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Μετά από δύο χρόνια ανασκαφικών ερευνών στο αρχαίο θέατρο Σικυώνας, ο έφορος αρχαιοτήτων Κορινθίας 
Κωνσταντίνος Κίσσας παρουσίασε τις ανακαλύψεις του χθες βράδυ στο κατάµεστο ∆ηµοτικό Θέατρο Σικυωνίων.

Εξελίξεις και 
για το Φράγµα 

του Ασωπού

Μ Ε ΓΑ Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α  Σ Τ Ο  Κ Α Ρ ΑΤ ΕΕ Σ Π Α  2 0 1 4 - 2 0 2 0

σελ. 3

Χάλκινος στο 
Μεσογειακό

ο αθλητής του 
Κωνσταντίνου, 
Αλ. Χελιδώνηςσελ. 2

σελ. 6-7

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ο Σταθάκης
σώζει το Αλιευτικό!
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2 πολιτών
ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Ο Σταθάκης σώζει το Αλιευτικό�
Μεταφέρεται μαζί με πλήθος άλλων ημιτελών έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 

Την ίδια τύχη φαίνεται ότι θα έχει και το Φράγμα του Ασωπού

Πλήθος έργων του ΕΣΠΑ 
2007-2013 πέτυχε να μετα-
φέρει στο νέο ΕΣΠΑ η ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομίας. 
Σύμφωνα με τα σενάρια εξυ-
γίανσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2007-13, που έχουν επε-
ξεργαστεί οι υπηρεσίες του 
υπουργείου, προβλεπόταν η 
απένταξη 1.404 έργων από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα.

Από αυτά, έχουν ήδη απε-
νταχθεί 917 έργα. Από τα 
έργα που απεντάσσονται, 
προβλέπεται να μεταφερθούν 
σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-20, 275 έργα προϋπο-
λογισμού 877 εκατ. ευρώ. 
Από αυτά, έχουν ήδη απεντα-
χθεί προς μεταφορά 85 έργα. 
Από τα έργα που θα υλοποιη-
θούν ως phasing (έργα γέφυ-
ρες), ο προϋπολογισμός της 
β' φάσης  ανέρχεται σε 3.525 
εκατ. ευρώ για το ΕΣΠΑ 2014 

- 2020.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις 

του υπουργού Οικονομίας 
Γιώργου Σταθάκη, από τον 

συνολικό προϋπολογισμό 
μεταφερόμενων και phasing 
έργων, δηλαδή 877 + 3.525 ο 
προϋπολογισμός φτάνει στα 

4.402 εκατ. ευρώ, εκτιμά-
ται δε ότι από αυτά, τα 1.100 
εκατ. ευρώ θα αφορούν σε 
δαπάνες εντός του 2016.

Τα έργα τα οποία έχουν 
ήδη αρχίσει να εκτελούνται 
και βρίσκονται σε φάση κατα-
σκευής είναι λογικό να έχουν 
προτεραιότητα στην έντα-
ξή τους στο νέο ΕΣΠΑ. Έτσι 
λοιπόν θεωρείται παραπάνω 
από βέβαιο ότι το Αλιευτικό 
Καταφύγιο Βραχατίου όσο 
και το Φράγμα του Ασωπού 
περάσουν στο ΕΣΠΑ 2014-
2020 ώστε να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή τους. 

Ωστόσο, εδώ πρέπει να επι-
σημάνουμε ότι παρά τις αγα-
θές προθέσεις του υπουρ-
γείου τίποτα δεν πρέπει να 
θεωρείται βέβαιο και άρα 
εφησυχαστικό. Τόσο ο δήμος 
Βέλου-Βόχας όσο και το Λι-
μενικό Ταμείο Βόχας αλλά και 
η Αντιπεριφέρεια Κορινθίας 
πρέπει να πιέσουν προς πάσα 
κατεύθυνση ώστε να επιτευ-
χθεί το ποθητό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κορινθίας με πρωτοβουλία του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων, κ. Χαράλαμπου 
Κασίμη, πραγματοποιήθηκε δεύτερη 
σύσκεψη με αντικείμενο την ολοκλή-
ρωση του έργου «Κατασκευή Φράγ-
ματος Ασωπού Ν. Κορινθίας». 

Στην σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι 
αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, 
καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΙΟΝΙΟΣ 
Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».  

Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης επισή-
μανε την ανάγκη καταβολής κάθε 
δυνατής προσπάθειας, από όλες τις 
πλευρές, για την επίλυση των προβλη-
μάτων που καθυστερούν την ολοκλή-
ρωση του έργου δεδομένης μάλιστα 
της λήξης του τρέχοντος Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Π.Α.Α. 
2007-2013» την 31/12/2015, από το 
οποίο συγχρηματοδοτείται η κατα-
σκευή του φράγματος. Στο πλαίσιο 
αυτό συζητήθηκαν τα προβλήματα, οι 
κινήσεις και οι προτάσεις των συμμε-
τεχόντων για την επιτάχυνση των σχε-
τικών διαδικασιών. Ειδικότερα:
• Τα κρίσιμα ζητήματα πληρωμών 

και ρευστότητας που εκτέθηκαν 
από τον εκπρόσωπο της αναδόχου 
κοινοπραξίας, τα οποία συνέβαλαν 

σημαντικά στην μεγάλη καθυστέ-
ρηση των εργασιών του έργου, 
επιχειρείται να επιλυθούν το άμεσο 
χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα 
ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξί-
ας δεσμεύτηκε για την πληρωμή 
των εργαζομένων που βρίσκονται 
σε επίσχεση εργασίας, εντός των 
επομένων ημερών, για την επανα-
λειτουργία του εργοταξίου και τη 
συνέχιση των εργασιών της κατα-
σκευής του φράγματος εντός του 
Οκτωβρίου.

• Εκ μέρους των υπηρεσιών κατα-
βάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την ολοκλήρωση των διαδικασι-
ών της πρώτης και ακολούθως της 
δεύτερης  συμπληρωματικής απαλ-
λοτρίωσης.  Μετά από συντονισμέ-
νες ενέργειες των συναρμόδιων 
φορέων,  υπεγράφη την 4/9/2015 η 
απόφαση τροποποίησης των περι-
βαλλοντικών όρων του έργου, για 
την επέκταση των δανειοθαλάμων 
στη θέση Ντάρτιζα ενώ στο άμεσο 
χρονικό διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα 
κάνει παρακατάθεση της αποζημί-
ωσης της αρχικής απαλλοτρίωσης, 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, και θα συνταχθεί, ώστε να 

υπογραφεί, σχετική Κ.Υ.Α. για την 
κήρυξη της 1ης συμπληρωματικής 
απαλλοτρίωσης στα πλαίσια της κα-
τασκευής του έργου.  
Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του 

ΥΠΑΑΤ είναι η άμεση και οριστική επί-
λυση των προβλημάτων κατασκευής 
του έργου. Με την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του φράγματος Ασωπού 
Ν. Κορινθίας, θα αξιοποιηθούν τα 
νερά του ποταμού Ασωπού για την 
άρδευση των καλλιεργούμενων εκτά-
σεων και θα δοθεί νέα δυναμική στην 
ανάπτυξη της γεωργίας στην ευρύτε-
ρη περιοχή.

Προσπάθειες και για το Φράγμα Ασωπού
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Γνώμη Νέα - Ειδήσεις

3ος στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα 
Καράτε ο αθλητής του Κωνσταντίνου

Ο 16χρονος αθλητής του "Ακάμαντα" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ κατέκτησε το χάλκινο 

μετάλλιο στην Αίγυπτο και τίμησε με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή μας!

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151

www.famous-shoes.gr

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΚΑΜΑΣ , προπο-
νητής του οποίου είναι ο Αργύρης Κωνστα-
ντίνου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει οτι ο Αθλητής του σωματείου, 
Αλέξανδρος Χελιδώνης, εκπροσώπησε τη 
χώρα μας στο επίσημο Μεσογειακό Πρωτά-
θλημα Καράτε το οποίο διεξήχθει στις 3 και 
4 Οκτωβρίου 2015 στην Αίγυπτο. Ο αθλητής 
μας, επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλούς, συ-
μπληρώνοντας με την παρουσία του την απο-
στολή της Εθνικής Ελλάδος Καράτε η οποία 
απαρτιζεται πάντα και μόνο από τους κορυ-
φαίους Ελληνες αθλητές.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε την επιλογή αυτή, 
αφού ύστερα από δύσκολους, γεμάτους 
ένταση αγώνες ο αθλητής μας κατάφερε να 
κατακτήσει την τρίτη θέση στο βάθρο των με-
ταλλείων στην κατηγορία των νέων ανδρών 
στα +76kg στην οποία και αγωνίστηκε για 
πρώτη φορά ων ο μικρότερος σε ηλικία αφού 
πριν ένα μόλις μήνα μπήκε στα 16. Τα συναι-
σθήματα του πρωταθλητή αποτυπώνονται 
στα παρακάτω λόγια του: 

Πρέπει και θέλω να ευχαριστήσω για όλα 

τόσο τα άτομα που διαμορφώνουν την εθνι-
κή ομάδα τα οποία πίστεψαν στις δυνατότη-
τες μου όσο και τον προπονητή μου, Αργύρη 
Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ένας από τους 
Πρωταθλητές Καράτε που έχει εκπροσω-
πήσει τη χώρα μας . Πιστεύω οτι η μέχρι και 
σήμερα ενεργή συμμετοχή του σε αγώνες 
είναι αυτή που τον κάνει ακόμα πιο έμπειρο 
και ικανό στη μετάδωση νέων τεχνικών. Επί-
σης με βοήθησαν οι πολύωρες,κοπιαστικές 
και ασταμάτητες προπονήσεις ολόκληρου 
του καλοκαιριού οι οποίες χαρακτηρίζονταν 
από επαγγελματισμό και εξειδίκευση συνδι-
αστικών τεχνικών. Αυτό που έμαθα από την 
εμπειρία μου στους πρώτους διεθνείς αγώ-
νες που έλαβα μέρος είναι ότι για να πετύ-
χεις τον στόχο σου, χρειάζεσαι πέρα από την 
ατομική προσπάθεια έναν ικανό προπονητή ο 
οποίος ξέρει πως να σε καθοδηγεί και να σε 
στηρίζει. Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή 
επιτυχία στους συναθλητές μου οι οποίοι θα 
λάβουν μέρος στο κύπελλο νοτίου Ελλάδος 
και Ιονίων νησων το οποίο θα διεξαχθεί στους 
Αγίους Θεοδώρους στις 17 Οκτωβρίου.

Νέος πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
ο Φάνης Κουρεμπές�

Εδώ και λίγες μέρες δι-
αρρέονταν πληροφορίες 
ότι ο πρώην βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Φ. Κουρεμπέ 
πρόκειται να αναλάβει τη 
θέση του προέδρου του 
ΕΛΓΑ. Τελικά οι φήμες 
επιβεβαιώθηκαν και ο 
Φάνης πρόκειται να ανα-
λάβει το πολύ σημαντικό 
αυτό πόστο μόλις δημοσι-
ευτεί η σχετική απόφαση 
στο ΦΕΚ!

Πρέπει να σημειώσου-
με ότι αυτή είναι μία ευ-
χάριστη είδηση, ειδικά για 
τους Κορίνθιους αγρότες, 
διότι ως πολιτευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κουρεμπές 
είχε καταγγείλει αρκε-
τές φορές τον τρόπο που 
λειτουργούσε ο ΕΛΓΑ. Ελπίζουμε ότι η τοποθέτησή του σ' ένα τόσο νευ-
ραλγικό πόστο θα φέρει τον αέρα της ανανέωσης και της διαφάνειας που 
χρειάζεται η πολύπαθη αγροτική τάξη. 

Οφείλουμε, δε, να αναγνωρίσουμε πως ο Φάνης είναι η καλύτερη επι-
λογή για μία τέτοια θέση, δεδομένου ότι το ήθος και η εντιμότητα του είναι 
εγγύηση για την καλύτερη διεκδίκηση δικαιωμάτων του αγροτικού πλη-
θυσμού.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον Φάνη Κουρεμπέ κάθε επιτυχία στο νέο του 
πόστο και καλό κουράγιο στο δύσκολο έργο του!
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4 πολιτών
ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευ-
γολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καταθέτουμε 
τη πρότασή μας για την αντιμετώπιση 
και λύση ενός μεγάλου προβλήμα-
τος που έχει προκύψει τα τελευταία 
χρόνια, σχετικά με τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς. Ένα θέμα που άπτεται 
της καθημερινότητας του δημότη και 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Είναι γεγονός ότι στο δήμο μας 
κυκλοφορεί ένας μεγάλος αριθμός 
αδέσποτων ζώων, τα οποία είναι 
επικίνδυνα για την δημόσια ασφά-
λεια και υγεία. Έχουν συμβεί αρκε-
τές επιθέσεις από αδέσποτα ζώα σε 
δημότες με αποτέλεσμα την πρόκλη-
ση τραυματισμών (σοβαρών ή μη). Η 
σπουδαιότητα του θέματος αυτού 
απαιτεί άμεσες και βιώσιμες λύσεις 
προς αποφυγή μελλοντικών δυσά-
ρεστων καταστάσεων.
Οι ενέργειες του δήµου µας κατά 
το παρελθόν

Ο Δήμος μας έχει πολλάκις ανα-
γνωρίσει γραπτώς ότι υπάρχει θέμα 
με τα αδέσποτα ζώα στη διοικητική 
του περιφέρεια τόσο κατά την καπο-
διστριακή περίοδο ως Δήμος Βόχας, 
όσο και κατά την τρέχουσα καλλι-
κρατική περίοδο ως Δήμος Βέλου 
– Βόχας. Ειδικότερα:
1. Με το υπ.αριθ. 87601 / 06 – 08 

– 2007  έγγραφό του προς το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ο Δήμος Βόχας επισημαίνει γρα-
πτώς το πρόβλημα της ύπαρξης 
εντός των διοικητικών του ορίων 
ενός μεγάλου αριθμού αδέσπο-

των ζώων, που θέτουν σε κίνδυνο 
τη σωματική ακεραιότητα πεζών 
και ατόμων που κυκλοφορούν με 
δίκυκλα.

2. Με την υπ.αριθ. 68 / 07 – 04 – 
2008 απόφασή του το δημοτικό 
συμβούλιο Βόχας προχώρησε στη 
σύναψη προγραμματικής σύμβα-
σης με τον περιβαλλοντικό σύνδε-
σμο των δήμων Αθήνας και Πει-
ραιά για την παροχή κτηνιατρικών 
υπηρεσιών. Η σύμβαση όμως δεν 
προχώρησε  ποτέ σε εφαρμογή 
και πράξη.

3. Με το υπ.αριθ. 22970 / 10 – 01 – 
2014 απαντητικό έγγραφό του ο 
Δήμος Βέλου – Βόχας, μετά από 
σχετική αίτηση επί του θέματος 
του μέλους του Συλλόγου μας και 
παθόντα κ. Α. Ραπανάκη, αναγνω-
ρίζει για μία ακόμα φορά γραπτώς 
το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα 
και την σπουδαιότητα αυτού.
Για εμάς, η λύση για τα αδέσποτα 

ζώα συντροφιάς περιλαμβάνεται στα 
όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, 
η οποία έχει θέσει το πλαίσιο υποχρε-
ώσεων και δράσεων εντός του οποί-
ου ένας δήμος θα πρέπει να κινηθεί 
συγκεκριμένα, στοχευμένα, μεθοδι-
κά, με σχέδιο και πρόγραμμα.
Ειδικότερα, η νοµοθεσία 
προβλέπει:
• O N.3170 / 2003 (ΦΕΚ A 191 / 29 

7 – 2003), άρθρο 7 , όπου περι-
γράφονται με σαφήνεια οι υπο-
χρεώσεις, οι αρμοδιότητες αλλά 
και οι δράσεις που θα πρέπει να 

αναπτύσσουν οι ενδιαφερόμενοι 
δήμοι.

• Ο ίδιος νόμος, άρθρο 8, όπου ορί-
ζεται ότι «οι υπεύθυνοι σφαγείων, 
κρεοπωλείων και λοιπών κατα-
στημάτων διάθεσης τροφίμων 
υποχρεούνται να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποτρο-
πή πρόσβασης των αδέσποτων 
στα απορρίμματά τους».

• Η υπ.αριθ. 280239 / 2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1712 / 19 – 11 – 2003) από-
φαση του Υπουργού Γεωργίας με 
τίτλο «Πρόγραμμα αντιμετώπισης 
αδέσποτων σκύλων και άλλες 
σχετικές διατάξεις», με την οποία 
καθορίσθηκε ο τρόπος σήμαν-
σης, καταγραφής των αδέσποτων 
ζώων, καθώς και οι όροι υιοθεσί-
ας ή επανένταξής τους στο φυσικό 
περιβάλλον, ενώ για την επίβλεψη 
του προγράμματος (δηλ. περισυλ-
λογή, σήμανση, καταγραφή, στεί-
ρωση κ.α.) ορίσθηκε ότι συστή-
νεται επιτροπή παρακολούθησης 
εφαρμογής του προγράμματος 
από το δήμο (άρθρο 7 υπουργικής 
απόφασης).

• Η υπ.αριθ. 280261/ 2003 (ΦΕΚ 
1843 Β! / 10 – 12 – 2003), που ορί-
ζει ρητά ότι το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων χο-
ρηγεί οικονομική ενίσχυση για την 
ίδρυση και λειτουργία καταφυγί-
ων αδεσπότων ζώων συντροφιάς. 
Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικα-
σία που θα πρέπει να ακολουθήσει 
ένα δήμος εάν θέλει να επιχορη-
γηθεί.

• Η ΚΥΑ υπ.αριθ. 1711 / 150664 / 
26–11–2014, στην οποία αναφέ-
ρονται οι ενέργειες διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων και οι υπο-
χρεώσεις των δήμων, όπως είναι 
η δημιουργία και λειτουργία κα-
ταφυγίων αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς.

• Ο Ν. 4039 / 2012, άρθρο 9, στον 
οποίο περιλαμβάνονται οι υπο-
χρεώσεις των δήμων και περιγρά-
φονται οι ενέργειες ή οι δράσεις 
που πρέπει να αναπτυχθούν σχε-
τικά με τη διαχείριση και περίθαλ-
ψη των αδέσποτων ζώων.
Επομένως, η περισυλλογή και η 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων, 
που βάση της κείμενης νομοθεσίας 
είναι ευθύνη και υποχρέωση των 
δήμων, προϋποθέτει σε κάθε περί-
πτωση την ύπαρξη υποδομών (κα-
ταφύγια, ιατρεία κ.α.) έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι ενέργειες της 
διαχείρισης, όπως είναι η ηλεκτρο-
νική τους σήμανση και καταγραφή, 
η κτηνιατρική εξέταση και θεραπεία 
τους, ο εμβολιασμός, ο αποπαρασι-
τισμός και η στείρωσή τους. Η δια-

δικασία αυτή απαιτεί το σχεδιασμό 
και την έγκαιρη υποβολή ενός προ-
γραμματικού σχεδίου για λήψη της 
προβλεπόμενης οικονομικής επιχο-
ρήγησης.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου προ-
γράμματος θα συμβάλλει:

- στη μείωση και τον έλεγχο του 
πληθυσμού των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς.
- στη προστασία της υγείας του πολί-

τη –δημότη από νόσους.
- στη πρόληψη της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος από την πρόσβαση 
των αδέσποτων ζώων σε πάσης 
φύσεως απόβλητα – απορρίμματα.
- στη πρόληψη για τα τροχαία ατυ-

χήματα κ.α.
Προτάσεις – σκέψεις – 
προβληµατισµοί
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λύση του χρόνιου και μεγάλου 
προβλήματος των αδέσποτων 
ζώων είναι η πολιτική βούληση 
και ο έγκαιρος πολιτικός σχεδια-
σμός -  προγραμματισμός.

2. Κατά το νόμο, την ευθύνη της πε-
ρισυλλογής των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς που περιφέρονται στη 
διοικητική περιφέρεια ενός δή-
μου, τη φέρει ο οικείος δήμος.

3. Να προχωρήσει ο δήμος μας, εάν 
δεν το έχει κάνει ήδη, στην κατάρ-
τιση ενός προγράμματος αντιμε-
τώπισης των αδέσποτων ζώων.

4. Να υποβληθεί από το δήμο σχε-
τικό αίτημα για λήψη οικονομικής 
επιχορήγησης με σκοπό την πραγ-
ματοποίηση των υποχρεώσεων 
και των δράσεων που ορίζονται 
από τη σχετική προαναφερόμενη 
νομοθεσία, μετά και από την από-
φαση του αναπληρωτή υπουργού 
παραγωγικής ανασυγκρότησης κ. 
Β. Αποστόλου για την έγκριση πί-
στωσης ποσού ύψους 1.300.000 
ευρώ προς τους δήμους για τις 
ενέργειες διαχείρισης των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς και την 
κάλυψη των υποχρεώσεών τους.

5. Εξεύρεση κατάλληλου δημοτικού 
χώρου ή παραχώρηση χώρου 
από ιδιώτη, έτσι ώστε ο δήμος να 
προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση 
και λειτουργία δημοτικού κτηνι-
ατρείου ή δημοτικού καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων.

6. Να μην εκτίθεται περαιτέρω ο Δή-
μος με τις γραπτές απαντήσεις του 
σε αιτήσεις δημοτών.  
Αναμένοντας τις ενέργειες του δή-

μου.
Με τιμή,

Για την Κίνηση Ενεργών Πολιτών 
Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος

Περισυλλογή – Περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Ίδρυση 
και λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου – καταφυγίου

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



ΠΕΜΠΤΗ   15   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2015

5πολιτών
Γνώμη Ειδήσεις

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

E-mail: petropouloukon@live.com

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ GOETHE ZERTIFIKAT B1 IOYNIOY 2015
ΔΑΓΡΕΣ ΒΛΑΣΗΣ

ΚΟΝΤΟΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ÖSD B2 ΙΟΥΝΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΙΜΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ

ΣΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΟΥΖΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!!!

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

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επιστολή μαθητών 
της ΣΤ' τάξης του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Ζευγολατιού για τα 
αδέσποτα ζώα

Στις 12 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο εγώ και 
οι φίλοι μου πήγαμε στο δρομάκι που συχνάζου-
με για να κάνουμε το παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε 
τη βόλτα μας και καθώς προχωρούσαμε βρήκα-
με ένα σκυλί ψόφιο από φόλα. Νευριάσαμε όλοι 
και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Αποφασίσα-
με λοιπόν να αντιδράσουμε κάνοντας το δικό 
μας πόλεμο με τα μολύβια. 

Μην αφήσετε ένα κουτάβι ή ένα σκυλί στο 
δρόμο για να γίνει αδέσποτο. Είναι άδικο να 
πάρετε ένα σκυλί ράτσας ενώ στη γειτονιά σας 
κυκλοφορούν κουτάβια και φιλικά αδέσποτα με 
κινδύνους να τα περιβάλλουν, φόλες και αυτο-
κίνητα. Οι άνθρωποι που πράττουν ένα τέτοιο 
έγκλημα θα πρέπει να συλληφθούν. ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Το να σκοτώσει επίτηδες ένα ζώο θεωρείται 
ποινικό αδίκημα. Όταν δούμε ένα αδέσποτο κα-
λούμε αμέσως τη Φιλοζωική της περιοχής μας. 
Πριν κάνετε οτιδήποτε σκεφτείτε τη ζωή αυτού 
του ζώου. Το γάβγισμα ενός σκυλιού δεν είναι 
λόγο για το θάνατό του. Στη θέση του σκυλιού 
βάλτε ένα μωρό που κλαίει συνέχεια. Θα το σκο-
τώνατε; Και τι σημασία έχει που το ζώο δεν μπο-
ρεί να μιλήσει ή δεν έχει τη νοημοσύνη που έχει 
ένας άνθρωπος; Καμία απολύτως. 

Φόλες
Φόλες ονομάζουμε κάθε κομμάτι τροφής με 

δηλητήριο ή θρυμματισμένο γυαλί που χρησι-
μοποιείται από ένα διεστραμμένο μυαλό για να 
προσελκύει τα ζώα και να τους επιφέρει βά-
ναυσο θάνατο. Τα συμπτώματα είναι: μικραίνει 
η κόρη του ματιού, ο σκύλος πέφτει αδύναμος 
στο έδαφος, το σάλιο ανακατεύετε με τον αέρα 
δημιουργώντας αφρούς στο στόμα του σκύλου.

Αν ο σκύλος είναι όρθιος και έχει τις αισθήσεις 
του, μπορείτε να του κάνετε ένεση που θα προ-
μηθευτείτε από το φαρμακείο για να τον επανα-
φέρετε. 

Σας τα γράψαμε όλα αυτά για να αφυπνίσουμε 
τους πολίτες και το δήμο για να παρέμβουν και 
στο θέμα αυτό και να σταματήσουμε τους αν-
θρώπους που δεν σέβονται ούτε τους εαυτούς 
τους!

Οι µαθητές: Αθηνά Καρακώστα, Πάνος 
Κυριακόπουλος, Κων/νος Καρακώστας, 
Κων/να Πανούση, Μαρικάτια Πανούση.

Δηλώσεις του Παν. Ψηλογιαννόπουλου για το 
Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων της 13/10/2015

Προ ημερήσιας διάταξης,  θέσαμε το θέμα του 
χωροταξικού σχεδιασμού και της συμμέτοχής 
του Δήμου Κορινθίων στην διαδικασία πού έχει 
ξεκινήσει στην Περιφέρεια (Π.Σ.5/10/15). Είχα-
με θέσει το ίδιο θέμα σε προηγούμενο Δ.Σ. και η 
απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι αγνοούσε το 
θέμα και δεν είχε καμία ενημέρωση. Επισήμα-
να  την σημασία της συμμέτοχής του Δήμου με 
προτάσεις σ' αυτή τη φάση, πριν την ολοκλήρω-
ση και την οριστικοποίηση του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Σχεδίου. Τελικά έγινε αποδεκτό 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε συνεργασία με την 
Πρωτοβουλία, να έρθει το θέμα σε επόμενο Δ.Σ. 
και να προσκληθεί εκπρόσωπος της περιφέρει-
ας. Επίσης επισήμανα ότι ο κύριος Τατούλης 
επιμένει στην ΕΟΖ (ειδική οικονομική ζώνη) για 
την ναυτιλία στη Κόρινθο χωρίς να δίνει στοι-
χεία για το τι περιλαμβάνει στο Π.Χ.Σ στον τομέα 
αυτό.              

Για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων βάλαμε το ζήτημα τής διαχείρισης της 
μονάδας λιπασματοποιήσης μέσω Δ.Α.Ε.Κ. μια 
πρόταση συμφέρουσα για τον Δήμο και τους 
Δημότες, η οποία δεν αποκλείει τη συνεργασία 
με τρίτους για επιστημονική υποστήριξη και με-
ταφορά τεχνογνωσίας. Αποδεχτήκαμε τη διεύ-

ρυνση τής επιτροπής προετοιμασίας του Τ.Σ.Δ.Α 
με τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολί-
τευσης που συμμετέχουν στη Διαπαραταξιακή.  

Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος
Επικεφαλής Πρωτοβουλίας 

Αλληλέγγυων Πολιτών
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ΓνώμηΕκδήλωση

ΤΗΛ.: 27410 55184   FAX: 27410 55189
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο 
δημοτικό θέατρο Σικυωνίων πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση του 
δήμου Σικυωνίων και του Συλλό-
γου Πολιτών «Η Αρχαία Σικυών» 
με θέμα: «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥ-
ΩΝΑΣ, η ανασκαφή, η ανάδειξη, η 
προοπτική”. Εισηγητής ήταν ο Δ/
ντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κο-
ρινθίας κ. Κωνσταντίνος Κίσσας με 

εξέχοντα καλεσμένο τον πρόεδρο 
του «Διαζώματος» κ. Σταύρο Μπέ-
νο, πρώην υπουργό και τ. δήμαρχο 
Καλαμάτας. 

Ξεκινώντας την εκδήλωση ο 
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκομένους και εξέφρασε την 
αμέριστη στήριξη του δήμου και του 
ίδιου προσωπικά στο έργο της ανα-

σκαφής και της αποκάλυψης του 
αρχαίου θεάτρου Σικυώνος. 

Στην ομιλία του ο κ. Κίσσας ανα-
φέρθηκε στο ιστορικό κομμάτι της 
δημιουργίας του Θεάτρου στην 
αρχαιότητα, καθώς και στους κα-
τασκευαστές, γλύπτες, περιηγητές 
που μας άφησαν αυτή την σπου-
δαία πολιτιστική κληρονομιά. Με 
λόγια απλά και με τη βοήθεια των 
εικόνων έδωσε το στίγμα του με-
γαλοπρεπέστατου Αρχαιολογικού 
χώρου, αλλά και την προσπάθεια 
που έχει καταβάλλει αυτός και η 
ομάδα του για την ανάδειξή του και 
την πρόοδο των ανασκαφών μέχρι 
σήμερα. Εντυπωσιακή ήταν και η 
παρουσίαση όλων των χώρων πέρα 
από το θέατρο που συμπληρώνουν 
το μεγαλείο της αποκάλυψης του 
αρχαίου κάλλους. 

Αναφερόμενος στην αποκάλυψη 
του θεάτρου είπε ότι είναι τέτοια 
που λόγω της έκτασης που κατα-
λαμβάνει και εφ’ όσον είναι δυνατόν 
να αποκαλυφθεί όλο, μάλλον θα 
μιλάμε για μία δεύτερη Επίδαυρο, 
αφού η χωρητικότητά του στα δύο 
διαζώματα αγγίζει τις 14.500 θέσεις. 

Στη συνέχεια της παρουσίασης 
αναφέρθηκε σε τεχνικά θέματα σχε-
τικά με τις δυσκολίες που αντιμετώ-
πιζαν αυτός και η ομάδα του λόγω 
των συνθηκών που επικρατούν στο 
υπέδαφος. Επίσης, πρόβλημα απο-
τελεί το ότι οι κερκίδες που απο-
καλύπτονται σε πολλά σημεία είναι 
σαθρές. Η έλλειψη μαρμάρου και 
λίθου, τα οποία κατά καιρούς αφαι-
ρέθηκαν, καθιστά σήμερα δύσκολη 

η συντήρηση του θεάτρου. 
Κατόπιν, ο κ. Κίσσας επεσήμανε 

την ανάγκη συνέχισης της ανασκα-
φής, της απρόσκοπτης χρηματοδό-
τησής της μέσω ενός οικονομικού 
πλάνου που έχει ήδη καταρτιστεί 
και φτάνει μέχρι την τελική φάση. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά αυτό αγ-
γίζει τα 6-7 εκατομμύρια ευρώ, και 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
πρόοδο των ανασκαφών και τη συ-
ντήρηση των αποκαλυπτόμενων για 
πλήρη ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου. Παρά τις αντίξοες οικονομι-
κές συνθήκες που επικρατούν σή-
μερα δήλωσε αισιόδοξος πώς με τη 
συμμετοχή όλων των φορέων αλλά 
και την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 
θα έχουμε τη συνέχιση και την ολο-
κλήρωση της προσπάθειας. 

Ήδη η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου αλλά και ο δήμος Σικυωνίων 
έχουν διαθέσει από 100.000 ευρώ 
για την στήριξη της προσπάθειας. 
Με την ευχή να μην σταματήσει η 
ανασκαφή κάλεσε όλους να συμ-
βάλουν ώστε η αποκάλυψη του 
θεάτρου να αποτελέσει πόλο έλξης 
για την περιοχή με επισκέπτες από 
την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. 
Παρακάλεσε, τελειώνοντας, τόσο η 
πολιτεία όσο και ο δήμος να δουν το 
θέμα του Μουσείου το οποίο λόγω 
έλλειψης φυλάκων δεν λειτουργεί 
όπως θα έπρεπε.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. 
Μπένος ο οποίος χαρακτήρισε την 
παρουσίαση ως την καλύτερη αντί-
στοιχη που έχει γίνει όσο βρίσκεται 
σε θέσεις που αφορούν την ανάδει-

Μεγάλη εκδήλωση για την ανασκαφή, την ανάδειξη και την προοπτική του αρχαίου θεάτρου 
Σικυώνος από το Σύλλογο Πολιτών "Η Αρχαία Σικυών" και το δήμο Σικυωνίων

Εντυπωσιακή παρουσίαση για την
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Σικυώνος
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Κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας ευχαριστούµε όλους 
εσάς τους πελάτες µας, που µας στηρίξατε

µε την προτίµησή σας, υποσχόµενοι να διατηρούµε 
πάντα την άριστη ποιότητα, τις προσεγµένες  τιµές 

και τη φιλική εξυπηρέτηση! Σας ευχαριστούµε!

ξη των αρχαιολογικών χώρων. Ως πρό-
εδρος της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» 
τόνισε ότι θα είναι αρωγός της προσπά-
θειας και υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα 
κάνει το καθήκον της για να μπορέσουμε 
κάποια στιγμή να θαυμάσουμε σε όλο 
της το μεγαλείο αυτό που λέγεται Αρχαία 
Σικυώνα. 

Χαιρετισμό απεύθυνε ακόμη ο αντιπε-
ριφερειάρχης Άγγελος Παπαγγελόπου-
λος ο οποίος δεσμεύτηκε πως η Περι-
φέρεια θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να 
στηρίξει το έργο αφού η ένταξή του σε 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη. 

Σταύρος Μπένος: 
Να στοιχηθούμε όλοι 
πίσω από την πρόταση Κίσσα

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα μας 
μετά το  πέρας της εκδήλωσης ο πρόε-
δρος του «Διαζώματος» Σταύρος Μπέ-
νος ανέφερε: «Απολαύσαμε μια χαρι-
σματική παρουσίαση από έναν αξιόλογο 
αρχαιολόγο τον κ. Κίσσα και όπως είπα 
και στον χαιρετισμό μου, είναι από τις 
πιο πλήρεις παρουσιάσεις, που έχω πα-
ρακολουθήσει κι έχω παρακολουθήσει 
εκατοντάδες. Γιατί δεν είχε μόνο αρχαι-
ολογικό περιεχόμενο, είχε και περιεχό-
μενο κοινωνιολογικό, οικονομικό, αρ-
χιτεκτονικό, ήταν μια πλήρης πρόταση. 
Περιείχε μάλιστα κι ένα master plan κο-
στολογημένο για την προοπτική αυτού 
του σπουδαίου μνημείου. Θέλω να κάνω 
μία έκκληση σε όλους μέσω του «Διαζώ-
ματος», να κάνω μια έκκληση σε όλους 
τους πολίτες του κόσμου, για αυτό το 
περίοπτο μνημείο, να στοιχηθούμε όλοι 
πίσω από το master plan, την πρόταση 
του κ. Κίσσα και να βάλει ο καθένας το 
μικρό του πετραδάκι. Εμείς, το «Διάζω-
μα» θα το κάνουμε από καρδιάς!»

Κωνσταντίνος Κίσσας: 
Είμαι πολύ αισιόδοξος!

Ο έφορος Αρχαιοτήτων Κορινθίας κ. 
Κίσσας μίλησε στην εφημερίδα μας και 
είπε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά δέχτη-
κα την πρόσκληση του δήμου Σικυω-
νίων να παρουσιάσω τα αποτελέσματα 
των ανασκαφικών δραστηριοτήτων της 
υπηρεσίας που αφορούν στην αποκάλυ-
ψη, ανάδειξη και προστασία του αρχαίου 
θεάτρου της Σικυώνας. Είναι πολύ σημα-
ντικό θέμα που απασχολεί όχι μόνο την 
τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την 
αρχαιολογική υπηρεσία, είναι ένα δύ-
σκολο θέμα, το οποίο μας απασχολεί και 
καταλήξαμε ότι μετά από αυτή την προ-
σφορά τόσο το δήμου Σικυωνίων όσο 
και τη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθί-
ας για να κάνουμε το πρώτο πρόγραμμα, 
το διερευνητικό, ανασκαφικό θα λέγαμε, 
είμαστε πολύ ευτυχείς διότι μπορού-

με να πούμε συγκεκριμένα τι ακριβώς 
χρειαζόμαστε για να αποκαλύψουμε να 
αναδείξουμε και να προστατεύσουμε το 
θέατρο και στο τέλος βέβαια να το δώ-
σουμε σε χρήση στο κοινό. Είναι ένα με-
γαλόπνοο πρόγραμμα το οποίο βέβαια 
χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση 
δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Πιστεύω 
όμως ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση 
προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι 
πολύ αισιόδοξος!». 
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Αγιασμός για τον
Μέγα Αλέξανδρο 
Αγιασμό πραγματοποίησε ο 
Σύλλογος "Μέγας Αλέξανδρος 
Βραχατίου" αρχές του Οκτώβρη 
επ' αφορμή της έναρξης της νέας 
σεζόν. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, 
ενώ το παρόν έδωσαν ο δήμαρχος 
κ. Παπακυριάκος και ο αντιδήμαρ-
χος καθαριότητας κ. Ρόζος που 
ευχήθηκαν καλή αρχή! 

Aσφαλή μετακίνηση 
για όλους τους μαθητές 
απαιτεί η ΚΝΕ

Με αφορμή περιστατικό που σημειώθηκε πρό-
σφατα σε βάρος 10χρονου μαθητή που δεν είχε 
μαθητική κάρτα μεταφοράς το Τομεακό Συμβούλιο 
Κορινθίας της ΚΝΕ απαιτεί «δωρεάν και ασφαλή 
µετακίνηση για όλους τους µαθητές».

Στην ανακοίνωσή του το ΤΣ Κορινθίας της ΚΝΕ, 
μεταξύ άλλων, σημειώνει: 

«Τη ∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου, στην Αρχαία Κόρινθο, 
ένας 10χρονος µαθητής ∆ηµοτικού πετάχτηκε έξω 
από το λεωφορείο που θα τον µετέφερε σπίτι του µετά 
το σχολείο γιατί δεν είχε µαθητική κάρτα µεταφοράς. 
Ο οδηγός τού ζήτησε να πληρώσει και στην απάντηση 
του µαθητή ότι δεν έχει χρήµατα ο οδηγός του απά-
ντησε:  "Κατέβα κάτω ρε, δεν είµαστε φιλανθρωπικό 
ίδρυµα".

Αυτό το περιστατικό δεν είναι το πρώτο, παρόλο 
που θέλουν να το εµφανίσουν σαν κάτι µεµονωµένο. 
(...) Η κυβέρνηση, η Περιφέρεια και οι δήµοι βλέπουν 
τη µεταφορά των µαθητών σαν άλλο ένα "έξοδο" για 
τα ταµεία τους που τα γεµίζουν από τους φόρους 
των γονιών µας. Ενώ χαρίζουν εκατοµµύρια στους 
µεγαλοεπιχειρηµατίες και τους εργολάβους, δεν 
εξασφαλίζουν ούτε τα βασικά για τα σχολεία µας (...). 
∆εν είµαστε ζώα! Θέλουµε να µάθουµε, θέλουµε να 
ζήσουµε!

Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών µας 
για τη µόρφωσή µας!

Καλούµε τα Μαθητικά Συµβούλια να απαιτήσουν:
Να εξασφαλιστεί η ασφαλής και δωρεάν µετακί-

νησή µας, από και προς το σχολείο, µε ευθύνη του 
κράτους, χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση.

Να εκδοθούν άµεσα οι κάρτες µεταφοράς. Μέχρι να 
βγουν, κανένας µαθητής να µην πληρώνει εισιτήριο 
τις ώρες που λειτουργούν σχολεία και φροντιστήρια.

Το υπουργείο και η κυβέρνηση να εξασφαλίσουν 
τώρα χρηµατοδότηση για να λειτουργήσουν κανονικά 
τα σχολεία µας. Να αντιµετωπιστούν τα κενά, οι ελλεί-
ψεις σε καθηγητές, να δοθούν λεφτά για αναλώσιµα, 
υποδοµές και ό,τι άλλο χρειάζεται για να λειτουργή-
σουν τα σχολεία µας. Να δοθούν όλα τα βιβλία που 
λείπουν».

Να εκδοθούν άµεσα οι κάρτες µεταφοράς. Μέχρι να 

τα σχολεία µας. Να αντιµετωπιστούν τα κενά, οι ελλεί-

Όσα δε φτά νει 
η αλεπο ύ 
τα  κάνει 

κρεμα�τά ρια!
Χρόνια τώ ρα!

��info

Διανοµή κατ ’  οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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  • Γυναικείο

• Ηµιµόνιµο
 Μανικιούρ
  Πεντικιούρ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161, 
Λέχαιο τηλ. 27413. 010.74

Παραπλεύρως Φαρµακείου ΧΡΗΣΤΑΡΑ

• Ηµιµόνιµο
 Μανικιούρ
  Πεντικιούρ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161
Λέχαιο

 • Ανδρικό

  • Γυναικείο  • ΓυναικείοEVA

ΛΕΧΑΙΟ, Οδός Βέµπο (πίσω από το Γυµνάσιο. 1 και 14 Οκτωβρίου 2015). 
Σκουπιδότοπος δίπλα στη γεώτρηση και στο τελείωμα του δρόμου προς την παραλία. 14 
μέρες αργότερα (χθες) περάσαμε πάλι τους ίδιους δρόμους. Τα σκουπίδια ακόμη εκεί! 
Για 15 μέρες κανείς, καμία υπηρεσία δεν ενδιαφέρθηκε να τα μαζέψει! Η περιοχή έχει 
μεταμορφωθεί σε μια μικρή "χαβούζα" αφού οι κάδοι στέκουν άδειοι και τα σκουπίδια σε 
βουνά απέναντι ή δίπλα τους σχηματίζουν βουναλάκια. Ουαί υμίν, τοπικοί άρχοντες και 
αιρετοί! Ουαί! Για το κατάντημα και την ανυπόφορη κατάσταση στην οποία υποχρεώνεται 
τους κατοίκους σας να ζουν. Κατοίκους που πληρώνουν  σε κάθε λογαριασμό ΔΕΗ αντα-
ποδοτικά τέλη καθαριότητας. Ντροπή!

 ■ Το ∆.Σ. του "Μεγάλου Αλεξάνδρου"

 ■ Οι δάσκαλοι των τµηµάτων µε το ∆.Σ.
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Τα µεγαλύτερα χαρακτηριστικά της άγνοιας

είναι µαταιοδοξία και υπεροψία και αλαζονεία
ο ιπτά μενος

Παρασκήνια

Μέρες Κορινθιακού-
Μέρες ζωής 
Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το απόγευ-
μα πραγματοποιήθηκε στο Κιάτο και στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Διατοπικού Σχεδίου 
Συνεργασίας "ο Κορινθιακός Κόλπος", στο 
οποίο συμμετέχουν οι πέντε Αναπτυξιακές 
Ανώνυμες Εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στα όρια του Κορινθιακού Κόλπου 
(Αιτωλική Α.Ε., Αχαϊα Α.Ε., ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε., 
Φωκική Α.Ε. και Ελικώνας-Παρνασσός Α.Ε.) 
η 4η ημερίδα με τίτλο: «Κορινθιακός, ένα 
δρόμος με περιθώρια ανάπτυξης, φιλικά 
προς το περιβάλλον».

Αγιασμός για τον
Μέγα Αλέξανδρο 
Αγιασμό πραγματοποίησε ο 
Σύλλογος "Μέγας Αλέξανδρος 
Βραχατίου" αρχές του Οκτώβρη 
επ' αφορμή της έναρξης της νέας 
σεζόν. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, 
ενώ το παρόν έδωσαν ο δήμαρχος 
κ. Παπακυριάκος και ο αντιδήμαρ-
χος καθαριότητας κ. Ρόζος που 
ευχήθηκαν καλή αρχή! 

Μ
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Ματαιώθηκε η φιέστα στο Mare West...
Ο Όμιλος Στασινόπουλου ματαίωσε το πολυδιαφημισμένο ολοήμερο σώου των 

εγκαινίων στο Εμπορικό πάρκο MARE WEST που είχαν προγραμματιστεί για το Σάβ-
βατο 17-10-2015. Υπενθυμίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης του MARE WEST είναι και ιδιο-
κτήτης του εργοστασίου της Fulgor  σημειώθηκε το τραγικό ατύχημα με τον θάνατο 
του 42χρονου εργαζομένου.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Όμιλος Στασινόπουλου φο-
βόταν κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις την μέρα των εγκαινίων από εργαζόμενους 
τόσο του εργοστασίου της FULGOR όσο και από όλο το Νομό Κορινθίας.

Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν ξεχνούν ποτέ  ότι στο χώρο 
του Εμπορικού Πάρκου MARE WEST στεγαζόταν η Σωληνουργία Κορίνθου στην 
οποία είχε σημειωθεί το τραγικό ατύχημα με τον θάνατο των έξι(6) εργαζομένων, για 
το οποίο δεν υπήρξε καμία τιμωρία υπευθύνων της  Εταιρίας.

Έτσι η διαφημιστική εταιρία ειδοποίησε όλα τα ΜΜΕ της Κορινθίας που διαφήμιζαν 
το σώου των εγκαινίων να αποσύρουν την διαφήμιση γιατί δεν θα πραγματοποιηθεί .

Πηγή: www.sfedona.gr

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ  • τηλ. 2741 0 89555

λαµπάδες γάµου
δώρα γ ια  κάθε  περ ί σ ταση

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό

 • Ανδρικό

  • Γυναικείο

• Ηµιµόνιµο
 Μανικιούρ
  Πεντικιούρ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161, 
Λέχαιο τηλ. 27413. 010.74

Παραπλεύρως Φαρµακείου ΧΡΗΣΤΑΡΑ

EVA

ΛΕΧΑΙΟ, Οδός Βέµπο (πίσω από το Γυµνάσιο. 1 και 14 Οκτωβρίου 2015). 
Σκουπιδότοπος δίπλα στη γεώτρηση και στο τελείωμα του δρόμου προς την παραλία. 14 
μέρες αργότερα (χθες) περάσαμε πάλι τους ίδιους δρόμους. Τα σκουπίδια ακόμη εκεί! 
Για 15 μέρες κανείς, καμία υπηρεσία δεν ενδιαφέρθηκε να τα μαζέψει! Η περιοχή έχει 
μεταμορφωθεί σε μια μικρή "χαβούζα" αφού οι κάδοι στέκουν άδειοι και τα σκουπίδια σε 
βουνά απέναντι ή δίπλα τους σχηματίζουν βουναλάκια. Ουαί υμίν, τοπικοί άρχοντες και 
αιρετοί! Ουαί! Για το κατάντημα και την ανυπόφορη κατάσταση στην οποία υποχρεώνεται 
τους κατοίκους σας να ζουν. Κατοίκους που πληρώνουν  σε κάθε λογαριασμό ΔΕΗ αντα-
ποδοτικά τέλη καθαριότητας. Ντροπή!
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Οικισμός «Καλέντζι»
Καλέ + ιντζι = τόπος ή χωριό που περιβάλλεται από φυσικά φρούρια

∆ιοικητική εξέλιξη 
– αυτοδιοικητικές 
μεταβολές

Η πρώτη μαρτυρία περί της 
υπάρξεως περιοχής «Καλέντζι» 
στην Κορινθία καταγράφεται 
στη δημοπρασία για τους Ελαι-
ώνες της Επαρχίας Κορινθίας 
του έτους 1834, όπου γίνεται 
αναφορά σε  αγροτική έκταση 
με την ονομασία «Καλέντσι».

Στη διακήρυξη αυτή περί 
ενοικιάσεως των δύο κατά την 
Κορινθίαν Ελαιώνων και στον 

λεπτομερή πίνακα του εδώθε του ποταμού (κατά 
την Βόχαν) ελαιώνα γίνεται αναφορά σε «Κα-
λέντσι», όπου καταγράφονται τριάντα τρία (33) 
στρέμματα ακαλλιέργητα (χέρσα), εκατόν πενή-
ντα τέσσερα (154) στρέμματα καυμένα και μονά-
χα δύο (2) στρέμματα ελιές.

Ο Ιωάννης Εμμ. Νουχάκης, το έτος 1901, ανα-
φέρει «Καλέντρι» δήμου Κορίνθου, το οποίο απεί-
χε 3,30 ώρες οδοιπορικώς από την Κόρινθο και 
περιλάμβανε χειμερινές κατοικίες. Με τη φράση 
«χειμερινές κατοικίες» εννοεί την ύπαρξη καλύ-
βων για τους πρώτους κατοίκους που ήταν ποιμέ-
νες, όπου ξεχειμάδιαζαν εκεί με τα ζώα τους.

Το Καλέντζι αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά 
στις 16 Μαϊου του έτους 1928 ως αυτοτελής οι-
κισμός κατά την απογραφή του πληθυσμού, υπα-
γόμενος διοικητικά στην κοινότητα Ζευγολατιού. 

Ως ξεχωριστή όμως και αυτόνομη κοινότητα 
αναγνωρίστηκε τον Ιούλιο του έτους 1967 με το 
υπ. αριθ. 403 Βασιλικό Διάταγμα. Μετά από πέ-
ντε μήνες, στις 18 Νοεμβρίου του έτους 1967, η 
κοινότητα Καλεντζίου καταργήθηκε και προσαρ-
τήθηκε εκ νέου στη κοινότητα του Ζευγολατιού.

Πληθυσμιακά στοιχεία
Το Καλέντζι απογράφεται ως αυτοτελής πλη-

θυσμιακά οικισμός στις απογραφές πληθυσμού 
των ετών 1928, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 
2001 και 2011. Αναλυτικά ο πληθυσμός του δια-
κυμάνθηκε ανά έτη ως εξής:
1928: 69 κάτοικοι  1940: 220 κάτοικοι
1951: 269 κάτοικοι  1961: 326 κάτοικοι
1971: 392 κάτοικοι  1981: 360 κάτοικοι
1991: 347 κάτοικοι  2001: 427 κάτοικοι
2011: 334 κάτοικοι

Το 2013 οι κάτοικοι του οικισμού Καλεντζίου 
προχώρησαν στη συγκέντρωση υπογραφών, κα-
ταθέτοντας στο δήμο αίτημα περί θετικής γνωμο-
δοτήσεώς του για να γίνει το Καλέντζι αυτόνομη 
κοινότητα. Με την υπ. αριθ. 7/2013 απόφασή του 
το Τοπικό Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας 
Ζευγολατείου, με ψήφους 3 αρνητικές, 1 θετικής 
και 1 θετικής υπό προϋποθέσεις, δεν ενέκρινε 
την αναγνώριση του οικισμού Καλεντζίου ως ξε-
χωριστή τοπική κοινότητα.

Παρά την αρνητική απόφαση του τοπικού 
συμβουλίου του Ζευγολατειού, το θέμα της ανα-
γνωρίσεως του Καλεντζίου ήλθε προς συζήτηση 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 
οποίο αποφάσισε με ψήφους 11 υπέρ και 7 κατά 
να γνωμοδοτήσει θετικά (κατά πλειοψηφία) υπέρ 
της αναγνώρισής του προς το Υπουργείο Εσω-
τερικών, όπου μετά από απόφαση του αρμοδίου 
Υπουργού Εσωτερικών, θα εκδοθεί και το αντί-
στοιχο Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ).

Οι πρώτοι κάτοικοι
και οι σημερινοί τους απόγονοι

Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήταν κατά κύ-
ριο λόγο κτηνοτρόφοι, διότι τα χωράφια ήταν λι-
γοστά. Αργότερα όμως έγιναν και γεωργοί χάρη 
στην εργατικότητά τους.

Κατά την προφορική λαϊκή παράδοση το χωριό 
κατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1855 πε-
ρίπου από έναν ποιμένα τον Ιωάννη Καλέντζη, ο 

οποίος κατέβηκε από το όρος Κυλλήνη (σημερινή 
Ζήρεια) με τα ζώα του, με σκοπό να ξεχειμαδιάσει. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες οικογένειες. 
Από τις οικογένειες αυτές οι μεγαλύτερες αριθμη-
τικά είναι οι εξής: Τσάτσαρης, Μητσόπουλος, Μαγ-
γίνας, Βαρβιτσιώτης, Παλυβός, Τζελέπης. Οι υπό-
λοιπες οικογένειες είναι μικρές αριθμητικά (μία ή 
δύο οικογένειες ανά επώνυμο) και μετρούν λίγα 
χρόνια διαμονής από  την εγκατάστασή τους εκεί.

Κατά την έρευνα και εξέταση των Μητρώων 
Αρρένων της δημοτικής κοινότητας του Ζευγο-
λατιού, περιόδου 1833 – 1998, στην οποία υπά-
γεται διοικητικά η περιοχή του Καλεντζίου, εντο-
πίστηκαν και καταγράφηκαν τα εξής επώνυμα, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρονολογίας που 
πρωτοαναφέρονται:
[1]. Καλέντζης (1855), [2]. Μητσόπουλος (1859)
[3]. Μαγγίνας (1875), [4]. Βελέντζας  (1875)
[5]. Λάμπρου  (1876), [6]. Παπανικολάου (1881)
Σήμερα δεν υπάρχει ως επώνυμο, λόγω μη 
υπάρξεως αρρένων απογόνων.
[7]. Κεφάλας  (1887), [8]. Τσιτσόπουλος (1888)
[9].  Χουσαλάς (1889),  [10]. Χουσελάς (1889)
[11]. Τσάτσαρης (1890),  [14]. Τζελέπης (1897)
[15]. Λίλιος (1897),  [16]. Τόγιας  (1897)
[17]. Νικολόπουλος  (1898),  [18]. Βαρβιτσιώτης (1900)
[19]. Αθανασίου (1902),  [20]. Αναγνωστόπουλος  (1902)
[22]. Βλάχος  (1907), [23]. Καραμήτσος  (1908)
[24]. Σαϊσανάς  (1915), [25]. Μάλλιος  (1917)
[26]. Τζώρτζης (1933), [27]. Μπαχταλιάς  (1933)
[28]. Καπινιάς (1931– 2011), 
[29]. Πετρόπουλος  (1932)
[30]. Παναγιωτόπουλος  (1932)
[31]. Μαντζιώρος   (1932)

Δεν υπάρχει σήμερα ως επίθετο, αφού όλοι 
κατέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στο Βοχαϊκό.

Συνεχίζεται

EEEEEEEEECCC ααα...εεε...

ΚΚΚ
έέέννν
τττρρρ

οοο ΔΔΔ
ιιιαααλλλλλλοοοοοο

γγγγγγήήήήήήγήγγγήγήγήγγγήγγήγγγήγήγήγγγήγ ςςςςςς ΑΑΑνννααακκκυυυκκκλλλώώώώώώσσσσσσιιιιιιμμμμμμωωωννν ΥΥΥλλλλλλιιιιιικκκκκκώώώώώώ
ννν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

ΜΕΡΟΣ Β΄

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόµος – 
Βιβλιοθηκονόµος, 
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

Τα ιστορικά αυτά άρθρα αποτελούν µια πρώτη προ-
σπάθεια καταγραφής της ιστορίας των χωριών της 
περιοχής της Βόχας. Σε αυτήν την προσπάθεια όλοι 
µπορούν να σταθούν αρωγοί, παρέχοντας πληροφο-
ρίες και στοιχεία. Τα άρθρα αυτά ανάλογα µε τα διαθέ-
σιµα ή τα νέα ερευνητικά δεδοµένα που προκύπτουν 
κάθε φορά, συµπληρώνονται και εµπλουτίζονται. 
Στοιχεία επικοινωνίας:             τηλ. 6945 832094

email: korinthios13@yahoo.gr

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
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Γνώμη Περιβάλλον

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 v  Αυχενική διαφάνεια
 v  Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
 v  Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
 v  Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
 v  Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
 v  Αµνιοπαρακέντηση
 v  Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
 v  Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύμφωνα με τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων. 

Οι εξετάσεις γίνονται όλες από  τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιμές απόλυτα εναρμονισμένες με τα σημεία των καιρών.

Ερμού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148

Νεοφύτου Δούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

Εάν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα των ποδιών, κάνουν την 
καθημερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουμε. 

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

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE-Stymfalia, ξεκινά η ερευνητική 
κοπή καλαμιών στη λίμνη Στυμφαλία, 
σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυν-
ση Δασών και την υποστήριξη του 
Δήμου Σικυωνίων. Η κοπή των κα-
λαμιών προβλέπεται στο πλαίσιο των 
δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
του προγράμματος LIFE-Stymfalia, με 
σκοπό τη δημιουργία ανοιχτών επι-
φανειών για την ιχθυοπανίδα και την 
ορνιθοπανίδα. Τα υπολείμματα κοπής 
απομακρύνονται με ασφάλεια με ειδικά 
εξαρτήματα συλλογής και αποτίθενται 
σε προεπιλεγμένο χώρο, όπου θα απο-
δομηθούν φυσικά (κομποστοποίηση). 

Η κοπή έγινε ανατολικά της λίμνης, 
στις 9 και 10 Οκτωβρίου, με τη  χρήση 
ενός ειδικού πλωτού και ενός χερσαί-
ου μηχανήματος υπό την παρουσία και 
καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων του 
προγράμματος LIFE και του Δασαρχεί-
ου Κορινθίας. Στην ερευνητική αυτή 
φάση κόπηκαν 12 στρέμματα καλα-
μιών με σκοπό να εξαχθούν τα απα-
ραίτητα επιστημονικά δεδομένα για την 
περαιτέρω διαχείριση του καλαμιώνα.

Οι κάτοικοι της περιοχής και επι-
σκέπτες είχαν την ευκαιρία την Παρα-
σκευή 9 Οκτωβρίου να παρακολουθή-
σουν την κοπή από το σημείο θέασης 
της λίμνης στη σήραγγα Σούρι στο ξύ-

λινο κιόσκι, όπου είναι και η πινακίδα 
του Προγράμματος LIFE. 

Η Τοπική Μονάδα Διαχείρισης που 
εδρεύει στο Μουσείο Περιβάλλο-
ντος Στυμφαλίας είναι στη διάθεση 
του κοινού τις ημέρες λειτουργίας 

του Μουσείου για να ενημερώσει για 
τις εξελίξεις στο  συγχρηματοδοτού-
μενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-
Stymfalia.

Ποιο είναι το πρόγραμμα 
LIFE Stymfalia
• Τίτλος έργου: Αειφόρος Διαχείριση 

και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλό-
τητας των Υγροτόπων- Η περίπτωση 
της Λίμνης Στυμφαλίας

• Διάρκεια του προγράμματος: 01 

Οκτωβρίου 2013- 29 Σεπτεμβρίου 
2017

• Περιοχή δράσης: Ελλάδα
• Κωδικός προγράμματος: LIFE12 

NAT/GR/000275
• Χρηματοδότηση: To πρόγραμμα 

“LIFE Stymfalia” συγχρηματοδοτεί-
ται κατά 50% από το χρηματοδοτικό 
μέσο LIFE+ της ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

• Προϋπολογισμός: € 2,013,290
• Συμμετοχή ΕΕ: € 1,006,646

Το Life κόβει τα καλάμια στη Στυμφαλία
 ■ Ξεκίνησε η ερευνητική-
πιλοτική κοπή καλαµιών 
στη λίµνη Στυµφαλίας, 
στο πλαίσιο του 
προγράµµατος LIFE-
Stymfalia…για να 
ξαναβρεί η λίµνη τα 
νερά και την αίγλη της 
και να δηµιουργηθεί η 
βάση για την οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής. 
Ο δήµαρχος Σικυωνίων 
Σπ. Σταµατόπουλος 
(αριστερά) δεν έχασε την 
ευκαιρία και δοκίµασε 
µόνος του την 
αποτελεσµατικότητα του 
µηχανήµατος κοπής.
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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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

∆ιεύθυνση: 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 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗ-
ΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έµπειρη φιλόλογος 

αναλαµβάνει δακτυλο-
γραφήσεις και επιµέλειες 
κειµένων. Τιµές λογικές.

Τηλ. 6946 394990

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 

δηµοτικού, γυµνασίου και 
λυκείου. Επίσης, αναλαµβάνει 

την εκπόνηση πανεπιστηµιακών 
εργασιών. Τιµές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 
6945 832094

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πληρο-
φορικής αναλαµβάνει αναβαθµίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιµές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ για σέρβις ή κουζίνα. Με-
γάλη εµπειρία σε ανάλογες θέσεις. Τηλ. 
6946742363

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.   

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώ-
ρος 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 κα-
θένα. Ζευγολατιό, δρόµος Γράνας. τηλ. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέµµα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. ∆ύο δρόµοι επιλογής: Βελινιάτικα ή 
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελής κατοικία 110 τ.µ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιµή:  
1200 €. Τηλ. 6974-484971
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρδευτικό συγκρότηµα στη θέση 
Ασωπός στο Βέλο Κορινθίας. Τηλ. 6937-
303553
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ, 100 
µ. από τη θάλασσα, εµβαδό 900 τ.µ., κτίζει 100 
τ.µ. Γεώτρηση εντός. Τηλ. 6976-712729
ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN C4 COUPE 1400cc †€-
ΝΤΕΛΟ 2006 150.000 ΧΛΜ ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΙΜΗ ΤΗΛ. 6977367330.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα τύπου ΡΟΤΑΡΙ σε τιµήευκαι-
ρίας. τηλ. 6939629968

∆ΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ώστε τις µικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δηµοσιευτούν για ένα µήνα ∆ΩΡΕΑΝ!



ΠΕΜΠΤΗ   15   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2015

13πολιτών
Γνώμη

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

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

Πολιτισμός

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

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

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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

Ομαδική έκθεση
Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης «ΑΛ-

ΚΥΟΝΙΔΕΣ» προτίθεται να διοργα-
νώσει ομαδική έκθεση αγιογραφίας, 
φωτογραφίας, ζωγραφικής και λοιπών 
εικαστικών τεχνών στην Κόρινθο, στην 
Αίθουσα του Εργαστηρίου Εκκλησια-
στικών Τεχνών της Ιεράς Μητρόπολης 
Κορίνθου (Απ.Παύλου και Αδειμά-
ντου), με θέμα την Κορινθία και θα πε-
ριλαμβάνει ότι αφορά αυτήν όπως:
• Τοπία Αρχαιολογικών χώρων (μνη-

μεία, κ.ά.)
• Φυσικά τοπία και ό,τι έχει σχέση με 

αυτά (δάσος, ζώα, ήλιος, θάλασσα, 
φεγγάρι, κ.ά.)

• Αγιογραφίες σχετικές με τις εκκλησί-
ες και τα μοναστήρια της Κορινθίας

• Λοιπές εικαστικές τέχνες σχετικές με 
τοπία και μνημεία της Κορινθίας
Δήλωση συμμετοχών μέχρι την Πέ-

μπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) στην Ταχυδρομική Δι-
εύθυνση:Σωματείο Λόγου και Τέχνης 
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ», Κωστή Παλαμά 83 
-Κόρινθος 20 100

Για τυχόν περισσότερες πληρο-
φορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και 
ώρες 6μ.μ. έως 9μ.μ., στο τηλέφωνο: 
6977780248

Πανελλήνιος λογοτεχνικός 
διαγωνισμός ποίησης, Πεζού, 
Παραμυθιού

Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης «ΑΛ-
ΚΥΟΝΙΔΕΣ», που εδρεύει στην Κόριν-
θο, προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό, Ποίησης, Πεζού και 
Παραμυθιού, ενηλίκων άνω των 18 
ετών και μαθητικό από 13 ετών έως 18 
ετών, για το έτος 2015.

Τα έργα να ταχυδρομηθούν το αρ-
γότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 
(31/12/2015)(θα ληφθεί υπ’ όψη η 

σφραγίδα των ΕΛΤΑ), με απλή επιστο-
λή και όχι συστημένη, στην Ταχυδρομι-
κή Δ/νση:

Σωματείο Λόγου και Τέχνης «ΑΛΚΥ-
ΟΝΙΔΕΣ»

Κωστή Παλαμά 83 -Κόρινθος 20 100
α. Για το Πεζό και το Παραμύθι τα 

έργα θα είναι ως είκοσι(20) σελίδες.
β. Για το ποίημα δεν θα ξεπερνούν 

τους τριάντα (30) στίχους.
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν τα 

έργα τους δακτυλογραφημένα, με 
γραμματοσειρά Times New Roman και 
μέγεθος 12, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 
Στα τέσσερα αντίγραφα θα χρησιμοποι-
ήσουν ψευδώνυμο και ηλικία.

Για τυχόν περισσότερες πληρο-
φορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και 

ώρες 6μ.μ. έως 9μ.μ., στο τηλέφωνο: 
6977780248

Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν 
δύο (2) φακέλους, ως εξής:

α) Στον ένα φάκελο, μεγέθους Α4 θα 
εσωκλείσουν τα τέσσερα(4) αντίγραφα 
του έργου τους (με το ψευδώνυμο και 
την ηλικία) και εξωτερικά του φακέλου 
θα αναγράψουν μόνο το ψευδώνυμο 
και τη διεύθυνση του παραλήπτη.

β) Ο δεύτερος και μικρότερος φάκε-
λος, εξωτερικά θα φέρει το ψευδώνυ-
μο και την ηλικία του συμμετέχοντος 
και εσωτερικά θα περιλαμβάνει σημεί-
ωμα με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζό-
μενου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
ηλικία, ταχυδρομική διεύθυνση και 
ηλεκτρονική (αν υπάρχει), τηλέφωνο 
επικοινωνίας, σταθερό και κινητό.

Ο δεύτερος φάκελος θα είναι κλει-
σμένος με βουλοκέρι και θα τοποθετη-
θεί εντός του φακέλου Α4.

Σημείωση:
α) Θα ακυρωθούν όσες συμμετοχές 

δεν εκπληρώνουν έστω και έναν από 
τους όρους του διαγωνισμού.

β)Τα έργα θα κριθούν από Επιτροπή 
καταξιωμένων και επωνύμων λογοτε-
χνών.

γ)Τα Βραβεία θα απονεμηθούν στο 
πλαίσιο ειδικής τελετής βράβευσης, 
που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που 
θα επιλεγεί, για το σκοπό αυτό, στην 
Κόρινθο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
2016. Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν 
έγκαιρα για την τελετή βράβευσης.

Το Δ.Σ. του Σωματείου επιθυμεί όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και 
εύχεται Καλή Επιτυχία σε όλους!

Για το Δ. Σ.

Η Πρόεδρος
Ευδοξία Κουβακλή-Νάνου

Η Γραμματέας
∆ήµητρα Τσεπεντζή

Ομαδική έκθεση και διαγωνισμός από τις "ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ"
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Μεγάλη νίκη για τον Παμβοχαϊκό επί του 
Παναθηναϊκού στο League Cup "Νίκος Σαμαράς"

Μετά από ένα αγώνα που διήρκησε 3 ώρες και με 
πολλές εναλλαγές στο σκορ, και στα σετ (ειδικά στο 
τάι μπρέικ) ο Παμβοχαϊκός με εμφανή ψυχικά απο-
θέματα, μα πανω απο όλα υψηλή αγωνιστικότητα, 
νίκησε με 3-2 τον Παναθηναϊκό στο Βραχάτι για τον 
πρώτο γύρο του Λιγκ Καπ, και πήρε την πρόκριση 
για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η νίκη της 
ομάδας μας έχει μεγάλη σημασία αν αναλογιστεί 
κανείς ότι αγωνίστηκε χωρίς τον Βραζιλιάνο δια-
γώνιο Κάιο, αλλά και τον ακραίο μας Δ. Ωρολογά 
που για προληπτικούς λόγους δεν χρησιμοποι-
ήθηκε καθώς και τον Καναδό κεντρικό Daniel 
jansen van doorn, που ακόμα έχει υποχρεώσεις 
με την εθνική ομάδα του Καναδά. 

Έτσι διαγώνιος πέρασε ο Ροντρίγκο, που έπαι-
ξε και για τον kaio αλλά και για τον εαυτό του και 
πέτυχε 38 πόντους (με 34 /67 επιθέσεις 2 μπλοκ 2 
άσσους) ενώ πέρασε ακραίος ο Νικήτας Εφραιμί-
δης που ξεχώρισε στο αμυντικό κομμάτι του παι-
χνιδιού, μαζί με τον αλλό ακραίο Καναδό Daniel 
groenveld, και λίμπερο έπαιξε ο Βαρδής.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα και εκμε-
ταλλεύτηκε τα πολλά λάθη, και τα χαμένα σέρβις 
της ομάδας μας (κάτι πρέπει να γίνει όμως με τα 
χαμένα σέρβις )και έφτασε άνετα στη κατάκτηση 
του πρώτου σετ με 15-25.

Στο δεύτερο σετ ισορρόπησε η ομάδα μας αλλά 
χρειάστηκε να φτάσουμε στα «πέναλτι» για να το 
κατακτήσουμε το σετ με 28- 26. 

Στο τρίτο πάλι ο Παναθηναϊκός, με μπροστάρη-
δες τους κεντρικούς του αλλά και τους ακραίους 
του, πήρε το σετ με 21-25.

Στο τέταρτο σετ ο Παμβοχαϊκός με πολύ καλά 
ποσοστά στην επίθεση, αλλά και φοβερές άμυνες 
και υποδοχή, το πήρε εύκολα 25-19.

Η μεγάλη μάχη έγινε στο τάι μπρέικ όπου ο Πα-
ναθηναϊκός απώλεσε προβάδισμα 12-9. Ο Παμ-
βοχαϊκός με σερί 4-0 πέρασε μπροστά, έφτασε 
πρώτος σε ματς μπολ (14-13). Από 17-16 πέρα-
σαν μπροστά οι «πράσινοι» μέχρι και το 23-22. Ο 
Ροντρίγκο ισοφάρισε 23-23, ο Ροντριγκο ξανα με 
επίθεση για το 24-23, και τον αγώνα τελείωσαν οι 
Παπαδόπουλος, Εφραιμίδης με μπλοκ για το 25-

23 και το 3-2 στα σετ.
Ο Παμβοχαϊκός πέρασε στη Β΄φάση της διοργά-

νωσης και θα περιμένει το νικητή της αναμέτρη-
σης Ηρακλής - Λαμία που έχει αναβληθεί για να 
παίξει την πρόκριση στο φάιναλ-4 της Σύρου.

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Χριστόπουλος):Δημητριάδης 3 
(3/3 επ), Γκόνβελντ 16 (14/35 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ, 
44% υπ - 38% άριστες), Παπαδόπουλος 11 (8/16 επ, 
3 μπλοκ), Ροντρίγκο 38 (34/67 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ), 
Πελεκούδας 7 (6/13επ, 1 μπλοκ), Εφραιμίδης 7 (5/8 
επ, 2 μπλοκ, 72% υπ -55% αριστες) / Βαρδής (λ, 54% 
υπ-36% άριστες), Γεωργίου 1 (άσσος), Παναγιωτα-
ρας, Κάιο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ανδρεόπουλος):Μαρούλης 
4 (2/2 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ούγκο 24 (20/43 επ, 
1 άσσος, 3 μπλοκ, 57% υπ -43% άριστες), Φερείρα 
13 (8/27 επ, 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σιμεόνοφ 16 (15/26 
επ, 1 μπλοκ, 61% υπ -39% άριστες), Κανέλλος 14 
(10/15 επ, 4 μπλοκ), Πανταλέων 12 (9/14 επ, 1 
άσσος 2 μπλοκ)/Πολυχρονιάδης (λ, 71% υπ - 40% 
άριστες), Μπούρας (λ, 26% υπ, 26% άριστες), 
Ρούσσης, Μπέλος.

Γ. Χριστόπουλος: "Ήταν μεγάλη νίκη"
Ήταν μια μεγάλη νίκη επί ενός μεγάλου αντιπά-

λου, μα πιο πολύ έμεινα ευχαριστημένος από την 
αγωνιστικότητα όλων των παιδιών που έπαιξαν 
και έδωσαν το 100% και εφάρμοσαν πιστά την τα-
κτική και τις οδηγίες που δόθηκαν πριν τον αγώνα 
για να έρθει αυτή η νίκη.

Αυτή η αγωνιστικότητα, με κάνει να βλέπω με 
αισιοδοξία το μέλλον.

Επίσης αυτή η νίκη επετεύχθη αγωνιζόμενοι με 
ελλείψεις με βασικότερη όλων του διαγωνίου μας 
Κaio, του Ωρολογά, αλλά και της γνωστής απουσί-
ας του Καναδού κεντρικού Danieljansenvandoorn, 
έτσι αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε όλη την ομάδα 
γεγονός που προβλημάτισε τον αντίπαλο.

Είναι σημαντική αυτή η νίκη για πολλούς λό-
γους, μα πάνω από όλα γιατί χάρηκε ο κόσμος ο 
οποίος ήρθε στο γήπεδο και συνέβαλε τα μέγιστα 
στο τέλος με την παρότρυνση του στην κατάκτηση 
της νίκης. 

Μην ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς μας 
στόχους της φετινής σεζόν είναι η επιστροφή των 
φιλάθλων στο γήπεδο.
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Πέρασε και από το Δερβένι 
(0-1) ο ΑΟ Ζευγολατιού

2-0 η Ελλάς Βέλου τον Ηρακλή Λεχαίου

 Ολική ανατροπή για Ταρσινά ’97, 
2-3 τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου

Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 μόλις 
στο 30’, τα Ταρσινά ’97 δεν τα παράτησαν, εκμε-
ταλλεύθηκαν τη χαλάρωση των παικτών του Ηρα-
κλή Ξυλοκάστρου, που ίσως και να πίστεψαν ότι 
ματς τελείωσε και έφτασαν στη μεγάλη ανατροπή 
και τη νίκη, με 2-3, η οποία ήταν και η 1η τους στο 
φετινό πρωτάθλημα.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, 
οι οποίοι άνοιξαν το σκορ με τον Σιώζο, για να 
φτάσουν και στο 2-0 με εκτέλεση φάουλ του Νίκου 
Παπαδηητρίου (31’), αν και οι παίκτες των Ταρσι-
νών ’97 διαμαρτυρήθηκαν για την υπόδειξή του.

Οι «πράσινοι» ίσως και θεωρώντας ότι το ματς 
τελείωσε, χαλάρωσαν παραπάνω από το επιτρε-
πτό, με αποτέλεσμα στο 40’ να δεχθούν το 2-1, 

όταν μετά από σέντρα του Βαρδουνιώτη Π., ο Κου-
ρούμαλης Γ. θέλοντας να απομακρύνει, έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα του Φραντζή.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα έφεραν το ματς στα 
ίσια στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με διαγώ-
νιο σουτ του Χελιώτη.

Στην επανάληψη, τα Ταρσινά ’97 με την ψυχο-
λογία στα ύψη, πίεσαν και έφτασαν στην ολική 
ανατροπή στο 55’ με τον Μπάρτζη να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα μετά από πάσα του Αραποχρι-
στόπουλου.

Το 2-3 δεν άλλαξε ως το τέλος, οι φιλοξενούμε-
νοι πήραν μια τεράστια νίκη, ενώ ολοκλήρωσαν με 
δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Βαρδουνιώτη Β. 
στις καθυστερήσεις.

Τους 7 βαθμούς έφτασε η 
Ελλάς Βέλου μετά τη νίκη της 
με 2-0 επί του Ηρακλή Λεχαίου, 
«καθαρίζοντας» το ματς από το 
1ο κιόλας ημίχρονο, αν και οι 
φιλοξενούμενοι στην επανάλη-
ψη δημιούργησαν καλές στιγ-
μές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 12’ ήρθε το 1-0 με αυ-
τογκόλ του Ποτήρη, ο οποίος 
υπό την πίεση και του Χρήστου 
Αντωνόπουλου, δεν κατάφερε 

να απομακρύνει, στέλνοντας 
την μπάλα στα δίχτυα του Καζή.

Ο Μπάκουλης από πλευράς 
Λεχαίου είχε κεφαλιά άουτ λίγο 
αργότερα, ενώ ο Καζής έδιωξε 
με τα πόδια στη συνέχεια, σουτ 
του Αράπι, αποσοβώντας το 
2-0.

Κάτι που δεν κατάφερε να 
κάνει στο 30’, με τον Αράπι 
αυτή τη φορά να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι λίγο πριν 
τη λήξη του ημιχρόνου έφτασαν 
κοντά στο γκολ, με τον Κου-
ρούμαλη να λέει «όχι» στον 
Τσοχαντάρη.

Στην επανάληψη, οι παίκτες 
του Ηρακλή Λεχαίου είχαν 
την πρωτοβουλία, πίεσαν, δεν 
μπόρεσαν όμως να μειώσουν 
τουλάχιστον, με τον Κουρούμα-
λη να σταματά για 2η φορά τον 
Τσοχαντάρη.

Πηγή: www.apopsi24.gr

Σπουδαία νίκη μέσα σε μια δύσκο-
λη έδρα κατάφερε να πάρει ο ΑΟ Ζευ-
γολατιού, επικρατώντας με 0-1 του 
Αστέρα Δερβενίου, με τους γηπεδού-
χους να προσπαθούν για το βαθμό, 
αλλά να χάνουν τις ευκαιρίες τους.

Στο α’ μέρος δεν υπήρξαν πολλές 
ευκαιρίες, με τους φιλοξενούμενους 
να έχουν την υπεροχή, να έχουν και 
τη μεγαλύτερη ευκαιρία, όταν μετά 
από φάουλ του Ζάρκου, ο Ρουμελιώ-
της έδιωξε, η μπάλα βρήκε στο δοκά-
ρι, πήρε στη συνέχεια πολύ περίεργη 
τροχιά και αφού βρήκε στο πάνω μέ-
ρος του οριζόντιου δοκαριού, έφυγε 
κόρνερ.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρη-
ση σημειώθηκε στο 49’ όταν οι Σα-
λαπάτας και Ζάρκος άλλαξαν όμορφα 
την μπάλα, με τον τελευταίο να πλα-
σάρει εύστοχα για το 0-1.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ανέ-
βασαν στροφές, ο Μητσόπουλος 
έδιωξε το φάουλ του Αλούσι, στη συ-
νέχεια το πλασέ του Πεθαίνου έφυγε 
άουτ, ενώ  το γυριστό του Βασιλάρη 
πέρασε επίσης λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα καλό 
φάουλ του Μπούκη να περνά λίγο 
άουτ, ενώ στο 82’ ο Πεθαίνος από 
πλεονεκτικότατη θέση, δεν μπόρεσε 
να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
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16 πολιτών
ΓνώμηΘέατρο

Σατανικές γεροντοκόρες-δολοφόνοι στο Μπολάτι�
Η Νέα Διάπλαση Μπολατίου στις 

25 Οκτωβρίου 2015 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μπολατίου θα αρχίσουν οι 
παραστάσεις με τη Μαύρη Κωμω-
δία του ΤΖ. Κέσελρινγκ «Αρσενικό 
και παλιά Δαντέλα» σε σκηνοθεσία 
Άννας Ρότσιου και σκηνικά Aντρέα 
Καρβουντζή με τη θεατρική σκηνή 
"Θάνος Καλαντζής". (Όπως ονομά-
ζεται τώρα η θεατρική ομάδα των 
ενηλίκων της Νέας Διάπλασης προς 
τιμήν του αείμνηστου πρώτου μας 
προέδρου!!!).

Στην παράσταση θα περάσετε δύο 
ευχάριστες ώρες ενός ατμοσφαιρι-
κού ταξιδιού στη Νέα Υόρκη της δε-
καετίας του 1940, με τη μουσική από 
τις μεγάλες ορχήστρες και τα ηχητικά 
εφέ να πλαισιώνουν την κληρονο-
μική εγκληματική παρεκτροπή που 

κρύβεται καλά καμουφλαρισμένη 
πίσω από καθώς πρέπει κυρίες υπε-
ράνω κάθε υποψίας !!!

Η υπόθεση του έργου
Ο κριτικός θεάτρου Μόρτιμερ 

Μπρούστερ, αν και ορκισμένος εργέ-
νης, αποφασίζει τελικά να παντρευτεί 
την αγαπημένη του Ελέιν. 

Τώρα όμως πρέπει να επισκεφθεί 
τις δυο γεροντοκόρες θείες του, για 
να τους ανακοινώσει το ευχάριστο 
γεγονός. Μόνο που θ' ανακαλύψει 
ότι αυτές οι γλυκές γριούλες έχουν 
ένα μακάβριο χόμπι: να δηλητηριά-
ζουν ηλικιωμένους, μοναχικούς κυ-
ρίους κι ύστερα να τους θάβουν στο 
υπόγειο του σπιτιού τους. 

Τα πράγματα ωστόσο θ' αποδει-
χτούν ακόμη χειρότερα...

νεα διαπλαση μπολατιου
θεατρικη ομαδα “θανοσ καλαντζησ”

πολιτιστικο κεντρο μπολατιου

οκτωβριοσ: κυριακή 25, Παρασκευή 30, σάββατο 31
ΝοΕΜβριοσ: Παρασκευή 6, σάββατο 7, Παρασκευή 13

σάββατο 14, Παρασκευή 20, σάββατο 21

ώρα: 8.30 μ.μ.

παλιά δαντέλαΑρσΕΝικο&

Πρεμιέρα: Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 8:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Παρασκευή 30, Σάββατο 31

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Παρασκευή 6, 13, 20,  
Σάββατο 7, 14, 21 

Έναρξη 8.30
Τιµή εισόδου: 8 ευρώ Φοιτητικό - µαθητικό : 5 ευρώ

Για κρατήσεις θέσεων: 6945871808 - 6946524680 – 6940731760 




