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ο εφιαλτησ των σκουπιδιών επεστρεψε

Ο ΧΥΤΑ Κιάτου κλείνει οριστικά. Οι δήμοι Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων μένουν με την καυτή πατάτα της διαχείρισης
των απορριμμάτων στα χέρια τους. Συμφωνούν όλοι πως η μόνη λύση είναι η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση.
σελ. 2-3
"Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύσεις", λέει ο Δημήτρης Ραψωματιώτης.
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Ο

ΧΥΤΑ Κιάτου κλείνει. Τα χρονικά όρια
για τη λειτουργία του έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Το βαρύ πρόστιμο
από την Ε.Ε. ήρθε να υπογραμμίσει
με τον πιο οξύ τρόπο αυτό που όλοι ξέραμε
εδώ και καιρό: Ο ΧΥΤΑ Κιάτου είχε καταντήσει
ένας ΧΑΔΑ όπου δύο δήμοι ο Βέλου-Βόχας και
ο Σικυωνίων απόθεταν τα απορρίμματά τους.
Ωστόσο, ήταν μια «κάποια λύσις», η οποία
από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει. Στην Κορινθία πλέον ο μόνος αδειοδοτημένος ΧΥΤΑ είναι
αυτός του Ξυλοκάστρου. Ο νέος δήμαρχος Ξυλοκάστρου όμως, δεν φαίνεται διατεθειμένος
να μετατρέψει το δήμο του σε χώρο απόθεσης
απορριμμάτων όλης της Κορινθίας, πόσω μάλλον όλης της Πελοποννήσου, αφού ακόμη και
η Τρίπολη «ορέγεται» την μεταφορά των σκουπιδιών της εκεί.

Οι διαδικασίες για τη συνολική αντιμετώπιση της
διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας φαίνεται να βαλτώνουν, διότι αφ’ενός μεν
η νέα κυβέρνηση έχει διαφορετική προσέγγιση
στο θέμα, αφ’ετέρου η ΤΕΡΝΑ δυστροπεί αφού
δεν βλέπει να υπάρχει το κέρδος που υπολόγιζε.
Οι διαδικασίες για την αδειοδότηση πράσινων
σημείων στην Κορινθία είναι εξαιρετικά αργές.
Αυτή τη στιγμή στη διαδικασία αδειοδότησης
βρίσκεται μόνο ο δήμος Κορινθίων (στο Πεδίο
Βολής). Το ΚΔΑΥ στο Μπολάτι των Αφών Ραψωματιώτη είναι το μοναδικό αδειοδοτημένο
πράσινο σημείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί.
Απαιτεί όμως συντονισμένες δράσεις και πολιτική βούληση από την πλευρά των δημάρχων,
διότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να
γίνει σε τρία στάδια: Διαλογή στην πηγή, διαχωρισμός υλικών ανακύκλωσης και κομπόστ και

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

διανομή κατ’ οίκον

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

απόρριψη υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ.
Πολλά χρόνια τώρα έχουν γίνει αποσπασματικές ενέργειες για την ενημέρωση του κόσμου
σχετικά με την περίφημη «διαλογή στην πηγή».
Από την εποχή του πρώτου νόμου διοικητικής
αναδιάρθρωσης των ΟΤΑ, τον γνωστό «Καποδίστρια» διατέθηκαν χρήματα και κονδύλια για
να προχωρήσει η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών. Δυστυχώς,
πολλά από αυτά χάθηκαν σε μια μαύρη τρύπα
αδιαφορίας, μικροπολιτικής και ωχαδερφισμού. Σήμερα, το πρόβλημα επιστρέφει οξύτερο από ποτέ: Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί από
χθες, σήμερα είναι αργά. Τα σκουπίδια θα στοιβάζονται στους δρόμους; Κανείς δεν ξέρει να
πει τι μας περιμένει και τι μέλλει να γίνει μέσα
στο θολό και «αχαρτογράφητο» τοπίο της διαχείρισης τους στο οποίο οδηγούμαστε!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός
Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

Η 23ετής πείρα μας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση
της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας.

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945
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Ο ΧΥΤΑ Κιάτου κλείνει
Ο εφιάλτης των σκουπιδιών επιστρέφει
Σ

ε συνεχείς επαφές με τους
συναδέλφους του βρίσκεται ο
δήμαρχος
Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος για
να βρεθεί
λύση στο
καυτό ζήτημα
της
διαχείρισης
των απορριμμάτων. Συναντήσεις που γίνονται σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ αλλά και
με τους δημάρχους Σικυωνίων και
Ξυλοκάστρου. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας θεωρεί ότι είναι πλέον
μονόδρομος η αύξηση της ανακύκλωσης, η οποία θα έρθει με την
ενδελεχή ενημέρωση των πολιτών
για το πώς θα διαχειριστούν οι ίδιοι
τα απορρίμματά τους. Παράλληλα, προτεραιότητα για τον Αννίβα
Παπακυριάκο είναι η αναζήτηση
πόρων που θα εξασφαλίσουν την
υλικοτεχνική υποδομή για την
αποτελεσματικότερη διαλογή στην
πηγή, έτσι ώστε ο ίδιος ο δημότης να γίνει μέρος της λύσης του
προβλήματος. Τέλος, ο δήμαρχος
Βέλου-Βόχας τονίζει ότι θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις αν η
κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη και
θα ζητήσει από τους κατοίκους να
συμμετέχουν σ’ αυτές.

Σπύρος Σταματόπουλος,
δήμαρχος Σικυωνίων: Λύση
η διαλογή στην πηγή

Ο

δήμαρχος Σικυωνίων τονίζει
πως ο ΧΥΤΑ Κιάτου ολοκλήρωσε τον κύκλο του και δεν μπορεί να αντέξει άλλο. «Η πρότασή
μου», λέει, «στους δημάρχους
που εμπλέκονται είναι να γίνει
μηχανική διαλογή. Το υπόλειμμα
να πηγαίνει στο Ξυλόκαστρο και
τα βαρέα ο δήμος Βέλου-Βόχας.
Οι άλλοι δύο δήμαρχοι όμως δεν
συμφώνησαν σ’ αυτό».
Η αλήθεια είναι ότι ο δήμος Σικυωνίων πήρε προίκα από τον «Καποδίστρια» τη διαδημοτική συνεργασία
των πρώην δήμων Στυμφαλίας και
Φενεού με το δήμο Ξυλοκάστρου
κι έτσι οι δύο Δημοτικές Ενότη-

τες έχουν σήμερα δικαιώματα στο
ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. Ο κύριος όγκος
όμως των
απορριμμάτων προέρχεται από
τον πρώην
δήμο Σικυωνίων. Κι
εκεί πρέπει
να βρεθεί
επειγόντως
λύση.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος είναι
αποφασισμένος να προβεί σε δυναμικές ενέργειες: «Με το κλείσιμο του ΧΥΤΑ», λέει, «θα καλέσω
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και
θα κηρύξω το δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δημότες
πρέπει να κινητοποιηθούν και να
ευαισθητοποιηθούν αφού από τις
αποφάσεις και τις δράσεις τους
εξαρτάται η καθημερινότητά τους.
Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη
για όλους. Είναι μονόδρομος να
παρθούν αποφάσεις πρώτα από
την Πολιτεία και μετά από μας,
ώστε να δοθεί οριστική λύση στο
πρόβλημα των απορριμμάτων».
Ο δήμαρχος Σικυωνίων εντοπίζει τη λύση στην διαλογή στην
πηγή και σύμφωνα με τις δηλώσεις του προτίθεται να αγοράσει
καφέ κάδους, ώστε να γίνουν τα
πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και την εφαρμογή των
νόμων που προβλέπει η Ε.Ε.
Τέλος, αναφερόμενος στην περίπτωση του ΚΔΑΥ των Αφών Ραψωματιώτη στο Μπολάτι τονίζει ότι
θα ήταν μια λύση τόσο για τα ανακυκλώσιμα όσο και για τα ογκώδη,
όμως η μονάδα δεν μπορεί να δεχτεί σύμμικτα που σημαίνει πως θα
πρέπει να αυξηθεί η ανακύκλωση.
«Θεωρώ ότι είμαστε υπεύθυνοι
όλοι για να το στηρίξουμε και να
δουλεύει αποτελεσματικά», καταλήγει ο Σπύρος Σταματόπουλος.

Δημήτρης Ραψωματιώτης:
Μπορούμε άμεσα
να δώσουμε λύση

Μ

έσα από τη διαφαινόμενη
εξέλιξη και το κλείσιμο του
ΧΥΤΑ Κιάτου ο Δημήτρης Ραψωμα-

τιώτης δηλώνει έτοιμος να δώσει
λύσεις: «Εμείς» λέει, «σαν μονάδα
με τον εξοπλισμό μας
και τη νομιμότητά μας
μπορούμε
να δώσουμε λύση στο
πρ ό βλ ημα
της διαχείρισης των
απορριμμάτων. Οι δήμοι, αφού η νέα κυβέρνηση μάλλον περνά σ’αυτούς την
ευθύνη, προσανατολίζονται στη
δημιουργία δικών τους μονάδων
διαχείρισης και πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Μέχρι λοιπόν να φτάσουν να
ολοκληρώσουν τις μονάδες τους,
εμείς στο μεταβατικό αυτό στάδιο
είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε
τη λύση, αφού σε αντίθετη περίπτωση τα απορρίμματα θα μείνουν

στους δρόμους».
Ο κ. Ραψωματιώτης τονίζει κι
αυτός με τη σειρά του πως η διαλογή στην πηγή είναι μονόδρομος.
«Αυτό είναι το σωστό και το νόμιμο», τονίζει. «Μετά μπορούμε να
τα επεξεργαστούμε εμείς. Σύμμικτα εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε. Άρα με σωστό έλεγχο και με
προσθήκη καφέ κάδων από τους
δήμους, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το υλικό που έρχεται
σε εμάς. Επισημαίνω την ανάγκη
ενημέρωσης για την ανακύκλωση,
την οποία θεωρώ ως αποτελεσματική λύση και για μας και για τους
δήμους. Οι 400 τόνοι το μήνα δεν
είναι η ποσότητα που θα έπρεπε για να μειώσουμε τα ποσοστά
των απορριμμάτων που είναι για
διαχείριση. Εμείς προσπαθούμε
με συνεχείς ενημερώσεις να ευαισθητοποιήσουμε τον πολίτη, όμως
πρέπει και οι δήμοι να πράξουν
ανάλογα», καταλήγει.

Ελένη Λιούντρη
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας
για την επιτυχία τους στις εξετάσεις
Γαλλικών Delf A2 Δεκεμβρίου 2014

1. Σοφία-Μαρία Πολίτη
2. Μαρία Αγγελική Μωϋσιάδη
3. Παναγιώτη Κοζάκο
4. Γεώργιο Χελιώτη
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Το κορινθιακό ανέκδοτο για
τη διαχείριση απορριμμάτων
Στο διεθνές τριήμερο Συνέδριο που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής και
ο ΕΣΔΝΑ, στην Αθήνα, στις 12, 13 &
14 Φεβρουαρίου 2015, με θέμα «Βιώσιμη, Οικολογική, Οικονομική Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική»
βρέθηκε ο Κορίνθιος επιχειρηματίας
στο χώρο της ανακύκλωσης Δημήτρης Ραψωματιώτης.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του: «Μια
διαφορετική κατεύθυνση, το πρωί της
πρώτης ημέρας, έδωσαν οι πολιτικές
τοποθετήσεις. Μία από τα ίδια, οι υπόλοιπες ημέρες, από τις παρουσιάσεις
των υπόλοιπων ομιλητών».
Μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, οι αγαπημένες λέξεις από όλους.
Στην πράξη όμως, τι γίνεται;
«Στην Κορινθία και στην Πελοπόννησο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και οι
απορρίψεις αποβλήτων είναι ανεξέλεγκτες.
Στην Κορινθία υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες, πλήρως αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων που υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν υλικά να
διαχειριστούν.
Τελικά, από ένα ερώτημα που μέχρι τώρα δεν έπαιρνα απαντήσεις, έχει γίνει
το καλύτερο ανέκδοτο, αφού σε όσους το έλεγα κατά τη διάρκεια των επαφών
μου, στα διαλείμματα του Συνεδρίου, γελούσαν», κατέληξε ο Κορίνθιος επιχειρηματίας στο χώρο της ανακύκλωσης και γενικά της διαχείρισης των αποβλήτων στην Πελοπόννησο.

Διδασκαλία αδίδακτου κειμένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες
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Μάχη δηλώσεων

Μ

άχη δηλώσεων, εντυπώσεων και φωτογραφιών ξέσπασε μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης στο δήμο Κορινθίων
με αφορμή το ΧΑΔΑ Περιγιαλίου ο οποίος συχνά-πυκνά πιάνει
φωτιά και πνίγει στον καπνό όλη την περιοχή.
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βασίλης Νανόπουλος επισκέφτηκε
ο ίδιος το χώρο και έβγαλε φωτογραφίες από τα καιόμενα απορρίμματα τις οποίες στη συνέχεια έστειλε με σκληρό δελτίο τύπου σε όλα
τα ΜΜΕ της Κορινθίας. Ο δήμος Κορινθίων με τη σειρά του απάντησε
ακολουθώντας τους ίδιους οξείς τόνους. Η αλήθεια είναι ότι ο ΧΑΔΑ
Περιγιαλίου χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου Κορινθίων για την εναπόθεση κλαδιών και προϊόντων της Υπηρεσίας Πρασίνου. Όμως φαίνεται ότι στην περιοχή εναποθέτονται κι άλλα
απορρίμματα τα οποία κατά καιρούς καίγονται. Τώρα ποιος βάζει τις
φωτιές είναι μια αληθινή απορία αφού κάποιοι ισχυρίζονται ότι τις βάζουν οι ίδιες οι υπηρεσίες καθαριότητας για να μειωθεί ο όγκος των
απορριμμάτων ενώ άλλοι λένε πως τις φωτιές τις βάζουν τσιγγάνοι που
καίνε καλώδια για να πάρουν το χαλκό.
Όποια κι αν είναι η αλήθεια, η εναπόθεση των απορριμμάτων στην
περιοχή θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ συμπολίτευσης
και αντιπολίτευσης στο δήμο Κορινθίων, τουλάχιστον μέχρι να δημιουργηθεί το Πράσινο Σημείο στο πεδίο Βολής και να λήξει οριστικά η
διαχείριση αυτού του είδους των απορριμμάτων.

Βασίλης Νανόπουλος:
Εγκληματική αδιαφορία για την υγεία των κατοίκων
«Από την Πέμπτη 19/02/2015 φωτιές που άναψαν άγνωστοι, καίνε τα
κλαδιά και τα αστικά απόβλητα που γεμίζουν την «κλειστή» χωματερή του
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ. Πυκνοί καπνοί καρκινογόνων διοξινών που παράγονται
από την ανεξέλεγκτη καύση των πλαστικών που περιέχονται στα απορρίμματα, τα οποία ασυνείδητοι συνεχίζουν να απορρίπτουν στην κατά τα
άλλα κλειστή χωματερή, καταδικάζουν αργά τους περιοίκους.
Μία ενέργεια για την οποία έχουν ήδη επιβληθεί στον Δήμο Κορινθίων
δεκάδες χιλιάδες Ευρώ σαν πρόστιμα, τα οποία βεβαίως πληρώνουν από
την τσέπη τους οι Δημότες.
Δηλαδή πληρώνουν για να είναι καταδικασμένοι να ανέχονται μία τριτοκοσμική ποιότητα ζωής για τους ίδιους και τα παιδιά τους με ευθύνη του
«δήμαρχου των έργων».
Αδιάψευστος μάρτυρας η τηλεοπτική κάμερα του τοπικού σταθμού
ΑΧΙΟΝ η οποία κατέγραψε σήμερα και ενώ η φωτιά δεν έχει σβήσει, όχημα του Δήμου Κορινθίων να προσέρχεται για να ξεφορτώσει στον χώρο.
Βέβαια αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι της ΤΕΝΕΑΣ αλλά και αλλού με τις χωματερές στην περιοχή τους.
Είναι γνωστή σε όλους η ανικανότητα της δημοτικής αρχής να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα της περιοχής.
Είναι γνωστό ότι ασχολείται κυρίως με φαραωνικά έργα σαν την περίφημη ΤΡΙΗΡΗ κόστους εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ αδυνατεί να βελτιώσει
στο ελάχιστο την ποιότητα ζωής των Δημοτών. Με όλα αυτά τα τεράστια
ποσά που έχουν δαπανηθεί για αυτά τα έργα, μια οποιαδήποτε άλλη, σοβαρή όμως και μετρημένη δημοτική αρχή, θα είχε μεταμορφώσει όλο τον
Δήμο σε Πανελλαδικό κόσμημα και δεν θα περιοριζόταν σε συνεντεύξεις
τύπου για να αναγγείλει περιχαρής το μεγαλύτερο της μάλλον έργο, δηλαδή ότι «εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός», κάτι που έχει καθυστερήσει μήνες
λόγω της ανικανότητας της να διαχειρισθεί τα τετριμμένα.
Καλούμε τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές, να σκύψουν πάνω
στο σοβαρό πρόβλημα που απειλεί σοβαρά την υγεία των κατοίκων και να
φροντίσουν να δοθεί λύση στο θέμα με ευθύνη της κυβέρνησης αφού είναι
εμφανές ότι αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει τις δυνάμεις και τις ικανότητες.
Ζητάμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου κο Χασικίδη που
εκλέγεται στην Τενέα, τον Αντιδήμαρχο που εκλέγεται στο Λέχαιο κο Καμπούρη και τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για το θέμα κο Μελέτη, να βρουν
επιτέλους το θάρρος και να υπερασπισθούν τα δικαιώματα αυτών που
τους εξέλεξαν.
Ζητάμε από τους κατοίκους να αντιδράσουν δυναμικά, γιατί το πρόβλημα συσσωρεύεται και θα εμφανισθεί σε γενιές που δεν ευθύνονται.
Καλούμε τις οικολογικές οργανώσεις που αντιλαμβάνονται σωστά τον
ρόλο τους και όχι όσες δημιουργήθηκαν για να διαχειρισθούν χρήματα της
Ε.Ε., να ενσκήψουν στο ζήτημα.
Και τέλος καλούμε τα αρμόδια όργανα της Ελλάδας και της Ευρώπης να
αντιληφθούν την αποστολή τους και να λάβουν θέση τιμωρώντας ΤΩΡΑ
σκληρά κάθε ανεύθυνο πολιτικάντη.
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για τη χωματερή του Περιγιαλίου
Απάντηση του δήμου Κορινθίων
Με έκπληξη διαβάσαμε το από 22 Φεβρουαρίου 2015
δελτίο τύπου του κ. Νανόπουλου επικεφαλής της Συμμαχίας
Πολιτών με τον βαρύγδουπο τίτλο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ….
Μάλιστα χρησιμοποιούνται απίθανες εκφράσεις του τύπου
: “Τριτοκοσμική ποιότητα ζωής”, “Ανικανότητα Δημοτικής
Αρχής”, “Φαραωνικά έργα”, “Ζητάμε από τους κατοίκους να
αντιδράσουν δυναμικά”, “Ζητάμε από τα αρμόδια όργανα της
Ελλάδας και της Ευρώπης να λάβουν θέση ΤΙΜΩΡΩΝΤΑΣ
τώρα σκληρά κάθε ανεύθυνο πολιτικάντη”.
Κύριε Νανόπουλε έχετε χάσει πλήρως την ψυχραιμία σας.
Σας έχουμε πει και πάλι ότι τα 5 χρόνια είναι πολλά. Τώρα
όσον αφορά το θέμα της εγκληματικής μας αδιαφορίας στο
Περιγιάλι που ανακαλύψατε με τα πρωτοπαλίκαρα σας από
το Λέχαιο (γνωστοί στην τοπική Κοινωνία με τις απορριφθείσες ενστάσεις τους κατά υποψηφίων δημοτικών και τοπικών
συμβούλων της Κορίνθου, του Άσσου και της Αρχαίας Κορίνθου) σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
• Κατ’ επανάληψιν έχουμε αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος
ΧΑΔΑ χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για την
εναπόθεση κλαδιών και προϊόντων της Υπηρεσίας Πρασίνου (χορτάρια, γκαζόν κλπ) του Δήμου Κορινθίων
• Ποιοι βάζουν τις φωτιές τους γνωρίζετε εσείς προσωπικά
καλύτερα από όλους μας. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
• Για τον ΧΑΔΑ του Περιγιαλίου κανένα πρόστιμο δεν έχει
επιβληθεί στο Δήμο μας.
• Το Περιγιάλι είναι μία από τις καλύτερες τοπικές κοινότητες
του Δήμου Κορινθίων και η ποιότητα ζωής των φιλοπρόοδων κατοίκων είναι πολύ καλή. Δεν καταλαβαίνετε κύριε
Νανόπουλε ότι υποβαθμίζετε, υποτιμάτε και συκοφαντείτε
τους κατοίκους της περιοχής αποκαλώντας αυτούς και τα
παιδιά τους “τριτοκοσμικούς” με βασική αιτία τον Δήμαρχο
των έργων όπως ειρωνικά μας ονομάζετε;
• Και σαν να μην έφθανε το Περιγιάλι μίλησε για ανύπαρκτα
προβλήματα στην Τενέα και σε άλλες περιοχές. Ποιες εννοεί; Οι μάσκες πέφτουν.
• Για τα επονομαζόμενα φαραωνικά έργα δεν θα ασχοληθούμε σήμερα. Όταν τελειώνουν το ένα μετά το άλλο και θα τα
παραδίδουμε σε χρήση των κατοίκων θα αναφερθούμε.
Άλλωστε το πλούσιο έργο δράσης της Δημοτικής Αρχής
αναγνώρισε ο Κορινθιακός Λαός και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στις δημοτικές εκλογές για τρίτη συνεχόμενη
θητεία. Πάντως εσείς κ. Νανόπουλε δεν θα έχετε συμβάλει
ούτε στο ελάχιστο, αντίθετα με τις προηγούμενες μειοψηφίες του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Ο κ. Νανόπουλος κάλεσε τον κ. Χασικίδη (που πρόσφατα του ζήτησε να παραιτηθεί), τον κ. Καμπούρη και τον
κ. Μελέτη να υπερασπισθούν τα δικαιώματα αυτών που
τους εξέλεξαν. Εδώ είναι η διαφορά μας κύριε Νανόπουλε .Ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των
Κορινθίων, ενώ εσείς μιλάτε μόνον για τους ψηφοφόρους
σας, όπως άλλωστε το έχετε ξαναπεί με τις ευχαριστίες σας
μετά τις εκλογές.
• Όσον αφορά το προσκλητήριο του κ. Νανόπουλου για ξεσήκωμα και δυναμική αντίδραση των κατοίκων κάνουμε
ένα σχόλιο μόνο: Οι Μάσκες έπεσαν κ. Νανόπουλε .
• Περιμένουμε λοιπόν ως ανεύθυνοι πολιτικάντηδες , κατά
τον κ. Νανόπουλο, να ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΚΛΗΡΑ από
τα αρμόδια όργανα της Ελλάδας και της Ευρώπης επειδή
με υπευθυνότητα επί 9 συναπτά έτη διαχειριζόμαστε κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων σε όλο το Δήμο Κορινθίων. Προφανώς ο
κ. Νανόπουλος θα ήθελε η Κόρινθος και όλος ο Δήμος να
είχαν τη τύχη άλλων μεγάλων δήμων της Πελοποννήσου
με τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί.
• Κλείνοντας ενημερώνουμε τον κ. Νανόπουλο και τους ελάχιστους πλέον πολιτικούς του φίλους που του έχουν απομείνει ότι και το θέμα των απορριμμάτων, αυτή η Δημοτική

Αρχή θα το λύσει, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει εκ του νόμου, όπως έλυσε
και πολλά άλλα.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε ο κ. Νανόπουλος
να μην σφυρίζει αδιάφορα και να καταψηφίζει
τα σχετικά θέματα που πρόκειται να έλθουν
στο Δημοτικό.
Συμβούλιο για τους δημόσιους διαγωνισμούς προκειμένου να υλοποιηθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων
με υπάρχουσες εγκεκριμένες πιστώσεις
2.400.000 € και 600.000 € και από την προ-

ηγούμενη Κυβέρνηση και από τη σημερινή
Κυβέρνηση. Έτσι λειτουργεί η Δημοτική Αρχή
Πνευματικού: Δεν επιβαρύνει τους δημότες
με επιπλέον τέλη, διότι γνωρίζει να κινείται,
να διεκδικεί , να υλοποιεί δράσεις και για το
περιβάλλον.
Δυστυχώς ο κ. Νανόπουλος αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων ιδιαίτερα για
ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, αυτό των απορριμμάτων, για το οποίο όφειλε να γνωρίζει ότι
η διαχείριση ποτέ δεν ήταν αρμοδιότητα της
Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
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Με σημαντικές παρουσίες, αλλά
και με χαρακτηριστικές απουσίες πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα
με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων» που διοργάνωσε ο Συντονιστής Εταίρος
της «ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αναπτυξιακής
Σύμπραξης», Ραψωματιώτης Παν.
– Ραψωματιώτης Δημ. Ο.Ε., στο
Ξενοδοχείο Εφύρα στην Κόρινθο,
το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2015.
Ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας, κ.
Αννίβας Παπακυριάκος μαζί με τον
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τον
Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων, κ. Χρήστος
Μελέτης, ο αρχηγός της ελάσσονος
Αντιπολίτευσης του Δήμου Κορινθίων, κ. Παναγιώτης Ψιλογιαννόπουλος, καθώς επίσης, δημοτικοί
σύμβουλοι του Δήμου, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης του Δήμου
Σικυωνίων, μαζί με αρκετούς πολίτες, έδωσαν το στίγμα της αγωνίας
και της προσπάθειας όλων για την
επίλυση του πολύ σοβαρού θέματος διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Κορινθία.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Ομίλου Εταιρειών Π. &
Δ. Ραψωματιώτη, παρουσίασαν
πρώτα με τον Διδάκτωρ Μηχα-

Ημερίδα για
τη διαχείριση
απορριμμάτων

νολόγο Μηχανικό ΕΜΠ και ειδικό ερευνητή της ECORAP Α.Ε., κ.
Χρήστο Μιχαλόπουλο, την πρόταση διαχείρισης Αστικών Στερεών

Αποβλήτων σε 4 ρεύματα, με τον
καφέ κάδο για τα βιοαποδομήσιμα,
τον μπλε κάδο για τα ανακυκλώσιμα συσκευασιών, με τη συνεργασία

της Ε.Ε.Α.Α., τον πράσινο κάδο για
τα ανακυκλώσιμα μη συσκευασιών
και τα κοντέινερ για τα ογκώδη, τα
κλαδέματα και τα ειδικά ρεύματα.
Ο κ. Δημήτρης Ραψωματιώτης
παρουσίασε το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, όπου με νόμιμα
αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις,
πλήρως εξοπλισμένες και οργανωμένες στις Περιφερειακές Ενότητες
Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας, έχουν τη δυνατότητα, άμεσα,
νόμιμα και οικονομικά, να συνεργαστούν με τους Δήμους και την
Περιφέρεια και να δώσουν λύσεις
για την αξιοποίηση των υλικών που
αυτή τη στιγμή δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο στην
αισθητική, αλλά και την υγεία και
ασφάλεια των πολιτών.
Δεν υπάρχει κανείς πλέον που να
μπορεί ακόμη να λέει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι
για να λύσουμε το πρόβλημα. Η
λύση για την άμεση αντιμετώπιση,
την μεταβατική περίοδο, υπάρχει.
Οι σχεδιασμοί των Δήμων και της
Περιφέρειας, σίγουρα έχουν κάποιο
χρόνο για να ολοκληρωθούν και να
υλοποιηθούν. Μέχρι τότε, θα πρέπει
να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες μονάδες, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του τόπου μας.
Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας,
Δημήτρης Ραψωματιώτης

Νίκος Βούτσης: Νέος Καλλικράτης���
Τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα αντικαθιστά τον Καλλικράτη προανήγγειλαν κατά τη
διάρκεια συνάντησης τους με τους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης
και ο γενικός γραμματέας Κώστας Πουλάκης.
“Μιλάμε για ένα πλαίσιο μέχρι και στο πεδίο της
χωροθέτησης” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βούτσης,
προσθέτοντας ότι “αυτές οι αλλαγές θα γίνουν

σταδιακά αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν
το πλαίσιο πολύ πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές”. Κύριες αλλαγές θα είναι:
-Θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο χωροταξικό ”
το οποίο θα προσεγγίσουμε με την μεγαλύτερη
δυνατή ευαισθησία. Δεν θα κόψουμε κοστούμι
όπως έκαναν ο Καλλικράτης και ο Καποδίστριας” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βούτσης. Πρόσθεσε

δε ότι αυτό θα γίνει με εξαντλητική συζήτηση με
τους ΟΤΑ στην οποία θα ληφθεί υπόψη η παραγωγικότητα,-ανάπτυξη, η ιστορικότητα και η πολιτισμικότητα των περιοχών.
-Θα μπει στο τραπέζι και το θέμα του εκλογικού νομού που θα αφορά και την ανάδειξη των
οργάνων της Αυτοδιοίκησης όπως η ΚΕΔΕ, η
ΕΝΠΕ και η ΠΕΔ.
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Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

κάθε βράδυ

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου
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Εθελοντισμός, αιμοδοσία, αλληλεγγύη:
Έννοιες που χάθηκαν στο Ζευγολατιό;
Π

Ανακυκλώσι
μω
ογής
λ
α
νΥ
Δι

Κ έ ντ

ο

ποιοι είναι εθελοντές αιμοδότες που
σημαίνει ότι δίνουν αίμα σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Στους εθελοντές αιμοδότες ανήκω
κι εγώ και φυσικά ήμουν παρών στην
αιμοδοσία της εκκλησίας. Κι από δω
ξεκινούν οι παρατηρήσεις και οι απογοητεύσεις μου.
Κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι
ήταν γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας.
Δεύτερον, υπήρχαν 2 ή και 3 άτομα
από την ίδια οικογένεια και τρίτον
όλοι-όλοι δεν ξεπερνούσαν τους 30!!!
Δηλαδή μέσα σε ένα χωριό 5.000 κατοίκων και 1000 περίπου οικογενειών μόνο 10 οικογένειες και 30 άτομα
κινητοποιήθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και πήγαν να δώσουν αίμα!!!
Έμαθα εκ των υστέρων από τον π.
Πέτρο πώς οι φιάλες που συλλέχθηκαν έφτασαν τις 35. Όπως όμως που
επεσήμανε και ο ίδιος οι ανάγκες για
ζήτηση είναι τριπλάσιες!!! Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ταρσινών, η οποία πήγε
αρκετά καλά αφού μαζεύτηκαν 20

κών
λι

ρ

ριν από έναν μήνα ακριβώς
πραγματοποιήθηκε η ετήσια
τακτική αιμοδοσία στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ζευγολατιό με πρωτοβουλία του εφημέριου
πατέρα Πέτρου Ρούσου. Τυπώθηκαν αφίσες για να ενημερώσουν τον
κόσμο, υπήρξαν ανακοινώσεις στα
τοπικά έντυπα και από άμβωνος ο
παπα-Πέτρος κάλεσε το ποίμνιό του
να αφιερώσει 10 λεπτά από το χρόνο
του για να δώσει λίγο αίμα, να χαρίσει
ζωή στους συνανθρώπους.
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τις
ανάγκες που παρουσιάζονται για
αίμα κατά καιρούς: Σοβαρές ασθένειες, ατυχήματα, χειρουργικές
επεμβάσεις κ.ά. φέρνουν συνανθρώπους μας σε δύσκολη θέση και στην
ανάγκη χορήγησης αίματος. Μερικές
φορές μάλιστα είναι απολύτως επιτακτική αυτή η ανάγκη, ειδικά για τους
ανθρώπους που ανήκουν στις σπανιότερες ομάδες αίματος. Σίγουρα σε
κάθε σπίτι όλο και κάποιος θα έχει
ρωτηθεί αν μπορεί να δώσει αίμα σε
ανάλογο περιστατικό. Μάλιστα κά-

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Παροχές:

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

www.kenppe.gr

δραστήριο Μπολάτι!
Γιατί άραγε;
Από μόνο του αυτό το γεγονός είναι απογοητευτικό και οφείλουμε να
σταθούμε και να προβληματιστούμε.
Τι φταίει και το χωριό μας δεν έχει συνοχή και αλληλεγγύη; Γιατί παραβλέπονται υψηλές ανθρώπινες αξίες και
ιδανικά; Η αιμοδοσία δεν έχει άλλα
κίνητρα πέρα από τον εθελοντισμό,
την αλληλεγγύη και την προσφορά
στον συνάνθρωπο. Εκλείπουν αυτά
από το Ζευγολατιό; Ελπίζω κι εύχομαι πώς όχι!
Στις κρίσιμες ώρες που βιώνουμε καθημερινά και ως έθνος και
ως άνθρωποι ο καθένας χωριστά,
οφείλουμε να σηκωθούμε από τον
καναπέ μας, να βγούμε από το κουκούλι μας, υποχρεούμαστε να γίνουμε πιο αλληλέγγυοι και να δείξουμε
την αγάπη μας για τον συνάνθρωπο,
ΕΜΠΡΑΚΤΑ. Όλοι γνωρίζουμε πώς
δίνοντας αίμα δίνεις ζωή κι αυτή είναι
η ύψιστη προσφορά ανθρώπου προς
άνθρωπον!
Χρήστος Βαλασόπουλος

φιάλες αίματος, όπως μας ενημέρωσε το μέλος του Συλλόγου κ. Λίτσα
Κοντογιάννη, η οποία είναι επίσης
εθελόντρια αιμοδότρια. Την ρώτησα
αν είναι ικανοποιημένη από το νούμερο και μου ανέφερε ότι γίνεται
προσπάθεια με ενημέρωση να πειστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι
να προσέλθουν, να φύγει ο φόβος και
να συμμεριστούν όλοι τα οφέλη της
αιμοδοσίας και για την κοινωνία και
για τον εθελοντή.
Επίσης, φωτεινό παράδειγμα στην
περιοχή μας αποτελεί το Μπολάτι,
όπου ο πολιτιστικός σύλλογος «Νέα
Διάπλαση» πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες, στις οποίες παρατηρείται μεγάλη προσέλευση του
κόσμου και συλλογή φιαλών αίματος
που φτάνει σε μεγάλους αριθμούς!!!
Το λυπηρό συμπέρασμα λοιπόν
είναι προφανές για όλους: Το Τρανό
Ζευγολατιό με πληθυσμό δεκαπλάσιο από τα Ταρσινά κατάφερε να συλλέξει μόνο 15 μονάδες περισσότερες
από το συμπαθέστατο χωριό και
οπωσδήποτε πολύ λιγότερες από το

 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ









Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128
www.ecoradio.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε
η Αποκριάτικη Εκδήλωση του δήμου Βέλου-Βόχας
στην παραλία Βραχατίου. Η παρέλαση των καρναβαλιστών ξεκίνησε από τον Άγιο Δημήτριο και κατέληξε στην παιδική χαρά.
Συμμετείχαν 25 γκρουπ με πάνω από 1000 καρναβαλιστές, ενώ πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει
τον παραλιακό δρόμο του Βραχατίου για να παρακολουθήσει τα φαντασμαγορικά άρματα και να συμμετέχει με κέφι στην εκδήλωση.
Για μια ακόμη χρονιά στην παρουσίαση έδωσε
χρώμα και διάθεση η Μαίρη Νικολοπούλου.
Μετά το πέρας της παρέλασης ακολούθησαν μοντέρνοι και λάτιν χοροί, κλόουν, ξυλοπόδαροι, αρλεκίνος, ο μεγαλομίκυ που παρέσυραν τους παρισταμένους στο ρυθμό του καρναβαλιού. Αργότερα
τη σκυτάλη πήραν τα παραδοσιακά αλευρώματα
και στις 18.30 ο καρνάβαλος που φέτος είχε το πρόσωπο του Σόιμπλε κάηκε στο λιμάνι του Βραχατίου
ενώ ο ουρανός φωτίστηκε από τα χρώματα των
βεγγαλικών, ευγενική χορηγία της Εταιρείας Γεώργιος Κανελλόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.
Το αποκριάτικο ξεφάντωμα συνεχίστηκε με πάρτυ και πολλές εκπλήξεις στα μαγαζιά της παραλίας.

Καρναβάλι δήμου

Μαίρη Νικολοπούλου και Κατερίνα Μασούρη:
Το κέφι και η ψυχή της εκδήλωσης

1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού

Ο Μίκυ με τους μικρούς του φίλους

Δημοτικό Σχολείο Άσσου

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Βέλου-Βόχας 2015

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

...και στο τέλος τα παραδοσιακά αλευρώματα!!!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Εκδήλωση για
το σχολικό εκφοβισμό
Το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στο
Θέατρο Περιγιαλίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-αφιέρωμα στο σχολικό εκφοβισμό με αφορμή
την κυκλοφορία του παιδικού βιβλίου της Σοφίας
Φράγκου Πλατή "Στάσου πλάι μου"από τις εκδόσεις ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΩΝ με εικονογράφηση από την
Όλγα Μπαρμάζη.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
- Δραματοποίηση του βιβλίου από το πρώτο τμήμα
θεατρικού παιχνιδιού του Πολιτιστικού Συλλόγου
Περιγιαλίου "Απόλλων" με υπεύθυνη την ηθοποιό και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Γωγώ
Ξανθάκη. Μουσική και μελοποίηση στίχων: Παναγιώτης Σταθακόπουλος, καθηγητής Βυζαντινής
μουσικής, πρωτοψάλτης του Ι.Ναού Υπαπαντής
Ροζενών Κορινθίας, υπεύθυνος του τμήματος
Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου "Απόλλων".
- Ομιλία για το σχολικό εκφοβισμό από τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Περιγιαλίου Περσεφόνη Βούρου.
- Εργαστήρι ζωγραφικής για όλα τα παιδιά στο φουαγιέ του θεάτρου.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ημερίδα από τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Κορίνθου
και τη Μicrosoft Ελλάς
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου και η Microsoft
Ελλάς συνδιοργανώνουν ημερίδα στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, το Σάββατο 7 Μαρτίου, 10.00πμ
– 13.30μμ, με θέμα:
“Ανάπτυξη Δεξιοτήτων με τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών : O ρόλος της Βιβλιοθήκης”.
Θα αναπτυχθούν οι ενότητες:
- "Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ΤΠΕ"
- “Από τον Παγκόσμιο Ιστό πληροφοριών στον
Ιστό Μάθησης: Το παράδειγμα μιας Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών”
Θα παρουσιαστούν τα προγράμματα της Microsoft
στην εκπαίδευση, ενώ θα συζητηθεί ο ρόλος της
βιβλιοθήκης στην ενίσχυση της μάθησης – προγράμματα και υλικό, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα
από βιωματική μάθηση, αλλά και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων – οδηγός για εκπαιδευτικούς με το
MicrosoftOneNote. Επίσης θα γίνει παρουσίαση του
προγράμματος Αστρονομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα
στοιχεία τους εδώ:http://goo.gl/forms/JK3oEVdnhj ή
να επικοινωνήσουν με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου στο τηλ. : 2741028048 προκειμένου να ενημερωθεί η Microsoft για τον αριθμό συμμετεχόντων και
να φροντίσει για το υλικό που θα διανεμηθεί.

Ο Γκιόλβας Απόστολος του Ιωάννη
και της Ευαγγελίας κάτοικος Λάρισας και η Ραπανάκη Βασιλική του
Αντωνίου και της Σοφίας, κάτοικος
Ζευγολατιού πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο.

Βραβεύσεις στο Μπολάτι
Η «Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων» και
ο «Δήμος Βέλου - Βόχας» σας προσκαλούν
στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης δύο επιφανών συγγραφέων (που
κατά τη φετινή χρονιά είναι δημότες Βέλου
-Βόχας). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μπολατίου, η οποία ευγενώς παραχωρείται
από το σωματείο «Νέα Διάπλαση Μπολατίου», το απόγευμα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7.00 μ.μ.

Θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στα Κορινθιακά γράμματα: ο κ. Κώστας Μιχ. Σταμάτης με το βραβείο «Ματθαίος
Ανδρεάδης» και ο κ.Άγνελος Μπουβής με το
βραβείο «Περίανδρος ο Κορίνθιος».
Θα ενημερωθείτε επίσης για τα τρέχοντα
ζητήματα της «Ε.Κ.Σ.», με κύριο το πρόβλημα
στέγασης της Εταιρείας και του οραματικού
στόχου, της «Παγκορινθιακής Βιβλιοθήκης»,
που θα συμπεριλάβει τα βιβλία όλων των Κορινθίων Συγγραφέων.

"Ας θυμηθούμε χωρίς νοσταλγία"
στο Θέατρο Περιγιαλίου
Με αφορμή την ημέρα της
γυναίκας, η ηθοποιός Μάνια
Παπαδημητρίου θα παρουσιάσει στο Θέατρο Περιγιαλίου την
μουσικοθεατρική παράσταση
''ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ''για μία μόνο βραδιά
την Κυριακή 8 Μαρτίου ώρα
8:00 μ.μ.
Ζούμε σε μια χώρα που η
μνήμη και η νοσταλγία είναι
κομμάτι της πιο ουσιαστικής
κουλτούρας της! Οδύσσεια,
Ιθάκη,Νόστος!!!!! Και όμως,
τα τελευταία χρόνια όλα γύρω
σου λένε ν αφήσεις πίσω κάθε
τι παλιό και να βαδίζεις συνεχώς σ ένα μέλλον που έρχεται
πάντα από κάπου αλλού!!! Κι
έτσι όπως τρέχουμε να φτάσουμε αυτό το άγνωστο μέλλον
αισθανόμαστε καμιά φορά πως
κάτι άρρωστο υπάρχει σ αυτήν
την επιβεβλημένη ταχύτητα
Κάτι παρανοϊκό! Δεν μπορείς
να σβήσεις το παρελθόν! Όπως
δεν μπορείς να ακυρώσεις τα
παιδικά σου χρόνια! Οι μνήμες
,οι γεύσεις, οι ήχοι,οι μυρωδιές
τρυπώνουν σε κάθε λεπτό της

μέρας μέσα στη συνείδηση να
σου θυμίσουν κάτι από το χθες!
Ένας δρόμος υπάρχει! Η αποδοχή! Να ερευνήσεις όσο μπορείς πιο βαθειά αυτή τη μνήμη
και να σκεφτείς τι αξίζει να κρατήσεις απ αυτήν και τι μπορείς
πια να ξεφορτωθείς! Όχι μόνο
γι σένα τον ίδιο αλλά και για
τους γύρω σου ανθρώπους!
Τι σημαίνει ο τόπος καθενός
μας, η γειτονιά, η θάλασσα,ο
ορίζοντας,ο ήλιος,το φεγγάρι,οι
εξοχές;Αρχαίο πνεύμα από τη
μια και γρήγορη ανάπτυξη από
την άλλη; Η ήρεμοι περίπατοι
ανάμεσα στις αρχαιότητες και
μνήμη ερώτων και στίχων των
ποιητών μας μέσα στην αγκα-

λιά του χθες όπως αυτό ζει
μέσα στο τώρα και είναι δικαίωμα και ανάσα για όλους του
πολίτες και τους ταξιδιώτες του
τόπου αυτού;
Σε τούτη τη μέρα της γυναίκας-8 Μαρτίου- θα τραγουδήσουμε μαζί για όσα αγαπήσαμε
και κινδυνεύουν να χαθούν,για
όσα μας έμαθαν να αγαπούμε και τώρα θέλουν να μας
τα στερήσουν στο όνομα μιας
εκκωφαντικής ταχύτητας και
ενός παρανοϊκού ρυθμού που
δεν χωρούν τη νοσταλγία, που
δεν χωρούν το όνειρο!!!Εμείς
σαν άνθρωποι,σαν καλλιτέχνες
και εγώ η ιδία και σαν γυναίκα
παλεύω και διεκδικώ να παρασύρω και άλλους να παλέψουν
μαζί μου για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΟΛΗΣΗ....ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
Κείμενα, σκηνοθεσία ερμηνεία: Μάνια Παπαδημητρίου
Πιάνο-Τραγούδι: Άρης Γραικούσης
Κρατήσεις θέσεων:
27410 86330, 6977 408956

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

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

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

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

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

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

μικρεσ αγγελιεσ
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναψυκτήριο-καφέ-

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427
εργασια
Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631 9/1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ή ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ στο
νομό Κορινθίας. Τηλ. 6946-742363 6/2

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΗΤΕΤΑΙ TV 20-22 ιντσών με ενσωματωμένο
video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης. 15/12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977

598266 κ’ 27410 56496.

3/11

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το καθένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμματα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068

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!

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

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

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Έκοψε την πίτα του ο Άρης Βοχαϊκού
Τ

ην Κυριακή 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Άρη Βοχαϊκού στο
Café Classic στο Βραχάτι. Το Δ.Σ. της ομάδας βράβευσε τους χορηγούς της ομάδας
που στήριξαν οικονομικά την ομάδα, καθώς και τους παλαίμαχους όσοι από αυτούς μπόρεσαν να παραβρεθούν από τη δεκαετία του 50 και μέχρι την επανίδρυση του συλλόγου
το 1985.
Τιμήθηκε με ειδικό βραβείο για την προσφορά στο Σύλλογο η οικογένεια Κολλιόπουλου, καθώς και ένα ειδικό βραβείο για τον Δημ. Κεχαγιά «Λίζη» για την προσφορά του
στο βοχαΐτικο ποδόσφαιρο ως αθλητής και παράγοντας.
Τέλος, βραβεύτηκαν δύο σύλλογοι από την Κορινθία η ομάδα του Παμβοχαϊκού στο
βόλεϊ και ο Ποσειδώνας Λουτρακίου στο χάντμπωλ για την ευρωπαϊκή και όχι μόνο πορεία του. Επίσης βραβεύτηκε ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βοχαϊκού και επί σειρά ετών πρόεδρος
του Άρη Σπύρος Μπιτσάκος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι κ. Τανισχίδης, κ. Τρωγάδης και
κ. Καλλίρη, ο πρόεδρος της «Ανέλιξης» κ. Σιάχος ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ.
Ρωμανός, σύμβουλοι, το έμψυχο υλικό της ομάδας και πλήθος κόσμου. Ο πρόεδρος της
ομάδας κ. Κεφοκέρης μόνο καλά λόγια είχε να πει τόσο για την πορεία της ομάδας του
αλλά και για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Η εφημερίδα μας, χορηγός επικοινωνίας για την τρέχουσα σεζόν στην ομάδα του Άρη
Βοχαϊκού, εύχεται τα καλύτερα, πάντα επιτυχίες και να τον δούμε σε ανώτερη κατηγορία.

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Νίκος Καραμαλίκης

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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α1 κατηγορια κορινθιασ

α2 κατηγορια κορινθιασ

Στο 1-1 έμειναν Κόρινθος '06 και ΑΟ Ζευγολατιού, στο μεγάλο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής.
Έτσι η κατάσταση στην κορυφή παρέμεινε η ίδια
και η αγωνία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ
ακόμα, όσον αφορά το ποιος θα είναι αυτός που
θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου...

Στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα
υποχρέωσαν τον Ολυμπιακό Άσσου, τα Ταρσινά
’97, καθώς επικράτησαν 1-2 και συνέχισαν την
ανοδική τους πορεία. Παράλληλα ο Ηρακλής Λεχαίου συνέτριψε τον Πανευρωστινιακό με 0-6 και
πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ. - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΕΛΟΠΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡ.
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
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41
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16
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ΟΜΑΔΑ
ΑΓ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 17
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 17
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 17
4. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
17
5. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 17
6. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 17
7. ΤΑΡΣΙΝΑ '97
17
8. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 17
9. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 17
10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 17
12. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 17
13. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
17
14. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 17
15. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
17
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.
17
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Επόμενη αγωνιστική

Επόμενη αγωνιστική

28/2/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι

28/2/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΠΕΛΟΠΑΣ
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ/ΔΙΟΥ - ΤΕΝΕΑΤΗΣ
ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ - ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
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1/3/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΤΑΡΣΙΝΑ '97 - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.
ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ

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

ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ

2-2

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ-ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

1-0

ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤΟΥ-ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

0-8

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

4-0

ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ-ΑΠΕΣΣΑΣ

2-2

ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ

0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓ
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
15
2. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 15
3. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
15
4. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
15
5. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
15
6. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 15
7. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
15
8. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ
15
9. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 15
10. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ
15
11. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 15
12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤ. 15
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Επόμενη αγωνιστική

ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Τους τρεις βαθμούς της νίκης πήρε ο Αρης
Βοχαϊκού, επικρατώντας 1-0 του μαχητικότατου
Ασπροκάμπου, ανεβάζοντας κυρίως την απόδοσή του στο 2ο ημίχρονο, φτάνοντας έτσι τους 32
βαθμούς και παραμένει στο «κυνήγι» της ανόδου.
Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 70’ όταν ο Δήμας
βρήκε τον Σταύρου και αυτός έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0, δίνοντας μια σημαντική νίκη στην ομάδα του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓ
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
22
2. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
22
3. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 22
4. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 22
5. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 22
6. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
22
7. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
22
8. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 22
9. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
22
10. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
22
11. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
22
12. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
22
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 22
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 22
15. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 22
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
22

ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ.
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΤΑΡΣΙΝΑ 97
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.

b2 κατηγορια κορινθιασ

8/2/15 ώρα 11.00 το πρωί
ΑΠΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤΟΥ-ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ
ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ-ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΑΟ ΛΕΧΑΟΥ-ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ-ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ

Πηγή: wwwepskor.gr

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΚΥΠΕΛΛΟ κορινθιασ

Στον τελικό ο ΑΟΖ�
Η ομάδα του Ζευγολατιού επιβεβαιώνει με τον
καλύτερο τρόπο τη φετινή της πορεία αφού βρίσκεται πολύ κοντά στην εκπλήρωση των στόχων
της. Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Μαρτίου θα κάνει το
πρώτο βήμα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην
ιστορία του Συλλόγου στον τελικό του Κυπέλλου
Κορινθίας.
Εκεί θα βρει ως αντίπαλο την ομάδα των Αγίων
Θεοδώρων η οποία συμμετέχει για 2η φορά στην
ιστορία τους, στον τελικό, καθώς τη σεζόν 20012002 είχε ηττηθεί με 5-0 από την Κόρινθο. Ο αγώνας θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου.
Στο πρωτάθλημα τώρα ο ΑΟΖ διεκδικεί επί ίσοις
όροις την κατάκτηση μαζί με την Κόρινθο 06 με διαφορά ενός βαθμού αφού στο πρόσφατο παιχνίδι
της Τετάρτης το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Από την
πλευρά της η διοίκηση της ομάδας έβαλε ψηλά τον
πήχη κάνοντας ηχηρές μεταγραφές και ενισχύοντας το έμψυχο υλικό ώστε η ομάδα παρουσιάζει
πληρότητα σε όλες τις γραμμές.
Στόχος, πλέον, το απόλυτο: κύπελλο και πρωτάθλημα αφού οι προσδοκίες ήταν πάντα υψηλές.
Οι παράγοντες με μια φωνή καλούν τους φιλάθλους του Ζευγολατιού να δώσουν το παρόν στον
αγώνα της Τετάρτης και να ενισχύσουν την ομάδα
για την κατάκτηση του πρώτου Τροπαίου για τον
ομάδα και την ιστορία της.

Η πορεία

Ο ΑΟΖ ξεκίνησε την πορεία του στο Κύπελλο το
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη φάση των
αγώνων, όταν αντιμετώπισε με επιτυχία εκτός
έδρας τον Πανσολυγειακό με σκόρ 0-2. Εν συνεχεία την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου για τη β΄ φάση του
κυπέλλου ο ΑΟΖ πήρε άνευ αγώνα με σκορ 3-0
το παιχνίδι έναντι του Σολομού. Στην τρίτη φάση
ο ΑΟΖ βρήκε απέναντι του τη Θύελλα Κάτω Διμηνιού την οποία υπέταξε με 1-2 στην έδρα της την
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Στην προημιτελική φάση
ήρθε το ντέρμπυ: Ο ΑΟΖ αντιμετώπισε την Ελλάδα Βέλου την οποία κατάφερε να νικήσει με 1-0
την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Τέλος στην ημιτελική
φάση την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ο ΑΟΖ έδωσε
τον πρώτο αγώνα με τον Πανκαμαριακό εκτός

έδρας και κατάφερε να πάρει το παιχνίδι με σκορ
2-3. Το γεγονός αυτό του έδωσε αέρα νίκης στον
επαναληπτικό αγώνα στις 18 Φεβρουαρίου στο
Ζευγολατιό όταν η ομάδα του Καμαρίου έπαιξε
στα ίσα τους "Κανονιέρηδες" και πέτυχε το 2-2.
Τελικά, το εισιτήριο του τελικού πήρε η ομάδα του
Ζευγολατιού.
Οι Άγιοι Θεόδωροι έδωσαν τον πρώτο τους
αγώνα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδό
τους όπου νίκησαν κατά κράτος τον Πανευρωστινιακό με το ευρύ 4-1. Στη β΄ φάση οι Άγιοι Θεόδωροι αντιμετώπισαν τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου
την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τον οποίο νίκησαν με
σκορ 1-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλλου οι

Ο Βίγια σας περιμένει όλους
στην αθλητική εκπομπή του

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ
8.30 - 10.30

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Άγιοι Θεόδωροι υποδέχτηκαν στην έδρα τους τον
Ασπρόκαμπο τον οποίο υποχρέωσαν σε ήττα με
σκορ 3-0. Στους προημιτελικούς οι Άγιοι Θεόδωροι αντιμετώπισαν την ισχυρή ΠΑΣ Κόρινθο και σε
ένα δυνατό παιχνίδι αναδείχθηκαν νικητές με σκορ
3-2. Στην ημιτελική φάση οι Άγιοι Θεόδωροι αντιμετώπισαν τον ΣΦΛ Ολυμπιακό. Στο πρώτο εντός
έδρας παιχνίδι δεν κατάφεραν να πετύχουν τέρμα
και περιορίστηκαν στο 0-0, όμως στον επαναληπτικό εκτός έδρας αγώνα κατάφεραν το πολυπόθητο τέρμα (1-1) που τους έδωσε το εισιτήριο για
τον τελικό.

Οι κυπελλούχοι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ολυμπιακός Λουτρακίου
9
Πέλοπας Κιάτου
9
Κόρινθος 7 (2 ως Παγκορινθιακός)
Κύψελος
5
ΑΟ Λουτράκι
2
Ελλάς Βέλου
2
ΑΠΣ Λουτράκι ’93
1
Αστέρας Δερβενίου
1
Ατρόμητος Χιλιομοδίου
1
Δάφνη Εξαμιλίων
1
Ηρακλής Λεχαίου
1
Ηρακλής Ξυλοκάστρου
1
Ολυμπιακός Άσσου
1
Παννεμεατικός
1

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Η παραδοσιακή διατροφή της Σαρακοστής
Ο χρόνος για το λαϊκό άνθρωπο είναι η εμπειρία του, δηλαδή οι
εργασίες που πρέπει να γίνουν σε
κάθε στιγμή του έτους στο πλαίσιο
της σχέσης της κάθε τοπικής κοινωνίας με το φυσικό περιβάλλον
και της ένταξής της στο γενικότερο
οικονομικό σύστημα. Για παράδειγμα οι μαστόροι της Ηπείρου και της
Δυτικής Μακεδονίας που αναχωρούσαν μετά το πέρας της Αποκριάς
και των χειμερινών γιορτών προς
ανεύρεση εργασίας ονόμαζαν το
ταξίδι μαρτιάτικο αλλά και σαρακοστιανό, καθώς διαρκούσε μέχρι το
Πάσχα στην περίπτωση που η περιοχή της εργασίας τους δεν ήταν
πολύ απομακρυσμένη. Το Πάσχα,
βρίσκεται στο μεταίχμιο μετάβασης
στον ετήσιο κύκλο του χρόνου από
μια εποχή σε μια άλλη. Ως συμβατικό
όριο αποτελεί σημαντική στιγμή της
χρονιάς για τους αγροτοποιμενικούς
πληθυσμούς.
Όσον αφορά το εορτολόγιο, ο
κύκλος του Πάσχα καλύπτει όλο το
έτος και ορίζει τις κινητές εορτές.
Η ημερομηνία της Ανάστασης του
Χριστού προσδιορίζεται την πρώτη
Κυριακή μετά την πανσέληνο της

εαρινής Ισημερίας. Πριν το
Πάσχα τηρούνται εφτά
εβδομάδες νηστείας
που αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα ενώ
εφτά εβδομάδες
μετά από αυτό
τοποθετείται
η
Πεντηκοστή, θεωρούμενη ως η
γενέθλια μέρα της
χριστιανικής εκκλησίας.
Οι τροφές της παραδοσιακής κοινωνίας
εγγράφονται σε μια μακρά
χρονική διάρκεια και εκτός
από την υλική τους διάσταση φέρουν συμβολισμούς και υπακούν σε
κώδικες πολιτισμικούς και κοινωνικούς. Η παραδοσιακή κοινωνία από
την περίοδο της Τουρκοκρατίας έως
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
ήταν κυρίως αγροτοποιμενική και το
γεγονός αυτό καθόριζε τα υλικά και
τους τρόπους παρασκευής και κατανάλωσης των τροφών. Ο ερχομός
στην Ελλάδα των μικρασιατών προσφύγων (1922) οι οποίοι εγκαθίστανται στα αστικά κέντρα αλλά και σε

πολλές αγροτικές περιοχές
του ελληνικού κράτους
έφερε νέες διατροφικές
συνήθειες,
εμπλουτίζοντας το
διαιτολόγιο με παραδοσιακά φαγητά των Ελλήνων
της Ανατολής.
Για την Ορθοδοξία η περίοδος
του Πάσχα αρχίζει
με την Σαρακοστή,
μακρά περίοδο προετοιμασίας
πνευματικής, αλλά και – χάρη
στην νηστεία – σωματικής
και ψυχικής. Η Σαρακοστή παριστανόταν ως γυναίκα ξερακιανή,
αυστηρή, χωρίς στόμα, γιατί δεν
πρέπει να τρώει, με 7 πόδια, όσες
και οι εβδομάδες μέχρι το Πάσχα.
Την έφτιαχναν από χαρτόνι ή πανί
παραγεμισμένο με πούπουλα και
την κρεμούσαν από το ταβάνι. Κάθε
βδομάδα που περνούσε έκοβαν και
από ένα πόδι, κι έτσι προχωρούσε
ο χρόνος και πλησίαζε το Πάσχα.
Οι Πόντιοι έφτιαχναν τον κουκουρά έπαιρναν δηλ. μια πατάτα ή ένα

κρεμμύδι και κάρφωναν επάνω
επτά φτερά ή σαράντα φτερά, όσες
οι μέρες της Σαρακοστής και κάθε
βδομάδα ή μέρα αφαιρούσαν από
ένα. Κατά το διάστημα αυτό της
προετοιμασίας πολλά έθιμα προχριστιανικά με χαρακτήρα λατρευτικό,
εξαγνιστικό και αποτρεπτικό του κακού που απειλεί τη βλάστηση και την
παραγωγή έχουν ενταχθεί στην λαϊκή λατρεία στον ελληνικό χώρο: τέτοια γνωστά λαϊκά δρώμενα αναπαράστασης θανάτου-ανάστασης, είναι
ο Ζαφείρης στην Ήπειρο, ο Λειδινός,
οι κήποι του Αδωνη, κ.ά. Τα ψυχοσάββατα που προηγούνται ή έπονται
του Πάσχα, με κορυφαίο εκείνο των
Αγίων Θεοδώρων και τελευταίο του
Ρουσαλιού ή Αρσαλιού, της Πεντηκοστής, σχετίζονται επίσης με τον
γονιμικό και ευετηρικό χαρακτήρα
των ανοιξιάτικων πασχαλινών γιορτών, αφού οι νεκροί είναι, σύμφωνα
με τις αρχέγονες πανανθρώπινες
δοξασίες οι πρώτοι «δαίμονες»,
(πνεύματα) της βλάστησης και από
αυτούς εξαρτάται κατά ένα μεγάλο
μέρος η καρποφορία της γης.
Πηγή: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο
Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας

ΣΑΛΤΣΕΣ BARILLA
400 gr
ΓΑΡΙΔΕΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ
500 gr - 80 / 120

1 + 1 ∆ΩΡΟ
ΦΟΙΝΟΣ ΑΣΚΟΣ 5 L

4,10€

λευκό
ΘΡΑΨΑΛΟ ΡΟΔΕΛΛΑ
800 gr - 1 kg

4,35€

BISER
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 lt

11,60€

ΠΙΚΛΕΣ
1150 gr

κόκκινο
& ροζέ

8,80€
9,50€

1,89€
ΨΩΜΙ
ΤΟΥ ΤΟΣΤ
ΔΕΡΒΙΣΗ

ΣΑΡΔΕΛΕΣ
NOCCHIERO - 125 gr

0,99€

RIO MARE ΠΟΛΥΣΑΛΑΤΕΣ - 160 gr

2,79€

ΤΟΝΟΣ 3 Χ 160 gr

3,99€

1 + 1 ∆ΩΡΟ

