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 α n σελ. 14

 α n σελ. 13
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

 α n σελ. 8-9

Γιατί εμπιστεύεστε τα 
παιδιά σας στα Κ.Ξ.Γ. PALSO

Βραβεύτηκε 
η "ΚΟμΕνΤιΑ"Εγγραφές στις Ακαδημίες Βόλεϊ 

ΑΠι & Παμβοχαϊκού

Στη Βόχα ελληνίστρια καθηγήτρια 
πανεπιστημίου της Γεωργίας

ΟΡΚωμΟΣιΑ μΕΤΑ 
ΤΟ μΠΑΧΑΛΟ!

Με σωρεία λαθών η πρώτη απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών!

Έδινε 13 έδρες στον συνδυασμό του δημάρχου και 15 στην μειοψηφία!!!
Στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζευγολατιού έγινε η ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχόντων!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Στο κατάμεστο Αποστολοπούλειο 
και παρουσία του Αρχιεπισκόπου 

η ορκωμοσία α n σελ. 6-7

σελ. 2-5
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Το τραγικότερο όλων ήταν 
ότι ενώ ο δήμος Βέλου-Βό-
χας έχει δημοτικό συμβούλιο 
27μελές και οι έδρες κατανέ-
μονται 16 στο συνδυασμό του 
δημάρχου και 11 στην μειο-
ψηφία, η απόφαση στερού-

σε την πλειοψηφία από τον 
δήμαρχο, δίνοντας 13 έδρες 
στον Αννίβα Παπακυριάκο 
και 15 στην μειοψηφία!!! Οι 
δικαστές με ένα πανελλή-
νιας (ίσως και παγκόσμιας) 
πρωτοτυπίας σκεπτικό στε-

ρούσαν από τον επιτυχόντα 
συνδυασμό την πλειοψηφία!!! 
Κι εδώ δημιουργείται ένα 
τεράστιο ερωτηματικό, διότι 
πέρα από την τραγική καθυ-
στέρηση στην δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων γίνο-

νται λάθη που δεν αρμόζουν 
ούτε σε μαθητές της τρίτης 
Δημοτικού! Στην συνέχεια 
της απόφασης το μπάχαλο 
συνεχιζόταν: στον δεύτερο 
συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» δί-
νονταν 6 έδρες (από τις 4 που 

δικαιούται) και στον τρίτο 
συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» από 4 
έδρες του καταμέριζε 5! 

Τέλος, λες και οι δικαστές 
δεν είχαν διαβάσει ποτέ το 
νόμο περί εκλογής των δη-
μοτικών συμβούλων, δεν 
ανακηρύσσονταν οι αρχη-
γοί των συνδυασμών της 
μειοψηφίας ως Δημοτικοί 
Σύμβουλοι!!!

Όσον αφορά την κατα-
νομή συμβούλων ανά δη-
μοτική ενότητα εκεί κι αν 
είχαν γίνει λάθη αφού οι 
σύμβουλοι της μειοψηφίας 
είχαν μοιραστεί όπως να 
‘ναι! Σύμβουλοι με λιγότε-
ρες ψήφους εμφανίζονταν 
ως επιτυχόντες, ενώ άλλοι 
με περισσότερες ως επιλα-
χόντες! Στις Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες δε, το 
μπάχαλο είχε λάβει τερά-
στιες διαστάσεις: είχε χρη-
σιμοποιηθεί λάθος εκλογι-
κό μέτρο, λάθος αριθμός 
εγκύρων, λάθος κατανομή 
εδρών, λάθος ανακήρυξη 
προέδρων!

Ο δήμαρχος Βέλου-Βό-
χας, διαμαρτυρόμενος απέ-
στειλε αμέσως έγγραφο στο 
υπουργείο Εσωτερικών, 
ζητώντας τη διόρθωση των 
λαθών και τη μέριμνα του 
Υπουργείου για την ομαλή 
λειτουργία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και τη νομιμό-
τητα σύγκλησής του.

Η απόφαση επανεκδόθη-
κε την Πέμπτη 28/8/2014 
αφού προηγήθηκε η εορτή 
του Αγίου Φανουρίου και 
ο άγιος «φανέρωσε» στους 
δικαστές την αλήθεια! Όμως 
και πάλι παρατηρούνται 
λάθη κυρίως στις τοπικές 
κοινότητες. Παρόλα αυτά κι 
αφού ο χρόνος τελείωνε η 
δημοτική αρχή προχώρησε 
στην ορκωμοσία με την επι-
φύλαξη των ενστάσεων και 
των τροποποιήσεων που θα 
ακολουθήσουν. 

Στους υπόλοιπους 
δήμους

Τραγελαφική ήταν η κατά-
σταση και στους υπόλοιπους 

Τα ‘κανε θάλασσαΣτις 20 Αυγούστου, μετά 
τη σκανδαλώδη καθυστέ-
ρηση τριών ολόκληρων 

μηνών από τις εκλογές της 18ης 
Μαΐου, το Πολυμελές Πρωτοδι-
κείο Κορίνθου δημοσίευσε την 
επικύρωση των αποτελεσμά-
των. Η απόφαση αυτή περιείχε 
σωρεία λαθών που – εκτός 
από οργή και αγανάκτηση- δη-
μιουργούσαν και μια σειρά 
προβλημάτων στις διαδικασίες 
σύγκλησης και ορκωμοσίας της 
νέας δημοτικής αρχής. 
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ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
Βοχαϊκού

Προς Καλέντζι, 
Σουληνάρι, 
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Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γυμνάσιο - Λύκειο

ανοιχτά
ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

δίπλα σας
και

κάθε μέρα 
φθηνά!

νέο κατάστημα!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

το Πρωτοδικείο�
δήμους του νομού μας. Χαρακτηρι-
στικό ότι στο δήμο Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης, το Πρωτοδικείο δεν 
ανακήρυξε το Δήμαρχο!!! Οι διαμαρ-
τυρίες έρχονταν από κάθε γωνιά του 
νομού αφενός για την καθυστέρηση 
και αφετέρου για τα λάθη που έγι-
ναν στις αποφάσεις. Τελικά, αν και με 
λάθη οι δημοτικές αρχές του νομού 
Κορινθίας προχώρησαν σε ορκωμο-
σίες την τελευταία κυριολεκτικά στιγ-
μή: Οι δήμοι Ξυλοκάστρου, Λουτρα-
κίου και Βέλου-Βόχας την Κυριακή 
31 Αυγούστου, το πρωί και οι δήμοι 
Σικυωνίων και Κορινθίων το απόγευ-
μα της ίδιας μέρας! 

Οι ανακηρυχθέντες
Σύμφωνα λοιπόν με την ανακή-

ρυξη του Πρωτοδικείου Κορίνθου η 
σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμ-
βουλίου έχει ως εξής: 
Δήμαρχος: Αννίβας Παπακυριάκος
Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας: Μπε-
κιάρης Δημήτρης, Τζαναβάρα Κων-
σταντίνα, Τανισχίδης Χαράλαμπος, 
Πρεδάρης Γεώργιος, Αμπού Ζολώφ 
Ιωάννης, Τρωγάδης Βασίλειος, Ρά-
πτης Θεόδωρος, Σδράλης Μιχάλης, 
Ρόζος Νικόλαος, Καλλίρη Μαρία, 
Λυκαργύρης Γεώργιος, Τριανταφύλ-
λου Κων/νος, Παπαλέκας Αθανάσι-
ος, Σιάχος Ανδρέας, Ντάνος Γεώργι-
ος, Παλυβός Κων/νος. 
Σύμβουλοι Μειοψηφίας: Συνδυα-
σμός Θανάση Μανάβη: Αθανάσιος 
Μανάβης (επικεφαλής αντιπολί-
τευσης), Μπαλαφούτας Γεώργιος, 
Λιάκος Ευάγγελος, Μανάβης Αθα-
νάσιος. Συνδυασμός Νίκου Τσί-
τουρα-Βουδούρη: Νίκος Βου-
δούρης-Τσίτουρας, Γκατζογιάννης 
Δημήτριος, Καραφωτιάς Γεώργιος, 
Λούτας Παναγιώτης. Συνδυασμός 
Λεωνίδα Στεργιόπουλου: Λεωνίδας 
Στεργιόπουλος, Ανδρέας Γρανιτσιώ-
της, Αθανάσιος Κόρκας. 

Να σημειώσουμε πώς ο Κώστας 
Παλυβός, ως πρώτος επιλαχών, 
πήρε τη θέση του αδικοχαμένου Θύ-
μιου Κανελλόπουλου. 

Οι δημοτικές Κοινότητες
(Όπως τα ανακήρυξε το Πρωτοδικείο)

Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Ζωγράφος 
Παναγιώτης, Μαγγίνας Γεώργιος, 
Μεταξά Κωνσταντίνα, Αθανασίου-
Παπούλια Δήμητρα, Μπάρτζης Θεο-
φάνης. 

Δ.Κ. ΒΕΛΟΥ: Καλογερόπουλος 
Ανδρέας, Σωτηρόπουλος Παναγιώ-
της, Οικονόμου Ιωάννης, Ρέλιας 
Χρήστος, Καλαντζής Γεώργιος. 

Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ: Αλεξοπούλου-
Καπετάνου Δήμητρα, Νικολάου Δη-
μήτρης, Παθέκα Ευαγγελία, Μουτζί-
δη Δέσποινα, Λιβάνης Ευθύμιος. 

Οι τοπικές Κοινότητες
Τ.Κ. ΒΟΧΑΙΚΟΥ: Μπιτσάκος Σπύρος, 
Ζόλκας Γεώργιος, Φραγκάκη Αικατ.. 
Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ: Μαρούσης Χρή-
στος, Μελέτης Αθανάσιος, Αλεξανδρή 
Αλεξάνδρα-Δέσποινα. 
Τ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: Αναγνωστό-
πουλος Αναστάσιος, Θεοδώρου Αμα-
λία, Φιλόπουλος Γεώργιος

Τ.Κ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ: Καραχοντζίτης 
Αντώνιος, Στάμου Αγγελική, Παρα-
σκευουλάκος Γεώργιος
Τ.Κ. ΚΡΗΝΩΝ: Κόλλιας Νικόλαος, Ρε-
κούμης Δημοσθένης, Παπαϊωάννου 
Παναγιώτης
Τ.Κ. ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ: Μπέζιος Δημήτριος, 
Στέφα Ισμήνη, Γκράβας Σπυρίδων.
Τ.Κ. ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ: Δαγρές Ευάγγελος, 

Παπαδημητρίου Θεοφάνης, Τσοπανά-
κου Μαρία. 
Τ.Κ. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ: Μαστοράκος Άγγε-
λος, Κατσαούνης Γεώργιος, Σπυρό-
πουλος Βασίλειος
Τ.Κ. ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ: Καλλάς Πανα-
γιώτης, Ιωάννου Ευστάθιος, Κεχρής 
Ελευθέριος
Τ.Κ. ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ: Νούτσης Κωνσταντί-
νος, Καλαντζής Δημήτριος, Φαρμάκης 
Κωνσταντίνος.
Τ.Κ. ΤΑΡΣΙΝΩΝ: Σαρμάς Μιχάλης, Αλε-
ξόπουλος Χρήστος, Κοΐνης Δημήτριος
Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ: Μπακιρτζής Εμμανου-
ήλ, Δώρης Δημήτριος, Χανιάς Γεώργι-
ος
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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

Η ορκωμοσία της νέας

Με βυζαντινή μεγαλοπρέ-
πεια, λόγω της επιλογής του 
χώρου της εκκλησίας, πραγ-
ματοποιήθηκε η ορκωμοσία 
της νέας δημοτικής αρχής 
Βέλου-Βόχας. 
Ο δήμαρχος Αννίβας Παπα-
κυριάκος, οι νέοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, οι σύμβουλοι το-
πικών και δημοτικών κοινο-
τήτων ορκίστηκαν ενώπιον 
του Ιερού Ευαγγελίου "να 
είναι πιστοί στην πατρίδα, να 
υπακούουν το Σύνταγμα και 
στους νόμους και να εκπλη-
ρώνουν τίμια και ευσυνεί-
δητα τα καθήκοντά τους".  
Καλή επιτυχία στο έργο τους!

 ■ "Οικονομικά και διοικητικά είμαστε πολύ καλύτερα", είπε στην σύντομη ομιλία του ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος. Συνέχισε χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα 
των εκλογών ως μια "μεγάλη αναγνώριση και προσωπική δικαίωση ενός πολύ μεγάλου αγώνα", ευχαρίστησε πρώην και νυν συμβούλους και προέδρους και κά-
λεσε όλους σε συστράτευση ώστε την ερχόμενη πενταετία να κάνουμε, όπως είπε, το δήμο μας "το διαμάντι της κορινθιακής γης"!

 ■ Ο όρκος του δημάρχου... ... και των δημοτικών συμβούλων
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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

δημοτικής αρχής
Kύριε Διευθυντά,
Η ορκομωσία της νέας Δημοτικής Αρχής 

θα γίνει (έγινε) την Κυριακή 31 Αυγούστου 
2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ναό της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου στο Ζευγολατιό.

Η πρόσκληση μου δημιούργησε κάποιες 
απορίες:

α)  Είναι τυχαία η επιλογή του Ναού της 
Κοιμήσεως;

β) Έχει υπ’ όψιν η Δημοτική Αρχή ότι 
όταν λέμε Εκκλησία του Δήμου δεν εννο-
ούμε αυτό ακριβώς.

γ) Επειδή κατά την προεκλογική περίοδο 
δεν είδα να εκπονείται από τον τότε υποψή-
φιο και πλέον θριαμβευτή Δήμαρχο κάποιο 
πρόγραμμα για την επίλυση των σοβαρών 
προβλημάτων του Δήμου Βέλου-Βόχας, 
μήπως πρέπει να υποθέσω ότι το ζήτημα 
αυτό το έχουμε αφήσει στα χέρια του Θεού 
και με την ορκωμοσία στον ιερό ναό επιζη-
τούμε τη φώτιση της Χάρης Του;

Υ.Γ. Κάποια απορία που απευθύνε-
ται στους ιερωμένους των ενοριών του 
Δήμου Βέλου – Βόχας (φαντάζομαι πως 
έχουν προσκληθεί όλοι):

Νομίζω πως, βάσει του Πηδαλίου της 
Εκκλησίας, όποιος δεν παρευρίσκεται σε 
τρεις συνεχείς δραστηριότητες της ενορίας 
του, κηρύσσεται αποσυνάγωγος, δηλαδή 
θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας του Χρι-
στού. Αναρωτιέμαι με βάση τα παραπάνω, 
αν τα άτομα που θα αποτελέσουν τη νέα 
Δημοτική Αρχή με πρώτους όσους έκαναν 
την πρόταση της τέλεσης της ορκωμοσίας 
σε ναό, είναι όλοι μέλη της Εκκλησίας.

Με τιμή 
Παν. Σπαγάκος, 

30/8/2014
Προκάλεσε αίσθηση

Αίσθηση προκάλεσε ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, 
επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης 
με την σύντομη ομιλία του στην οποία αφού συνεχά-
ρη όλους τους εκλεγέντες και ιδιαίτερα τον δήμαρχο, 
κ. Παπακυριάκο, γιατί, όπως ανέφερε «κατάφερε να 
κερδίσει τη δημαρχία με μια ανάσα και έτσι μας απάλ-
λαξε από την υποχρέωση και τον κόπο, να τρέχουμε 
και τη δεύτερη Κυριακή και να μετράμε ψήφους.»!

Αναφερόμενος στη συνέχεια στους ψηφοφόρους, 
όλων των παρατάξεων, τους συνεχάρη  «για το κου-
ράγιο τους, το χιούμορ τους και την αθεράπευτη αι-
σιοδοξία τους να πιστεύουν πάντα ότι έχουν εκλέξει 
τους καλύτερους. Ωστόσο τους εύχομαι στο τέλος της 
πενταετίας, όταν θα κάνουν τον απολογισμό, να θεω-
ρήσουν ότι οι επιλογές τους τους δικαίωσαν και κυρί-
ως πράγματι οι επιλογές τους να τους δικαιώσουν.»!

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην τέλεση της ορ-
κωμοσίας στο χώρο του Ιερού Ναού είπε: «Με την 
ευκαιρία που βρισκόμαστε στον ιερό αυτό τόπο  θα 
σας θυμίσω μια παλιά ιστορία. Πριν από 2.000 χρόνια 
περίπου ερωτήθει ο Χριστός, από κάποιους παρατρε-
χάμενους, σχετικά με ένα πολιτικό θέμα της εποχής. 
Ο Χριστός τους απάντησε με το γνωστό σε όλους «τα 
Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».  Με τον 
τρόπο αυτό καθόρισε με απόλυτη σαφήνεια τη διάκρι-
ση και το όριο ανάμεσα στα πολιτικά και τα θρησκευ-
τικά μας καθήκοντα. Δυστυχώς ο λόγος του δεν έχει 
γίνει ακόμη κατανοητός από ορισμένους στο καθ’ ημάς 
χαλιφάτο. Σε αυτούς  λοιπόν εύχομαι τη ‘Θεία Φώτιση’ 
σε όλους δε τους υπόλοιπους ‘Καλή Θητεία’.»!!!

επιστολή
αναγνώστη

 ■ Το νέο συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας 
Ζευγολατιού: Ζωγρά-
φος Παναγιώτης, Μαγ-
γίνας Γιώργος, Αθανα-
σίου-Παπούλια Δήμη-
τρα, Μεταξά Κωνστα-
ντίνα και Μπάρτζης 
Φάνης παρακολου-
θούν την τελετή ορκω-
μοσίας. Πίσω τους 
διακρίνονται οι δημο-
τικοί σύμβουλοι Σδρά-
λης, Τρωγάδης, Σιάχος, 
Αμπού-Ζολώφ, Παλυ-
βός, κ.ά. τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων

 ■ Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης: Θανάσης Μανάβης (επικεφαλής), 
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας, Λεωνίδας Στεργιόπουλος. Πίσω διακρίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας: Μπεκιάρης, Ρόζος, Τζαναβάρα, Καλλίρη, Ράπτης, Πρεδάρης, Αμπού-Ζολώφ και Τρωγάδης.
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Ορκίστηκε

 Αγ. Αικατερίνης 13,  ΒΕΛΟ,  τηλ.2742 0 32045
Θ. Βασιλείου 44,  ΒΡΑΧΑΤΙ,  τηλ.2741 0 54909 6977 367330

E-mail: petropouloukon@live.com
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IOYNIOY 2014

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥ∆ΙΑ

ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΥ ΝΑΣΙΑ

ΣΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

ΦΟΥΖΑΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ

Ευχόµαστε στους µαθητές µας συγχαρητήρια
καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά!

Το µέλλον µιλάει Γερµανικά
...βάλτε τα στο πρόγραµµα!!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣιμΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚινΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

Τον «υπαρκτό πατριωτισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη και τον 
ιδιώτη» έθεσε ως βασική αρχή ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης για τη νέα περίοδο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής Αρχής, 
η οποία τελέστηκε από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014. 

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Νέα Ελλάδα των περιφερειών μέσα από την απο-
τελεσματικότητα που έχει επιδείξει, την δυνατότητα της να διεκδικεί και να 
καταφέρνει, την αξιοπιστία που έχει δημιουργήσει γύρω από το δικό της πια 
ξεχωριστό, διακριτό όνομα» δήλωσε επίσης ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου μπροστά σε Υπουργούς, Μητροπολίτες, Δημάρχους, Γενικούς Γραμμα-
τείς Υπουργείων, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και πλήθος πολιτών 
που κατέκλυσε το Πνευματικό Κέντρο. 

«Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βασιστήκαμε σε έναν συνεκτικό σχεδια-
σμό που είχε ορίζοντα δεκαετίας και υπηρετήσαμε με τεχνοκρατικό πνεύμα 
και σκληρή δουλειά τους στόχους μας. Αυτό το έργο και αυτή η νέα λογική 
στηρίχτηκε από εσάς τους πολίτες και σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα 
αφετηρία» συμπλήρωσε ο κ. Τατούλης. 

Αφού ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πά-
σης Έλλάδος κ.κ. Ιερώνυμο για την τιμή να τελέσει την ορκωμοσία, ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ότι στην πρώτη φάση της λειτουργίας του 
νέου θεσμού σφυρηλατήθηκε η εξαιρετική συνεργασία με την Εκκλησία, σε 
πνεύμα εξαιρετικής συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και με καθαρές σχέσεις 
συναλληλίας. 

Στο χαιρετισμό του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελ-
λάδος κ.κ. Ιερώνυμος, αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της Περιφε-
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Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

ρειακής Αρχής, τόνισε ότι όλοι έχουμε ευθύνη να συνεργαστούμε, «γιατί λύσεις 
από έξω δεν υπάρχουν. Πρέπει να δείξουμε ενεργό ενδιαφέρον ως πολίτες ώστε 
ούτε άνθρωποι να χαθούν ούτε γενιές» και έθεσε το δίλημμα «πατρίδα ή κόμμα;».  

Ειδική μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην παρουσία του Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα τονίζοντας ότι «θέλω όλοι 
οι συμπολίτες μας να είναι γνώστες της κοινής μας προσπάθειας για το καλό των 
Πελοποννησίων πολιτών, παρά  τη διοικητική διαίρεση». 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην ομιλία του, μεταξύ άλλων μίλησε για 
«την πενταετία που έρχεται, το σύνολο των έργων που έχουμε σχεδιάσει θα 
έχουν πια ολοκληρωθεί δημιουργώντας μια νέα οικονομία βασισμένη σε παρα-
γωγικούς πυλώνες που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων των πολιτών, 
θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για υγιή επιχειρηματικότητα και 
ένα ασφαλές - φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Με απόλυτη τήρηση των νόμων. 
Με μεθοδικότητα. Με ρεαλισμό. Με πίστη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και με 
πολιτική υπευθυνότητα. Όλα αυτά που στοιχειοθετούν την νέα χώρα, στην οι-
κοδόμηση της οποίας όλοι ελπίζουμε. Και ελπίζουμε πια βάσιμα ότι αυτή η Νέα 
Πελοπόννησος, πρώτο κύτταρο μιας Νέας Ελλάδας, που θα κρατήσει τα παιδιά 
της εντός των συνόρων της, είναι εφικτή.

Σήμερα, συνέχισε, σας απευθύνω κάλεσμα πίστης σε έναν υπαρκτό πατριωτι-
σμό που θα δημιουργήσει νέα ήθη, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής πρω-
τοβουλίας το άτομο και με τις τρεις του υποστάσεις, τον άνθρωπο, τον πολίτη και 
τον ιδιώτη. Γιατί τελικώς ποιος είναι ο πατριώτης που με τόση ευκολία ορισμένοι 
χρησιμοποιούν ως αυτοπροσδιορισμό για να κρύψουν την ένδεια του σχεδίου 
τους και την αποστροφή τους σε όλα όσα η δημοκρατία στον δυτικό κόσμο πέτυ-
χε: από την γνωστή σε όλους μας  α λα κάρτ απονομή της δικαιοσύνης έως την 
σημερινή διαπόμπευση του δικαιώματος των Ελλήνων στην ιδιοκτησία.

Πατριώτης είναι εκείνος που θέλει να ξεκολλήσει το κάρο από την λάσπη χωρίς 
να το ανατινάξει. Εκείνος που αγωνίζεται να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το 
νερό και παρά ταύτα δίνει το χέρι και στον διπλανό του που βουλιάζει. Εκείνος 
που κρατά τα χρήματά του στον τόπο του και δεν εκπατρίζει τα μικρά ή μεγάλα 
του αποθέματα, την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη. Εκείνος που εξετάζει τις συν-
θήκες με ρεαλισμό και δεν αφήνεται στην εύκολη ανευθυνότητα του λαϊκισμού. 

Πατριώτες είναι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και ας λένε οι 
λίγοι και ευνοημένοι ότι οι ευθύνες της σημερινής ανέχειας και καταστροφής βα-
ραίνουν όλους τους πολίτες. Δεν είναι οι πολίτες συνένοχοι. Και όσο το πολιτικό 
σύστημα τους αντιμετωπίζει με αυτόν τρόπο δεν τους αφήνει να γίνουν συμμέ-
τοχοι στην οικοδόμηση της Νέας Χώρας, της Νέας Ελλάδας, που όλο το πολιτικό 
φάσμα δηλώνει ότι θέλει να χτίσει.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην Νέα Ελλάδα των περιφερειών μέσα από την αποτελεσματι-
κότητα που έχει επιδείξει, την δυνατότητα της να διεκδικεί και να καταφέρνει, την 
αξιοπιστία που έχει δημιουργήσει γύρω από το δικό της πια ξεχωριστό, διακριτό 
όνομα».

η νέα Περιφερειακή αρχή

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151



   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014

8 πολιτών
Γνώμη

Παραλιακή οδός Κοκκωνίου, Κοκκώνι Κορινθίας 20002, τηλ. 27420 33108, 27420 33408, 
fax: 27420 32486 www.kokonibeachhotel.com / email: info@kokonibeachhotel.com

Το καλοκαίρι είναι εδώ!

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

Οδοιπορικό στο όρος 
Φουκάς (Απέσας)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.

Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από τα βιβλιοπωλεία:
• Σταύρου Γιαννακόπουλου (Ζευγολατιό)
• Σούλας Μπιτσάκου (Βραχάτι) και 
• Οικονόµου (Κόρινθος)

•	 Aπαντούν	στις	ανάγκες	των	μαθητών	με	γνώση,	εμπειρία,	αγάπη	
για	το	παιδί	και	αίσθημα	ευθύνης	.

•	 Η	τάξη	των	Κέντρων	Ξένων	Γλωσσών	Palso		είναι	ο	χώρος	της	
ολοκληρωμένης	μαθησιακής	διαδικασίας.	

•	 Γνωρίζετε	ότι		το	πλούσιο	περιβάλλον,	το	περιβάλλον	της	τάξης	
δηλαδή,	δίνει	πολλά	ερεθίσματα	και	διευκολύνει	τη	μάθηση.	

•	 Μέσα	 στην	 τάξη	 ο	 μαθητής	 μπαίνει	 σε	 κλίμα	 συνεργασίας,	
ανταλλαγής,	άμιλλας	και	εκτός	από	τις	βασικές	μαθησιακές	
δεξιότητες	καλλιεργεί	κοινωνικές	δεξιότητες,	την	εναλλαγή	
ρόλων	αλλά	βελτιώνει	και	το	δείκτη	αυτοαποτελεσματικό-
τητας	 του(κοινωνικογνωστική	 μάθηση	 Bandura	 Albert/
Mischel	Walter)	καθώς	και	την	αυτοεκτίμηση	του.

•	 	 Ο	 μαθητής	 μαθαίνει	 και	 λειτουργεί	 με	 πνεύμα	 ισότητας	
και	αλληλεπιδρά	όχι	μόνο	με	το	διδάσκοντα	αλλά	με	όλα	τα	
μέλη	της	ομάδας.

•	 	Η	 τάξη	 τρέφει	 την	ψυχοκοινωνική	ανάπτυξη	 του	παιδιού,	
το	καλεί	να	μάθει	να	συνυπάρχει	με		διαφορετικά	άτομα	,	να	
ανταπεξέρχεται	στις	υποχρεώσεις	της	ομάδας	και	να	επικοι-
νωνεί	στη	γλώσσα-Στόχο.

•	 	Η	μάθηση	προωθείται	συστηματικά,	οργανωμένα	και	υπεύθυνα		
και	ο	μαθητής	ως	ενεργό	κύτταρο	της	ομάδας	μαθαίνει	να	αλλη-
λεπιδρά,	μαθαίνει	και	από	τους	συμμαθητές	του	και	από	το	περι-
βάλλον	που	δημιουργείται	μέσα	στην	αίθουσα.
	
Σε	αντίθεση	με	το	ανεξέλεγκτο,	πολλές	φορές	παράνομο	και	πάντοτε	
πιο	φτωχό	ιδιαίτερο	το	Οργανωμένο	Κέντρο	Ξένων		Γλωσσών	PALSO:

•	 	είναι	ένας	νόμιμος	φορέας	που	ελέγχεται	από	το	κράτος,

•	 εκδίδει	αποδείξεις	παροχής	υπηρεσιών,

•	 	 οι	 εκπαιδευτικοί	 του	 έχουν	 την	 απαιτούμενη	 νόμιμη	 άδεια	 να	
ασκήσουν	 το	λειτούργημα	αυτό,λαμβανουν	μέρος	κάθε	χρόνο	σε	
προγράμματα	επιμόρφωσης,	αξιολογούνται	ετησίως,

•	 	Διαθέτει	τα	πιο	σύγχρονα	οπτικοακουστικά	μέσα,multimedia,ψη-
φιακά	βιβλία,	διαδραστικούς	πίνακες.
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•	 Aπαντούν	στις	ανάγκες	των	μαθητών	με	γνώση,	εμπειρία,	αγάπη	
για	το	παιδί	και	αίσθημα	ευθύνης	.

•	 Η	τάξη	των	Κέντρων	Ξένων	Γλωσσών	Palso		είναι	ο	χώρος	της	
ολοκληρωμένης	μαθησιακής	διαδικασίας.	

•	 Γνωρίζετε	ότι		το	πλούσιο	περιβάλλον,	το	περιβάλλον	της	τάξης	
δηλαδή,	δίνει	πολλά	ερεθίσματα	και	διευκολύνει	τη	μάθηση.	

•	 Μέσα	 στην	 τάξη	 ο	 μαθητής	 μπαίνει	 σε	 κλίμα	 συνεργασίας,	
ανταλλαγής,	άμιλλας	και	εκτός	από	τις	βασικές	μαθησιακές	
δεξιότητες	καλλιεργεί	κοινωνικές	δεξιότητες,	την	εναλλαγή	
ρόλων	αλλά	βελτιώνει	και	το	δείκτη	αυτοαποτελεσματικό-
τητας	 του(κοινωνικογνωστική	 μάθηση	 Bandura	 Albert/
Mischel	Walter)	καθώς	και	την	αυτοεκτίμηση	του.

•	 	 Ο	 μαθητής	 μαθαίνει	 και	 λειτουργεί	 με	 πνεύμα	 ισότητας	
και	αλληλεπιδρά	όχι	μόνο	με	το	διδάσκοντα	αλλά	με	όλα	τα	
μέλη	της	ομάδας.

•	 	Η	 τάξη	 τρέφει	 την	ψυχοκοινωνική	ανάπτυξη	 του	παιδιού,	
το	καλεί	να	μάθει	να	συνυπάρχει	με		διαφορετικά	άτομα	,	να	
ανταπεξέρχεται	στις	υποχρεώσεις	της	ομάδας	και	να	επικοι-
νωνεί	στη	γλώσσα-Στόχο.

•	 	Η	μάθηση	προωθείται	συστηματικά,	οργανωμένα	και	υπεύθυνα		
και	ο	μαθητής	ως	ενεργό	κύτταρο	της	ομάδας	μαθαίνει	να	αλλη-
λεπιδρά,	μαθαίνει	και	από	τους	συμμαθητές	του	και	από	το	περι-
βάλλον	που	δημιουργείται	μέσα	στην	αίθουσα.
	
Σε	αντίθεση	με	το	ανεξέλεγκτο,	πολλές	φορές	παράνομο	και	πάντοτε	
πιο	φτωχό	ιδιαίτερο	το	Οργανωμένο	Κέντρο	Ξένων		Γλωσσών	PALSO:

•	 	είναι	ένας	νόμιμος	φορέας	που	ελέγχεται	από	το	κράτος,

•	 εκδίδει	αποδείξεις	παροχής	υπηρεσιών,

•	 	 οι	 εκπαιδευτικοί	 του	 έχουν	 την	 απαιτούμενη	 νόμιμη	 άδεια	 να	
ασκήσουν	 το	λειτούργημα	αυτό,λαμβανουν	μέρος	κάθε	χρόνο	σε	
προγράμματα	επιμόρφωσης,	αξιολογούνται	ετησίως,

•	 	Διαθέτει	τα	πιο	σύγχρονα	οπτικοακουστικά	μέσα,multimedia,ψη-
φιακά	βιβλία,	διαδραστικούς	πίνακες.

Προσοχή	 μεγάλη	 στην	 παραπλανητική	 διαφήμιση	 του	 φτηνού	 ιδι-
αίτερου	που	υπόσχεται	κέρδος	σε	χρόνο	και	χρήμα!	 	Η	αλήθεια	είναι	
ότι	ακριβώς	το	αντίθετο	συμβαίνει	αφού	κάποια	στιγμή	ο	μαθητής	που	
στερήθηκε	της	ολοκληρωμένης,	οργανωμένης	μαθησιακής	διαδικασίας	
αργά	ή	γρήγορα	καταλήγει	πίσω	σε	ένα	Κέντρο	μας	για	να	διορθώσει,	για	
να	καλύψει,	για	να	μάθει	αυτά	που	δεν	έμαθε.	Επιπλέον,	παρατηρείται	
κάθε	χρόνο	από	τους	καθηγητές	των	κέντρων	ξένων	γλωσσών	Palso	ότι	

το	παιδί	που	έρχεται	από	το	φτωχό	περιβάλλον	του	ιδιαιτέρου	μαθή-
ματος	βρίσκεται	σχεδόν	πάντα	αρκετά	πίσω	από	το	επίπεδο	στο	οποίο	
νομίζει	ότι	βρίσκεται	και	δυσκολεύεται	στις	ομαδικές	πρακτικές	όπως	
η	συνομιλία,	οι	ρεαλιστικοί	διάλογοι,	τα	παιχνίδι,	η	ανταλλαγή	ρόλων.
	 	 	 	 	 	 	 Σε	αντίθεση	με	 το	 ιδιαίτερο	 το	 	οργανωμένο	Κέντρο	Ξένων	
Γλωσσών	 	 Palso	 στοχεύει	 στη	 δημιουργία	 αυτόνομων,	 δυνατών,	
ολοκληρωμένων	μαθητών-πολιτών.
	Αν	λοιπόν	το	παιδί	σας	δεν	παρουσιάζει	κάποιο	σοβαρό	πρό-
βλημα	που	καθιστά	αναγκαίο	το	ατομικό	μάθημα	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ	
ΔΕΝ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΛΟΓΟΣ	 	 να	 καταδικαστεί	 	 ΟΥΤΕ	ΕΝΑ	ΠΑΙΔΙ	 σε	
φτωχό	μαθησιακό	περιβάλλον,	αμφιβόλου	ποιότητας	και	μετρι-
ότατης	αποτελεσματικότητας.
Δεν	κάνουμε	πειράματα	με	τα	παιδιά	μας,		τα	προστατεύουμε		
από	ανθρώπους	που	δεν	έχουν		το	δικαίωμα	να	αναλάβουν	την	
ευθύνη	της	μόρφωσης	ενός	ανθρώπου.
	Βοηθήστε		λοιπόν	το	παιδί	σας	με	τον	καλύτερο	τρόπο,	επεν-

δύστε	στη	μόρφωση	του,	κάνετε	την	εγγραφή	σας	σήμερα	σε	ένα	
οργανωμένο	Κέντρο	Ξένων	Γλωσσών	Palso,	αυτό	που	πραγμα-
τικά	σας	συμφέρει!	Με	εγγύηση	τα	30	χρόνια	απόλυτα	επιτυχη-
μένης	πορείας	τα	Κέντρα		Ξένων	Γλωσσών	Palso	δεν	υπόσχονται	
απλά	το	καλύτερο,	αποτελούν	την	ΠΡΩΤΗ		και	μόνη	πραγματικά	αξι-
όπιστη	επιλογή.
Όταν			Κέντρα	λόγου	ή	ειδικοί	παιδαγωγοί	προτείνουν		και	ιδιαίτερο	
μάθημα:

1.	Τα	Κέντρα	μας	μπορούν	να	σας	κατευθύνουν	υπεύθυνα	και	να	κα-
λύψουν	την	ανάγκη	του	παιδιού	σας.
Προσοχή!	Ναι	 το	 ιδιαίτερο	μάθημα	κρύβει	 κινδύνους	 ,	 δεν	 ελέγ-
χεται!

1.	Ζητείστε	 την	 άδεια	 	 οικοδιδασκαλίας	 του	 ανθρώπου	 στον	 οποίο	
αναθέτετε	τη	μόρφωση	του	παιδιού	σας.

2.	Ζητείστε	το	βιογραφικό	του,	μάθετε	πράγματα	για	την	εμπειρία	του.

3.	Βεβαιωθείτε	ότι	έχει	το	δικαίωμα	να	κόβει	αποδείξεις,	να	εργάζεται	
δηλαδή	νόμιμα.
	

Ένωση Κέντρων Ξένων Γλωσσών

30
 Χ

ΡΟ
ΝΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ PALSO

Γιατί 
εμπιστεύεστε 
τα παιδιά σας 

στα Κ.Ξ.Γ. 
PALSO
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Γενικά στοιχεία
Η Πουλίτσα είναι ένας πεδινός οικισμός του 

νομού Κορινθίας, που βρίσκεται 18 χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά της Κορίνθου σε υψόμετρο 
30 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Αναπτύσσεται στην παράκτια ζώνη και η απέχει 
από τη θάλασσα 4 χιλιόμετρα. Εντοπίζεται 
σε γεωγραφικό πλάτος 37,9547579443 και 
γεωγραφικό μήκος 22,768297818. Υπάγεται 
διοικητικά στο δήμο Βέλου – Βόχας, του οποίου 
αποτελεί τοπική κοινότητα διοικούμενη από 
τριμελές τοπικό συμβούλιο. Δεν εντοπίζεται 
άλλος οικισμός στην ελληνική επικράτεια με την 
ίδια ονομασία.

Στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου 
αιώνα η αρβανίτικη γλώσσα ήταν σε καθημερινή 
χρήση. Η Πουλλίτσα καταγράφονταν και ως ένα 
από τα εξήντα ένα (61) αρβανίτικα χωριά, τα 
οποία ανήκαν στη γεωγραφική περιφέρεια της 
Κορινθίας. Η αρβανίτικη διάλεκτος ομιλούνταν 
έως τα νεότερα χρόνια, τουλάχιστον από τους 
γεροντότερους.

Προέλευση ονομασίας – 
ετυμολογικά

Σύμφωνα με τη τοπική παράδοση  η ονομασία 
«Πουλίτσα» πιθανόν να προήλθε κατά τη 
Τουρκοκρατία, επειδή εκεί είχαν οι Τούρκοι την 
έδρα της  αστυνομίας τους. Τη θεωρία αυτή 
ενισχύει και το γεγονός ότι οι Βενετοί Nani και 
Alberghetti καταγράφουν τη Πουλίτσα ως Po-
lizza και Polissa.  Ετυμολογικά η λέξη Πολίτσα 
είναι παράγωγη της λέξεως «Πόλις».Η ονομασία 
της αστυνομίας σήμερα στην Αλβανία είναι 
polici, στη Τουρκία είναι polis και στην Ιταλία 
(συμπεριλαμβανομένης και της Βενετίας) είναι 
Polizia. 

Εκτός από αυτή τη θέση η οποία φαίνεται πώς 
είναι και η επικρατέστερη, υπάρχουν και άλλες 
απόψεις ή εκδοχές περί της προελεύσεως της 
ονομασίας «Πουλίτσα», οι οποίες πρέπει να εξε-
τασθούν και να καταγραφούν.

Μία εκδοχή είναι ότι με την ίδρυση του ελλη-
νικού κράτους και την εγκατάσταση του Όθωνα 
και των Αντιβασιλέων του στην Ελλάδα, ήρθε 
και το λεγόμενο νεοκλασικό στυλ, το οποίο απο-
τελούσε την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού 
πνεύματος σε πολλούς τομείς της πνευματικής 
και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας. Οποιαδήποτε 
σύνδεση με τις τέχνες που αναπτύχθηκαν κατά 
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, διακόπηκε σαν 

βάρβαρη και υποδεέστερη. Δυστυχώς αυτό 
οδήγησε στο παραγκωνισμό κορυφαίων λαϊκών 
τεχνών, όπως η ξυλογλυπτική κ.α.

Η αστική ξυλογλυπτική ήταν προσαρτημένη 
στο οικοδόμημα και περιοριζόταν σε σπίτια ή 
ιδρύματα με παραδοσιακή αρχιτεκτονική μορ-
φή. Ασχολούνταν με την αστική κατοικία. Κατά 
το 16ο αιώνα, η οικονομική ανάπτυξη επηρέασε 
τη ζωή και τη καθημερινότητα των ανθρώπων 
που επιζητούσαν περισσότερη πολυτέλεια στις 
κατοικίες τους. Άρχισαν τότε να κατασκευάζονται 
διάφορα αντικείμενα, όπως οι Πουλίτσες για τον 
εμπλουτισμό των παλαιών και των νέων σπιτιών.

Σύμφωνα με την άποψη αυτή η Πουλίτσα 
αφορούσε τη διακόσμηση των σπιτιών και 
αποτελούσε κομμάτι της αρχιτεκτονικής των 
κατοικιών της χρονικής περιόδου 1800 έως 
1900. Ήταν ένα ξύλινο ράφι στηριγμένο ψηλά 
στο τοίχο, το οποίο χώριζε τους τοίχους σε δύο 
ανισοϋψή τμήματα.

Πουλίτσα συνοπτικά ήταν : (α). το ράφι στους 
τοίχους της κουζίνας που χρησιμοποιούνταν 
για τη τοποθέτηση των κουζινικών, (β). το 
ράφι τριγύρω στους νοντάδες, (γ). εσοχή στο 
ύψος του τζακόραφου, η οποία ήταν συνήθως 
ένα εντοιχισμένο ντουλάπι που δεν είχε ξύλινη 
πόρτα και το  σκέπαζαν με ένα πανί, στο οποίο 
φύλαγαν διάφορα τρόφιμα όπως φαγητά, ελιές, 
ψωμί, λάδι, και (δ). το ράφι μεταφορικά για τις 
μεγαλοκοπέλες που έμεναν ανύπαντρες (Η 
θυγατέρα μας είνι τώρα στην Πουλίτσα (στο ράφι), 
[βουλγ. Pulitsa= ράφι, ρουμ. Politsa κ.α.]).

 ■  Πλίνθινοι τοίχοι αντί κυψελών

Υπάρχει όμως και η λαογραφική άποψη ότι η λέξη 
«Πουλίτσα» είναι ιδιωματική λέξη της ρωμαίικης 
(δημοτικής) γλώσσας, η οποία παράγεται από τη 
λέξη «πουλί». Η λέξη πουλί παράγεται από την 
αρχαία ελληνική λέξη πώλος. Αργότερα, έχουμε 
τη μεσαιωνική (7ος αι. – 1800 μ.Χ.) «Πουλλί», μετά 
το πουλλίον – πούλλος – πουλί.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη η Πουλίτσα είναι 
κοίλωμα (φωλιά) σε πέτρινο τοίχο, όπου οι κό-
τες – πουλάδες γεννούν τα αβγά ή τα κλωσούν, 
δηλαδή τα ζεσταίνουν μέχρι να εκκολαφθούν τα 
νεογνά, οι νεοσσοί ή κοινώς τα κλωσσόπουλα. 
Παλαιότερα, επειδή οι κατοικίες ήταν περιφραγ-
μένες με ψηλούς τοίχους, κυρίως για λόγους 
ασφαλείας, για να εξασφαλίζεται η κυριότητα 
του τοίχου, δημιουργούσαν την πουλίτσα ή τις 
πουλίτσες στη πλευρά του τοίχου του έχοντος 
την κυριότητα δηλαδή του κατασκευαστή του 
τοίχου. Το ίδιο συνέβαινε και όταν υπήρχε ένας 
κοινός τοίχος σε δύο οικήματα.

Επειδή όμως προέκυπταν διαφωνίες μεταξύ 
των κατοίκων για την ιδιοκτησία του τοίχου, η 
Πουλίτσα δημιούργησε και εθιμικό δίκαιο, δηλα-
δή έναν άγραφο νόμο που έχει νομική ισχύ ύστε-
ρα από μακρόχρονη εφαρμογή στην επίλυση δια-
φορών μεταξύ των πολιτών. Έτσι σε οποιαδήποτε 
διαφωνία για την ιδιοκτησία του τοίχου, η Που-
λίτσα αποτελεί και σήμερα ακόμα αποδεικτικό 
στοιχείο και μαρτυρία ενώπιον των δικαστικών 
αρχών.

 ■  «Πουλίτσα» με κουρτίνα, ώστε να κλείνει το 
άνοιγμα τους χειμωνιάτικους μήνες. Σχέδιο της 
Σοφίας Δαϊσπύρου υπό την αυστηρή 
καθοδήγηση, υπόδειξη και έγκριση της κυρίας 
Παρασκευής Ντινοπούλου.

Στα παλαιά χρόνια η κύρια ασχολία των κα-
τοίκων ενός χωριού ήταν η κτηνοτροφία και η 
γεωργία. Το υλικό που χρησιμοποιούσαν για την 
κατασκευή των κατοικιών τους μέχρι και τον Με-
σοπόλεμο ήταν τα πλιθιά (Ζυμωμένη λάσπη και 
άχυρα, ψημένα στον ήλιο), κάνοντας πράξη μια 
πάγια τακτική όλων των πολιτισμών να χρησιμο-
ποιούν υλικά κατασκευής που υπήρχαν σε αφθο-
νία στον εκάστοτε τόπο. Στις κατασκευές τους 
αυτές  υπήρχε πρόβλεψη δημιουργίας στους 
τοίχους, εσοχών (πουλίτσες) για κατοικία των 
μελισσιών. Οι μέλισσες δηλαδή εκτρέφονταν σαν 
οικιακό ζώο και μάλιστα ήταν η κύρια ασχολία 
των γυναικών, στις οικογένειες που κατείχαν 
μελισσοσμήνη.

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος, 

υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών 

Ζευγολατιού "Κοινωνία"
τηλ.: 6945 832.094

email: Korinthios13@yahoo.gr
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ Οικισμός  «Πουλίτσα»
μέρος Α΄

"Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή χρήση,ανα-
δημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου άνευ της  
γραπτής αδείας του συγγραφέως"

χαθηκε διπλωμα ικανότητας 

οδήγησης ελκυστήρα με στοιχεία κατόχου: 

αθανασόπουλος ιωάννης-Σωτήριος 

του κωνσταντίνου και της ιωάννας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η Μετανάστευση από τη Βόχα στις ΗΠΑ

1890-1910: Το πρώτο κύμα μέρος Α΄

Είδαμε στις δύο προηγούμε-
νες δημοσιεύσεις πως το 
περίφημο σταφιδικό ζήτη-

μα ταλάνιζε την περιοχή της Βό-
χας αλλά και γενικότερα την τότε 
ελληνική επικράτεια στις αρχές 
του 20ου αιώνα. Η παρατεταμένη 
αυτή οικονομική κρίση των ετών 
1890-1910 είχε ως αποτέλεσμα 
την Μεγάλη Μετανάστευση του 
δυναμικού, παραγωγικού πλη-
θυσμού της χώρας, κυρίως προς 
την Αμερική. 

Τον Ιούλιο του 1893 η Γαλλία 
επέβαλε υψηλό δασμό στα ει-
σαγόμενα οινοποιητικά προϊό-
ντα, για να στηρίξει τη δική της 
παραγωγή και οι διεθνείς τιμές 
της σταφίδας κατέρρευσαν. Τα 
συναλλαγματικά έσοδα της Ελ-
λάδα μειώθηκαν κατά 25% και 
μερικούς μήνες αργότερα τον 
Δεκέμβριο του 1893 ο Σπυρίδων 
Τρικούπης είπε στην Βουλή των 
Ελλήνων την περίφημη φράση:  
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». 

Η μετανάστευση των Ελλή-
νων ξεκίνησε δειλά-δειλά την 
τελευταία δεκαετία του 19ου αι-
ώνα. Μεταξύ 1890-1900 περίπου 
16.000 Έλληνες μετανάστευσαν 
στις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών βρί-
σκουμε καταγεγραμμένο στα αρ-
χεία του Ellis Island τον Κορίνθιο 
Παναγιώτη Καλιντέρη (ή Καλιγέ-
ρη) το 1898. 

Τη δεκαετία 1901-1910 το με-
ταναστευτικό ρεύμα φούντωσε 
και ο αριθμός των μεταναστών 
εκτινάχθηκε στις 170.000. Τα 

πλοία που μετέφεραν τους Έλ-
ληνες στον Νέο Κόσμο πολ-
λά: Acropolis, Alice, Athinai, 
Bulgaria, Gerty, Laura, Moraitis, 
Napolitan Prince, Patris, Sicilian 
Prince, Themistocles, Martha 
Washington, Victoria, κ.ά. Μέχρι 
το 1907 τα πλοία στην  πλειονό-
τητά τους ήταν ιταλικής, γαλλικής 
και αυστριακής ιδιοκτησίας, δε-
δομένου ότι η Αυστρο-Ουγγαρία 
την εποχή εκείνη, με την κατοχή 
της Τεργέστης, είχε αποκτήσει 
έξοδο στη θάλασσα. 

Πολλοί συντοπίτες μας δελε-
ασμένοι από το χαμηλότερο ει-
σιτήριο και τις προσφορές των 
τότε ταξιδιωτικών πρακτόρων 
μεταφέρονταν σε λιμάνια της 
Ευρώπης (Χάβρη, Χερβούργο ή 
Βουλώνη) προκειμένου να επιβι-
βασθούν από εκεί στα υπερωκε-
άνια που θα τους μετέφεραν στην 
Αμερική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως 
τον Απρίλιο του 1902 από το λι-
μάνι της Βουλώνης με το πλοίο 
Amsterdam αναχωρούν για τη 
Νέα Υόρκη οι συντοπίτες μας 
Ανδρικόπουλος Νικόλαος, Μπα-
χταλιάς Παναγιώτης, Μπατσαλιάς 
Βλάσσης, Καραδήμας Βλάσσης, 
Χάιδας Νικόλαος, κ.ά. ενώ με το 
πλοίο Traves από τη Νάπολη της 
Ιταλίας αναχωρούν στις 7 Οκτω-
βρίου του ίδιου έτους οι: Μπάρ-
τζης Ευάγγελος, Βερβενιώτης 
Παναγιώτης, Τσουλούφας Θεοφά-
νης και Ζαφείρης Κωνσταντίνος.  

Στις εφημερίδες της εποχής 

διαβάζουμε για «Μέτρα κατά 
των Μεταναστευόντων». Όπως 
αναφέρει το δημοσίευμα της 
εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ στις 28 Φε-
βρουαρίου 1903: «Το υπουργείον 
των Εσωτερικών τηλεγραφικώς 
διέταξε τους νομάρχας Πελο-
ποννήσου, όπως απαγορεύσουν 
την έκδοσιν εισιτηρίων υπό πρα-
κτόρων μη ανεγνωρισμένων διά 
τους εις Αμερικήν μεταναστεύο-
ντας. Ούτω η Κυβέρνησις φρο-
νεί, ότι δύναται να συγκρατήση 
το ρεύμα των μεταναστεύσεων». 
Στις 8 Μαρτίου του ίδιου έτους, 
η ίδια εφημερίδα αναφέρεται στα 
«ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» 

γράφοντας «Εις το υπουργείον 
των Εσωτερικών χθες ελήφθη 
εκ Νεαπόλεως της Ιταλίας τη-
λεγράφημα φέρον τας υπογρα-
φάς 30 μεταναστών ελλήνων, εκ 
των τελευταίως απελθόντων εις 
Αμερικήν, δια του οποίου ούτοι 
παρεπονούντο, ότι ένεκα καθυ-
στερήσεως του ατμοπλοίου, το 
οποίον θα τους μετέφερε εις την 
Αμερικήν, παραμένουν επί μίαν 
και πλέον εβδομάδα εν Νεαπό-
λει». Το υπουργείο σύμφωνα πά-
ντα με το δημοσίευμα κάλεσε τον 
πράκτορα και τον διέταξε (!) να 
στείλει τάχιστα το ατμόπλοιο! 

Συνεχίζεται στο επόμενο

µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

50 €το μήνα

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

Πηγές: Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, Ιστορία Ελληνικού 
Έθνους Εκδοτικής Αθηνών, Ψηφιακό Αρχείο Ellis Island

Eπιμέλεια:  Γιώτα Αθανασούλη

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

 ■ Μετανάστες στο λιμάνι της Βουλώνης στην δυτική Γαλλία το 1903. Υπήρξε 
κύριο λιμάνι μετανάστευσης των Ελλήνων έως το 1906 οπότε ξεκίνησαν μαζικά 
τα υπερπόντια ταξίδια καραβιών από τα λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας.
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12 πολιτών
ΓνώμηΥγεία-Μικρές αγγελίες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ζητουνται για εργαΣια
ζητειται δαΣκαλα ειδικηΣ αγωγηΣ για 
μεσημεριανή μελέτη μαθητή Δ΄ Δημοτικού. Τηλ. 
6973 205598.   29/08

διαΦορα
κυριοΣ ζητα γνωριμια με κυρία 40 έως 50 
ετών με σκοπό το γάμο ή τη συμβίωση. Κύριος 
Νίκος. Τηλ. 6979931775.   12/08

ενοικιαζονται
ενοικιαζεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 
598266 κ’ 27410 56496.   29/08

πωλουνται

πωλειται   οικοπεδο   450 τ.μ. με παλιά 

μονοκατοικία 80 τ.μ.  στον Άνω Άσσο, πίσω 

από το Δημοτικό Σχολείο. Τηλ.  6977308420.   

29/08

πωλειται   τρακτερ   JOHN DEERE 1020 

μαζί με δύο τουρμπίνες σε τιμή ευκαιρίας. Τά-

σος   6988 619971.   29/08

πωλειται επιχειρηΣη τροΦιμων στο 

Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση του 

Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 6945 832094        12/08

μικρεΣ αγγελιεΣ

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!

πωλειται  επιχειρηΣη (αναψυκτήριο-καφέ- 

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο 

σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427

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

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α΄ Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλµολογικής Εταιρείας Master στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Δρ. ΣΕΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ M.D, PhD, FEBO, MSc

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ./FAX:  213-0229511
Ραντεβού: 6981-502072
Επείγοντα: 6947-725814
e-mail:  sergiotali@hotmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 16:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 14:00
 16:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00 - 20:00

Σπύρου Κοκκώνη 12, Ζευγολατιό Κορινθίας

ΟΦΘΑΛμΟΛΟΓιΚΟ
ΚΕνΤΡΟ ΒΟΧΑΣ

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 



  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014

13πολιτών
Γνώμη Πολιτισμός

Νίκος  Καραμαλίκης
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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

Φωτεινή Π. Κυζιώρου

✆ 6981 460 329

Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών

 ✉ foteinikiz@yahoo.gr

Ιδιαίτερα μαθήματα 
για όλα τα επίπεδα

Τιμές προσιτές

Η Αυγουστιάτικη θεατρική δια-
δρομή της κεντρικής σκηνής 

του Θεάτρου Περιγιαλίου με το θε-
ατρικό έργο ‘’ΚΟΜΕΝΤΙΑ’’ (η πάλη 
χωρικών και Βασιλιά) , ξεκίνησε 
από το Δίστομο, συμμετέχοντας 
στο 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερα-
σιτεχνικού Θεάτρου τη Δευτέρα 
25 Αυγούστου. Η παράσταση πήρε 
τρία βραβεία: Ένα για τη χορογρα-
φία της Έλενας Μηχαηλίδου, ένα 
για τη μουσική διδασκαλία του Τάκη 
Τζεβελέκου αλλά και το 3ο βραβείο 
καλύτερης παράστασης.

Η καλοκαιρινή περιοδεία συνέχι-
σε για την Ακριτική Ορεστιάδα, που 
συμμετείχε στο 15ο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, 
την Τετάρτη 27 Αυγούστου. 

Η ‘’ΚΟΜΕΝΤΙΑ’’ (η πάλη χωρικών 
και Βασιλιά) είναι έργο του συγγρα-
φέα Γιώργου Σκούρτη. Η μουσική 
είναι του Σταύρου Ξαρχάκου και η 
σκηνοθεσία - σκηνογραφία - φωτι-
σμοί: του Αλέκου Ξανθάκη. Η χο-
ρογραφία είναι της Έλενας Μιχαηλί-
δου και η μουσική - ενορχήστρωση 
- μουσική διδασκαλία του Τάκη 

Τζεβελέκου, ενώ την ενδυματολο-
γία έχουν επιμεληθεί οι: Πολυξένη 
Ορκοπούλου, Ελενα Μιχαηλίδη και 
Αδαμαντία Κουμπάρου. Την κα-
τασκευή κοστουμιών έχει κάνει η 
Ελένη Ορκοπούλου.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:  
Σάιμον Πρίτ Σίνγκ - Κωνσταντίνα 
Λίτσα - Κωνσταντίνα Δουβή Ευ-
αγγελία Βλάχου - Γωγώ Ξανθά-
κη - Μάκης Λάϊος - Ειρήνη Λάϊου 
- Πολυξένη ΟρκοπούλουΝατάσσα 
Γεωργίου - Ρένα Λάϊου - Βενετία 
Μπαλάφα - Ηλίας Λέκκας - Πανα-
γιώτης Σταθακόπουλος Τάκης Τζε-
βελέκος - Μπάμπης Ορκόπουλος 
- Αλέκος Ξανθάκης - Βασίλης Μπα-
κόλιας - Μπάμπης Τσόγκας 

Μια παράσταση πλούσια γεμάτη 
ζωή, κέφι, χιούμορ, ρυθμό που δεν 
αφήνει αδιάφορο κανέναν θεατή με 
τις γρήγορες εναλλαγές της και τις 
πολλές εκπλήξεις. Το Θέατρο Πε-
ριγιαλίου ευχαριστεί για την παρα-
χώρηση των πνευματικών δικαιω-
μάτων του θεατρικού έργου και της 
μουσικής από τον Γιώργο Σκούρτη 
και τον Σταύρο Ξαρχάκο. 

Η "ΚΟΜΕΝΤια" βραβεύτηκε
Από τον Ακριτικό Έβρο,στην Λεβεντομάνα Κρήτη.  Από την 

Ορεστιάδα, στην Ιεράπετρα.  Η παράσταση επιλέχτηκε και στο 
4ο Πανελλήνιο φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου Ιεράπετρας, 

στις 22 Οκτωβρίου 2014 

Στη βόχα ελληνίστρια καθηγήτρια 
πανεπιστημίου από τη Γεωργία

Στη Βόχα και ειδικότερα στο 
Βραχάτι και το Ζευγολατιό, 
βρίσκεται η Γεωργιανή ελλη-
νίστρια καθηγήτρια πανεπι-
στημίου Κετεβάν Νιζαράτζε 
προκειμένου να ολοκληρώσει 
μελέτη της με τη συμπαράστα-
ση του Εν Αθήναις Γεωργια-
νού Ινστιτούτου (εν λειτουργία 
υπό το καθεστώς ξένης Αρ-
χαιολογικής Σχολής) και του 
Πολιτιστικού Κέντρου «ο Καύ-
κασος». Θέμα της μελέτης: η 
σημασία της Ιλιάδας και πώς 
διά του Τρωικού Πολέμου οι 
Πελοποννήσιοι διαμόρφωσαν 
την παγκόσμια Ιστορία.

Η σεμνή καθηγήτρια, φι-
λοξενούμενη συμπολίτη μας, 
διαδίδει το ελληνικό μήνυμα της Ιστορίας και του πολιτισμού στους συ-
μπατριώτες της φοιτητές και αναγνώστες, καθώς και στους ρωσσικούς 
και αμερικανικούς ακαδημαϊκούς κύκλους με τους οποίους σχετίζεται και 
μεταξύ των οποίων χαίρει εκτιμήσεως.

Τα έργα της φιλέλληνος καθηγήτριας πραγματεύονται θέματα από τη δι-
αχρονική ιστορική και πολιτισμική διαδρομή του ελληνικού έθνους. Έχουν 
βρει δε πρόσφορο έδαφος στη χώρα της Κ.Νιζαράτζε, διότι η Γεωργία εί-
ναι εξαιρετικά φιλελληνικό κράτος και διότι τα έργα της η καθηγήτρια τα 
γράφει πάντα σε γλώσσα απλή και απτή, τόσο για τους φοιτητές της όσο 
και για τον απλό κόσμο.

Κατά την πολυήμερη διαμονή της στη Βόχα, η Κ.Νιζαράτζε θα γνωρίσει 
τις αρετές της μείζονος περιοχής, τις οποίες δεν θα παραλείψει να προβά-
λει στο κοινό της.

Η μικρή αλλά αξιοπρεπής Γεωργία, έχει πολύ καλά πανεπιστήμια και 
ειδικά καλές σχολές ή έδρες ελληνικών σπουδών. Η Κόρινθος είναι ιερή 
πόλη στη συνείδηση των λογίων Γεωργιανών, διότι εδώ έζησαν η Μήδεια 
και ο Ιάσων μετά τα Αργοναυτικά.

Σημειωτέον ότι οι Γεωργιανοί, εμάς τους Έλληνες δεν μας ονομάζουν 
«Γκρηκ, Γκρέκο, Γκρεκ κλπ» όπως οι Δυτικοευρωπαίοι ούτε «Γιουνάν» 
όπως μας ονομάζουν οι Ασιάτες, αλλά «Μπερτζένι – πληθυντ. Μπερτζνέ-
μπι», το οποίο σημαίνει «Σοφοί, Διακεκριμένοι, Ξεχωριστοί»! Και η Ελ-
λάδα, στη γεωργιανή γλώσσα, ονομάζεται «Σαμπερτζνέτι» = Χώρα των 
Σοφών, των Ξεχωριστών.



   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2014

14 πολιτών
Γνώμηαθλητικά  -  Εκδηλώσεις

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

ΑλΕκΟσ ΧΟΝΔΡΟσ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S ER V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζευγολατιό Κορινθίας 
τηλ. 27410 50385, fax: 27410 50386, κιν.: 6974 722281

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

α.Γ.Σ. αΠιΣ
ΤΜΗΜα βΟΛΕι
Μάθε βόλεϊ - 
Παίξε βόλεϊ

 Έναρξη νέας αγωνιστικής και προπονητικής 
περιόδου για αγόρια και κορίτσια απο 7 χρονών 
που θέλουν να μυηθούν στη μαγεία του Αθλη-
τισμού με ομαδικό πνεύμα και εφαρμογή των 
κανόνων του ευ αγωνίζεστε

Εγγραφές στα αγωνιστικά και στα τμήματα 
υποδομών από 1/9/2014 στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο Βέλου κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρα-
σκευή 16.00 - 18.00 και Σάββατο 11.00 - 13.00

Πληροφοριες 2741054323
Ζήσε το παιχνίδι - Νιώσε την χαρά 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ 
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ!!!!!!
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15πολιτών
Γνώμη αθλητικά

Οι πιο πάνω μαθητές παρακολούθησαν στο φροντιστήριό μας ένα ή περισσότερα μαθήματα

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Λούτας Γιάννης (Μαθηματικά), Σίδερης Φώτης  (Μαθηματικά), Λέκκας Νίκος (Φυσική-Χημεία), 
Μπουμπούση Φωτεινή (Βιολογία), Λούτας Βλάσης (Προγραμματισμός),  Μάγδα Βαρβιτσιώτη (Φιλολογικά-
Έκθεση), Δημήτρης Κρασοπουλάκος (Φιλολογικά)

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ.
ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΖΕΚΑΙ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΑΛΠΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΑΓΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΛΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΚΠ.ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΟΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΛΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.& ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣ. ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ.&ΑΚΟΥΣ. ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΥΛΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΤΣIΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡ.& ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑ
ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΤΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ. Η/Υ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.& ΤΕΧΝΟΛ. Η/Υ ΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΝΤΩΝIΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΡΟΚΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΦΙΛ/ΓΙΑΣ& ΠΟΛ/ΜΟΥ ΠΑΡ/ΝΙΩΝ ΑΕΙ ΚΟΜ/ΝΗ
ΤΣΙΜΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΣΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.&ΜΗΧΑΝ . Η/Υ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ

       Η εκπαιδευτική μας προσπάθεια συνεχίζεται...

ΠαΜβΟχαιΚΟΣ: 
Ξεκινούν 
οι ελπίδες 
του βόλεϊ

Οι Ακαδημίες του Παμβοχαικού ξεκι-
νούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 με 
την πρώτη τους συγκέντρωση στο κλειστό 
Γυμναστήριο «Γ.Τριαντάφυλλος».

Μετά την πολύ επιτυχημένη τελευταία 
3ετία των Ακαδημιών, οι άνθρωποι της 
ομάδας οργάνωσαν και εμπλούτισαν τα 
τμήματα των Ακαδημιών με στόχο την 
πλέον εξειδικευμένη εκμάθηση και τρόπο 
παιχνιδιού του αθλήματος του βόλεϊ και 
καλούν τα παιδιά της περιοχής να εντα-
χθούν στα τμήματα της ομάδας και να 
αποτελέσουν μέρος της μεγάλης αγκαλιάς 
του Παμβοχαικού που ξεκινά από την Α1 
Εθνική κατηγορία μέχρι τις ομάδες του 
baby volley.

Άρχισε και υλοποιείται το πρόγραμμα 
5ετίας που στόχο έχει εκτός από την δι-
άδοση και εκμάθηση του αθλήματος του 
βόλεϊ στην νεολαία της περιοχής εκπλή-
ρωση του ονείρου έτσι ώστε στο τέλος 
της 5ετίας το 1/3 της ομάδας των ανδρών 
στην Α1 Εθνική Κατηγορία να αποτελείται 
από αθλητές που θα προέρχονται από τα 
σπλάχνα της ομάδας δηλαδή τις Ακαδη-
μίεςΣτην περίοδο 2013-14 ήδη 3 αθλητές 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και τις απο-
στολές της Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

Ο περσινός στόχος για το τμήμα των 
γυναικών,που ήταν η άνοδος, πραγματο-
ποιήθηκε και η ομάδα θα αγωνίζεται στην 
Β΄Εθνική κατηγορία.Οι ομάδες Εφήβων-
Παίδων και Παμπαίδων αναδείχθηκαν 
πρωταθλήτριες και συμμετείχαν στα final 
four. Ο ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ δημιουργεί νέα 
τμήματα των Ακαδημιών στα γυμναστήρια 
του Βέλου και του Λεχαίου.

Είναι πλέον γεγονός και συνείδηση της 
περιοχής και όλου του νομού ότι η πραγ-
ματική καρδιά του βόλεϊ χτυπά στην οικο-
γένεια του Παμβοχαικού και αξίζει πραγ-
ματικά να γίνει ο καθένας από εμάς μέλος 
αυτής της πραγματικής και ουσιαστικής 
αθλητικής αγκαλιάς.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Ακαδημίες Βόλεϊ Αγοριών και Κορι-

τσιών, θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμ-
βριο έως και τον Μάιο, και τους θερινούς 
μήνες θα δημιουργηθούν διάφορα camp.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν αγόρια 
και κορίτσια από 6 ως και 18 ετών. 

Με βάση την ηλικία και το φύλο, εντάσ-
σονται στα εξής τμήματα: Μίνι/Μικτό (6-
10), Παγκορασίδων (11-14), Παμπαίδων 
(11-15), Κορασίδων (13-16), Παίδων (14-
17), Νεανίδων (15-18), Εφήβων (16-19) 

Οι εγγραφές της περιόδου ξεκινούν 
από 26 Αυγούστου και κάθε ενδιαφε-
ρόμενος/η, μπορεί να λαμβάνει πλη-
ροφορίες στα Γραφεία του Σωματείου 
Κροκιδά 1, στο Βραχάτι (πίσω από το 
κατάστημα της Vodafone)) ή/και στα τη-
λέφωνα: 2741056163 – 6944728388-
6948500630-6944429630-6978864922

Με κάθε εγγραφή, έχετε το δικαίωμα 
αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για το πρω-
τάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Αν-
δρών με έκπτωση 20%. 
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16 πολιτών
Γνώμη

e-mail: info@mpitsakoubooks.gr
Τηλ. / Φαξ: 27410 51133
ΒΡΑΧΑΤι

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔΩΡΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Καλή Σχολική Χρονιά!


