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ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

■ σελ. 6-7

Λίγες μέρες μετά την λαϊκή συνέλευση της Στυμφαλίας ο Σπύρος Σταματόπουλος έδωσε συνέντευξη τύπου και 
αναφέρθηκε με σαφήνεια στις θέσεις της δημοτικής αρχής Σικυωνίων αλλά και σε όλες τις πτυχές της αντιπαρά-
θεσης με το δήμο Κορινθίων για τα νερά της Στυμφαλίας.

■ σελ. 24

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

Γνωστός και πάλι 
στο πανελλήνιο ο δήμος 
Βέλου-Βόχας από τους 

αθλητές του Κωνσταντίνου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1827: Η Κορινθία στρατηγείο 
του Κολοκοτρώνη  και  

το κανόνι του Βραχατίου!
■ σελ. 17-18

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος εξηγεί πώς με τη διπλή 
ανάπλαση θα επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών στη 
Γράνα Ζευγολατιού και στο Κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου
ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Σημαντική επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς

ΔΗΜΟΣ  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

■ σελ. 2-4

Ανάπλαση με την κατασκευή 
διπλών κόμβων στην Π.Ε.Ο.

ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΥΠΟΧΏΡΗΤΟΣ, ΣΑΦΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΏΝΙΏΝ

Όταν το Γυμνάσιο & Λύκειο Βραχατίου συνάντησαν το Σύμπαν....

ΜΑΘΕΤΕ πως μπο-
ρείτε να παρα-
κολουθήσετε και 
εσείς, στο θέατρο 
ΑΛΚΜΗΝΗ, όπου 
μετακομίζει, την 
πιο καινοτόμα 
και ανατρεπτι-
κή παράσταση, 
εμπνευσμένη από 
τις Επιστήμες 
της Φυσικής της 
Αστρονομίας και 
της Οικονομίας!

■ σελ. 16

ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
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Την κατασκευή διάβασης 
πεζών και της τοποθέτη-

σης – λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη 
κατά το παράδειγμα της όμορης τοπικής 
κοινότητας του Άσσου, πρότεινε με αί-

τησή του στο δήμο Βέλου-Βόχας ο σύλ-
λογος Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 
"Κοινωνία", με επιστολή του προέδρου 
του Κώστα Σχοινοχωρίτη. 
Η αίτηση αυτή έγινε αφορμή για το ακό-

λουθο ρεπορτάζ, το οποίο έφερε στην 
επιφάνεια, όπως θα διαβάσετε, το μεγά-
λο έργο της διπλής ανάπλασης στην Πα-
λαιά Εθνική Οδό, το οποίο έχει δρομολο-
γηθεί και πολύ σύντομα θα εκτελεστεί.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνολική ανάπλαση με δύο 
κόμβους στην Παλαιά Εθνική

Σ ε δηλώσεις του ο δή-
μαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος, 

σχετικά με το έργο των κόμ-
βων, μίλησε κατ’αρχήν για 
την αναγκαιότητα ύπαρξης 
συνολικής κυκλοφοριακής 
μελέτης.   «Αυτή η κυκλοφο-
ριακή μελέτη», εξηγεί, «έχει 
γίνει και για το Ζευγολατιό 
και για το Βραχάτι. Έχουμε 
προχωρήσει κι έχουμε κάνει 
το καλύτερο δυνατό σχέδιο 
για την περιοχή της γράνας: 
Δηλαδή μια διπλή ανάπλα-
ση, δύο κόμβοι, ένας ακρι-
βώς πάνω στη Γράνα κι ένας 
ακριβώς μετά το Κλειστό 
Γυμναστήριο του Βραχατί-
ου. Για να πραγματοποιηθεί 
αυτό το έργο θα χρειαστεί 
να γίνει μια προγραμματική 
σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

Το έργο», συνεχίζει ο δή-
μαρχος «είναι κόστους περί-
που 1.800.000 € διότι αφορά 
συνολική ανάπλαση όλης 
της περιοχής. Αυτή τη στιγμή 
βρισκόμαστε στο στάδιο που 
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
είναι στην Αποκεντρωμένη 
και περιμένουμε την έγκρι-
σή τους», καταλήγει. 

Φωτεινοί  
σηματοδότες

Όπως αναφέρει ο δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας φανάρια 
προβλέπεται να τοποθετη-
θούν στην παλαιά εθνική οδό 
στο ύψος του Ζαπάντη, μέσα 
στο Βραχάτι. «Πάνω στη 
Γράνα προβλέπονται μόνο 
νησίδες», μας λέει «αφού 
εκεί θα είναι ο πρώτος κόμ-
βος που θα γίνει. Αυτό είναι 
το σχέδιο που υπάρχει. Με 
τον πρώτο κόμβο, την πρώ-
τη νησίδα στο ύψος της γρά-
νας ο δρόμος θα οδηγεί με 
μεγάλη ασφάλεια στη Γεωρ-
γίου Παπανδρέου, την ανα-
τολική είσοδο δηλαδή του 
Ζευγολατιού. Στον δεύτερο 
κόμβο, τη δεύτερη νησίδα, 
θα βγαίνει ο δρόμος στο 
Κλειστό Γυμναστήριο, ενώ 
έχει προβλεφθεί στο έργο η 

ΔΥΟ ΚΟΜΒΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ 
Στις φωτογραφίες 
φαίνεται οι δύο κόμβοι 
που θα κατασκευαστούν 
ένας στη Γράνα 
Ζευγολατιού και ο άλλος 
δίπλα στο νεκροταφείο 
Βραχατίου, ο οποίος 
και θα εξυπηρετεί το 
Κλειστό Γυμναστήριο, 
με νέα οδό παράπλευρη 
της σιδηροδρομικής 
γραμμής. Τα έργα που 
έχουν δρομολογηθεί, 
αναμένεται να μειώσουν 
την επικινδυνότητα της  
παλαιάς εθνικής οδού 
στην περιοχή αυξάνοντας 
παράλληλα την ασφάλεια 
στη διέλευση των πεζών

ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
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οδική ένωση του κόμβου αυτού με το υπό κα-
τασκευή δημαρχείο στο Ζευγολατιό». 

Συνεχίζοντας ο Αννίβας Παπακυριάκος εξη-
γεί ότι φανάρια δεν μπορούν να τοποθετηθούν 
στη Γράνα την παρούσα στιγμή απλά διότι δεν 
το προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη, ενώ μι-
λώντας και πάλι για το έργο των διπλών κόμ-
βων λέει πώς δυστυχώς και ευτυχώς το έργο 
είναι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς γιατί καθυστερεί, 
αφού οι μελέτες έχουν γίνει εδώ και 2-3 χρόνια 
σε πλήρη συννενόηση με την Περιφέρεια.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
στο Γυμναστήριο Βραχατίου

Δραστική φαίνεται ότι θα είναι η συνολική 
παρέμβαση του δήμου στον περιβάλλοντα 
χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Βραχατίου. 
Εκτός του γεγονότος ότι ο χώρος μετατρέπεται 
σταδιακά σε αθλητικό κέντρο, προβλέπεται να 
ασφαλτοστρωθεί όλος ο περιβάλλων χώρος, 
να διαγραμμιστεί και να δημιουργηθούν θέσεις 
πάρκινγκ με διαχωριστικές νησίδες για την εύ-
κολη και ασφαλή προσέλευση αθλητών και φι-
λάθλων. Επίσης προβλέπεται ένα μεγάλος χώ-
ρος πρασίνου στα βόρεια των εγκαταστάσεων 
αλλά και η δεντροφύτευση πέριξ των γηπέδων 
τένις με σκοπό τον καλλωπισμό του χώρου!

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818  

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

τιµές
χονδρικής

88.500€ από το "Φιλόδημος ΙΙ" για τα σχολεία του δήμου
 

Εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ομόφωνα εγκρίθηκε από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέ-
λου-Βόχας η υποβολή αίτησης 
για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙ-
ΛΟΔΗΜΟΣ II» του έργου «επι-
σκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων 
και λοιπές δράσεις» με ανώ-
τατο όριο χρηματοδότησης 
88.500€.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος 
Αννίβας Παπακυριάκος, από 
το Υπουργείο Εσωτερικών 
δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση 
II για την υποβολή αιτήσεων 
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
II» στον άξονα προτεραιότητας 
«κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες 
των δήμων» με τίτλο «επι-
σκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και 

λοιπές δράσεις» συνολικού 
προϋ/σμού 50.000.000€.

Σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης επιλέξιμες είναι οι 
δαπάνες:
• Κατασκευή ραμπών πρό-

σβασης ΑΜΕΑ των μαθητών 
στον χώρο του σχολείου

• Παρεμβάσεις για την ασφά-
λεια των μαθητών κατά 
την προσέλευση και πρό-
σβαση στα σχολικά κτίρια, 

ήτοι διαγραμμίσεις οδών, 
τοποθέτηση ανακλαστικών 
οδοστρώματος και εγκα-
τάσταση προειδοποιητικών 
πινακίδων και πινακίδων 
σήμανσης

• 

Κάθε είδους δαπάνη που 
αφορά την επισκευή και συ-
ντήρηση των σχολικών κτι-
ρίων.
Έχοντας υπόψη τα παραπά-

νω προτείνουμε για τον Δήμο 
μας να κατασκευαστούν σε όλα 
τα σχολικά κτίρια Α/βαθμιας 
και Β/βάθμιας εκπαίδευσης οι 
ράμπες για ΑΜΕΑ, οι απαιτού-
μενες διαβάσεις προς και από 
τα σχολικά συγκροτήματα, οι 
απαιτούμενες ρυθμιστικές πι-
νακίδες κυκλοφορίας και επι-
πλέον - σε συμπλήρωση των 
έργων που θα εκτελεστούν 
από το τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου μας - η ολοκλήρωση 
του αύλειου χώρου του σχολι-
κού συγκροτήματος Γυμνασί-
ου-Λυκείου Βραχατίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο», 
κατέληξε ο δήμαρχος, «το 
ανώτατο όριο της χρηματο-
δότησης που αντιστοιχεί στο 
Δήμο μας είναι 88.500,00€ και 
καλύπτεται πλήρως από τις 
παραπάνω δράσεις. Ενημερω-
τικά αναφέρεται ότι στο Δήμο 
έχει εκπονηθεί μελέτη κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων με όλες 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις για 
τις παρεμβάσεις στα σχολικά 
κτίρια».
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.259.000 Ευρώ στους 
δήμους της Κορινθίας 
για παιδικές χαρές 
Με απόφαση που υπεγράφη χθες, 
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, από τον 
Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρ-
λέτη καλούνται οι δήμοι της χώρας να 
υποβάλουν προτάσεις  προκειμένου 
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την 
αναβάθμιση των παιδικών χαρών, με 
στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγί-
ας των ανηλίκων. 
Η συνολική χρηματοδότηση για την 
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλι-
σμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  
Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο 
πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος 
Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ» 
ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ για τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
όλης της χώρας.
Ειδικά για την Κορινθία, το συνολι-
κό ποσό που προβλέπεται από την 
πρόσκληση ανέρχεται στα 1.259.000 
ΕΥΡΩ και εξειδικεύεται ως εξής: 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ: 219.000,00€
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: 233.000,00€
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩ-
ΡΩΝ: 200.000,00€
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ: 206.000,00€
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙ-
ΝΗΣ: 200.000,00€
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: 201.000,00€
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά 

στην προμήθεια και τοποθέτηση 
του εξοπλισμού των παιδικών 
χαρών.

•  Κάθε είδους δαπάνη για την προ-
μήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς 
δαπέδου των παιδικών χαρών, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

• Κάθε είδους δαπάνη για την προ-
μήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου 
και επαρκούς φωτισμού, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας.

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών είναι να δοθεί μια ουσιαστική 
ώθηση στη λειτουργία πιστοποιη-
μένων παιδικών χαρών στη βάση 
των νέων, σύγχρονων κανονισμών 
ασφαλείας οι οποίοι αυστηροποιούν 
τις προδιαγραφές  για την προστασία 
των παιδιών. 

MIKPA NEA

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

Διανομή τροφίμων 
μέσω ΤΕΒΑ 
από το δήμο 
Βέλου-Βόχας
Τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 
Μαρτίου  από τις 10.30 π.μ. έως 
15.00 πραγματοποιήθηκε από το 
δήμο Βέλου Βόχας και το Ν.Π.Δ.Δ 
"ΑΝΕΛΙΞΗ" διανομή Τ.Ε.ΒΑ στο 
Δημοτικό Γήπεδο Βέλου, σε είδη 
φρούτων και νωπού κρέατος. 
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφί-
ες οι ποσότητες των προσφερομέ-
νων ειδών ήταν μεγάλες έτσι ώστε 
να ικανοποιηθούν κατά το μέγιστο 
βαθμό οι ανάγκες των δικαιούχων.

Ημερίδα για την αντιμετώπιση και διαχείριση συμπεριφορικών 
συναισθηματικών καταστάσεων των μαθητών

Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαι-
δευτικούς με απώτερο σκοπό την 
άμεση αντιμετώπιση συμπεριφορών 
συναισθηματικών καταστάσεων 
των μαθητών πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 8 Μαρτίου στο 1ο Δημο-
τικό Σχολείο Ζευγολατιού. 

Την ημερίδα πλαισίωσαν οι  Τσι-
γάρα Κατερίνα κοινωνιολόγος, από-
φοιτος Πάντειου, με μεταπτυχιακό 
στα παιδαγωγικά ειδικής αγωγής, 
μια παιδοψυχολόγος από το Νοσο-
κομείο Παίδων και μία παιδαγωγός.  

Προσκεκλημένη στο σεμινάριο 
ήταν και η αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής, Παιδείας και Πολι-
τισμού του δήμου Βέλου-Βόχας κ. 
Μαρία Καλλίρη. 

Στην ημερίδα αναφέρθηκε ουσια-
στικά η αξία του προγράμματος της 
συναισθηματικής αγωγής που ήδη 

από το Μάιο έχει εφαρμοστεί σε αρ-
κετές τάξεις του δήμου. 

Ένα πρόγραμμα που επιτάσσε-
ται κατά τη σχολική σύμβουλο να 
υπάρχει στα σχολεία του σήμερα 
που φιλοξενεί παιδία διαφόρων κα-
τηγοριών. 

Όπως μας εξήγησε η αρμόδια 
αντιδήμαρχος σε σύντομες δηλώ-
σεις της: «Μέσα από αυτό το πρό-

γραμμα λειτουργούμε υποστηρικτικά 
τόσο στο παιδί όσο και στο ίδιο το 
σχολείο. Μέσω του προγράμματος 
προάγεται η αξία μιας ισορροπημέ-
νης ψυχικής υγείας. Είμαστε ένας 
ουσιαστικός συνδετικός κρίκος με-
ταξύ της οικογένειας και του σπιτιού. 
Αρκετοί είναι οι γονείς που μέσω του 
προγράμματος επιχειρούν  με τη δική 
μας γραμμή ένα  πρόγραμμα στο σπί-
τι που στοχεύει στην οριοθέτηση, τη 
διαχείριση θυμού, τη διαχείριση συ-
γκρούσεων.. 

Με συνεχή ενημέρωση και επιμόρ-
φωση πάνω σε νέες παιδαγωγικές 
γραμμές το πρόγραμμα συναισθημα-
τικής αγωγής συνεχίζει και εντάσσει 
παιδιά με ακόμα πιο οξυμένα προ-
βλήματα των οποίων για οικονομι-
κούς λόγους οι γονείς αδυνατούσαν 
να απευθυνθούν σε ειδικούς».
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Θανάσης Μανάβης: Ήρθε η ώρα να 
αναστήσουμε το δήμο Βέλου-Βόχας

 

Το 2014, δώσαμε μία μάχη μαζί με εξαιρετικούς 
συνεργάτες για τον δήμο Βέλου-Βόχας. Την χάσαμε 
γιατί όπως φάνηκε απο το αποτέλεσμα δεν ήταν ώρι-
μο το αίτημα της αλλαγής και η κοινωνία μας ήθελε 
να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, στην δημοτική αρχή 
του κ.Παπακυριάκου.

Αποδεχθήκαμε το αποτέλεσμα και πάνω σε αυτό 
κτίσαμε την παρουσία μας στο δημοτικό συμβούλιο 
αλλά και την κοινωνία.

Δεν κάναμε ούτε στείρα μα ούτε και αρνητική αντι-
πολίτευση και επιτρέψατε στον κ.Παπακυριάκο να 
υλοποιήσει όσα προεκλογικά είχε δεσμευθεί στους 
δημότες.

3 χρόνια μετά και αφού πλέον έχουν εξαντληθεί 
όλα τα περιθώρια ανοχής στην ομάδα που διοικεί και 
διαχειρίζεται τον δήμο διαπιστώνουμε:

-Απόλυτη στασιμότητα σε έργα, μελέτες ακόμα 
και ιδέες.

-Τα λόγια έμειναν λόγια και τα πήρε ο αέρας
-Τα μεγάλα προβλήματα του δήμου έμειναν εκεί 

που βρίσκονταν το 2014

Ο δήμος Βέλου-Βόχας έμεινε έξω απο κάθε Εθνι-
κό, περιφερειακό και τοπικό σχεδίασμά. Εγινε ου-
ραγός στην αυτοδιοίκηση και κανείς δεν μας παίρνει 
εδώ και καιρό στα σοβαρά.

Ο δήμαρχος της πλήρους απαξίας το μόνο που 
λέει διαρκώς είναι για κάποιες μελέτες που είναι στα 
συρτάρια υπουργείων και για κάποιες υποσχέσεις 
που του έχουν δώσει κυβερνητικοί ή περιφερειακοί 
παράγοντες.

-Τα σκουπίδια
-Το νερό
-Το δημαρχείο
-Οι υποδομές
-Η παραλιακή ζώνη
Ολα είναι σε χειρότερη μοίρα απο αυτή που ήταν 

το 2014.
Απόδειξη της ανικανότητας αλλά και της προχει-

ρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή 
ένα δήμο με προβλήματα αλλά και τεράστιες προο-
πτικές.

Η δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν οι πολίτες στον 
κ.Παπακυριάκο αποδείχθηκε καταστροφική για την 
πορεία του δήμου αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Αυτό αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ακόμα και 
συνεργατών του δημάρχου.

Η ολιγομελής ομάδα που διοικεί τον δήμο 
ερήμην των πολιτών με επικεφαλής τον κ.Παπα-
κυριάκο, έχει οδηγήσει τον τόπο μας σε αδιέξο-

δα και οπισθοχώρηση.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ
Είναι η ώρα των αποφάσεων αλλά και της αλλαγής.
Ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει ανάγκη απο ένα σχέδιο 

ανάπτυξης, ένα όραμα δημιουργίας και απο φρέσκα 
πρόσωπα που έχουν δοκιμαστεί στην ζωή και έχουν 
αφήσει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία για τις ικα-
νότητες τους.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ανστρέψουμε την κατηφορική 
πορεία στην οποία μας έβαλε ο κ.Παπακυριάκος και 
να δημιουργήσουμε ένα νέο υγιές και δημιουργικό 
περιβάλλον.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να επαναφέρουμε την ελπίδα αλλα 
και τους πολίτες κοντά στον δήμο.

Δήμος Βέλου-Βόχας δεν είναι οι 5-6 που κάθονται 
στο δημαρχείο ολημερίς και όλα τα σφάζουν και όλα 
τα μαχαιρώνουν αλλά οι χιλιάδες που θέλουν να αλ-
λάξει η καθημερινότητα τους, να λυθούν τα προβλή-
ματα που δυσκολεύουν της ζωής τους και ο δήμος να 
γίνει εργαλείο που θα δημιουργεί ευκαιρίες ιδιαίτερα 
στους νέους ανθρώπους να επιχειρήσουν και να ευ-
ημερήσουν.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ
Με την θετική εμπειρία που μας άφησαν οι προ-

ηγούμενες εκιλογές, χαράσουμε μία ελπιδοφόρα για 
το μέλλον πορεία.

Με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλούς νέους και 
νέες διεκδικούμε να κάνουμε και πάλι το Βέλο, το 
Ζευγολατιό, το Βραχάτι και τα χωριά μας πρωταγω-
νιστές στην Κορινθία.

Ελάτε μαζί μας με "Νέα Πνοή" να δώσουμε μαζί τον 
αγώνα για το τόπο που πονάμε και αγαπάμε.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Επικεφαλής της "Νέας Πνοής" για τον δήμο 
Βέλου-Βόχας

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902
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Πόλεμος για το νερό�
Μια γροθιά η Στυμφαλία απέναντι στις νέες  απαιτήσεις της Κορίνθου

Δημήτρης Παπαγεωργίου: 
Υδροδότηση με ανταποδοτικά  

και προστασία της λίμνης

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, δικηγόρος 
με καταγωγή από τη Λαύκα και από ότι φαί-
νεται υποψήφιος για το δημαρχιακό θώκο 
Σικυωνίων, πήρε το λόγο στη λαϊκή συνέ-
λευση της Στυμφαλίας και αναπτύσσοντας 
τις απόψεις του επικεντρώθηκε στα εξής: 

Το 2010 ο δήμος Στυμφαλίας σύμφωνα 
τον «Καλλικράτη» περιήλθε στο μεγάλο 
πλέον δήμο Σικυωνίων, ενώ την ίδια χρο-
νική στιγμή η Κόρινθος υδροδοτήθηκε από 
το περίσσευμα των πηγών. Για την υδρο-
δότηση αυτή ο δήμος Σικυωνίων έλαβε 
συγκεκριμένα ανταποδοτικά για τα οποία ο 
νυν δήμαρχος Σικυωνίων θριαμβολόγησε 
στο προεκλογικό του βιβλίο το 2014. Γιατί 
σήμερα μας ζητά να υποστηρίξουμε το αί-
τημά του για ανταποδοτικά; 

Σήμερα  8 χρόνια μετά ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων μας καλεί να υψώσουμε γροθιά 
απέναντι στην απαίτηση της Κορίνθου να 
συμπληρώσει την υδροδότησή της από 
γεωτρήσεις. Όμως ο δήμαρχος Κορινθίων 
σε δηλώσεις του σε όλα τα ΜΜΕ της Κο-
ρινθίας τονίζει ότι έχουν γίνει δικαστήρια τα 
οποία έχουν “χαθεί” για το δήμο Σικυωνίων. 
Ρωτάμε ευθέως τον δήμαρχο Σικυωνίων: 
Έχουν γίνει δικαστήρια τα οποία έχουμε 
χάσει; Αν δεν συμβαίνει αυτό μπορείτε να 
μας δώσετε ένα αντίγραφο των αποφάσεων 
που έχουμε κερδίσει; 

Η λίμνη Στυμφαλία  στις εκλογές 2014 
διαφημιζόταν από τη δημοτική αρχή Σταμα-
τόπουλου  ότι ξαναβρίσκει τα νερά και την 
αίγλη της. Πώς προστατεύτηκε η λίμνη τα 

τελευταία 4 χρόνια; Ο πρώην δήμος Στυμ-
φαλίας ήταν ένας μικρός ορεινός δήμος, 
αλλά όταν η Κόρινθος πρωτοδιεκδίκησε το 
νερό, πάλεψε και κατάφερε να πετύχει να 
μην γίνει η υδρόδοτησή της από γεωτρή-
σεις όπως ήθελε, παρά να πάρει νερό από 
το περίσσευμα των πηγών. Φτάνει όμως, 
σήμερα η Κόρινθος που δεν μπόρεσε να 
ικανοποιήσει τα τρελά αιτήματά της τότε, 
από το μικρό δήμο Στυμφαλίας – με δύο 
κυβερνήσεις να βάζουν υπογραφές υπέρ 
των συμφερόντων της– να έρχεται απένα-
ντι σε έναν γιγαντωμένο δήμο Σικυωνίων, 
με χιλιάδες κόσμο, το δεύτερο δήμο στο 
νομό μας, με ιστορία, με εμπορικό κόσμο, 
με δυναμικό πληθυσμό, το 2018 να ξαναζη-
τάει γεωτρήσεις! Ποιος είναι ο υπεύθυνος, 
ο οποίος με την αδράνειά του και την απρα-
ξία του οδήγησε στο σήμερα, όπου από το 
περίσσευμα πηγαίνουμε σε γεωτρήσεις; 

Επίσης, στην περιοχή λειτουργεί εργο-
στάσιο εμφιάλωσης νερού, το οποίο αφού 
ο δήμαρχος προστατεύει την περιοχή, γιατί 
δεν ελέγχει αν το εργοστάσιο κάνει υπε-
ραντλήσεις; Τη στιγμή μάλιστα που αυτό 
το εργοστάσιο καπελώνει μια επιχείρηση 
ανθρώπου, που ζει εδώ και στο μικρό οικο-
γενειακό του εργοστάσιο, δουλεύουν μόνο 
κάτοικοι της περιοχής και συντηρεί κι ένα 
ολόκληρο χωριό με την επιχειρηματική του 
δράση; 

Τέλος, όσον αφορά στην υδροδότηση του 
Κιάτου, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου είπε ότι 
συμφωνεί να πάει νερό στο Κιάτο με νόμιμο 
τρόπο που θα εγγυάται μονιμότητα του έρ-
γου και όχι μπαλώματα, με εξασφάλιση από 
την ποιότητα του νερού της υγείας των δη-
μοτών και των φιλοξενουμένων του Κιάτου 
και των χωριών του. Πρωτίστως, όμως, με 
εξασφάλιση της λίμνης Στυμφαλίας, γιατί η 
βιωσιμότητα και η ανάδειξη του περιβάλ-
λοντος και της ιστορίας της περιοχής της 
Στυμφαλίας περνάει μέσα από τη λίμνη. Μία 
λίμνη που τα τελευταία οκτώ χρόνια σταδι-
ακά αλλά σταθερά έχει μετατραπεί σε βούρ-
κο ακόμη και το χειμώνα…. 

Η λαϊκή συνέλευση στη Στυμφαλία τα είχε όλα. Ένταση, προβληματισμό, κόντρες, αμ-
φισβητήσεις ερωτήματα, φωνές αντιπολιτευτικές και φωνές συναίνεσης και ενότητας. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, αφού εξήγησε 
ότι αφορμή γι’ αυτή τη λαϊκή συνέ-
λευση ήταν τα τελευταία γεγονότα σε 

σχέση με την υδροδότηση της Κορίνθου, 
τα εξώδικα που απέστειλε στο δήμο Σικυ-
ωνίων η ΔΕΥΑ Κορίνθου και η απαίτησή 
της για παροχή νερού από γεωτρήσεις. 
Χρησιμοποιώντας δριμύ και έντονο λόγο 
συνόψισε την κατάσταση τονίζοντας πως 
«δεν το κουβεντιάζουμε καν για τις γεω-
τρήσεις. Αυτή είναι η αυθόρμητη, ηχηρή, 
κοφτή, κρυστάλλινη και βροντερή απάντη-
ση της λαϊκής συνέλευσης Στυμφαλίας στο 
δήμαρχο Κορινθίων». 

Συνεχίζοντας ο Σπύρος Σταματόπουλος 
υπογράμμισε πώς  «το περίσσευμα των 
πηγών μόνο δίδεται και ανταποδίδεται. Να 
μη λείψει το νερό σε ΚΑΝΕΝΑΝ!  Νερό 
για όλους με τα αντίστοιχα ανταποδοτικά. 
Αυτό το εξασφαλίζουμε από το περίσσευ-
μα των πηγών και μόνον»!

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταμα-
τόπουλος, εκφράζοντας το λαϊκό αίσθημα 
των Στυμφάλιων τόνισε πώς «επαναλαμ-
βάνουμε τις πάγιες, δίκαιες θέσεις τους για 
τα ανταποδοτικά με Περιβαλλοντικές Πα-
ρεμβάσεις που προστατεύουν την ποιότη-
τα και ποσότητα υδάτινου δυναμικού της 
Δ.Ε. Στυμφαλίας. Ζητούμε παρεμβάσεις 
για όλα τα χωριά, για όλους τους πολίτες 
της Δ.Ε. Στυμφαλίας», αλλά και «την άμεση 
συμμόρφωση όλων: ΔΕΥΑ Κορίνθου με 
τις σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτή-
σεις. Τελείωσαν οι αντοχές», βροντοφώ-
ναξε, «και από δω και πέρα τελειώνουν 
και ανοχές», κατέληξε με νόημα! 

Οι θέσεις του προέδρου της Λαύκας
Ο πρόεδρος της Λαύκας 

Νίκος Μπούτρος αναρω-
τήθηκε γιατί τα ανταποδο-
τικά από την Κόρινθο δεν 
διεκδικήθηκαν νωρίτερα, 
ενώ μίλησε για το τεράστιο 
πρόβλημα που αντιμετω-

πίζει η δυτική, κυρίως, Στυμφαλία, για την 
οποία τα νερά της λίμνης είναι πηγή ζωής, 
ενώ σε μία αποστροφή του λόγου υπο-
γράμμισε ότι για τους ντόπιους «μακάρι να 
μην έπαιρνε η Κόρινθος και να έπαιρνε το 
Κιάτο».

Τοποθέτηση Κατσιμπούλα
«Καλό προεκλογικό αγώνα», ευχήθηκε 

ξεκινώντας την ομιλία του ο πρώην αντι-
δήμαρχος Στυμφαλίας Αντώνης Κατσι-
μπούλας στη σύντομη τοποθέτησή του. 

Συνέχισε μίλησε για «προ-
εκλογικές εξαγγελίες του 
δημάρχου» κατά την ομιλία 
του και «τίποτα παραπάνω. 
Καλό μας αγώνα λοιπόν» 
τόνισε «γιατί θα είμαστε 

αντίπαλοι!». Κατηγόρησε το δήμαρχο Σι-
κυωνίων ότι έχει βρει έναν “εχθρό”, εννο-
ώντας προφανώς το δήμαρχο Κορινθίων 
και την απαίτηση της ΔΕΥΑ Κορίνθου να 
υδροδοτηθεί από τη Στυμφαλία. Εξήγησε 
ότι αυτόν τον “εχθρό” τον πολέμησε και ο 
ίδιος πολύ σθεναρά, αφού όσο η παράταξή 
του ήταν δημοτική αρχή στον πρώην δήμο 
Στυμφαλίας, η Κόρινθος δεν μπόρεσε να 
πάρει νερό. Αναφερόμενος στα ανταπο-
δοτικά τόνισε ότι ο δήμαρχος Σικυωνίων 
πήρε ό,τι ζήτησε δηλαδή ένα αρδευτικό 
έργο και ένα μειωμένο τέλος (5€) ύδρευ-
σης και άρδευσης για το χωριό Στυμφαλία. 
Ενώ αναρωτήθηκε για τα ανταποδοτικά 
που δίνουν, αν δίνουν τόσο το υδροηλε-
κτρικό εργοστάσιο που λειτουργεί στο 
Πλατάνι όσο και το μεγάλο εργοστάσιο εμ-
φιάλωσης νερού. 

Η ομιλία του Κώστα Σπανού 
Ο επικεφαλής της αντιπο-

λίτευσης του δήμου Σικυω-
νίων παίρνοντας το λόγο, 
τόνισε ότι δεν θα μπει σ’ 
αυτό συγκρουσιακό πνεύμα 
διότι δεν είναι προεκλογική 

περίοδος και δεν θέλει να μετατρέψει σε 
προεκλογική αρένα την λαϊκή συνέλευση. 

Μίλησε για το πρόβλημα του νερού, 
ένα υπαρκτό πρόβλημα, όπως είπε, που 
έρχεται από παλαιότερα και αναφέρθηκε 
πολύ σύντομα στο ιστορικό  της διένεξης 
με την Κόρινθο, τονίζοντας όμως ότι συμ-
μερίζεται τις αγωνίες, τα ερωτήματα και τις 
τοποθετήσεις των ανθρώπων που αγωνι-
ούν για  το μέλλον της λίμνης. Παράλληλα 
εξέφρασε την αγωνία του γιατί η ποσότητα 
του νερού που ζητά ο σημερινός δήμος 
Κορινθίων είναι τεράστια αφού υλοποιεί-
ται έργο «διακτίνωσης» προκειμένου από 
το νερό της Στυμφαλίας να υδροδοτηθεί το 
σύνολο των χωριών του. 

Συνοψίζοντας, ο Κώστας Σπανός υπο-
στήριξε ότι οι κινήσεις του δήμου Σικυωνί-
ων που γίνονται από το 2014 και μετά είναι 
σε κλίμα συνεννόησης και συναίνεσης με 
τη δημοτική αρχή, ενώ τόνισε πώς είναι 
απαραίτητο να υπάρχει δημοτική συσπεί-
ρωση, ενότητα και δυναμική διεκδίκηση 
των ανταποδοτικών. 
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«Θ α ξεκινήσω καθησυχάζοντας 
τους Κορίνθιους και τις Κορίνθι-
ες ότι δεν υπάρχει κανένα πρό-

βλημα ύδρευσης στην Κόρινθο, σε ό,τι με 
αφορά».  Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε τη 
συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα 
ΜΜΕ του νομού ο δήμαρχος Σικυωνίων 
την Πέμπτη 15 Μαρτίου. «Θέλω επίσης 
να διαβεβαιώσω», συνέχισε, «ότι το νερό 
είναι κοινωνικό αγαθό και από τη στιγμή 
που προσφέρεται πρέπει να έχουμε πρό-
σβαση όλοι». 

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η πάγια δι-
εκδίκηση τόσο του πρώην δήμου Στυμ-
φαλίας, όσο και του διευρυμένου δήμου 
Σικυωνίων είναι η διεκδίκηση των αντα-
ποδοτικών. Όχι βέβαια, για λόγους αδυ-
ναμίας εκτέλεσης έργων, όπως διατείνε-
ται ο δήμαρχος Κορινθίων, αφού, όπως 
υποστήριξε ο Σπύρος Σταματόπουλος, ο 
δήμος Σικυωνίων έχει ανθηρά οικονομι-
κά και πολύ μεγάλη απορροφητικότητα 
στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων προχώρησε στην απαρίθμηση 
σειράς μεγάλων έργων, που δημοπρατού-
νται ή εκτελούνται στο δήμο του όπως οι 
αποθήκες ΑΣΟ, το Μουσείο Λύσιππου, η 
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου, το λιμάνι 
του Κιάτου, αρδευτικά έργα σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες κ.ά.

Τα ανταποδοτικά
Ο δήμαρχος Σικυωνίων αναφερόμε-

νος ειδικά στα έργα που εκτελούνται στη 
Στυμφαλία, εξήγησε ότι για τη λίμνη Στυμ-
φαλία ο δήμος έχει χρηματοδοτηθεί από 
το πρόγραμμα Life, όπου μαζί με τους 
άλλους εταίρους έχουν δρομολογήσει τις 
διαδικασίες για την εκτέλεση έργων. 

Αναφερόμενος διεξοδικά στο θέμα των 
ανταποδοτικών, και απαριθμώντας τα ο 
Σπύρος Σταματόπουλος εξήγησε ότι το 
πρώτο είναι προστασία της λίμνης Στυμ-
φαλίας. Πάνω σ’ αυτό επεσήμανε ότι δε 
νοείται «να είναι ο πρώτος ευεργετημένος 
και ωφελούμενος από  τις πηγές της Δρί-
ζας και να έχουμε την υποκριτική στάση 
του δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος μας 
λέει ότι από τότε που ο δήμος του υδρο-
δοτείται από τις πηγές, η λίμνη Στυμφα-
λίας είναι σε καλύτερη κατάσταση! Είναι 
τουλάχιστον υποκρισία», τόνισε «και όχι 
βοήθεια». 

Συνεχίζοντας στο δεύτερο ανταποδο-
τικό εξήγησε ότι αφορά στην προστασία 
και ασφάλεια των πηγών. «Δεν νοείται» 
τόνισε, «μετά από εννέα χρόνια υδροδό-
τησης πληθυσμού 40-60.000 πολιτών και 
να μην έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας 
των πηγών. Ένα τοπικό αποχετευτικό και 
βιολογικός καθαρισμός στη Στυμφαλία θα 

λειτουργούσε προς όφελος και προστασία 
των πηγών». 

Τα αρδευτικά δίκτυα, τα οποία αποτελούν 
το τρίτο ανταποδοτικό, λειτουργούν επίσης 
προς όφελος της Κορίνθου, του Κιάτου 
και όλων όσοι θέλουν να υδροδοτηθούν, 
όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος Σικυωνίων. 
Εξήγησε πώς αυτή τη στιγμή η άρδευση 
γίνεται με μέσα παρωχημένα, ενώ με τον 
εγκιβωτισμό του νερού, τη χρήση νέων 
τεχνολογιών με τηλεέλεγχο και τηλεμετρία, 
θα εξοικονομηθούν αρκετά εκατομμύρια 
κυβικά νερού, δεδομένου ότι το 90% του 
νερού πηγαίνει για άρδευση. 

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του δη-
μάρχου Κορινθίων ότι λειτουργεί από 
πλευράς Κορίνθου ένα μικρό αρδευτικό 
δίκτυο, ο Σπύρος Σταματόπουλος αναρω-
τήθηκε «μήπως και αυτό λειτουργεί προς 
όφελος της Κορίνθου και έτσι έχουμε άλλη 
μία υποκρισία, γιατί πώς είναι δυνατόν να 
δουλεύει ένα αρδευτικό αντλιοστάσιο Δε-
κέμβρη μήνα με 1,5 μέτρο χιόνι;»

Το συμβούλιο Επικρατείας
Αναφερόμενος στις αιτιάσεις του δη-

μάρχου Κορινθίων για τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, ο δήμαρχος 
Σικυωνίων εξήγησε πώς το ΣτΕ έχει δώσει 
κάποια δικαιώματα στην Κόρινθο για την 
υδροδότηση, τα οποία όμως είναι ισάξια 
όπως προβλέπονται για τις υπόλοιπες 
παραλιακές περιοχές και δεν διαφέρουν 
σε τίποτα από τα δικαιώματα που έχουν 
αποκτήσει όλοι οι δήμοι της παραλιακής 
ζώνης. «Δεν εξαιρείται και δεν έχει περισ-
σότερα δικαιώματα ο δήμος Κορινθίων», 
τόνισε χαρακτηριστικά.  

Εξηγώντας τα πολλαπλά οφέλη από την 
πραγματοποίηση ανταποδοτικών έργων 
στη Στυμφαλία ο Σπύρος Σταματόπουλος 
αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ποι-
ότητας και την ενίσχυση  της ποσότητας 
του νερού που θα επιτευχθεί. Ενώ κατα-
λήγοντας υπογράμμισε την υποχρέωση 
που έχει η Κόρινθος για την εκτέλεση των 
ανταποδοτικών αφού η ΔΕΥΑ Κορίνθου 
ενώ μέχρι το 2009 κατέγραφε αυξανό-

μενες ζημιές κάθε χρόνο, ανέστρεψε την 
πορεία μετά την υδροδότηση της πόλης 
φτάνοντας να καταγράφει το 2013 κέρδη 
ύψους 1,5 εκατομ. ευρώ! Και με αυτά τα 
τεράστια κέρδη, προσφέρει ανταποδοτικά 
έργα 70.000 €. 

Το νερό είναι φυσικό αγαθό και 
όχι μέσω πολιτικής νίκης

Συνεχίζοντας ο δήμαρχος Σικυωνίων 
συμφώνησε με το συνάδελφό του των 
Κορινθίων ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό, 
ενώ τόνισε με σημασία πώς ο κ. Πνευματι-
κός «από το νερό εκλέχθηκε, από το νερό 
διατηρήθηκε και από το νερό θέλει πάλι 
σήμερα να είναι ξανά στο τιμόνι. Θέλω να 
πω το εξής», υπογράμμισε με έμφαση, «το 
νερό της Στυμφαλίας θα πάψει να σβήνει 
πολιτικές φωτιές και δεν θα γίνει ποτάμι 
πολιτικής νίκης για κανέναν. Τέρμα η πο-
λιτική εκμετάλλευση του νερού! Είναι ώρα 
συνεννόησης και συνεργασίας». 

Οι απαιτήσεις της Κορίνθου για 
τις γεωτρήσεις

Ο Σπύρος Σταματόπουλος αναφερόμε-
νος στο θέμα των νέων απαιτήσεων του 
δήμου Κορινθίων για τη χρήση του νερού 
από τις γεωτρήσεις, τόνισε ότι «το θέμα 
αυτό δεν το κουβεντιάζουμε. Δεν είναι 
αντικείμενο συζήτησης.», ενώ συνεχίζο-
ντας την κριτική του προς το δήμαρχο Κο-
ρινθίων αναφέρει ότι γνωρίζει ότι η χρήση 
γεωτρήσεων είναι αιτία πολέμου, αλλά ως 
φαίνεται δεν γνωρίζει τα επικαιροποιημέ-
να σχέδια λεκανών απορροής Βορείας Πε-
λοποννήσου, τα οποία έχουν δημοσιευθεί 
σε ΦΕΚ από τον Δεκέμβριο του 2017 και 
τα οποία απαγορεύουν τη χρήση γεωτρή-
σεων. 

Η υδροδότηση του Κιάτου
«Το παράλογο», είπε ο δήμαρχος Σικυ-

ωνίων «είναι ότι ο δήμαρχος Κορινθίων 
δεν θέλει να υδρευθεί το Κιάτο! Του δια-
μηνύω για άλλη μία φορά ότι η Στυμφαλία 
δεν είναι αποικία. Δεν πρόκειται να απε-
μπολίσουμε κανένα δικαίωμα για όλη την 
παραλιακή ζώνη και όχι μόνο για το Κιάτο. 
Το έργο του Κιάτου είναι αδειοδοτημέ-
νο και όταν λέει ότι κινδυνεύει πλανάται 
πλάνην οικτρά. Διότι η άδεια εκτέλεσης 
έργου του Κιάτου έχει και την  υπογραφή 
της ΔΕΥΑ Κορίνθου»,  τόνισε και συνέχισε 
εμφατικά υπογραμμίζοντας πώς «εννέα 
χρόνια εγγυάται η τοπική κοινωνία την 
απρόσκοπτη υδροδότηση της Κορίνθου 
και θα συνεχίσει να το κάνει». 

Τέλος στην πολιτική 
εκμετάλλευση του νερού�

Ανυποχώρητος, σαφής 
και καθησυχαστικός εμ-

φανίστηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων στη 
συνέντευξη τύπου που έδωσε λίγες 
μέρες μετά την λαϊκή συνέλευση της 

Στυμφαλίας. Ο Σπύρος Σταματόπουλος 
αναφέρθηκε με σαφήνεια στις θέσεις 
της δημοτικής αρχής Σικυωνίων για το 
θέμα του νερού, στις διεκδικήσεις, στις 
απαιτήσεις και στις προϋποθέσεις που 

βάζει έναντι του δήμου Κορινθίων, ενώ 
παράλληλα απάντησε σε μια σειρά ερω-
τήσεων διευκρινίζοντας τις θέσεις και 
τις  απόψεις, αλλά και τις ενέργειες στις 
οποίες πρόκειται να προβεί.

ΗΠΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
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Εστιατόριο ΘΕΑ
Μια πρόταση 
εκλεπτυσμένης αισθητικής 
στην παραλία Άσσου
Ένας πανέμορφος χώρος με στοιχεία 
εκλεπτυσμένης αισθητικής και διακριτι-
κής πολυτέλειας, σας υποδέχεται για να 
σας παρασύρει σε ένα μαγευτικό ταξίδι 
που θα αφυπνίσει τις αισθήσεις.
Στην παραλία Άσσου το εστιατόριο ΘΕΑ 
σας καλωσορίζει στο καλαίσθητο περι-
βάλλον του με την ανεμπόδιστη θέα προς 
τον Κορινθιακό κόλπο, που αφήνει άφω-
νο τον επισκέπτη καθώς ξεδιπλώνεται 
μπροστά του ένα ειδυλλιακό σκηνικό!
Το εστιατόριο ΘΕΑ μπορεί να μεταμορ-
φωθεί στο ιδανικό σκηνικό που θα φι-
λοξενήσει οποιαδήποτε εκδήλωσή σας, 
κοινωνική ή εταιρική, την οποία το άρτια 
καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό 
του θα επιμεληθεί έτσι ώστε να κλέψετε 

Καθείς 
εφ' ω ετάχθη

Τον Βασίλη Τρωγάδη "στρι-
μώξαμε" και του πήραμε λόγια 
για την ιδιαίτερη εκκίνηση της 
προεκλογικής περιόδου από τα 
social media. Ο αντιδήμαρχος 
Οικονομικών του δήμου Βέλου-
Βόχας μάς είπε εν συντομία πώς 
ο «καθείς εφ' ω ετάχθη» και 
εξήγησε: 

«Φαίνεται πώς κάποιοι –φυ-
σικά είναι αναφαίρετο δικαίωμά 
τους– μπήκαν για τα καλά στη 
μάχη των δημοτικών εκλογών. 
Εμείς από τη μεριά μας συνεχί-
ζουμε... Συνεχίζουμε με τις ίδιες 
αρχές και ακόμα μεγαλύτερη 
όρεξη για δουλειά... Θα 'θελα 
όμως να πω, ότι για τη θέση του 
οποιουδήποτε δημάρχου δεν τη-
ρείται κανενός είδους επετηρίδα 
και πώς μοναδικό κριτήριο είναι 
ο κόσμος.... 

Στα όποια λοιπόν quiz απαντά-
με με αυτοδιοικητική γνώση, στα 
όποια ψευτοδιλήμματα απαντάμε 
με ορθό λόγο, στους οποίους 
ταμπουκάδες απαντάμε με 
σοβαρό λόγο και στους όποιους 
επίδοξους σωτήρες ή μαθη-
τευόμενους μάγους απαντάμε 
με συντονισμένες κινήσεις που 
εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν 
σταδιακά την ποιότητα υπη-
ρεσιών του δήμου μας. Όταν 
έρθει βέβαια η ώρα όλοι μας θα 
κριθούμε. Ας συνεχίσουν λοιπόν 
οι αυτόκλητοι πρεσβευτές του 
"νέου" και οι επίδοξοι "ανατρο-
πείς" τη δουλειά τους και εμείς 
τη δουλειά μας... Η διοίκηση 
ενός δήμου και η διαχείριση της 
καθημερινότητας καθώς και των 
σοβαρών θεμάτων του δήμου 
μας  είναι πολύ πιο σοβαρή και 
δύσκολη υπόθεση από τις αναρ-
τήσεις στα social media οπότε 
η οποιαδήποτε σύγκριση είναι 
άνιση. Καλή δουλειά, επομένως, 
σε όλους μας!»

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

τις εντυπώσεις και να δημιουρ-
γήσετε όμορφες αναμνήσεις για 
σας και τους προσκεκλημένους 
σας. Οι γαστρονομικές προτά-
σεις του εστιατορίου ΘΕΑ θα σας 
εντυπωσιάσουν τόσο σε επίπεδο 

παρουσίας όσο και σε επίπεδο 
γεύσης! Γι' αυτό μην παραλείψετε 
να το επισκεφθείτε ακόμη και για 
μια απλή οικογενειακή ή φιλική 
έξοδο και σίγουρα θα σας μείνει 
αξέχαστο!
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Φροντιστήριο στον ΦΟΔΣΑ 
Πελοποννήσου από τον Σκουρλέτη
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε  με 
τους Δημάρχους Πύλου – Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη και 
Ναυπλιέων, Δημήτρη Κωστούρο, καθώς και με τον Πρόεδρο 
του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου 
Σταύρο Αργειτάκο και τα μέλη της ΕΕ του Φορέα.
 Θέμα της συνάντησης ήταν η προετοιμασία του Φορέα ενόψει 
της αύξησης του διαχειριστικού του έργου, ως απόρροια της 
επικείμενης ενεργοποίησης του έργου ΣΔΙΤ για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Μεταξύ άλλων, συζη-
τήθηκαν τα ζητήματα: της  διεκπεραίωσης εκκρεμών οφειλών 
του ΦΟΔΣΑ με την υποστήριξη του υπουργείου μέσω του προ-
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Της ενίσχυσης του φορέα με το απαραί-
τητο προσωπικό. Των επιλογών αναφορικά με τη διαδικασία 
είσπραξης εσόδων. Διερευνήθηκαν επίσης, σε αρχικό στάδιο, 
οι δυνατότητες αντιμετώπισης άλλων οφειλών του Φορέα.
 Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω εξέτασης 
των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δυνατότητες κάλυψης 
υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ, αλλά  και λειτουργικών του βαρών, 
ενώ αποσαφηνίστηκαν οι δυνατότητες τακτοποίησης οφειλών 
μέσω του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και του προσδιορισμού 
του αναγκαίου προσωπικού για τη δρομολόγηση προσλήψεων.

με υπογραφή
Σχόλια επί του 
πρωτοσέλιδου� 

ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ στην ανάρτηση της εφημερί-
δας μας στο Facebook o Πάνος Σχοινοχωρί-
της αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο του προη-
γούμενου φύλλου αναφέροντας τα εξής: 
Δεν μπορώ να μη σχολιάσω το πρωτοσέλι-
δο για τα μικρά φράγματα. Πόσοι άραγε από 
τους παλαιότερους κατοίκους θυμούνται τις 
προσπάθειες του αείμνηστου πατέρα μου 
Χαραλάμπου από το 1963 όταν ως πρόεδρος 
της κοινότητος είχε φέρει στο Ζευγολατιό κα-
θηγητές του Πολυτεχνείου για να επιτύχει τη 
κατασκευή φράγματος στο ρέμα του Προφήτη 
Ηλία οι προτάσεις του είχαν κριθεί από τους 
πολλούς ουτοπικές. Εγώ το θυμάμαι κάθε κα-
λοκαίρι στις διακοπές στα νησιά όταν βλέπω 
δεκάδες τέτοια φράγματα Νάξο Αγγαρες Ιε-
ράπετρα και τον μακαρίζω για το ανοιχτό του 
μυαλό.
ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ με τη σειρά μας ...το σχόλιο και 
με δεδομένο ότι ο πόλεμος για το νερό έχει 
ήδη αρχίσει, να ευχηθούμε το ανοιχτό μυαλό 
του αείμνηστου Χαράλαμπου Σχοινοχωρίτη 
να βρει μιμητές στους νυν άρχοντες του τό-
που έτσι ώστε να δούμε με απλές και οικο-
νομικές λύσεις, να λύνονται μεγάλα προβλή-
ματα όπως αυτό του νερού...

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη
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ΜΗΠΩΣ 
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΛΗ ΤΕΛΙΚΑ;

■ σελ. 12-13

Ίσως η λύση στην περίπτωση της Βόχας για την έλλειψη νερού που αντιμετωπίζει –και μέχρι να γίνει 
το φράγμα του Ασωπού!– να είναι η αξιοποίηση των νερών επιφανειακής απορροής με μικρά φράγμα-
τα στις κοίτες των χειμάρρων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το φράγμα που λειτουργεί –όταν καθαρί-
ζεται– στην κοίτη του Ζαπάντη και εμπλουτίζει την κεντρική διώρυγα του ΑΟΣΑΚ αυξάνοντας το νερό 
που φτάνει στην ανατολική Βόχα.

■ σελ. 2-4

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Με Δέδε και Τατούλη 

για έργα συναντήθηκε 
ο Αννίβας

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Ανοίγει και πάλι το 
Μουσείο Αρχ. Σικυώνας

■ σελ. 5

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 54 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Η ομιλία του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου 
 που προκάλεσε αίσθηση στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Τρίπολη

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 6

Οι υποτροφίες "Μαυρούλια" 
δίνονται ξανά και ανελλιπώς

...ενώ ο κακός χαμός έγινε στο τελευταίο δημοτικό συμ-
βούλιο με αφορμή τη συνέντευξη και την παρουσία του δη-
μάρχου στο 10ο Περιφερειακό Συνέδριο για την ανάπτυξη. 

Ανταλλαγή σκληρών επιστολών με τον Θαν. Μανάβη
Σφοδρή τοποθέτηση από τον Ν. Βουδούρη-Τσίτουρα
Παρέμβαση και από τον Λεων. Στεργιόπουλο

ΒΟΛΕΪ

Δύο νίκες και 
πέμπτη θέση για 

τον ΠΑΜΒΟ
■ σελ. 24

ΜΙΚΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Αφιέρωμα στην πιο καινοτόμα και ανατρεπτική παράσταση εμπνευσμένη 
από τις επιστήμες της Φυσικής, της Αστρονομίας και της Οικονομίας

■ σελ. 18-19

O δήμαρχος Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος 
εκπροσωπώντας το δήμο Σικυωνίων στο 
δικαστήριο της Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ

www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ

Έλα Αλέκο� Σου 
βρήκα διαχειριστική 
για διάβασμα���

Αδιάβαστος πιάστηκε ο δήμαρχος Κο-
ρινθίων, αφού σύμφωνα με όσα εξή-
γησε ο δήμαρχος Σικυωνίων δεν έχει 
λάβει υπόψη του τα αναθεωρημένα 
σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορ-
ροής της Βορείας Πελοποννήσου. Τα 
συγκεκριμένα σχέδια, που βρίσκονται 

αναρτημένα 
και μπορεί ο 
καθένας να 
τα βρει στον 
ιστότοπο του 
υπουργείου 
(όπως τα 
βρήκε η 
εφημερίδα 
μας και δη-
μοσιεύει το 
εξώφυλλο)  
αλλά και 

του εθνικού τυπογρα-
φείου, προβλέπουν ότι μετά και την 
ολοκλήρωση των υδρευτικών έργων 
για την πόλη του Κιάτου είναι αδύνατη 
η χρήση γεωτρήσεων στην περιοχή της 
Στυμφαλίας. 
Χαριτολογώντας ο δήμαρχος Σικυωνί-
ων στη συνέντευξη τύπου που έδωσε 
είπε ότι «αν αντί για την αφίσα της 
λαϊκής συνέλευσης διάβαζε τα ΦΕΚ θα 
ήξερε ότι τα διαχειριστικά προβλέπουν 
περιορισμό της χρήσης των υδρευτι-
κών γεωτρήσεων όταν ολοκληρωθούν 
τα υδρευτικά έργα της περιοχής του 
Κιάτου».
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Μια πραγματική πληγή για το δήμο μας αλλά και για το σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου, 
φαίνεται να οδεύει προς ‘κάποιο’ τέλος. Λέμε ‘κάποιο’ τέλος και όχι ‘αίσιο’ τέλος, γιατί η λύση 
που δρομολογείται δεν είναι η καλύτερη δυνατή, σύμφωνα με τις απόψεις μας. Είναι καλό να 
θυμίσουμε όλο το ιστορικό, γιατί υπάρχει αρκετό βάθος, για να κατανοήσουμε τη μορφή της 
σημερινής κατάστασης.

Π ριν από 30 περίπου χρόνια οι δήμοι ειδοποιήθηκαν 
να κλείσουν όλες τις ανεξέλεγκτες χωματερές, που 
μόλυναν μαζικά το περιβάλλον και τον υδροφό-

ρο ορίζοντα και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους, 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Την 
ίδια εποχή, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, είχαν ήδη 
τακτοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τους λογαριασμούς 
τους με τα σκουπίδια.

Τι έκαναν οι δήμαρχοι;
Η συντριπτική πλειοψηφία τίποτα απολύτως. Απλά άφη-

νε το χρόνο να περνά ανέμελα μετατοπίζοντας το πρόβλημα 
στους εκάστοτε επόμενους. Βέβαια ούτε και οι διαδοχικές 
κεντρικές κυβερνήσεις έδειχναν να ανησυχούν ιδιαίτερα. 
Κάποια στιγμή  κατανόησαν ότι ο χρόνος όλο και μικραίνει 
και η στιγμή της κρίσεως πλησιάζει αμείλικτη. 

Έτσι αποφασίστηκε να μετατεθεί η ευθύνη από τους 
αδρανείς δημάρχους στην περιφέρεια, ώστε να βρει λύση 
για όλους. Η περιφέρεια από την πλευρά της αναζήτησε και 
προώθησε ένα σχέδιο χωρίς καμιά συνεργασία με τους δη-
μάρχους και χωρίς καν να τους ενημερώνει (σύμφωνα με 
επίσημες δηλώσεις των δημάρχων).

Και φτάνουμε στο τέλος του 2014, όπου έληξε η περίο-
δος χάριτος και ξεκινά η περίοδος των προστίμων. Το πρώ-
το πρόστιμο πολλών εκατομμύριων, για απόρριψη απορ-
ριμμάτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές, έπεσε το Γενάρη 

του 2015, από το οποίο σημαντικό και δυσανάλογο για το 
μέγεθος των οικονομικών μας, θα έπρεπε να πληρώσουν 
οι πολίτες του δήμου μας. (αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο 
μόνος δήμος, επαναλαμβάνω, ο μόνος δήμος στο σύνολο της 
Πελοποννήσου, που έχει νόμιμο χώρο ταφής απορριμμάτων, 
είναι το Ξυλόκαστρο).

Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, για να αποφύγουμε το 
δυσβάστακτο πρόστιμο, μπάλωσε την κατάσταση, σε συ-
νεργασία με τους δήμους της περιοχής μας. Παράλληλα  
κατέθεσε μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση ώστε 
αφενός να μπουν τα πράγματα σε σωστή βάση, αφετέρου 
για να εναρμονιστούμε με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώ-
σεις. (το νομικό πλέγμα που κατατέθηκε και ψηφίστηκε, έγινε 
σχεδόν ομόφωνα αποδεκτό, αν εξαιρέσουμε κάποιες  άσφαι-
ρες τουφεκιές για την τιμή των όπλων).

Εν τω μεταξύ γίνονται γνωστές αρκετές  λεπτομέρειες 
από το σχέδιο της περιφέρειας με αποτέλεσμα η πλειοψη-
φία των δήμαρχων να άρχισε να αντιδρά.  Άλλοι έντονα 
και φωναχτά άλλοι μέσα από τα δόντια τους (για να μην τα 
χαλάσουμε με τον κο Περιφερειάρχη). Επειδή ούτε η κυβέρ-
νηση είχε καλή γνώμη για την πρόταση της περιφέρειας, το 
σχέδιο παγώνει.

Σημειώνω ότι αρκετά νωρίτερα η παράταξή μας, όπως 
και πολλές άλλες συλλογικότητες της Πελοποννήσου, εί-
χαμε αντιδράσει και καταγγείλει το σχέδιο. 

Αυτοί που έδειξαν να ξυπνούν απότομα ήταν οι ενεργοί 

δήμαρχοι. Συνοπτικά αναφέρω ότι το σχέδιο της περιφέ-
ρειας είναι αντιοικονομικό, αντιοικολογικό, εκτός ευρωπα-
ϊκών προδιαγραφών (πλην και βαπτίσουμε το κρέας ψάρι) 
και δεσμευτικό για πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία το μόνο 
ισχυρό του σημείο ήταν η εξασφάλιση κέρδους στον ιδιώτη 
επενδυτή που το είχε αναλάβει!!!

Ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα 
με δεδομένη την αντίθεση της πλειοψηφίας της 
αυτοδιοίκησης;

Φυσικά ένα νέο σχέδιο που θα ήταν εντός των απαιτή-
σεων του νέου νομικού πλαισίου και φυσικά οικονομικό-
τερο και φιλικότερο στο περιβάλλον, από το υπάρχον της 
περιφέρειας. Η κυβέρνηση ως εκ τούτου έδωσε προθε-
σμία στους δήμους της Πελοποννήσου να καταθέσουν το 
νέο σχέδιο, που θα ικανοποιούσε τις παραπάνω συνθήκες, 
εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (σφιχτού μεν, ικα-
νού δε).

Το χρονοδιάγραμμα ήταν σφιχτό για δύο λόγους, αφενός 
γιατί τα σκουπίδια δεν είναι δυνατόν να περιμένουν άλλα 30 
χρόνια να βρούμε λύση και αφετέρου γιατί η χρηματοδότη-
ση από ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ) ήταν δεσμευτική 
και θα χανόταν να κωλυσιεργούσαμε (και ως γνωστόν στα 
κρατικά ταμεία δεν περισσεύει χρήμα για αναπλήρωση τέ-
τοιων απωλειών).

Ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα;
Ακολούθησαν συνάξεις, διενέξεις και ατέρμονες δια-

βουλεύσεις. Που καταλήξαμε; Μια από τα ίδια.
Με τον πιο επίσημο τρόπο οι δήμαρχοι της Πελοποννή-

σου κατέθεσαν γραπτώς πρόταση(ΠΕΣΔΑ) που ζητούν να 
προχωρήσει το σχέδιο της περιφέρειας που όλοι είχαμε 
καταγγείλει, με απλή αναφορά σε πιθανή εξαίρεση ολίγων 
δήμων.

Γιατί έγινε αυτό;  Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι δήμοι δεν 
είχαν τη δυνατότητα, είτε την ικανότητα, είτε την επιθυμία 
για κάτι διαφορετικότερο και καλύτερο. Πιθανόν να υπήρ-
χαν και άλλες αιτίες, μη ομολογημένες δημόσια, έτσι παρα-
μένουμε στα επίσημα στοιχεία.

Τι έκανε εν τω μεταξύ η κυβέρνηση; Για να βελτιωθεί 
το σχέδιο της περιφέρειας, έκανε διαπραγμάτευση με την 
εταιρεία που το έχει αναλάβει (ΤΕΡΝΑ) και τροποποίησε 
αρκετούς όρους από την αρχική σύμβαση. 

Έτσι η τελική σύμβαση, εφόσον επαληθευτεί (πιθανόν 
να υπάρξουν νομικά εμπόδια), θα είναι οικονομικότερη για 
τους πολίτες και φιλικότερη για το περιβάλλον. Σε καμιά 
περίπτωση δε θα είναι αυτό που εμείς θεωρούμε ιδανική 
λύση στη σημερινή πραγματικότητα.

Πριν περιγράψουμε την πρότασή μας καλό είναι 
να θυμίσουμε ορισμένα πράγματα.

 Τα σκουπίδια που παράγουμε στα σπίτια μας και στα κα-
ταστήματα χωρίζονται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες,

Ανακυκλώσιμα :  όπως χαρτί, γυαλί μέταλλα και πλα-
στικό, που με βιομηχανική επεξεργασία ξαναγίνονται πάλι 
χαρτί, γυαλί πλαστικό κλπ και επιστέφουν στην αγορά σαν 
καινούργια προϊόντα. Επίσης μπαταρίες, λάμπες φωτι-
σμού, ηλεκτρικές συσκευές, παλιά αυτοκίνητα …..κλπ κλπ. 
Πολλά από τα είδη που αγοράζουμε καθημερινά είναι κα-
τασκευασμένα η συσκευασμένα, σε ανακυκλωμένο υλικό. 
Τα υλικά αυτά αποτελούν έσοδο γι’ αυτόν που τα συλλέγει 
και τα πουλά στη βιομηχανία.  Αν τα συλλέγει ο δήμος, για 
το δήμο.

Κομποστοποιήσιμα : τα απόβλητα της κουζίνας και του 
κήπου γίνονται εξαιρετικό λίπασμα για τα φυτά μας με σχε-
τικά εύκολη και οικονομική μεθοδολογία. Θα μπορούσε να 
είναι μια άλλη πηγή εσόδων για το δήμο.

Υπολείμματα : ότι δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορί-
ες (π.χ. αποτσίγαρα, υλικά κατεδαφίσεων κλπ) θάβετε σε 
οργανωμένους και υγειονομικά ελεγχόμενους χώρους 
(ΧΥΤΥ).

Δεδομένου ότι τα ανακυκλώσιμα και κομποστοποιήσιμα 
υλικά είναι περισσότερο από το 80% των σκουπιδιών που 
παράγουμε είναι φανερό ότι, 

εν πρώτοις, έχουμε μια σημαντική πηγή εσόδων για το 

Διαχείριση απορριμμάτων
Του Λεωνίδα Στεργιόπουλου*

Περιβάλλον
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Ένταξη καλλιέργειας της κορινθιακής 
σταφίδας στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Ε γγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς τον Φεβρουάριο 2018 η καλλι-
έργειας της μαύρης (κορινθιακής) 
σταφίδας.

Η σταφιδάμπελος, που καλλι-
εργείται στην Πελοπόννησο και σε 
νησιά του Ιονίου, παράγει τη μονα-
δική παγκοσμίως κορινθιακή (μαύ-
ρη) σταφίδα.

Η σταφιδοκαλλιέργεια διαμορ-
φώνει για αιώνες το συλλογικό βίο 
των σταφιδοπαραγωγών κοινοτή-
των αλλά και το πολιτιστικό τοπίο 

των περιοχών στις οποίες παρά-
γεται.

Η καλλιέργεια της κορινθιακής 

σταφίδας μεταλαμπαδεύεται από 
γενιά σε γενιά και συνιστά σημαντι-
κό στοιχείο βιώσιμης ανάπτυξης.

δήμο, ικανή να καλύψει το συνολικό κόστος που έχου-
με για τη διαχείριση απορριμμάτων, 

από την άλλη δε, το υπόλειμμα που μένει είναι ελά-
χιστο, αδρανές (χωρίς ζουμιά και μυρωδιές) και μπο-
ρεί να ταφεί χωρίς να ενοχλεί το περιβάλλον και τους 
περιοίκους, όπως συμβαίνει σήμερα με τις χωματερές. 
Σημειώνω ότι η τεχνολογία μας δίνει συνεχώς νέες λύ-
σεις, ώστε να καταφέρουμε να επαναχρησιμοποιήσου-
με το 100% των απορριμμάτων και να μη χρειαστεί να 
θάβουμε τίποτα. Το ρεκόρ το κατέχει μια μικρή πόλη της 
Ιαπωνίας με ανακύκλωση 98% και από τις γνωστές με-
γάλες πόλεις, το Σικάγο με 80% (αν είμαι σωστά ενημε-
ρωμένος). Εμείς παραμένουμε στο εθνικά υπερήφανο 
8%.

Τι προτείναμε και θεωρούμε ιδανική λύση 
(συνοπτικά).

Η συλλογή, επεξεργασία, αξιοποίηση και ταφή των 
υπολειμμάτων να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Επειδή 
χρειάζονται και μηχανισμοί ‘βιομηχανικού’ χαρακτήρα, 
η συνεργασία όμορων δήμων είναι και επιθυμητή και 
αναγκαία.

Έτσι πετυχαίνουμε μικρότερες και πιο ευέλικτες υπο-
δομές, ικανές να βελτιώνονται και να τροποποιούνται, 
όταν η τεχνολογία δίνει νέες καλύτερες λύσεις.

Επίσης θα έχουμε μικρότερο μεταφορικό έργο που 
είναι σημαντικότατο  για το κόστος της διαχείρισης και 
για τη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος (μικρό-
τερο αποτύπωμα άνθρακα).

Και φυσικά θα έχουμε το έσοδο από την αγιοποίηση 
και εμπορία των ανακυκλώσιμων.

Τι κάνει ο δήμος μας.
 Έκανε ένα μικρό πιλοτικό πρόγραμμα σε τοπική 

κοινότητα το οποίο έμεινε χωρίς συνέχεια (έλειπαν τα 
χρήματα η ή διάθεση άραγε;). Μοίρασε μερικές σακού-
λες ανακύκλωσης σε σχολεία (χωρίς σχετικές οδηγίες). 
Διατήρησε, με αυτές τις γενναίες εκστρατείες, το ποσο-
στό ανακύκλωσης σε μονοψήφιο αριθμό (εύγε!!!). Και 
μην ξεχάσω…

Ο δήμαρχος μας βρήκε ποιός φταίει για τα σκουπίδια, 
όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Φυσικά φταίνε οι άλλοι!!!

Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήταν εύκολο να επιδοθούμε σε κατηγορίες ενα-

ντίον της  δημοτικής αρχής για το υπαρκτό και ορατό 
τοις πάσι, πρόβλημα των σκουπιδιών, όπως και για την 
αδυναμία του δήμου να το αντιμετωπίσει.

Προτιμήσαμε, αντ’ αυτού,  να περιγράψουμε το ιστο-
ρικό αυτής της δύσοσμης υπόθεσης συνοπτικά μεν, 
περιεκτικά δε και ελπίζω με επαρκή ακρίβεια και αντι-
κειμενικότητα.

Έτσι μπορεί ο καθένας να αξιολογήσει την κατάσταση  
και να βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα.

Και νομίζουμε ότι ο καθένας μας έχει νουν και ηλικία 
για να διαμορφώνει γνώμη αβίαστα.

Κλείνοντας  θα έλεγα ότι,
Ανεξάρτητα από την ικανότητα ή την αδυναμία της 

δημοτικής αρχής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι χθες, 
σήμερα ή αύριο δήμαρχος,

Το πρόβλημα των σκουπιδιών είναι πρόβλημα όλων 
μας.

Μπορεί ο δήμος να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης για τη θλιβερή κατάσταση που βιώνουμε σή-
μερα, αλλά και μείς σαν πολίτες έχουμε το δικό μας 
σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

Κανένα σχέδιο, κανενός δημάρχου δεν πρόκειται να 
πετύχει αν δε συμμετέχουν ενεργά και πειθαρχημένα οι 
πολίτες.

Στο χέρι μας είναι να κάνουμε το δήμο μας υπόδειγμα 
ευταξίας ή ανοιχτό σκουπιδότοπο.

* Ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι δημοτικός
Σύμβουλος, επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής 

Παράταξης δήμου Βέλου-Βόχας
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Μικρά φράγματα και τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα
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ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Σ' αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματός 
μας στον τεχνητό εμπλουτισμό του υδρο-
φόρου ορίζοντα, αναφερόμαστε αναλυτι-
κά στις μεθόδους που μπορούν να χρησι-
μοποιούν όπως αυτές παρουσιάζονται σε 
σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του 
Τεχνητού Εμπλουτισμού. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα συνο-
δά έργα τεχνικού εμπλουτισμού αναφέρονται 
σε επιπτώσεις αυτού καθ αυτού των έργων στο 
περιβάλλον (εκσκαφές, διάθεση υλικών εκσκα-
φής), σε επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον (αλλαγές χρήσεων γης, επηρεασμός 
οικοσυστημάτων επιπτώσεις στην πυκνότητα 
πληθυσμού της περιοχής, αλλαγές στο είδος 
καλλιέργειας κ. ά) 

Ο τεχνικός εμπλουτισμός περιβαλλοντικά έχει 
και θετικές επιπτώσεις 
1ον Βελτίωση της ποιότητας του υπογείου νερού 
2ον Προστασία της ύπαρξης και της λειτουργίας 

πηγών. 
3ον Αποφυγή συνίζησης και υποβάθμισης του 

υδροφορέων. 
4ον Αναχαίτιση διείσδυσης θαλασσινού νερού 

στα παράκτια υδροφόρα στρώματα. 
5ον Οι υπόγειοι ταμιευτήρες δεν διατρέχουν τους 

κινδύνους φυσικών καταστροφών των επιφα-
νειακών ταμιευτήρων (κατολισθήσεις, πλημ-
μύρες, άμεσες μολύνσεις)

6ον Μειώνονται οι απώλειες νερού από εξατμί-
σεις καθώς η αποθήκευση του νερού γίνεται 
υπόγεια.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1ον Απαιτείται συνεχής και επιμελής παρακο-

λούθηση των συστημάτων τεχνικού εμπλου-
τισμού. 

2ον Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης –ρύπανσης 
υπογείου νερού, αν έστω επεισοδιακά χρησι-
μοποιηθεί μολυσμένο- ρυπασμένο νερό. 

3ον Η μεγάλη επιφάνεια που απαιτείται για την 
λειτουργία και συντήρηση ενός συστήματος 
διάθεσης υπογείου νερού. 

4ον Δεν συναντώνται συχνά στη φύση κατάλ-
ληλες συνθήκες υπο οικονομικά συμφέρο-
ντες όρους για την εφαρμογή του τεχνικού 
εμπλουτισμού. 

5ον Δυσκολία απομάκρυνσης των αλάτων ασβε-
στίου, μαγνησίου, σιδήρου, μαγγανίου  ή άλ-
λων στοιχείων που πιθανόν υπάρχουν στο 
νερό εμπλουτισμού. 

6ον Δυσκολία αποτελεσματικής αντιμετώπισης 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΟ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ
(α): κάτοψη
(β): τομή ΤΤ΄ κατά την έναρξη 
του εμπλουτισμού (χρόνος t0)
(γ): Τομή ΤΤ για διαφορε-
τικούς χρόνους t1 και t2 
(t2>t1) από την έναρξη του 
εμπλουτισμού.

ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ 
ΛΕΚΑΝΏΝ.
(α): κάτοψη
(β): τομή κάτω 
από μία λεκάνη 
πλάτους x

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΑΦΡΟ. 
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του Φαινόμενου  clogging  (απόφρα-
ξη των πόρων του εδάφους ) το φαι-
νόμενο αυτό παρατηρείται λόγω της 
καθίζησης διαλυμένων στερεών, της 
ανάπτυξης φυτικών οργανισμών και 
βακτηρίων όταν το νερό είναι πλού-
σιο σε θρεπτικά συστατικά και τέλος 
της βαθμιαίας ανάπτυξης διαλυμένων 
ή παρασυρμένων από τη ροή αερί-
ων καθώς το νερό περνάει μέσα από 
ανοίγματα. Εάν το υλικό της απόφρα-
ξης αποτελείται από ιλύ, άργιλο ή άλ-
λες μη οργανικές ύλες τότε θα πρέπει 

να απομακρύνεται με απόξεση για την 
βέλτιστη απόδοση της ταχύτητας διή-
θησης..

Ιστορικό εφαρμογής τεχνητού 
εμπλουτισμού.

Η εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού 
ιστορικά έχει αρχίσει κατά τη Ρωμαϊκή 
εποχή στην Τυνησία, όπου έχουν βρεθεί 
σαφή ίχνη. Και σε άλλες παραμεσογεια-
κές περιοχές έχουν επίσης βρεθεί παρό-
μοια ίχνη της ίδιας εποχής.

Σημαντικό έργο τεχνητού εμπλουτι-

σμού έχουμε στα τέλη του 18ου - αρχές 
του 19ου αιώνα για την ύδρευση της Γαλ-
λικής πόλης Toulouse, το οποίο βέβαια 
βελτιώθηκε αργότερα. Επίσης την ίδια 
εποχή έχουμε αντίστοιχο έργο για την 
ύδρευση της Γλασκώβης.

Από το τέλος του 19ου αιώνα έχουμε 
κάποια έργα τα οποία βελτιώνονται στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Όμως εκτενώς 
αναπτύσσεται ο τεχνητός εμπλουτισμός 
από τη δεκαετία του 1950 όταν λόγω 
υπερεκμετάλλευσης άρχισε να υποχωρεί 
η στάθμη υδροφόρων στρωμάτων. 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
ΨΥΛΛΑΣ

Θαµνοκοπτικό 
Husqvarna  553RS

50,6 cm3   /  2,3 kW  /  3,1hp 499,00€
από 770€

Θαµνοκοπτικό 
Husqvarna  135R
34,6 cm3   /  1,4 kW  /  1,9hp

389,00€

699,00€
από 880,00€

45,7 cm3   /  2,1 kW  /  2,8hp

Θαµνοκοπτικό 
Husqvarna  545RX

34,6 cm3    /  1,6 kW  /  2,2hp

Θαµνοκοπτικό 
Husqvarna  535RX 499,00€

από 680€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

899,00€
από 1240€

53,3 cm3   /  2,8 kW  /  3,8hp

Δίκτυο τάφρων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τεχνητό 
εμπλουτισμό
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Εάν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα των ποδιών, κάνουν την 
καθημερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουμε. 

Σε έναν όμορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με σύγχρονο 
εξοπλισμό και εξειδικευμένα προϊόντα αναλαμβάνουμε να σας 
βοηθήσουμε σε προβλήματα όπως: 
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόμα αναλαμβάνουμε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δράσεις - Προτάσεις

Μπορούμε...Σαββατοκύριακο 3 – 4 Μαρτίου 2018. 
Το Κιάτο συνεχίζει να ζει στους συνήθεις 
χαλαρούς  ρυθμούς του. Τίποτα δεν τους 
ταράζει. Έτσι τα δύο σημαντικά αθλητικά 
γεγονότα που εξελίχθηκαν στην πόλη μας 
πέρασαν σχεδόν απαρατήρητα. Λίγοι ήταν 
αυτοί που αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει, και 
αυτό μάλλον γιατί κάποιοι «ξένοι» τους χά-
λασαν τη «βολή» τους. Και αυτοί δεν ήταν 
άλλοι από τους πάνω από 250 ανθρώπους 
(100 αθλητές με τους προπονητές, τους 
συνοδούς και τους φίλους τους) που  ήρ-
θαν το Σαββατοκύριακο στο Κιάτο εξαιτίας 
των δύο αυτών εκδηλώσεων. Του πρώτου 
αγώνα σκοποβολής που διοργάνωσε ο 
νεοσύστατος Σκοπευτικός Όμιλος Σικυω-
νίων (ΣΚ.Ο.Σ.) και της πρώτης διοργάνω-
σης για το 2018 του ΙΣΤιοπλοϊκού Ομίλου 
Σικυωνίων (ΙΣΤ.Ο.Σ.).

Η πρωτοβουλία των δύο αυτών Ομί-
λων, που χωρίς ουσιαστική βοήθεια, κα-
τάφερε να προσελκύσει τόσα άτομα στο 
Κιάτο, να προσφέρει σ’ αυτά τη δυνατότητα 
ενός ενναλακτικού Σαββατοκύριακου και 
μια υγιή διέξοδο σε παιδιά και μεγάλους 
και παράλληλα να προβάλει την περιο-
χή μας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από 
όλους τους φορείς. Γιατί όλοι αυτοί ήρθαν 
πρώτα από όλα για τους αγώνες. Όμως 
αυτό το διήμερο όλοι αυτοί έφαγαν, δια-
σκέδασαν, κοιμήθηκαν, ψώνισαν, έβαλαν 
βενζίνη, τονώνοντας έτσι σε δύσκολους 
καιρούς την τοπική αγορά, γνωρίζοντας 
παράλληλα τις ομορφιές της περιοχής μας. 
Και αν ο ΣΚ.Ο.Σ. και ο ΙΣΤ.Ο.Σ. από μόνοι 
τους μπορούν να φέρουν στο Κιάτο 250 
ανθρώπους για ένα Σαββατοκύριακο, για-
τί να μην μπορούμε όλοι μαζί να φέρουμε 
στο Κιάτο πάνω από 2.500 ανθρώπους και 
όχι μόνο για ένα Σαββατοκύριακο.

Όλοι θυμόμαστε την άνθιση του Ξυλο-
κάστρου την περίοδο που είχε αναλάβει 
τη διοργάνωση μεγάλων  αθλητικών δρά-
σεων. Μήπως, λοιπόν, έχει έρθει η ώρα 
να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι (Δήμος, 
Δημοτικές Επιχειρήσεις, Σύλλογοι κλπ) να 
χαράξουν ένα μακροχρόνιο πλάνο για την 

ανάδειξη του Κιάτου σε (επιδοτούμενο μά-
λιστα από την πολιτεία) κέντρο αθλητικού 
τουρισμού; Μήπως ήρθε η ώρα να αρχί-
σουμε να βλέπουμε το «μεθαύριο» αντί για 
το «σήμερα»; 

Ας αφήσουμε κατά μέρος τις εφήμερες 
«ικανοποιήσεις των αιτημάτων των πο-
λιτών» και ας σκεφτούμε το μέλλον μας. 
Το μέλλον που μπορεί να μην προλάβει 
να ικανοποιήσει εμάς τους ίδιους, αλλά 
σίγουρα θα ικανοποιεί τα παιδιά μας. Εξάλ-
λου, τους το οφείλουμε. Τους οφείλουμε 
μια πόλη που θα τους προκαλεί να μείνουν 
σε αυτήν, μια πόλη που θα τους προσφέρει 
επαγγελματικές ευκαιρίες, μια πόλη που 
θα τους κάνει περήφανους και θα την επι-
λέγουν από αγάπη και όχι από ανάγκη.  

Μπορούμε. Τα εχέγγυα υπάρχουν, 
άνθρωποι με ιδέες, με κέφι για δουλειά, 
τεχνογνωσία, υποδομές και τόσα άλλα. 
Αυτό που λείπει είναι η οργάνωση, η δι-
άθεση, η απόφαση, το να πιστέψουμε ότι 
μπορούμε. Και δεν χρειάζονται πολλά 
για να το πετύχουμε. Χρειάζεται, πρώτα 
από όλα να αναγνωριστεί η συμβολή των 
ενεργών αθλητικών σωματείων στην κοι-

νωνική και οικονομική αναβάθμιση της 
περιοχής. Χρειάζεται να αναγνωριστεί η 
διαφορετικότητα ανάμεσα σε πολιτιστικά 
και αθλητικά σωματεία και λόγω αυτής, 
η διαφορετική τους αντιμετώπιση. Χρειά-
ζεται ο διαχωρισμός των αθλητικών σω-
ματείων που έχουν πραγματική αθλητική 
δραστηριότητα, ανθρώπινο δυναμικό  με 
ιδέες και δυνατότητες  για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και δράσεων  που θα προ-
σελκύσουν κόσμο στην περιοχή, από τα 
σωματεία σφραγίδες. Και βέβαια, σε αυτές 
τις εκδηλώσεις απαραίτητη είναι η ουσια-
στική συμμετοχή των διοικούντων και η 
στήριξή τους. 

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν εύκολα αν 

υπάρξει συναίνεση μεταξύ σωματείων και 
διοικούντων, αν υπάρξει ρήξη με συμβι-
βαστικές πρακτικές και παλαιοκομματικές 
νοοτροπίες, αν υπάρξει απ’ όλους ανα-
γνώριση και παραδοχή των λαθεμένων 
πολιτικών του παρελθόντος και πάνω από 
όλα αν υπάρξει πολιτική βούληση και όρα-
μα για ένα καλύτερο Κιάτο. 

Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποστηρί-
ξουμε με όλες τις δυνάμεις και το έμ-
ψυχο δυναμικό μας κάθε προσπάθεια 
που θα αναληφθεί από πλευράς του 
Δήμου για την ανάδειξη του Κιάτου 
σε σύγχρονο κέντρο αθλητικού τουρι-
σμού. Οι πρωτοβουλίες είναι τώρα στα 
χέρια του.

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Σκοπευτικού Ομίλου Σικυωνίων 
και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Οι επιστολές 

του Κολοκοτρώνη 
από την Κορινθία 

και το κανόνι 
του Βραχατίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Άλφα εις την Ν 
Όταν η ψυχή 
συναντά το σύμπαν» 

Το δεύτερο μέρος του αφιερώ-
ματος στο θεατρικό έργο της 
Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη. Η 
παρακολούθηση της παράστα-
σης του Γυμνασίου και Λυκείου 
Βραχατίου και οι εντυπώσεις 
των μαθητών.

Ανέκδοτες ιστορίες
σελ. 17-18

σελ. 16

αφιέρωμα

Ο "Ράφτης Κυριών" στο θεατρικό χειμώνα 24 & 25 Μαρτίου

H θεατρική σκηνή Σοφία Σπούλου 
του Συλλόγου Πολιτισμού ΣΑΝ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ στα πλαίσια του Θεατρικού 
Χειμώνα Κιάτο '17 -'18 παρουσιάζει την 
κωμωδία του Ζώρζ Φεντώ “Ράφτης Κυ-
ριών” σε σκηνοθεσία Ευτυχίας Λιβανίου.

Λίγα λόγια για το έργο
Ο Μουλινό, είναι παντρεμένος με την Υβόν 
αλλά έχει ερωτική σχέση με τη Σουζάν, 
σύζυγο του Σωβέν. Ο Σωβέν απατά τη 
Σουζάν με τη Ρόζα, σύζυγο του.... Και κά-
πως έτσι όλοι προσπαθούν να τα έχουν 
όλα χωρίς να τους καταλάβει κανείς. Μέ-
χρι τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να 
κρυφτεί πια ή μήπως όχι;
Μια καθαρόαιμη κωμωδία μέσα από την 
υπέροχη πένα του Φεντώ που ξεσκεπά-
ζει τις κρυμμένες αλήθειες πίσω από την 
ήρεμη και τακτοποιημένη ζωή των αστών. 
Γρήγοροι ρυθμοί, ανατροπές, παρεξηγή-
σεις, επιθυμίες, ψέματα και αλήθειες για το 
πιο αγαπημένο μας θέμα. Τον έρωτα!

Διανομή και συντελεστές
Μουλινό: Νίκος Κλημεντιώτης
Υβόν: Ευαγγελία Βλάχου
Μπασινέ: Γιάννης Σωτηρόπουλος

Κα Εγκρεβίλ: Μαρία Γεωργιάδη
Σουζάν: Εύα Σωτηροπούλου
Σωβέν: Στέφανος Γιάνναρος
Ρόζα: Σοφία Μαύρου
Ετιέν: Αντώνης Αντωνίου
Πομπονέτ: Δήμητρα Πάππα
Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Ευτυχία 
Λιβανίου          
Σκηνικά: Ανδρέας Καρβουντζής

Επιμέλεια κοστουμιών: Ντίνα Φαρμάκη
Χορογραφίες: Μαριαλένα Γεραλή
Μακιγιάζ: Λέλα Θεοχάρη
Επιμέλεια κομμώσεων: Κωμμωτήρια Πέ-
τρος Τζουμάκας
Επιμέλεια ήχου & Φωτισμού: MasterNoiz
Βοηθοί σκηνογράφου: Κώστας Ρούσσης / 
Άγγελος Μουρίκης / Στέλιος Πετρίδης
Διεύθυνση παραγωγής: Σμαράγδα Νού-
τσου
Σχεδιασμός αφίσας & προγράμματος: Κ. 
Καραγκούνης |CREAiT graphic design 
studio
Video trailer: Νίκος Αντωνόπουλος / Λί-
τσα Αντωνοπούλου / Φάνης Ραφτόπου-
λος
Παραγωγή: Σύλλογος Πολιτισμού Σαν Πα-
ραμύθι
Ευχαριστούμε το βεστιάριο της Κικής Σι-
ώκου  και  το κατάστημα VARELIS  για την 
ευγενική παραχώρηση των κοσμημάτων 

της παράστασης
Δημοτικό θέατρο Κιάτου | Σάββατο 24 & 
Κυριακή 25.03.2018  | Ώρα: 8.30 μμ
Γενική είσοδος: 7 € | Παιδιά-άνεργοι-
ΑΜΕΑ: 5 €
Προαιρετική οικονομική ενίσχυση απο-
κλειστικά για τους συλλόγους και τους συ-
ντελεστές της παράστασης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Συνεχίζουμε δυναμικά 
με έμφαση στην ποιότητα

Έρχονται στο αμέσως επόμενο διάστημα
1. Συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Ξυλοκέριζας για τον εορτασμό της εθνι-
κής επετείου της 25ης Μαρτίου 

2. Τελετή βράβευσης των μαθητών των Λυ-
κείων του Νομού μας για τη συμμετοχή 
και επιτυχία τους στον 3ο Παγκορινθιακό 

μας Διαγωνισμό ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, 
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Σεμινάριο Δη-
μιουργικής Γραφής-Σεναρίου στο ΚΙΑΤΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντιγόνη Βογιατζή     Μαριλένα Ρουμπέκα
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Όταν το Γυμνάσιο & Λύκειο Βραχατίου 
συνάντησαν το Σύμπαν

Τ
ο θεατρικό έργο Άλφα εις την Ν, Όταν η Ψυχή 
συναντάει το Σύμπαν της Κωνσταντίνας Για-
μπουράνη επέλεξαν η Λυκειάρχης κ. Έφη 
Ζιούβα του Λυκείου Βραχατίου και οι καθη-
γητές Σοφία Θελερίτη, Μπουζιάνης Ηλίας, 

Αντώνης Τζέλης, Ελένη Παπαγεωργίου κ.α., καθώς 
και η Διευθύντρια Γυμνασίου Βραχατίου κ. Ολυμπία 
Χασούρα να παρακολουθήσουν οι μαθητές μετά από 
το κάλεσμα που έκανε η Eνωση Ελλήνων Φυσικών  
προς όλα τα σχολεία της Ελλάδος για την παρακολού-
θηση της συγκεκριμένης  παράστασης.

 Η παράσταση πραγματοποιείται με την επιστημονι-
κή αρωγή της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και υπο-
στηρίζεται από το Ελληνοφινλανδικό Επιμελητήριο, 
την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και την Λεόντειο 
Σχολή Αθηνών. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι: η εταιρία 
παραγωγής και ενημέρωσης RAP MEDIA, το λογοτε-
χνικό περιοδικό ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, τη ΖΕΥΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ  
[ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ] και ΖΕΥ-
ΞΙΣ MAGAZINE  αλλά και η εφημερίδα μας ΓΝΩΜΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ.   

Τα παιδιά του Λυκείου συνόδευαν οι κ. Αντώνης Τζέ-
λης, κ. Σοφία Θελερίτη, κ. Ελένη Παπαγεωργίου, ενώ 
του Γυμνασίου οι  κ. Χασούρα Ολυμπία, κ. Σοφία Με-
λισσάρη και κ. Νάστου Γεωργία.  Στο θέατρο τα υπο-
δέχθηκε η Αντιπρόεδρος του Ελληνοφινλανδικού Επι-
μελητήριου κ. Κρίστυ Δημούδη, η Βουλευτής κ. Μαρία 
Θελερίτη  και ο Ομιλητής κ. Δημήτρης Μεσίτσας. 

Η πρωτοβουλία των καθηγητών έδωσε την ευκαι-
ρία στα παιδιά, να δουν   ένα  ιδιαίτερο ξεχωριστό σου-
ρεαλιστικό -κοινωνικό - πολιτικό έργο, εμπνευσμένο 
από τις επιστήμες της Φυσικής, της Αστρονομίας και 
της οικονομίας, που τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
παίζουν οι επιχειρήσεις για την οικονομία  και αναδει-
κνύει την διαχρονική σχέση επιστήμης με την τέχνη.  
Με έναν εντελώς καινοτόμο τρόπο που αλλάζει τον 
τρόπο παρουσίασης μιας θεατρικής παράστασης όπως 
την ξέραμε μέχρι σήμερα. 

Ο Εξωγήινος θίασος από τον ΈξωΠλανήτη 
ΑρπαΓη μετακομίζει στο θέατρο Αλκμήνη

Το  διαγαλαξιακό, γραφειοκρατικό, σουρεαλιστικό  
πολιτικό  θεατρικό έργο «Άλφα εις την ν  Όταν η Ψυχή 
συναντάει το Σύμπαν» της Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη 
θα συνεχίζει να παρουσιάζεται  στην Αθήνα  και  μετά 
το Πάσχα.  Η Παράσταση «μετακομίζει»  στο θέ-
ατρο ΑΛΚΜΗΝΗ  στο Γκάζι από τις 18 Απριλίου 
μέχρι και τις 5 Μαΐου.  Θα δώσει παραστάσεις  κα-
θημερινές,   πρωινά  για τα σχολεία  και  τα Σάβ-
βατα  στις 6.30.  

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι  Νίκος Τουλιάτος, Φω-
τεινή Παπαδάκη, Σωτήρης Λεπεσιώτης, Γιάννης Χα-
ντέλης , Σωτηρία Χρυσικοπούλου.  Το ΑΦΜρολόι που 
"Κλέβει"  και την παράσταση  ερμηνεύουν οι Μαρία 
Μπούρα, Ελένη Μπόκου,  Λίζα Αναγνωστοπούλου.  
(Μοιρολογούν τα νεκρά ΑΦΜ των επιχειρήσεων.)     

Την μουσική σύνθεση της Μελωδίας για Λύρα υπο-
γράφει ο εξαιρετικός Νίκος Ξανθούλης και την σύνθε-

ση του έργου ο ταλαντούχος νέος μουσικός  Γιώργος 
Αντωνίου. Τα σκηνικά υπογράφει ο Γιάννης  Ξηρογιαν-
νοπουλος. Επιστημονικός συνεργάτης της σκηνοθεσί-
ας  είναι Μαθηματικός  Δημήτρης Κακαβάκης.  Δραμα-
τουργός  είναι η   Βίκυ Λιακοπούλου.   

Την ευρηματική  σκηνοθεσία  στην  οποία γίνεται 
χρήση για πρώτη φορά στην Ελλάδα  η νέα  τεχνολογία 
Βίντεο Μάπιν (projection mapping - χαρτογραφη-
μένη προβολή επαυξημένης πραγματικότητας)  σε 
σχέση με την δραματουργία και τους βασικούς χαρα-
κτήρες του έργου    την υπογράφει η  Κων/να Γιαμπου-
ράνη.  

Η παράσταση είναι παραγωγή της  εταιρίας Ελένη    
Γιαμπουράνη και ΣΙΑ ΟΕ με τον διακριτικό τίτλο "Καλ-
λιτεχνική  Ομάδα ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ"  πραγματοποιείται 
με την επιστημονική αρωγή της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών και υποστηρίζεται από το Ελληνοφινλανδικό 
Επιμελητήριο, την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και 
την Λεόντειο Σχολή Αθηνών.

Στο επόμενο: Σχόλια και εντυπώσεις των μαθητών

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Οι μαθητές με την καθηγήτρια τους κ. Σοφία Θελερίτη, την Αντιπρόεδρο 
του Ελληνοφινλανδικου Επιμελητήριου,  τον  Ομιλητή κ. Δημήτρη Μεσί-

τσα και τον  πρωταγωνιστή Σωτήρη Λεπεσιώτη (δεξιά).   

Για το έργο έγραψε ο Στράτος Θεοδοσίου, Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών:

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών βαδίζει σε κό-
σμους συμπαντικούς!

... Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου δεν έγινε απλώς 
και μόνο επειδή συνδέει την τέχνη με τη Φυσική και την 
Αστρονομία. Έγινε κυρίως γιατί μας βάζει σε μια διαδικα-
σία αναζήτησης της συμπαντικής αλήθειας, ενώ παράλ-
ληλα μας καλεί -με έξυπνο χιούμορ και ευαισθησία- να 
ξεκινήσουμε ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία και το Σύ-
μπαν. Μας καλεί να νιώσουμε τη βαθύτερη σημασία της 
θείας φύσης μας. σαν άνθρωποι μέσα στη δημιουργία και, 
σαν άστρα, να φύγουμε πέρα και μακριά από αναχρονιστι-
κές αντιλήψεις και σκληρές νομοθεσίες που δεν φέρνουν 
πια καμιά ανάπτυξη και αναγέννηση στην εποχή μας. Έτσι, 
μπορούμε να φτάσουμε σε νέους γαλαξίες, όπου οι αξίες 
της ζωής, Ελευθερία, αληθινή Δημοκρατία. Αγάπη. Ειρήνη, 
Σεβασμός, θα μπορούν να γίνουν πράξη.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ & ΜΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

της Κων/νας Γιαμπουράνη 
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ!

Μετά   το ενδιαφέρον πολλών συμπολιτών μας, να απολαύσουν το μοναδικό διαστημικό ταξίδι στον Πλα-
νήτη ΑΡΠΑ Γη...  οι οργανώτριες  Άννα  Παπαναγιωτάκη  &  Μίκα Σκούπα έχουν διοργανώσει επίσκεψη 
με  Πούλμαν  για  όσους δεν πρόλαβαν  να  την δουν από πέρσι μέχρι σήμερα.   Προσφέρουν  μια  και μο-
ναδική  "χρυσή ευκαιρία"  να  παρακολουθήσουν την   ξεχωριστή  αυτή  χιουμοριστική θεατρική παράστα-
ση  που κέρδισε την Επιστημονική κοινότητα της  ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ αλλά και το  ευρύ κοινό 
στις  5  Μαΐου, Ημέρα Σάββατο, στο  Θέατρο Αλκμήνη όπου και  μετακομίζει  μετά το Πάσχα για τις 
κλειστές παραστάσεις των σχολείων και  των  συλλόγων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  5 Μαΐου 
Ώρα αναχώρησης  4:30 μμ.  Βραχάτι

τιμή εισιτηρίου 19,00 €.
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο του θεάτρου, η μεταφορά και το εισιτήριο του Πούλμαν.) 

Για κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα:   6936796065 , 6986034216
Δηλώνεται συμμετοχή από σήμερα.
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“Φωτιά & τσεκούρι στους προσκυνημένους!”
Όταν η Κορινθία έγινε το στρατηγείο του Κολοκοτρώνη 
και ο πυρήνας αντίστασης στην επέλαση του Ιμπραήμ

Σ τις 10 Ιουνίου 1827 ο Κολοκοτρώνης 
βρίσκεται στη Βόχα. Αυτό μαρτυρεί η 
σχετική επιστολή του προς τους Δη-

μογέροντες και Προκρίτους της επαρχίας 
Καλαβρύτων. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέ-
ρει: «Πατριώται! Ενθυμηθήτε τας προόδους 
μας εις τας αρχάς της Επαναστάσεώς μας, 
δεν ήσαν αποτελέσματα, ειμή της ιεράς 
ομονοίας και της προθυμίας μας· όταν και 
τώρα τρέξουμε μ’ αυτά τα αισθήματα, βε-
βαιωθήτε παρ’ εμού, ότι σωζόμεθα άφευ-
κτα· ας ευγάλη καθείς από το νού του την 
αισχράν προς τον εχθρόν υποταγήν, επει-
δή χωριστά όπου είναι αδύνατον να ζήση 
Τούρκος και Έλλην μαζή, δε θέλει γλυτώ-
σει και από το σπαθί των Ελλήνων, καθώς 
εντός ολίγου θέλει βεβαιωθήτε πραγματι-
κώς αφ’ όσα θα δοκιμάσουν από τους Έλ-
ληνες ο τουρκονενέκος και οι λοιποί ομοίοι 
του, αν έχη τοιούτους.
Την 10 Ιουνίου 1827, Βόχα. Ο Γεν. Αρχηγός  
Θ. Κολοκοτρώνης»
Την ίδια μέρα στα χέρια του Γέρου του 
Μοριά έρχεται επιστολή από τον Βασίλειο 
Πετιμεζά οπλαρχηγό των Καλαβρύτων, 
που βρίσκεται στη Ζαρούχλα και η οποία 
περιγράφει τις κινήσεις του Ιμπραήμ και 
του Νενέκου που κινούνται με απώτε-
ρο σκοπό την κατάληψη του Μεγάλου 
Σπηλαίου. Ο Κολοκοτρώνης στέλνει αμέ-
σως επιστολές στο γιο του Γιάννη και τον 
στρατηγό Πλαπούτα και τους διατάζει να 
βλάψουν οπωσδήποτε τα στρατεύματα 

του Ιμπραήμ, αλλά και να συνεννοηθούν 
παράλληλα με τον Β. Πετιμεζά ο οποίος θα 
είναι στη Λυκούρια ή στο Παγκράτι. Χα-
ρακτηριστικά στις οδηγίες του, με σχεδόν 
πανομοιότυπο τρόπο και στις δύο επιστο-
λές, ο Κολοκοτρώνης αναφέρει: «ηξεύ-
ρετε εκ πείρας, ότι όταν δεν εκστρατεύση 
αυτοπροσώπως ο Ιμπραήμης πάντοτε νι-
κούνται οι εχθροί· δια τούτο φιλοτιμηθήτε 
(…) 11 Ιουνίου 1827. Βόχα. Ο Γεν. Αρχηγός 
της Πελοποννήσου. Θ. Κολοκοτρώνης».
Και επειδή τα γεγονότα τρέχουν, αργότερα 
την ίδια μέρα φτάνει στον Κολοκοτρώνη 
απεσταλμένο από τη Ζαρούχλα, ο οποίος 

τον ενημερώνει πώς ο Ιμπραήμ εισέβαλε 
στα Καλάβρυτα και πολεμεί το Μέγα Σπή-
λαιο, οπότε ο Γέρος του Μοριά ενημερώ-
νει την Γραμματείαν Πολέμου με επιστολή 
στην οποία καταλήγει: «…αναχωρώ δι’ 
εκεί με όσους Κορινθίους δυνηθώ να πα-
ραλάβω (…) 11 Ιουνίου 1827. Βόχα. Ο Γεν-
ναίος Αρχηγός Θ. Κολοκοτρώνης».
15 Ιουνίου 1827, βρίσκεται στη Νεμέα (Άγι-
ος Γεώργιος) και από κει στέλνει επιστολή 
προς τον Δ. Πλαπούτα όπου αναφέρει με-
ταξύ άλλων: «Ο Αρχιστράτηγος με την δια-
ταγή του υπ’ αριθμ. 147 διατάσσει να ενοπλι-
σθώσι όλοι οι άνδρες 15 χρονών έως 60 (…) 
και να εκκινήσης με όλη τη δυνατή ταχύτητα 
(…) και να περάσεις εις το Λυβάρτζι…». 

Η δραματική επιστολή  
προς την επί των Πολεμικών 
Γραμματείαν της Επικρατείας
«Και το λεοντάρι το μεγαλύτερον θηρίον της 
γης, κακείνο εις πέντε δραμιών φουσέκι 
δεν ημπορεί ν’ αντισταθή», έτσι ξεκινούσε 
η πολυσέλιδη επιστολή του Κολοκοτρώνη 
προς την επί των Πολεμικών Γραμματείαν 
της Επικρατείας, η οποία γράφτηκε στις 16 
Ιουνίου 1827, από την Ζάχολη. Μια επι-
στολή που ξεχειλίζει από αγανάκτηση για 
την ανυπαρξία της Κεντρικής Διοίκησης. 
Αλλά, όπως φάνηκε από την επιστολή του 
Κολοκοτρώνη που παρουσιάσαμε στο 
αφιέρωμά μας στο προηγούμενο φύλλο, 
η "Κυβέρνησις" και κυρίως ο Ι. Κωλέτ-
της ήταν απασχολημένοι με το χρέος του 
γιου του Κολοκοτρώνη, Πάνου, το οποίο 
χρονολογείτο από το 1824, αλλά και την 
πρόσκληση σε απολογία του Γέρου του 
Μοριά!!! 
Ο Κολοκοτρώνης στη συνέχεια της δρα-
ματικής αυτής επιστολής αναφέρει: «δύω 
τώρα περίπου μήνας δεν έπαυσα καθη-
μέραν ουδέ στιγμήν να επικαλούμαι την 

πρόνοιαν της Κυβερνήσεως κατ’ ευθείαν 
και δια του Αρχιστρατήγου δια τα δια την 
εκστρατείαν μου αναπόφευκτα τροφάς και 
πολεμοφόδια, αλλ’ όχι μόνον πρόβλεψιν 
καμμίαν δεν ίδον, αλλ’ ούτε αποκρίσεως 
καν ηξιώθην δια παρηγορίαν μου, και μέχρι 
μεν τινος ίσως η Κυβέρνησις εδικαιολογεί-
το, ότι αυτά δεν ευρίσκονται, μ’ όλον ότι αν 
ήθελεν ευρίσκοντο όλα· αλλά τώρα ότε βε-
βαιούμαι, ότι έφθασαν και τροφαί και πολε-
μοφόδια σταλμένα από τους φιλανθρώπους 
φιλέλληνας της Ευρώπης δια τι δεν στέλλει; 
Μη τάχα νομίζει, ότι τρώγονται αι πέτραι δια 
να ζήσουν συνερχόμενα τα στρατεύματα; 
Μη τάχα γνωρίζει, ότι ο Γεν. Αρχ. Ημπορεί 
να τα θρέψη με υπερφυσικήν τινά δύναμιν; 
Έστω· την τροφή των ημπορεί οπωσούν να 
προβλέψη αρπάζων του πτωχού πολίτου τα 
πρόβατα, τη ζωοτροφίαν του, το ψωμί του 
από το στόμα του, μπαρούτι όμως πόθεν 
να το αρπάση; Ή μήπως έχει την επιτηδει-
ότητα να μεταβάλλη το χώμα εις μπαρούτι; 
Αυτά είναι αδύνατα κοντά εις τον Κολοκο-
τρώνη Γ. Αρχ. αγνοούντα και χημίαν και 
κάθε άλλην επιστήμην, εις άλλον δεν είναι 
παράξενον να ήναι εύκολα· ο Κολοκο-
τρώνης εκ νεότητός του εγνώρισεν, ότι με 
μπαρούτι και μολύβι γίνεται ο πόλεμος (…) 
δεν απαντά ειμή λαούς προθύμους να πο-
λεμήσουν και να νικήσουν, απαντά γράμ-
ματα από Πάτραν και Βοστίτζαν μηνύοντα 
λυπηράς ειδήσεις, ότι ο λαός εκείνων των 
μερών υποτάττεται φευ! Αισχρώς εις τον 
Τουρκικόν ζυγόν, μη βλέπων καμμίαν δύ-
ναμιν ελληνικήν. Ο Γ. Αρχ. τον οποίον και 
οι υποτεταγμένοι και οι μη λαοί περιμένουν 
με μεγάλην δίψαν τι να κάμη περιστοιχισμέ-
νος από τα τοιαύτα; Να παρρησιασθή προς 
αυτούς να γνωρίσουν την αδυναμίαν του; Ή 
να τους ειδοποιήση την αμεριμνίαν της Κυ-
βερνήσεως δι’ εαυτούς, ότι πεπωρωμένοι 
από τα πάθη οι κρατούντες, κωφεύουσιν 
εις τας φωνάς των, και εκ τούτου απόλλυ-
νται; Φοβείται ότι και τα δύω θα φέρουν εις 
εσχάτην απελπισίαν και εκείνους όσοι ακό-
μα ζωογονούνται με την ελπίδα, ότι υπάρχει 
Κυβέρνησις και έθνος· …». Ο Κολοκοτρώ-
νης καταλήγει την επιστολή του τονίζοντας 
ότι θα μείνει πιστός στον Αγώνα μέχρι 
τέλους γράφοντας χαρακτηριστικά: «…δια 
να εκπληρώσω τον όρκον μου το να υπε-
ρασπισθώ την πίστιν και πατρίδα μου, μέχρι 
της υστέρας σταλαγματίας του αίματός μου. 
16 Ιουνίου 1827 εκ Ζάχουλι. Ο Γεν. Αρχ. της 
Πελ. Θ. Κολοκοτρώνης».

Αν χάσουμε την Πελοπόννησο 
δεν υπάρχει πλέον Ελλάς
20 Ιουνίου 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης βρίσκεται στον κάμπο του Φενεού. 
Από κει στέλνει επιστολή προς την «επί του 

Μέσα από τις επιστολές 
του Γέρου του Μοριά, 

όπως διασώζονται στο αρχείο του γιού 
του Γενναίου, τον Ιούνιο του 1827, ακο-
λουθούμε τα βήματά του στην Κορινθία, 
την αγωνία και την προσπάθειά του να 

περισώσει τον αγώνα στην κρισιμότερη 
καμπή του. Ο Κολοκοτρώνης πρώτα από 
το πεδινό του στρατηγείο στη Βόχα και 
κατόπιν στα ορεινά, στο Φενεό,  άλλοτε 
με απειλές και άλλοτε προσπαθώντας 
να αφυπνίσει το πατριωτικό φρόνημα 

των κατοίκων, επιχειρεί και επιτυγχάνει 
να κρατήσει μακριά τα στρατεύματα του 
Ιμπραήμ αλλά και τους νενέκους και να 
καταστήσει την Κορινθία κέντρο αντί-
στασης και οργάνωσης του αγώνα κατά 
Τούρκων και προσκυνημένων... 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 1827
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ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ
ΟΤΑΝ έπειτα από 
βάσανα η πατρίδα 
μας έγινε έλεύθε-
ρη, τα χωριά γύρω 

απ’ τον Ακροκόριν-
θο βάλθηκαν να νοι-

κοκυρευτούν. Διόρθω-
σαν τις εκκλησιές τους, ψήλω-
σαν τα καμπαναριά τους, ασβέστωσαν τα 
σπίτια τους. Σαν έγινε μεγάλος σεισμός, η 
Κόρινθος τραβήχτηκε κάτω στην παραλία 
και χτίστηκε καινούργια κι όμορφη. Στην 
πλατεία της κατέβασαν απ' το Κάστρο δυο 
σκουριασμένα κανόνια και τα στήσανε εκεί 
για να θυμίζουν τα παλιά ηρωϊκά χρόνια, 
που τα ζήσανε τα παλικάρια του τόπου.
Τούτο το προηγούμενο στάθηκε αφορμή, 
να απογυμνωθεί το Κάστρο απ' τα κανό-
νια του. Αμάξια τετράτροχα ανηφόριζαν το 
δοξασμένο δρόμο της αρχαίας Κορίνθου κι 
άραζαν στα πόδια του Κάστρου κι άντρες 
ηλιοκαμένοι κι αποφασιστικοί τράβαγαν 
πάνω στις ντάπιες για να διαλέξουν γερά 
και μεγάλα κανόνια, για τα χωριά τους.
Μια επιτροπή απ' το Βραχάτι ανέβηκε τις 
παραμονές του Πάσχα στο Κάστρο, διάλε-
ξε και ξεσκούριασε όσο μπόρεσε ένα μεγά-
λο κανόνι και γύρισε στο χωριό, να βρει τ’ 
αμάξια για τη μεταφορά.
Όμως οι μέρες περνούσαν και τ’ αμάξια 
είχαν καταπιαστεί να κουβαλάνε άμμο απ’ 
το ποτάμι, το Ζαπάντι, για το στρώσιμο 
του δρόμου.
Ξαφνικά, την Κυριακή των Βαΐων, τριάντα 
χρόνια σχεδόν έπειτα απ’ την Επανάσταση, 
ένα σύγνεφο από σκόνη φάνηκε στο δρόμο 
που φέρνει απ’ την Κόρινθο. Βουή κι αντάρα 
και χλαπαταγή σηκωνόταν από ένα μπου-
λούκι που συνόδευε δυο τετράτροχα αμάξια.
Εκείνα, αν και τα σέρνανε τρία γερά άλογα 
το καθένα, κολλούσαν στον άμμο και χρει-
άζονταν βοήθεια και πλάτες γερές και χέρια 
σκληρά, για να ξεκινήσουν.
Ωστόσο η συνοδεία πέρασε τριζοβολώντας 

το γεφύρι και μπήκε στο Βραχά-
τι. Απ’ το καφενείο που ήταν και 
τότε πλάι στο δημόσιο δρόμο, 
βγήκαν οι Βραχατιώτες ξεση-
κωμένοι απ' την οχλοβοή. Μέσα 
απ’ τον κουρνιαχτό πρόβαλαν 
τ’ αμάξια σαν του Φαέ-θοντα 
το άρμα, ζεμένο στ' άσπρα του 
άτια.
Όμως μια στιγμή ο κουρνια-
χτός έπεσε, τα σκούρα μαντήλια 
σκούπισαν τα ξαναμένα πρόσω-
πα κι οι Βραχατιώτες είδαν και 
ταράχτηκαν.
—  Το κανόνι, είπαν. Το κανόνι 
μας.
Πάνω στο πρώτο αμάξι στη-
λωμένο δεξιά και ζερβά σε κορ-
μούς από δέντρα, με τάβλες και 
πέτρες, αναπαυόταν το ηρωϊκό 
κανόνι του Κάστρου μ’ ολάνοιχτη 
την μπούκα του, λες κι ήθελε ν' 
αρχίσει εκεί καταμεσίς στο σταυ-
ροδρόμι και να ιστορεί τα κατορ-
θώματά του. Να πει πώς έκλεισε 
με μια μπάλα του το στόμα ενός 

φλύαρου κανονιού κατάντικρυ στο Πεντα-
σκούφι. Να θυμηθεί πώς σκόρπισε με μια 
μπόμπα του ένα μπουλούκι κόκκινα φέσια 
κοντά στις κολόνες που στέκουν ακόμα πε-
ρήφανες μέσα στο χρόνο. Όμως δεν πρόλα-
βε. Ήταν φαίνεται γραφτό του να γίνεται 
μάρτυρας αδερφοσκοτωμού και να περνάει 
απ’ το ’να χέρι στ’ άλλο και να χωρίζει συγ-
γενικά νιτερέσια.
Η επιτροπή που είχε διαλέξει κι είχε κα-
θαρίσει στο Κάστρο το κανόνι, έπιασε τ' 
άλογα απ’ τα χαλινάρια. Εκείνα σηκώθη-
καν σούζα. Οι Βελιώτες -εκείνοι οι γείτονες 
ήταν που κουβαλούσαν το κανόνι- εξαγρι-
ώθηκαν.
— Τραβηχτήτε πέρα, φώναξαν κι έτσουξαν 
με τους καμουτσίδες τ’ άλογά τους. Οι άλ-
λοι σκαρφάλωσαν στ' αμάξι και βάλθηκαν 
να πετάνε τις πέτρες και τους κορμούς και 
τα μαδέρια κι έσπρωχναν το κανόνι να το 
γκρεμίσουν στο δρόμο.
Έγινε μεγάλη κοσμοχαλασιά. Η καμπάνα 
χτύπησε, όπως χτυπάει στις πυρκαγιές και 
το χωριό μαζεύτηκε τρέχοντας στην πλα-
τεία. Στάθηκε μια στιγμή να καταλάβει τι 
γίνεται και ρίχτηκε με μανία στ’ αμάξι.
Ξύλα και πέτρες και σανίδια και χάμουρα 
πετάχτηκαν γύρω και φωνές και βρισιές 
ανακατεύτηκαν με το ποδοβολητό και με 
τη σκόνη.
Τ’ άλογα ξεζεύτηκαν απ’ τ’ αμάξια και ρί-
χτηκαν με καλπασμό για το Βέλο. Από 
κοντά κι οι Βελιώτες έφυγαν, στέλνοντας 
μελίσσι τις κατάρες και τις μούντζες πίσω 
τους.
Έπειτα σαν κυριέψανε το κανόνι οι Βραχα-
τιώτες, το πήραν και το κουβάλησαν κάτω 
στη θάλασσα. Εκεί κοντά στο κοιμητήρι, 
κάθε Δευτέρα του Πάσχα κατέβαιναν κι 
όταν οι ψαλτάδες ψέλνανε το δοξαστικό, 
έτρεχε ο κόσμος στο κανόνι, που το είχαν 
τα παιδιά ετοιμάσει αποβραδίς και το άνα-
βε ο γέρο Λεωνίδας –Θεός σχωρέσ’ τον– το 
φιτίλι.
Εκείνο το ηρωϊκό και φιλότιμο κανόνι χω-
ρίς ρόδες, μούγκριζε και τιναζόταν ολόρθο 
κι έστελνε βαθιά μες στη θάλασσα τις πέ-
τρες, σαν άναβε το φουρνέλο του.
Χρόνια θυμάται τον γέρο Λεωνίδα να πη-
γαίνει μπροστά με το δαυλί στο χέρι και ν’ 
ακολουθούν πίσω του κοπάδι τα χωριατό-
πουλα, καθαρά και χαρούμενα.
Εκατό σχεδόν χρόνια άκουσε ο Κορινθιακός 
κόλπος τη βουερή φωνή εκείνου του σιδερέ-
νιου ήρωα. Και θυμότανε κάθε Δευτέρα του 
Πάσχα τα κατορθώματα των παλικαριών 
που ζήσανε κι αγωνιστήκανε ψηλά στις 
ντάπιες του Ακροκόρινθου.
Το 1942 στην Κατοχή, οι Ιταλοί που μά-
ζευαν τα σίδερα, πήραν και κείνο το ιερό 
μας κειμήλιο και πάνε.
Σίγησε το ολάνοιχτο στόμα του και μαζί 
του το χωριό που τώρα απλώθηκε γύρω 
στο δρόμο και στη θάλασσα, έπαψε να κοι-
τάζει με καμάρι κάθε Δευτέρα του Πάσχα, 
το περίφημο Κάστρο, όταν φτάνουν οι ψαλ-
τάδες στο δοξαστικό. Έπαψε το χωριό να 
κοιτάζει ψηλά τή στεφανωμένη κορφή του 
σκληρού βράχου. Να κοιτάζει και να θυμά-
ται.

Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος 
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∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στρατιωτικού σώματος της Στερεάς Ελλάδος και της Ακροκορίνθου επι-
τροπήν», στην οποία σε δραματικούς τόνους γράφει μεταξύ άλλων: «…
εγώ έφθασα εδώ εις τον Κάμπο του Φονιά, όπου συνάζονται και οι Κορίνθιοι 
με τον Αντιστράτηγον Π. Νοταράν, και βεβαιούμαι, ότι ο εχθρός πανστρατιά 
έφθασε και κατεσκήνωσεν εις τα Καλάβρυτα, και πιθανόν να πολεμήση το 
Σπήλαιον, ή να κάμη κίνημα εναντίον των επαρχιών. Η Πελοπόννησος αδελ-
φοί τρέχει τον έσχατον και αίσχιστον κίνδυνον, αλλά δεν βλέπω απολλυμέ-
νης αυτής να υπάρξη πλέον Ελλάς· (…) είναι αναγκαίον να καταληφθούν και 
οι θέσεις των Δερβενίων, ας παραλάβη εις εκ των αδελφών, ή όσοι εγκρι-
θήτε, χίλιους στρατιώτας, με τους οποίους να παρευρίσκεται εις το Γεν. πολ. 
Στρατόπεδον, και εγώ υπόσχομαι το μισθόν αυτών δια τους μήνας Ιούλιον 
και Αύγουστον ότι να πληρωθούν από τας εθνικάς προσόδους των σταφίδων 
της Βοστίτζης…»
Την ακριβώς επομένη, 21 Ιουνίου 1827, ο Γέρος του Μοριά σε μία εξίσου 
δραματική επιστολή προς την εθνικήν Βουλήν, απεσταλμένη επίσης από 
τον κάμπο του Φενεού, αναφέρει μεταξύ άλλων: «….Έχομεν καιρόν να 
σωθώμεν, φθάνει μόνον να θέλωμεν, ομόνοια και προθυμία χρειάζεται προ 
πάντων· (…) Δεν σας  ζητούν οι Πελοποννήσιοι, ειμή τροφάς και πολεμοφό-
δια, τροφάς όπως δυνηθούν οικονομούν οπωσούν (…) ζητούν τα φουσέκια! 
Φουσέκια φωνάζουν και να πάμεν ν’ αποθάνωμεν ή να ζήσωμεν όλοι (…)». 
Ο Κολοκοτρώνης στο τέλος της επιστολής του παρακαλεί την Βουλή να 
ακροαστεί με προσοχή τον «εγχειριστήν της παρούσης μου Κύριον Συμε-
ών Ιερομόναχον», ο οποίος ήταν καλόγερος της Μονής Αγίου Γεωργίου 
Φενεού.

Η μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου
Τις αμέσως επόμενες μέρες (22-24 Ιουνίου) ο Γέρος του Μοριά, παραμέ-
νων στο Φενεό, αποστέλλει σειρά επιστολών προς το 1ο σώμα της Στερεάς 
Ελλάδας και την επιτροπή της Ακροκορίνθου, όπου τους ενημερώνει για 
τις κινήσεις του Ιμπραήμ και ζητά να λαμβάνει συχνά ενημερωτικά γράμ-
ματά τους. Επίσης, απαντά σε επιστολή του Νότη Μπότσαρη, Φωτομάρα, 
Ν. Τζαβέλα και Περραιβού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την από-
φασή τους να αγωνισθούν μετά των Πελοποννησίων. Παράλληλα, στέλνει 
επιστολή προς τον Στρατηγό Ν. Πετιμεζά και του δίνει τη διαταγή να πάρει 
εξακόσιους άνδρες «καλούς πραγματικούς, των οποίων θέλεις είσαι επί 
κεφαλής, και θέλεις καταλάβεις και οχυρώσεις με αυτούς όλας τα περί το 
Σπήλαιον αναγκαίας θέσεις, διά ν’ αντιπαραταχθής χρείας τυχούσης είς κάθε 
εχθρικόν κίνημα», αλλά και στον ηγούμενο και τους Πατέρες του Μεγάλου 
Σπηλαίου, όπου τους εκθέτει την κατάσταση, τα μέτρα που έχει λάβει, τις 
διαταγές που έχει δώσει και τους παρακαλεί για συνεχή ενημέρωση.    
Τελικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Κολοκοτρώνη που συντόνιζε την 
άμυνα του Μεγάλου Σπηλαίου από το Φενεό, συγκεντρώθηκαν εκεί περί 
τους 800 άνδρες υπό τους Ν. Πετιμεζά, Φωτάκο, Γενναίο Κολοκοτρώ-
νη, Πλαπούτα, Παν. Νοταρά και Βασ. Πετιμεζά. Όταν στις 24 Ιουνίου ο 
Ιμπραήμ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Μοναστηριού με μια 
ισχυρότατη δύναμη 4.000 ανδρών και 2.000 Ελλήνων «προσκυνημέ-
νων» υπό τον προδότη Νενέκο, η ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων τους 
ανάγκασε να υποχωρήσουν και να κατευθυνθούν άπρακτοι, στη βάση 
τους την Τριπολιτσά αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 300 νεκρούς!

  Επιμέλεια - Έρευνα: Αθανασούλη Γιώτα, Γιάννης Χρ. Βαλασόπουλος

Ντίνος Βλαχογιάννης - "Βοχαΐτικες Ιστορίες"



ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

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

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

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

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ψήφισμα για το 
θάνατο του ιατρού 
Σωτηρίου Δημ.

Το Δ.Σ  του Ι.Σ.Κορινθίας λαμ-
βάνοντας γνώση του αιφνίδιου  
θανάτου του συναδέλφου 
Σωτηρίου  Δημήτρη  συνήλθε 
εκτάκτως και αποφάσισε το 
κάτωθι ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
1-Να εκφράσει τα θερμά 
συλλυπητήρια προς την οικο-
γένεια του θανόντος και την 
μεγάλη Ιατρική οικογένεια της 
Κορινθίας της οποίας υπήρξε 
κατά την διάρκεια της ζωής 
του  ένα αξιοσέβαστο μέλος της 
κοινωνίας υπόδειγμα ιατρού και 
καλού  οικογενειάρχου.
2-Αντί στεφάνου να κατατεθεί 
ένα χρηματικό ποσό σε ευαγή 
ιδρύματα στην μνήμη του.
3-Να παραστεί το προεδρείο του 
Ι.Σ.Κορινθίας στη νεκρώσιμη 
ακολουθία.
4- Η εξόδιος  ακολουθία θα 
γίνει την Παρασκευή 9-03-2018 
και ώρα 16.00 στην εκκλησία 
Παναγίτσα στον Κάτω Άσσο.
Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ.ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ

εν τάχει
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Προκήρυξη για την πρόσληψη 768 ειδικευμένων γιατρών 
Υπογράφηκε από τον υπουργό Υγεί-

ας, Ανδρέα Ξανθό και τον ανα-
πληρωτή υπουργό, Παύλο Πολάκη,  
η έγκριση για την προκήρυξη από τα 
νοσοκομεία, συνολικά 768 θέσεων ει-
δικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως 
εξής:
• 528  στα Τμήματα Επειγόντων Περι-

στατικών (ΤΕΠ). Πρόκειται για νέες
θέσεις που δημιουργήθηκαν με σκο-

πό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία 

των νοσοκομείων.
• 105 για την κάλυψη αναγκών σε ια-

τρικό προσωπικό στα δημόσια νοσο-
κομεία όλης της χώρας

• 74 προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες που θα προκύψουν από τη
μετάθεση γιατρών που έχουν συ-
μπληρώσει 5 χρόνια σε άγονες περι-
οχές

• 61 επαναπροκηρύξεις για θέσεις που
είχαν αποβεί άγονες.

Νέα Ψυχιατρική Πτέρυγα και αξονικός 
τομογράφος στο νοσοκομείο Κορίνθου

Νέα Ψυχιατρική Πτέρυγα με χρημα-
τοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων, απέκτησε 
το νοσοκομείο Κορίνθου. Τα εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν τέλη Φεβρουαρίου 
παρουσία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα 
Ξανθού, του γενικού γραμματέα του 
υπουργείου, Γιώργου Γιαννόπουλου, 
του αναπληρωτή γενικού γραμματέα 
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
Σταμάτη Βαρδαρού και του διοικητή της 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Τάκη Νι-
κολόπουλου. Επίσης, εγκαινιάστηκε ο 
νέος αξονικός τομογράφος, δωρεά του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. 
Ξανθός είχε ανοιχτή συνάντηση με τους 
εργαζόμενους στο αμφιθέατρο του 
νοσοκομείου. Τα τελευταία δύο χρό-
νια έχει επαναλειτουργήσει η Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας και η Παιδιατρική 
Κλινική, με αποτέλεσμα να αναγνωρί-

ζεται η προσπάθεια αναβάθμισης της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-

σιών στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπως 
επισημάνθηκε.
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Τα τελευταία χρόνια, η ανεπάρκεια βιταμίνης D αποτελεί ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. 
Αυτό είναι αποτέλεσμα της μειωμένης έκθεσης στον ήλιο και της κακής διατροφής. Ποια 
είναι όμως τα συμπτώματα της ανεπάρκειας βιταμίνης D και πώς μπορεί να προληφθεί; 

Τι είναι η βιταμίνη D;
• Η βιταμίνη D είναι μία λιποδιαλυτή πρωτε-

ΐνη που παράγεται όταν το δέρμα εκτίθεται
στο ηλιακό φως. Βρίσκεται επίσης σε μικρό
αριθμό τροφίμων, όπως τα ψάρια.

• Η σημαντικότερη δράση της βιταμίνης D
αφορά στον μεταβολισμό του ασβεστίου.
Βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει
ασβέστιο από τις τροφές και τα συμπληρώ-
ματα διατροφής, συμβάλλοντας έτσι στη δια-
τήρηση της υγείας των οστικών κυττάρων.

Εκτός της συμβολής της στην υγεία των 
οστών, μέσω του ασβεστίου η βιταμίνη D έχει 
κι άλλες δράσεις:
• Βοηθά στη διατήρηση της υγείας των μυών.
• Συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του ανο-

σοποιητικού συστήματος.
•  Συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη των κυττά-

ρων.
• Μειώνει τη φλεγμονή, που μπορεί να προκα-

λέσει παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα και ο καρκίνος.

• Βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
και τη διατήρηση της υγείας του καρδιαγγει-
ακού συστήματος.

Η ποσότητα βιταμίνης D που καταναλώνουμε 
δεν αποτελεί το καλύτερο μέτρο για τη βιταμίνη 
D που υπάρχει στο σώμα, αφού πολλοί παρά-
γοντες μπορούν να επηρεάσουν την πρόσληψή 
της. Για παράδειγμα η κατάσταση του στομάχου 
μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα βιταμίνης D 
που ένα άτομο απορροφά από την τροφή.

Τι προκαλεί ανεπάρκεια βιταμίνης D;
Τα άτομα με επίπεδα βιταμίνης D στον ορό 
κάτω από 20ng/ml θεωρούνται ομάδα υψηλού 
κινδύνου για ανεπάρκεια βιταμίνης D.
Ως ανεπάρκεια βιταμίνης D ορίζεται η τιμή 
κάτω από 12ng/ml. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D 
είναι αποτέλεσμα είτε μειωμένης πρόσληψης 
είτε μειωμένης απορρόφησης. Παρακάτω βρί-
σκονται μερικοί παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση ανεπάρκειας βιταμίνης D:
• Η διαβίωση σε μεγάλο υψόμετρο: Συνήθως

συνδέεται με μειωμένη έκθεση στην υπερι-
ώδη ακτινοβολία Β (UVB).

• Η μειωμένη έκθεση στον ήλιο: Αν περνάτε
πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι, η έκθεσή σας
στις ηλιακές ακτίνες είναι μειωμένη.

• Η διαβίωση σε περιοχή με έντονη ρύπανση:
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας απορροφά ένα
ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνο-
ντας έτσι την παραγωγή βιταμίνης D από το
δέρμα.

• Η χρησιμοποίηση μεγάλων ποσοτήτων
αντηλιακού: Η υπερβολική χρήση αντηλια-
κού μπορεί να εμποδίσει την υπεριώδη ακτι-
νοβολία να φτάσει στο δέρμα.

• Το χρώμα του δέρματος: Οι άνθρωποι με
πιο σκούρο δέρμα χρειάζονται περισσότερο
χρόνο στον ήλιο για την παραγωγή βιταμί-
νης D.

• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος: Το θερ-
μό δέρμα απορροφά ευκολότερα την ηλιακή
ακτινοβολία και επομένως παράγει περισ-
σότερη βιταμίνη D σε σχέση με το ψυχρό
δέρμα.

• Η διατροφή: Μία διατροφή φτωχή σε βιταμί-
νη D αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου
για την ανεπάρκεια βιταμίνης D.

• Η παχυσαρκία: Σύμφωνα με νέες έρευνες η
παχυσαρκία συνδέεται με χαμηλά επίπεδα
βιταμίνης D. Πιθανολογείται ότι το περιττό
λίπος μειώνει την απορρόφηση της βιταμί-
νης D.

• Η ηλικία: Η ικανότητα των ανθρώπων να
απορροφούν βιταμίνη D μειώνεται με την
ηλικία.

• Η υγεία του γαστρεντερικού συστήματος:
Παθήσεις που επηρεάζουν το έντερο, όπως 
η νόσος του Crohn, μειώνουν την ικανότητά 
του να απορροφά βιταμίνη D.

• Η υγεία των νεφρών και του ήπατος: Η
κακή νεφρική και ηπατική υγεία έχει συνδε-
θεί με χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D.

• Η εγκυμοσύνη & ο θηλασμός: Οι διατροφι-
κές ανάγκες ενός βρέφους μπορεί να μειώ-
σουν τα επίπεδα βιταμίνης D στη μητέρα.

• Η βρεφική ηλικία και ο θηλασμός: Το μη-
τρικό γάλα είναι φτωχό σε βιταμίνη D, επο-
μένως τα μωρά που θηλάζουν χρειάζονται
συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνη D,
ειδικά αν δεν εκτίθενται στην ηλιακή ακτινο-
βολία.

Συμπτώματα
Αρκετοί ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης D 
μπορεί να μην παρουσιάσουν συμπτώματα ή 
να παραμείνουν ασυμπτωματικοί για πολλά 
χρόνια.Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας βιτα-
μίνης D μπορεί να είναι ασαφή, να μεταβάλλο-
νται με την πάροδο του χρόνου ή να ομοιάζουν 
συμπτώματα άλλων παθήσεων. Επομένως, μία 
ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να διαγνωστεί 
μόνο από γιατρό.
Αν έχετε συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης 
D, απευθυνθείτε στον γιατρό σας για να δια-
γνώσει αν όντως έχετε ανεπάρκεια.

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας 
βιταμίνης D περιλαμβάνουν:
• Αρθραλγίες, εύθραυστα οστά, οστεοπόρω-

ση ή συχνά κατάγματα.
• Μυϊκή αδυναμία, ειδικά αν συνοδεύεται από

ανεξήγητη αλλαγή στη μυϊκή δύναμη.
• Αλλαγές στη διάθεση, συνήθως άγχος ή κα-

τάθλιψη.
• Χρόνιο πόνο, καθώς η βιταμίνη D παίζει ση-

μαντικό ρόλο στην οστική, μυϊκή και κυττα-
ρική υγεία.

• Υψηλή αρτηριακή πίεση.
• Έντονη κόπωση, ακόμα και μετά τον ύπνο.
• Μειωμένη αντοχή.
• Ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Θεραπεία
• Η ιδανική ποσότητα βιταμίνης D για τον κάθε

άνθρωπο εξαρτάται από πολλούς παράγο-
ντες όπως η ηλικία, η φυσική δραστηριό-
τητα και η μεταβολική υγεία. Ο γιατρός σας
θα καθορίσει την ποσότητα βιταμίνης D που
πρέπει να καταναλώνετε ημερησίως.

• Μόλις ξεκινήσετε τη θεραπεία για την ανε-
πάρκεια βιταμίνης D, καλό είναι να παρα-

Ανεπάρκεια της βιταμίνης D. 
Μύθος ή πραγματικότητα;

Του Κωνσταντίνου Κοραντάνη*

Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της ανεπάρκειας βιταμίνης D είναι η κατανά-
λωση τροφίμων πλούσιων σε αυτήν και η καθημερινή έκθεση στον ήλιο για 
15-20 λεπτά.

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄Παθολογικής Κλινικής 

Νοσοκομείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

κολουθήσετε την επίδραση που έχει στην 
υγεία σας και να καταγράψετε την πορεία 
της θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό ο για-
τρός θα μπορέσει να αποφασίσει αν χρειά-
ζεστε περισσότερη βιταμίνη D.

Οι τρεις επιλογές για να αυξήσετε τα επίπεδα 
βιταμίνης D περιλαμβάνουν:
1. Συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνη

D: Τα σκευάσματα αυτά μπορείτε να τα
αγοράσετε από ένα φαρμακείο χωρίς συ-
νταγή. Για τους ενήλικες η προτεινόμενη
ποσότητα βιταμίνης D είναι 600IU, για τους
ενήλικες άνω των 70 ετών 800IU και για τα
παιδιά κάτω τω 12 μηνών 400IU.

2. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη D: Τα ψάρια
όπως ο τόνος, ο σολομός και το σκουμπρί
καθώς και τα φυτικά έλαια αποτελούν τρο-
φές με μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη
D. Λιγότερη ποσότητα περιέχεται στο ήπαρ
των βοοειδών, το τυρί και τον κρόκο αυ-
γών. Βιταμίνη D μπορεί να περιέχει επίσης
το γάλα καθώς και τα δημητριακά.

3. Έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία: Η έκθε-
ση του δέρματος στην ηλιακή ακτινοβο-
λία για περιορισμένα χρονικά διαστήματα
βοηθά στην παραγωγή βιταμίνης D, όπως
προαναφέρθηκε. Οι κίνδυνοι από την
έκθεση στον ήλιο, ωστόσο, ενδέχεται να 
είναι μεγαλύτεροι από τους κινδύνους της
ανεπάρκειας βιταμίνης D για άτομα ευά-
λωτα σε ηλιακά εγκαύματα, με ιστορικό 
καρκίνου του δέρματος ή με πολύ ανοι-
χτόχρωμο δέρμα. Ρωτήστε τον γιατρό

σας πόσο χρόνο πρέπει να περνάτε στον 
ήλιο.

Πρόληψη της ανεπάρκειας βιταμίνης D
Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της ανεπάρ-
κειας βιταμίνης D είναι η κατανάλωση τροφί-
μων πλούσιων σε βιταμίνη D και η καθημερινή 
έκθεση στον ήλιο για 15-20 λεπτά.
Αναλόγως των αναγκών του κάθε ατόμου 
ίσως χρειάζεται και ένα συμπλήρωμα διατρο-
φής με βιταμίνη D.
Τέλος, μερικές συνήθειες που βοηθούν τη 
διατήρηση των επιπέδων βιταμίνης D σε υγιή 
επίπεδα περιλαμβάνουν:
1. Η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους: 

Το καθημερινό περπάτημα ή το τρέξιμο 
προσφέρουν τόσο σωματική άσκηση όσο
και έκθεση στον ήλιο.

2. Η παρακολούθηση και αντιμετώπιση συ-
νοδών παθήσεων: Αυτό αφορά ιδιαίτερα 
σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστή-
ματος, του ήπατος και των νεφρών.

3. Η χρησιμοποίηση συμπληρωμάτων δια-
τροφής με βιταμίνη D: Ειδικά για μωρά που
θηλάζουν.
Ενημερώστε τον γιατρό σας για αλλαγές 

στην υγεία σας: Ιδιαίτερα αν έχετε οικογενει-
ακό ιστορικό οστεοπόρωσης ή ανεπάρκειας 
βιταμίνης D.

Ο κ. Κων/νος Χρ. Κοραντάνης, 
ιατρός-ειδικός παθολόγος, υπ. Διδάκτωρ 

Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών



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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΙ ΔΥΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΑΠΟ
210€

125€

BELLA MEDICAL & SPM 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
micro-needling system ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝ∆Ο∆ΕΡΜΙΑΣ.
∆ΙΠΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, 
ΣΥΣΦΙΞΗ,ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ∆ΩΡΟ ΟΡΟ 
ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΠΟ
90€

55€

ΠΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΙΣ ΒΑΘΙΕΣ ΡΥΤΙ∆ΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ!
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ∆ΕΡΜΑ ΛΕΙΟ, ΛΑΜΠΕΡΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ... ΥΓΙΕΣ!!!

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TD20 
ΜΗ ΕΝΕΣΙΜΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ, ΛΑΜΨΗ, ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ, 
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ,ΛΕΥΚΑΝΣΗ

OI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

28 Απριλίου
2018
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευμένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στην Γκούρα 43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  Τηλ.: 6934194196

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε 

εργοστάσιο καλωδίων 
στα Ίσθμια Κορινθίας για 
μόνιμη εργασία (χειμώνα-
καλοκαίρι). Πληροφορίες 
Πάνος Σπηλιώτης. Τηλ. 

6956 127024

ΕΜΠΕΙΡΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΡΘΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
 Τηλ.: 6946-394990

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

Τηλ. επικ.: 6972-322441  
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Ευγενία 
Μαυραγάνη ✆ 6985 850178

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

Παραδίδονται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

για όλα τα επίπεδα
και για ενήλικες.

ΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 27410 53672
     & 6978 864922
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23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

ΚΑΡΑΤΕ
Γνωστός στο 

πανελλήνιο και 
πάλι ο δήμος Β-Β 
από τους αθλητές 
του Κωσταντίνου

Έφτασε στους 8 του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος�

ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΑ 2018: Με σύμμαχο τον καιρό…

σελ. 24

μικρά νέα
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ

Μεγάλη διάκριση πέτυχε η ομάδα 
Εφήβων του Παμβοχαϊκού ύστερα 
από δύο σημαντικές νίκες που ση-
μείωσε στην Προημιτελική Φάση του 
Γ΄ Ομίλου του Πανελληνίου Πρωτα-
θλήματος Εφήβων, με Ολυμπιακό και 
Παναθηναϊκό με 3-0 σετ και στους 
δύο αγώνες! Οι έφηβοι της βοχαΐτικης 
ομάδας δόξασαν τα κιτρινομπλέ χρώ-
ματα της φανέλας τους καταλαμβάνο-
ντας την 1η θέση στον Όμιλο τους και 
μάλιστα αήττητοι!

Προκρίθηκαν πανάξια στους "8" δη-
λαδή στην Ημιτελική Φάση όπου αντι-
μετώπισαν την Ολυμπιάδα, την Κυ-
ριακή 11/3 στο κλειστό γυμναστήριο 
Μίλωνα. Εκεί, παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες και τον ωραίο αγώνα των 
παιδιών ηττήθηκαν με 2-3 από την 
ΑΕΠ Ολυμπιάς και έμειναν εκτός final 
four. Ωστόσο αξίζουν πολλά συγχαρη-

τήρια στον προπονητή Χρήστο Βαρδή 
για την πολύ σημαντική δουλειά του, 
αλλά και στον έφορο Πέππα Παναγιώ-

τη κυρίως όμως σε όλους τους αθλη-
τές για την σπουδαία πορεία τους. 

Και εις ανώτερα!

Ε πτά ιστιοπλοϊκοί όμιλοι και σαράντα οκτώ 
μικροί αθλητές, παιδιά από 7 έως 17 

χρόνων, έδωσαν το παρών στον αγώνα, που 
οργάνωσε  ο Ιστ.Ο. Σικυωνίων με τη βοήθεια 
και τη συμπαράσταση της «Memos Fruit», της 
«Florida S.A.», της «Ρέκκας Α.Ε.», της «Παπα-
νικολάου Τεχνική» αλλά και του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου και του Εμπορικού Συλλόγου 
Κιάτου.

Μετά από τις 4 συναρπαστικές και αμφίρ-
ροπες ιστιοδρομίες του Σαββατοκύριακου, το 
βάθρο των νικητών φιλοξένησε αθλητές από 
6 ομίλους, με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών 
να αναδεικνύεται πολυνίκης  με 6 θέσεις στο 
βάθρο, σε σύνολο 19 και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 

Σικυωνίων να ακολουθεί με 3 θέσεις. 
Στην κατηγορία των Optimist, για παιδιά μέ-

χρι 11 χρόνων, πρώτος αναδείχθηκε ο Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος του Ιστ.Ο. Σικυωνίων, και 
ακολούθησαν στην 2η θέση ο Κωνσταντίνος 
Αθανασίου (Ν.Ο. Αιγίου «Ο Ποσειδών») και στην 
3η η  Όλγα-Θεοδώρα Δούσκα (Ι.Ο. Πατρών), 
ενώ η 7χρονη αδελφή της Κωνσταντίνα πήρε 
το κύπελλο του μικρότερου αθλητή του αγώνα. 

Στην κατηγορία των Optimist, για αγόρια 12-
15 ετών, νικητής ήταν ο Νικόλας Γεωργόπου-
λος, με 2ο τον Αναστάσιο Μαρκεζίνη, και οι δύο 
του Ι.Ο. Πατρών και 3ο τον Γιώργο Στριμμένο 
του Ιστ.Ο. Σικυωνίων. Στην ίδια κατηγορία, για 
κορίτσια 12-15 ετών, στο ψηλότερο σκαλί του 

βάθρου ανέβηκε η Αθανασία Σιώκου (Ι.Ο. Πα-
τρών), ακολουθούμενη από την Βασιλική Φλώ-
ρου (Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής) και την Έλενα Ντρε  
του Α.Ι.Ο. Ρίου «Ιάσων». 

Στην κατηγορία Laser 4.7, για παιδιά μέχρι 17 
χρόνων, στα αγόρια επικράτησε ο Ι.Ο.Πατρών 
με τους Γιάννη Σιώκο και Αριστοτέλη Κουλου-
μπή-Καλογερόπουλο να κάνουν το 1-2 και τον 
Άγγελο Βασιλόπουλο (Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής) να 
μένει τρίτος, ενώ στα κορίτσια, η Ιωάννα Δευτε-
ραίου του Α.Ο. Ιθάκης «Η Πρόοδος» πήρε άνετα 
την πρώτη θέση εμπρός από την Παναγιώτα 
Χριστοπούλου (Ν.Ο. Αιγίου «Ο Ποσειδών») και 
την Άννα-Μαρία Βασιλείου του Ιστ.Ο. Σικυωνί-
ων.

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

ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ρυθμική 
Γυμναστική 
Το παιδί σας θέλει να ασχοληθεί 
ενεργά με ένα άθλημα αλλά οι 
γνωστές επιλογές των κλασικών 
ομαδικών η ατομικών αθλημάτων 
δεν το ικανοποιούν.
Έχετε σκεφθεί την Ρυθμική Γυμνα-
στική;
Πρόκειται για ένα άγνωστο στο 
ευρύ κοινό άθλημα που βασίζεται 
στο τρίπτυχο θάρρος, δύναμη και 
ευλυγισία.
Το άθλημα της Ρυθμικής απευθύ-
νεται σε κορίτσια ηλικίας 3 ετών και 
άνω. Με τη ρυθμική οι αθλήτριες 
αποκτούν σωστή στάση σώματος, 
μυϊκή δύναμη, φυσική κατάσταση, 
ευλυγισία, πειθαρχία, ευγενή άμιλλα, 
συνεργασία, δημιουργικότητα. 
Ασχολούνται με το σώμα τους, ενώ 
ταυτόχρονα διαμορφώνουν ισχυρό 
χαρακτήρα με ήθος. Εκτελούν τις 
ασκήσεις τους με τη συνοδεία μου-
σικής, καλλιεργώντας το ρυθμό, την 
έκφραση, τη χάρη και την ομορφιά, 
σε συνδυασμό με όργανα (σχοινάκι, 
στεφάνι, μπάλα, κορύνες και κορδέ-
λα) με βάση τις αρχές του μπαλέτου 
και της Ρυθμικής Γυμναστικής.
Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται 
επίδειξη γυμναστικής στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα τμήματα του 
συλλόγου.
οι εγγραφές συνεχίζονται........
Ρυθμική Γυμναστική  
για κορίτσια από 3 ετών.......
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιό
2741054323
694081310
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Σ την μεγαλύτερη ετήσια αγω-
νιστική συνάντηση παρευρέ-
θηκε η elite του καράτε από 

την οποία ξεχώρισαν οι αθλητές 
του Α.Σ. Ακάμας που σχεδόν όλοι 
κατάφεραν να πάρουν μια θέση 
στην πεντάδα ενώ στα βάθρο των 
μεταλλίων ανέβηκαν οι πλέον 
πρωταθλητές οι οποίοι διακρίθη-
καν ως εξής:
Την 1η Θέση κατέκτησε ο Πιτσού-
νης-Γιαννακόπουλος Γεώργιος 
του Μιχαήλ στην κατηγορία 2005 
-45 κιλά.
Την 2η Θέση κατέκτησε ο Αρσου-
λικ Νικήτας του Μακαριου στην 
κατηγορία 2007 -40 κιλά.
Την 3η Θέση κατέκτησε η Μπιτσά-
κου Μαρίνα του Σωτηρίου στην 
κατηγορία 2007 -35 κιλά.
Την 3η Θέση κατέκτησε ο Πιτσού-
νης Γιαννακόπουλος Ιωάννης του 
Μιχαήλ στην κατηγορία 2009 -25 
κιλά.
Συγχαρητήρια σε όλους τους 
αγωνιζόμενους που στάθηκαν 
άξιοι των προσδοκιών, στους 
γονείς τους για την στήριξη που 
τους παρέχουν και στον προπο-
νητή τους Αργύρη Κωνσταντίνου 
που παλεύει μαζι με τους αθλητές 
του για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στις 10 και 11 Μαρτίου 
διεξήχθη το Επίσημο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Παίδων 
Κορασίδων στο οποίο συμμετείχαν οι 

καλύτεροι και πιο έμπειροι στην κατη-
γορία τους αθλητές απο ολόκληρη την 
χώρα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Καρά-
τε Ακάμας του Αργύρη Κωνσταντίνου 

έλαβε μέρος με τους καθ´ ολα έτοιμους 
αθλητές του, οι οποίοι προετοιμάζονταν 
τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά 
εδω και αρκετό χρονικό διάστημα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ακόμα μια φορά οι αθλητές 
του Κωνσταντίνου κάνουν γνωστό 

το δήμο Βέλου-Βόχας στο Πανελλήνιο�


