιοπωλείου Διονυσίου Νότη Καραβία.
– Λέκκας Π., Συνοπτική ιστορία της Βορείου Ηπείρου, β' έκδοση, Αθήνα, εκδ. ΠΑΣΥΒΑ, 1991.
– Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ», τόμος 9, λήμμα «Ήπειρος – Βόρειος Ήπειρος», σσ 247 – 296.
– Νικολάου Χαραλ. Γ., Διεθνείς πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες – συμφωνίες και συμβάσεις, Απο το 1453 μέχρι σήμερα (Ελλάς – Χερσόνησος του Αίμου), βραβείο Ακαδημίας
Αθηνών, β΄ έκδοση συμπληρωμένη, εκδόσεις Ι. Φλώρος.
– Παπαθεοδώρου Π. Απ., Ο αυτονομιακός αγώνας της Βορείου
Ηπείρου, 1914 : συνοπτική ιστορική επισκόπηση του βορειοηπειρωτικού ζητήματος, Αθήνα, 1985.
– Πατσέλης Β. Νικόλαος, Η Βόρειος Ήπειρος και τα φυσικά της
σύνορα. Μελέτη εγκριθείσα παρά της Κεντρικής Επιτροπής
Ελληνικών Δικαίων, εκδ. Βασιλείου, Αθήναι, 1945.
– Πρωτοψάλτης Γ. Εμμ., Το Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Αθήναι, 1978.

- 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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Οικονομική ενίσχυση του Λαογραφικού
Ιστορικού Μουσείου Κορίνθου

Όχι στην υποβάθμιση του Μουσείου
Νεμέας από τον Χρ. Δήμα
Κατηγορεί το Υπουργείο Πολιτισμού για προχειρότητα αφού στον ιστοχώρο
που φιλοξενεί πληροφορίες για τη Νεμέα απεικονίζονται οι Δελφοί!!!
πλέον μόνο 5 μόνιμους αρχαιοφύλακες,
κάτι που σημαίνει πως δε θα μπορεί να
λειτουργεί απρόσκοπτα μετά τις 24 Νοεμβρίου 2017. Κι' όλα αυτά, όταν σύμφωνα με υπολογισμούς, η κίνηση των
επισκεπτών μέχρι το τέλος του 2017, θα
παρουσίαζε σημαντική αύξηση.
Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, υποβαθμίζει όμως και τη
συνολική εικόνα της χώρας. Ενδεικτικό
της προχειρότητας είναι ο τρόπος με τον
όποιον γίνεται η προβολή του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Νεμέας από
την ειδική ιστοσελίδα «Οδυσσεύς», στην
οποία περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικοί
χώροι και τα μουσεία όλης της χώρας.
Αν επισκεφθεί κανείς το συγκεκριμένο ιστοχώρο που θεωρητικά φιλοξενεί
πληροφορίες για το Αρχαίο Στάδιο Νεμέας, θα αντικρίσει - στο πάνω μέρος
της σελίδας (banner)- φωτογραφία που
απεικονίζει το αρχαίο στάδιο των Δελφών (!), ενώ το σχετικό κείμενο περιέχει
και ανακρίβειες.»!!!

Το ζήτημα της ανορθολογικής διαχείρισης του προσωπικού στους αρχαιολογικούς χώρους της Κορινθίας
έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας ζητά να
ενημερωθεί από την αρμόδια Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν υπάρχει προγραμματισμός για καλύτερη
κατανομή των προσλήψεων των αρχαιοφυλάκων, προκειμένου οι αρχαιολογικοί χώροι να μένουν ανοιχτοί και
τους χειμερινούς μήνες. Παράλληλα,
επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργεί στην ανάπτυξη και την προβολή
του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας
Νεμέας η έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο, ζητώντας να ενημερωθεί αν
υπάρχει μέριμνα για την ψηφιακή αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και
της ευρύτερης περιοχής.
Στην κατατεθείσα ερώτησή του ο
βουλευτής Κορινθίας επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Σε ότι αφορά τον αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Νεμέας θα διαθέτει

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαιευτήρ Χειρουργός
Γυναικολόγος
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F 210 95 79 888
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΙΑΤΟΥ

Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.: 27420 20950

FAX.: 27420 20951

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

Η Βουλή των Ελλήνων, αναγνωρίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία
του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Βάσω Πετροπούλου - Παν.
Γαρταγάνη στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της Κορίνθου μέσω
των εκτενέστατων εκπαιδευτικών
και επιστημονικών του δράσεων,
ανακοίνωσε πως ανταποκρίνεται
στο αίτημα του Μουσείου για χρηματοδότηση των αναγκών συμβάλλοντας με εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ. Για
την σημασία του έργου που επιτελεί
το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο
Κορίνθου είχαν με παρέμβασή τους
ενημερώσει το Γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων οι
βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας,

Μαρία Θελερίτη, Γιώργος Ψυχογιός
και Γιώργος Τσόγκας, ενώ επιστολή
στήριξης του αιτήματος του Μουσείου που συνοδευόταν με Απόφαση του ΔΣ είχε σταλεί και ο Δήμος
Κορινθίων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κόρινθο πριν μερικούς μήνες, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων ‘Παύλεια 2017’,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος είχε επισκεφθεί το Ιστορικό – Λαογραφικό
Μουσείο και είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για τα εκθέματα και το
ευρύ πολιτιστικό και εκπαιδευτικό
έργο που επιτελεί, καθώς και την
ανάγκη ενίσχυσής του.
Γραφείο Τύπου ΣΥ.ΡΙΖ.Α Κορινθίας

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98
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άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα 1-4 ημέρες μετά
τη μόλυνσή τους. Οι ενήλικες μεταδίδουν τη γρίπη μία
μέρα πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι 5-7
ημέρες μετά. Τα παιδιά μπορεί να μεταδώσουν τη λοίμωξη για 7 ή και περισσότερες ημέρες μετά.

Μέτρα προφύλαξης
Ο εμβολιασμός είναι ο κύριος τρόπος για να μειώσει
κάποιος την πιθανότητα να νοσήσει από γρίπη ή να
μεταδώσει τη νόσο στους ασθενείς και στο υπόλοιπο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η αυστηρή τήρηση των
κανόνων υγιεινής των χεριών καθώς και των άλλων
μέτρων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις επίσης μειώνει
την πιθανότητα μετάδοσης της γρίπης.

Πρέπει να κάνω
το εμβόλιο της γρίπης;

Αποτελεσματικότητα
Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό κατά 70-90% στο να
προλαμβάνει τη νόσηση από γρίπη σε υγιή άτομα κάτω
των 65 ετών. Επίσης, σε περίπτωση νόσησης, το εμβόλιο
προστατεύει από τις επιπλοκές και μειώνει τη θνητότητα.
Αντισώματα εμφανίζονται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον
εμβολιασμό ενώ η ανοσία διαρκεί περίπου ένα χρόνο.

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ, Ειδικός παθολόγος
Η γρίπη είναι μία οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται
από τους ιούς της γρίπης Α και Β.

Σ

την κατηγορία του ενδεχόμενου κρούσματος εμπίπτουν οι περιπτώσεις που
εμφανίζουν κλινική εικόνα που είναι
συμβατή με γρίπη (π.χ. αιφνίδια έναρξη της
νόσου, βήχας, πυρετός >38οC, μυαλγία και/ή
κεφαλαλγία) και έχουν επιδημιολογική σύνδεση με κρούσμα που έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Στην κατηγορία επιβεβαιωμένο
κρούσμα εμπίπτουν τα περιστατικά που συμφωνούν με την παραπάνω κλινική περιγραφή και έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά με
μία από τις παραπάνω μεθόδους:
• Ανίχνευση αντιγόνου του ιού της γρίπης
• Ανίχνευση νουκλεινικού οξέος (RNA) του
ιού της γρίπης
• Απομόνωση του ιού της γρίπης
• Αύξηση του τίτλου ειδικών αντισωμάτων
έναντι του ιού γρίπης Α και Β

Πότε και πώς εμφανίζεται
Η γρίπη εμφανίζεται μ’ εποχικές εξάρσεις.
Στη χώρα μας η περίοδος της γρίπης είναι
από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, μ’ έξαρση μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου.

Η γρίπη τυπικά εκδηλώνεται με απότομη
έναρξη πυρετού, μυαλγίες, κεφαλαλγία,
βήχα, φαρυγγαλγία και ρινική καταρροή. Τα
παιδιά μπορεί να εμφανίσουν και συμπτώματα από το γαστρεντερικό όπως ναυτία, εμέτους και διάρροια. Τα συμπτώματα αρχίζουν
1-3 ημέρες μετά την προσβολή από τον ιό και
διαρκούν 2-7 ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί
να επιμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Πόσο σοβαρή είναι
Η γρίπη μπορεί να προσβάλλει οποιονδήποτε.
Τα περισσότερα άτομα εμφανίζουν συμπτώματα για λίγες ημέρες, όμως μερικά άτομα, κυρίως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα που πάσχουν
από χρόνια νοσήματα, μπορεί να εμφανίσουν
επιπλοκές. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι η
μικροβιακή πνευμονία κυρίως από πνευμονιόκοκκο και η επιδείνωση χρόνιων νοσημάτων
(π.χ. άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης).

Ποιοί πρέπει να εμβολιάζονται
Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει να εμβολιάζονται:
• Τα άτομα άνω των 60 ετών
• Οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος
• Οι πάσχοντες από μεταβολικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδη διαβήτη, από νεφρική
ανεπάρκεια και από αιμοσφαιρινοπάθειες
• Οι ανοσοκατεσταλμένοι συμπεριλαμβανομένων των
πασχόντων από το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής
Ανεπάρκειας
• Όσοι έρχονται σε συχνή / καθημερινή επαφή με τις παραπάνω κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προσφέρουν συνεχώς ή περιστασιακά υπηρεσίες σ’ αυτά τ’ άτομα και ειδικότερα οι επαγγελματίες
υγείας. Επίσης, άτομα που εργάζονται σε υπηρεσίες
όπως: Στρατός, Οργανισμοί Κοινής _φέλειας, κ.ά. με
δεδομένο ότι ενδεχόμενη προσβολή μεγάλου αριθμού
υπαλλήλων θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών.
• Οι απασχολούμενοι στην πτηνοτροφία, βάσει οδηγιών
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με στόχο την αποφυγή ταυτόχρονης λοίμωξης από το στέλεχος Η5Ν1
της γρίπης των πτηνών και από τα στελέχη της εποχικής
γρίπης που κυκλοφορούν κάθε χρόνο, που μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα τον ανασυνδυασμό του ιού και την
εμφάνιση κάποιου νέου πανδημικού στελέχους γρίπης.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
 Οι κυριότερες
επιπλοκές της
γρίπης είναι η
μικροβιακή πνευμονία κυρίως από
πνευμονιόκοκκο
και η επιδείνωση
χρόνιων νοσημάτων (π.χ. άσθμα,
χρόνια βρογχίτιδα,
καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης
διαβήτης).

Πώς μεταδίδεται
Η γρίπη μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω σταγονιδίων
του αναπνευστικού (μέσω του βήχα και του
φτερνίσματος) ή με άμεση επαφή με μολυσμένα άτομα ή μολυσμένες επιφάνειες. Οι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Νοσοκομείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

GRAPHIC DESIGN STUDIO

| 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

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

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

ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00

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

ΤΗΛ.:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας
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ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Α Κ Τ Ι Ν Ο Γ ΡΑ Φ Ι Ε Σ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

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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Ο Παμβοχαϊκός
ευχαριστεί

Η διοίκηση του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες
του προς τα φαρμακεία:
• Βασιλείου - Αυγουλά Ειρήνη Βραχάτι
• Ζιούβα Κωνσταντίνα Βραχάτι
• Ζορμπά Γεωργίου Βοχαϊκό
• Καλπαξή Ελένη Βραχάτι
• Πιτσούνη Ευάγγελου Ζευγολατιό
• Παπακυριάκου Αννίβα Βέλο
για την ευγενική προσφορά φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες
του συλλόγου.
Σας ευχαριστούμε θερμά
Για τον ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ
ΤΟ Δ.Σ.

Συνεχίζει τις νίκες
η Ε.Α. Βόχας
Επιτυχίες σημειώνουν στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας
επιτραπέζιας αντισφαίρισης οι αθλητές της Ε.Α. Βόχας.
Οι Αετοί ήταν το πρώτο θύμα τους
αφού έχασαν με 4-3 από τη Βόχα.
Στο διπλό ο Λευτέρης Μάκρας και
ο Νίκος Σιάχος κατέβαλλαν με 3-0
τους Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη και
Γιάννη Δαμιανή.
Ενώ νωρίτερα η ομάδα της Βόχας
είχε ξεπεράσει με 4-3 την Πρόοδο
με τους Μάκρα/Σιάχο να λυγίζουν
με 3-0 σετ τους Φίλιππο Φιλιππακόπουλο/Χριστόφορο Πανταζή. Κόντρα στην Πρόοδο είχε αγωνιστεί για
τη Βόχα και ο Νίκος Σωτηρίου, ενώ
με τον Αετό βρέθηκε στην τριάδα ο
Νίκος Κορδαλής.

Νίκη με 10 παίκτες για τα Ταρσινά
στο βοχαΐτικο ντέρμπυ
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στο βοχαΐτικο ντέρμπυ της Β΄
κατηγορίας Κορινθίας τα Ταρσινά 97 επιβλήθηκαν του Άρη
Βοχαΐκού με 0-1. Το παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο Ζευγολατιού και η ομάδα των Ταρσινών έμεινε από το 30' λεπτό
με 10 παίκτες λόγω κόκκινης στο Λένα για χέρι. Ο διαιτητής έδωσε το πέναλτυ το οποίο εκτέλεσε ο Λίλιος αλλά δεν
μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα Μητσόπουλο που
απέκρουσε.
Τα Ταρσινά παρότι έμειναν με 10 παίκτες πάλεψαν λυσσαλέα
και δικαιώθηκαν λίγο πριν την εκπνοή του παιχνιδιού. Στο
93' ο Ιωάννου έδωσε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς στην
ομάδα του πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα του αγώνα.

Οι πιο δυνατοί άνθρωποι του κόσμου
διαγωνίζονται στην Κόρινθο
Η ΜLO Greece ανακοινώνει ότι το
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 θα φιλοξενήσει στην Κόρινθο τον Ημιτελικό
του «Strongman Champions League
2017». Το φετινό πρωτάθλημα έχει
μετονομαστεί σε «MLO Strongman
Champions League», καθώς η MLO
είναι διαμαντένιος χορηγός. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι μέρος των 16
αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, στην πορεία προς τον τελικό,
που θα γίνει στο Μεξικό στο διάστημα
24-26 Νοεμβρίου 2017.
Το πρωτάθλημα «MLO Strongman
Champions League» είναι ένα πρωτάθλημα για λίγους. Συμμετέχουν οι
πιο δυνατοί άνθρωποι του κόσμου,
με υπερφυσικές δυνάμεις και μεγάλη, συνήθως, σωματική διάπλαση.
Στον συγκεκριμένο αγώνα, που θα
διεξαχθεί στην πόλη μας, θα λάβουν
μέρος 12 αθλητές από 12 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσά τους θα είναι ο
μεγαλύτερος strongman του κόσμου,
ο Ιρλανδός Sean O’ Hagan με βάρος
200 κιλά και ύψος 2.12, αλλά και οι
παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2016
(Dainis Zageris από τη Λετονία), του
2015 (Krzysztof Radzikowski από την
Πολωνία) και 2014 (Martin Wildauer
από την Αυστρία).

ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο κύκλος των αγωνισμάτων θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι και θα
διαρκέσει έξι ώρες. Οι 12 αθλητές θα
αγωνιστούν σε 5 αγωνίσματα. Τα τέσσερα από αυτά θα πραγματοποιηθούν
στην Πλατεία του Φλοίσβου, κοντά στο
άγαλμα του Πηγάσου. Τα αγωνίσματα
αυτά θα είναι:
1. Άρση ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων,
βάρους άνω των 700 κιλών
2. Άρση βαρών με στάση και σε έκταση
2 Χ 30 κιλά
3. Άρση βαρών (4 κοπέλες μέσου βάρους 60 κιλών), σε άξονα με περιστροφή
4. Μεταφορά σάκων άμμου 180 κιλών
5. Το πέμπτο αγώνισμα θα διεξαχθεί
στον κεντρικό πεζόδρομο, μπροστά
από την Εθνική Τράπεζα και θα είναι
έλξη φορτηγού απόβαρου άνω των
17 τόνων.
Μέσα από το μεγάλο αυτό αθλητικό

γεγονός θα έχει παγκόσμια προβολή για την πόλη μας, καθώς το «MLO
Strongman Champions League 2017»
μεταδίδεται σε 104 χώρες και από περισσότερα από 200 κανάλια Στην Ελλάδα θα προβληθεί από το ΟΤΕ TV μέσω
του Extreme Sports, καθώς και από
την τηλεόραση του Ηλέκτρα που έχει
αποκτήσει τα παγκόσμια δικαιώματα
του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.
Την παρουσίαση για τα διεθνή δίκτυα
θα κάνει δημοσιογράφος του BBC και
για την Ελλάδα η Αθανασία Καμάρα (η
γνωστή φωνή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004).
Οι 12 αθλητές θα έρθουν στην πόλη
μας στις 9 Νοεμβρίου και θα αναχωρήσουν στις 12 Νοεμβρίου. Καθ όλη τη
διάρκεια της παραμονής τους θα επισκεφτούν διάφορα ιστορικά μέρη της
Κορινθίας, όπως η Αρχαία Κόρινθος, το
Βήμα Γαλλίωνα, η Διώρυγα της Κορίνθου, κ.ά. συνοδευόμενοι από τηλεοπτικές κάμερες προβάλλοντας τις ομορφιές
της περιοχής μας σε όλο τον κόσμο.
Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος
στάθηκε πολύτιμος αρωγός στο μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός.
Για την MLO GREECE
Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πήρε το εισιτήριο για το Final Four ο Παμβοχαϊκός
αλλά γνώρισε την ήττα στον πρώτο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος
Ο Παμβοχαϊκός προκρίθηκε στο φάιναλ-4 για δεύτερη φορά στην ιστορία
του αφού νίκησε την Παναχαϊκή με
3-1 σετ στο Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» που διεξήχθη στο Βραχάτι 20-22
Οκτωβρίου.
Κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο διαγώνιος του Παμβοχαϊκού Νίκος Παλέντζας ο οποίος σημείωσε 30 πόντους
με 60% αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Πολλά κρίθηκαν στο 1ο σετ όπου
ο Παμβοχαϊκός επικράτησε 27-25 μετά
από μεγάλες μάχες στο φιλέ και απέκτησε ψυχολογικό προβάδισμα. Πήρε
εύκολα το 2ο σετ, ενώ η Παναχαϊκή
απάντησε στο 3ο σετ και με πρωταγωνιστές τους Ρουμελιώτη, Νιέβες επικράτησε 25-15. Τα πάντα κρίθηκαν στο
4ο σετ όπου ο Παμβοχαϊκός με τέλεια
υποδοχή και αποτελεσματικό σερβίς
έκανε τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία.
Η Παναχαϊκή παρά την ήττα της έδειξε
πολύ καλά στοιχεία.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Φραγκάκης.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-20, 27-25
2ο σετ: 8-4, 16-7, 21-9, 25-14
3ο σετ: 5-8, 8-16, 12-21, 15-25
4ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-22
*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν
από 10 άσσους, 50 επιθέσεις, 8 μπλοκ
και 32 λάθη αντιπάλων και της Παναχαϊκής προήλθαν από 7 άσσους, 53
επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (27-25, 25-14, 15-25, 2522) σε 101'
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Παλέντζας 30 (39/46 επ., 1 άσσος), Γκλάντστοουν 9 (4/9 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ),
Κωτσάκης 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ, 55%
υπ. - 38% άριστες), Βουλκίδης 11 (3/5
επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Δαλακούρας 13
(12/28 επ., 1 άσσος, 48% υπ. - 23%
άριστες) / Γκαράς (λ, 63% υπ. - 38%
άριστες), Γεωργίου 1 (μπλοκ).
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Παπαδόπουλος): Ντό-

Στον πρώτο του αγώνα στη VolleyLeague ο Παμβοχαϊκός αντιμετώπισε
εντός έδρας τον Ολυμπιακό και ηττήθηκε με 3-0
ντης 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. 11% άριστες), Κοτσιλιάνος 10 (7/15 επ.,
1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 35% άριστες), Πόλτσλοπεκ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ),
Νιέβες 16 (10/14 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ),
Ρουμελιώτης Ν. 29 (25/47 επ., 4 άσσοι),
Οράμας 4 (4/10 επ.) / Ρουμελιώτης Μ.
(λ, 43% υπ. - 34% άριστες), Σαλαβασίδης, Κωστόπουλος 1 (1/4 επ.).
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού
Κώστας Δεληκώστας δήλωσε: «Η
εύκολη επικράτηση επί του Παναθηναϊκού στο πρώτο ματς δεν μας βοήθησε.
Η Παναχαϊκή μας πίεσε, παρουσιαστήκαμε βελτιωμένοι σε ορισμένους τομείς αλλά και πάλι ήμασταν πολύ νευρικοί. Θέλαμε την πρόκριση στο φάιναλ-4
και την πήραμε δίκαια».
Ο προπονητής της Παναχαϊκής Παναγιώτης Παπαδόπουλος είπε: «Παρά
την ήττα κάναμε καλή προσπάθεια. Είμαι ευχαριστημένος. Η πρόκριση δεν
ήταν αυτοσκοπός αν και όπως φάνηκε
φτάσαμε κοντά. Το πρώτο ή το τέταρτο
σετ θα μπορούσε να έχει άλλη εξέλιξη
εάν κάναμε λιγότερα λάθη».

Ήττα από τον Ολυμπιακό
Την δύναμή του με το καλημέρα
έδειξε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες
φιλοξενήθηκαν στο Βραχάτι από τον
Παμβοχαϊκό σε ένα ματς που πολλοί
περίμεναν πως θα ήταν ντέρμπι. Οι
«ερυθρόλευκοι» όμως είχαν άλλη
άποψη, μετατρέποντας τον αγώνα σε
υγιεινό περίπατο, επικρατώντας με
3-0 (18-25, 14-25, 16-25).
Ήταν τόσο εμφατική η εμφάνιση των
φιλοξενούμενων που δεν άφησαν
τους γηπεδούχους να φτάσουν ούτε
μία φορά στους 20 πόντους, κάνοντας μόνο 12 λάθη, εξαιρετικά μικρός
αριθμός γαι αγώνα ανδρικού βόλεϊ,
από την στιγμή που ο Παμβοχαϊκός
είχε 26.
Ο Οϊβάν με 14 πόντους ήταν πρώτος
σκόρερ για τους νικητές, με τον Ραούβερντινκ να ακολουθεί με 11. Για
τους ηττημένους ο Παλέντζας ήταν
πολύ καλός φτάνοντας τους 18 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.
*Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 29 επιθέσεις,
5 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και

του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 35 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 26
λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (18-25, 14-25, 16-25) σε
73'
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Γκλάντστοουν 5 (2/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ),
Κωτσάκης 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ, 14%
υπ. - 0% άριστες), Βουλκίδης 2 (1/6
επ., 1 άσσος), Παλέντζας 18 (16/37
επ., 2 μπλοκ), Δαλακούρας 8 (7/24
επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. - 29% άριστες),
Περίνι / Γκαράς (λ, 31% υπ. - 31% άριστες), Γεωργίου, Σαρικεΐσογλου (60%
υπ. - 40% άριστες), Γουέισκιρχερ 2
(2/9 επ., 56% υπ. - 22% άριστες).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπενίτεθ): Οϊβάνεν
14 (8/16 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Πετρέας 9 (7/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ),
Μπέμε 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ), Ντρίζγκα
4 (1/2 επ., 3 άσσοι), Αλεξίεφ 9 (7/11
επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 22% άριστες),
Ραούβερντινκ 11 (9/21 επ., 2 μπλοκ,
53% υπ. - 35% άριστες) / Στεφάνου
(λ, 50% υπ. - 42% άριστες), Δαρίδης
(λ), Χριστοφιδέλης, Ζουπάνι 1 (1/3
επ.), Στιβαχτής.

Η γνώμη του πάγκου
Ο προποπονητής του Παμβοχαϊκού
Κώστας Δεληκώστας δήλωσε: «Είχα
πει πως ο Ολυμπιακός είναι πάνω από
τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας
και επιβεβαιώθηκα. Για την ακρίβεια
είναι τρεις κλάσεις πάνω. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα της δεκαετίας. Θα έλεγα είναι επιπέδου της
ομάδας που είχε στη σύνθεση της τον
Μίλκοβιτς. Ούτε τη δεύτερη εξάδα του
Ολυμπιακού δεν θα κερδίζαμε που είναι η μισή Εθνική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση κοιτάμε μπροστά. Κρατάμε
τα καλά στοιχεία του αγώνα και πάμε
να προετοιμαστούμε για τον επόμενο
εντός έδρας αγώνα με τον Εθνικό Πειραιώς». Πηγή: www.gazetta.gr

