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Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ

ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Ύστερα από χρόνιες διαμάχες και αμφιταλαντεύσεις, με αλλεπάλληλες κόντρες κυβέρνησης, περιφέρειας και

δημάρχων η Κυβέρνηση τελικά αποφάσισε τη λύση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των απορριμμάτων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, το οποίο σημαίνει ότι το αργότερο σε δύο μήνες θα υπογραφεί η σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
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19ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
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Δηλώσεις για τους πλημμυροπαθείς
και δράσεις για τα αδέσποτα σελ. 4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

▶▶

Πραγματοποιήθηκε η Στρογγυλή
Τράπεζα για την ανάδειξη
του αρχαίου θεάτρου
σελ. 7
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επιτυχιών συνέχεια για την ομάδα
Προστατευόμενο προϊόν
του Αργύρη Κωνσταντίνου
η φάβα Φενεού σελ. 6
Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

σελ.
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Έρχεται ο "Φον Δημητράκης"!
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

σελ.
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1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ "Γεώργιος Λιούντρης"

Θριάμβευσε κατακτώντας πολλαπλές διακρίσεις!

Ν .Δ . Σ Τ Η Ν Κ Ο Ρ Ι ΝΘ Ι Α
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Οι δύο σταθερές, οι πέντε παλιοί & οι τρεις νέοι
Ο ειδικός συνεργάτης της εφημερίδας μας αναλύει τους συσχετισμούς
και καταγράφει τις αντιδράσεις στο γαλάζιο στρατόπεδο και εξηγεί
γιατί η ανανέωση του ψηφοδελτίου αποτελεί μονόδρομο!
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ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΉ ΠΡΟΣΤΊΜΩΝ Η

απειλή
των υψηλών ευρωπαϊκών προστίμων για τη μη
ορθή διαχείριση των απορριμμάτων
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και
με δεδομένες τις πολλές διαφωνίες των
εμπλεκόμενων για την αντιμετώπιση

του ζητήματος, έφεραν τα πράγματα
στο απροχώρητο. Αποτέλεσμα ήταν η
πρόκριση του σχεδίου κεντρικής διαχείρισης και η υπογραφή της σύμβασης
με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η κατάληξη είχε προβλεφθεί από αρκετούς "παροικούντες την Ιερουσα-

λήμ" μετά τη συνάντηση μεταξύ της
διϋπουργικής επιτροπής για τα μεγάλα
έργα, με επικεφαλής τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη και των
δημάρχων της περιφέρειας που επιθυμούσαν λύσεις σε τοπικό επίπεδο και
όχι σε κεντρικό.

Ο ΚΎΒΟΣ ΕΡΡΊΦΘΗ

Στην ΤΕΡΝΑ τα σκουπίδια
Εξάλλου οι δήμαρχοι δεν κατάφεραν ποτέ πραγματικά να
τα βρουν μεταξύ τους και οι
συνεδριάσεις του ΦοΔΣΑ ήταν
πάντα επεισοδιακές. Κατέληξαν
τελικά σε μια πρόταση προς το
Υπουργείο ομόφωνη αλλά όπως
την είχε χαρακτηρίσει τότε η
εφημερίδα μας "Δελφικό Χρησμό", αφού ήταν ασαφής, αλλά
και παραποιημένη όπως τελικά
ειπώθηκε στην επόμενη συνεδρίαση του φορέα!

Ί

σως ο ιστορικός του μέλλοντος
αποδείξει αυτό που όλοι σκέφτονται
παρακολουθώντας τις εξελίξεις: «Είναι
πολλά τα λεφτά»! Ο δημότης όμως θα
αισθανθεί αμέσως την έννοια της φράσης στην τσέπη του, αφού η υλοποίηση
της κεντρικής διαχείρισης θα επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς
των δήμων με άμεσο αντίκτυπο την
αύξηση των δημοτικών τελών.
Ωστόσο, οι δήμαρχοι Τρίπολης, Σπάρτης, Αργους και Κορίνθου απέστειλαν
εξώδικο στον ΦoΔΣΑ Πελοποννήσου,
υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που ενέκριναν από
κοινού με τους λοιπούς δημάρχους της
Περιφέρειας είναι διαφοροποιημένο απ’
αυτό που έστειλε τελικά ο ΦoΔΣΑ στα
αρμόδια υπουργεία.
Πριν από δύο εβδομάδες ο ΦoΔΣΑ

«ΚΛΕΙΝΕΙ
Ο ΚΥΚΛΟΣ»

Σε συνέντευξή του ο Γιώργος
Αγραφιώτης διευθυντής της ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή, της αναδόχου εταιρείας
για τη διαχείριση των απορριμμάτων
στην Περιφέρεια σημείωσε μεταξύ
άλλων ότι για τους ΣΜΑ η ΤΕΡΝΑ
έχει προσφερθεί να δώσει δωρεάν
μελέτες κατασκευής τους στο ΦΟΔΣΑ
ή στους δήμους, όποιοι είναι υπεύθυνοι, ώστε να γλιτώσουν χρήματα
και να αξιοποιήσουν την εμπειρία της
εταιρείας.
Επίσης παρατήρησε ότι κλείνει ο
κύκλος διαβούλευσης και αντιπαράθεσης και μπορούμε να υπογράψουμε τη σύμβαση για τη διαχείριση
των απορριμμάτων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Προσδιόρισε ότι σε
10 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει την
προσωρινή διαχείριση με σύννομες
διαδικασίες και σε 2 χρόνια θα
ξεκινήσει η οριστική διαχείριση.

έστειλε ένα συμπληρωματικό υπόμνημα με προσθήκες, με αποτέλεσμα πριν
από λίγες μέρες οι δύο συναρμόδιοι
γενικοί γραμματείς -Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Βαγγέλης Καπετάνιος και Περιβάλλοντος Χριστίνα
Μπαριτάκη- να αποστείλουν με τη σειρά τους στον ΦoΔΣΑ τις παρατηρήσεις
τους, γνωμοδοτώντας τελικά υπέρ της
ανάθεσης σε ιδιώτη.
Στην απόφαση της Γ.Γ. Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων που ανήκει
στο –συναρμόδιο με το υπουργείο Περιβάλλοντος-υπουργείο Εσωτερικών
σημειώνεται ότι "λαμβάνοντας υπόψη
το εκρηκτικό πρόβλημα αναφορικά
με τη διαχείριση Αστικών Συμμείκτων
Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου εκτός των άλλων
εξακολουθούν να λειτουργούν δεκάδες
ΧΑΔΑ, η λύση που θα δοθεί θα πρέπει
να έχει όσο το δυνατόν άμεσα αποτελέσματα και να καλύπτει το σύνολο της
Περιφέρειας".
Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ των προτεινόμενων σεναρίων (ΙΑ, ΙΒ και ΙΙ) προκρίνεται το σενάριο ΙΒ το έχει επιλεγεί,
μέσω διεθνούς διαγωνισμού, να υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Τι προβλέπει το ΙΒ
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, το σενάριο ΙΒ είναι παραλλαγή
του σεναρίου ΙΑ και προβλέπει την
κεντρική διαχείριση των υπολειμματι-

κών (μετά τη διαλογή στην πηγή των
ανακυκλώσιμων υλικών) σύμμεικτων
βιοαποβλήτων σε τρεις κεντρικές μονάδες και διαχείριση ενός τουλάχιστο ποσοστού των προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων σε τοπικές μονάδες
κομποστοποίησης με την κατασκευή
τριών κεντρικών μονάδων επεξεργασίας που θα συνοδεύονται από ΧΥΤΥ
και αναπτύσσοντας παράλληλα τοπικές
μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Σε αυτή την
περίπτωση εξετάζεται η διαχείριση ενός
ποσοστού ή του συνόλου του προδιαλεγμένου βιοαποβλήτου σε μικρότερες
τοπικές μονάδες κομποστοποίησης
που κάθε μία θα εξυπηρετεί ένα Δήμο ή
μια ομάδα Δήμων της Περιφέρειας.
Οι μονάδες επεξεργασίας, συνολικής δυναμικότητας 200.000 τόνων θα
κατασκευαστούν στις Π.Ε. Αρκαδίας,
Μεσσηνίας και Λακωνίας ενώ σε Κορινθία και Αργολίδα θα κατασκευαστούν
δύο κεντρικοί Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται
ένας αριθμός τοπικών σταθμών μεταφόρτωσης που απαιτούνται για να μειωθεί το κόστος αποκομιδής.
Όσον αφορά στην επεξεργασία του
προδιαλεγμένου βιοαποβλήτου προτείνεται η δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα καθώς και η εγκατάσταση
αυτόματων κομποστοποιητών σε οικισμούς της Περιφέρειας, έτσι ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η απαίτηση μεταφοράς των βιοαποβλήτων σε τοπικές
μονάδες, δεδομένου ότι η αποκομιδή
και η μεταφορά των βιοαποβλήτων
σε σημαντικές αποστάσεις δεν ενδείκνυται. Προτείνεται να διερευνηθεί η
δημιουργία περισσότερων μονάδων
μικρότερης δυναμικότητας η καθεμία,
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, δεδομένου μάλιστα ότι κάποιοι Δήμοι έχουν
ήδη προχωρήσει σε σχετικές μελέτες
ωρίμανσης έργων κομποστοποίησης
και, επομένως, αυτές μπορούν να κατασκευαστούν σε συντομότερο χρόνο.
Τέλος θα εξεταστεί η δυνατότητα των
κεντρικών μονάδων να διαχειρίζονται
και άλλα ρεύματα αποβλήτων εκτός
των σύμμεικτων αστικών έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των στερεών αποβλήτων
της Περιφέρειας.
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Διαχείρισης απορριμμάτων συνέχεια…
Του Λεωνίδα Στεργιόπουλου*
Φαίνεται ότι το σήριαλ με τη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο βαίνει προς μία κάποια
λύση.
Πριν καταθέσουμε την άποψή
μας για το είδος της λύσης, είναι
καλό να θυμίσουμε στους δημότες
τι έχει προηγηθεί.
• Προ 20-25 ετών μπήκε για πρώτη φορά επιτακτικά το αίτημα
για εκσυγχρονισμό του κυκλώματος συλλογής και διάθεσης
απορριμμάτων.
• Δόθηκαν οδηγίες στους δήμους
ώστε να κλείσουν οι χωματερές,
που μέχρι τότε μόλυναν το περιβάλλον και την αισθητική μας
και προαναγγελθήκαν βαριά
πρόστιμα στους αμελείς.
• Τα χρόνια περνούσαν ανέμελα
και οι διαδοχικές κυβερνήσεις
και δημοτικές αρχές άφηναν τη
λύση για τους ‘επόμενους’.
• Ελάχιστοι δήμοι ανταποκρίθηκαν.
• Την ίδια περίοδο άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που τυχόν υστερούσαν, έσπευσαν να συμμορφωθούν και να καλύψουν τα κενά
τους.
• Τα χρόνια όμως πέρασαν και
έφτασε η περίοδος των προστίμων (Ιαν/2015).
Που βρισκόμαστε τώρα;
Έχουμε ένα νόμο από τη νέα κυβέρνηση, που σε γενικές γραμμές

θεωρείται σωστός και ένα σχέδιο
από την περιφέρεια(Σ.Δ.Ι.Τ. ΤΕΡΝΑ-ΤΑΤΟΥΛΗ)που, επίσης σε γενικές γραμμές, θεωρείται λάθος.
Ανάλυση έχουμε κάνει πολλές
φορές στο παρελθόν και δε θα
επεκταθώ.
Η παράταξή μας όπως και άλλες
αυτοδιοικητικές δυνάμεις στην
Πελοπόννησο θεωρήσαμε εντελώς λάθος το σχέδιο της περιφέρειας και το πολεμήσαμε με όσες
δυνάμεις διαθέταμε.
Η κυβέρνηση, επειδή θεώρησε
και αυτή ότι το σχέδιο της περιφέρειας ήταν σε λάθος κατεύθυνση,
ζήτησε από τους Δημάρχους να
υποβάλλουν άλλη πρόταση ανταγωνιστική.
Παράλληλα η ΕΕ απείλησε με διακοπή της χρηματοδότησης (68 εκ
€) αν δεν υπήρχε οριστικό σχέδιο
εντός του 2016.
Στην αρχή διαφάνηκε ένα αισιόδοξο κλίμα, δεδομένου ότι οι
περισσότεροι δήμοι έδειξαν ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια άλλοι από άποψη,
άλλοι από αδυναμία, άλλοι από
αδράνεια, άλλοι από εκβιασμό,
άλλοι από πολιτική σκοπιμότητα,
λοξοδρόμησαν.
Οι συνεδριάσεις του ΦΟΔΣΑ
(αρμόδιο όργανο των δημάρχων)
κατέληξαν επεισοδιακές.
Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται,
είναι η κυβερνητική επιτροπή να

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

διανομή κατ’ οίκον

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

αποδεχτεί μια εκ των προτάσεων
των δημάρχων, ως αποτέλεσμα
συμβιβασμού ανάμεσα σε εντελώς
αντίθετες απόψεις.
Η πρόταση ξαναβάζει το ΣΔΙΤ με
την ΤΕΡΝΑ στο παιχνίδι, με βελτιωμένη μεν πρόταση, σε σχέση με
την αρχική, μακριά όμως από αυτό
που εμείς θεωρούμε σωστή λύση
και για το οποίο προσπαθήσαμε.
Το γεγονός ότι μόνο πέντε(5)
δήμαρχοι από το σύνολο της περιφέρειας αντέδρασαν (όχι ο δικός
μας), δείχνει τη θέση των δημάρχων.
Όσον μας αφορά και ανεξάρτητα από τις κεντρικές επιλογές και
αποφάσεις δημάρχων, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι βαδίζουμε σε λάθος δρόμο και γιαυτό
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για να περισώσουμε ότι είναι δυνατόν.
Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι η
κυβέρνηση έπρεπε να επιβάλει τη
λύση που θεωρεί σωστή.
• Αυτό όμως θα ακύρωνε τη έννοια της αυτοδιοίκησης αφενός,
• Αφετέρου δε κανείς δε μπορεί
να υποχρεώσει ένα δήμαρχό να
ενεργήσει αντίθετα στις απόψεις
του ή/και στις δυνατότητές του.
Τελικά χτίζεις με ότι υλικό διαθέτεις.
Ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι Δημοτικός Σύμβουλος,
επικεφαλής της Ενωτικής
Ριζοσπαστικής Παράταξης
Βέλου-Βόχας

Η «ΑΝΕΛΙΞΗ» και
ο Ανδρέας Σιάχος στο
Δήμο Βέλου - Βόχας
«φωτεινό παράδειγμα»
στη συγκέντρωση
πλαστικών καπακιών
Τρία αναπηρικά αμαξίδια έχουν «γεννηθεί»
από τη συγκέντρωση πλαστικών καπακιών στο
Δήμο Βέλου – Βόχας και ένα ακόμα αναμένεται
ν’ αποκτηθεί σύντομα. Η ενέργεια λαμβάνει σάρκα και οστά μέσα από την ΑΝΕΛΙΞΗ, το Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, και
τον Πρόεδρό της Ανδρέα Σιάχο, ο οποίος, ακόμα και με προσωπική εργασία (μεταφέρει ο ίδιος
τα καπάκια στο σημείο ανακύκλωσης) στηρίζει
τη σπουδαία προσπάθεια προς ανακούφιση των
συμπολιτών μας που πάσχουν από κινητικές ιδιαιτερότητες.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ θέλει να εξάρει δημόσια το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βέλου - Βόχας και τον
Πρόεδρό του Ανδρέα Σιάχο για την πρωτοβουλία, την υλοποίηση και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ενέργειας της συλλογής των πλαστικών
καπακιών με σκοπό την απόκτηση αναπηρικών
αμαξιδίων. Θέλει επίσης να σημειώσει την άοκνη
συμμετοχή των πολιτών, χωρίς τους οποίους, η
ενέργεια αυτή δε θα είχε την ανάλογη επιτυχία.
Η συγκέντρωση καπακιών συνεχίζεται απρόσκοπτα για την απόκτηση και άλλων αμαξιδίων.
Τα σημεία συγκέντρωσης είναι οι δομές της
«ΑΝΕΛΙΞΗΣ», οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ
σε Βέλο, Βραχάτι και Ζευγολατιό, τα κλειστά γυμναστήρια Βέλου και Βραχατίου, το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού στις Κρήνες και το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Βέλο.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ευελπιστεί ν’ ακολουθήσουν και
άλλοι σύλλογοι και φορείς το παράδειγμα της
«ΑΝΕΛΙΞΗΣ» και να δράσουν με τον ίδιο ζήλο
που δρα ο Πρόεδρός της Ανδρέας Σιάχος, δεσμευόμενος πως θα είναι αρωγός, διαθέτοντας
τον αναγκαίο εξοπλισμό για την υλοποίηση των
δράσεων. Μονάχα έτσι τα αμαξίδια θα πληθύνουν και η ανακούφιση των συνανθρώπων μας
που πάσχουν από κινητικά προβλήματα θα πολλαπλασιαστεί.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Ιδιαίτερα μαθήματα
για όλα τα επίπεδα

Τιμές προσιτές

Φωτεινή Π. Κυζιώρου
Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

✆ 698 001 0332
✉ foteinikiz@yahoo.gr
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Δηλώσεις για τους πλημμυροπαθείς
και δράσεις για τα αδέσποτα
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας μετά τις
πρόσφατες πλημμύρες στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και έχοντας την
αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές
καταστροφές
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα της
9ης Σεπτεμβρίου 2016 θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο από τη
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βέλο και ώρες
από τις 9.00 – 13.00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742
3 60312 και 2742 3 60313
Η ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά
χώρους διαβίωσης οικογενειών
πρώτης κατοικίας – όχι εξοχικά (οικοσκευές-νοικοκυριό)
Κτιριακές ζημιές σπιτιού ή αποθήκης κ.λ.π καθώς επίσης και ζημιές
σε καταστήματα – επιχειρήσεις – βιοτεχνίες – συσκευαστήρια κ.λ.π. οι

ενδιαφερόμενοι πληγέντες υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας (Κύπρου 89) . Σε
περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν στο Δήμο, ο Δήμος θα τις διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία.
Για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο
οι αιτήσεις κατατίθενται στον
ΕΛΓΑ.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας με
την
αρίθμ.492/21-9-2016
Απόφαση Δημάρχου έχει συστήσει 3μελή επιτροπή για την
οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Η υπόδειξη των θέσεων
αυτοψίας της επιτροπής γίνεται και
καθ’ υπόδειξη των προέδρων των
Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας αντίστοιχα.
Κατόπιν υποβολής των αιτήσεων σε
β΄φάση θα απαιτηθεί η προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών
κατά περίπτωση.
Η Αντιδήμαρχος
Μαρία Καλλίρη

Φροντιστήριο M.E.

ΠΡΟΟΔΟΣμαθητική

Τάκης
Παπαγιαννόπουλος
Πτυχιούχος
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών

Ολιγομελή
τμήματα

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Γ/βάθμια εκπαίδευση

Ειδικά
τμήματα
ς
με χαμηλέ
τιμές

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών
Πεσόντων 3, Βέλο Κορινθίας τ • 6944 66 25 14
(πλατεία Ελευθερίας)
e • takispap@me.com

Τον μήνα Οκτώβριο ξεκινά το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων
ζωων, σύμφωνα με όσα δήλωσε
η αντιδ/ρχος κοινωνικής πολιτικής
του δήμου κ. Καλλίρη στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, μετά
από ερώτηση του κ. Τσίτουρα
που έθειξε το πρόβλημα που
ταλαιπωρεί καιρό τώρα τους
δημότες πολλών τοπικών
διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα παρουσίασε τη μελέτη
που έγινε από το τμήμα Περιβάλλοντος του δήμου, που
αφορά εργασίες που θα γίνουν
όπως στειρωση, καταγραφή, εμβολιασμός με τα προβλεπόμενα
εμβόλια, περίθαλψη με την χρήση
σήμανσης με ηλεκτρονικό πομποδέκτη ‘’τσιπ’’,και καταχώρηση στα
δεδομένα του Κτηνιατρικού Συλλόγου, όπως και στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος
αδέσποτων που έχει ορίσει με απόφαση του το δημοτικό συμβούλιο.
Για την εφαρμογή του προγράμματος τονίζει η κ. Καλλίρη ο δήμος θα
συνεργαστεί με υπεύθυνο κτηνία-

τρο, συγκεκριμένα η κ. Ηλιοπούλου στο Κιάτο, όπου στο χώρο της
θα γίνονται οι εργασίες που προαναφέραμε, αλλά και για όποιον θέλει να φέρει κάποιο αδέσποτο η και
να γίνει ανάδοχος κάποιου ζώου.
Για τις εργασίες του προγράμματος έχει προβλεφθεί από το δήμο
πίστωση ποσού 3.000 ευρώ για το
έτος 2016, και αναμένεται να συμβάλλουν στην μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς των αδέσποτων
ζώων, αλλά και στον έλεγχο του
πληθυσμού τους καθώς και στην
προστασία της δημόσιας υγείας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Εγκληματικότητα-Παραβατικότητα
Υπάρχει λύση;
Κοινή διαπίστωση αποτελεί πλέον για τους πολίτες η
αύξηση της παραβατικότητας-εγκληματικότητας ειδικά τα τελευταία χρόνια αφού τα κρούσματα είναι καθημερινά. Τα αίτια πολλά καθώς η ελλιπής αστυνόμευση,
η ανεργία λόγω κρίσης, αλλοδαποί που το έχουν κάνει
επάγγελμα, αλλά και η έλλειψη μέτρων προστασίας
από τους ίδιους τους πολίτες. Θα σταθούμε στην πρόληψη που ίσως θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα
και να μειώσει τα κρούσματα αφού όπου έχει εφαρμοστεί έχει πετύχει καλά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα αφορά τις εταιρείες φύλαξης επιχειρήσεων σπιτιών κ.λπ. που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή μας κάτι βέβαια που έχει ξεκινήσει σε ορισμένες τοπικές κοινότητες αλλά όχι στην έδρα του δήμου
Βέλου-Βόχας, στο Ζευγολατιό και στο Βραχάτι όπου ο
όγκος των περιστατικών είναι στο κόκκινο.

Υπάρχει λύση;
Η ALARM SYSTEM SECURITY ιδιοκτησίας Πετροπούλου Αναστασίας κ ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο
A.S.S ιδρύθηκε το 2010 εδρεύει στο Κιάτο στο κόμβο της εθνικής οδού και λειτουργεί υπό την υπ’ αριθ.
3015/39160/2158-στ άδεια λειτουργίας, πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 90012008 από την EQA HELLAS (quality for leaders) ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας:
Α) patrol (περιπολιών) Β) Στατικών φυλάξεων Γ φύλαξης φυσικών προσώπων. Ο τομέας των υπηρεσιών
ασφαλείας αναπτύσσεται ραγδαία, αφού απαιτείται αύξηση των μέτρων ασφαλείας λήγω της υψηλής εγκληματικότητας που επικρατεί.
Έχοντας στόλο 10 αυτοκινήτων, 40 άτομα ανθρώπινο
δυναμικό και ακλουθώντας πιστά τα χαρακτηριστικά
ποιότητας που έχουμε θέσει ως εταιρεία από την ίδρυση της στοχεύουμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών
ασφαλείας για το λόγο αυτό τα στελέχη μας παρακο-

λουθούν στενά τις εξελίξεις στον κλάδο και ενημερώνονται διαρκώς εφαρμόζοντας καινοτόμες στρατηγικές
στην αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών μας.
Μετά από πολύχρονη συνεργασία με τεχνικές εταιρείες όπως: ΑΚΤΩΡ ATE, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, TERNA SA,
J&P ΑΒΑΞ με περιπολίες αλλά και στατικές φυλάξεις
και εμπειρίας PATROL-περιπόλων στις περιοχές του
Κιάτου, Κοκκωνίου, Χιλιομοδίου, Μελισσίου, Πουλίτσας, Κρηνών, Ευαγγελίστριας με ειδικό επανδρωμένο όχημα, επιλέγουμε το προσωπικό μας ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, μέσω της οποίας
αξιολογούμε τους υποψηφίους ως προς τις σπουδές,
την εμπειρία την προσωπικότητα και την καταλληλότητα τους για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Η εμφάνιση του προσωπικού της εταιρείας μας είναι
πάντα επιμελημένη, προσεγμένη και ομοιόμορφη,
ενώ διαφοροποιείται ανάλογα με το χώρο εργασίας,
το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως των στελεχών και του
προσωπικού της A.S.S βασίζεται σε συνεχή ενημέρωση θεμάτων που έχουν να κάνουν με νομικά πλαίσια,
πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας, επιχειρησιακών
καταστάσεων κ.α.
Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχουμε:
1) 24ΩΡΟ Κ/Δ Κέντρο Διαχείρισης (έλεγχου φυλάξεων/φυλασσόμενων χώρων-λήψεως συναγερμών-διαχείρισης κρίσεων-γραπτή αναφορά συμβάντων)
2) 24ΩΡΗ Άμεση Επέμβαση (βιομηχανικές εγκαταστάσεις-καταστήματα-γραφεία-οικίες-σχολεία) πρόκειται
για την υπηρεσία που αποστέλλει εξοπλισμένο και
επανδρωμένο με ένστολο φύλακα περιπολικό όχημα
το συντομότερο δυνατό χρόνο εντός 3-7 λεπτών κατά
τις νυχτερινές ώρες και 10-15 λεπτών τις πρωινές
ώρες υποκαθιστώντας τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση
που απουσιάζει δίνοντας έμφαση στους χρόνους μας,
αφού έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά η
άμεση παρουσία φύλακα και έχουν αποφευχθεί αμέ-

τρητες απόπειρες ληστειών και διαρρήξεων.
3) Νυχτερινές περιπολίες (με έλεγχο περιμετρικά των
φυλασσόμενων χώρων 3-4 φορές με άστατα δρομολόγια κατά την διάρκεια της νύχτας με στόχο την
πρόληψη και ανίχνευση κλοπών, δολιοφθορών, πυρκαγιών, πλημμύρων, ανίχνευση υλικών ζημιών της
περιουσίας των συνδρομητών της σπατάλης των πόρων και πρόληψης ατυχημάτων και όλων των μορφών
βλάβης. Καταγραφή και επισήμανση κάθε ανακάλυψης
έγκαιρα και κατάλληλα, εκτός από τους στόχους που
αφορούν την ασφάλεια, η περιπολία εξετάζει και θέματα υγιεινής, προστασίας και κάθε άλλη κατάσταση που
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φυλασσόμενο χώρο.
Με άμεση επέμβαση εντός περιπόλου 3-5 λεπτών κατά
την λήψη συναγερμού ή κλίσης του πελάτη για παροχή
βοήθειας.
4) Στατικές φυλάξεις (εγκαταστάσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, γραφείων, καταστημάτων, οικιών)
5) Προστασία και συνοδεία φυσικών προσώπων (άφιξη και συνοδεία από και προς οικία/κατάστημα/μεταφοράς αξιών)
6) Ιδιωτικές έρευνες (Δημιουργώντας σχέση απόλυτης
εμπιστοσύνης με τον πελάτη με γνώμονα την αξιοπιστία, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια αλλά και
ειδικών χειρισμών προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι υποθέσεις με ασφάλεια έχοντας επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τέλος, είμαστε στην θέση να σας παρέχουμε υψηλές
υπηρεσίες ασφαλείας
Δώστε μας την ευκαιρία να αναπτύξουμε θέματα
ασφαλείας που μπορεί να σας απασχολούν μέσα από
μια προσωπική συνάντηση
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Γιατί να επιλέξετε την ALARM SYSTEM SECURITY;
Η απάντηση είναι να επικοινωνήσετε με τους πελάτες
μας
Στοιχεία επικοινωνίας: Δομετίου Στέφανος
υπεύθυνος ασφαλείας τηλ: 6942 840665
Τηλ. επικοινωνίας: 27420-27245, 6977202709,
6970011221

Ευχαριστίες
Οι πρόεδροι τόσο του Χιλιομοδίου κ. Μπίτζιος και
Κάτω Διμηνιού κ. Νικολάου εξήραν τον τρόπο δράσης
της εταιρείας που απέτρεψε πολλά κρούσματα και οι
πολίτες των συγκεκριμένων χωριών νιώθουν και περισσότερο ασφαλείς και δικαιώθηκαν για την επιλογή τους. Παράλληλα ευχαριστούν την εταιρεία για τις
υπηρεσίες της και συστήνουν να γίνει κοινή συνείδηση
ότι το μέτρο αυτό αποδίδει.

Γνώμη
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Καρποφόρησαν οι ενέργειες του δήμου Σικυωνίων

Προστατευόμενο προϊόν η Φάβα Φενεού
Π
ροϊόν Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΓΕ) είναι από δω και
στο εξής η «Φάβα Φενεού».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρησης του ελληνικού προϊόντος «Φάβα Φενεού» (Fava
Feneou) στο μητρώο των
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ).

σια θρεπτικά συστατικά του.
Επίσης ο παραδοσιακός
τρόπος καλλιέργειας, που
παραμένει σε μεγάλο βαθμό οικογενειακή, αλλά και η
τεχνογνωσία των τοπικών
παραγωγών, συντελούν στην
ιδιαιτερότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος και
αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του.
Διατροφικά, η φάβα χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή τροφή καθώς περιέχει σίδηρο,
μαγνήσιο, κάλλιο, βιταμίνες
B,C,E, φολικό οξύ, χαμηλά λιπαρά και πολλές φυτικές ίνες,
ενώ παράλληλα έχει χαμηλή
περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Πώς φτάσαμε εδώ
Ήδη από τις αρχές του 2012
η μελετητική ομάδα του αρμόδιου τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης του δήμου Σικυωνίων είχε εκπονήσει τη μελέτη και είχε συντάξει φάκελο
για τη φάβα της περιοχής Φενεού και Στυμφαλίας προκειμένου να υποβάλλει αίτημα
καταχώρησης για ΠΟΠ-ΠΓΕ.
Το Φεβρουάριο του 2012 ο
φάκελος κατατέθηκε από την
ΕΑΣ Κιάτου διότι σύμφωνα
με το νόμο πρέπει να κατατεθεί από ομάδα παραγωγών
ή συνεταιρισμό. Ο φάκελος
εξετάστηκε από το αρμόδιο
τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ και
κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών με μερικές παρατηρήσεις. Έτσι το Νοέμβριο
του 2012 ο δήμος Σικυωνίων
μέσω της ΕΑΣ Κιάτου κατέθεσε νέο διορθωμένο φάκελο,
ο οποίος αφού εξετάστηκε εκ
νέου, ζητήθηκε το Φεβρουάριο 2013 να γίνουν κάποιες
τελικές διορθώσεις. Τελικώς
ο φάκελος κατατέθηκε ολοκληρωμένος στο αρμόδιο
τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ δημοσιοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και διαβιβάστηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
αξιολόγηση. Εκεί το αίτημα
δημοσιεύτηκε για 3 μήνες

στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σήμερα μετά από όλη αυτή
τη διαδικασία, εγκρίθηκε η
καταχώρηση του προϊόντος
«Φάβα Φενεού» στο μητρώο
των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ).
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αυτού του είδους οι
προσπάθειες και οι ενέργειες
από πλευράς δημοτικής αρχής είναι κρίσιμες και ουσιαστικές για την υποστήριξη
στην πράξη των αγροτικών
καλλιεργειών στην περιοχή
μας. Ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος έχει
επανειλημμένα αποδείξει την
μεγάλη σημασία που δίνει σ’
αυτού του είδους τα θέματα,
αφού με δικές του ενέργειες
καταχωρήθηκαν τα «Φασόλια
Βανίλιες Φενεού» επίσης ως
προϊόν ΠΟΠ-ΠΓΕ, ενώ με την
ίδια διαδικασία μέσω πάντα
της ΕΑΣ Κιάτου έχει καταθέσει φάκελο και για την «Μαύρη Σταφίδα Κορινθίας».

Τι είναι το προϊόν
ΠΟΠ-ΠΓΕ
Ως Προϊόν Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο
κατάγεται από συγκεκριμένο
τόπο, περιοχή ή χώρα, του
οποίου ένα συγκεκριμένο
ποιοτικό χαρακτηριστικό, η
φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό
μπορεί να αποδοθεί κυρίως
στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα
τουλάχιστον από τα στάδια
της παραγωγής εκτελείται
εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.
Η διάθεση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ποιότητας
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
τα οποία τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιφέρει μεγαλύτερο
οικονομικό όφελος στον παραγωγό- μεταποιητή. Έτσι ενισχύεται η αγροτική οικονομία
ιδιαίτερα των μειονεκτικών
και απομακρυσμένων περιο-

χών στις οποίες οι παραγωγοί
έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν πιο εύκολα προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.
Η νέα ονομασία, είναι η 104η
της Ελλάδος, και θα προστεθεί
στα περισσότερα από 1360 προϊόντα που προστατεύονται ήδη
και τα οποία περιλαμβάνονται
στην βάση δεδομένων DOOR.

Η φάβα Φενεού,
προϊόν ιδιαίτερης
θρέψης και γεύσης
Όπως αναφέρουν δεκάδες
ειδικοί και γευσιγνώστες, τα
ελληνικά όσπρια διακρίνονται για τη νοστιμιά τους. Στη
χώρα μας, ορισμένες ποικιλίες έχουν βρει τις ιδανικές
συνθήκες για να δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους. Ειδικά
όσον αφορά τη φάβα είναι
ξακουστή η νησιώτικη φάβα
Σαντορίνης, αλλά πλέον και
με τη βούλα της ΕΕ, και η
ορεινή φάβα Φενεού. Η φάβα
Φενεού χαρακτηρίζεται ως
πιο ήπια, απαλή και γλυκιά
από της Σαντορίνης και δίνει
ένα χυλό βελούδινο σε υφή.
Το προϊόν «Φάβα Φενεού»,
όπως είναι πλέον η επίσημη
ονομασία του, καλλιεργείται
από τα τέλη του 19ου αιώνα
στα οροπέδια του Φενεού και
Στυμφαλίας και έχει μεγάλη
θρεπτική αξία. Σε υψόμετρο
πάνω από 700 μ., τα πλούσια
δάση που περιβάλλουν την
περιοχή, τα άφθονα νερά, το
εύφορο έδαφος και το ιδιαίτερο μικροκλίμα δίνουν στο
προϊόν την ξεχωριστή γευστική του ταυτότητα και τα πλού-

Προοπτικές
ανάπτυξης
Η ευόδωση των προσπαθειών του δήμου Σικυωνίων
και η θετική εξέλιξη με την
απόφαση της Κομισιόν στα
πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δίνει σοβαρά,
νέα πλεονεκτήματα στους
τοπικούς παραγωγούς της
Στυμφαλίας και του Φενεού,
κυρίως όσον αφορά τη διεύρυνση των εξαγωγών και τη
γνωριμία με νέες αγορές.
Σε εποχές όπως η σημερινή
που ο πρωτογενής τομέας,
η αγροτική παραγωγή, είναι
ίσως το μοναδικό ασφαλές
όχημα για την έξοδο από την
οικονομική κρίση, οι ενέργειες
και οι δράσεις αυτού του είδους συμβάλλουν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, από τον
πρώτο χρόνο της δημαρχείας
του αναγνωρίζοντας αυτή την
ανάγκη αλλά και τις προοπτικές σύστησε Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο
λειτουργεί με επιτυχία και με
πολλαπλές αρμοδιότητες για
την πληροφόρηση και τη στήριξη της τοπικής αγροτικής
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό
εκπονήθηκε μελέτη για την
υφιστάμενη κατάσταση του
αγροτικού τομέα στην περιοχή
και τον εντοπισμό των κυριοτέρων προβλημάτων αλλά και
των προοπτικών ανάπτυξη.
Απότοκο όλων αυτών των
ενεργειών είναι η σημερινή
επιτυχία για τη φάβα, η οποία
δίνει νέες προοπτικές στους
αγρότες των ορεινών περιοχών Στυμφαλίας και Φενεού.
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Συνέχεια επιτυχιών στη Βουδαπέστη
για την ομάδα του Αργ. Κωνσταντίνου
το πλευρό τους, δηλώνοντας ότι θα
βρίσκεται στο πλάι τους και στις χαρές
και στις λύπες, οι οποίες μπορεί να έρθουν στα διεθνή πρωταθλήματα, που
θα αρχίσουν να λαμβάνουν μέρος.
Ο προπονητής των επιτυχιών, Αργύρης Κωνσταντίνου συμπλήρωσε πως πάντα θα προσπαθεί για το
καλύτερο και πάντα η επιλογή των
αθλητών που εκπροσωπούν το σύλλογο του γίνεται με βάση την ατομική
προσπάθεια και τον κόπο του κάθε
αθλητή.
Οι αθλητές που κόπιασαν και ταξίδεψαν με την Εθνική μας Ομάδα στην
Ουγγαρία είναι οι ακόλουθοι:
• Γκόγκας Ευάγγελος
• Γκόγκα Χριστίνα
• Γρηγοράκος Κωνσταντίνος
• Λατσούνης Αντώνης
• Πιπέρου Μαρία
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος
Δημήτρης
• Χελιδώνης Αλέξανδρος
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να ειπωθεί σε έναν άνθρωπο από
την περιοχή μας ο οποίος δεν θέλει
να αποκαλύψει το όνομα του για την
ευγενή χορηγία που έκανε στους
αθλητές του Ακάμα!

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου διεξήχθει το 19ο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, στο οποίο έλαβε μέρος ο Αργύρης Κωνσταντίνου με τους αθλητές
του. Εκπροσώπησαν τη χώρα μας,
μαζί με άλλα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος αντιμετωπίζοντας 31,
στο σύνολο, χώρες. Οι αθλητές κατάφεραν να φέρουν την τρίτη θέση στο
κούμιτε στην κατηγορία +59 kg νέων
γυναικών, την τέταρτη θέση στο
κούμιτε στην κατηγορία εφήβων -63
kg ενώ μεγάλη επιτυχία θεωρείται η
3η θέση που κατέκτησε η ομάδα του
Αργύρη Κωνσταντίνου στο ομαδικό
κούμιτε. Η τριάδα αθλητών που επέλεξε να αγωνιστούν, νίκησε την αποστολή της Σλοβακίας, της Σλοβενίας,
έχασε το σκορ στον αγώνα με την
Ουγγαρία και σήκωσε το κύπελλο της
τρίτης θέσης νικώντας την ομάδα της
Ιταλίας. Ο ενθουσιασμός των αθλητών
για την κατάκτηση της θέσης και -του
κυπέλλου φυσικά-πρωτόγνωρος!
Οφείλουμε να εκφράσουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια στα παιδιά
και στον προπονητή τους, ο οποίος
προπονούσε τα μέλη της ομάδας του
καθ’όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, δεν έλειψε στιγμή από

Γιορτή με μεγάλη επιτυχία για το Wheeling 2 Help στην Κόρινθο

Τ

ην εθελοντική ομάδα
Wheeling 2 Help, υποδέχθηκαν οι Κορίνθιοι πολίτες με μια τρίωρη
γιορτή στον πεζόδρομο της
Πυλαρινού το απόγευμα της
Τρίτης.
Το Wheeling 2 Help είναι
μια δράση μέσα από την
οποία
συγκεντρώνονται
χρήματα για την αγορά 100
αναπηρικών αμαξιδιών. Οι
ποδηλάτες ξεκίνησαν από
την Κωνσταντινούπολη, θα
τερματίσουν στο Ηράκλειο
Κρήτης και έχουν 18 ενδιάμεσες πόλεις σταθμούς.
Όπως σε κάθε πόλη σταθμό, έτσι και στην Κόρινθο δόθηκαν 5 αναπηρικά
αμαξίδια και ήδη βρέθηκε
συμπολίτης μας που χρειάζεται το πρώτο και θα το
παραλάβει από το σύλλογο
των ΑμεΑ.
Στη γιορτή συμμετείχαν
πολιτιστικοί φορείς όπως η
Ένωση Κρητών "Ο Ψηλορείτης", η χορωδία Πνευματικού Κέντρου Αγίου

Νικολάου, η ροκ μπάντα
"Μουσικές Αναδρομές" και
η παιδική χορωδία ΚΕΠΑΠ
Δήμου Κορινθίων. Επίσης
Υπήρχαν αθλητικές επιδεί-

ξεις με στατικά ποδήλατα,
roller trainer, δραστηριότητες για παιδιά, αλλά και βιωματικά παιχνίδια ενηλίκων
με "σύνθημα μπες στη θέση

μου" και στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για
θέματα καθημερινότητας
και προσβασιμότητας των
ΑμεΑ.

Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία και την ομιλία
του και ο σπουδαίος παραολυμπιονίκης στίβου στις ρίψεις Χρήστος Αγγουράκης.
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ΝΔ στην Κορινθία: Μονόδρομος η ανανέωση του ψηφοδελτίου

Οι δυο σταθερές,
οι πέντε παλιοί και οι τρεις νέοι
Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί – Οι αντιδράσεις για Σούκουλη και Δημητρόπουλο
και η επανεμφάνιση Ταγαρά και Κόλλια
Γράφει ο
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Οι πρώτες αψιμαχίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στο πεδίο μάχης που
ακούει στο όνομα ΔΕΘ, μάς
έβαλαν για τα καλά στο πολιτικό κλίμα. Οι φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρη ανατροπή
του πολιτικού κλίματος: ο
ΣΥΡΙΖΑ αποδυναμώνεται,
την ίδια ώρα, ωστόσο, η ΝΔ
δεν καταφέρνει να αποκτήσει δυναμική εξουσίας. Το
τελευταίο διάστημα οι γαλάζιες, προεκλογικές μηχανές
δουλεύουν στο φουλ. Σε
όλη την επικράτεια, κλιμάκια του κόμματος επισκέπτονται τους νομούς και
συνομιλούν με κομματικούς
και θεσμικούς φορείς, αλλά
και απλούς πολίτες. Στη Νέα
Δημοκρατία ετοιμάζονται για
εκλογές. Τι θα δούμε λοιπόν
στην Κορινθία;
Στο νομό, για πρώτη φορά
ύστερα από αρκετά χρόνια, η κομματική οργάνωση
έχει φωνή και παρουσία. Η
ΝΟΔΕ Κορινθίας πέρασε μια

δύσκολη περίοδο κατά την
διάρκεια της ηγεσίας του
Χρήστου Δημητρόπουλου,
ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε
όπως θα έπρεπε στον ρόλο
του. Αξιοποίησε απόλυτα
την θέση αυτή, για να ενισχύσει το δικό του προφίλ,
ωστόσο η οργάνωση έκανε
βήματα πίσω. Οι τελευταίες
εσωκομματικές εκλογές δεν
έγιναν αναίμακτα -αντίθετα,
έγιναν μέσα σε κλίμα μεγάλης έντασης. Ανέδειξαν,
όμως, την καλύτερη δυνατή
λύση για τη Νέα Δημοκρατία
στο νομό. Στο πρόσωπο του

νέου προέδρου της Χρήστου
Κορδώση, η ΝΟΔΕ βρήκε
έναν άνθρωπο που αφιερώνει προσωπικό χρόνο, χωρίς υστεροβουλία, καθώς ο
Χρήστος Κορδώσης δεν ενδιαφέρεται –τουλάχιστον σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντανα είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό του επιτρέπει να
μην έχει ανάγκη τις ισορροπίες και να στοχεύει πάντα
το καλύτερο δυνατό για την
παράταξη.
Ήταν ευτύχημα για τη
Νέα Δημοκρατία που η
προσπάθεια μίας μερίδας

στελεχών της να πάρουν
τα κλειδιά της ΝΟΔΕ,
προκειμένου να πετύχουν
προσωπικά οφέλη, απέτυχε. Αυτά τα στελέχη έπαιξαν «γκανιάν» στην μάχη
του αρχηγού της ΝΔ, υπολόγισαν όμως λανθασμένα ότι αυτά τα κέρδη που

αποκόμισαν ήταν αρκετά,
για να τους εξασφαλίσουν
την κυριαρχία κατά την
επόμενη μέρα στο τοπικό πεδίο. Θα είχε πράγματι
ενδιαφέρον να σημειώσουμε τα πολλά ευτράπελα που
έγιναν εκείνη την περίοδο
και υποσχόμαστε να το κάνουμε σε επόμενο άρθρο.
Ο Κορδώσης, λοιπόν, είναι
η μία γαλάζια σταθερά στο
νομό. Η άλλη είναι ο Χρίστος
Δήμας. Ο βουλευτής της
Ν.Δ. πέτυχε στις τελευταίες
εκλογές μια καθαρή όσο και
δύσκολη νίκη, την οποία λίγοι περίμεναν καθώς απέναντί του είχε έναν εν ενεργεία
υπουργό και έναν πολιτικό
γνωστό για την ικανότητά
του να επιβιώνει κάτω από
όλες τις συνθήκες: τον Νίκο
Ταγαρά. Έκτοτε, κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκεται στο
νομό, κάνει επισκέψεις στα
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χωριά, ενώ έχει ενισχυθεί και το
προφίλ του με την ανάθεση στον ίδιο
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη του τομέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Για τις υπόλοιπες θέσεις του ψηφοδελτίου είναι σαφές ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τους πέντε υποψήφιους του περασμένου Σεπτεμβρίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Ταγαράς
έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του το
τελευταίο διάστημα ξανά στο νομό,
ενώ ακόμα και ο Κώστας Κόλλιας -ο
οποίος δήλωνε σε όλους τους τόνους
τον περασμένο Σεπτέμβριο πως δεν
θα ξανασχοληθεί- επέστρεψε στα
κομματικά δρώμενα. Το ίδιο ισχύει και
για τους Γρηγόρη Καρπούζη, Γιώργο
Πετρίτση και Γιώτα Μπάγκα. Κανείς
από αυτούς, όμως, δεν μπορεί να
νιώθει σίγουρος ότι θα είναι και πάλι
υποψήφιος, όπως μάς μετέφερε τοπικός παράγοντας, που γνωρίζει τα
τεκταινόμενα και στην Κορινθία αλλά
και στα κεντρικά της ΝΔ.
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχτηκε πριν από εννέα μήνες, σε
πείσμα των επιλογών του κομματικού κατεστημένου. Η εκλογή του
έγινε αποδεκτή από ένα εκλογικό
σώμα το οποίο, όπως φάνηκε, δεν
αποτελούσαν αποκλειστικά φίλοι
και μέλη της ΝΔ. Σήμερα δείχνει
εγκλωβισμένος από το κατεστη-

μένο αυτό, στο όνομα της κομματικής ενότητας. Όμως, η εμπειρία
των επτά χρόνων των μνημονίων
δείχνει ότι οι πρωθυπουργοί-διαχειριστές δεν έχουν μέλλον. Αργά
ή γρήγορα γίνονται πρώην. Αν ο
ΚΜ θέλει να πείσει ότι μπορεί να
αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει πρώτα
να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί
να αλλάξει το κόμμα του. Δεν είναι
δυνατόν να πάει με τα ίδια πρόσωπα που κυριαρχούν στην πολιτική
ζωή της χώρας (και φυσικά της
Κορινθίας) εδώ και πολλά χρόνια,
ούτε με πρόσωπα κουρασμένα και

φθαρμένα από την πολυετή συμμετοχή στα κοινά…», μας είπε το
πρόσωπο αυτό.
Από καινούργια πρόσωπα μέχρι
στιγμής φαίνεται ότι τουλάχιστον
τρεις έχουν μικρό ή μεγαλύτερο ενδιαφέρον να είναι στο ψηφοδέλτιο
της Κορινθίας. Ο Χρήστος Δημητρόπουλος, ο Τάσος Γκιολής και η
Μαριλένα Σούκουλη. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ, όπως είπαμε, έχει
οικοδομήσει με επιμέλεια το προφίλ
του στα κεντρικά όργανα. Ωστόσο,
στην Κορινθία τα πράγματα δεν είναι εξ ίσου καλά καθώς έχει προκα-

Το μέλλον μιλάει Γερμανικά
...βάλτε τα στο πρόγραμμα!!
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Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!!!
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λέσει αντιδράσεις για τον τρόπο με
τον οποίο λειτούργησε η ΝΟΔΕ επί
των ημερών του. Ο γιατρός Τάσος
Γκιολής φαίνεται να αποτελεί μια
πιθανή υποψηφιότητα, έχει πολλές
συμπάθειες, είναι νέος (πολιτικά και
ηλικιακά) και έχει ως πλεονέκτημα
ότι καλύπτει την ΝΔ στη δυτική Κορινθία.
Πολλά προβλήματα και αντιδράσεις υπάρχουν και για την Μαριλένα
Σούκουλη. Ο σημαντικότερος λόγος
έχει να κάνει με την στάση της στις
τελευταίες περιφερειακές εκλογές,
όταν συνεργάστηκε με τον Γιώργο
Δέδε, το σημερινό στέλεχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα στην
επιλογή της ΝΔ, που ήταν ο Πέτρος
Τατούλης. Μάλιστα τότε είχε διαχωρίσει –ουσιαστικά- την θέση της από
τη ΝΔ υποστηρίζοντας στην ανακοίνωση της συνεργασίας της πως «δεν
προέρχεται από κανένα κομματικό
σωλήνα και δεν ανήκει σε κανένα
κομματικό παραμάγαζο…».
Με τη Νέα Δημοκρατία σε φορά
εξουσίας είναι δεδομένο, πάντως,
πως θα υπάρξουν και άλλες πιθανές
υποψηφιότητες, οι οποίες θα εκδηλωθούν το επόμενο διάστημα. Όπως
κι αν έχει το παιχνίδι μόλις άνοιξε και
η εφημερίδα μας θα το παρακολουθεί πλέον από κοντά.
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Στρογγυλή Τράπεζα για την ανάδειξη
του αρχαίου θεάτρου Σικυώνος

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το απόγευμα
πραγματοποιήθηκε στην ορχήστρα του Αρχαίου
Θεάτρου της Σικυώνος Στρογγυλή Τράπεζα για την
Ανάδειξη του Μνημείου. Παρόντες στην εκδήλωση
ο Έφορος Αρχαιοτήτων Κορινθίας κ. Κίσσας, οι επιβλέποντες αρχαιολόγοι της ανασκαφής, ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλίρης, ο γενικός
γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος
Δέδες, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Τσόγκας, οι
θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Παπαγγελόπουλος και
Παπαφωτίου, αλλά και αρκετός κόσμος που προσκλήθηκε ειδικά για την παρουσίαση.
Το αρχαίο θέατρο φωτισμένο ατμοσφαιρικά έλαμπε λιτό, κλασσικό και μοναδικό υποδεχόμενο, μετά
από πολλά χρόνια σιωπής, κόσμο στην ορχήστρα
του. Για την ιστορία πρέπει να θυμίσουμε ότι μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές των αρχών της δεκαετίας
του 2000, οι παραστάσεις που μέχρι τότε δίνονταν
στο χώρο του θεάτρου, διακόπηκαν οριστικά για την
προστασία του μνημείου. Εξάλλου, αυτές οι πυρκαγιές ήταν που ανέδειξαν το μέγεθος του αρχαίου
θεάτρου που έως τότε κάποιοι αρχαιολόγοι πίστευαν

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

ότι αποτελούταν μόνον από το πρώτο διάζωμα.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε αναλάβει ο
ίδιος ο έφορος αρχαιοτήτων Κορινθίας κ. Κων/νος
Κίσσας, ο οποίος καλωσόρισε τον κόσμο και έκανε
μια σύντομη αναφορά στην ιστορικότητα και την αξία
του αρχαίου Θεάτρου. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο
στους παρευρισκόμενους πολιτικούς για έναν σύντομο χαιρετισμό.
Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Πελοπίδας
Καλλίρης, παίρνοντας το λόγο πρώτος, χαρακτήρισε
το μνημείο πολύ σημαντικό για την Κορινθία και σημείωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει οικονομική
κοιτίδα για την περιοχή με την προσέλκυση επισκεπτών και τουρισμού γενικότερα. Σημείωσε με έμφαση ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας θα σταθεί
αρωγός σε όλες τις προσπάθειες ανάδειξης του μνημείου, που γίνονται και κατέληξε τονίζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος
αναφέρθηκε σύντομα στο ιστορικό των ενεργειών
που έχουν γίνει για την ανάδειξη του μνημείου. «Οι
πρώτες προσπάθειες» είπε «έγιναν το 2011, συντονισμένα με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και

με την αμέριστη βοήθεια του τότε αντιπεριφερειάρχη
Κορινθίας κ. Δέδε». Στη συνέχεια εξήρε το ρόλο του
Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Κίσσα τον οποίο χαρακτήρισε ως «εγγυητή» του έργου και των εργασιών που
εκτελούνται. «Σήμερα», τόνισε «περνάμε στο επόμενο βήμα, στην οριστική μελέτη για την ανάδειξη και
αποκατάσταση του μνημείου». Ο δήμαρχος Σικυωνίων κατέληξε στο σύντομο χαιρετισμό του με την διαβεβαίωση ότι πολύ σύντομα το θέατρο θα αποδοθεί
στο κοινό ενώ στο τέλος του λόγου του, έδωσε και
την είδηση: Ο δήμος Σικυωνίων ετοιμάζει πρόταση
την οποία θα καταθέσει στο Υπουργείο Πολιτισμού
για τη δημιουργία Μουσείου του Λύσιππου στις αποθήκες ΑΣΟ.
Παρών στην εκδήλωση ήταν ο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών κ. Γιώργος Δέδες
ο οποίος παίρνοντας με τη σειρά του το λόγο έδωσε
συγχαρητήρια σε όλους όσοι κατάφεραν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους, πραγματοποιώντας την ανάδειξη του μνημείου. Το έργο τόνισε άρχισε να παίρνει
σάρκα και οστά χάρη στην άριστη συνεργασία δήμου
Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Εμείς, κατέληξε, θα είμαστε εδώ και
θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες.
Τέλος, το λόγο πήρε ο βουλευτής Κορινθίας κ.
Γιώργος Τσόγκας ο οποίος ανέφερε ότι το αρχαίο
θέατρο Σικυώνος αποτελεί πυρήνα έλξης τουρισμού
και επισκεπτών ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και δεσμεύτηκε ότι ως βουλευτής Κορινθίας θα
υποστηρίξει οτιδήποτε υποβληθεί ως πρόταση στο
Υπουργείο για την ανάδειξή του.
Οι εργαζόμενοι στο μνημείο αρχαιολόγοι αφού
έκαναν μια σύντομη παρουσίαση του μνημείου, έδωσαν το λόγο στον αρμόδιο μηχανικό ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη για την αποκατάσταση του θεάτρου.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο κοινό οι οποίοι
έκαναν ερωτήσεις και προτάσεις για την ανάδειξη και
αποκατάσταση του μνημείου.

Ενδιαφέρουσα πρόταση

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Χρήστος
Κελλάρης, μηχανικός, γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών "Ο Λύσιππος". Ο κ. Κελλάρης πρότεινε έως ότου το θέατρο αποκατασταθεί
και αποδοθεί και πάλι στο κοινό για παραστάσεις
και εκδηλώσεις, να τοποθετηθεί ένα λυόμενο θέατρο στον περιβάλλοντα χώρο όπου θα μπορούν να
ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις. Ο έφορος Αρχαιοτήτων κ. Κίσσας φάνηκε αιφνιδιασμένος από την
πρόταση, ωστόσο από την τοποθέτησή του διαφάνηκε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια.
Μάλιστα, μια άλλη αρχαιολόγος που πήρε το λόγο
λίγο αργότερα, αναφέρθηκε σε ανάλογη περίπτωση
που είχε τοποθετηθεί σιδερένιο θέατρο μπροστά από
το αρχαίο θέατρο Δωδώνης και το οποίο σήμερα
αποτελεί πρόβλημα για την αισθητική της περιοχής,
αφού παραμένει άχρηστο και αχρησιμοποίητο.
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Σπ. Σταματόπουλος δήμαρχος Σικυωνίων: «Κινητήρια
δύναμη ανάπτυξης για την περιοχή το αρχαίο θέατρο»
Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος
αναφέρθηκε στην εκδήλωση και στις
προσπάθειες της δημοτικής αρχής για
την ανάδειξη του θεάτρου:
«Από την αρχή της θητείας μας ως
δημοτική αρχή το αρχαίο θέατρο Σικυώνος αποτέλεσε σημείο αναφοράς
με τεράστιο πολιτισμικό και αναπτυξιακό αντίκρισμα. Είναι πεποίθησή μας
ότι το ξεχωριστό αυτό αρχαίο μνημείο
μπορεί να γίνει, για τους σύγχρονους
Σικυώνιους, κινητήρια δύναμη ανάπτυξης αφού, για όλη την οικουμένη,
είναι ένα πολύτιμο κειμήλιο, πόλος
τουριστικής έλξης, που γύρω του μπορούν να αναπτυχθούν τόσο μια σειρά
από πολιτιστικές – θεατρικές δράσεις
όσο και ένα πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό για την παρούσα
δημοτική αρχή υπήρξε πρωταρχικό και
μείζον ζήτημα η αποκατάστασή του.
Έτσι λοιπόν, ρίξαμε τεράστιο βάρος
στο συντονισμό των προσπαθειών για
την ανάδειξη και ανασκαφή τόσο στο
αρχαίο θέατρο όσο και στον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Η βούλησή
μας αυτή βρήκε υποστήριξη στο πρόσωπο του Εφόρου Αρχαιοτήτων Κορινθίας κ. Κων/νου Κίσσα, του οποίου
η παρουσία αποτελεί εγγύηση, αλλά
και στο πρόσωπο του τότε αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Γιώργου Δέδε.
Έως ώρας έχουμε χρηματοδοτήσει
με 100.000 € από ιδίους πόρους τις
εργασίες που γίνονται, ενώ είμαστε
έτοιμοι να προχωρήσουμε και να εντάξουμε το έργο σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παράλληλα, ακολουθούμε μια
πολιτική ανάδειξης του μνημείου ώστε
να ευαισθητοποιήσουμε και να προ-

Πάνω: Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος συνομιλεί με
τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Γ. Δέδε
και τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη.
Κάτω: Το φεγγάρι ολόγιομο προέβαλε ολόφωτο πίσω από το αρχαίο θέατρο
κλέβοντας την παράσταση!

σελκύσουμε κι άλλες πηγές χρηματοδότησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να
σημειώσουμε την άμεση ανταπόκριση

της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που χρηματοδοτεί το έργο με άλλες
100.000€.

Η πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι το έργο να αναδειχθεί και να προστατευθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
διότι αποτελεί μια μοναδική πολιτιστική
κληρονομιά που πρέπει να αποδοθεί
στις νεότερες γενιές. Δεν επιθυμούμε να προσφύγουμε σε βιαστικές και
πρόχειρες λύσεις που μακροπρόθεσμα
μπορεί να αποτελέσουν πηγή αλλοτρίωσης του φυσικού χώρου και βλάβης
του μνημείου. Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει
σωστά, στο πλαίσιο που προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία και το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι
πέραν του θεάτρου πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η συνολική ανάδειξη
του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας
Σικυώνας. Έτσι στον περιβάλλοντα χώρο-οικισμό της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πόλης γίνονται ανασκαφές, μετά
από 70 χρόνια σιωπής της αρχαιολογικής σκαπάνης, για 3η χρονιά φέτος
από τον καθηγητή αρχαιολόγο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννη Λώλο,
τις οποίες χρηματοδοτεί ο δήμος μας.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο
στόχος μας για τη δημιουργία Μουσείου του Λύσιππου στις αποθήκες ΑΣΟ
παραμένει αταλάντευτος αφού έχουμε
ήδη υποβάλει πρόταση στο ΕΣΠΑ για
χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση», κατέληξε ο
δήμαρχος, «σ’ αυτούς τους χαλεπούς
καιρούς, από ιδίους πόρους έργων και
μελετών ανασκαφών, αποκάλυψης και
ανάδειξης των μνημείων του δήμου
μας, αποδεικνύει έμπρακτα την τεράστια σημασία που δίνουμε σ’ αυτή την
πτυχή οικονομικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης της περιοχής μας».

Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα
ΥΠΟΚ.: Κιάτο, Ελ. Βενιζέλου 15. τ/f: 27420

22153, κιν.: 6942 846414
ΈΔΡΑ: Λάκκοι Βασιλικού, τηλ. 27420 26969
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

12 Πολιτισμός

ΕΥΡΙΠΊΔΗ ΕΚΆΒΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Στη μοναξιά της Σικυώνας
Πρόσφατα, πολύς λόγος έγινε για τη
συμβολική κίνηση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, να επιτρέψει στο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου την παρουσίαση
της τραγωδίας Εκάβη του Ευριπίδη στο
πάλαι ποτέ μαρμάρινο και σήμερα ερειπωμένο αρχαίο θέατρο της Πάρου για
δύο παραστάσεις στο φως της ημέρας.
Ο αρχαιολόγος προϊστάμενος της
Υπηρεσίας κ. Δημήτρης Αθανασούλης
που υλοποίησε αυτήν την πρωτοβουλία
τονίζει σε συνέντευξή του χαρακτηριστικά: «Θέλαμε να στρέψουμε τα φώτα
της δημοσιότητας στο θέατρο προκειμένου να αναστηλωθεί και να γίνει επισκέψιμο».
Συμπτωματικά η τραγωδία Εκάβη,
παρουσιάστηκε την ίδια χρονική περίοδο στη Σικυώνα από την θεατρική Σκηνή του «Λύσιππου». Στον περιβάλλοντα
χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος
ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, αγριόχορτα,
χρυσαφένια γαϊδουράγκαθα, ολόλευκα
πλαστικά καθίσματα, πλήθος συμπαθητικά ζωΰφια, στην αυτοσχέδια ορχήστρα και με ικανή ποσότητα μορίων
σκόνης.
Ωστόσο πραγματοποιήθηκε. Παρά την
απογευματινή βροχούλα την καιρική
αστάθεια και την χαμηλή θερμοκρασία.
Άφησε καλές εντυπώσεις και ικανοποίησε γενικώς όσους παραβρέθηκαν, ακόμα και εκείνους που επί διώρο παρακολούθησαν την παράσταση όρθιοι.
Αποτέλεσε τη μοναδική για το καλοκαίρι του 2016 πολιτιστική εκδήλωση
στον Αρχαιολογικό χώρο. Επέδρασε ως
υπόμνηση και ερέθισμα της μακροχρόνιας προσπα΄θειας καθέρωσης μόνιμης
διεθνούς διοργάνωσης για την Αρχαία
Τραγωδία που θα αξιοποιεί και την ιστορική παραδοχή των «τραγικών χορών
της Σικυώνας» στην αρχαιότητα και την
ισχυρή εκδοχή της γέννησης της τραγωδίας, «από τον πρώτο τραγωδοποιό
Σικυώνιο Επιγένη», σύμφωνα με όσα
αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο Αριστοτέλης,
το Λεξικό Σουΐδα, η Παλατινή Ανθολογία και πολλές άλλες αρχαίες πηγές.

Η Εκάβη παρουσιάστηκε σε σύγχρονη απόδοση Κ.Χ. Μύρη, διδασκαλίασκηνοθεσία-μουσική επιμέλεια Γιώργου Καρβουντζή, σκηνογραφία Στέλιου
Κοντζαμανόγλη και κοστούμια Σωτηρίας Ζήση. Δραματουργική επεξεργασία
Μαρίας Φάγκρα. Με δωρεάν είσοδο για
το κοινό και με εθελοντική εργασία και
συνεργασία πολλών συμπολιτών και
κυρίως όλων των συντελεστών του
έργου.
Όλα τα μέρη της τραγωδίας υπηρετήθηκαν σωστά από τις πάρα πολύ καλές
έως άριστες ερμηνείες των ηθοποιών
που υποδύθηκαν τα κύρια πρόσωπα
του έργου αλλά και από το σύνολο των
μελών του 15μελούς χορού, ο οποίος
κέρδισε με την αγωνιώδη εγρήγορσή
του τον μόχθο του και τον αυθόρμητο
και αυτόβουλο συντονισμό του, λαμπρές εντυπώσεις.
Καθηλωτική υπήρξε για το κοινό η
απόδοση των ερμηνευτών σε άρρηκτη
συνεργασία και ισορροπημένο συνδυασμό όλων των επιμέρους στοιχείων του
θεάματος. Καλά δουλεμένες εκφραστικές λεπτομέρειες, άριστες συνδέσεις
των επεισοδίων εξαιρετικά λυρικά μέρη
και υποκριτικός παλμός σπάνιος, βοήθησαν ώστε ο τραγικός λόγος του Ευριπίδη να υψωθεί στο πραγματικό του
μέγεθος και η ανάπτυξη της δραματικής

ΓΡΑΦΕΙΑ

σύγκρουσης να ανελιχθεί σωστά και να
αγγίξει τις καθαρτήριες τραγικές διαστάσεις.
Πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους γνωστοί καλλιτέχνες και αρκετοί άνθρωποι
του πνεύματος ανέβηκαν το όμορφο
δειλινό έως το Αρχαίο Θέατρο και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό την καλλιτεχνική προσπάθεια με επαίνους για το
συνολικό αποτέλεσμα.
Έλαβαν μέρος:
Πολύδωρος: Άγγελος Δήμου, Εκάβη: Μελίνα Κρητικού, Πολυξένη: Βλασία Στυμφαλιάδη, Οδυσσέας: Λευτέρης
Αχμέτης [Δημήτρης Δέδες], Ταλούβιος:
Μάριος Στεφανιδέλης, Θεράπαινα: Γεωργία Παπακωνσταντίνου, Αγαμέμνων:
Βλάσης Καλογεράκης, Πολυμήστωρ:
Βαγγέλης Λούτας, Χορός: Ανδρικοπούλου Γιώτα, Δέδε Μαρία, Θανασοπούλου
Μαρίνα, Καλλίρη Μαρία, Καρβουντζή
Κατερίνα [Λίγκα Μαρία], Μιχαλοπούλου
Κατερίνα, Ντούμα Μαρία, Πάππα Βασιλεία [Σαρχάνη Γωγώ] [Σετρέτερ Λυδία],
Τομαρά Αναστασία, Σολωμού Μαριλένα, Φάγκρα Μαρία, Χουσελά Άλκηστις.
Παιδιά Πολυμήστορα: Αργυρώ Καμπίτη, Κομποθανάση Δήμητρα. Στρατιώτες: Πανούσης Γιώργος, Αχπαντζίδης
Κυριάκος, Δέδες Δημήτρης, Μαυραγάνης Φάνης, Ανδρικόπουλος Κώστας,
Μεταξάς Κώστας.

Η παράσταση Εκάβη παρουσιάστηκε
επίσης, στο κατάμεστο Ανοιχτό Θέατρο
Ξυλοκάστρου «Βασίλης Γεωργιάδης»
με μεγάλη επιτυχία.
Οι σημερινές εξελίξεις των ανασκαφών
στο σύνολό τους και η αναζήτηση πόρων
για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου, αναμφίβολα είναι ένα παρήγορο
σημάδι και ένα σημαντικό βήμα προόδου.
Οποιαδήποτε προώθηση δράσης, σχεδιασμού ανάδειξης και αξιοποίησης του Αρχαίου Θεάτρου ειδικότερα, έχει απόλυτη
αξία. Όμως θα είναι χρονοβόρα εν μέσω
κρίσης, και απαιτεί όπως είναι νοητό σημαντικά χρηματικά ποσά. Αντικειμενικά
δεν μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να
επουλωθεί η τρωθείσα επισκεψιμότητα του Μουσείου και η υποχώρηση της
μεγάλης δημοσιότητος, πολύ πέραν της
Ελλάδος, που αξιώθηκε η Σικυώνα τα
χρόνια που βρέθηκε στο προσκήνιο των
διεθνών καλλιτεχνικών κατακτήσεων
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Χρήσιμον είναι, η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο κ. Περιφερειάρχης με τους
ειδικούς συνεργάτες του, που δύνανται,
να αναλάβουν πρωτοβουλία και με τη
σύμφωνη γνώμη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας να πράξουν ότι και πριν
λίγα χρόνια, όταν ωφέλησαν και εξύψωσαν από κάθε άποψη τη Σικυώνα και τη
Χώρα.
Να τοποθετήσουν ένα αξιοπρεπές και
ασφαλές λυόμενο θέατρο στον Αρχαιολογικό χώρο ώστε να φιλοξενούνται τους
καλοκαιρινούς μήνες, παραστάσεις ποιότητος μεγάλων δημιουργών της Τέχνης
με εγνωσμένο κύρος. Το καλλιτεχνικό
έργο των οποίων και η αίγλη του ονόματός τους θα αποτελεί πολύτιμο κίνητρο
προσέλευσης κοινού και επισκεπτών
και κυρίως θα λειτουργεί ως διαβατήριο
ποιότητας διευκολύνοντας τα μέγιστα ως
προς την ταχύτερη προώθηση του στόχου αναστήλωσης και αποκατάστασης
των αρχαίων μνημείων.
Καλλιόπη Παπαδά

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089
e-mail: info@rapgroup.gr

Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131

ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

www.rapgroup.gr

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ECORAP

ΡΑΠEΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ERMIONIDAS P.C.

ΚΔΑΥ
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

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

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300
ΚΙΝ: 6951 975353

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Έρχεται ο «Φον Δημητράκης» στις 28/10
Την απολαυστική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά "Φον Δημητράκης" θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε φέτος το χειμώνα από τη Θεατρική
Ομάδα της "Νέας Διάπλασης" Μπολατίου. Η παράσταση είναι στο τελικό στάδιο προετοιμασίας, καθόλα έτοιμη, να
παραδοθεί στο κοινό. Η πρεμιέρα αναμένεται συμβολική αφού προγραμματίζεται για την εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου.

Η

Νέα Διάπλαση Μπολατίου στις 28
Οκτωβρίου του 2016 θα ξεκινήσει τις
παραστάσεις με το κορυφαίο νεοελληνικό έργο «Φον Δημητράκης» του Δ.Ψαθά
σε σκηνοθεσία Άννας Ρότσιου από τη Θεατρική της ομάδα «Θάνος Καλαντζής» στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου.
Ο « Φον Δημητράκης» του Δ.Ψαθά αν και
γράφτηκε και παρουσιάστηκε αμέσως μετά
την κατοχή παραμένει ένα κείμενο δυνατό και
ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας που η νέα
τάξη πραγμάτων ασκεί κυριαρχικές τάσεις
στην πατρίδα μας.
Η σάτιρα και το πικρό πολιτικό χιούμορ του
Δ. Ψαθά δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.
Οι «Φον Δημητάκηδες» δεν έπαψαν ποτέ να
υπάρχουν και η παράσταση μας διδάσκει και
μας παιδαγωγεί πολιτικά…ώστε να μην τους
ακολουθούμε αλόγιστα!!!
Η Νέα Διάπλαση υπό την καθοδήγηση της
Άννας Ρότσιου και υπό το εξαιρετικό σκηνικό
που σχεδίασε και ζωγράφισε η Βούλα Παρασκευά που κατασκεύασε ο Δημήτρης Κοίνης,
με ζωντανή μουσική από τον Πέτρο Παπά και
την τεχνική υποστήριξη του Γιώργου Καλλιανιώτη, για δέκατη χρονιά πλέον συνεχίζει
σαν ομάδα και σαν σύλλογος παλεύοντας για
αυτό που αγαπάνε…και είμαστε βέβαιοι ότι
για άλλη μια φορά ότι θα φανούν αντάξιοι των
προσδοκιών μας.
Στο ρόλο του Φον Δημητράκη ο Γιάννης
Πάτσιος, την κόρη του κάνει η Γεωργία Δαρσινού, τη σύζυγο του Φον Δημητράκη η Σόφη
Ανδρικοπούλου, ο Πάνος Δημάκης είναι ο
κ.Ζαρλάς, τον Λεωνίδα κάνει ο Μπάμπης Αν-

Όλος ο θίασος επί σκηνής στο εξαιρετικό σκηνικό της Βούλας Παρασκευά πλαισιώνει τον "Φον Δημητράκη"

ΕΝΑ ΤΡΟΜΕΡΟ
ΑΔΕΛΦΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ

Ο Φον Δημητράκης (Γιάννης Πάτσιος) με τη γυναίκα του (Σόφη Ανδρικοπούλου)
και την κόρη του (Γεωργία Δαρσινού).

 Μπάμπης Ανδρι-

κόπουλος και Γιάννης
Πάτσιος, αδέλφια για τις
ανάγκες της παράστασης,
έχουν ταυτιστεί με τους
ρόλους τους και αποδίδουν
μοναδικά τους χαρακτήρες.
Περιμένουμε με ανυπομονησία να τους δούμε στο
θεατρικό σανίδι!

δρικόπουλος, τη Φωφώ η Αφροδίτη Καπετάνου, την Ιουλία η Ελένη Παπαγεωργίου,
ο Θοδωρής Τάτσιος είναι ο Γιάννης, ο Τζίμης
Κουσουλός κάνει τον Σεραφείμ, ο Δημήτρης
Κοίνης και ο Κώστας Καλλίθρακας είναι οι
χωροφύλακες, και ο Βαγγέλης Κωστάκης

και ο Χρήστος Πανάς οι πελάτες!!! Απολαύστε τους από την 28η Οκτωβρίου και μετά
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου!!!
Καλή μας θέαση λοιπόν και καλή επιτυχία
ευχόμαστε νέα θεατρική προσπάθεια της
Νέας Διάπλασης!!!

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευμένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ο Φον Δημητράκης (Γιάννης Πάτσιος) με τον κ. Ζαρλά (Πάνος Δημάκης).

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μικρά και διάφορα
Ξεκινά η πληρωμή
των δικαιούχων
του Κοινωνικού
Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
Ενημερώνουμε τους δικαιούχους
του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) του
Δήμου μας ότι, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υπουργείου
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
εκδόθηκε την 19/9/2016, η πρώτη
πληρωμή θα πραγματοποιηθεί
κατά το τελευταίο πενθήμερο
του Σεπτεμβρίου. Οι δικαιούχοι
των οποίων οι αιτήσεις
εγκρίθηκαν κατά το μόνα Ιούλιο,
θα λάβουν την εισοδηματική
ενίσχυση που αντιστοιχεί στο
νοικοκυριό τους για δύο μήνες
(Αύγουστο και Σεπτέμβριο),
ενώ οι δικαιούχοι των οποίων
οι αιτήσεις εγκρίθηκαν κατά το
μήνα Αύγουστο θα λάβουν την
εισοδηματική ενίσχυση που
αντιστοιχεί στο νοικοκυριό τους
για το μήνα Σεπτέμβριο.
Περισσότερες πληροφορίες
για τη διαδικασία παραλαβής
της προπληρωμένης κάρτας
από τους δικαιούχους ΚΕΑ
ανάλογα με την τράπεζα που
έχουν δηλώσει, περιγράφεται
στην αναλυτική ανακοίνωση που
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου Σικυωνίων στην
ενότητα «Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης»:
http://www.kiato.gov.gr/kea.

Πραγματοποιήθηκε ο κολυμβητικός
διάπλους της Διώρυγας

■■ Για πρώτη φορά από το 1893, που άνοιξε η διώρυγα της Κορίνθου, πραγματοποιήθηκε ένας κολυμβητικός αγώνας, με τους μετέχοντες να διασχίζουν από φάρο σε φάρο
τα 6,346 χιλιόμετρα του στενού θαλασσινού διαδρόμου. Μετείχαν 375 άτομα και τερμάτισαν όλοι, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε σε κάτι λιγότερο από δύο ώρες. Ο
τερματισμός ήταν μέσα στο νερό, με ειδικά διαμορφωμένη αψίδα μέτρησης χρόνου.
Υπήρχαν 14 ηλικιακές κατηγορίες και στους 14 νικητές κάθε κατηγορίας απονεμήθηκαν συλλεκτικά ξύλινα κύπελλα με αρίθμηση.

Σπάρταθλον 2016

Tραυματίστηκε
σοβαρά κυνηγός
στο Φενεό
Σοβαρός τραυματισμός κυνηγού
υπήρξε το Σάββατο το πρωί στην
ευρύτερη περιοχή του Φενεού
Κορινθίας, στα σύνορα με την
Αρκαδία.
Ο άτυχος άνδρας, που κυνηγούσε
αγριόχοιρους, τραυματίστηκε
στο στήθος, αλλά ευτυχώς
έχει αποφύγει το κίνδυνο και
νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό
Νοσοκομείο Τρίπολης.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης
και μέλος της Κυνηγητικής
Ομοσπονδίας Πελοποννήσου,
Γιώργος Ρουμελιώτης, σε
τηλεφωνική επικοινωνία που
είχε μαζί του το Καλημέρα
Αρκαδία, είπε: «Έχει μαλλιάσει η
γλώσσα μου να προσέχουμε που
πυροβολούμε. Υποχρεωτικά το
πορτοκάλι γιλέκο. Μην ξεχνάμε
ότι το όπλο δουλειά του είναι να
σκοτώνει. Όχι άλλα θύματα, όχι
άλλοι τραυματισμοί.

■■ Για 34η χρονιά πραγματοποιήθηκε το "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ" ο επικός υπερμαραθώνιος των
246 χλμ της διαδρομής Αθήνα-Σπάρτη, σε ανάμνηση της πορείας του Φειδιππίδη το
490 π.Χ. για να ειδοποιήσει τη Σπάρτη για τον περσικό κίνδυνο. Φέτος ο Πολωνός
Andrej Radzikowsky ήταν ο μεγάλος νικητής αφού έφτασε πρώτος στο άγαλμα του
βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη, με χρόνο 23 ώρες και 2 λεπτά.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Κέντρο
Ενημέρωσης και
Υποστήριξης
Δανειοληπτών για
τα κόκκινα δάνεια
στην Κόρινθο
Με χρηματοδότηση του
ΕΣΠΑ ύψους 15 εκατ. ευρώ
ξεκινούν οι διαδικασίες για τη
λειτουργία σε όλη τη χώρα των
30 Κέντρων Ενημέρωσης –
Υποστήριξης Δανειοληπτών
Τα ΚΕΥΔ επιδοτούνται με
κοινοτικά κονδύλι, ενώ
το υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
δημοσίευσε τη σχετική
πρόσκληση ώστε η Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους να υποβάλει
τις προτάσεις για το στήσιμο του
δικτύου σε 24 περιφερειακές
ενότητες. Η ΕΓΔΙΧ είναι
αρμόδια για τη λειτουργία
αυτών των κέντρων, όπως
αναφέρει σε δημοσίευμά της η
εφημερίδα Έθνος.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα
τα 30 ΚΕΥΔ θα λειτουργήσουν
από τον Ιανουάριο και θα
στελεχωθούν με 120 άτομα.
Στις αρμοδιότητές τους
περιλαμβάνεται η παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών
οικονομικής και νομικής
φύσεως για θέματα διαχείρισης
οφειλών.
Επίσης, ενημερώνουν
τους δανειολήπτες ως
προς τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους αναφορικά
με τις οφειλές τους. Συν τοις
άλλοις μεσολαβούν κατόπιν
αιτήσεων των δανειοληπτών
και συνδιαλέγονται με τράπεζες
προκειμένου να επέλθει
συμφωνία ρύθμισης της
πληρωμής των οφειλών.
Πού θα λειτουργήσουν τα
κέντρα:
Τρία στον κεντρικό τομέα
Αττικής, δύο στον βόρειο τομέα
Αθηνών και από ένα στον
δυτικό και νότιο τομέα Αθηνών.
Επίσης από ένα στην ανατολική
και δυτική Αττική και τον
Πειραιά.
Στη Θεσσαλονίκη θα
λειτουργήσουν τρία Κέντρα
και από ένα σε Έβρο, Καβάλα,
Ημαθία, Σέρρες, Κοζάνη,
Ιωάννινα, Λάρισα, Μαγνησία,
Εύβοια, Αχαϊα, Αιτωλοακαρνανία, Κόρινθο, Μεσσηνία,
Ρόδο, Ηράκλειο, Χανιά.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΤΣΑΜΗΔΕΣ

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

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

Χαρακτηριστικά είναι και τα όσα αναφέρει σε υπόμνημά του το
1986 ο πρώην Βουλευτής Θεσπρωτίας Στρατής Αθανασάκος: «Όπως
βεβαιώνουν οι ιστορικοί, αλλά και όπως είναι τοπικά παραδεκτό,
οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες είναι απόγονοι των Θεσπρωτών και
προέρχονται από τους κατά καιρούς εξισλαμισθέντες κατοίκους της
περιοχής».

Η Ανθελληνική δράση τους

Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο οι Τσάμηδες στην πολιορκία των Ιωαννίνων ήταν ενταγμένοι στον τουρκικό στρατό, σύμφωνα άλλωστε
και με τα ενδεικτικά κρυπτογραφήματα των ελληνικών υπηρεσιών.
Μετά τους βαλκανικούς πολέμους ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα.
Από τότε δεν παρέλειπαν καμία ευκαιρία διεθνούς περιπλοκής για
να συμμαχήσουν με τον εχθρό και να βλάψουν την χώρα μας.
Αργότερα, βάσει της συνθήκης της Λωζάννης του 1923 αυτοί οι Αλβανόφωνοι Μουσουλμάνοι της Θεσπρωτίας κρίθηκαν ως ανταλλάξιμοι. Όμως η τότε κυβέρνηση του στρατηγού και δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου δεν τους έστειλε στην Αλβανία για πολιτικούς
λόγους, ελπίζοντας ότι η χειρονομία αυτή θα είχε θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις μας με
την Αλβανία και εξαιτίας της επέμβασης της Ιταλίας με τη Δήλωση Ρούφου (1925), παρά
την επιθυμία των ιδίων που επιθυμούσαν να μεταβούν στην Τουρκία. Από τότε άρχισε
να αναπτύσσεται σε αυτούς αλβανική συνείδηση, η οποία καλλιεργούνταν επιμμελώς με
στόχο την δημιουργία στην Θεσπρωτία αλβανικής μειονότητας.

Περίοδος Ιταλο-Γερμανικής Κατοχής

Την περίοδο της Κατοχής οι Τσάμηδες εκδηλώθηκαν ως Αλβανοί, συνεργάστηκαν αρχικά
με τους Ιταλούς (1941–1943) και εν συνεχεία με τους Γερμανούς (1943–1944), με στόχο
να εξοντώσουν τον χριστιανικό πληθυσμό της Ηπείρου. Στην Ήπειρο ζούσαν τότε 20.000
περίπου αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι, τους οποίους αποκαλούσαν «Τουρκοτσάμηδες».
Οι Τσάμηδες κατοικούσαν στο νομό Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στις περιφέρειες
Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Φιλιατών και Παραμυθίας, τις οποίες αυτοαποκαλούσαν
«Τσαμουριά». Προσδοκούσαν τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας που θα περιλάμβανε
ολόκληρη την Ήπειρο μέχρι την Πρέβεζα και στόχος τους ήταν αρχικά να ανεξαρτητοποιηθούν και εν συνεχεία θα ζητούσαν την ενσωμάτωσή τους στο αλβανικό κράτος. Αρχηγοί
τους εμφανίζονταν τα αδέρφια Νουρί και Μαζάρ Ντίνο Μπέη, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει
τον Ιούλιο του 1942 την Αλβανική Εθνική Επιτροπή (K.S.I.L.I.A - ΞΙΛΙΑ) δηλαδή ένα αλβανικό σύστημα πολιτικής διοικήσεως με 14 τάγματα, έχοντας ως κύριο στόχο τους την
εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή της Θεσπρωτίας.
Τον Νοέμβριο του 1940 κατά την σύντομη Ιταλική επίθεση και προέλαση του Ιταλικού
στρατού στα ελληνικά εδάφη, ένοπλοι Τσάμηδες τάχθηκαν στο πλευρό των Ιταλών, ενώ ο
τοπικός τσάμικος πληθυσμός τους υποδεχόταν πανηγυρικά.Τότε σημειώθηκαν οι πρώτες
λεηλασίες και επιθέσεις εναντίον χριστιανικών χωριών και του άμαχου ελληνικού πληθυσμού. Μετά την αντεπίθεση της Ελλάδος και την υποχώρηση των Ιταλών, οι Τσάμηδες
έφυγαν προς την Αλβανία και επανήλθαν μετά την συνθηκολόγηση της κυβερνήσεως Γ.
Τσολάκογλου και την κατοχή της Ελλάδος από τις δυνάμεις του Άξονα.
Το καλοκαίρι του 1943, μετά την συνθηκολόγηση των Ιταλών, συνεργάστηκαν με τους
Γερμανούς κατακτητές, που τους υπόσχονταν και αυτοί (όπως οι Ιταλοί) ανεξαρτησία. Οι
καταδρομείς της γερμανικής μεραρχίας Εντελβάϊς έκαναν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τους Τσάμηδες στη Θεσπρωτία, για να καταστρέψουν τα χωριά εκείνα που θεωρούσαν ότι ενίσχυαν τους Έλληνες αντάρτες.
Οργανώθηκε τότε η αλβανική τζανταρμερία (χωροφυλακή) των Τσάμηδων η οποία ήταν
ένα ειδικό στρατιωτικό τμήμα των Τσάμηδων δηλαδή μια μονάδα αλβανικής φασιστικής
εθνοφυλακής, που φορούσε γερμανικές στρατιωτικές στολές και περιβραχιόνιο με την
λέξη «Τσάμης» και το σύμβολο της σβάστικας.Στόχος τους, πέρα βεβαίως από το πλιάτσικο,ήταν η αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης της Θεσπρωτίας δια της εξοντώσεως του
ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή.
Ο Μαζάρ Ντίνο είχε την πλήρη στήριξη των Γερμανών διοικητών και όταν έφτασε η ώρα
της εξόντωσης των προκρίτων της Παραμυθιάς (εκτελέστηκαν 49 επιφανείς κάτοικοι της
πόλης) την 29η Σεπτεμβρίου του 1943, ξεκίνησε τις συλλήψεις συνοδευόμενος από Γερμανό αξιωματικό.
Ιδιαιτέρως σημαντικά πρός λύπην των Τσάμηδων είναι τα όσα αναφέρει ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθ. Γκόντοβος, ο οποίος ερεύνησε τα γερμανικά αρχεία
και εντόπισε σημαντικά ντοκουμέντα. Σε ένα απο αυτά που περιλαμβάνει στρατιωτική
διαταγή της Γερμανικής διοίκησης Ηπείρου αναφέρεται: «...Ο πρόεδρος του Εθνικού Αλβανικού Συμβουλίου της Τσαμουριάς, Μαζάρ Ντίνο από την Παραμυθιά, είναι διοικητής
του αλβανικού λόχου της Τσαμουριάς. Βρίσκεται στην υπηρεσία του Γερμανικού στρατού.
Παρακαλούνται οι υπηρεσίες να παρέχουν στο εν λόγω πρόσωπο στήριξη και αρωγή».
Συνεχίζεται

Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου
βράβευσε τους μικρούς κολυμβητές

Τ

ην Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου ο
Ναυτικός Όμιλος Κιάτου διοργάνωσε μια λαμπρή εκδήλωση
για να βραβεύσει τα παιδιά που συμμετείχαν στα θερινά τμήματα κολύμβησης που υλοποίησε το καλοκαίρι
του 2016.
Είναι η 8η συνεχής χρονιά που ο
Ν.Ο. Κιάτου διοργάνωσε σεμινάρια
κολύμβησης στο Κιάτο και η συμμετοχή παιδιών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς υλοποιήθηκαν
τρεις κύκλοι σεμιναρίων με πάνω
από 100 συμμετοχές παιδιών.
Στην κατάμεστη αίθουσα του Ν.Ο.
Κιάτου τα παιδιά παρέλαβαν τα βραβεία τους καταχειροκροτούμενα από
τους γονείς και τους φίλους τους δηλώνοντας υπερήφανα:
«Μπορώ και χωρίς μπρατσάκια!»
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Σικυωνίων
κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος
τόνισε τη συνεισφορά του Ν.Ο. Κιάτου στον αθλητισμό του τόπου και
συγχάρηκε τη διοίκηση για την πλούσια δράση του ιστορικού συλλόγου
που φέτος κλείνει 40 χρόνια λει-

τουργίας και προσφοράς στον τόπο.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν
επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Τάσος Λεονάρδος, οι
Αντιδήμαρχοι κ. Γιάννης Μυττάς και
Βασίλης Αλεξόπουλος, οι Πρόεδροι
των νομικών προσώπων του Δήμου
κ. Γιάννης Σωτηρόπουλος και Δημήτρης Ζάρκος, οι οποίοι βράβευσαν
τους μικρούς κολυμβητές, ευχήθηκαν ό,τι καλύτερο για το μέλλον του
συλλόγου και υποσχέθηκαν να είναι
κοντά στο Ναυτικό Όμιλο με κάθε
δυνατό τρόπο.
Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου ευχαρίστησε τους γονείς των
παιδιών για την εμπιστοσύνη που
τόσα χρόνια δείχνουν στο σύλλογο και υποσχέθηκε πολλές δράσεις
για μικρούς και μεγάλους. Παρά τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία που
περνάει η χώρα μας, ο Ν.Ο. Κιάτου
θα συνεχίσει να δίνει σε μικρούς και
μεγάλους ευκαιρίες για αθλητική
δραστηριοποίηση, αποδράσεις κοντά στη φύση, με σεβασμό στο περιβάλλον και μακριά από κάθε είδους
εθισμούς.
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΉΣ/
ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ

ΠΩΛEIΤΑΙ ή
ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ

απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ με άριστη γνώση
στη λήψη αίματος για εργασία
σε διαγνωστικό εργαστήριο
στην περιοχή της Βόχας.
Φόρμα αίτησης πρόσληψης στο
www.diagnosisvrachatiou.gr

νεόδμητο διαμέρισμα 50
τ.μ. στην παραλία Νεράντζας
(Βέλο), 50 μ. από τη
θάλασσα, με διαμέρισμα
στην Αθήνα. Τηλ.:
6976457556, Χριστίνα
Παπαντωνίου.

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)
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

ΠΩΛEIΤΑΙ στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΆΡ-

ΔΕΥΣΗΣ σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα
από τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιουρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα. Τιμή
ευκαιρίας 5000 €.

τηλ. 27420 34315, κιν.: 6980555522

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

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

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 μονοκατοικία 110 τετραγωνικά. Πρό
Γράνας Ζευγολατιού, απέναντι από
βενζινάδικο Φαρμάκη. τηλ. 27410

54955, κιν.: 6940440080

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από
συνταξιούχο αγρότη
ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΔΕΞΑΜΕΝΈΣ σε άριστη
κατάσταση, κατάλληλες για κάθε χρήση:
νερό, κρασί ή και καύσιμα. Χωρητικότητα:
2 και 2,5 τόνων. Τιμές
προσιτές.
Τηλ.: 6977096112,
κ. Μιχάλης, Βέλο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
σε κατάστημα ή
γραφείο
ή για φύλαξη παιδιών.
Τηλ. 6940 877925

ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές
λογικές. Τηλ. 6945 832094

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!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
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1ο Τουρνουά βόλεϊ
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ"
Ο Γ.Α.Σ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ και το Ν.Π.Δ.Δ ΑΝΕΛΙΞΗ
του Δήμου Βέλου-Βόχας διοργανώνουν το 1ο τουρνουά βόλεϊ με την επωνυμία «Γεώργιος Λιούντρης».
Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος δημάρχου Βόχας Γιώργου Λιούντρη. Οι αγώνες
θα γίνουν στο κλειστό «Γ. Τριαντάφυλλος» στις 7-8
Οκτωβρίου με τη συμμετοχή ακόμη του ΑΣΠ Κόρινθος, ΓΣ Απόλλων Ξυλοκάστρου, Ποσειδώνας Λουτρακίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί
ως εξής
Παρασκευή 7/10/2016
18:00 ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – Ποσειδώνας Λουτρακίου
(κορασίδες)
20:00 ΑΣΠ Κόρινθος – ΓΣ Απόλλων Ξυλόκαστρου
(κορασίδες)
Σάββατο 8/10/2016
17:00 τελικός κορασίδων – βραβεύσεις. Απονομή
τιμητικής πλακέτας στην οικογένεια Γεώργιου
Λιούντρη.
19:30 ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – Κύζικος Νέας Περάμου
(άνδρες) Μετά το τέλος του αγώνα θα δοθεί
αναμνηστική πλακέτα συμμετοχής στην νικήτρια ομάδα.

Ο Γιώργος Λιούντρης
Είχε γεννηθεί στο Βραχάτι από γονείς αγρότες.
Ήταν παντρεμένος με την Αικατερίνη Σαλαπάτα από
το Βοχαϊκό, και είχε έναν γιο, τον Παναγιώτη. Είχε
πλούσια αυτοδιοικητική δράση με αποκορύφωμα τη
δημαρχιακή του θητεία στο δήμο Βόχας (2006-2010).
Με πολλές και συνεχείς προσπάθειες κατάφερε να
εξασφαλίσει τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να
ολοκληρωθεί το Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος», το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη του.
Ήταν πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός και
εργαζόταν στον ΟΤΕ. Ο αθλητισμός αποτελούσε την
μεγάλη του αγάπη, αφού για πολλά χρόνια είχε ασχοληθεί με τον στίβο ενώ στα νιάτα είχε φορέσει την φανέλα του Παμβοχαϊκού στο βόλεϊ.
Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 έχασε τη μάχη που
έδινε αρκετό καιρό με την επάρατο νόσο σε ηλικία μόλις 62 ετών.

Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

- Χειρουργική ισχίου & γόνατος
- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις
- Μικροχειρουργική - Ορθοπαιδική Παίδων - Οστεοπόρωση

GRAPHIC DESIGN STUDIO

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

Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

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

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.
και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ.

Δέχεται με ραντεβού

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86 κιν. 6955.092.002
e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

Γνώμη
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bpaxati

STREET

volley

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βραχατίου το 1ο
τουρνουά STREET VOLLEY με την συμμετοχή παιδιών από όλη την περιοχή του
δήμου Βέλου-Βόχας.
Οι μικροί φίλοι του Παμβοχαϊκού είχαν
την ευκαιρία να φτιάξουν με την παρέα
τους μια ομάδα και να δοκίμασουν το ταλέντο τους στο άθλημα του βόλεϊ.
Δεν ήταν λίγα τα παιδιά που ενώ δεν
ασχολούνται με το βόλεϊ ξεδίπλωσαν το
ταλέντο τους, γεμίζοντάς τους διοίκουντες της ομάδας ελπίδες, ότι στην περιοχή μας υπάρχουν ταλέντα που μπορούν
να ενταχθούν στις υποδομές του συλλόγου.
Μια από τις εκπλήξεις της ημέρας ήταν
η συμμετοχή αθλητών απο το ανδρικό
τμήμα του Παμβοχαϊκού.

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Βαγγέλης Μπάρτζης στην ομιλία του ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν ώστε να
πραγματοποιηθεί αυτη η εκδήλωση και
δήλωσε βέβαιος ότι με την προσπάθεια
και την συνεισφορά όλων θα μπορέσει
να γίνει θεσμός στην πόλη του Βραχατίου.
Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν ο
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, ο Πρόεδρος του Ν.Δ.Π.Π
Ανέλιξη Ανδρέας Σιάχος, οι αντιδήμαρχοι
Μ. Καλλίρη και Λ. Τανισχίδης, δημοτικοί
σύμβουλοι και φυσικά πλήθος κόσμου.
Κατά την διάρκεια και μετά το τέλος
της εκδήλωσης η διοίκηση μοίρασε σε
όλα τα παιδιά αναψυκτικά και κρουασάν,
όπως επίσης και αναμνηστικά διπλώματα και καπελάκια με το σήμα της ομάδας.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΑΟΖ: Ήθελε αλλά δεν μπόρεσε…
Παναχαϊκή: Έπαιξε για την ιστορία της!
Τον Γενικό αρχηγό της Παναχαϊκής, Κώστα Κατσουράνη, βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος για τη συνολική συνεισφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ν

ικήτρια πέρασε η Παναχαϊκή από
το γήπεδο του Ζευγολατιού με
σκορ 0-2. Ο Α.Ο. Ζευγολατιού
υπό την τεχνική ηγεσία του Αντρέα Ζήκου -ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του- μπήκε δυνατά στα πρώτα
λεπτά του αγώνα και στο 5΄ δημιούργησε την πρώτη φάση, με την κεφαλιά του
Παινέση να περνά ψηλά άουτ από την
εστία του Βρονταρά.
Η απάντηση από πλευράς Αχαιών
ήρθε στο 15΄με τον Σιαλμά να βγαίνει
τετ α τετ με τον Τσέλιο, το πλασέ του
όμως αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα των «κυανόλευκων» να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Από το
σημείο εκείνο κι έπειτα το συγκρότημα
του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, ανέβασε
την απόδοση του και στο 23΄ απείλησε
εκ νέου με το σουτ του Πολυχρόνη αποκρούστηκε από τον Τσέλιο. Με το πέρας
της ώρας οι «κοκκινόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν, προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη του γκολ, ωστόσο
το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Βλάχος
μέσα από την περιοχή έφυγε ξυστά από
το δοκάρι του Τσέλιου.
Στην επανάληψη και πιο συγκεκριμένα στα πρώτα λεπτά η Παναχαϊκή έχασε
σημαντική ευκαιρία για το 0-1, το σουτ
όμως που επιχείρησε ο Σιαλμάς αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Σιγάλα.
Οι φιλοξενούμενοι αύξησαν σταδιακά
την πίεση τους προς τα καρέ του ΑΟΖ,
με στόχο να φτάσουν στο γκολ. Αυτό θα
μπορούσε να είχε συμβεί στο 71΄, το
σουτ όμως του Φωτάκη πέρασε συρτά
δίπλα από την εστία του Τσέλιου.
Στο 75΄ ο Ελευθεριάδης κέρδισε πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Ατματζίδη. Η φάση κόστισε στον Α.Ο. Ζευγολατιού την αποβολή του παίκτη λόγω
δεύτερης κίτρινης κάρτας. Το πέναλτι
εκτέλεσε εύστοχα ο Φωτάκης και έγραψε το 0-1. Μετά την εξέλιξη αυτή και
έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, η
Παναχαϊκή κατάφερε να ζευγαρώσει τα
τέρματα της στο 86΄ με τον Μωραϊτη,

Αριστερά: Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος απονέμει αναμνηστική πλακέτα στον Κώστα Κατσουράνη.
Δεξιά: Αναμνηστική φωτογραφία με τον επίτιμο πρόεδρο του ΑΟΖ Θάνο Πισιμίση, τον Κώστα Κατσουράνη και τον
δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο

Η πλέον καθοριστική φάση του αγώνα: Ο Φωτάκης έχει εκτελέσει το πέναλτυ και η μπάλα μόλις έχει ξεφύγει από τα
χέρια του Τσέλιου για να καταλήξει στα δίχτυα γράφοντας το 0-1.

διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το
τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (Αντρέας Ζήκος):
Τσέλιος, Χατζηστάμου (71΄Διαμαντόπουλος), Χουσελάς (90΄ Ρήγας), Ψαράκης, Ευθυμιάδης, Σιγάλας, Ατματζίδης,
Βιδάλης, Χρυσαφίδης (82΄ Τραικόφσι),
Παινέσης, Μαλαχάτης.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Οφρυδόπουλος): Βρονταράς, Χούσα, Βλάχος, Γκίνο, Μακρυδημήτρης, Ελευθεριαδης, Πολυχρονης
(88΄Σούλης), Λουμπραδέας,
Φωτάκης,
Κωνσταντινίδης
(68΄Μαστραντωνάκης), Σιαλμάς (63΄ Μωραίτης).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

Φάση έξω από τα καρέ της Παναχαϊκής από τους παίκτες του ΑΟΖ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

Ε
Α
ΜΕΝ

Α
Κ
Ι
Ν
ΛΛΗ

ΤΑ
Α
Ε
Ρ
Κ

ς
α
σ
α
ι
γ
ε
ς
μ
α
υ
μ
ο
α
ζ
ά
ίδ
μ
τ
ι
Α
ν
ο
Τ
ο
τ
Κ
ρ
ε
φ
ε
ι
μ
α
υ
κ
ΕΚΛΕ
ο
ν
ή
ά
χ
β
ο
ς
μ
σ
α
α
ο
σ
λ
ρ
ι
α
π
ζ
ν
έ
η
α
ν
π
ά
έ
α
ν
μ
ρ
ι
τ
η
ρ
υ
ο
ε
γ
τ
μ
γ
η
α
ε
ι
γ
καθ στή και
ς
έ
ι
δ
υ
ο
ω
χ
ι
ν
λ
γ
ς
ν
έ
η
κ
τ
ι
τ
σ
με
γευ
Γ
Ε
Λ
Ι
Π
Ε

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

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716

