
ΓΟΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

ΤΚ 20 200 

ΠΟΛΙΤ ΙΣΤ ΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΓΟΝΟΥΣΑΣ  

ΤΗΛ. 6945  580330 
 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 

INTERNET 

EMAIL:  

psgonousas@gmail.co

m        

vickysarhani@yahoo.g

   “’ΖΗΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ” 

 

75ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 

Τηλέφωνο: 27410 73325-6-7 

Fax: 27410 73328 

e-mail: info@ziminopoulos.gr  

ziminop@otenet.gr 

Ο Ζηµινόπουλος Γιώργος έµπειρος τεχνι-

κός και έµπορος επί 25 συναπτά έτη στο 

χώρο του αυτοκινήτου και της µοτοσυκλέτας, µε πολύχρονη πείρα ως οδηγός αγώνων του 

µηχανοκίνητου αθλητισµού, δηµιούργησε ένα άρτια εξοπλισµένο κατάστηµα στον ισθµό της 

Κορίνθου. Με έµπειρο τεχνικό προσωπικό και σύγχρονα µηχανήµατα, διαθέτοντας 800m2 

στεγασµένου χώρου καθώς επίσης και 1000m2 parking, το κατάστηµα µας σας προσφέρει 

ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις και στερεοφωνικά αυτοκινήτου όλων των επωνύµων εται-

ριών, σε ασυναγώνιστες τιµές και ποιότητα! 

 

 

Εκτός από την ύφεση, 

µπορεί να φταίει και 

ο ...ήλιος 

Τα επεισόδια στο Λονδί-
νο και ο πανικός στις α-
γορές ενδέχεται να µην 
οφείλονται στην παγκό-
σµια χρηµατοπιστωτική 
κρίση, στην ύφεση, στην 
ανεργία και στην αποδό-
µηση του κοινωνικού 
κράτους αλλά 
στις ...ηλιακές καταιγίδες 
όπως αυτή που σηµειώ-
θηκε την 5η Αυγούστου. 
 
Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται κάποιοι πανεπι-
στηµιακοί οι οποίοι πιστεύουν ότι γεωµαγνητι-
κές καταιγίδες µπορεί να επηρεάσουν τους αν-
θρώπους, να µεταβάλουν τη διάθεσή τους και 
να τους οδηγήσουν σε αρνητική"συµπεριφορά 
αλλάζοντας τη βιοχηµεία τους. Επικαλούνται 
µάλιστα κάποιες  µελέτες που υποστηρίζουν ότι 
κατά τη διάρκεια γεωµαγνητικών καταιγίδων αυ-
ξάνονται οι αυτοκτονίες και η εισαγωγή στα νο-
σοκοµεία λόγω κατάθλιψης.  
Μάλιστα, µια µελέτη που έκανε το 2003 η Κε-
ντρική Τράπεζα της Ατλάντας κατέληξε στο συ-
µπέρασµα ότι τέτοιες "διαστηµικές" καταιγίδες 

θα µπορούσαν να επηρεάσουν το... Χρηµατι-
στήριο επειδή οι χρηµατιστές είναι πιθανότερο 
να κάνουν "απαισιόδοξες" επιλογές. "Τα ασυνή-
θιστα υψηλά επίπεδα γεωµαγνητικής δραστη-
ριότητας έχουν αρνητική, στατιστικά και οικονο-
µικά σηµαντική, επίπτωση στις αποδόσεις των 
µετοχών την αµέσως επόµενη εβδοµάδα", ανέ-
φεραν οι συγγραφείς της µελέτης.  
Ο Ήλιος εκτοξεύει στο διάστηµα φορτισµένα 

σωµατίδια, ένα φαινόµενο που 
από τους επιστήµονες αποκα-
λείται εκτίναξη στεµµατικού υλι-
κού (CME). Τρεις µεγάλες τέ-
τοιες εκτινάξεις υποχρέωσαν 
τους Αµερικανούς επιστήµονες 
να προειδοποιήσουν ότι οι ηλια-
κές καταιγίδες µπορεί να προκα-
λέσουν διακοπές στην ηλεκτρο-
δότηση ενώ το βόρειο σέλας, 
που προκαλείται από διαταρα-
χές στη γήινη ατµόσφαιρα, έχει 
γίνει ορατό σε περιοχές όπως η 

Αγγλία και το Κολοράντο, σύµφωνα µε τη 
NASA  
"Το µαγνητικό πεδίο της Γης ακόµη δονείται α-
πό τη CME της 5ης Αυγούστου που προκάλεσε 
µια από τις ισχυρότερες γεωµαγνητικές καταιγί-
δες εδώ και πολλά χρόνια" ανέφερε η ιστοσελί-
δα SpaceWeather  
 
Ο τρέχων ενδεκαετής ηλιακός κύκλος αναµένε-
ται να κορυφωθεί το 2013 και ενδέχεται τους 
επόµενους µήνες να πλήξουν τη Γη και άλλες 
γεωµαγνητικές καταιγίδες.  
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∆ΙΑΤ ΙΘΕΤΑΙ    
∆ΩΡΕΑΝ  

 

ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΕΚΛΕΙΣΕ 

ΈΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ 

ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ . 

Κορινθιακός χρυσός... 

Πόσα γνωρίζετε για το 

σταφύλι; 
Το κυριότερο 
προϊόν παραγω-
γής µας και τα 

µυστικά του.    

Σύλληψη ηµεδαπού για καλλιέργεια  κάνναβης στο ΣούλιΣύλληψη ηµεδαπού για καλλιέργεια  κάνναβης στο ΣούλιΣύλληψη ηµεδαπού για καλλιέργεια  κάνναβης στο ΣούλιΣύλληψη ηµεδαπού για καλλιέργεια  κάνναβης στο Σούλι    

Εκτός από την ύφεση, µπορεί 

να φταίει και ο ...ήλιος. 

Σύµφωνα µε τους επιστήµο-

νας η έξαρση της εγκληµατικό-

τητας που βιώνουµε τελευταία 

µπορεί να έχει και  κάποια 

άλλη αιτία..  

Μια τεράστια φάλαινα Μια τεράστια φάλαινα Μια τεράστια φάλαινα Μια τεράστια φάλαινα 

στον Κορινθιακό.στον Κορινθιακό.στον Κορινθιακό.στον Κορινθιακό. 

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ    

Τι γνωρίζει η NASA και 

�ροειδο�οιεί τον κόσµο; 

Προειδο�οιήσεις και ε�ίσηµες ενηµε-

ρώσεις της NASA ,�ρος το �ροσω�ικό 

της  �ώς να αντιµετω-

�ίσουν µία τεράστιου 

µεγέθους φυσική κατα-

στροφή..   

Επιστολές µε ευχές από τους ανα-

γνώστες µας µεταξύ των οποίων και 

ο ∆ήµαρχος Σικυωνίων .  



                                                                           

Το µέσο…. Αντίδοτο 

 στην κρίση  ;;;;;;;;;;  

Η οικονομική κρίση και οι περικοπές στους προϋπολογισμούς 

ήταν η αιτία που ο δήμος μας δεν πραγματοποίησε εκδηλώ-

σεις για τα Σικυώνια , ούτε επιδότησε τα δημοτικά διαμερί-

σματα για να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις .  

Τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη απάντηση που πήραν αρ-

κετοί σύλλογοι  δημοτικών διαμερισμάτων όταν αιτήθηκαν να 

συμπεριληφθούν στις εκδηλώσεις του δήμου  , μεταξύ των 

οποίων και ο πολιτιστικός σύλλογος Γονούσας. 

Η έκπληξη μας ήταν μεγάλη όταν διαπιστώσαμε ότι τελικά 

υπήρχαν αρκετά  κονδύλια τα οποία  διατεθήκαν σε κάποια 

δημοτικά διαμερίσματα και είδαμε τον δήμο Σικυωνίων να 

είναι χορηγός πολλών και ακριβών εκδηλώσεων σε αρκετά 

δημοτικά διαμερίσματα.  

Αναρωτιέμαι λοιπών μήπως το αντίδοτο στην κρίση είναι οι 

σωστές γνωριμίες;;;;;  Ίσως αν είχαμε τον σωστό άνθρωπο να 

προωθήσει το αίτημα μας  στο δήμο , ίσως να μας είχαν πα-

ραχωρήσει καμία εκδήλωση.   

Αν μη τι άλλο δεν ζητήσαμε την Γλυκερία, με  κανένα θεατρι-

κό η κανένα καραγκιόζη  θα είμαστε ευχαριστημένοι.    

Ελπίζουμε να μην χρειαστεί αυτή η ‘’διαδικασία’’ για να επι-

σκευάσουμε το κτίριο που στεγάζει  το γραφείο της κοινότητας, το ιατρείο και το γραφείο 

του συλλόγου, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα βγάλει ακόμα ένα χειμώνα.  

Κύριε Δήμαρχε είμαστε και εμείς δημότες του δήμου Σικυωνίων   και  μαστίζει και εμάς η 

οικονομική κρίση και όλοι μας θα θέλαμε να βλέπαμε την βοήθεια του δήμου αντί 

να ακούμε υποσχέσεις και δικαιολογίες . 

Βίκυ Σαρχάνη  
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ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΝΤΥΠΟ  ΘΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΡΘΡΑ , ΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ , 

ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ , 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ. 

 ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ , 

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 

 ΚΑΙ ∆ΕΙΤΕ ΤΟ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 

∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟ 
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Το ‘ξερες  Σελ.3 

Ανταπόκριση από 

Αθήνα  

Σελ.4  

Συνελήφθη ηµε-

δαπός  

Σελ. 5 

Κοινωνικά και 

άλλα  

Σελ. 6 

Γράψε µου ... Σελ.7-8 

Τοπικά νέα  Σελ. 8 

NASA  Σελ.9 

περιβάλλον Σελ. 10  

Πόσα γνωρίζε-
τε για το στα-

φύλι; 

Σελ. 

10-11 

Εκτός από την 

ύφεση µπορεί να 

φταίει και ο ήλιος. 

Σελ. 12 

Από αυτό το µήνα µας βρίσκετε και στο 

ΙΝΤΕRΝΕΤ 

Στην διεύθυνση  www.kiato.eu.  

Μενού «∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα»  , 

«Σικυώνα» , «Γονούσα»  

 ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΗ   ΓΟΝΟΥΣΑ    

και καρδιοπροστατευτική δράση. 
Μάλιστα έχει βρεθεί ότι τα λιπα-
ρά οξέα που περιέχονται στο 
κουκούτσι του σταφυλιού, µειώ-
νουν τη χοληστερίνη και βοη-
θούν στην πρόληψη καρδιαγγει-
ακών παθήσεων. Τα φλαβονοει-
δή που αφθονούν κι αυτά στο 
κόκκινο σταφύλι, ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστηµα, προ-
στατεύουν την καρδιά, τα αγγεί-
α και τους πνεύµονες και τονώνουν το δέρµα.  
Παράλληλα, το σταφύλι είναι εξαιρετικό µυικό 

και νευρικό τονωτικό και άριστο αποτοξινωτικό. 

Είναι καλή πηγή φυτικών ινών, οπότε συντε-

λούν στην καλή λειτουργία του εντέρου γι’ αυτό 

και θεωρείται φάρµακο κατά της δυσπεψίας, της 

δυσκοιλιότητας, της κολίτιδας και των αιµοροϊ-

δων. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε βιταµίνη 

C που ενισχύει το αµυντικό σύστηµα, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις ανάρρωσης και 

σε οξείες εµπύρετες καταστάσεις, ενώ ενισχύει 

και την απορρόφηση του επίσης περιεχόµενου 

σιδήρου οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 

περιπτώσεις αναιµιών.  

Παρόλα αυτά πρέπει να καταναλώνεται µε προ-

σοχή γιατί το ισοδύναµο φρούτου αντιστοιχεί σε 

µόλις 10-12 ρόγες! 

∆ιατροφική ετικέτα 

Μια µερίδα σταφυλιού (περίπου 100 γρ.) µας 

δίνει 65 µόλις θερµίδες, λιπαρά:0 γρ., χοληστε-

ρόλη: 0 γρ., υδατάνθρακες: 18 γρ., σάκχαρα: 

15 γρ., πρωτεϊνη: 1 γρ., φυτικές ίνες: 1 γρ., 

νερό: 80 ml, βιταµίνη Α: 70 I.U., ασβέστιο: 16 

mg και σίδηρο: 0,6 mg.  

Προϊόντα του σταφυλιού 

1.Κρασί: τα σάκχαρα που περιέχονται 

στο σταφύλι, µετατρέπονται µε αλκοολι-

κή ζύµωση σε οινόπνευµα. Οι πολυφαι-

νόλες του κρασιού ενισχύουν την άµυνα 

του οργανισµού έναντι των ελευ-

θέρων ριζών, ανεβάζουν τα επί-

πεδα της «καλής» (HDL) χολη-

στερόλης και µειώνουν τα αντί-

στοιχα της κακής (LDL), αραιώ-

νουν το αίµα και µειώνουν τον 

κίνδυνο αθηρωµάτωσης.  

2.Σταφίδα: αποξηραµένο προϊόν 

του σταφυλιού µε ανάλογη θρε-

πτική αξία καθώς περιέχει µεγα-

λύτερη ποσότητα ασβεστίου, σιδήρου και βιτα-

µίνης Α από ότι το φρέσκο σταφύλι.  

3.Χυµός σταφυλιού: λόγω της ποιότητας και 

του πλούτου του αποκαλείται 

«φυτικό γάλα» αλλά έχει αρ-

κετά υψηλή θερµιδική από-

δοση (200Kcal/ ποτήρι). Πε-

ριέχει πολλά φλαβονοειδή 

που βοηθούν στην πρόληψη 

των θροµβώσεων. Λόγω των 

αντισηπτικών του ιδιοτήτων, 

ο χυµός δρα κατά της υψη-

λής χοληστερόλης, του 

άσµατος, της δυσκοιλιότητας, των νεφρικών 

διαταραχών και των πεπτικών δυσλειτουργιών. 

Προϊόν του χυµού είναι το πετιµέζι που χρησι-

µοποιείται όπως το µέλι.  

Κοσµετολογία 

Το σταφύλι εκτός από τη διατροφή, βρίσκει τη 

θέση του σε πολλές προτάσεις της κοσµετολογί-

ας. 

Οι αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες του προστα-

τεύουν το κολλαγόνο και την ελαστίνη των ι-

στών, βοηθώντας στην διατήρηση της νεότητας 

και κατατάσσοντας το σταφύλι ανάµεσα στα πιο 

αποτελεσµατικά συστατικά ενάντια στη γήρανση  . 

Παράλληλα, λόγω των αποτοξινωτικών του ιδιοτήτων 

δίνει λάµψη στο δέρµα και βοηθάει στην καταπολέµη-

ση της κυτταρίτιδας. Στην σύγχρονη κοσµετολογία 

εκτός από τα πολύτιµα συστατικά του χρησιµοποιού-

νται και τα έλαια του κουκουτσιού του ως έλαια βά-

σης, λόγω της υψηλής πτητικότητάς τους.  

Συνταγή γλυκίσµατος µε σταφίδες 

Ένα εύκολο και θρεπτικό γλύκισµα που µπορούµε να 

φτιάξουµε µε παράγωγα σταφυλιού (σταφίδες) είναι 

και ο σιµιγδαλένιος χαλβάς. Για την παρασκευή αυτού 

του γλυκού θα χρειαστούµε: 1 φλιτζ. τσαγιού 

σπορέλαιο, 1 φλιτζ. σιµιγδάλι, ½ φλιτζ σουσάµι, 

1 φλιτζ. σταφίδες, 2 κουτ γλυκού κανέλα. Για το 

σιρόπι: 2 ½ φλιτζ. ζάχαρη, 4 φλιτζ. νερό, 1 

φλούδα κανέλα.  

Εκτέλεση 

Βάζουµε το λάδι στην κατσαρόλα, ρίχνουµε το 

σιµιγδάλι σταδιακά και το ανακατεύουµε 5 λεπτά µέ-

χρι να ροδίσει. Προσθέτουµε τις 

σταφίδες και το σουσάµι και τα 

ανακατεύουµε. Αποσύρουµε την 

κατσαρόλα, προσθέτουµε το σι-

ρόπι αφού έχει κρυώσει λίγο και 

ανακατεύουµε µε ξύλινο κουτάλι. 

Ξαναβάζουµε το µείγµα στη φω-

τιά να βράσει άλλα 5 λεπτά και 

µετά το αδειάζουµε σε φόρµα. 

Αφού κρυώσει το ξεφορµάρουµε 

και το πασπαλίζουµε µε κανέλα.  

Από τη ∆ρανίτσα Χριστίνα, ∆ιαιτολόγο–

∆ιατροφολόγο, µέλος της επιστηµονικής οµάδας 

diatrofi.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

   

Πόσα γνωρίζετε για το 

σταφύλι; 
Άµεσα συνδεδεµένο µε την ελληνική 
µυθολογία, τον θεό ∆ιόνυσο και το κα-
λοκαίρι, το στα-
φύλι πρωταγω-
νιστεί στην κα-
λοκαιρινή µας 
διατροφή και ε-
ντυπωσιάζει µε 
τα θρεπτικά συ-
στατικά του.. 
Η σχέση ανθρώπου-
αµπελιού χάνεται στο βάθος του χρόνου. Για 
τη διατροφή του ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε 
τα σταφύλια από την εποχή του ορείχαλκου. 
Σύµφωνα µε τη µυθολογία ο θεός ∆ιόνυσος το 
έφερε από την Ασία και κατέκτησε σπουδαία 
θέση στην ζωή της αρχαίας Ελλάδας, που τόσο 
ο ∆ιόνυσος όσο και οι περίφηµες τελετές του 
συνδέθηκαν αποκλειστικά µε το σταφύλι και 
ένα από τα προιόντα του, το κρασί. Γύρω στον 
15ο αιώνα π.Χ άρχισε να εξαπλώνεται και η 
καλλιέργεια του αµπελιού αποτελώντας µια 
από τις βάσεις της οικονοµίας του τόπου, όπως 
µαρτυρούν τα νοµίσµατα µε τις απεικονίσεις 
σταφυλιών. 

 

∆ιατροφική αξία 
Είναι εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο µε πληρέ-
στατη σύνθεση σε µεταλλικά άλατα και βιταµί-
νες. Πιο αναλυτικά το σταφύλι είναι πλούσιο 
σε βιταµίνη Α, βιταµίνη C καθώς και σε βιταµί-
νες του συµπλέγµατος Β, ενώ από µεταλλικά 
στοιχεία περιέχει ασβέστιο (Ca), φώσφορο (P), 
κάλιο (K) και σίδηρο (Fe). Είναι καλή πηγή 
υδατανθράκων λόγω των σταφυλοσακχάρων 
που περιέχει κι έτσι αποτελεί καλή πηγή ενέρ-
γειας για τον οργανισµό. 
Η βιταµίνη Α βοηθά στην καλή όραση ενώ οι 
ανθοκυανίνες (χρωστικές που βρίσκονται κυ-
ρίως στα κόκκινα σταφύλια) δυναµώνουν τα 
αγγεία των µατιών κι επιβραδύνουν την γή-
ρανση της όρασης και την ανάπτυξη παθήσε-
ων του αµφιβληστροειδούς.  
Εκτός από την προστατευτική τους δράση για 
την όραση, οι ανθοκυανίνες µαζί µε τις πολυ-
φαινόλες, λόγω των εξαιρετικά αντιοξειδωτι-
κών ιδιοτήτων τους, εµποδίζουν τη δηµιουργία 
και τη δράση των ελευθέρων ριζών, ενισχύουν 
τα τοιχώµατα των αγγείων και µειώνουν τις 
φλεγµονές, ασκώντας τόσο αντιγηραντική όσο 

Μια τεράστια φάλαινα στο          Μια τεράστια φάλαινα στο          Μια τεράστια φάλαινα στο          Μια τεράστια φάλαινα στο          

ΚορινθιακόΚορινθιακόΚορινθιακόΚορινθιακό 

Μια πτεροφάλαινα έκανε τις τελευταίες τρεις µέ-

ρες την εµφάνισή της στα νερά του Κορινθιακού 

Κόλπου, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυ-

χία σε κατοίκους και λουόµενους. 

Το τεράστιο θηλαστικό εθεάθη για τελευταία φο-

ρά χθες το απόγευµα στο Πόρτο Γερµενό, σε κο-

ντινή απόσταση από την ακτή. 

Ο υπεύθυνος της οργάνωσης 

“Αρχιπέλαγος,    Θοδωρής Τσιµπίδης,Θοδωρής Τσιµπίδης,Θοδωρής Τσιµπίδης,Θοδωρής Τσιµπίδης, λέει ότι η πα-

ρουσία της πτεροφάλαινας στα νερά του Κοριν-

θιακού δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία και 

συµπληρώνει πως το τεράστιο θαλάσσιο θηλα-

στικό δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα. 

“Είναι φυσιολογικό, αν και όχι συχνό να εµφανί-

ζονται φάλαινες στα νερά του Κορινθιακού 

ΠληθυσµοίΠληθυσµοίΠληθυσµοίΠληθυσµοί 

Άλλωστε, στην Ελλάδα ζουν οι τελευταίοι σηµα-

ντικοί πληθυσµοί θαλάσσιων θηλαστικών της Με-

σογείου. Εκτιµώ ότι το ζώο αυτό εντόπισε αυξη-

µένη ποσότητα τροφής στον Κορινθιακό. 

Είναι βέβαιο πως δεν έχει αποπροσανατολιστεί 

και σε λίγες µέρες θα ξαναβγεί στο πέλαγος. Σε 

κάθε περίπτωση, είναι ευτύχηµα ότι µπορούµε 

ακόµα να βλέπουµε τέτοια ζώα στις ελληνικές 

θάλασσες”, τονίζει. 

 ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΗ   ΓΟΝΟΥΣΑ    
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ΣΕΡΓΙΑΝΙΖΟΝΤΑΣ....... 

- Κάθε λεπτό, 5 άνθρωποι παγκοσµίως µεταξύ 
10-24 ετών µολύνονται µε τον ιό HIV 
- Υπολογίζεται ότι 10%-15% της πληροφο-
ρίας που βρίσκεται στον κόσµο έχει ψηφικο-
ποιηθεί 
- Μια αγελάδα παράγει 200 φορές περισσότερα 
αέρια κάθε µέρα από έναν άνθρωπο 
- Το 1880 ο Σίγκµουντ Φρόϋντ έγραψε µια σει-
ρά από κείµενα στα οποία εξυµνούσε την πιθα-
νή χρήση της κοκαϊνης για τη θεραπεία της κα-
τάθλιψης, του αλκοολισµού και του εθισµού 
στην µορφίνη 
- Το 1993 υπολογίστηκαν περίπου 64 εκατοµ-
µύρια γάτες στις Ηνωµένες Πολιτείες 
- Αµερικανική και ελβετική κοινοπραξία σκό-
πευε να επενδύσει 500 εκατοµµύρια δολάρια, 
για την - κατασκευή της ρεπλίκας του 
"Τιτανικού", µε αφορµή την 90ή επέτειο του 
ναυαγίου, το 2002 
- Aν και ο πλυθυσµός της Kίνας ξεπερνά το 1 
δισεκατοµµύριο, τα επίθετα είναι κάτι πε-
ρισσότερο από διακόσια 
- Αν χαθεί η πίεση της καµπίνας ενός αεροπλά-
νου, ο επιβάτης µπορεί να διατηρήσει τις αισθή-
σεις του µόλις για 18 δευτερόλεπτα 
- Για να καταφέρει να περπατάει µε τον περίφη-
µο σέξι τρόπο της, η Μέριλιν Μονρόε είχε πριο-
νίσει ένα κοµµάτι από το τακούνι του ενός πα-
πουτσιού της 
- Ένα στα δέκα σκυλιά ∆αλµατίας γεννιέται 
κουφό, ενώ τα σκυλιά της ράτσας αυτής δεν 
έχουν την ικανότητα να αποβάλλουν τα ούρα 
εντελώς. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει ν' ακολου-
θούν ειδική δίαιτα, µε λίγες πρωτεΐνες. 
- Ένα τυπικό κρεβάτι "φιλοξενεί" περίπου 6 
δισεκατοµµύρια κοµµατάκια σκόνης. Γενι-
κότερα, το 70% της σκόνης που υπάρχει σ' ένα 

οποιοδήποτε σπίτι προέρχεται από νεκρές φολί-
δες ανθρώπινου δέρµατος. 

-Ένας άνθρωπος έχει τις ίδιες πιθανότητες να 
σκοτωθεί από κεραυνό όσες έχει να σκοτωθεί 
πέφτοντας από το κρεββάτι: Mία στα 
2.000.000. Oι πιθανότητες να πεθάνει από δά-
γκωµα φιδιού είναι 1 στα 3.000.000. 
- Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να σκο-
τωθεί κάποιος από φελλό σαµπάνιας παρά από 
δηλητηριώδη αράχνη. 
- Επειδή οι πατάτες δεν αναφέρονται στη Βίβλο, 
οι Σκωτσέζοι για πολλούς αιώνες δεν τις 
έτρωγαν. 
- H ανθρώπινη καρδιά δηµιουργεί τόση πίεση 
στο αίµα που αυτό θα µπορούσε φεύγοντας 
από την καρδιά να αναπηδήσει σε ύψος 10 
µέτρων. 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ  

Έκθεση τοπικών προϊόντων. 

Συνεχίζοντας και φέτος την παράδοση θα πραγµατοποιήσουµε  την τέταρτη 

έκθεση τοπικών προϊόντων στο µοναστήρι της Παναγίας της Λέχωβας . Στόχος 

µας να προβάλουµε τον τόπο µας και τα προϊόντα µας καθώς και τους τοπικούς 

παραγωγούς που προσφέρουν τα προϊόντα τους.  

Στον πάγκο του συλλόγου µας θα προσφέρονται ντόπια κεράσµατα δωρεάν και 

οι επισκέπτες θα µπορούν να δοκιµάσουν τα προϊόντα του τόπου µας. 

Θα πραγµατοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση του συλλόγου. ∆ώρο ένα γουρουνόπουλο, τιµή 

λαχνού 1 ευρώ.                  



     ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Παρακολουθώ σε επανάληψη εκποµπή της ΤΒ 

που παρουσιάζει ταξιδιωτικούς προορισµούς 

στην Ελλάδα. Το συνεργείο έχει πάει λοιπόν σε 

ένα όµορφο νησί των Κυκλάδων και η παρου-

σιάστρια της εκποµπής µας ενηµερώνει µε εν-

θουσιασµό ότι εδώ οι κάτοικοι είναι φιλόξενοι, 

ευγενικοί, ευχάριστοι και χαµογελαστοί!!! 

Μα σε άλλη Ελλάδα ζουν αυτοί;;;;Γιατί καλή µου 

παρουσιάστρια δεν λες ότι εκεί οι άνθρωποι 

είναι ακόµη ψυχικά υγιείς και ότι εµείς εδώ οι 

συγκάτοικοι στην τρέλα της Αθήνας µια παρά-

κρουση την φέρουµε από την πρώιµη ηλικία 

µας και καθώς µεγαλώνουµε, οι νευρώσεις και 

οι φοβίες µας πολλαπλιασάζονται µε γεωµετρι-

κή πρόοδο;;;!!!!  

Το φυσιολογικό έγινε φολκλόρ.....Και τώρα ενό-

ψει καλοκαιριού που θα γεµίσουµε µε τις νευ-

ρώσεις µας τα όµορφα σοκάκια των νησιών του 

Αιγαίου/Ιονίου, καθόλου µην σας κακοφαίνεται 

που στο τέλος πια του καλοκαιριού οι ντόπιοι 

µετρούν τις µέρες να τους αδειάσουµε την γω-

νιά.... 

Γιατί και στις διακοπές µας *κουβαλάµε το υπε-

ροπτικό ύφος του τα-ξέρω-όλα, *είµαστε σε α-

πόλυτη ετοιµότητα να µαλλιοτραβηχτούµε στην 

ουρά του φούρναρη µε την άλλη «Αθηναία» 

που µας πήρε την σειρά, *ανταλλάσουµε µού-

ντζες καθώς οδηγούµε τα τζίπ µας σε στενούς 

δρόµους που φτιάχτηκαν για γαϊδουράκια-και 

όχι για γαϊδούρια που είµαστε εµείς, *µιλάµε µε 

υφάκι στα έφηβα γκαρσόνια της ταβέρνας και 

στο τέλος *βρίζουµε που οι πλακόστρωτοι δρό-

µοι χάλασαν τα τακούνια που αγοράσαµε στις 

εκπτώσεις από τον Χαραλά στην Ερµού και δεν 

προλάβαµε να τα χαρούµε...... 

Βέβαια δεν 

θα παραλεί-

ψουµε να 

φωτογραφη-

θούµε στα 

αξιοθέατα 

του νησιού 

καθώς θα 

πέφτει ο ήλιος, για να ικανοποιήσουµε την αυ-

ταρέσκεια µας µε µια όµορφη κορνίζα στην βι-

βλιοθήκη του σαλονιού, που θα βλέπουµε τον 

χειµώνα για να λέµε στους επισκέπτες µας τι 

ωραία που περάσαµε-ενώ στην πραγµατικότη-

τα θα θυµόµαστε µόνον πόσα λεφτά ξοδέψαµε 

και ακόµη πληρώνουµε σε έντοκες δόσεις.  

΄Οµως γλυκιά µου εσύ-και γλυκό µου εγώ-κάθε 

χρόνο το ίδιο «άρρωστοι» φύγαµε και το ίδιο 

«άρρωστοι» γυρίσαµε.....΄ Οµως δεν θα πω 

περισσότερα γιατί θα έρθει το φθινόπωρο µετά 

και έέέέέχουµε να τραβήξουµε, µέσα µας και 

έξω µας, πολλά............  

ΣΕΛ  4  
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∆εκαπενταύγουστος  

 

Η εθνική µας γιορτή. Και πώς 
να µην είναι αφού γιορτάζει η 
µισή Ελλάδα.  

Χρόνια πολλά λοιπών σε 
όλους τους εορτάζοντες .. 

Μαρίες , ∆έσποινες , Παναγιώ-
τες , Παναγιώτηδες . 

Ξεχωριστές ευχές να στείλουµε 
στις δικές µας Μαρίες, Μαρία 
Σαρχάνη και Μαρία Γιαννάκα-
ρου , καθώς και στον νέο πρό-
εδρο του συλλόγου Παναγιώτη 
Καλαντζή.   

Τι γνωρίζει η NASA και       

προειδοποιεί τον κόσµο;  

Από τις 9 Ιουνίου 2011 υπάρχει στην επίσηµη ιστοσε-

λίδα της NASA ένα video, µε µήνυµα του γενικού διευ-

θυντή της, στο οποίο προτρέπει τους υπαλλήλους της 

να εκπονήσουν ο καθένας τους, ένα οικογενειακό πλά-

νο επιβίωσης, για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Κάθε χρόνο γίνονται παρόµοιες "ασκήσεις πληθυ-

σµού" στις ΗΠΑ, από κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά 

ποτέ η ίδια η NASA δεν κατέφυγε σε τέτοιες µεθόδους 

ενηµέρωσης και προτροπής του προσωπικού της. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν αρκέστηκε 

στην ενηµέρωση του προσωπικού µε e-mail, αλλά 

ανέβηκε το συγκεκριµένο βίντεο στην ιστοσελίδα της, 

ώστε - προφανώς - να γίνει ευρέως γνωστό. 

Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συµπέρασµα πως κάτι 

περιµένουν να συµβεί. Κάτι πολύ ισχυρό και δύσκολα 

αντιµετωπίσιµο. ∆εν εξηγείται αλλιώς, τόση ανησυχία, 

που µέρα µε τη µέρα παίρνει όλο και πιο επίσηµους 

τόνους. 

 

∆είτε το βίντεο και µετά αναλογιστείτε γιατί εδώ και 

λίγο καιρό, συνεχώς και µε κάθε τρόπο, προετοιµά-

ζουν τον κόσµο (επισήµως, πλέον) για εξωγήινες 

"απειλές" ή φυσικές καταστροφές, µέσα από το διαδί-

κτυο, τις εφηµερίδες, τις κινηµατογραφικές ταινίες 

κλπ.  Μήπως άρχισε κάποιο είδος αντίστροφης µέτρη-

σης και για ποιους χτυπάει η καµπάνα; Μήπως προ-

σπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσµο, που 

υποφέρει κάτω από τις προσταγές της παγκοσµιοποί-

ησης και εξεγείρεται;    

Το link url µε την είδηση από το site της Nasa είναι το: http://

www.nasa.gov/centers/hq/emergency/personalPreparedness/

index.html 

 

Ο τίτλος του  άρθρου είναι : Family/Personal Preparedness 
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Μια ενδιαφέρουσα προσφορά στην τοπική 

κοινωνία της Γονούσας με πολλούς αποδέκτες και 

έξω από αυτή. 

Η έκδοση αυτή απαιτεί  χρόνο και κόπο . 

Καλή δύναμη στους συντελεστές . Θα ήθελα περισ-

σότερη λαογραφία από τις σελίδες της. Ιστορίες 

του παρελθόντος ξεχασμένες από τους παλιούς και 

άγνωστες στους νέους που εξιτάρουν το πνεύμα 

για μάθηση και αναζήτηση.  

 

 

                   ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
    

Ένα ευχάριστο χρώµα µέσα στην τόση 

κιτρινίλα που µας πνίγει ……. 

Συνεχίστε έτσι ….. 

Συγχαρητήρια…… 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ  

     ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ   

 
 

Σαν Λιοπεσιώτης και µέλος του πολιτιστικού συλλό-
γου θεωρώ υποχρέωση µου να συγχαρώ την εφη-
µερίδα  µας για την συµπλήρωση ενός χρόνου 
έκδοση της . Θέλω  να εκφράσω τις θερµές µου ευ-
χές για την πρωτοβουλία αυτή και για την συνέχιση 
και ευόδωση του έργου που επιτελεί. Να συγχαρώ 
τους συντελεστές για το βαρύ έργο της έκδοσης και 
σύνταξης της εφηµερίδας . 

Σαν Λιοπεσιότες αισθανόµαστε περήφανοι όταν 
βλέπουµε την εφηµερίδα να κυκλοφορεί σε µια κοι-
νωνία 15 χιλιάδων κατοίκων και να προβάλει τα θέ-
µατα του χωριού µας. 

Αισθάνοµαι υπερήφανος και χαρούµενος όταν προ-
µηθεύοµαι την εφηµερίδα από τον συντοπίτη µας 
Χαράλαµπο Αναστασίου, ο οποίος επιτελεί ένα 
θαυµάσιο έργο , διανέµοντας την εφηµερίδα µας . 

Είναι καιρός και καθήκον κάθε Λιοπεσιώτη να στη-
ρίξει ηθικά και οικονοµικά το «Σεργιάνι» όπως του 
αξίζει . 

 

Με εκτίµηση 

Αλέκος Λάδάς 

ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ.... ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ    

Από τον Εκπρόσωπο Τοπ. Κοινότητας Γονούσας 
Φάνη Αναστασίου 
  
Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά που 
συγκρότησαν το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
πολιτιστικού Συλλόγου και να τους ευχηθώ καλή 
επιτυχία στο έργο που ανέλαβαν. 

1)     Την Κυριακή 7 Αυγούστου µε πρω-
τοβουλία της Σικυώνιας Περιβαλλοντικής 
Πολιτιστικής Εταιρίας (ΣΙ.Π.Π.Ε.) και µε 
την συνεργασία της πυροσβεστικής Κιά-
του πραγµατοποιήθηκε στο ∆άσος της 
Βελίνας εκπαιδευτική άσκηση πυρόσβε-
σης σε εθελοντικές οµάδες πυρασφάλειας 
τοπικών διαµερισµάτων του ∆ήµου. Από 
την οµάδα του χωριού µας είχαµε πάει 
εγώ µαζί µε τον κ. Μαρίνη Εκεί µας έγινε 
ενηµέρωση από αξιωµατικό της πυρο-
σβεστικής για τεχνικά θέµατα όσο αφορά 
τις αντλίες πυρόσβεσης καθώς και τον 
τρόπο προσέγγισης και κατάσβεσης µιας 
πυρκαγιάς. Ο ∆ιοικητής της πυροσβεστι-
κής κ. Σωτηράκος Παν, τόνισε τον ουσια-
στικό ρόλο που µπορεί να έχει µια οµάδα 
πυρόσβεσης τόσο στο να προλάβει µια 
µικρή πυρκαγιά στο ξεκίνηµα της , όσο 
και στην περαιτέρω βοήθεια που µπορεί 
να προσφέρει στην πυροσβεστική.. 
2)     Την Τρίτη 9 Αυγούστου κλιµάκιο µη-
χανικών της Τεχν. Υπηρεσίας του ∆ήµου 
µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο κ. Σπύρο 
Σταµατόπουλο επισπευστήκαν το χωριό 
µας. Μεταβήκαµε στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
που στεγάζει τα Κοινοτικά γραφεία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου και το Ιατρείο και 
έγινε καταγραφή των προβληµάτων του 
χώρου. (∆ιαρροή στέγης – διαµόρφωση 
προαύλιου χώρου – επισκευή παιδικής 
χαράς ). Στην συνέχεια µεταβήκαµε στην 
κεντρική πλατεία , και πάνω βρύση όπου 
και εκεί κατέγραφαν τα προβλήµατα σχε-
τικά µε το ετοιµόρροπο οίκηµα πάνω από 
την πλατεία , τον δρόµο πάνω βρύση ρέ-
µα τσαγρίνας , και η ανάπλαση της πάνω 
βρύσης. Τέλος µεταβήκαµε στην εκκλησία 
της Αγ. Παρασκευής όπου υπάρχει το 
παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο και συζητήθηκε η 
δυνατότητα για την επισκευή και ανάπλα-
ση του. Ο κ. ∆ήµαρχος υποσχέθηκε για 
την δροµολόγηση της επίλυσης των πα-
ραπάνω προβληµάτων.   

 ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΗ   ΓΟΝΟΥΣΑ    
ΣΕΛ  5  

• ΨΗΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ  

• ΨΗΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ  

• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ     

   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 

ΓΟΝΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΤΗΛ.  2742 0 51296 

  

Συνελήφθη ηµεδαπός Συνελήφθη ηµεδαπός Συνελήφθη ηµεδαπός Συνελήφθη ηµεδαπός 

για καλλιέργεια          για καλλιέργεια          για καλλιέργεια          για καλλιέργεια          

κάνναβης.κάνναβης.κάνναβης.κάνναβης.    

Κατασχέθηκαν τριάντα τέσσερα (Κατασχέθηκαν τριάντα τέσσερα (Κατασχέθηκαν τριάντα τέσσερα (Κατασχέθηκαν τριάντα τέσσερα (34) 34) 34) 34) φυτά κάν-φυτά κάν-φυτά κάν-φυτά κάν-

ναβης και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.ναβης και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.ναβης και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.ναβης και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. 

Μετά από συντονισµένες Αστυνοµικές ενέργει-

ες, συνελήφθη, χθες (01-8-2011), το απόγευµα, 

στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σουλίου του ∆ήµου 

Σικυωνιών Κορινθίας, από Αστυνοµικούς του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Κιάτου Κορινθίας , ένας 

(1) 52χρονος ηµεδαπός, για καλλιέργεια κάννα-

βης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

Όπως προέκυψε από την Αστυνοµική έρευνα, 

σε Τοπικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Σικυωνιών 

Κορινθίας, όπου διέµενε ο 52χρονος, πλησίον 

της οικίας του, είχε εκχερσώσει - διαµορφώσει 

χώρο, εντός του οποίου καλλιεργούσε τριάντα 

τέσσερα (34) φυτά κάνναβης ύψους από (0,80µ) 

εκατοστά έως (1,70µ) εκατοστά, εννέα (9) από 

τα οποία είχε εκριζώσει και αποξηράνει µε 

σκοπό την πώληση τους. 

Επιπρόσθετα, ο ανωτέρω 52χρονος παρέδωσε 

στους Αστυνοµικούς, οι οποίοι και κατάσχεσαν: 

Μία (1) αυτοσχέδια συσκευασία από αλουµινό-

χαρτο που περιείχε αποξηραµένη κάνναβη βά-

ρους 4,8 γραµµαρίων. 

Ένα (1) µεταλλικό κουτάλι µε υπολείµµατα η-

ρωίνης. 

Τα φυτά κάνναβης εκριζωθήκαν και κατασχέ-

θηκαν. 

Ο 

συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Κορίνθου. 

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνοµικό Τµήµα 

Κιάτου Κορινθίας. 

 



ΣΕΛ  6  

ΤΕΥΧΟΣ  13  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ... 

Εκλογές  

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που αναδείχτηκε από τις 

εκλογές που έγιναν την Κυριακή 7 Αυγούστου, μετά 

την πρώτη αναβολή λόγω λόγω μη απαρτίας , αποτε-

λείτε από τους  

Παναγιώτη Καλαντζή πρόεδρο  

Εμμανουέλα Σαρχάνη αντιπρόεδρος  

Γιώργο Παπακωνσταντίνου ταμία  

Βίκυ Σαρχάνη γραμματέα  

Σωτήρη Καρμόγιαννη μέλος  

Χρήστο Καραγιάννη 1ον αναπληρωματικό μέλος.  

Γιώργο Δημόπουλο 2ον αναπληρωματικό μέλος  

Το εκλεκτικό συμβούλιο αποτελείτε από τους  

Αναστασία Στέφα,  Φωτεινή Μπουγιούκου και 

 Βασίλη Καλαντζή . 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου είναι η αποκατάσταση των 

ζημιών του οικήματος που στεγάζει τα γραφεία της 

κοινότητας και του συλλόγου και το ιατρείο ,καθώς 

και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης η 

συνέχιση της εφημερίδας μας είναι ένας από τους 

κυρίους στόχους για την επόμενη διετία .    

Το Δ.Σ του συλλόγου    

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΖΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

      ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ  

    ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΗΛ. 2742 0 51600  

                 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
της γενικής συνέλευσης του συλλόγου µας που 
πραγµατοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου , στα γρα-
φεία του συλλόγου µας ,και την  εκλογή του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ,θεωρώ υποχρέωση µου 
να συγχαρώ όλα τα παιδιά µε πρώτο τον πρόε-
δρο Παναγιώτη Καλαντζή και να τους ευχηθώ 
καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβαν . Εύχοµαι  
να είναι αγαπηµένοι και να βοηθήσουν και αυτοί 
να πάει ο σύλλογος µας µπροστά για το καλό του 
χωρίου µας. 

Θέλω να διαβεβαιώσω ότι εµείς θα είµαστε στο 
πλευρό τους για κάθε δυσκολία που θα παρουσι-
αστεί . 

Με ειλικρινείς χαιρετισµούς 

Αλέκος  Λαδάς  

ΣΕΛ  7   ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΗ   ΓΟΝΟΥΣΑ    

ΚΛΕΙΣΑΜΕ 1 ΧΡΌΝΟ  
 
Σας ευχαριστούµε όλους για την συ-

µ!αράσταση και την αντα!όκριση στην 
!ροσ!άθεια µας αυτή. Το εγχείρηµα αυτό 
δεν είναι εύκολο, δεδοµένου ότι δεν είµα-
στε δηµοσιογράφοι αλλά ελ!ίζουµε ότι το 
µεράκι µας αντισταθµίζει τα ό!οια µειονε-
κτήµατα έχουµε.  

Θα θέλαµε !ιο ενεργή συµµετοχή α-
!ό τους αναγνώστες µας στο µέλλον. Σχόλι-
α, α!όψεις, άρθρα και !αρατηρήσεις είναι 
!άντα ευ!ρόσδεκτα. Βοηθήστε µας να γί-
νουµε καλύτεροι .  

Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλουµε 
σε όλους εσάς για τα καλά σας λόγια αλλά 
και σε κά!οια άτοµα !ου ανελλι!ώς !ρο-
σφέρουν την βοήθεια τους.  

Ευχαριστούµε α!ό καρδιάς τον Χα-
ράλαµ!ο Αναστασίου !ου διανέµει την ε-
φηµερίδα στο Κιάτο, τον Χρήστο Καλαντζή 
του Παναγιώτη ο ο!οίος µας !αραχώρησε 
χώρο στην ιστοσελίδα του και αναρτήσαµε 
την εφηµερίδα µας , την Μαρία Γιαννάκα-
ρου !ου ανελλι!ώς µας στέλνει τα νέα α!ό 
την Αθήνα, αλλά και όλους τους φίλους !ου 
µας στέλνουν τα ενδιαφέροντα άρθρα.  

 
Η συντακτική οµάδα   

 
 
 
Ο !ολιτιστικός σύλλογος Γονούσας εί-

ναι µια οµάδα δραστήριων ανθρώ!ων µε  µεγά-
λη αγά!η για τον τό!ο τους . Η  αγά!η τους αυ-
τή εκφράζεται µέσα κοινωνική !ροσφορά, α!ό 
αξιόλογες εκδηλώσεις αλλά και α!ό την έκδοση 
της εφηµερίδας «Σεργιάνι στη Γονούσα» , !ου 
έχω αυτή την στιγµή στα στα χέρια µου και !ου 
η ύλη της είναι  ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για 
ανθρώ!ους όλων των ηλικιών . 

Εύχοµαι τα µέλη του συλλόγου να συνε-
χίσουν µε το ίδιο µεράκι τις δράσεις τους και ο 
∆ήµος , στο !λαίσιο των δυνατοτήτων του , θα 
είναι στο !λευρό τους .  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ. 
    
    
    
Θα ήθελα να συγχαρώ τα µέλη του Πολιτι-Θα ήθελα να συγχαρώ τα µέλη του Πολιτι-Θα ήθελα να συγχαρώ τα µέλη του Πολιτι-Θα ήθελα να συγχαρώ τα µέλη του Πολιτι-

στικού Συλλόγου Γονούσας για την πρωτοβουλία  στικού Συλλόγου Γονούσας για την πρωτοβουλία  στικού Συλλόγου Γονούσας για την πρωτοβουλία  στικού Συλλόγου Γονούσας για την πρωτοβουλία  
τους να εκδώσουν την εφηµερίδα το τους να εκδώσουν την εφηµερίδα το τους να εκδώσουν την εφηµερίδα το τους να εκδώσουν την εφηµερίδα το ««««ΣεργιάνιΣεργιάνιΣεργιάνιΣεργιάνι»»»» . . . .    

Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στην πολι-Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στην πολι-Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στην πολι-Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στην πολι-
τιστική ανάπτυξη και προβολή των δηµοτικών δια-τιστική ανάπτυξη και προβολή των δηµοτικών δια-τιστική ανάπτυξη και προβολή των δηµοτικών δια-τιστική ανάπτυξη και προβολή των δηµοτικών δια-
µερισµάτων αλλά και ολόκληρου του δήµου . Απο-µερισµάτων αλλά και ολόκληρου του δήµου . Απο-µερισµάτων αλλά και ολόκληρου του δήµου . Απο-µερισµάτων αλλά και ολόκληρου του δήµου . Απο-
τελούν κίνητρο για όλους τους νέους που κατάγο-τελούν κίνητρο για όλους τους νέους που κατάγο-τελούν κίνητρο για όλους τους νέους που κατάγο-τελούν κίνητρο για όλους τους νέους που κατάγο-
νται από την Γονούσα  να συµµετέχουν στα πολιτι-νται από την Γονούσα  να συµµετέχουν στα πολιτι-νται από την Γονούσα  να συµµετέχουν στα πολιτι-νται από την Γονούσα  να συµµετέχουν στα πολιτι-
στικά δρώµενα του χωριού τους.στικά δρώµενα του χωριού τους.στικά δρώµενα του χωριού τους.στικά δρώµενα του χωριού τους.    

Επιπλέον προβάλλονται  τα προβλήµατα Επιπλέον προβάλλονται  τα προβλήµατα Επιπλέον προβάλλονται  τα προβλήµατα Επιπλέον προβάλλονται  τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες οι ο-που αντιµετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες οι ο-που αντιµετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες οι ο-που αντιµετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες οι ο-
ποίες  πλέον αποτελούν  µέρος του νέου Καποδι-ποίες  πλέον αποτελούν  µέρος του νέου Καποδι-ποίες  πλέον αποτελούν  µέρος του νέου Καποδι-ποίες  πλέον αποτελούν  µέρος του νέου Καποδι-
στριακού ∆ήµου . στριακού ∆ήµου . στριακού ∆ήµου . στριακού ∆ήµου .     

    
Με  εκτίµηση                                                  Με  εκτίµηση                                                  Με  εκτίµηση                                                  Με  εκτίµηση                                                  

Ο πρόεδρος του εµπορικού συλλόγου  Κιάτου Ο πρόεδρος του εµπορικού συλλόγου  Κιάτου Ο πρόεδρος του εµπορικού συλλόγου  Κιάτου Ο πρόεδρος του εµπορικού συλλόγου  Κιάτου     

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ     
    
    

To To To To σεργιάνι µας στο κόσµο … µέσα από µία σεργιάνι µας στο κόσµο … µέσα από µία σεργιάνι µας στο κόσµο … µέσα από µία σεργιάνι µας στο κόσµο … µέσα από µία 

καλαίσθητη εφηµερίδα καλαίσθητη εφηµερίδα καλαίσθητη εφηµερίδα καλαίσθητη εφηµερίδα 12121212 σελίδων. Μπράβο στον  σελίδων. Μπράβο στον  σελίδων. Μπράβο στον  σελίδων. Μπράβο στον 

πολιτιστικό σύλλογο Γονούσας που έχει καταφέρει πολιτιστικό σύλλογο Γονούσας που έχει καταφέρει πολιτιστικό σύλλογο Γονούσας που έχει καταφέρει πολιτιστικό σύλλογο Γονούσας που έχει καταφέρει 

να εκδίδει το Σεργιάνι και να δίνει µια ξεχωριστή να εκδίδει το Σεργιάνι και να δίνει µια ξεχωριστή να εκδίδει το Σεργιάνι και να δίνει µια ξεχωριστή να εκδίδει το Σεργιάνι και να δίνει µια ξεχωριστή 

νότα ενηµέρωσης όχι µόνο στη Γονούσα αλλά σε νότα ενηµέρωσης όχι µόνο στη Γονούσα αλλά σε νότα ενηµέρωσης όχι µόνο στη Γονούσα αλλά σε νότα ενηµέρωσης όχι µόνο στη Γονούσα αλλά σε 

ολόκληρη την περιοχή µας. Στα χωριά µας πλέον ολόκληρη την περιοχή µας. Στα χωριά µας πλέον ολόκληρη την περιοχή µας. Στα χωριά µας πλέον ολόκληρη την περιοχή µας. Στα χωριά µας πλέον 

το µόνο ζωντανό κύτταρο που έχει αποµείνει είναι το µόνο ζωντανό κύτταρο που έχει αποµείνει είναι το µόνο ζωντανό κύτταρο που έχει αποµείνει είναι το µόνο ζωντανό κύτταρο που έχει αποµείνει είναι 

κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι που µέσα από διά-κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι που µέσα από διά-κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι που µέσα από διά-κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι που µέσα από διά-

φορες δραστηριότητες ,όπως η έκδοση αυτής της φορες δραστηριότητες ,όπως η έκδοση αυτής της φορες δραστηριότητες ,όπως η έκδοση αυτής της φορες δραστηριότητες ,όπως η έκδοση αυτής της 

εφηµερίδας, προσπαθούν να αµυνθούν στην σηµε-εφηµερίδας, προσπαθούν να αµυνθούν στην σηµε-εφηµερίδας, προσπαθούν να αµυνθούν στην σηµε-εφηµερίδας, προσπαθούν να αµυνθούν στην σηµε-

ρινή λαίλαπα και την ισοπέδωση όλων εκείνων ρινή λαίλαπα και την ισοπέδωση όλων εκείνων ρινή λαίλαπα και την ισοπέδωση όλων εκείνων ρινή λαίλαπα και την ισοπέδωση όλων εκείνων 

των χαρακτηριστικών  γνωρισµάτων µιας  Ελληνι-των χαρακτηριστικών  γνωρισµάτων µιας  Ελληνι-των χαρακτηριστικών  γνωρισµάτων µιας  Ελληνι-των χαρακτηριστικών  γνωρισµάτων µιας  Ελληνι-

κής τοπικής κοινωνίας . Προσωπικά εκτιµώ πως κής τοπικής κοινωνίας . Προσωπικά εκτιµώ πως κής τοπικής κοινωνίας . Προσωπικά εκτιµώ πως κής τοπικής κοινωνίας . Προσωπικά εκτιµώ πως 

θα πρέπει να συνεχίσετε την έκδοση της εφηµερί-θα πρέπει να συνεχίσετε την έκδοση της εφηµερί-θα πρέπει να συνεχίσετε την έκδοση της εφηµερί-θα πρέπει να συνεχίσετε την έκδοση της εφηµερί-

δας µε το ίδιο µεράκι την ίδια αντικειµενική και δας µε το ίδιο µεράκι την ίδια αντικειµενική και δας µε το ίδιο µεράκι την ίδια αντικειµενική και δας µε το ίδιο µεράκι την ίδια αντικειµενική και 

κριτική κάλυψη των γεγονότων . κριτική κάλυψη των γεγονότων . κριτική κάλυψη των γεγονότων . κριτική κάλυψη των γεγονότων .     

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας εύ-Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας εύ-Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας εύ-Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας εύ-

χοµαι να έχει διάρκεια .χοµαι να έχει διάρκεια .χοµαι να έχει διάρκεια .χοµαι να έχει διάρκεια .    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΣΕΛΑΣ     

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ         

 
 
Αναμφισβήτητα αξίζουν συγχαρητήρια 

στα παιδιά του συλλόγου για το «Σεργιάνι». 

Ευχόμαστε να βρεθούν συνεχιστές σε 

αυτή την προσπάθεια .    

Και πάλι συγχαρητήρια  

ΝΙΚΟΣ , ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΛΑΦΑΚΗΣ    

 

 

ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ.... 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑ∆ΑΣ 

ΑΓΟΡΕΣ—ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

• ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

• ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ  

• ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

• ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ   

ΕΧΕΜΥΘΙΑ  

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΦΙΛΥΡΑ 4 ΚΙΑΤΟ 

ΤΗΛ  2742 0 26995 

ΚΙΝ.6946173409 


