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ΔΊΑΝΕΜΕΤΑΊ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

«Εκπτώσεις και παγίδες 
στο νέο νόμο για 

τα αυθαίρετα»

σελ. 7

Α Ρ Χ Α Ι Ο  Θ Ε ΑΤ Ρ Ο  Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ο Σ

Κ ΑΤΑ Σ Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Ε Σ   Β Ρ Ο Χ Ο Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Στρογγυλή Τράπεζα για το επόμενο βήμα

Στιμάγκα, Ελληνοχώρι, Ταρσινά, Κρήνες και 
Πουλίτσα "λαβώθηκαν" από τις βροχές

Εκτεταμμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και δρόμους
Επισκέψεις από όλους τους θεσμικούς παράγοντες και υποσχέσεις για γρήγορες αποζημιώσεις

σελ. 4-6

σελ. 2

ΣΤΟ ΒΕΛΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γράφει η Πολιτικός Μηχανικός 
Σοφία Αναγνωσταρά

Τον Αλέξη Τσίπρα υποδέχτηκε -εκπροσωπώντας το δήμο Βέλου-Βόχας-  η αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καλλίρη

ΣΤΑ REST ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ

σελ. 11
Συζήτηση για την ανάδειξη του μνημείου την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου,  
στις 6.30 το απόγευμα στο χώρο της ορχήστρας του θεάτρου



ΠΕΜΠΤΗ   15   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2016

2 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΕπίσκεψη Τσίπρα

Παρουσία του  Πρωθυπουργού, 
κ. Αλέξη Τσίπρα και του Υπουρ-
γού Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων, κ. Χρήστου Σπίρτζη, 
δόθηκαν σήμερα στην κυκλο-
φορία, ολοκληρωμένα οδικά 
τμήματα και σύνθετα κατασκευ-
αστικά έργα του οδικού άξονα 
Κορίνθου – Πατρών. Ταυτοχρό-
νως έγινε επιθεώρηση των έρ-
γων κατά μήκος της «Ολυμπίας 
Οδού».  

Στο ΣΕΑ (Rest) της νέας εθνι-
κής οδού, στο Βέλο, πραγματο-

ποιήθηκε ειδική εκδήλωση με ομιλητή 
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, ο 
οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμε-
ρα όμως δίνεται και ένα μήνυμα εντός 
και εκτός της χώρας. Σε αυτό τον τόπο 
θα υπάρχει ισονομία για όλους και το 
δημόσιο συμφέρον είναι πάνω από όλα. 
Τα 246 εκατ. ευρώ από τις τηλεοπτικές 
άδειες είναι ένα σημαντικό ποσό την 
εποχή της κρίσης που δεν είχαμε προϋ-
πολογίσει. Δεσμεύομαι ότι ως το τελευ-

ταίο ευρώ θα κατευθυνθούν σε έκτα-
κτες δράσεις για τη στήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Δίνουμε τη μάχη 
της ανάκαμψης και της επανόδου στην 
ανάπτυξη. Βάλαμε σε τροχιά υλοποίησης 
όλα τα κατασκευαστικά έργα. Η Ολυμπία 
και η Ιόνια οδός δεν είναι έργα βιτρίνας, 
θα βελτιώσουν σημαντικά τις μετακινή-
σεις και την ασφάλεια των πολιτών. Με 
σκληρή δουλειά εξοικονομήσαμε από τα 
έργα αυτά 765 εκατ. €. Ολοκληρώνουμε 
μέχρι το Μάρτιο του 2017 τα πέντε με-
γάλα οδικά έργα που επανεκκινήσαμε». 

Ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος 
Σπίρτζης, υπογράμμισε ότι «σήμερα 
μιλά η αποτελεσματικότητα και η δια-
φάνεια, μιλούν τα εργοτάξια και τα έργα 
που παραδίδονται» και πρόσθεσε ότι τα 
έργα ανήκουν στον ελληνικό λαό και η 
κυβέρνηση κρίνεται από την αποτελε-
σματικότητα και την αποφασιστικότητά 
της. Ο κ. Σπίρτζης ανέφερε ακόμη ότι 
κανένα έργο δεν θα ξεκινά αν δεν έχουν 
γίνει οι απαλλοτριώσεις και τόνισε πως 

«παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν θα 
βγάλουμε τη χώρα από την κρίση».

Με τη σειρά του ο γενικός γραμματέ-
ας Υποδομών, Γιώργος Δέδες σημεί-
ωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατα-
σκευή του παράπλευρου δρόμου, από 
την Αρχαία Κόρινθο έως το Κιάτο και 
θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο.

Ανέφερε επίσης, ότι η παρουσία του 
πρωθυπουργού υποδηλώνει την επι-
τάχυνση με στόχο την ολοκλήρωση 
όλων των μεγάλων έργων που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη αυτή την στιγμή και πρέ-
πει να παραδοθούν το Μάρτιο του 2017.

Τόνισε ότι «είμαστε απόλυτα ικανο-
ποιημένοι και μπορώ να πω και περή-
φανοι, γιατί οδηγήσαμε με την ηγεσία 
του υπουργείου, Χρήστο Σπίρτζη, σε 
συμφωνίες επωφελείς για το ελληνικό 
δημόσιο. Τα οικονομικά οφέλη για τον 
ελληνικό λαό, που προκύπτουν στις τε-
λικές συμφωνίες, θα είναι άνω των 400 
εκατ. ευρώ».

Εγκαίνια στο Βέλο για τα πρώτα χλμ 
της Ολυμπίας Οδού, παρουσία 

του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα

 ■ Τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποδέχτηκε εκπροσωπώντας το δήμο Βέλου-Βόχας και αναπληρώνοντας το δήμαρχο, η 
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μαρία Καλλίρη, ως "οικοδέσποινα" της περιοχής επίσκεψής του.

 ΤΟ ΔΩΡΟ

Όλοι αναρωτήθηκαν ποιο ήταν το 
δώρο που η αντιδήμαρχος Βέλου-
Βόχας Μαρία Καλλίρη έδωσε στον 
πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη 
Τσίπρα. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες της εφημερίδας μας 
το δώρο ήταν ένα βάζο χειροποιήτο 
σπιτικό γλυκό βύσσινο! Μάλιστα 
συνοδεύτηκε από την παραίνεση 
εκ μέρους της αντιδήμαρχου να 
το γεύεται κάθε φορά που είναι 
πικραμένος και στεναχωρημένος για 
να γλυκαίνεται και να ηρεμεί!

 ■ Ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσί-
πρας συνομιλεί με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Υποδομών κ. Γιώργο Δέδε 
κατά την παρουσίαση του έργου.
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

Oλοκληρώθηκε η ανάπλαση 
του Πευκιά Κάτω Διμηνιού

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 ΡΟ Υ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

Φωτεινή Π. Κυζιώρου

✆ 698 001 0332

Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών

 ✉ foteinikiz@yahoo.gr

Ιδιαίτερα μαθήματα 
για όλα τα επίπεδα
Τιμές προσιτές

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες η 
ανάπλαση του Πευκιά Κάτω Διμη-
νιού, η οποία χρηματοδοτήθηκε από 
το πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτα-
τζής " με μελέτη η οποία είχε εκπονη-
θεί το 2002. 

Οι παρεμβάσεις που έγιναν βελτί-
ωσαν την αντιπυρική προστασία και 
πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς, 
ενώ παράλληλα επιδιώχθηκε να 
καλυφθεί κατά το μέγιστο δυνατό η 

διασφάλιση και προστασία της βιο-
λογικής ποικιλομορφίας, η αύξηση 
της βιοποικιλότητας, η πρόληψη φυ-
σικών κινδύνων και η άμβλυνση των 
επιπτώσεων των κλιματικών αλλα-
γών. 

Συγκεκριμένα έγινε ανανέωση 
της κόμης (κλαδεύσεις δέντρων σε 
ύψος 3 μέτρων από το έδαφος ώστε 
να δημιουργηθεί πυρασφαλιστική 
ζώνη εδάφους και κόμης), σε μερι-

κές περιπτώσεις πραγματοποιήθη-
κε ακόμη και κοπή συγκεκριμένων 
επικίνδυνων δέντρων, αραιώσεις 
πυκνοφυτειών και υποβαθμισμένων 
συστάδων και απομάκρυνση μέρους 
εύφλεκτης βλάστησης.

Η υλοτομία περιορίστηκε στην 
έκταση των 11,185 στρ. του δημοτι-
κού πάρκου Πευκιά Κάτω Διμηνιού 
και αφορούσε 36 δέντρα (κυρίως 
πεύκα) τα οποία είχαν προσημανθεί 
και υποδειχθεί από τον Δρ. Τσόπελα 
Παναγιώτη από τον Ιούνιο του 2015 
και είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα 
Υλοτομίας που είχε συντάξει ο Δ/ντής 
Δασών Ν. Κορινθίας κ. Καλλίρης Πα-
ναγιώτης. 

Μετά την υλοτόμηση των 36 δέ-

ντρων πραγματοποιήθηκε η φύτευση 
άλλων 70 δέντρων κυρίως πεύκων 
αλλά και άλλων δασικών πλατύφυλ-
λων όπως σφενδάμια, χαρουπιές και 
κουτσουπιές. Επίσης φυτεύθηκαν 
και θάμνοι (25) όπως σχίνοι και μυρ-
τιές όπου πέρα των τεχνικών παρεμ-
βάσεων, πρόσθεσαν στις εκτάσεις 
νέα αισθητική και περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον. 

Το έργο θα είχε ολοκληρωθεί 
νωρίτερα εάν δεν είχαν υπάρξει οι 
υπερβολικές αντιδράσεις ορισμένων 
κατοίκων και επισκεπτών της περιο-
χής οι οποίοι έκαναν προσφυγή στο 
ΣτΕ. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο 
απέρριψε τις αιτιάσεις τους και το 
έργο ολοκληρώθηκε κανονικά.
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ΓνώμηΤο θέμα

Καταστροφές από τις βροχές...

Μεγάλες καταστροφές επεφύλαξαν οι πρόσφατες νε-
ροποντές για τις Τοπικές Κοινότητες του δήμου Βέ-
λου-Βόχας. Στη Στιμάγκα η έντονη χαλαζόπτωση και 
η σφροδρή βροχόπτωση κατέστρεψαν σχεδόν ολο-
σχερώς τις καλλιέργειες, ενώ στο Ελληνοχώρι άνοι-
ξαν οι ουρανοί και το ρέμα που υπερχείλισε κόντεψε 
να πνίξει όλο το χωριό! Πολλά σπίτια πλημμύρισαν και 
οι δρόμοι και η πλατεία του χωριού έπαθαν μεγάλες 
ζημιές. 
Κατεβαίνοντας χαμηλότερα στα Ταρσινά τα νερά που 
συγκεντρώθηκαν κάτω από τη γέφυρα της νέας εθνι-
κής έκαναν το δρόμο αδιάβατο αφού μετατράπηκε σε 
μια βαθιά λίμνη!
Τέλος, Πουλίτσα, Κρήνες και Ευαγγελίστρια γνώρισαν 
για άλλη μια φορά την ορμή του Χεκάλη αφού η μικρή 
κοίτη του χειμάρρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει 
τον όγκο των υδάτων τα οποία ξεχύθηκαν μέσα στις 
καλλιέργεις και τα σπίτια των χωριών πλημμυρίζοντας 
αρκετά από αυτά. Οι κάτοικοι που έδωσαν ολονύχτια 
μάχη κατάφεραν να περισώσουν ό,τι περισσότερο 
μπορούσαν από τις περιουσίες τους. 

 ■ Δρόμος (κάποτε),  
λίμνη (τώρα)  
Πουλίτσας-Ταρσινών

 ■ Ελληνοχώρι. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, στα σπίτια, στους δρόμους και στην πλατεία.
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Γνώμη

Ουδέν κακόν, αμιγές καλού, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες 
και στην περίπτωση των βροχοπτώσεων αυτό επαλη-
θεύεται πλήρως. Γιατί οι δυνατές βροχές της περασμέ-
νης εβδομάδας μπορεί να προκάλεσαν πλείστα προ-
βλήματα όμως έφεραν το πολυπόθητο νερό μετά από 
αρκετούς μήνες ανομβρίας. 
Ωστόσο, για άλλη μια φορά, όπως φαίνεται, το πολύτι-
μο νερό λόγω παραλείψεων και κακοτεχνιών αντί να 
ποτίσει την πεδιάδα της Βόχας, χάθηκε στη θάλασσα. Ο 
γεωπόνος Θανάσης Περαχωρίτης από το Ζευγολατιό, 
ο οποίος πρώτος είχε αντιληφθεί, προβλέψει και προ-
ειδοποιήσει τον κίνδυνο της απώλειας των νερών μας 
εξηγεί γιατί:

Το κανάλι του ΑΟΣΑΚ  
έχει κοπεί στη μέση
Εδώ και αρκετό νερό, λόγω έργων από την ΤΕΡΝΑ 
στην Ολυμπία οδό, στη θέση «Γέφυρα Μητσόπουλου» 
στο Ζευγολατιό το αρδευτικό κανάλι του ΑΟΣΑΚ παρα-
μένει «ασυνεχές» αφού έχει κοπεί στη μέση. Στη θέση 
που προανέφερα, εξηγεί ο κ. Περαχωρίτης, έχει κατα-
σκευαστεί σιφώνι το οποίο θα συνδέσει τα δύο άκρα 
του καναλιού, ωστόσο μέχρι σήμερα αυτή η σύνδεση 
δεν έχει γίνει. 
Προσωπικά, συνεχίζει ο κ. Περαχωρίτης, έχω επισημά-
νει εδώ και καιρό το θέμα αυτό και το πρόβλημα που 
προκύπτει για τις καλλιέργειες του Ζευγολατιού και της 
ανατολικής Βόχας. Το υδρολογικό έτος ξεκινά κάθε Σε-
πτέμβριο και δυστυχώς φέτος ξεκίνησε χωρίς να μπο-
ρούν οι καλλιεργητές να εκμεταλλευτούν τις ποσότητες 
της βροχής που έπεσαν την περασμένη εβδομάδα. Ειδι-
κά φέτος που η ανομβρία ήταν έντονη τους προηγού-
μενους μήνες και καλλιέργειες όπως ελιές, βερικοκιές, 
πορτοκαλιές, τρυγημένα αμπέλια και άλλα περιμένουν 
με λαχτάρα μια σταγόνα νερό που θα τα ανανεώσει και 
αναζωογονήσει. 
Ευθύνες, σημειώνει ο Θανάσης Περαχωρίτης, έχει η δι-
οίκηση του ΑΟΣΑΚ και βέβαια ο δήμος που έχει την ευ-
θύνη της ευρύτερης περιοχής και οφείλει να προασπίζει 
τα συμφέροντα των δημοτών του. Εξάλλου στην δημο-
τική αρχή υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ 
καλά τα ζητήματα του ΑΟΣΑΚ και όφειλαν να έχουν 
πιέσει για την αποκατάσταση του έργου και τη σύνδεση 
των δύο άκρων της διώρυγας. 

Το νερό στη θάλασσα
Και πού κατέληξε όλο αυτό το νερό; Θα αναρωτηθεί 
κανείς. Το νερό κατέληξε στη θάλασσα μέσω του Ζα-
πάντη, απαντά ο κ. Περαχωρίτης. Και συνεχίζει: Μπορεί 
κάποιος να ισχυριστεί ότι τα πρώτα νερά κάθε υδρολο-
γικού έτους δεν είναι αξιοποιήσιμα αρδευτικά. Όμως, αν 
δεχτούμε την απάντηση που έλαβα σε σχετική ανάρτη-
σή μου στο facebook, το έργο χρειάζεται μήνες ακόμα 
για να ολοκληρωθεί και άρα κινδυνεύει να χαθεί όλο το 
υδρολογικό έτος! Και μάλιστα σε μια ξηρική χρονιά που 
χάθηκαν αγροτικά εισοδήματα από την έλλειψη νερού. 
Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο, επιση-
μαίνει ο Θανάσης Περαχωρίτης.  Τον εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα. Ο κάμπος της Βόχας έχει ένα 
θείο δώρο στο υπέδαφός του. Πρόκειται για το πέτρω-
μα κιμηλιά (μάργα) το οποίο είναι αδιαπέραστο από το 
νερό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ούτε το θαλασσινό 
νερό μπορεί να εισχωρήσει ούτε το γλυκό υπόγειο νερό 
μπορεί να διαφύγει προς τη θάλασσα. Έτσι τα υπόγεια 
ύδατα της περιοχής προφυλάσσονται από την υφαλμύ-
ρωση. Άρα κάθε σταγόνα βροχής, κάθε σταγόνα νερού 
που πέφτει ή μένει στην επιφάνεια του εδάφους της 
Βόχας είναι πολύτιμη και εμπλουτίζει τον υδροφόρο 
ορίζοντα σημαντικά. Στο Ζευγολατιό μάλιστα, υπογραμ-
μίζει ο κ. Περαχωρίτης, τα παλιά χρόνια οι λεγόμενοι 

«νερολόγοι» φρόντιζαν να εμπλουτίζουν την περιοχή 
μέσω ορυγμάτων ή πηγαδιών στα οποία έριχναν νερό. 
Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και σήμερα, επισημαίνει, με 
το πλεονάζον νερό του ΑΟΣΑΚ. Δεν επιτρέπεται, τονί-
ζει με έμφαση, να αφήνουμε ούτε μια σταγόνα νερού 
ανεκμετάλλευτη. Γιατί νερό έχουμε, μυαλό δεν έχουμε, 
καταλήγει!
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό δε συμβαίνει στις 
ανατολικότερες περιοχές της Βόχας (Περιγιάλι και Λέ-
χαιο) όπου δυστυχώς οι υπόγειες γεωτρήσεις παρουσι-
άζουν ήδη προβλήματα υφαλμύρωσης. 

Όφελος και για την ύδρευση
Εδώ ο κ. Περαχωρίτης τονίζει και μια άλλη διάσταση 
του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και της 
σημασίας και χρησιμότητάς του. Η ύδρευση, μας λέει, 
καλύπτεται από γεωτρήσεις που υπάρχουν στο κάμπο 
της Βόχας. Γεωτρήσεις του δήμου ή ιδιωτικές τις οποί-
ες ακριβοπληρώνει. Αν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι 
εμπλουτισμένος τότε θα έχουν νερό οι δημοτικές γεω-
τρήσεις και το όφελος θα είναι πολλαπλό για το δήμο: 
αφενός μεν οι βρύσες των δημοτών δεν θα στερεύουν, 
αφετέρου δε τα οικονομικά του δήμου δεν θα επιβα-
ρύνονται με την αγορά νερού από ιδιώτες. Άρα για τη 
δημοτική αρχή αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για τον 
οποίον θα έπρεπε να επιδιώκει μέτρα που θα εμπλουτί-
ζουν τον υδροφόρο ορίζοντα της Βόχας.

Το φραγματάκι του Ζαπάντη
Νότια του καναλιού του ΑΟΣΑΚ μέσα στην κοίτη του 
ποταμού Ζαπάντη έχει κατασκευαστεί εδώ και αρκε-
τά χρόνια (περίπου 15) φράγμα μικρών διαστάσεων, 
πολύ όμως ευεργετικό και σημαντικό στις φτωχές και 
άνομβρες χρονιές όπως η φετινή. Το νερό που συγκε-
ντρώνει, μας εξηγεί ο κ. Περαχωρίτης, διοχετεύεται στο 
κανάλι του ΑΟΣΑΚ και ποτίζει κυρίως το Ζευγολατιό 
αλλά και ανατολικά του, αλλά και εμπλουτίζει τοπικά 
τον υδροφόρο ορίζοντα. 
Αυτό το φράγμα έχει την υποχρέωση να καθαρίζει η 
Π.Ε. Κορινθίας. Όμως είναι ένα έργο που εξυπηρετεί 
τους δημότες Ζευγολατιού, υπογραμμίζει ο Θανάσης 
Περαχωρίτης, και η συντήρησή του είναι εύκολη και 
χαμηλού κόστους, ενώ το όφελος που μπορεί να προ-
κύψει πολύ σημαντικό. Το φράγμα αυτό έχει να συντη-
ρηθεί πολλά χρόνια, τονίζει και καταλήγει, είναι κρίμα 
που η δημοτική αρχή δεν αναγνωρίζει τη χρησιμότητα 
τέτοιων έργων και δεν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες 
για την αξιοποίησή τους, παρά τα αφήνει να καταστρέ-
φονται άχρηστα και αναξιοποίητα.

Ως υστερόγραφο
Ενώ γραφόταν αυτό το κείμενο με παρέμβαση δημοτι-
κού συμβούλου ξεκίνησε η αποκατάσταση της διώρυ-
γας. Εύχομαι, σημείωσε ο Θανάσης Περαχωρίτης, να 
ολοκληρωθεί εγκαίρως χωρίς άλλες καθυστερήσεις!

Διαχείριση υδάτων

...αλλά το νερό στη θάλασσα�
Νερό έχουμε, μυαλό δεν έχουμε, τονίζει ο Θαν. Περαχωρίτης

 ■ Στο χάρτη επισημαίνεται το σημείο όπου έχει διακοπεί το 
κανάλι του ΑΟΣΑΚ και το τμήμα της Βόχας που δεν ποτίζεται

 ■ Δεξιά: Το σιφώνι που δεν έχει συνδεθεί με τα δυο τμήματα του καναλιού του ΑΟΣΑΚ με αποτέλεσμα να 
μην πηγαίνει νερό στην ανατολ. Βόχα. Αριστερά: Πολλά πολύτιμα κυβικά νερού οδηγούνται στη θάλασσα 
μέσω της κοίτης του Ζαπάντη.
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Γνώμη

Φροντιστήριο M.E.

ΠΡΟΟΔΟΣμαθητική

Πεσόντων 3, Βέλο Κορινθίας
(πλατεία Ελευθερίας)

τ • 6944 66 25 14
e • takispap@me.com

Ολιγομελή 
τμήματα

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Γ/βάθμια εκπαίδευση

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών

Τάκης
Παπαγιαννόπουλος

Γ/βάθμια εκπαίδευση

Ειδικά 
τμήματα 

με χαμηλές 
τιμές

Πτυχιούχος 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών

ΠΡΟΟΔΟΣμαθητική

ΠαπαγιαννόπουλοςΠαπαγιαννόπουλοςΠαπαγιαννόπουλος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Το θέμα

Η επόμενη μέρα της καταιγίδας απο-
κάλυψε το μέγεθος των καταστροφών.  
Η κινητοποίηση από πλευράς δήμου 
υπήρξε άμεση κι έτσι το Σάββατο 10 Σε-
πτεμβρίου κλιμάκιο του δήμου Βέλου 
Βόχας μαζί με το Δήμαρχο επισκέφθηκε 
όλες τις Τοπικές Κοινότητες του δήμου 
για έλεγχο των ζημιών που προκλήθη-
καν από τη σφοδρή βροχόπτωση και 
χαλαζόπτωση.
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου οι Βουλευ-
τές  νομού Μαρία Θελερίτη, Γεώργιος 
Τσόγκας και Γεώργιος Ψυχογιός επι-
σκέφθηκαν τις τοπικές κοινότητες του 
δήμου Βέλου Βόχας που επλήγησαν  
παρουσία του Δημάρχου, του Αντιδη-
μάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών  και των 
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων 
προκειμένου να ενημερωθούν για τις 
ζημιές και να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες για την αποκατάστασή τους.
Επίσης, τη Δευτέρα κλιμάκιο της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κορινθίας με 
επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη, Περι-
φερειακούς Συμβούλους, στελέχη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρου-
σία του Δημάρχου, Αντιδημάρχου και 
Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων επι-
σκέφθηκαν τις πληγέντες περιοχές του 
Δήμου προκειμένου να ενημερωθεί 
άμεσα ο Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τα-
τούλης για την έκταση των ζημιών και 
να δοθούν λύσεις με παρεμβάσεις στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κά-
τοικοι των περιοχών.
Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ κ. Φάνης Κουρεμπές με κλι-
μάκιο του ΕΛΓΑ και παρουσία του Δη-
μάρχου μετέβη στις πληγείσες περιοχές 
ώστε να απογραφούν άμεσα οι ζημιές 
που κατέστρεψαν καλλιέργειες από το 
χαλάζι.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας, σύμφωνα με 
ανακοίνωσή  του, προχωρά άμεσα 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προ-
κειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές 
καθώς επίσης και να αποζημιωθούν 
οι πληγέντες. Τις επόμενες ημέρες θα 
ακολουθήσουν ανακοινώσεις έτσι ώστε 
οι πληγέντες να υποβάλλουν τα αιτήμα-
τά τους στο δήμο.

 ■ Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας Μαρία Θελερίτη, Γιώργο Ψυχογιό και Γιώργο Τσόγκα (πάνω) και 
τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη (κάτω) στην αυτοψία 
που έκαναν στις πλημμυρισμένες τοπικές κοινότητες του δήμου.

Επισκέψεις στις πληγείσεις περιοχές
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Γνώμη Άποψη

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300

ΚΙΝ: 6951 975353

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

e-mail: info@rapgroup.gr www.rapgroup.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα το οποίο 
σύντομα θα γίνει νόμος και θα αντικαταστή-
σει τον σημερινό N.4178/13 βρίσκεται ήδη 
σε διαβούλευση. Οι εκπτώσεις στα πρόστιμα 
είναι εξόφθαλμες. Ωστόσο υπάρχουν παγίδες 
που χρειάζονται μια δεύτερη ανάγνωση. Ας 
δούμε πρώτα τις αλλαγές που ωφελούν τον 
ιδιοκτήτη: 

1. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται με 
βάση τις νέες τιμές ζώνης που 
εξαγγέλθηκαν φέτος, οι οποίες 
είναι μειωμένες 5-20% σε σχέση 
με εκείνες του 2007. Σημειώνεται 
πάντως ότι για Τ.Ζ. κάτω των 600 
€ δεν υπήρξε αναπροσαρμογή.

2. Για τακτοποιήσεις που θα γίνουν 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, 
υπάρχει περεταίρω έκπτωση 
20% επί του τελικού προστίμου. 
Η έκπτωση θα είναι 10% για υπα-
γωγές μέχρι τον Αύγουστο του 
ίδιου έτους.

3. Τα πρόστιμα για υπόγειους χώ-
ρους, σοφίτες και πατάρια είχαν 
έκπτωση 50%. Πλέον θα έχουν 
70% - με την υποσημείωση ότι 
δεν ισχύει για αυτοτελείς χώ-
ρους, αλλά για ενσωματωμένους 
σε υφιστάμενη ιδιοκτησία.

4. Οι συντελεστές υπολογισμού των 
προστίμων σε γενικές γραμμές 
μειώθηκαν, ειδικά εκείνοι που 
αφορούν αυθαίρετα χωρίς άδεια 
και αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου 
περιοχές.

5. Στην περίπτωση επιλογής απο-
πληρωμής των δόσεων, οι δόσεις 
θα είναι 80 αντί για 60 που ισχύει 
σήμερα.

6. Το αρχικό παράβολο μειώνεται 
στα 250€ από τα 500 € που είναι 
σήμερα.

7. Εισάγεται συντελεστής παλαιότη-
τας για αυθαιρεσίες που ολοκλη-

ρώθηκαν τη δεκαετία 1983-1994, 
που σημαίνει μια επιπλέον έκ-
πτωση 20% σε σχέση με το υπο-
λογιζόμενο πρόστιμο βάσει του 
σημερινού νόμου.

Ωστόσο, εκτός από τις ελαφρύνσεις 
που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και 
επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα:
1. Για όλες τις τακτοποιήσεις, θα 

υπάρχει η υποχρέωση ελέγχου 
των στοιχείων υπολογισμού από 
ιδιώτη ελεγκτή δόμησης. Ουσι-
αστικά ένας δεύτερος ιδιώτης 
μηχανικός έρχεται να ελέγξει αν 
ο μηχανικός που ανέλαβε την 
τακτοποίηση των αυθαιρεσιών 
σε ένα ακίνητο έκανε σωστά τη 
δουλειά του. Το μέτρο δεν εί-
ναι κακό, καθώς υπήρχαν ως 
τώρα πλείστες περιπτώσεις που 
οι υπολογισμοί των προστίμων 
ήταν σκόπιμα λανθασμένοι ώστε 
το πρόστιμο να εμφανίζεται μι-
κρότερο από όσο θα έπρεπε να 
είναι. Ωστόσο είναι μια ακόμη 
επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη που 
οφείλει να πληρώσει και δεύτερο 
μηχανικό.

2. Για ακίνητα με μέση και υψηλή 
προτεραιότητα περεταίρω ελέγ-
χου καθώς και για πλήρως αυ-
θαίρετα ακίνητα, επιβάλλεται η 
μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό 
είναι ένα σοβαρότατο κόστος που 
ουσιαστικά επηρεάζει το σύνολο 

Νέος νόμος αυθαιρέτων: 
Εκπτώσεις και παγίδες

Γράφει η
ΣΟΦΊΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ*

σχεδόν των ακινήτων 20ετίας και άνω. Η μελέτη 
στατικής επάρκειας για να γίνει σωστά έχει κόστος 
κάποιων χιλιάδων ευρώ.

3. Για τακτοποιήσεις που θα γίνουν από τον Αύγουστο 
του 2017 και μετά, θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυν-
ση 10% επί του τελικού προστίμου, ποσοστό που 
αυξάνεται στο 20% για τακτοποιήσεις που θα γίνουν 
από τον Φεβρουάριο 2018 και μετά.

3. Όλα τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε παραδοσιακούς 
οικισμούς αυξάνονται κατά 20%.

4. Στην περίπτωση που σήμερα κάποιος επιλέξει να νο-
μιμοποιήσει το αυθαίρετο μέσω οικοδομικής άδειας 
- εφόσον φυσικά τηρούνται τα πολεοδομικά μεγέθη 
- μπορεί να το κάνει καταβάλλοντας μόνο το αρχικό 
παράβολο - συνήθως 500 ή 1000 ανάλογα τα τ.μ.. 
Με τον νέο νόμο είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 
το 20% του υπολογιζόμενου προστίμου. Έτσι, αν για 
ένα ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας 90 τ.μ. 
προκύπτει πρόστιμο 15,000€, πρέπει να πληρώσει 
3,000€ πρόστιμο, αντί 500€ που θα πληρώσει σήμε-
ρα, επιπλέον της αμοιβής μηχανικού για την έκδοση 
της οικοδομικής άδειας.

Σημειώνεται πως όλες οι παρατηρήσεις είναι επί σχεδί-
ου νόμου, στον οποίο σίγουρα θα υπάρξουν τροποποι-
ήσεις. Υπάρχουν και άλλα σημεία που χρήζουν συζήτη-
σης και είναι ανεξάρτητα του προστίμου, τα οποία θα 
αναλύσουμε μετά την ψήφιση του νόμου.

*Η κ. Σοφία Αναγνωσταρά είναι πολιτικός  
μηχανικός Ε.Μ.Π., αντιπρόεδρος  

της  τεχνικής εταιρείας ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

Για όλες τις τακτοποιήσεις, 
θα υπάρχει η υποχρέωση 
ελέγχου των στοιχείων 
υπολογισμού από ιδιώτη 
ελεγκτή δόμησης. Το μέτρο 
δεν είναι κακό, καθώς 
υπήρχαν ως τώρα πλείστες 
περιπτώσεις που οι υπολο-
γισμοί των προστίμων ήταν 
σκόπιμα λανθασμένοι ώστε 
το πρόστιμο να εμφανίζεται 
μικρότερο από όσο θα 
έπρεπε να είναι. Ωστόσο 
είναι μια ακόμη επιβάρυνση 
για τον ιδιοκτήτη που οφείλει 
να πληρώσει και δεύτερο 
μηχανικό.
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ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Στο δελτίο τύπου του δή-
μου Βέλου-Βόχας απά-
ντησε άμεσα και σε έντονο 
ύφος ο αρχηγός της ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης κ. 
Λεωνίδας Στεργιόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι οι δη-
μότε απειλούνται με πρό-
στιμα λόγω της αδυναμίας 
του δήμου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του. 

Π ρο ολίγων ημερών ο Δήμος μας εξέδωσε 
Δελτίο Τύπου σχετιζόμενο με το πρόβλημα 
των απορριμμάτων, όπου ούτε λίγο ούτε 

πολύ ανακοίνωσε την απόφασή του να τιμωρήσει 
τους δημότες για τα σκουπίδια που ο Δήμος 
αδυνατεί να συλλέξει και να διαχειριστεί.
Και μάλιστα με υψηλότατο πρόστιμο.
Αλήθεια κε Δήμαρχε ποια είναι η δική μας παρά-
βαση,
• Ότι τόσα χρόνια αδιαφορήσαμε να βρούμε λύ-

σεις και τώρα τρέχουμε γύρω - γύρω από το 
σκουπιδοτενεκέ πανικόβλητοι;

• Ότι ενώ γνωρίζαμε για επερχόμενα πρόστιμα 
από Ε.Ε. περιμέναμε να βρέξει το μάνα από τον 
ουρανό;

• Ότι αφήσαμε τον κο Περιφερειάρχη να παίζει 
μόνος του αδιαφορώντας για το αν η λύση που 
προετοίμαζε θα ήταν συμφέρουσα ή όχι;

• Ότι ακόμη και τώρα που πνιγόμαστε στα σκου-
πίδια δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε (οι 
δήμαρχοι) για μια λογική και εφαρμόσιμη λύση;

• Ότι δεν κατορθώσαμε να ενημερώσουμε/εκ-
παιδεύσουμε τους δημότες για την αξία και τη 
μεθοδολογία της ανακύκλωσης;

Μα αυτές είναι οι δικές σας ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ κε 
Δήμαρχε.

Γνωρίζετε κε Δήμαρχε,
• Ότι δεν είναι όλοι οι δημότες αγρότες, για να 

διαθέτουν μηχανήματα θρυμματισμού των κλα-
δεμάτων, ενώ παράλληλα και η ανεξέλεγκτη 
καύση απαγορεύεται,

• Ότι σημαντικός αριθμός δημοτών δε γνωρίζει 
πως ακριβώς γίνεται η ανακύκλωση, αρκετοί 
δε (κυρίως ηλικιωμένοι) δεν κατανοούν καν τη 
διαδικασία,

• Ότι για τα ογκώδη αντικείμενα δεν υπάρχει κα-
μιά οδηγία διαχείρισης;

• Ότι δεν είναι εφικτό, κάθε φορά που θέλουμε 
να τοποθετήσουμε τα όποια σκουπίδια μας, να 
γυρίζουμε, χιλιάδες άνθρωποι, τας οδούς και τα 
ρύμας για να βρούμε κενό κάδο;

κε Δήμαρχε,
όλοι κατανοούμε το πρόβλημα και έχουμε δείξει 
τη μέγιστη ανοχή, αλλά, πρόστιμο μπορείτε να επι-
βάλετε μόνο όταν προσφέρετε στους δημότες συ-
γκεκριμένη λύση για το χειρισμό των πάσης φύσε-
ως απορριμμάτων, όταν περιγράφετε με ακρίβεια 
το είδος της παράβασης και μόνο τότε.
Ξεκινήστε λοιπόν να προτείνετε λύσεις τώρα και 
όχι στο απώτερο μέλλον και μετά, αν χρειαστεί, 
βάλτε και πρόστιμα.

Τσουχτερά πρόστιμα και αντιδράσεις από 
την αντιπολίτευση για την καθαριότητα

Δελτίο τύπου για την καθαριότητα και τα επαπει-
λούμενα πρόστιμα για τους δημότες που δεν συμ-
μορφώνονται και επιβάρυνουν το περιβάλλον, 
εξέδωσε ο δήμος Βέλου-Βόχας. Στο δελτίο τύπου 
αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: 
«Γνωρίζουμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από πλευ-
ράς του Δήμου μας στον τομέα της καθαριότητας, δεν 
είναι αυτές που θα ήθελε ο δημότης, δεν είναι αυτές 
που και εμείς θα θέλαμε.
Γνωρίζουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί και 
δεχόμαστε όλη την κριτική ακόμα και για αυτά για τα 
οποία δεν έχουμε ευθύνη.
Δυστυχώς ή ευτυχώς ο κάθε Δήμος δεν είναι ο μόνος 
υπεύθυνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων του.
Προσπαθούμε καθημερινά για όσα μπορούμε, αλλά 
και για όσα θα θέλαμε. Στο πλαίσιο αυτού ενημερώ-
νουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 
2016 ξεκινούν σταδιακά:
• Καθαρισμός των στήλων της Δ.Ε.Η από αφίσες, 

πλακάτ κ.α. με προτεραιότητα στις κεντρικές οδούς 
και σε αναμονή του νέου κανονισμού καθαριότητας.

• Καθαρισμός όλων των σχολικών συγκροτημάτων 
έτσι ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές, 
δασκάλους, καθηγητές και γονείς για τη νέα σχολική 
χρονιά.

• Επιβολή προστίμου 500,00€ (ακολουθεί η διαδικασία)
1. Πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου και εντοπι-

σμός παράβασης-παραβάτη από τον Αντιδήμαρχο

2. Έκδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης από τον 
Αντιδήμαρχο (αναλυτικά στοιχεία παράβασης: 
πότε, πού, ποιος)

3. Γνωστοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο 
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

4. Πιθανή κατάθεση έγγραφων αντιρρήσεων από 
τον ενδιαφερόμενο, μέσα σε 5 ημέρες από την 
παραλαβή της πράξης

5. Έγγραφη απόφαση Αντιδημάρχου επί των αντιρ-
ρήσεων (αποδοχή ή όχι με αιτιολογία)

6. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι ασκη-
θείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, τότε πρέπει να 
καταβληθεί το επιβληθέν ποσό στο Δήμο μέσα σε 
10 ημέρες από την βεβαίωση-επιβολή του 

7. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί 
να ασκηθεί στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 60 
ημερών από την έκδοσή της.

• Τοποθέτηση νέων κάδων τους 2 επόμενους μήνες
Ναι έχουμε σαν Δημοτική Αρχή την ευθύνη, ναι δεχό-
μαστε την αρνητική κριτική, αλλά Δήμος είμαστε όλοι 
μας και χρειαζόμαστε βοήθεια.
Ενισχύουμε την ανακύκλωση, κάνουμε παρατήρηση 
στον συνδημότη μας που ρυπαίνει άσκοπα, επιδιώ-
κουμε –όταν αυτό είναι εφικτό- να βρίσκουμε άδειο 
κάδο να αφήσουμε τα απορρίμματά μας.
Η υπευθυνότητα όλων μας, η παιδεία το καθενός, η 
υπομονή και η συνεργασία είναι πολύτιμοι αρωγοί σε 
κάθε προσπάθεια».

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr
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Γνώμη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΓΓΛΙΚΑ
FIRST STEP

1. Πολίτη Αθηνά Excellent
2. Ρήγας Δημήτριος Excellent
3. Πολίτη Αγγελική-Σπυριδούλα Merit
4. Mιχαλοπούλου Βασιλική Merit
5. Μιχαλόπουλος Θεοφάνης-Ευάγγελος Merit
6. Βορινιώτης Κωνσταντίνος Merit
7. Μπαλαμπάνης Γεώργιος Merit
8. Ελ Σαναφάουι Ιωάννα Pass

BEGINNERS LEVEL PRE A1 
1. Αναγνωστόπουλος Αντώνης Excellent
2. Ζιάραγκας Χρήστος Excellent
3. Τζώρτζης Βασίλειος Excellent
4. Ντάκου Φωτεινή Μerit

ELEMENTARY LEVEL A1 
1. Βλαστάρης Βαγενάς Νικόλαος Excellent
2. Βελέντζας Ιωάννης Pass

LEVEL B1 (Intermediate) 
1. Θεοχάρη Σταυρούλα Pet Cambrigde
2. Γούμενος Άρης Pet Cambrigde
3. Μπαρδάκος Δημήτρης Pet Cambrigde
4. Μπαρδάκου Γεωργία NOCN Merit
5. Καίσαρη Αριστέα NOCN Merit
6. Μπαρμπόπουλος Νικόλαος NOCN Merit
7. Σπύρου Γεώργιος NOCN Merit
8. Μαρδίκης Δημήτρης NOCN Pass
9. Παπαδάτος Ραφαήλ NOCN (3 ενότητες)

10.  Σπυρόπουλος Αντώνης  NOCN (3 ενότητες)

LEVEL B2 (Lower) 
1. Πολίτη Σοφία-Μαρία FCE Cambridge
2. Bλαστάρη Βαγενά Χρύσα-Μαρία FCE Cambridge
3. Γκαραβέλου Νεκταρία FCE Cambridge
4. Χελιώτης Γεώργιος FCE Cambridge
5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα  ΝΟCN  Destinction 

 και  PTE
6. Kαλλάς Χρήστος ΝΟCN Destinction
7. Τανισχίδης Ιωάννης ΝΟCN Μerit
8. Ξενοπούλου Νικολέτα ΝΟCN Destinction
9. Ξενοπούλου Βασιλεία ΝΟCN Pass

10. Ρίσβα Ιωάννα ΝΟCN Pass
11. Γιάννι Φαμπιόλα ΝΟCN Pass

LEVEL C2 (Proficiency)
1. Γεωργοπούλου Έφη Michigan ΕCPE

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1. Zιάραγκας Θωμάς Βαθμός 17,2
2. Τζαφέρη Αντωνία Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Τμήμα Επικοινωνίας
 και Πολιτισμού, Αθήνα

ΓΑΛΛΙΚΑ

DELF A1
1. Καλλά Αναστασία
2. Κρεμασμένου Βασιλική
3. Λάσκου Χριστίνα

DELF B1
1. Kαγκαρά Δέσποινα
2. Μωυσιάδη Μαρία Αγγελική
3. Πολίτη Σοφία Μαρία

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Β2 CERVANTES &
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1. Παπαϊωάννου Δημήτρης
Univerisidad Complutense de Madrid  

με μάστερ  Universitario en Planificacion y 
Gestion de Destinus Turisticos

Ελ. Βενιζέλου 41-43, ΒΡΑΧΑΤΙ % 27410 51210 & 56205

Συγχαρητήρια σε όλους!
 

Eνημερωθείτε για τα ΦΟΙΤΗΤΙΚΆ & ΕΦΗΒΙΚΆ 
πακέτα (αγγλικά-γαλλικά-ισπανικά), 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 
για τις πανελλήνιες εξετάσεις 

& για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ 
για επαγγελματίες CAREER PATHS 
σε συνεργασία με το GREENWICH 
UNIVERSITY, LONDON & UNICERT

Kαλή σχολική χρονιά!

Εγγραφές από 29 Αυγούστου • Έναρξη μαθημάτων 12 Σεπτέμβρη

Αλλαγές στον Καλλικράτη ετοιμάζει η κυβέρνηση
Μορφή και σχήμα παίρνουν σιγά-σιγά οι αλλαγές που σχεδιά-

ζει να επιφέρει η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από 
το “νέο Καλλικράτη”, που αποτελεί μία από τις κεντρικές προ-
εκλογικές της δεσμεύσεις. Οι σχετικές επιτροπές βρίσκονται σε 
πλήρη λειτουργία, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη ο διάλογος 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τις τομές που 
αναμένεται να έρθουν στη Βουλή σε λίγους μήνες.

Ανάμεσα στις κυριότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της συνο-
λικής μεταρρύθμισης της τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο τερματι-
σμός του “δημαρχοκεντρικού” μοντέλου που καθιστά τον εκάστοτε 
δήμαρχο σχεδόν αποκλειστικά το σημείο αναφοράς της δημοτικής 
αρχής και της πηγής εξουσίας στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του 
ρόλου και της ισχύος των μειοψηφιών, κάτι που αναμένεται να 
επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση ενός αισθητά αναλογικότερου 
εκλογικού συστήματος, σε συνδυασμό την ύπαρξη δύο λιστών, μία 

για την εκλογή του προσώπου του δημάρχου και μία για την εκλο-
γή των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Σύστημα που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συνεπάγεται 
έως και εκλογή δημάρχου με πλειοψηφία συμβούλων από άλλη 
παράταξη ή σε κάθε περίπτωση την περιστολή της απόλυτης πλει-
οψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο, κάτι που ισχύει ως το 2019, 
αλλά από την άλλη μεριά θα ωθεί στην ανάγκη ευρύτερων συναι-
νέσεων στο κατ εξοχήν προσφορότερο πεδίο σύνθεσης απόψεων 
στο πολιτικό φάσμα, εκείνο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπρόσθετα, στο όλο πλαίσιο και με κεντρική στόχευση τη δυ-
νατότητα αφενός μεγαλύτερης συμμετοχής και δυνατότητας ελέγ-
χου της δημοτικής αρχής κι αφετέρου τη μέγιστη εφικτή θεσμική 
ενσωμάτωση της Κοινωνίας των Πολιτών, αναμένεται να ενισχυ-
θεί ο κοινωνικός έλεγχος της Δημοτικής Αρχής, χωρίς ωστόσο 
ακόμα να έχει προσδιοριστεί με κατηγορηματικότητα ο τρόπος κι η 
έκταση υλοποίησης του μέτρου.

Ταυτόχρονα, στο νέο θεσμικό καλλικρατικό πλαίσιο συζητείται 
έντονα περιορισμός – μέχρι δύο – της θητείας των δημάρχων, 
καθώς και της θέσπισης μορφών ασυμβίβαστου για την κατάλη-
ψη του δημαρχιακού θώκου, ενώ σημαντική τομή θα είναι και η 
σχεδιαζόμενη φορολογική αποκέντρωση με τη χορήγηση μεγα-
λύτερων τέτοιων αρμοδιοτήτων στους δήμους και κυρίως στις 
περιφέρειες.

Άλλες διατάξεις που έχουν ως τώρα διαρρεύσει από τις επι-
τροπές που σχεδιάζουν το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο είναι η με-
γαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων, 
η ενίσχυση της διαδημοτικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, 
στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης κοινοτικών πόρων 
μεταξύ άλλων, η μητροπολιτική διακυβέρνηση, ενώ αποσυνδέο-
νται, τέλος, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από την εποπτεία των 
ΟΤΑ, παρακάμπτοντας μία ακόμη ισχύουσα δυσκαμψία στην καθη-
μερινή λειτουργία των αυτοδιοικητικών θεσμών.
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10 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΕκδηλώσεις

Την Κυριακή το βράδυ 21 
Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 
στον πολυχώρο του βιβλιοπω-
λείου Μπιτσάκου στην παραλία 
Βραχατίου η παρουσίαση του 
βιβλίου "Το κόκκινο τανγκό: 
Νίκος Ζαχαριάδης, η άνοδος 
και η πτώση ενός ηγέτη". Την 
παρουσίαση έκανε ο συγγρα-
φέας Ευάγγελος Μαυρουδής 
ο οποίος έγραψε το βιβλίο που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Κέδρος, μαζί με τον σκηνοθέτη 
Κώστα Κουτσομύτη.

Παρόντες στην εκδήλωση 
ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Μαρία Θελερίτη και Γιώργος 
Τσόγκας. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Στις 29 Μαΐου 1945 μια βρε-

τανική Ντακότα φέρνει στην 

Αθήνα τον Νίκο Ζαχαριάδη, 
κρατούμενο μέχρι τότε στο 
Νταχάου. Οι οπαδοί της Αρι-
στεράς τον υποδέχονται σαν 
μεσσία.

Στις δύσκολες συνθήκες 
της εποχής, και ενώ μαίνεται 
η λευκή τρομοκρατία, εκείνος 
επαγγέλλεται τη συμφιλίωση. Οι 
επιλογές του όμως εντείνουν τη 
σύγκρουση και ο εμφύλιος πό-
λεμος, με τις καταστροφικές για 
τη χώρα συνέπειες, οδηγεί τον 
ίδιο και τους συντρόφους του 
στην εξορία.

Εκεί νέες συγκρούσεις προ-
καλούν την πτώση του. Εκτο-
πισμένος, στη συνέχεια, στη 
Σιβηρία από το καθεστώς στο 
οποίο αφιερώθηκε, απομονω-
μένος, υπό εικοσιτετράωρη 
αστυνομική παρακολούθηση, 

δίνει τέλος στη ζωή του με-
τατρέποντας σε αυτοσχέδια 
αγχόνη το σωλήνα του καλο-
ριφέρ.

Το κόκκινο τανγκό απο-
τελεί μια μυθιστορηματική 
ψυχογραφία του ανθρώπου 
που θεωρήθηκε ο «θεός» της 
Αριστεράς. Στις σελίδες του οι 
μυθιστορηματικοί χαρακτήρες 
συνυπάρχουν με ιστορικά πρό-

σωπα, όπως ο Νίκος Μπελο-
γιάννης, ο αρχιστράτηγος του 
Δημοκρατικού Στρατού Μάρ-
κος Βαφειάδης, αλλά και οι γυ-
ναίκες που ερωτεύθηκαν τον 
Νίκο Ζαχαριάδη, η Μάνια Νοβί-
κοβα και η Ρούλα Κουκούλου. 
Με κινηματογραφικό τρόπο, τα 
γεγονότα παρουσιάζονται πρι-
σματικά, ζωντανεύοντας την 
εποχή που σημάδεψε τη νεότε-

ρη ελληνική ιστορία.
Το βιβλιοπωλείο Μπιτσά-

κου ευχαριστεί ιδιαίτερα τη 
Λένα Γρανιτσιώτη, για την εξα-
ντλητική ανάλυσή της και στον 
Ευάγγελο Μαυρουδή για την 
απλή μεταδοτική ομιλία του. 
Επίσης απευθύνει ξεχωριστές 
ευχαριστίες σε όλους όσοι πα-
ραβρέθηκαν αλλά και σε όσους 
δεν μπόρεσαν να είναι εκεί. 

 «Το Κόκκινο Τανγκό» στο Βραχάτι
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11ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

ΥΠΟΚ.: Κιάτο, Ελ. Βενιζέλου 15. τ/f: 27420  22153,  κιν.: 6942 846414
ΈΔΡΑ: Λάκκοι Βασιλικού, τηλ. 27420  26969

e-shop: www.best-friends.gr    e-mail: info@best-friends.gr

Τ ον περασμένο Οκτώβριο ο έφορος 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας κ. Κων-
σταντίνος Κίσσας σε ειδική εκδή-

λωση που έγινε στο δημοτικό θέατρο Σι-
κυωνίων, προκάλεσε την έκπληξη και τον 
θαυμασμό όλων, αποκαλύπτοντας τα ευ-
ρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης στο 
αρχαίο θέατρο Σικυώνος. Συγκεκριμένα 
ο κ. Κίσσας ο οποίος διενήργησε την ανα-
σκαφή στο αρχαίο θέατρο, μίλησε τότε για 
ένα μοναδικό οικοδόμημα, το καλύτερα 
και πληρέστερα διατηρημένο μνημείο και 
ουσιαστικά το μοναδικό που μπορεί καλύ-
τερα να δείξει το μέγεθος και την ακμή της 
επί πολλούς αιώνες εύρωστης Σικυώνας. 
«Είναι», είχε τότε πει χαρακτηριστικά «το 
εμβληματικότερο μνημείο και μπορεί να 
συγκριθεί με αυτό της Επιδαύρου σε αρ-
χιτεκτονικό σχέδιο, διαστάσεις, χωρητικό-
τητα, ακουστική, κατασκευή».

Το αρχαίο θέατρο της Σικυώνος διαθέ-
τει περίπου όμοιες διαστάσεις ορχήστρας 
με την Επίδαυρο. Η χωρητικότητά του 
όμως ενδέχεται να ξεπερνά αυτήν της 
Επιδαύρου, που εκτιμάται στις 13.000 
θέσεις. Πρόκειται για ένα από τα σημα-
ντικότερα δείγματα θεατρικής αρχιτε-
κτονικής σε όλη την Ελλάδα. Διασώζει τα 
μέρη που διαμορφώνουν τον αρχιτεκτο-
νικό τύπο του αρχαίου θεάτρου. Διατηρεί 
επίσης όλο το ανάγλυφο του κοίλου σε 
πλήρες ύψος και έκταση. Είναι, τέλος, 
το μοναδικό θέατρο στον ελλαδικό χώρο 
που χρησιμοποιούσε θολωτές διόδους 
για την είσοδο θεατών στο κοίλον.

Η κατασκευή του θεάτρου τοποθε-
τείται περί το 300 π.Χ. Πιθανόν κατά την 
ύστερη αρχαιότητα, στα τέλη της ρωμαϊ-
κής περιόδου, ξεκίνησε η βαθμιαία από-

σπαση του οικοδομικού υλικού για να 
εξυπηρετηθεί η οικοδόμηση άλλων κτι-
ρίων. Με την πάροδο των αιώνων, επι-
χώσεις σταδιακά κάλυψαν το θέατρο όχι 
όμως τόσο ώστε να μη γίνεται αντιληπτή 
η θέση του. Η εφορεία Αρχαιοτήτων Κο-
ρινθίας έχει πραγματοποιήσει εκτενείς 
καθαρισμούς και αποψιλώσεις, αναστή-
λωση της νότιας θολωτής διόδου και 
προσωρινή υποστύλωση της βόρειας. 

Η χρηματοδότηση των μέχρι τώρα 
εργασιών του έργου, ύψους 400.000 
€ προέρχεται από την Π.Ε. Κορινθίας 
(200.000€) και τον δήμο Σικυωνίων 
(200.000€), ενώ ενδιαφέρον έχει εκδη-
λώσει και ο οργανισμός «Διάζωμα» ο 
οποίος έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 
ένα αξιόλογο ποσό.

7ετές πρόγραμμα  αποκάλυψης
Η αποκάλυψη και ανάδειξη του αρ-

χαίου θεάτρου απετέλεσε προτεραιότη-
τα για τον, νεοεκλεγέντα τότε, δήμαρχο 
Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο αλλά 
και θέμα μείζονος σημασίας με τεράστιο 
πολιτιστικό και αναπτυξιακό αντίκρισμα. 
Έτσι πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, 
έγινε η πρώτη σοβαρή προσέγγιση και 
προσπάθεια για την ανάδειξη και αποκά-
λυψη του Μνημείου. Υποβλήθηκε στο Κε-
ντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επταετές 
πρόγραμμα αποκάλυψης, προστασίας και 
ανάδειξης, το οποίο εγκρίθηκε. 

Έτσι έγινε αποτύπωση του μνημείου 
και πρόταση για την ανάδειξη και ακο-
λούθησαν ανασκαφικές τομές, εκτίμηση 
του υλικού και της κατάστασης, προμε-
λέτη και οριστική μελέτη. Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί ότι η οριστική μελέτη ανατέ-
θηκε από το "Διάζωμα" με χρήματα (περί-
που 12.000€) που συγκεντρώθηκαν από 
δωρεές κυρίως κατοίκων του Κιάτου.  
Τέλος, εξασφαλίστηκαν οι σχετικές αδειο-
δοτήσεις και απομένει η χρηματοδότηση 
και η δημοπράτηση. 

Ο στόχος των εργασιών είναι η συνολι-
κή προστασία και διάσωση του θεάτρου, 
η ανάδειξη της ταυτότητας του μνημείου 
ως έργου αρχιτεκτονικής, η αποκατάστα-
ση της λειτουργικότητάς του, η προετοι-
μασία του μνημείου για ασφαλή υποδοχή 
επισκεπτών και η απόδοσή του στην το-
πική κοινωνία.

Η πρόταση για την αποκάλυψή του πε-
ριλαμβάνει τέσσερα μέρη: 
1) ανάκτηση της αρχαίας στάθμης της ορ-

χήστρας, 
2) συμπλήρωση - αναστήλωση του κάτω 

κοίλου συμπεριλαμβανομένου του δι-
αδρόμου- διαζώματος για την κίνηση 
των θεατών - επισκεπτών, 

3) αναστήλωση ΒΔ θολωτής διόδου 
4) Κάλυψη του άνω κοίλου και παράλ-

ληλη δημιουργία διαδρομών, σημείων 
θέασης και σήμανση των κλιμάκων.
Στην εκδήλωση-συζήτηση που θα 

πραγματοποιηθεί αναμένεται να τεθούν 
προτάσεις και να παρουσιαστούν τρόποι 
ανάδειξης και του εξαιρετικού αυτού αρ-
χαίου μνημείου. Η εκδήλωση κατά τρόπο 
συμβολικό θα λάβει χώρα στην ορχήστρα 
του Θεάτρου και διοργανώνεται από την  
Π.Ε. Κορινθίας, το δήμο Σικυωνίων και 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.  Για 
την είσοδο είναι απαραίτητη η επίδειξη 
πρόσκλησης. 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ
Στρογγυλή Τράπεζα για το επόμενο βήμα

Συζήτηση για την ανάδειξη του μνημείου την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα

 ■ Πρόταση ανάδειξης με συμπλήρωση-αναστήλωση του κάτω κοίλου.
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Γνώμη

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μικρές ειδήσεις

Μικρά και διάφορα
Παρατείνεται για 9 
μήνες το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» θα ανανεωθεί για εννέα 
μήνες, από τον Ιανουάριο έως 
και τον Σεπτέμβριο του 2017, 
μετά τη λήξη της τρέχουσας 
περιόδου, όπως προκύπτει από 
την απάντηση του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σε ερώτηση του 
βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας 
Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα. 
Στο κείμενο της απάντησης 
αναφέρεται ότι το πρόγραμμα 
προβλέπεται να ανανεωθεί 
μετά τη λήξη του (31/12/2016) 
για εννέα μήνες το 2017, ώστε 
να συμβαδίσει χρονικά με 
την έναρξη λειτουργίας της 
ενιαίας δομής ολοκληρωμένης 
φροντίδας ηλικιωμένων στην 
οποία και θα ενταχθεί. Για την 
παράταση του προγράμματος 
επισημαίνεται ότι «δεν θα υπάρξει 
νέα προκήρυξη θέσεων, αλλά 
ανανέωση της σύμβασης των ήδη 
απασχολούμενων εργαζομένων» 
στο «Βοήθεια Στο Σπίτι».

Διακίνηση 
αγροτικών προϊόντων 
προερχόμενων 
από κλοπή

Επιστολή έστειλε ο Εμπορικός 
Σύλλογος Κιάτου προς τις 
επιχειρήσεις μέλη του σχετικά με 
τη διάθεση και χρήση αγροτικών 
προϊόντων. 
Στην επιστολή αναφέρεται: 
«Ο Αγροτικός Σύλλογος Κιάτου 
και Τραγάνας καταγγέλλει 
την κατά συρροή κλοπή 
εσπεριδοειδών και συγκεκριμένα 
λεμονιών από τις καλλιέργειές 
τους και την παράνομη διακίνηση 
αυτών στα οπωροπωλεία και 
καταστήματα εστίασης μελών του 
Συλλόγου μας.
Οι συντοπίτες μας αγρότες οι 
οποίοι ανήκουν στους παραπάνω 
αναφερόμενους συλλόγους 
προτίθενται να κινηθούν νομικά, 
παίρνοντας όλα τα μέτρα για τη 
διαφύλαξη της περιουσίας τους.
Σας εφιστούμε την προσοχή, 
για την αποφυγή παρουσίασης 
σημαντικών προβλημάτων και 
πιθανής αντιπαράθεσης με τους 
άνωθεν αγροτικούς Συλλόγους, 
πριν την αγορά εσπεριδοειδών 
και συγκεκριμένα λεμονιών να 
ελέγχετε η προέλευσή τους και 
φυσικά την ύπαρξη όλων των 
νόμιμων παραστατικών».

Mαθήματα 
κιθάρας για 
δεύτερη χρονιά 
από τον Μέγα 
Αλέξανδρο 
Βραχατίου 

Tα μαθήματα κιθάρας 
συνεχίζονται για 2η χρονιά, 
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
του συλλόγου «Μέγας 
Αλέξανδρος».
Μετά από μια επιτυχημένη 
σεζόν διδασκαλίας κλασικής 
κιθάρας, συνεχίζουμε 
και φέτος. Η μουσική 
εκπαίδευση μπορεί να 
μην είναι υποχρεωτική 
στα δημόσια σχολεία αλλά 
ολοένα και περισσότεροι 
επιστήμονες υποστηρίζουν 
ότι είναι απαραίτητη για τα 
παιδιά. Πλήθος ερευνών 
έχουν αποδείξει ότι η μουσική 
μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές 
ακαδημαϊκές επιτυχίες αφού 
διεγείρει τις περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με 
το διάβασμα, τα μαθηματικά και 
τη συναισθηματική ανάπτυξη, 
ενώ βελτιώνει τη μνήμη. Η 
εκμάθηση ενός μουσικού 
οργάνου είναι μια διαδικασία 
που θα δείξει στα παιδιά ότι 
μπορούν να αναπτύξουν 
τις ικανότητές τους και να 
δημιουργήσουν κάτι μόνα 
τους, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί 
πειθαρχία, συγκέντρωση και 
υπομονή.
Οι εγγραφές θα 
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 
17 & 24 Σεπτεμβρίου στην 
αίθουσα του συλλόγου (ισόγειο 
πρώην Κ.Κ. Βραχατίου) 
τις ώρες 18:00-20:00. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ.: 6936651888 (Γιώργος 
Βασιλείου)

Στο Ζευγολατιό για τον αγιασμό 
ο Χρίστος Δήμας

 ■ Στο Ζευγολατιό άκουσε το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς ο βουλευτής 
Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας ήταν παρών στις τελετές αγιασμού όλων 
των σχολικών μονάδων της περιοχής και ευχήθηκε καλή δύναμη σε γονείς, 
δασκάλους και καθηγητές. Στο σύντομο μήνυμα του προς τους μαθητές, ο 
βουλευτής Κορινθίας μετέφερε ευχές για μια δημιουργική χρονιά με υγεία και 
διάθεση για γνώση. «Η γνώση είναι η καλύτερη εκπαίδευση για το μέλλον» 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας.

 ■ O Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού καλοσωρίζει τους 
μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Δίπλα του ο βουλευτής Κορινθίας κ. Χρ. 
Δήμας και η αντιδήμαρχος Παιδείας Βέλου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη ενώ 
αριστερά του χαμηλότερα ο εφημέριος του Ζευγολατιού π. Πέτρος Ρούσσος.
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Γνώμη Ιστορικά - Εκδηλώσεις

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

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΣΑΜ ΠΑΜΠΕΣ ΜΕ ΘΗΚ ΝΕ ΜΠΡΕΣ
[μτφρ: Ο Τσάμης είναι παμπέσης και έχει το μαχαίρι (έτοιμο)  
στη μέση]                       Αλβανική παροιμία

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων μια έξαρση αλυτρωτισμού με διεκδικήσεις και αξιώ-
σεις εις βάρος της πατρίδας μας. Μετά την Τουρκία και τα Σκόπια, 

την σκυτάλη παίρνει η γειτονική χώρα της Αλβανίας η οποία σε κάθε 
περίσταση (τελευταίο κρούσμα η ανάρτηση συνθημάτων  σε αγώνες 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος) εγείρει θέμα «Τσάμηδων» διακη-
ρύσσοντας θρασύτατα και τη δημιουργία κράτους «Τσαμουριά».
Η περίπτωση όμως των Τσάμηδων και της Τσαμουριάς δεν μπορεί 
να εξεταστεί αποσπασματικά, αφού εντάσσεται στον γενικότερο 
σχεδιασμό των Η.Π.Α για τα Βαλκάνια που στοχεύει στη δημιουργία 
της Μεγάλης Αλβανίας. Το πρώτο βήμα έγινε με την αυτονόμηση του 
Κοσόβου. Η Μεγάλη Αλβανία φιλοδοξεί να συμπεριλάβει εδαφικά, 
εκτός από το Κόσσοβο, την Κέρκυρα, ολόκληρη σχεδόν την δυτική 
Μακεδονία και την Τσαμουριά δηλαδή την Ήπειρο.

Ποιά είναι η Τσαμουριά;
Τσαμουριά ονομαζόταν η ευρύτερη περιοχή της Θε-
σπρωτίας. Περιλάμβανε τις επαρχίες Παραμυθιάς, 
Φιλιατών, Πάργας και Μαργαριτίου, καθώς και ένα 
τμήμα της επαρχίας Δελβίνου που υπαγόταν επί 
Τουρκοκρατίας στην επαρχία Φιλιατών. Παραλιακώς 
τα όρια της Τσαμουριάς εκτείνονταν από τις εκβολές 
του ποταμού Αχέροντα μέχρι τα Ακροκεραύνεια όρη.
Ως γεωγραφική περιφέρεια διαιρούνταν σε τρείς 
κύριες επαρχίες δηλαδή των Φιλιατών, της Παρα-
μυθίας και του Μαργαριτίου, ενώ διοικούνταν κατά 
το φεουδαρχικό σύστημα. Επομένως, η Τσαμουριά 
τοπογραφικά, ηθογραφικά και λαογραφικά αποτέ-
λεσε περιφέρεια της Ηπείρου, διατηρώντας από 
την αρχαιότητα αδιάσπαστη την ελληνική της ταυτότητα. Εκκλησιαστικά, είχε επισκοπή 
με έδρα την Παραμυθία που ονομαζόταν «Βουθρωτού και Γλυκέος» και την Εξαρχία του 
Γηρομερίου που έγινε το 1895 επί Πατριάρχου Κων/πολεως Ανθίμου Τσάτσου Μητρόπολη 
Παραμυθιάς, Φιλιατών και Γηρομερίου.

Ποιοί είναι οι Τσάμηδες;
Πρόκειται για μια πληθυσμιακή ομάδα Αλβανοφώνων Μουσουλμάνων που έζησαν στην 
Θεσπρωτία από τον 17ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ονομάζονταν έτσι αυτοί 
που κατοικούσαν την Τσαμουριά δηλαδή την  σημερινή Θεσπρωτία. Η πιθανότερη εκδοχή 
είναι το ονομά τους να προήλθε από παραφθορά του παλαιού ονόματος Θύαμις που έφερε 
ο ποταμός Καλαμάς σε Τσιάμης, Τσάμης. Έτσι όσοι κατοικούσαν στον ποταμό αυτόν ονο-
μάστηκαν Θυάμιδες ή Τσάμηδες.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι με το όνομα «Τσάμηδες» δεν καταγράφεται στην Ιστορία αλ-
βανική φυλή με αυτή την ονομασία, όπως οι Λιάπηδες, οι Τόσκηδες ή οι Γκέκηδες. Οι 
Τσάμηδες ως Αλβανοί είναι επινόηση των τελευταίων χρόνων. Στην πραγματικότητα όμως 
οι Τσάμηδες ήταν μια θρησκευτική μειονότητα, αφού διακρίνονταν περισσότερο για το 
έντονο θρησκευτικό τους πιστεύω και λιγότερο για το εθνικό τους πιστεύω.

Πληθυσμιακά στοιχεία
Το 1917 απογράφονται στην Ήπειρο 36.303 αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι, το 1920 απογρά-
φονται 21.800, το 1923 απογράφονται 20.319, το 1928 απογράφονται 17.008, το 1932 απο-
γράφονται 19.287, ενώ το 1936 σε αναλυτική απόρρητη καταμέτρηση του Αλβανού προξένου 
Ιωαννίνων αναφέρονται 23.048. Στην Απογραφή Πληθυσμού του 1940 απογράφονται 18.000 
Μουσουλμάνοι Τσάμηδες, οι οποίοι κατοικούσαν τα εύφορα πεδινά τμήματα της Θεσπρωτίας. 
Την 7η Απριλίου του 1951 απογράφηκαν στην Ελλάδα μόνο 123 τσάμηδες.

Καταγωγή των Μουσουλμάνων Τσάμηδων
Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι αυτοί κατάγονται από τους Σπαχήδες. Οι Σπα-
χήδες ήταν Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι γαιοκτήμονες της Ηπείρου οι οποίοι κατά τον 
17ο αιώνα ασπάστηκαν το δόγμα του Ισλάμ. Άλλοι από αυτούς εξισλαμίστηκαν με βίαιο 
τρόπο και άλλοι εκούσια με σκοπό να σώσουν τα υπάρχοντά τους και να αποκτήσουν 
προνόμια, αξιώματα. Μετά τον εξισλαμισμό τους έχουμε τους Μουσουλμάνους Τσάμηδες 
και τους Χριστιανούς Τσάμηδες. Με την πάροδο του χρόνου «Τσάμηδες» ονομάζονταν 
μόνο οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες.
Επί Τουρκοκρατίας οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες ονομάστηκαν Τουρκοτσάμηδες, όπως συνέβη 
και με τους εξισλαμισθέντες Αλβανούς που ονομάστηκαν Τουρκαλβανοί. Λόγω όμως της 
γλωσσικής συγγένειας που υπήρχε μεταξύ Τουρκοτσάμηδων και Τουρκαλβανών ονομάστη-
καν και Αλβανοτσάμηδες. Με το πέρασμα των χρόνων έγιναν φανατικοί διώκτες των Ελ-
λήνων, αφού επηρρεάστηκαν από ξένες προπαγάνδες (αυστροουγγρική, ιταλική, αλβανική).

Συνεχίζεται

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
Διδάκτωρ

ΤΣΑΜΗΔΕΣ
Δοσίλογοι και συνεργάτες των ΝΑΖΙ

Με μεγάλη επιτυχία το ετήσιο 
πανηγύρι του Παμφενεατικού

Την ικανοποίησή της 
εξέφρασε η ομάδα του 
Παμφενεατικού για τη 
μεγάλη συμμετοχή που 
είχε το ετήσιο πανηγύ-
ρι της. Η ανακοίνωσή 
της αναφέρει: «Το βρά-
δυ της 18ης  Αυγούστου 
2016, η πλατεία της 
Γκούρας ήταν γεμάτη 
από κόσμο!  Ο λόγος 
γι’ αυτό,  ο ΠΑΣ ΠΑΜ-
ΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ  έκανε το 
ετήσιο πανηγύρι του.

Για άλλη μία φορά, 
ο κόσμος του Φενεού 
και όλης της Κορινθίας 
ήρθαν για να υποστηρί-
ξουν την ομάδα μας και 
να περάσουν μια πολλή 
ωραία βραδιά με μου-
σική και χορό μέχρι το 
πρωί !

Αυτή, η χωρίς προ-
ηγούμενο συμμετοχή, 
μας κάνει να συνεχί-
σουμε τις προσπάθειές 
μας, ώστε η ομάδα 
μας να είναι και εφέτος 
παρούσα στο πρωτά-

θλημα της κατηγορίας 
μας, τονώνει το ηθικό 
των παιχτών μας που 
δούλεψαν σκληρά, στο 
πρωτάθλημα, στη δι-
οργάνωση του πανη-
γυριού αλλά και όλη τη 
νύχτα για να έχει αυτή 
την επιτυχία η βραδιά.

Η  παρουσία σας, δή-
λωσε την αγάπη σας για 
τον Φενεό, τον Παμφε-
νεατικό και την νεολαία 
της περιοχής μας και  

μας εμψύχωσε για να 
συνεχίσουμε να αγωνι-
ζόμαστε για ένα καλύ-
τερο αύριο του Παμφε-
νεατικού και των νέων 
του Φενεού.

Ευχαριστούμε θερμά 
όσους τίμησαν την ομά-
δα μας και ελπίζουμε να 
συνεχίσετε να είστε μαζί 
μας όλο το διάστημα 
μέχρι να ανταμώσουμε 
ξανά του χρόνου. Ευχα-
ριστούμε  ξανά!».
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Γνώμη

ΙΣΜΗΝΗ Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ   
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Κατηγορία :  Λογοτεχνία
Θεματική κατηγορία: Κοινωνικό, Αισθηματικό
Σελίδες : 344
Ηλικία : 18+

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
 «Τιποτένιος ο άνθρωπος,

οσμή από χώμα,  
καρτερεί τα φτερά να πετάξει, 

να ξυπνήσει μια μέρα πεταλούδα. 
Μυστικός ο αγώνας, κρυφός,  

μόνο για κείνον».
Τέσσερις γυναίκες στο χθες και το 

σήμερα ξεδιπλώνουν έναν τρισυπόστατο 
άντρα, ορίζοντας μοιραία και αμετάκλη-
τα τη ζωή του, αυτή του Φραγκούλη 
του Ληστή, του Αυγουστή Παπαδάκη, 
του Γέροντα Ιωάννη, ενός επικίνδυνου 
ανθρώπου, ενός μοναδικά υπέροχου 
άντρα, ενός ταπεινού ασκητή… Ένας αό-
ρατος διαβήτης χαράζει μοίρα προς μοί-
ρα τον κύκλο της ζωής του, κεντώντας 
σταυροβελονιά παρόν με παρελθόν...

Ο ταραγμένος βίος ενός αμαρτωλού 
που τα βήματά του θα τον οδηγήσουν 
μέχρι τα πιο βαθιά μονοπάτια της αγά-
πης. Η παρανομία, τα πάθη, το έγκλη-
μα θα συγκρουστούν με το βαθύτερο 
στοιχείο της ύπαρξης, τη συνείδηση. Κι 
ένας ισόβιος αγώνας ξεκινά, με τρόπαιο 
την κάθαρση και τίμημα τον αβάσταχτο 
έρωτα ανάμεσα σ’ έναν άντρα με σκοτει-
νό παρελθόν και μια γυναίκα με λαμπρό 
μέλλον… Πώς μπορεί ένας αδιέξοδος 
έρωτας να γεμίσει φως τις ζωές των αν-
θρώπων;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ο αλληγορικός αυτός τίτλος του βι-

βλίου αφηγείται την οδύσσεια ενός τρι-
συπόστατου ανθρώπου από το σκοτάδι 
στο φως, το ταξίδι του στη λύτρωση, στη 

σωτηρία της ψυχής, και με τελικό τρό-
παιο την κάθαρση! Βιώνουμε μαζί του 
την μεταμέλειά του μέσα στο ταξίδι της 
μεταμόρφωσής του από κάμπια σε πε-
ταλούδα, με πολύ συγκινητικό τρόπο, σε 

σημείο που ακού-
με το κουκούλι να 
σπάει και βλέπουμε 
τη πεταλούδα να ξε-
πετιέται, να φτερου-
γίζει ελεύθερη.

Αυτό το βιβλίο 
είναι ύμνος στην 
μεταμέλεια, στην 
αγάπη και στη φιλία. 
Αν και ξεκινάει με μια 
δύσκολη και σκληρή 
σκηνή, που  συντρό-
φευσε τον ήρωα – και 

εμένα – σε όλο το βιβλίο γιατί υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος ή να τραβήξεις τον 
αναγνώστη στα βάθη του ή να τον απω-
θήσεις και να παρατήσει το βιβλίο, το 
στοίχημα σε αυτή την περίπτωση κερ-
δήθηκε. Έχει γρήγορη πλοκή, με τους 
ήρωες του βιβλίου παγιδευμένους στα 
λάθη και στα πάθη τους, να έρχονται 
σε σύγκρουση με την συνείδησή τους. 
Μια εκπληκτική γραφή καθόλου κατα-
θλιπτική, απεναντίας αισιόδοξη, που σε 
συνεπαίρνει, και από την πρώτη σελίδα 
ως και την τελευταία κρατά αμείωτο το 
ενδιαφέρον μας.

Αξίζει να το διαβάσετε!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Η ΙΣΜΗΝΗ Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ κατάγεται 

από το Ναύπλιο. Φοίτησε στο St. George 
Commercial College και εργάστηκε επί 
σειρά ετών σε μεγάλη οικονομική εφη-
μερίδα ως υπεύθυνη Εκδηλώσεων και 
Συνεδρίων. Είναι παντρεμένη και μητέρα 
ενός παιδιού. Γράφει για παιδιά και με-
γάλους. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
είναι το έκτο κατά σειρά βιβλίο της, και το 
πρώτο που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

Από την Λίτσα Κοντογιάννη Από τον Λεωνίδα Στεργιόπουλο

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ιστόρημα περί της ευκλεούς Ωραίας
Εκδόσεις : Μπαρτζουλιάνος Ι. Ηλίας
Σελίδες: 288
ISBN: 960-6817-72-5

Τι γνωρίζουμε για την Ελένη;
• Ήταν γυναίκα του Μενέλαου και βασί-

λισσα της Σπάρτης,
• Ήταν ωραία και τσαχπινούλα,
• Το έσκασε με νεαρό λιμοκοντόρο και
• Προκάλεσε τον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο, τον αποκαλούμενο και Τρω-
ικό.
Ωραία, ο πόλεμος τελείωσε κάποτε 

και ένας-ένας γυρίσανε στα σπίτια τους 
οι ταλαίπωροι πολέμαρχοι. Μέχρι εδώ 
όλα είναι γνωστά και ας 
είναι καλά ο Όμηρος.
Η Ελένη όμως τι έγινε;
• Τη συγχώρεσε ο Μενέ-

λαος και την επανεγκα-
τέστησε στο θρόνο της;

• Την τιμώρησε, όπως 
αναλογεί σε μια ατι-
μασμένη και ταπεινω-
μένη;

• Δικάστηκε για εγκλή-
ματα πολέμου, έστω 
για ηθική αυτουργία;

• Γέρασε μεγαλώνο-
ντας τα εγγόνια της, 
όπως κάθε σεμνή και νοικοκυρεμένη 
Μωραΐτισσα;
Φήμες και ιστορικά κουτσομπολιά, 

τίποτα αξιόπιστο και σίγουρο.
Στο σημείο αυτό έρχεται ο  συγγρα-

φέας να ρίξει φώς στα σκοτάδια της 
ιστορίας. Αφού μελέτησε τις πηγές και 
ανέλυσε τις ενδείξεις, από πληθώρα 
στοιχείων ατάκτως ερριμένων στα σκο-
τεινά δώματα της ευρωπαϊκής και όχι 
μόνο, ιστορίας, μας παρέδωσε, με ύφος 
γλαφυρόν και ήθος άμεμπτον, την ιστο-
ρική αλήθεια. Η Ελένη το έσκασε πάλι 
από τη Σπάρτη και άρχισε να τσιμπο-
λογά ανά τας Ευρώπας  ότι παρουσίαζε 
‘πνευματικό’ ενδιαφέρον (δηλ οικονομι-
κό και σεξουαλικό).   

Φυσικά παρέμεινε ωραία και αειθα-
λής ανά τους αιώνες, καθότι σκοτεινό 
σχέδιο των ‘θεών’ την κατέστησαν αθά-
νατη (άγνωσται αι βουλαί …)..

Ο δε ‘κερασφόρος’ σύζυγος, τώρα 
που δεν είχε πολεμικές ασχολίες να του 
τρώνε το χρόνο, κατέφυγε σε ένα συνε-
χές και συνεχώς αποτυχημένο κυνήγι 
της συμβίας του.

Η ιστορία που εκτυλίσσεται στο βιβλίο 
είναι μια συνεχής περιπλάνηση, της μεν 
Ελένης σε αναζήτηση περιπετειών, του 
δε Μενέλαου σε αναζήτηση της Ελένης.

Αυτή όμως είναι η μια πλευρά που 
θα χαρακτήριζε το βιβλίο ως μια ευκο-

λόπεπτη και πικάντικη υπόθεση, για τις 
καλοκαιρινές διακοπές.
Η Ελένη όμως δεν είναι απλά η σύζυ-
γος του Μενελάου, η Ελένη είναι Ιδέα.

Η ιδέα του πλούτου, της δύναμης, της 
δόξας της τρυφηλής ζωής.

Η ιδέα που όλοι, οι έχοντες την πεποί-
θηση ότι είναι ισχυροί, την αναζητούν 
ως αυτονόητο δικαίωμα και ανταμοιβή 
για το γεγονός ότι υπάρχουν και διαφε-
ντεύουν τα πλήθη.

Έτσι πολιτικοί, πολέμαρχοι, καλλιτέ-
χνες του συρμού, σταρ του θεάματος 
και σταρ των επιχειρήσεων, μεγαλοα-
πατεώνες και μεγαλοπαπάδες, αναζήτη-
σαν και απαίτησαν τα κάλλη της Ελένης.

Η Ελένη τους τα έδωσε απλόχερα 
μεν, αφού τους ξεζούμισε την τσέπη και 
την ψυχή δε.

Ο συγγραφέας, με τις 
φαινομενικά απλοϊκές 
περιγραφές του, κατα-
φέρνει να τονίσει το εφή-
μερον της δύναμης, να 
καυτηριάσει τη λόξα και 
να ειρωνευτεί  τη δόξα 
των αρχόντων ή αυτών 
που αυταπατώνται ότι εί-
ναι άρχοντες.

Η πραγματική εξουσία 
και τα εξ αυτής ωφελή-
ματα,  δεν ανήκει στους 
εφήμερους εραστές της, 
ανήκει στους ‘θεούς’ που 

για την ικανοποίηση των δικών τους 
σχεδίων ορίζουν τις τύχες των θνητών.
Ποιοι όμως είναι οι ‘θεοί’; 

Μια κλειστή κάστα ατόμων που κι-
νούνται έξω από τα πλαίσια της ανθρώ-
πινης ιεραρχίας, με τους δικούς της κα-
νόνες και φυσικά απεριόριστη δύναμη.

Όσο για την Ελένη, μπορεί κάποιοι να 
συνομιλούν μαζί της, ή και να την αγγί-
ζουν, ακόμη δε και να απολαμβάνουν 
για λίγο τα κάλλη της.

Η Ελένη όμως ανήκει αποκλειστικά 
στους ‘θεούς’ και όταν αυτοί αποφα-
σίσουν, το όνειρο για τους θνητούς τε-
λειώνει.
Έκδηλη είναι η πολιτική οπτική του 
συγγραφέα.

Η μεν αποκαθήλωση των  ‘εμφα-
νών εξουσιών’ του δίνει ένα χρώμα 
αναρχισμού, ενώ η πίστη στη διαχρο-
νική ηγεμονία των ‘αφανών εξουσιών’ 
προσθέτει μια κομφορμιστική πινελιά. 
Εν ολίγοις ‘Αναρχο-αστο-νομος’ ο κος 
Βασιλείου. 

Ο συγγραφέας
Ο Κωνσταντίνος Γ. Βασιλείου γεν-

νήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας. Σπού-
δασε νομικά, πολιτικές επιστήμες και 
περιφερειακή ανάπτυξη.  Δικηγόρος 
στην Αθήνα. Έγραψε νομικές πραγμα-
τείες. Είναι το ένατο μυθιστόρημά του.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  % 6946 394990
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Γνώμη Εις μνήμην

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στη μνήμη του φίλου και συναδέλφου 

Δημήτρη Τσούτσικου

«Που να βαλθούν τα δάκρυα  
για τον ξεχωρισμό μας,

Αν πέσουνε στη μαύρη γη  
χορτάρι δεν φυτρώνει

Αν πέσουνε στον ποταμό  
ο ποταμός θα στύψει»

Τ ην 13η Αυγούστου 2016 αείμνηστος συνάδελ-
φος δικηγόρος και εξαίρετος φίλος  Δημήτρης 
Τσούτσικος άφησε αυτόν τον μάταιο κόσμο 

και πήγε στο βασίλειο των αθανάτων. Ο Δημήτρης 
άφησε την τελευταία του πνοή την 13-8-2016 στην 
Αθήνα. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε  στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Βέλο Κορινθίας 
και η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού παρου-
σία συγγενών φίλων και συναδέλφων. Η είδηση 
του ξαφνικού θανάτου του προκάλεσε βαθύτατη 
θλίψη στους « δικούς του», και σε ολόκληρο τον 
Δικηγορικό κόσμο.

Ασήμαντη μονάδα η ζωή στην πορεία του χρό-
νου, έχει δε ως βέβαιο τέρμα τον θάνατο που είναι 
ο κοινός ανθρώπινος κλήρος. 

Έτσι αποχαιρετώντας τον, θρηνούμε τον άν-
θρωπο και τον επιστήμονα (δάσκαλο για μένα 
προσωπικά) του οποίου οι πηγαίες εξάρσεις και 
οι υψηλότεροι ενθουσιασμοί χαρακτηρίζουν τους 
ταγμένους να διαδραματίσουν ρόλο εμψυχωτή σ’ 
όλους εμάς που άφησε πίσω.

Η γνωριμία μας ήταν τυχαία 
και έγινε όταν ήμουν νέος Δικη-
γόρος σε μια σφοδρή αντιδικία 
που είχαμε στις Δικαστικές αί-
θουσες της Σχολής Ευελπίδων, 
η οποία όμως δεν εμπόδισε να 
δημιουργηθεί μια πραγματική 
φιλία που κράτησε μέχρι τον 
αδόκητο θάνατό του.

Ο αείμνηστος και προσφιλής 
Δημήτρης, γεννήθηκε στο Βέλο 
Κορινθίας και ήταν ο τρίτος κατά 
σειρά γιος μιας αγροτικής οικο-
γένειας. Τα παιδικά και πρώιμα 
εφηβικά του χρόνια τα έζησε 
στο Βέλο το οποίο αγάπησε 
πολύ έχοντας πάντα την ελπίδα 
ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρί-
σει. Φοίτησε στο Δημοτικό σχο-
λείο και κατόπιν στο γυμνάσιο του χωριού του και 
έπειτα από επιτυχή δοκιμασία εισήχθη στη Νομική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών από την οποία και αποφοίτησε. 
Υπηρέτησε την θητεία του ως έφεδρος αξιωμα-
τικός με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού Πεζικού 
στο Καλπάκι Ιωανίννων, στα βουνά της Γκραμπά-
λας όπου γράφτηκε το πρώτο μέρος του έπους 
του 1940, και στα φυλάκια των Ελληνοαλβανικών 
συνόρων. Γνώρισε από κοντά τις βουνοπλαγιές 
και τα διάσελα όπου βαριοκοιμούνται τα παλικάρια 

της λευτεριάς άψαλτοι και αμνημόνευτοι σε πρό-
χειρους τάφους, με λίγες πέτρες που μάζευαν με 
πόνο άλλοι συμπολεμιστές τους. Οι εικόνες αυ-
τές τον σημάδεψαν βαθιά και στις συζητήσεις μας 
«επέστρεφε» η μνήμη του πάντα στα χρόνια της 
θητείας του. Για το λόγο αυτό αγάπησε το τόπο που 
υπηρέτησε και τους ανθρώπους που συνεργάστη-
κε και για την προσφορά του  καταξιώθηκε στη συ-
νείδηση των πολιτών της περιοχής αλλά και των 

συναδέλφων του  όπως αποδει-
κνύει η παρουσία κάποιων από 
αυτούς στην ταφή του. Η Ήπει-
ρος είναι τόπος κλειστός, και 
αποτελεί ξεχωριστό τμήμα του 
Ελλαδικού χώρου και όποιος 
την ζήσει μένει συνδεδεμένος 
μαζί της για πάντα.

Αφού ολοκλήρωσε την άσκη-
σή του, διορίσθηκε Δικηγόρος 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου 
έκανε τα πρώτα επαγγελματικά 
του βήματα και άσκησε το λει-
τούργημα αυτό (μαχόμενος Δι-
κηγόρος) για σαράντα και πλέον 
έτη. Την τελευταία διετία πριν το 
θάνατό του ήταν συνταξιούχος 
Δικηγόρος.

Υπήρξε σπουδαίος Νομικός, 
προσέφερε τις υπηρεσίες του σε μεγάλο αριθμό 
συμπατριωτών του με ιδιαίτερο ζήλο επιμέλεια και 
επιτυχία. Πρωταρχικό του πάντα καθήκον ήταν η 
προάσπιση των συμφερόντων του  απλού πολίτη. 
Ασχολήθηκε με όλους τους τομείς του Δικαίου 
ιδιαίτερα με υποθέσεις   Αστικού και Διοικητικού 
Δικαίου  παριστάμενος σε Δικαστήρια κάθε βαθ-
μού ιδιαίτερα στον Άρειο Πάγο. Συνεργάσθηκε με 
πολλούς συναδέλφους στην Αθήνα και την επαρχία 
χωρίς να υπάρξει ποτέ καμία προστριβή ή συνα-
δελφικό παράπονο αλλά αντιθέτως εισέπραττε πά-

ντα τα ευμενή τους σχόλια. 
Ήταν αγιάτρευτα ερωτευμένος με την νομική 

επιστήμη, την μουσική, τον χορό, το ποδόσφαιρο 
και την αγαπημένη ποδοσφαιρική του ομάδα τον 
Ολυμπιακό. Πρωταρχική θέση στην ιεραρχία του 
συστήματος αξιών του ήταν η συναδελφικότητα, 
η πραγματική αγάπη για τους ανθρώπους που συ-
νεργάσθηκε, η καθαρότητα της άδολης ψυχής του 
και η μεθοδικότητα του που τον έκανα αγαπητό 
και αλησμόνητο σε όσους είχαν την τύχη να τον 
γνωρίσουν και να ζήσουν λίγες στιγμές κοντά του. 
Πάντα καλοπροαίρετος με σπάνιες πνευματικές  
ικανότητες και ψυχικές αρετές κέρδιζε την εμπι-
στοσύνη,  την αγάπη αλλά και τον θαυμασμό όλων 
χωρίς δυσκολία  με την αφοπλιστική του ιλαρότη-
τα και το πατρικό του χαμόγελο. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε το γεγονός ότι οι χαρακτηρισμοί «καλό 
παιδί», «αγνός άνθρωπος» «σπάνιος συνάδελφος» 
δίνονταν αφειδώς από όλους στον αξέχαστο Δημή-
τρη Τσούτσικο τόσο εν ζωή όσο και μετά τον θά-
νατό του. Χαρακτηρισμοί που δεν του αποδόθηκαν 
τυπικά αλλά γιατί πραγματικά τους κέρδισε με τον 
σπάνιο χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του. 
Άλλωστε αυτά τα «ανθρώπινα πτυχία» είναι ό,τι 
μένει από κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα της πορείας 
του στη ζωή, της όποιας επιτυχίας και των μάταιων 
υλικών αγαθών. 

Αλλά και ως οικογενειάρχης ήταν υποδειγματικό 
πρότυπο για τους φίλους του και τον περίγυρό του. 
Ο πρόωρος θάνατός του - ανοιχτή πληγή  αφήνει 
σε όλους μας μεγάλο πόνο ιδιαίτερα δε στη σύζυγο 
του, τα ανίψια του, και τους φίλους του. 

Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη θλίψη και άφατο 
πόνο για τον ξαφνικό θάνατο του φίλου μου Δη-
μήτρη και θεωρώ σπάνια εύνοια και εξαιρετική 
τιμή ότι μπορώ έστω και σήμερα να απευθύνω τον 
προσωπικό μου ύστατο χαιρετισμό  στον καλό φίλο 
και αγαπητό συνάδελφο Δικηγόρο.

Καλό ταξίδι καλέ μου φίλε Μήτσο.

Γράφει ο
ΣΠΥΡΟΣ ΔΊΑΜΑΝΤΗΣ
Δικηγόρος 
Σταδίου 61 Αθήνα
2103210535/ 6932410984

μνημοσυνο
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 
2016 και ώρα 09.00 τελούμε 
40θήμερο μνημόσυνο στον 
ιερό ναό Αγίου Ιωάννη, στο 
Κιάτο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, αδελ-
φού και θείου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΥ
Η σύζυγος   

Ο υιός
Τα αδέλφια 
Τα ανήψια 

και λοιποί συγγενείς
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Με την Rap Group χορηγό 
στο φετινό Πρωτάθλημα 

ο  Άρης Βοχαϊκού

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 

Street Volley στο Βραχάτι
Ξεκίνησαν οι Ακαδημίες

Η συνεργασία ανακοινώθηκε στην μεγάλη εκδήλωση 
της ομάδας στην πλατεία Βοχαϊκού

Μ’ έναν ισχυρό χορηγό συνεχί-
ζει την ανοδική του πορεία ο Άρης 
Βοχαϊκού! Η  Rap Group  των Πανα-
γιώτη και Δημήτρη Ραψωματιώτη 
στέκει στο πλευρό του Πρωταθλη-
τή Άρη και τη νέα ποδοσφαιρική 
σαιζόν, προσφέροντας τη σιγουριά 
και τη στήριξη ενός ισχυρού Χορη-
γού!  Η ανανέωση της συνεργασίας 
ανακοινώθηκε στη διάρκεια της 
εκδήλωσης που πραγματοποίησε η 
ομάδα για την έναρξη της νέας πο-
δοσφαιρικής περιόδου, στην πλα-
τεία του Βοχαϊκού, το Σάββατο 3 
Σεπτεμβρίου. Οι αδερφοί Ραψωμα-
τιώτη και με αυτή τους την ενέργεια 
αποδεικνύουν εμπράκτως την αγά-
πη που τρέφουν για τον τόπο τους 
και την αέναη προσπάθειά τους για 
τη στήριξη όλων εκείνων των ενερ-
γειών που βοηθούν στην ανάπτυξη 
και προβολή του.

Με επιτυχία η εκδήλωση
Εν τω μεταξύ με μεγάλη επιτυχία 

στέφθηκε η εκδήλωση της ομάδας 
του Άρη στην πλατεία Βοχαϊκού. 
Συμμετείχε πλήθος κόσμου ενώ 
με την παρουσία τους τίμησαν την 
εκδήλωση οι Αντιδήμαρχοι του Βέ-
λου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη και 
Λάμπης Τανισχίδης, ο Πρόεδρος της 
Τ.Κ. Βοχαϊκού κ Σπύρος Μπιτσάκος, 
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος 
Λυκαργύρης, τα μέλη των αθλητι-
κών σωματείων του Παμβοχαϊκού, 
ΑΟ Ζευγολατιού, Πανευρωστινια-

κού, Μέγα Αλέξανδρου Βραχατίου, 
καθώς και των πολιτιστικών συλ-
λόγων Νέων Βοχαϊκού ΛΙΖΗΣ και 
Νέας Διάπλασης Μπολατίου.

Γιατρός της ομάδας ο κ. Λύγδας
Ο κ. Παναγιώ-

της Λύγδας είναι 
ο νέος ορθοπε-
δικός γιατρός της 
ομάδας του Άρη 
Βοχαϊκού. Στην 
συνάντηση που 
έγινε μεταξύ της 
διοίκησης και του διακεκριμένου 
γιατρού συμφωνήθηκε η συνερ-
γασία τους για τη νέα αγωνιστική 
σεζόν. 

Ο κ. Παναγιώτης Λύγδας είναι 
χειρουργός ορθοπεδικός με κατα-
γωγή από το Ναύπλιο και έδρα την 
Αθήνα, ενώ τον τελευταίο καιρό 
διατηρεί ορθοπεδικό ιατρείο και 
στο Βραχάτι. Χειρουργεί στο νοσο-
κομείο Ερρίκος Ντινάν και εκτός 
των άλλων είναι ειδικευμένος ορ-
θοπεδικός σε προβλήματα οστεο-
πόρωσης.

Αρχή με κύπελλο
Το πρώτο επίσημο παιχνίδι για 

τον Άρη Βοχαϊκού θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου με 
την ομάδα του Ολυμπιακού Λουτρ. 
στο πλαίσιο των αγώνων Κυπέλλου 
Κορινθίας.  Ώρα έναρξης 16:30 στο 
Δημοτικό Γήπεδο Ζευγολατιού. 

Με ένα μεγάλο event ξεκινάει τη νέα 
σεζόν η ομάδα του Παμβοχαϊκού. Συγκε-
κριμένα την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 
11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
Street Volley στην παραλία Βραχατίου. Τα 
τμήματα του Παμβοχαϊκού συμπεριλαμβα-
νομένης και της ανδρικής ομάδας θα συμ-
μετέχουν στη μεγάλη γιορτή του βόλεϊ και 
του αθλητισμού με πολλές εκπλήξεις και 
happenings. Αξίζει να παραβρεθούμε και 
να την παρακολουθήσουμε όλοι!

Ξεκίνησαν οι Ακαδημίες
Για 8η συνεχή χρονιά η αγκαλιά του 

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ άνοιξε και πάλι τη Δευ-
τέρα 29 Αυγούστου 2016 στο κλειστό 
Γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος» για να 
υποδεχτεί τους μικρούς αθλητές των 
Τμημάτων υποδομών.

Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που 
συμμετέχουν στις ακαδημίες του Παμ-
βοχαϊκού επιτρέπει σε όλους να βλέπουν 
με αισιοδοξία τόσο τη νέα χρονιά όσο και 
γενικότερα το μέλλον του βόλεϊ στην πε-
ριοχή μας διότι η πραγματική ελπίδα είναι 
οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα γα-

λουχηθούν και θα ανδρωθούν μέσα από 
τα αναπτυξιακά τμήματα του Σωματείου.

Οι εγγραφές των Τμημάτων Υποδομών 
ξεκίνησαν την Δευτέρα 29/8/2016 και 
ώρα 19:30. Πληροφορίες για τα τμήμα-
τα και τα προγράμματα θα δίδονται από 
29/8/2016 κάθε απόγευμα στο κλειστό 
Γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος» και 
στα τηλέφωνα 6948500630 Απόστολος 
Σπυράκος – 6944429630 Λουκάς Θε-
οδωρόπουλος- 6978864922 Μιχαλο-
πούλου Γιώτα – Κοϊνη Ευγενία (Τζένη) 
6944728388.

Ευχές και συγχαρητήρια για τους 
επιτυχόντες μαθητές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΑΣ Παμ-
βοχαικός συγχαίρει και εκφράζει την ικα-
νοποιησή του στους αθλητές και αθλήτρι-
ες του συλλόγου που εισάγονται στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ της χώρας μας.

Η μαθητική πρόοδος των αθλητών μας 
είναι η βασική αρχή του συλλόγου και 
όταν αυτή συνδυάζεται με την αθλητική 
και αγωνιστική πρόοδο αποτελούν τα κυ-
ρίαρχα εφόδια για την μετέπειτα πορείας 
τους .

Συγχαίρουμε τα παιδιά αλλά και τις οι-
κογενειές τους και τους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο μεγάλο ταξίδι της μόρφωσης 
που μόλις ξεκίνησαν.

Οι επιτυχόντες αθλητές και αθλήτριες 
είναι :
• ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

• ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CARDIFF ΟΥΑΛΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

• ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

• ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜΗ-
ΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ

• ΜΠΟΣΓΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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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Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

- Χειρουργική ισχίου & γόνατος

- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις

- Μικροχειρουργική  - Ορθοπαιδική Παίδων   - Οστεοπόρωση

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86   κιν. 6955.092.002

e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.

και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ. Επισκέψεις κατ’ οίκον
Δέχεται με ραντεβού

Νίκη 0-1 μέσα στην Καλαμάτα επί του Τσικλητήρα Πύλου πέτυχε η ομάδα του Ζευγολατιού 
και πήρε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής

Με το δεξί ξεκίνησε 
στη Γ΄Εθνική ο ΑΟΖ!

Καλύτερος στα σημεία ο ΑΟ Ζευ-
γολατιού, αν και με 10 παίκτες παρα-
καλώ στο τέλος και με κορυφαίο τον 
Χρήστο Ρήγα, νίκησε σχετικά εύκολα 
με 0-1 στην Παραλία τον Τσικλητήρα 
Πύλου του Νίκου Κακαλέτρη.

Στο 14΄είχαμε ευκαιρία για τον Τσι-
κλητήρα. Ο Κερμενίδης μπήκε από 
αριστερά έδωσε στον Τσάτσο που 
σούταρε από το ύψος του πέναλτι, για 
να απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο 
Φυτσαράκης.

Στο 60΄ είχαμε (σωστά) πέναλτι για 
το Ζευγολατιό σε χέρι του Γραμματικό-
πουλου. Το εκτελεί εύστοχα ο Ατματζί-
δης και γράφει το 0-1, που έμελε να εί-
ναι και το τελικό αποτέλεσμα του ματς, 
όπως και προαναφέραμε.

Ο Ατματζίδης με πέναλτι – που το 

εκτέλεσε στο 62΄ – έκρινε λοιπόν  την 
αναμέτρηση, ενώ έξι λεπτά αργότερα 
(στο 68’) ο σκόρερ αποβλήθηκε με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρά όμως το αριθμητικό πλεονέ-
κτημα όμως ο Τσικλητήρας δεν μπό-
ρεσε να βάλει την μπάλα κάτω, να 
παίξει στρωτό ποδόσφαιρο  να πάρει 
έστω το βαθμό στο πρώτο ματς της 
ιστορίας του στη Γ” Εθνική.

Ευκαιρία για τον Τσικλητήρα είχαμε 
και στο 67΄, όταν σε  σουτ Κερμενίδη 
η μπάλα κοντράρει και στο Μαλαχάτη 
και χτυπά στο κάθετο δοκάρι.

Και στο 68΄  (όπως προαναφέρα-
με) η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον 
Ατματζίδη για φάουλ στο Μικελάτο. 
Με δέκα παίκτες τελείωσε έκτοτε τον 
αγώνα το Ζευγολατιό.

Τέλος, στο 83΄ ο Κερμενίδης από 
αριστερά έδωσε στον Μπίζο, ο Μικελά-
τος έκανε το γυριστό σουτ με την μπά-
λα να κοντράρει εκ νέου κόρνερ. Αυτή 
ήταν και η τελευταία φάση του ματς.

Συνθέσεις
TΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ Παλιγ-

γίνης, Παναγόπουλος, Μπίζος, Κα-
ραμπάς (85΄ Διακουμής), Ρούσσης, 
Κυριαζόπουλος, Μικελάτος,Χοτζάι 
(61΄ Χοντζάι), Γραμματικόπουλος, 
Τσάτσος, Κερμενίδης.

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ Τσέλιος, Βιδάλης, 
Παινέσης (52΄ Κορμαλής), Σιγάλας, 
Φυτσαράκης, Μαλαχάτης, Κλαδάκης, 
Ρήγας (90΄ Χουσελάς),Χρυσαφίδης, 
Ευθυμιάδης (71΄ Βελέντας), Ατματζί-
δης.

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

Εγκαίνια στο νέο 
γήπεδο Λεχαίου

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου  πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον δήμαρχο Κο-
ρινθίων Αλ. Πνευματικό τα εγκαίνια 
του νέου γηπέδου Λεχαίου.

Στο γήπεδο κατασκευάστηκαν εκ 
νέου η περίφραξη και τα στέγαστρα 
του αθλητικού χώρου, έγιναν εργασί-
ες ανακατασκευής της κονίστρας, με 
εκσκαφές- διαμορφώσεις- επιχώσεις 
και χαράχθηκε ένας μεγάλος αγωνι-
στικός χώρος με καθαρές διαστάσεις 
100μ. Χ 65μ.. Μετά την ολοκλήρωση 
των παραπάνω εργασιών, τοποθετή-
θηκε τεχνητός χλοοτάπητας από ίνες 
πολυαιθυλενίου ο οποίος εκπληρώ-
νει τις προβλέψεις της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού καθώς επίσης τις 
απαιτήσεις και οδηγίες της FIFA.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό 
των εγκαινίων, ακολούθησε φιλικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
ομάδων του «Ηρακλή Λεχαίου» και 
της «Κορίνθου 2006».
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18 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
[1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ 

μήκος χ 1,90 ύψος) και εσωτ.διαστάσεις 
(0,70 χ 0,90 χ 1,80).

[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 
1,5 μήκος)

[3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & 
αλλαντικών (2 μ μήκος χ 1,48 ύψος χ 
0,82 πλάτος)

[4]. Alfa Frost Conservator καταψύκτης 
μπαούλο χωρητικότητας 500 λίτρων 
(1,55 μήκος χ 0,62 πλάτος χ 0,89 ύψος) 

Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.  
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές 

λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
σε κατάστημα ή 

γραφείο 
ή για φύλαξη παιδιών.  
Τηλ. 6940 877925

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

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!

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17, 

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ 

ΚΟΡΔΑΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

6989 399606

ΠΩΛEIΤΑΙ στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΡ-
ΔΕΥΣΉΣ σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα 
από τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιου-
ρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα.  Τιμή 

ευκαιρίας 5000 €.
τηλ. 27420 34315,  κιν.: 6980555522

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
από συνταξιούχο 

αγρότη ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ σε 

άριστη κατάσταση, 
κατάλληλες για κάθε 
χρήση: νερό, κρασί ή 
και καύσιμα. Χωρητι-
κότητα: 2 και 2,5 τό-
νων. Τιμές προσιτές.  
Τηλ.: 6977096112, 

κ. Μιχάλης, Βέλο.

ΠΩΛEIΤΑΙ ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ 
νεόδμητο διαμέρισμα 

50 τ.μ. στην παραλία 

Νεράντζας (Βέλο), 

50 μ. από 

τη θάλασσα, 

με διαμέρισμα 
στην Αθήνα. 

Τηλ.: 6976457556, 

Χριστίνα 

Παπαντωνίου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ  
3,6 στρεμμάτων, με ελιές επί της επαρχιακής 

οδού Διμηνιού-Μελισσίου στο Διμηνιό. 
Τιμή λογική. 

κιν.: 6972 322441 & 6974 583005

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα, 
τριάρι, δυάρι και ημιτελής μονο-
κατοικία 110 τετραγωνικά. Πρό 

Γράνας Ζευγολατιού, απέναντι από 
βενζινάδικο Φαρμάκη. τηλ. 27410 

54955,  κιν.: 6940440080

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

για μπουφέ και σέρβις 
με προϋπηρεσία και 

τα απαραίτητα έγγραφα.

Τηλ.: 27420 33524
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19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Υγεία

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

  Στο πλαίσιο της 
επίσκεψης ο παιδίατρος 
θα εξετάσει το παιδί με 
έμφαση στην καρδιολογική 
και ορθοπαιδική εξέταση
και μπορεί να ζητήσει 
ηλεκτροκαρδιογράφημα και 
υπερηχοκαρδιογράφημα 
για τον αποκλεισμό υπο-
κείμενης καρδιοπάθειας.

Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το 
παιχνίδι μιας εποχής όπου οι αλάνες έχουν εξα-
φανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή 
και ασφάλεια για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. 
Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι ο βασι-

κός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη 
δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί.

Η συμμετοχή στα οργανωμένα 
αθλήματα δίνει την ευκαιρία 
στα παιδιά και στους νέους να 

βελτιώσουν τη φυσική τους κατάστα-
ση και να συνηθίσουν σ’ έναν τρόπο 
ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συ-
νεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους.
Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά 
από την παχυσαρκία και τη γνωστή 
παγίδα 'καναπές - τηλεόραση - ψυ-
γείο'. Μειώνει τον κίνδυνο για προ-
βλήματα υγείας (τώρα, αλλά και στη 
μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, 
οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, και βοηθά στην από-
κτηση υγιεινών συνηθειών. Επιπλέον, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών 
δεξιοτήτων και συντονισμού.
Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη 
σωματική ανάπτυξη και υγεία, αλλά 
και στον τρόπο με τον οποίο το παιδί 
αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. 
Με τη συμμετοχή στα αθλήματα το 
παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας και 
μαθαίνει να επικοινωνεί ισότιμα και με 
κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή 
προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. 
Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φί-
λους και να μάθει να συνεργάζεται
μαζί τους. Εξίσου σημαντικό, όμως, 
είναι και το γεγονός ότι μέσα από τον
αθλητισμό το παιδί αντιλαμβάνεται και 
αποδέχεται τη διαφορετικότητα και 
καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβα-
σμού και της ανεκτικότητας.

Ένας κίνδυνος
 Αρκετές φορές, πάντως, η λάθος επι-
λογή αθλήματος, οι πιεστικοί γονείς 
ή οι φιλόδοξοι προπονητές μπορεί 
να μετατρέψουν τη χαρά του μικρού 
αθλητή σε απογοήτευση. Το παιδί, και 
ειδικά το παιδί προσχολικής ηλικίας, 
μπορεί να μην είναι ακόμα αναπτυξι-
ακά έτοιμο να ασχοληθεί με κάποιο 
άθλημα, ενώ άλλες φορές ίσως να 
πιεστεί να ακολουθήσει κάτι που δεν 
του ταιριάζει. Σε τέτοιες περιπτώ-
σεις δεν αποδίδει καλά και, ειδικά αν 
αθλείται σε ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον, επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή του.
Παράλληλα, μειώνονται και οι πιθα-
νότητες να συνεχίσει να ασχολείται 
με τον αθλητισμό. Άλλα και οι προικι-
σμένοι μικροί αθλητές δυσκολεύονται 
να συνδυάσουν τις συχνά αυξημέ-
νες απαιτήσεις του αθλήματος με τις 
υπόλοιπες σχολικές και κοινωνικές 
υποχρεώσεις τους και συχνά κατα-
πονούνται ψυχικά και σωματικά στην 
προσπάθεια να επιτύχουν τη νίκη με 
κάθε κόστος.

Ο ρόλος των γονέων
Η στάση των γονέων και άλλων ενη-
λίκων μπορεί επίσης να επηρεάσει το 
πώς θα βιώσουν αυτήν την εμπειρία 
τα παιδιά και κάνει όλη τη διαφορά 
ανάμεσα στη χαρά της συμμετοχής ή 
στην πίκρα της ήττας.
Σημαντική είναι η επιλογή του κα-
τάλληλου αθλήματος, ανάλογα με τις 
επιθυμίες και τις δεξιότητες του παι-
διού. Για παράδειγμα, τα περισσότερα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν έχουν 
ακόμη τις κινητικές δεξιότητες και την 
απαραίτητη προσοχή για να ασχολη-
θούν με οργανωμένα αθλήματα.
Αντίστοιχα, σε παιδιά που δε συμπα-
θούν τα σπορ είναι σημαντική η συ-
ζήτηση για τα οφέλη του αθλητισμού, 
αλλά και η διερεύνηση των ανησυχι-
ών του παιδιού και η προσφορά εναλ-
λακτικών επιλογών άθλησης μέχρι να 
βρει αυτό που του ταιριάζει.
Οι γονείς μπορούν και πρέπει να εν-
θαρρύνουν τη συμμετοχή των παι-
διών τους, να παρακολουθούν και να 
σχολιάζουν τις δραστηριότητές τους 
καθώς και να αθλούνται μαζί τους. 
Καλό είναι να διατηρούν ρεαλιστικές
προσδοκίες για την εξέλιξη και τις 
επιδόσεις του παιδιού και να δίνουν 
έμφαση στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα 
του αθλήματος, να το επαινούν για την
προσπάθεια και να το ενθαρρύνουν 
στην περίπτωση αποτυχίας.
Επίσης, με το παράδειγμά τους μπο-
ρούν να διδάξουν τη σωστή αθλητική
συμπεριφορά, τη διατήρηση της ψυ-
χραιμίας σε καλές και κακές στιγμές 
και το σεβασμό προς τους αντιπάλους. 
Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν 
με τους προπονητές και τους άλλους 
γονείς, για να διασφαλίζουν τις κατάλ-
ληλες συνθήκες άσκησης και την απο-
φυγή υπερβολικής πίεσης στα παιδιά.

Η ιατρική εξέταση
Ο παιδίατρος, με τη σειρά του, εκτιμά 
τη φυσική κατάσταση και την ανάπτυ-
ξη των μικρών αθλητών. Είναι μια 
ευκαιρία να διαγνώσει πιθανά προ-
βλήματα υγείας ή παράγοντες αυξη-
μένου κινδύνου και να εξασφαλίσει 
την αθλητική δραστηριότητα χωρίς 
κινδύνους για την υγεία.
Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να 
συζητηθούν επικίνδυνες συμπερι-
φορές, όπως το κάπνισμα, η χρήση 
ουσιών ή αναβολικών, οι διατροφικές 
συνήθειες και διαταραχές κ.ά.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο παιδί-
ατρος θα ρωτήσει για το ατομικό και 
το οικογενειακό ιστορικό του παιδιού, 

με έμφαση στα καρδιαγγειακά νοσήματα και συ-
μπτώματα (όπως φυσήματα, πόνος στο στήθος 
ή λιποθυμία κατά την άσκηση, θάνατοι σε νεαρή 
ηλικία στην οικογένεια), αλλά 
και για άλλες χρόνιες παθή-
σεις (άσθμα, μυοσκελετικές 
παθήσεις, δερματολογικά 
προβλήματα κ.ά).
Θα εξετάσει το παιδί με έμφα-
ση στην καρδιολογική και ορ-
θοπαιδική εξέταση και μπορεί 
να ζητήσει ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα και υπερηχοκαρδι-
ογράφημα για τον αποκλεισμό 
υποκείμενης καρδιοπάθειας.
Τέλος, ο παιδίατρος μπο-
ρεί να βοηθήσει τους γονείς 
στην επιλογή του κατάλληλου 
αθλήματος για το παιδί και να επισημάνει τους πι-
θανούς κινδύνους και τα μέτρα προστασίας που 
μπορεί να λάβει το παιδί για να τους αποφύγει.
Ως επίλογο, λοιπόν, μπορούμε να πούμε: «Ναι 
στην άθληση, ναι στη σωματική δραστηριότη-
τα, χωρίς υπερβολές, για υγιή και χαρούμενα 
παιδιά»!

 
Καλό είναι οι γονείς να 
διατηρούν ρεαλιστικές 
προσδοκίες για την 
εξέλιξη και τις επιδόσεις 
του παιδιού και να δίνουν 
έμφαση στον ψυχαγωγικό
χαρακτήρα του 
αθλήματος, να επαινούν 
τα παιδιά για την 
προσπάθεια και να 
τα ενθαρρύνουν στην 
περίπτωση αποτυχίας.

Γράφει o Χρήστος Γκιλίτσης, καρδιολόγος

Δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά πως ο βασικός  ρόλος  της άσκησης χρειάζεται 
να είναι πρώτα μια ευχάριστη δραστηριότητα και μετά μια εμπειρία για το παιδί.

Παιδιά και αθλητισμός

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

Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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



∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

καθημερινά αναλαμβάνουμε ετοιμάζουμε για σας
με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας 

γευστικές λιχουδιές για το τραπέζι σας


