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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ειδική εκδήλωση το πιστοποιητικό 
ΠΓΕ για τη φάβα Φενεού

σελ. 5

ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Λ Ι Α  Κ Α Ι  Τ Ο  Λ Α Δ Ι
Ορθές Πρακτικές στην Ελαιοσυγκομιδή, 

ελαιοποίηση και αποθήκευση του ελαιολάδου
Στο υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο Τζελέπη στο Καλέντζι

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας

Οι δήμοι Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων μέσα από τις Κοινωνικές δομές τους στηρίζουν και ενισχύουν 
πολλαπλά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με σειρά δράσεων όπως η παροχή τροφίμων, το κοινωνικό 

εισόδημα αλληλεγγύης και η λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου σελ. 2,4,9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

 ▶  Έργα σε εξέλιξη
 ▶  Ασφαλτοστρώσεις στο Βέλο
 ▶  Επίσκεψη του Αστυνομικού 
Διευθυντή Κορινθίας

Παλικαρίσια πρόκριση για τον ΑΟΖ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 ▶  Στις Βρυξέλλες ο δήμαρχος
 ▶  Πρόταση για την αξιοποίηση του 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής

σελ. 2

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μια αποκαλυπτική έρευνα για τις υδρομετρήσεις

Τελικά ποιος πληρώνει 
σ'αυτόν τον τόπο;

σελ. 6

σελ. 18

σελ. 8-9

σελ. 6-7



ΔΕΥΤΕΡΑ  17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016

2 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔήμος Βέλου-Βόχας

Έργα 
σε εξέλιξη
•	΄΄Εργα	 Αθλητικών	 Εγκατα-
στάσεων	στη	Δ.Ε	Βόχας΄΄.	Το 
έργο αφορά τον ηλεκτροφωτι-
σμό του Δημοτικού Γηπέδου στη 
Δημοτική Κοινότητα Ζευγολα-
τιού καθώς επίσης και την κα-
τασκευή των 2 νέων γηπέδων  
τέννις στον εξωτερικό χώρο 
του Κλειστού Γυμναστηρίου ΄΄Γ.
Τριαντάφυλλος΄΄ στη Δημοτική 
Κοινότητα Βραχατίου. Το έργο 
δημοπρατήθηκε  στο ποσό των 
230.000,00€ και συμβασιοποιή-
θηκε στο ποσό των 111.261,00€

•	΄΄Έργα	 ανάπλασης	 πεζοδρο-
μίων	 και	 οδοστρώματος	 στη	
Δημοτική	Κοινότητα	Βέλου΄΄ 
Το έργο αφορά την κατασκευή 
πεζοδρομίων επί της οδού ΑΧΕ-
ΠΑΝΣ στη Δημοτική Κοινότητα 
Βέλου και επισκευή της υφι-
στάμενης οδόστρωσης.  Το έργο 
δημοπρατήθηκε  στο ποσό των 
160.000,00€ και δόθηκε έκπτω-
ση 45% επί της δημοπράτησης.

•	΄΄Έργα	 δημοτικής	 οδοποιίας	
Βέλου΄΄. Το έργο αφορά επι-
σκευή των επικίνδυνων κεντρι-
κών καταβυθίσεων που προ-
ξένησε το αποχετευτικό δίκτυο 
σε οδούς της Δημοτικής Κοινό-
τητας Βέλου με την παράλληλη 
ασφαλτόστρωση αυτών.  Το 
έργο δημοπρατήθηκε στο ποσό 
των  60.000,00€ και δόθηκε έκ-
πτωση 6% επί της δημοπράτη-
σης.

60.000 € για τις 
ζημιές από τις έντονες 

βροχοπτώσεις
Με την αρίθμ.πρωτ.30421/5-10-2016 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  αποφασί-
στηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Βέ-
λου Βόχας με το ποσό των εξήντα χιλιά-
δων ευρώ (60.000,00 €) σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 
<<Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπι-
σης ζημιών και καταστροφών που προκα-
λούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α Α΄και 
Β΄βαθμού της Χώρας>>.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος ευχαριστεί ιδιαίτερα τη 
βουλευτή κα. Μαρία Θελερίτη και τους 
βουλευτές κ.κ. Γεώργιο Ψυχογιό, Γεώργιο 
Τσόγκα και Χρήστο Δήμα για την άμεση και 
έμπρακτη στήριξή τους  για την αντιμετώ-
πιση των καταστροφών που προκλήθηκαν 
από την τελευταία θεομηνία που έπληξε το 
Δήμο Βέλου Βόχας. 

Το ποσό των 60.000,00 € θα διατεθεί για 
την αποκατάσταση των ζημιών άμεσα.

Κοτόπουλα και είδη οι-
κιακής χρήσης σε 360 
οικογένειες μοίρασε 

ο Δήμος Βέλου Βόχας την 
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 
στα πλαίσια της εφαρμογής 
του Προγράμματος «Επισι-
τιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ 
FEAD)».

Τις ποσότητες των νω-
πών κοτόπουλων παρέλα-
βε το πρωί της Πέμπτης η 
Αρμόδια Αντιδήμαρχος –

υπεύθυνη του προγράμμα-
τος κα. Μαρία Καλλίρη και 
αμέσως ξεκίνησε η διανομή 
τους στους ωφελούμενους 
του προγράμματος.

Η Αντιδήμαρχος τόνισε 
ότι ο Δήμος Βέλου Βόχας 
στα πλαίσια του συγκεκρι-
μένου προγράμματος κα-
θώς επίσης και στα πλαίσια 
της λειτουργίας του κοινω-
νικού παντοπωλείου κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια για την ενίσχυση των 
ευπαθή ομάδων του Δήμου 
Βέλου Βόχας.

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 210 πράσινων 
κάδων απορριμμάτων (110 μεγάλοι και 100 
μικροί) από το Δήμο Βέλου Βόχας.

Από την ερχόμενη εβδομάδα το συνεργείο κα-
θαριότητας θα αρχίσει να αντικαθιστά του κα-
τεστραμμένους και φθαρμένους κάδους και να 
τοποθετηθεί τους καινούριους, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του τμήματος καθαριότητας, στη 
διαρκή προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών.

Τα προβλήματα - που είχαν δημιουργηθεί από 
κακοτεχνίες παλαιότερου έργου - στην εσωτε-
ρική οδοποιία της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου 

και ταλαιπωρούσαν τους συνδημότες μας, σιγά σιγά 
διορθώνονται οριστικά.

Η επέμβαση δεν αφορά μόνο επιφανειακή ασφαλ-
τόστρωση αλλά και ενίσχυση με σύγχρονες τεχνι-
κές του υπεδάφους ώστε η λύση να είναι μόνιμη.

Επίσκεψη του αστυνομικού διευθυντή 
Κορινθίας στο δήμο Βέλου-Βόχας

Μετά από πρόσκληση 
του Δημάρχου Βέλου 
Βόχας κ. Αννίβα Παπα-
κυριάκου, ο Διευθυντής 
Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Κορινθίας - Ταξίαρ-
χος- κ. Φωτόπουλους 
Ευάγγελος επισκέφθηκε 
σήμερα Πέμπτη 6 Οκτω-
βρίου το Δημαρχείο στο 
Ζευγολατιό.

Στην συνάντηση πα-
ραβρέθηκαν επίσης 
οι κ.κ.: Αντιδήμαρχοι : 
Βασίλης Τρωγάδης και 
Μαρία Καλλίρη, ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ Γεώργιος 
Πρεδάρης, ο Πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙ-
ΞΗ΄΄ Ανδρέας Σιάχος, ο 
εντεταλμένος σύμβου-
λος Κωνσταντίνος Τρια-
νταφύλλου, ο Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότη-
τας Ζευγολατιού Πανα-
γιώτης Ζωγράφος και ο 

αρχηγός της ελάσσονος 
μειοψηφίας Λεωνίδας 
Στεργιόπουλος.

Ο Δήμαρχος στα πλαί-
σια των ενεργειών που 
έχει κάνει μέχρι σήμε-
ρα σε συνεργασία με το 
Αστυνομικό Τμήμα Βρα-
χατίου, το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και την 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Κορινθίας για να εξα-
σφαλίσει την ασφάλεια 
των δημοτών του έθεσε 
υπ΄όψιν του Ταξίαρχου 
σοβαρά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν όλα 
τα Δημοτικά και Τοπικά 
Διαμερίσματα του Δή-
μου Βέλου Βόχας.

Πιο συγκεκριμένα ζή-
τησε α) την ενίσχυση της 
αστυνομικής δύναμης 
με την παρουσία των 
μονάδων:

Ο.Π.Κ.Ε , ΔΙΑΣ, Δικυ-
κλιστών -στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων τους- 
σε όλα τα διαμερίσματα 
του Δήμου και β) την 
εξέλιξη της παραμονής 
του Α.Τ. Βραχατίου , 

όπου και στο παρελθόν 
είχε προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες 
για την παραμονή του.

Ο Ταξίαρχος στα πλαί-
σια της καλής συνεργα-
σίας υποσχέθηκε στο 
Δήμαρχο ότι θα κάνει το 
καλύτερο δυνατόν για 
να υπάρχει παρουσία 
αστυνομικής δύναμης 
σε όλα τα δημοτικά και 
τοπικά διαμερίσματα 
του Δήμου και το ση-
μαντικότερο απ’ όλα θα 
παραμείνει το Αστυνομι-
κό Τμήμα Βραχατίου. 

Η συνάντηση έγινε σε 
πολύ καλό κλίμα, επι-
βεβαιώθηκαν οι καλές 
σχέσεις μεταξύ των δύο 
πλευρών και θα συνεχι-
σθεί η εποικοδομητική 
συνεργασία προς όφε-
λος πάντα της τοπικής 
κοινωνίας.
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ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
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του Δημήτρη Ψαθά

ΦΟΝ
ΔΉΜΉΤΡΑΚΉΣ
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Το ερώτημα είναι γενικό και μας απασχολεί όλους δια-
χρονικά. Δεν είναι στις προθέσεις, ούτε στις δυνατότητες, 
αυτού του άρθρου να απαντήσει συνολικά. Μπορούμε 
όμως να αναλύσουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο και να 
βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ποιος πληρώνει τελικά, 
στο Δήμο μας, το νερό που καταναλώνουμε στα σπίτια μας;

Υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι 
ένα μεγάλο μέρος δημοτών 
δεν πληρώνει τίποτα, για το 
νερό που καταναλώνει ή πλη-
ρώνει λιγότερο από ότι του 
αναλογεί.
Για να λύσουμε αυτή την απο-
ρία συγκεντρώσαμε τα διαθέ-
σιμα στοιχεία και σας τα πα-
ρουσιάζουμε.
Ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή και ας κάνουμε ορι-
σμένες παραδοχές.
Κάθε νοικοκυριό (σπίτι ή επι-
χείρηση) στο Δήμο, μας όπως 
και σε κάθε Δήμο φυσικά, έχει 
μια σύνδεση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και μια σύνδεση νερού.
Υπάρχουν φυσικά εξαιρέσεις, 
αλλά είναι ελάχιστες και δεν 
αλλοιώνουν τον κανόνα.
Τι συμβαίνει  

στο δήμο μας;
Στο Δήμο μας, λοιπόν, υπάρ-
χουν 17.335 συνδέσεις στη 
ΔΕΗ. Λογικά θα έπρεπε να 
υπάρχει ο ίδιο περίπου αριθ-
μός συνδέσεων στο δίκτυο 
ύδρευσης.
Αντί όμως να έχουμε 17.335 
συνδέσεις νερού, έχουμε μόνο 
11.520.
Αυτό σημαίνει ότι 5.815 νοικο-
κυριά (το ένα τρίτο του συνό-
λου) δεν είναι καταγεγραμμένα 
καθόλου και φυσικά δεν πλη-
ρώνουν τίποτα.
Ποιος πληρώνει τη διαφορά; 
Εννοείται οι υπόλοιποι που εί-
ναι καταγεγραμμένοι.
Ενδιαφέρον έχει και η κατανο-
μή κατά περιοχή.
Η πλέον ‘τακτοποιημένη’ κοι-
νότητα είναι το Βοχαϊκό, όπου 

το 78,38% των νοικοκυριών 
πληρώνουν κανονικά.
Στην αντίπερα όχθη είναι η 
Πουλίτσα και το Τρανό Ζευγο-
λατιό όπου πληρώνουν μόνο 
οι μισοί.
‘Τις πταιει’ για την κατάσταση;
Σύμφωνα με ομολογημένες 
πρακτικές, φταίνε,
•	 Πελατειακές	σχέσεις	πρώ-
ην	 κοινοταρχών	 και	 δη-
μάρχων	(χαρίζουμε	νερό),

•	 Αδυναμία	 (αντικειμενική	
και	υποκειμενική)	των	αρ-
μοδίων	υπηρεσιών.

Κι άλλο πρόβλημα
Κανονικά κάθε παροχή θα 
έπρεπε να καταμετράται και 
ο καθένας να πληρώνει απο-
κλειστικά για το νερό που κα-
ταναλώνει.
Επειδή όμως σε ένα μεγάλο 
αριθμό οικιών δεν είναι εφι-
κτή η πρόσβαση στα ρολόγια 
του νερού, η χρέωση γίνεται 
με πάγιο τρόπο και χρεώνεται 
μια συγκεκριμένη ποσότητα, 
είτε καταναλώθηκε είτε όχι. Σε 
γενικές γραμμές η χρεούμενη 

ποσότητα είναι μικρότερη από 
την πραγματική κατανάλωση.
Αυτό αφορά το 8% περίπου 
των καταγεγραμμένων και 
προφανώς υπάρχει απώλεια 
εσόδων και από αυτή την αιτία.
Γιατί συμβαίνεις αυτό; 
Απλούστατα διότι μέχρι πρό-
σφατα δεν ήταν υποχρεωτική 
η τοποθέτηση του υδρομε-
τρητή σε προσβάσιμο μέρος 
και έτσι ο καθένας τον τοποθε-
τούσε όπου τον βόλευε, αδια-
φορώντας αν θα μπορούσε να 
τον προσεγγίσει ο υπάλληλος 
του Δήμου. Και αυτό με την 
ευλογία και ανοχή του Δήμου.
Όσον αφορά την κατανομή 
του προβλήματος ανά περιοχή 
έχουμε,
• Η πλέον ‘ταχτοποιημένη’ 

κοινότητα είναι πάλι το Βο-
χαϊκό και κοντά του και το 
Ζευγολατιό (;) 

• ενώ στη χειρότερη κατάστα-
ση είναι το Κοκκώνι όπου 
στο ένα τέταρτο των οικιών 
δεν υπάρχει πρόσβαση στον 
υδρομετρητή.

(Ενδιαφέρον έχει ότι στον οι-
κισμό του Καλετζίου μόνο ένα 
σπίτι είναι απροσπέλαστο).

Οικονομικές επιπτώσεις
Έστω ότι, τα 5.815 μη καταγε-
γραμμένα νοικοκυριά, κατα-

γραφούν και πληρώνουν με 
τη μέθοδο του παγίου, που για 
τις ανάγκες των υπολογισμών 
θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύ-
ει τη μέση κατανάλωση.
Πάγιο 6μήνου = 20 € ή ετήσιο 
40€ -  Κατανάλωση 6μήνου = 
20€ ή ετήσια 40€. Συνολική 
χρέωση έτους 40+40 = 80€
 5.815 νοικοκυριά * 80€ = 
465.200€/έτος.
Με λίγα λόγια, αν ο Δήμος είχε 
κάνει σωστά τη δουλειά του, 
θα μπορούσε να διεκδικήσει, 
δίκαια και νόμιμα, περίπου 
μισό εκατομμύριο € επιπλέον.
Και με τα χρήματα αυτά θα 
μπορούσε να είχε λύσει π.χ. το 
πρόβλημα των σκουπιδιών.

Τι κάνει ο Δήμος για να 
κλείσει αυτή την ‘πληγή’;
Θα είχε ενδιαφέρον να μάθου-
με τι πραγματικά κάνει ο Δή-
μος και έχουμε την υπομονή 
μέχρι τον επόμενο απολογισμό 
του δημάρχου να μάθουμε 
πόσες από τις 5.815 μη κατα-
γεγραμμένες συνδέσεις έχουν 
‘τακτοποιηθεί’.
Εμείς από την πλευρά μας θα 
του το θυμίζουμε.

Σημ:  τα στοιχεία που χρησι-
μοποιήσαμε είναι επίσημα και 
προσφέρθηκαν ευγενώς από 

τις υπηρεσίες του δήμου.

Τελικά ποιος πληρώνει 
σ' αυτόν τον τόπο;

Διαρροή στα έσο-
δα λόγω ύδρευσης 

εντοπίζει ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος μετά 
από σχετική έρευνά του. Ο αρχηγός της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης  του δήμου Βέ-
λου-Βόχας αφού επεξεργάστηκε στοιχεία 

τα οποία πήρε από τις υπηρεσίες του δή-
μου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρ-
χει σημαντική απώλεια εσόδων για το 
δήμο από συνδέσεις νερού - φαντάσματα.
Από την άλλη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Οικονομικών κ. Τρωγάδης παραδέχεται το 

πρόβλημα το οποίο όμως χαρακτηρίζει ως 
εξίσωση με πολλούς αγνώστους και πολ-
λούς παράγοντες πράγμα που δυσχεραίνει 
και την επίλυσή της!
Ας δούμε όμως τι επισημαίνει η έρευνα 
του Λεωνίδα Στεργιόπουλου.

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Γράφει o
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ*

Ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος είναι Δημοτικός Σύμβουλος, επικε-
φαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ - ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ (ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΧ. 29- 08-2016)
 ΣΥΝΔ. 

ΔΕΗ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΦ 
ΔΕΗ/ΥΔΡ

ΔΦ ΚΥΒ/
ΠΑΓΙΟ ΚΥΒΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΣΥΝ.

ΒΟΧΑΙΚΟ 754 587 4 591 78,38 0,68
ΒΡΑΧΑΤΙ 4997 3500 66 3566 71,36 1,89
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 187 125 8 133 71,12 6,40
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΑΛΕΤΖΙ-ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ 2790 1419 10 1429 51,22 0,70

ΚΡΗΝΕΣ 565 360 44 404 71,50 12,22
ΜΠΟΛΑΤΙ 602 394 5 399 66,28 1,27
ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 172 123 11 134 77,91 8,94
ΧΑΛΚΙ 232 150 2 152 65,52 1,33
ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 213 128 18 146 68,54 14,06
ΚΟΚΚΩΝΙ 1677 886 221 1107 66,01 24,94
ΠΟΥΛΙΤΣΑ 575 240 43 283 49,22 17,92
ΣΤΙΜΑΓΚΑ 556 353 50 403 72,48 14,16
ΤΑΡΣΙΝΑ 256 171 27 198 77,34 15,79
ΒΕΛΟ- ΝΕΡΑΝΤΖΑ 3759 2215 360 2575 68,50 16,25
	ΣΥΝΟΛΑ: 17335 10651 869 11520 66,46 8,16
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Τ η φάβα Φενεού, ως  
προστατευόμενο προϊόν 
γεωγραφικής ένδειξης, 

παρουσίασε στα γραφεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, ο κοινοτικός επίτρο-
πος Πολ Χόγκαν, παρουσία 
του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευ-
άγγελου Αποστόλου, του δη-
μάρχου Σικυωνίων, Σπύρου 
Σταματόπουλου, του προέ-
δρου της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Κιάτου, Κώ-
στα Παπαβασιλείου.
Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία της Αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα και 
απετέλεσε τη συνέχεια σχετι-
κής απόφασης της οποίας η 
έγκριση είχε γίνει από τις 15 
Σεπτεμβρίου.
Προηγήθηκε κοινή συνέ-
ντευξη Tύπου του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ευάγγελου Απο-
στόλου, και του Φιλ Χογκαν, 
αρμόδιου επιτρόπου για τη 
Γεωργία και την Αγροτική 
Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της 
επίσκεψης του τελευταίου 
στην Ελλάδα το διήμερο 6-7 
Οκτωβρίου.

Εντυπωσιασμένος  
από τη φάβα  
ο Επίτροπος Γεωργίας
«Είναι εντυπωσιακό ότι η 
φάβα Φενεού καλλιεργείται 
στην Ελλάδα από τον 19ο αι-
ώνα. Χαιρόμαστε που τη συ-
μπεριλάβαμε στη λίστα με τα 

269 προστατευόμενα προϊό-
ντα». Με τη δήλωση αυτή ξε-
κίνησε τη σύντομη ομιλία του 
ο Επίτροπος Γεωργίας,Φιλ 
Χόγκαν, στα πλαίσια συνέ-
ντευξης Τύπου για την επίση-
μη παράδοση του πιστοποιη-
τικού αναγγελίας της φάβας 
Φενεού ως προϊόν ΠΓΕ στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Βαγγέλη Αποστόλου την 
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στα 
γραφεία της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα.
«Πρόκειται για ένα προϊ-
όν όπου οι παραγωγοί στην 
ορεινή Κορινθία εφαρμόζουν 
ειδικές καλλιεργητικές τεχνι-
κές και θα είναι ευαίσθητη η 
Κομισιόν και γι’ αυτό το προ-
ϊόν σε συμφωνίες ελευθέρου 
εμπορίου», σημείωσε ο Επί-
τροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν 
και πρόσθεσε: «το σύστημα 
προστατευόμενων ενδείξε-
ων της ΕΕ αναγνωρίζεται και 
προστατεύεται σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι συμφωνίες με τον 
Καναδά (CETA) και τις χώρες 
της Νότιας Αφρικής ήταν επι-
τυχημένες σ’ αυτό το κομμάτι 
και το ίδιο θα κάνουμε και στις 
υπόλοιπες συμφωνίες όπως 
και σ’ αυτή με τις ΗΠΑ».

Βαγγέλης Αποστόλου: 
Μετά το όνομα 
έρχονται και οι 
ευθύνες για Κομισιόν
Με τη σειρά του ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγ-
γέλης Αποστόλου, σημείωσε: 

«Αυτός που δίνει το όνομα 
στο προϊόν φέρει και την 
ευθύνη για την υπεράσπισή 
του. ΠΟΠ προϊόντα μας αδι-
κήθηκαν σε συμφωνίες με 
τρίτες χώρες. Τώρα με την 
αναγνώριση της φάβας Φε-
νεού ως Προϊόν Γεωγραφικής 
Ένδειξης πολλαπλασιάζονται 
οι ευθύνες. Θα βρεθούμε 
μπροστά και σε όποιες άλ-
λες συμφωνίες θελήσουν να 
αδικήσουν προστατευόμενα 
προϊόντα. Στον αγώνα μας θα 
έχουμε σύμμαχο τον Φιλ, που 
είναι άξιος μαχητής». Όσον 
αφορά τη συμφωνία με τις 
χώρες της Νότιας Αφρικής, 
ο Αποστόλου ευχαρίστησε 
τον Επίτροπο Γεωργίας για 
το γεγονός ότι μετά από 4-5 
συναντήσεις απέσπασε από 
αυτόν τη δήλωση-δέσμευση 
μέσα στο μεσοδιάστημα να 
αναθεωρήσουν τη συμφωνία 
ως προς την κατεύθυνση της 

πλήρους προστασίας των γε-
ωγραφικών ενδείξεων.
«Ο Φιλ θα είναι σύμμαχός 
μας, δίπλα μας και θα έχουμε 
υπεράσπιση των προϊόντων 
μας», είπε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης.
Για τη φάβα Φενεού επεσή-
μανε ακόμη ότι έχει υψηλή 
διατροφική αξία και αποτελεί 
μέρος της μεσογειακής δι-
ατροφής. Ενώ, για άλλη μια 
φορά ανέφερε ότι: «Είναι μο-
νόδρομος η αξιοποίηση του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος 
των πρώτων υλών και των 
αγροτικών μας προϊόντων 
για έξοδο της χώρας από την 
κρίση.

Σπύρος 
Σταματόπουλος: Στόχος 
οι ανταγωνιστικές τιμές
Ως επιβράβευση της συνέπει-
ας, της επιμονής και της υπο-
μονής των τοπικών καλλιερ-
γητών του Φενεού αλλά και 
της Στυμφαλίας χαρακτήρισε 
την αναγνώριση από την ΕΕ 
της φάβας Φενεού ως προϊόν 
ΠΓΕ, ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Κορινθίας, Σπύρος Σταμα-
τόπουλος. Εξήρε την υψηλή 
της διατροφική αξία και ανα-
φέρθηκε στη μεγάλη τιμή που 
αποτελεί για την περιοχή του 
η επίσκεψη Χόγκαν για να πα-
ραδώσει το πιστοποιητικό.
Τέλος, δεν παρέλειψε αν ευ-
χαριστήσει όλους τους πα-
ράγοντες βοήθησαν στην 
κατάθεση του φακέλου στην 
Κομισιόν, ειδικά το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Δήμου και το μελετητή Βασί-
λη Παπαθανασίου, ενώ ση-
μείωσε ότι τώρα αναμένει το 
προϊόν να αποκτήσει ανταγω-
νιστικές τιμές στην εγχώρια 

και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κώστας 
Παπαβασιλείου:  
Πρέπει το προϊόν  
να μπει στο ράφι
«Δεν είναι τυχαίο το πιστο-
ποιητικό που παραλάβαμε 
σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Κιάτου, Κώστας Πα-
παβασιλείου και συνέχισε 
λέγοντας: «είναι αποτέλεσμα 
συλλογικών προσπαθειών, 
του Δήμου, της Ένωσης Κιά-
του και των παραγωγών». 
Ωστόσο, σημείωσε ότι από 
μόνη της «η απονομή του τίτ-
λου ΠΟΠ/ΠΓΕ δεν λέει τίποτα. 
Πρέπει  μετά το προϊόν να 
μπει στο ράφι και να έχει την 
τύχη που του αξίζει».

(Με πληροφορίες από: 
ypaithros.gr, agronews.gr, 

agrotypos.gr, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αγροτικά

Παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου το 
πιστοποιητικό ΠΓΕ για τη φάβα Φενεού

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Κιάτου Κώστας Παπαβασιλείου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ευάγγελος Αποστόλου, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος και ο κοινοτικός 

Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν.
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Πόσα ξέρουμε πραγματικά για 
την καλλιέργεια, τη συγκομιδή 
την ελαιοποίηση και αποθή-

κευση ώστε να έχουμε το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο στο τραπέζι μας; 

Απαντήσεις σ' αυτά δόθηκαν το Σάβ-
βατο και την Κυριακή 15-16 Οκτωβρί-
ου στο σεμινάριο που διοργάνωσε το 
ελαιοτριβείο Τζελέπη στο Καλέντζι 
Κορινθίας. 

Ομιλητής ήταν ο κ. Γιάννης Καρβέ-
λας, σύμβουλος επιχειρήσεων, πιστο-
ποιημένος με ISO και HACCP για τα 
σεμινάρια που δίνει μέσω της εταρείας 
"Paratus Hellas". Το σεμινάριο έδινε 
πιστοποίηση στους παρευρισκομένους 
για θέματα διαχείρισης του ελαιοκάρο-
που και γευσιγνωσίας. 

Παραβρέθηκαν αρκετοί επαγγελμα-
τίες του κλάδου, έμποροι, εξαγωγείς, 
γεωπόνοι, παραγωγοί καθώς και ο 
πρώην βουλευτής Κορινθίας κ. Κώ-
στας Κόλλιας που είναι συστηματικός 
παραγωγός ελαιολάδου. 

Ο κ. Καρβέλας με πολύ εμπεριστα-
τωμένο τρόπο και παραδείγματα και 
με τη βοήθεια διαφανειών ανέλυσε τις 
εξελίξεις στο χώρο της καλλιέργειας, 
συγκομιδής, προώθησης του προϊό-
ντος και τη διαδικασία τυποποίησης. 
Μίλησε για την ανταγωνιστικότητα που 
υπάρχει και το ισχύον καθεστώς για τη 
χώρα μας που μας φέρνει πίσω από 
Ισπανία και Ιταλία. 

10 μύθοι για το ελαιόλαδο
Ο κ. Καρβέλας, Pro Olive Oil Expert 

εξηγεί επιγραμματικά τους 10 μύθους 
για το ελαιόλαδο που όλοι πιστεύουμε:
Μύθος	No	1:	 Το	 λάδι	 του	χωριού	

μου	 στον	 τενεκέ	 είναι	 το	 καλύτερο	
λάδι	που	υπάρχει.	

Το χύμα ανώνυμο προϊόν δεν ανα-
γράφει ημερομηνία λήξης, δεν υπό-
κειται σε ποιοτικούς ελέγχους, δεν 
εγγυάται κανείς την ποιότητα και 
γνησιότητά του και εύκολα μπορεί να 

πέσει θύμα ανεύθυνων παρεμβάσεων 
από μεσάζοντες. 
Μύθος	No	2:	Ο	μικρός	παραγωγός	

βγάζει	 πάντα	 πιο	 γευστικό	 ελαιόλα-
δο	απ'	ό,τι	μια	μεγάλη	εταιρεία	τρο-
φίμων.	 Η ποιότητα του ελαιόλαδου 

έγκειται, τελικά, στο πόσο προσεκτικά 
μεταχειρίστηκε ο μικρός ή ο μεγάλος 
παραγωγός τις ελιές του, από το δέ-
ντρο μέχρι την εμφιάλωσή του. 
Μύθος	 No	 3	 Το	 καλό	 ελαιόλαδο	

δεν	λήγει	ποτέ.	Ναι, δύσκολα θα πά-

Σεμινάριο στο ελαιοτριβείο Τζελέπη
Ορθές πρακτικές στην ελαιοσυγκομιδή, ελαιοποίηση 

και αποθήκευση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου

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

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
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ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333

250,00€
μόνο

για γρήγορο 
και αξιόπιστο 
μάζεμα ελιάς 

χωρίς φύλλα και 
τραυματισμό του δένδρου, 

δίχως καύσιμα, 
θόρυβο και 

όγκο μεταφοράς

ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑοικονομικά ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

θουμε κάτι από ένα λάδι που έχει συσκευαστεί πέρσι 
ή πρόπερσι. Άλλωστε, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται 
και ως συντηρητής τροφίμων. 
Μύθος	Νο	4	:	Ένας	τύπος	ελαιόλαδου	κάνει	για	

όλες	τις	χρήσεις	σε	μια	κουζίνα. Αυτό είναι κάτι που 
πλέον δεν το πιστεύουν ούτε οι νοικοκυρές αλλά 
ούτε και οι σεφ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ελαιό-
λαδο έχει τις μεγαλύτερες αντοχές στο τηγάνισμα 
καθώς, όταν το λάδι δεν «αντέχει» και διασπάται, πα-
ράγονται προϊόντα που είναι βλαβερά για την υγεία 
του ανθρώπου. 
Μύθος	Νο	5	Υπάρχει	μια	περιοχή	στην	Ελλάδα	

που	βγάζει	το	καλύτερο	ελαιόλαδο!	
Μελέτες έχουν δείξει ότι η κορωνέικη ποικιλία εί-

ναι ευλογημένη όσον αφορά τις πολυφαινόλες. Όμως 
και εδώ ισχύει αυτό που συνέχεια τονίζουμε, ότι δη-

λαδή περισσότερη σημασία έχουν οι καλές πρακτικές 
κατά την επεξεργασία.
Μύθος	Νο	6	Η	Ελλάδα	βγάζει	το	καλύτερο	ελαι-

όλαδο	στον	κόσμο.		Σίγουρα ένα από τα καλύτερα, 
όταν προσέχουμε την επεξεργασία της ελιάς. Όμως, 
όσο τρανό λάδι κι αν παράγει μια χώρα, το στοίχημα 
πάντα θα παίζεται στη σωστή επεξεργασία.    
Μύθος	Νο	7	Το	έντονο	πράσινο	χρώμα	και	μόνο	

λέει	πολλά	για	το	λάδι...	Δεν λέει απολύτως τίποτα. 
Λίγα φύλλα ελιάς και μόνο προσδίδουν σε ένα ελαι-
όλαδο ένα παραπλανητικό βαθύτερο πράσινο χρώμα 
που οι πιο πολλοί νομίζουμε ότι είναι ένδειξη υψηλό-
τερης ποιότητας! 
Μύθος	Νο	8	Ο	Έλληνας	γνωρίζει	τα	πάντα	για	το	

ελαιόλαδο	και	 ξέρει	 να	 ξεχωρίζει	 το	καλό	και	 το	
κακό	λάδι	γιατί	μεγάλωσε	μ'	αυτό.	

Δυστυχώς, γνωρίζει πολύ λίγα! Το ελαιόλαδο, 
όπως και το κρασί και όλα τα αγροτικά προϊόντα, έχει 
τα μυστικά του που μπορούν να το καταβαραθρώ-
σουν σε ένα μέτριο λιπαντικό προϊόν ή να το αναβαθ-
μίσουν σε ένα εξαιρετικό τρόφιμο. 
Μύθος	Νο	9	Το	βιολογικό	ελαιόλαδο	είναι	το	κα-

λύτερο	λάδι.	Στατιστικά, τα οργανοληπτικά χαρακτη-
ριστικά (φρουτώδες, πικρό, πικάντικο) των βιολογι-
κών ελαιολάδων είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 
των συμβατικών. Όμως η βιολογική γεωργία και τα 
προϊόντα αυτής απευθύνονται στους καταναλωτές 
που βάζουν πρώτα απ' όλα την αειφορία και την κα-
τανάλωση προϊόντων χωρίς καθόλου φυτοφάρμακα.   
Μύθος	Νο	10	Το	έξτρα	παρθένο	ελαιόλαδο	είναι	

πανάκριβο.	Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να 
προσφέρεις στον εαυτό σου σε καθημερινή βάση, η 
τιμή του είναι ιδιαίτερα προσιτή και θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί και φτηνή, αν συγκριθεί με του απλού 
ελαιόλαδου.



ΔΕΥΤΕΡΑ  17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016

8 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔήμος Σικυωνίων

Πρόταση για αξιοποίηση του πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής στο Κιάτο

Του Νίκου 
Παπαθεοφάνους*

Η εικόνα που σήμερα 
παρουσιάζει το πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής του 
Κιάτου είναι μια εικόνα 
εγκατάλειψης. Η πρόσβαση 
στον χώρο είναι αδύνατη 
αφού τα χορτάρια πλησι-
άζουν τα δύο μέτρα ύψος 
ενώ η πόρτα εισόδου είναι 
κλειστή. Χαρακτηριστικό 
μάλιστα είναι ότι, λόγω της 
πολυετούς εγκατάλειψης, 
μεγάλη μερίδα των πολι-
τών δεν γνωρίζουν καν ότι 
υπάρχει τέτοιο πάρκο στο 
Κιάτο.

Το πρόβλημα
Σκοπός των πάρκων κυ-

κλοφοριακής αγωγής είναι 
να τα επισκέπτονται μικρά 
παιδιά και να λαμβάνουν 
γνώσεις σχετικές με τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας και τον σωστό τρόπο 
οδήγησης ώστε να τους γί-
νουν σταδιακά «κτήμα» και 
να έχουν μια σωστή οδηγική 
συμπεριφορά ως ενήλικες. 
Το Κιάτο διαθέτει ένα τέτοιο 
πάρκο εδώ και αρκετά χρό-
νια, χωρίς όμως ποτέ να έχει 
αξιοποιηθεί και να έχει επι-
τελέσει τον ρόλο του. Ενδε-

χομένως το σημείο που έχει 
κατασκευαστεί να μην είναι 
το καταλληλότερο αφού βρί-
σκεται στην άκρη της πόλης 
και δεν είναι πολυσύχναστο. 
Παρόλα αυτά, το πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής υπάρ-
χει, έχουν δαπανηθεί αρκετά 
χρήματα για την κατασκευή 
του και είναι κρίμα να πα-
ραμένει αναξιοποίητο και 
εγκαταλελειμμένο τη στιγμή 
μάλιστα που σε άλλους Δή-
μους αντίστοιχοι χώροι λει-
τουργούν κανονικά.

Η λύση
Η πρότασή μου για την 

αξιοποίησή του, περιλαμβά-
νει 5 απλές και μικρού κό-
στους ενέργειες:
1) Να καθαριστεί ο χώρος.
2) Να αποκτηθούν λίγα πο-

δήλατα ή ειδικά αμαξίδια 

καθώς και ειδικά ενημε-
ρωτικά φυλλάδια τα οποία 
θα μπορούν να διατίθενται 
στα παιδιά που θα επισκέ-
πτονται τον χώρο.

3) Ένας υπάλληλος (ενδεχο-
μένως από τους συμβα-
σιούχους που προσλαμ-
βάνονται στον Δήμο κατά 
διαστήματα) να απασχο-
λείται στο πάρκο.

4) Σε συννενόηση με τους Δ/
ντες των Δημοτικών Σχο-
λείων της περιοχής μας, 
να οργανώνονται επισκέ-
ψεις των μικρών μαθητών 
στον χώρο.

5) Ο Δήμος να καλέσει τους 
ιδιοκτήτες – δασκάλους 
των σχολών οδήγησης 
της περιοχής μας και να 
τους προτείνει να δίνουν, 
εκ περιτροπής, το παρών 
στις προγραμματισμένες 

επισκέψεις μαθητών στο 
πάρκο όπου θα συζητούν 
μαζί τους και θα τους 
δίνουν συμβουλές για 
θέματα κυκλοφοριακής 
αγωγής.
Ενδεχομένως η αξιοποίη-

ση του πάρκου κυκλοφορι-
ακής αγωγής για κάποιους 
να μην είναι ζήτημα πρώ-
της προτεραιότητας όμως 

είναι κρίμα ένας χώρος για 
τον οποίο έχουν δαπανηθεί 
αρκετά χρήματα να είναι 
εγκαταλελειμμένος ενώ με 
κάποιες απλές ενέργειες 
μπορεί να αξιοποιηθεί.

*Ο Νίκος Παπαθεοφάνους 
είναι πολιτικός επιστήμων με 
master στις διεθνείς σχέσεις 

& στη διακυβέρνηση.

Δόσης Γιάννης 
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Στις Βρυξέλλες 
ο δήμαρχος
Σικυωνίων

ΣΤΟ 14ο ΕΤΉΣΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΎ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΉΜΩΝ 

ΤΉΣ ΕΎΡΩΠΉΣ 

Κάλεσμα για συμμετοχή 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,  
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

Αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές- μαθή-
τριες, η ασκούμενη πολιτική της σημερινής κυβέρ-
νησης όπως και των προηγούμενων έχει οδηγήσει 
σε αδυναμία τις λαικές οικογένειες να καλύψουν 
στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Η πολύχρονη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαί-
δευης με τη συνεχή μείωση της χρηματοδότησης 
σε όλα τα επίπεδα, τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών 
στα σχολεία όλης της χώρας, τα υπερπληθήτμήματα 
ανά τάξη, η απουσία ουσιαστικών δομών ενισχυτι-
κής διδασκαλίας για τους μαθητές, έχει ως απο-
τέλεσμα να εξαναγκάζεται ο γονιός να πληρώνει 
από την τσέπη του (όπως μπορεί) για να καλύψει 
τα κενά στη γνώση του παιδιού του που έπρεπε να 
προσφέρει η κατά τα άλλα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙΔΩΡΕΑΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Και στο Δήμο μας , που μεγάλο κομμάτι συμπο-
λιτών μας αντιμετωπίζει τεράστιο οικονομικό πρό-
βλημα, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο.

Τα προηγούμενα χρόνια εκατοντάδες μαθητές 
στηρίχθηκαν και βοηθήθηκαν από δομές, Κοινωνικό 
Φροντιστήριο, που λειτούργησαν από ευαισθητοποι-
ημένους καθηγητές, και όχι μόνο, σαν έκφραση αλ-
ληλεγγύης στις λαικές οικογένειες του Δήμου μας.

Εκτιμάμε πως οι συγκεκριμένες συνθήκες επι-
βάλλουν και για τη χρονιά 2016-2017, υπό την ευ-
θύνη της Δημοτικής αρχής με τη συμβολή όλων των 
φορέων, τη συνέχιση με αναβαθμισμένη λειτουργία 
του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ».

Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα σε όλους τους φο-
ρείς (συλλόγους εκπαιδευτικών, των εργατοϋπαλ-
λήλων, των αγροτών) να στηρίξουν πολύπλευρα και 
ενεργητικά την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. 
Κάνουμε έκκληση στους εκπαιδευτικούς να συμ-
βάλουν αποφασιστικά ώστε να καλυφθούν όλες οι 
ανάγκες των μαθητών. Ειδικότερα υπάρχει ανάγκη 
για μαθηματικούς.

Επειδή η παιδεία όπως και η υγεία είναι ζητήμα-
τα που έχουν να κάνουν με την διαιώνιση του αν-
θρώπινου είδους, δεν διεκδικούμε αλλά απαιτούμε: 
Αποκλειστική ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ με 
σύγχρονες υποδομές και οικονομική χρηματοδότη-
ση από τον κρατικό προϋπολογισμό, την οικονομική 
και επιστημονική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 
με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες: Δημαρχείο: 2742360117 
και 6977491741

(Βασίλης Νανόπουλος)

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε, το διάστημα 10-13 
Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, για να συμμετάσχει, στις ερ-
γασίες της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των 
Περιφερειών και των Πόλεων (γνωστής και ως 
Ημέρες Ελεύθερης Πρόσβασης – Open Days), 
μιας ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης πολιτι-
κής επικοινωνίας, κατά την οποία θεσμοί της 
ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές και εν-
διαφερόμενοι φορείς, έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις, ορθές πρακτικές και 
τεχνογνωσία για την περιφερειακή και αστική 
ανάπτυξη, την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, και για 
τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επι-
πέδου στην καλή διακυβέρνηση της ΕΕ.
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Ξενάγηση στο αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου

Ιδιαίτερα τυχεροί σταθήκαμε όσοι παρευρεθήκαμε 
την Κυριακή 9.10.2016 στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου, 
σε μία πολύ ενδιαφέρουσα και επιστημονική 
ξενάγηση από τον κο. Παναγιώτη Αθανασόπουλο, 
αρχαιολόγο της ομάδος εργασίας του Lechaion 
Harbour Project.
Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία του Μουσείου 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και του Ιστορικού-
Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο του 
προγράμματος συνεργασίας «Γέφυρες» με στόχο 
τη γνώση των Κορινθιακών αρχαιοτήτων στην 
κοινωνία.
Το Lechaion Harbour Project είναι ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας την Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, 
του SAXO-Institute, του University of Copenhagen,  
του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Δανίας στην Αθήνα. 
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Augustinus 
Foundation και το ίδρυμα Carlsberg.
Στόχος του ανασκαφικού και ερευνητικού 
προγράμματος είναι η μελέτη και η ανάδειξη του 
Αρχαίου Λιμένα Λεχαίου, με διάρκεια πέντε (5) 
χρόνια (2013-2017).
Η ερευνητική ομάδα έχει ξεκινήσει το 2013 
ανασκαφές πλήρους κλίμακας με παράλληλη 
ψηφιακή και γεωφυσική έρευνα της θαλάσσιας 
πλευράς του λιμανιού, χρησιμοποιώντας 
καινοτόμες τεχνολογίες.

Τα μερικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει 
έως τώρα είναι σημαντικά και επιβεβαιώνουν 
το μέγεθος του λιμένα στο θαλάσσιο μέτωπο - 
εξωτερικό τμήμα λιμένα και τον πλούτο και τη 
δύναμη της Κορίνθου. 

Λέχαιο:
Ἐπεῖ δὲ καὶ νῦν ὀρῶμεν πολλαὶς ὑπάρχοντα καὶ 
χώραις καὶ πόλεσιν ἐπίνεια καὶ λιμένας εὐφυῶς 
κείμενα πρὸς τὴν πόλιν, ὥστε μήτε τὸ αὐτὸ νέμειν 
ἄστυ μήτε πόρρω λίαν ἀλλὰ κρατεῖσθαι τείχεσι καὶ 
τοιούτοις ἄλλοις ἐρύμασι...

Αριστοτέλης Πολιτικά, 1327a 31-36 ή §1327a
Επειδή δε και σήμερα βλέπομεν εις πολλάς χώρας 
και πόλεις επίνεια και λιμένας προσφυή κατέχοντα 
ως προς το άστυ θέσιν, ώστε μήτε πολύ πλησίον 
μήτε πολύ μακράν αυτού να κείνται, αλλά να είναι 
αποκλεισμένα της πόλεως διά τειχών και δι’ άλλων 
τοιούτων οχυρωμάτων...
Το Λέχαιο ήταν μεγάλος λιμένας της Κορίνθου 
στον Κορινθιακό κόλπο. Αποτελούσε το κυρίως 
επίνειο, με τεράστιες λιμενικές εγκαταστάσεις, 
χωρίς ποτέ να εξελιχθεί σε αυτοτελή οικισμό.
Διακρίνεται σε δύο επί μέρους λιμένες, τον 
εσωτερικό και τον εξωτερικό.
Ο εσωτερικός λιμένας ήταν χαρακτηριστικός 
τύπος «κώθωνος». Η κατάληξη ενός παλαιότερου 

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

υπάρχοντος χειμάρρου είχε σκαφθεί και είχαν 
δημιουργηθεί αντίστοιχες λεκάνες. Κατόπιν, οι 
λεκάνες αυτές συνδέθηκαν με την θάλασσα 
και αποτέλεσαν τον εσωτερικό λιμένα, ο οποίος 
είχε επιφάνεια περίπου 100 στρεμμάτων και 
περιβαλλόταν από προκυμαίες στο περίγραμμα 
των λεκανών. Το μήκος τους ανέρχεται σε 4 χλμ. 
περίπου.
Ο εξωτερικός λιμένας είχε δημιουργηθεί στην 
θάλασσα, με τεχνικά έργα, παράλληλα και κάθετα 
στην ακτή, όπως κυματοθραύστες, προκυμαίες 
και μόλους. Ήταν από τους μεγαλύτερους 
λιμένες του αρχαίου κόσμου. Επισκευάστηκε 
και ανακατασκευάστηκε τμηματικά πολλές 
φορές. Συνδέθηκε με την Κόρινθο με δρόμους 
και προστατευόταν από τα Μακρά τείχη και το 
ενδιάμεσο διατείχισμα. Τα Μακρά τείχη ξεκινούσαν 
από τον λιμένα και έφθαναν μέχρι την οχύρωση 
της πόλεως, αποτελώντας μία ενιαία οχύρωση.
Οποτεδήποτε έγιναν κατασκευές στο χώρο, 
εφαρμόσθηκαν οι πλέον εξελιγμένες τεχνικές. 
Έτσι, στην αρχαϊκή και την κλασική εποχή, 
κατασκευάσθηκαν τα λιμενικά έργα με φυσικούς 
δόμους μεγάλων διαστάσεων, σε κατακόρυφες 
στήλες, ασύνδετες μεταξύ τους. Στη ρωμαϊκή 
εποχή χρησιμοποιήθηκαν τεχνητοί δόμοι 
(ογκόλιθοι), οι οποίοι κατασκευάζονταν από 
μικρούς και μεσαίους λίθους και υδραυλικό 
κονίαμα σε επάλληλες στρώσεις. Το υδραυλικό 
κονίαμα ήταν συνδυασμός θηραϊκής ή 
ηφαιστειακής γης (τοφός), ασβέστη και μικρής 
ποσότητας νερού. Οι λίθοι τοποθετούνταν 
σε ξυλότυπους με τις επιθυμητές κάθε φορά 
διαστάσεις. Περιβάλλονταν από υδαρές υδραυλικό 
κονίαμα, το οποίο έπηζε στη θάλασσα και τελικώς 
δημιουργούνταν ογκόλιθοι μεγάλων διαστάσεων. 
Η τεχνική αυτή εφαρμοζόταν στις θέσεις που 
μας ενδιέφεραν και έτσι δημιουργούνταν οι 
προκυμαίες, οι κυματοθραύστες, οι μόλοι κ.ο.κ. 
Ο λιμένας λειτουργούσε επί πολλούς αιώνες, 
διασφαλίζοντας το εμπόριο με τη Δύση. Τμήματα 
αυτού του λεγόμενου εξωτερικού λιμένα, ήταν σε 
χρήση ακόμη και τον 15ο αι. μ.Χ.

Σημείωση: Το κείμενο είναι απόσπασμα από το 
βιβλίο του Αποστόλου Ε. Παπαφωτίου με τίτλο «Ο 

ΔΙΟΛΚΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (2006).

Δρ.	Απόστολος	Ε.	Παπαφωτίου
Εντεταλμένος	Σύμβουλος	Πελοποννήσου

Πολιτικός	Μηχανικός	Ε.Μ.Π.
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Σε εξέλιξη η δεύτερη ερευνητική 
κοπή καλαμιών στη λίμνη Στυμφαλία

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

Με την υποστήριξη του Δήμου Σι-
κυωνίων, της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης και του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, ξεκίνησαν την 
20η Σεπτεμβρίου οι εργασίες για τη 
διαχείριση του καλαμιώνα της Στυμ-
φαλίας, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και 
έχει κρύψει ολοκληρωτικά τη  λίμνη. 
Πρόκειται για την δεύτερη ερευνη-
τική κοπή που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE-
Stymfalia, με σκοπό την αποκατάστα-
ση της λίμνης Στυμφαλίας και τη δη-
μιουργία ανοιχτών επιφανειών για την 
ιχθυοπανίδα και την ορνιθοπανίδα.

Η κοπή των καλαμιών θα διαρ-
κέσει έως το τέλος του Οκτωβρίου. 
Μέσα σε αυτό το διάστημα οι χειρι-
στές του ειδικού πλωτού και χερσαί-
ου μηχανήματος, καθώς και η Τοπική 
Μονάδα Διαχείρισης, θα εργάζονται 
καθημερινά για τον καθαρισμό των 
καναλιών της προστατευόμενης πε-
ριοχής. Επιπλέον, ειδικοί επιστήμο-
νες και υπάλληλοι της Δασικής Υπη-
ρεσίας παρακολουθούν από κοντά 
αυτό το μεγάλο έργο που θα δώσει 
ανάσα στον σημαντικό υγροβιότοπο.

Τοποθέτηση καταφυγίων  
για νυχτερίδες

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το-
ποθετήθηκαν ως μέτρο αποκατά-
στασης 22 «καταφύγια» (bat boxes) 
για νυχτερίδες σε συστάδες δέντρων 
γύρω από τη λίμνη. Οι νυχτερίδες 
είναι είδος προτεραιότητας στην πε-
ριοχή, ενώ όλα τα είδη νυχτερίδων 

της Ελλάδας προστατεύονται αυστη-
ρά από την εθνική και τη διεθνή νο-
μοθεσία (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), λόγω 
του εξαιρετικά σημαντικού ρόλου 
τους για τα οικοσυστήματα, της ευ-
αισθησίας τους και των απειλών που 
αντιμετωπίζουν από την επέκταση 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Λογότυπο Δικτύου Αγροτών 
Στυμφαλίας

Το λογότυπο του Δικτύου Αγρο-
τών Στυμφαλίας προβλήθηκε για 
πρώτη φορά στο πανηγύρι του 
Σταυρού, το διάστημα 9-14 Σεπτεμ-
βρίου 2016 στη Στυμφαλία. Το λο-
γότυπο αυτό, όπως αναλυτικά πε-
ριγράφεται και στην πρόταση LIFE, 
θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
από τα μέλη του Δικτύου και θα 
στηρίξει την αναγνωρισιμότητα και 
την τοπική διάσταση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών της ευρύτερης 
περιοχής της Στυμφαλίας, τα οποία 
ακολουθούν φιλοπεριβαλλοντικές 
προτεραιότητες. Το concept του λο-
γοτύπου, αφού συζητήθηκε με τους 
εταίρους και με τους ίδιους τους 
αγρότες που θα το χρησιμοποιούν, 
επιλέχθηκε να απεικονίζει τη λίμνη 
και τα πουλιά ως βασικά χαρακτηρι-
στικά της περιοχής. Τέλος, θεωρή-
θηκε σκόπιμο να συνδυαστεί με το 
λογότυπο του προγράμματος, διότι 
ανταποκρίνεται στους στόχους του 
LIFE-Stymfalia.

Πάνω: Ανάσα στον υγροβιότοπο της Στυμφαλίας επιχειρεί να δώσει η κοπή 
των καλαμιών και ο καθαρισμός των καναλιών της περιοχής. 

Κάτω: Καταφύγιο για νυχτερίδες σε δέντρα γύρω από τη λίμνη.
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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

ΓΙΏΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΎΛΟΎ
ΌΤΑΝ	ΞΕΡΕΙΣ	 
Ν’ΑΓΑΠΑΣ    
Εκδόσεις: ΜΑΤΙ
Κατηγορία :  Λογοτεχνία
Σελίδες : 536

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙ-
ΒΛΙΟ

Η Ιόλη σπουδάζει στη Νο-
μική Αθηνών, ακολουθώ-
ντας τα χνάρια του πατέρα 
της, γνωστού μεγαλοδικη-
γόρου. Συνεσταλμένη αλλά 
παθιασμένη, ονειρεύεται τη μέρα που 
θα αρχίσει να ασκεί το επάγγελμα που 
αγαπά όσο τίποτε άλλο, επιτελώντας λει-
τούργημα και όχι στοχεύοντας στο χρή-
μα ή στην αναγνώριση.

Και μια μέρα, ενώ βρίσκεται στη Σχο-
λή, το βλέμμα της θα μαγνητίσει ένας 
μυστηριώδης άντρας. Δίχως να μπορεί 
να εξηγήσει το πώς και το γιατί, παθαίνει 
εμμονή μαζί του, σκεπτόμενη συνεχώς 
το μελαγχολικό του βλέμμα. Η Ιόλη δεν 
θ' αργήσει ν' ανακαλύψει ότι ο νεαρός 
αυτός λέγεται Στέφανος, και ύστερα από 
δική της πρωτοβουλία, οι δύο νέοι πολύ 
σύντομα θα έρθουν κοντά.

Ωστόσο, ο Στέφανος βασανίζεται από 
τους προσωπικούς του δαίμονες κι ένα 
μεγάλο μυστικό, το οποίο ξέρει πως δεν 
θα μπορεί να της το κρατήσει κρυφό για 
πάντα. Ένα μυστικό που δεν θα τους 
επέτρεπε να είναι μαζί, αφού μια τέτοια 
σχέση αποτελεί ταμπού.

Κι όμως, η Ιόλη αποφασίζει ν' ακο-
λουθήσει την καρδιά της και να διεκδι-
κήσει το δικαίωμά της να είναι μαζί του, 
με αποτέλεσμα οι δυο τους να χαράξουν 
τελικά μια κοινή πορεία. Μια πορεία 
που θα τους οδηγήσει σε αλλεπάλλη-
λους αγώνες, ώστε να αποκτήσουν όλα 
εκείνα που ο κοινωνικός περίγυρος και 
οι νόμοι ενός κράτους που βαλτώνει πι-
στεύουν πως δεν αξίζουν να έχουν. 

Μια πορεία που θα αποδειχτεί επίπο-
νη, μα ταυτόχρονα και συγκλονιστική.

Γιατί, όταν ξέρεις ν' αγαπάς, ξέρεις να 
δίνεσαι, να θυσιάζεσαι και να παλεύεις 

ενάντια σε όλους  και σε όλα...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα πραγματικά υπέροχο 

βιβλίο, καλογραμμένο, με 
ολοκληρωμένους χαρακτή-
ρες, καθηλωτικό παρ’ όλο 
τον όγκο του. Η συγγραφέας 
σε αυτό της το βιβλίο έχει τα 
κότσια και καταπιάνεται με 
ένα θέμα ταμπού, και πολλούς 
από εμάς μας πιάνει «αδιάβα-
στους» σχετικά με αυτό. Πα-
ραδίδει μαθήματα ζωής. Πρό-
κειται για μια …διαφορετική 

ιστορία αγάπης. Μας αποδεικνύει πως 
η πραγματική αγάπη, σε οποιαδήποτε 
μορφή της, δεν φορά παρωπίδες ούτε 
μπαίνει σε καλούπια. Γιατί όταν έχεις κα-
θαρή καρδιά και μυαλό, ξέρεις ακριβώς 
τι θέλεις αλλά πάνω απ’ όλα ΞΕΡΕΙΣ Ν’ 
ΑΓΑΠΑΣ και είναι όλα ξεκάθαρα μέσα 
σου, αφήνεις στην άκρη τα πρέπει, τα 
δήθεν, ξέρεις να διεκδικείς, να παλεύεις 
για αυτούς και αυτά που αγαπάς, πολλές 
φορές κόντρα στα κοινωνικά δεδομένα.

Διαβάστε το….
…. και μην φοβηθείτε να συγκινηθεί-

τε, να κλάψετε, να θυμώσετε, να λυπη-
θείτε, να λυτρωθείτε.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Η Γιώτα Παπαδημακοπούλου γεννή-

θηκε στην Αθήνα το 1984 όπου και μένει 
μέχρι σήμερα μαζί με τον σύζυγό της. Είναι 
η δημιουργός και η κριτικός του blog "Το 
μεγαλείο των τεχνών" το οποίο ψηφίστηκε 
ως το νούμερο ένα blog για το 2012. Αρ-
θρογραφεί σε ποικίλα ηλεκτρονικά έντυ-
πα, ανάμεσα στα οποία το cine.gr και το 
culturenow.gr, στα οποία υπογράφει με 
την ιδιότητα του βιβλιοκριτικού. Παράλλη-
λα, συνεργάζεται με πληθώρα εκδοτικών 
οίκων στην Ελλάδα, σε πολλαπλά επίπεδα 
δραστηριοτήτων. Το "Ξεπεσμένοι Άγγε-
λοι", που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 
2012 από τις εκδόσεις ΜΑΤΙ, είναι το πρώ-
το της μυθιστόρημα. Ζει και αναπνέει για 
την λογοτεχνία... και για τον γιο της.

Από την Λίτσα Κοντογιάννη Από τον Λεωνίδα Στεργιόπουλο

ΚΏΝ/ΝΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ
Η	ΜΕΓΑΛΗ	ΣΥΝΌΔΌΣ
Φερράρας – Φλωρεντίας
Εκδόσεις : Μπαρτζουλιάνος Ι. Ηλίας
Κατηγορία:  Ιστορικό Μυθιστόρημα
Σελίδες: 298

Οι Οθωμανοί έχουν 
φτάσει έξω από τα τείχη 
της Βασιλεύουσας.  Οι βυ-
ζαντινοί, σκιά του ένδο-
ξου παρελθόντος τους, 
αισθάνονται την απειλή 
και ταυτόχρονα αναγνω-
ρίζουν την αδυναμία τους 
να αντιδράσουν. Η πόλη 
μετά την κατάληψη από 
τους σταυροφόρους και 
τη λεηλασία της το 1204, 
δε σήκωσε πάλι κεφάλι.

Στη θάλασσα οι Βενε-
τσιάνοι και οι Γενουάτες κυριαρχούν και 
εκμεταλλεύονται το όλο και αυξανόμενο 
εμπόριο ανάμεσα στην ανερχόμενη Ανα-
τολή και στην ευημερούσα Δύση. Φυσι-
κά είχαν φροντίσει, συχνά με τη βία,  να 
κερδίσουν εμπορικά προνόμια ώστε να 
μη φτάνει στα κρατικά ταμεία ούτε κέρμα 
από φόρους και δασμούς. Από την πλευ-
ρά τους οι Οθωμανοί προχωρούσαν αργά 
αργά αλλά σταθερά και εδραίωναν τη θέση 
τους στη βαλκανική.

Από την κραταιά αυτοκρατορία τι είχε 
απομείνει; Ελάχιστες περιοχές με σχετική 
ανεξαρτησία, αλληλο-επιβλεπόμενοι ηγε-
μόνες, που φρόντιζαν μόνο για τα ατομικά 
τους συμφέροντα, διεφθαρμένη και πολυ-
δαίδαλη διοίκηση, διαλυμένος στρατός και 
εκκλησία ομφαλοσκοπούσα.

Και οι νέοι; Οι πιο ανήσυχοι μετακόμι-
ζαν μαζικά στην δύση οι υπόλοιποι  εν-
δύονταν το ράσο του καλόγηρου και έτσι 
απέφευγαν φόρους και στράτευση.

Μοναδική ελπίδα για την παραπαίουσα 
αυτοκρατορία η δυτική βοήθεια. Μια νέα 
σταυροφορία που θα αποθάρρυνε τους 
Αγαρηνούς και θα τους απωθούσε μακριά 
στην ανατολή.

Όμως η αποστολή βοήθειας έχει βαρύ 
τίμημα. Έπρεπε η ορθόδοξη εκκλησία να 
αποδεχτεί την ηγεμονία των καθολικών. 
Και εδώ αρχίζει το δράμα.

Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος 
με πολυπληθή κουστωδία ιερωμένων, σε 
συνεννόηση με τον Πάπα, οργανώνουν 
σύνοδο με στόχο την εξομάλυνση των δι-
αφορών ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα 
και τελικά την ένωση των εκκλησιών.

Ο συγγραφέας παρακολουθεί τα δρώ-
μενα, στην πιο κρίσιμη περίοδο για την αυ-
τοκρατορία και με ακρίβεια μας μεταφέρει 
στο κλίμα και στα γεγονότα της εποχής. Η 
σύνοδος κράτησε δύο ολόκληρα πολύτι-
μα και βασανιστικά χρόνια και αναλώθη-
κε σε εμβριθείς αναλύσεις σχετικά με το 
αν ό άρτος στην κοινωνία θα είναι άζυ-
μος(καθολικοί) ή ζυμωμένος(ορθόδοξοι).

Επίσης αν οι αποδημούντες εις Κύριον 
θα προφυλακίζονται στο ‘καθαρτήριο’, μέχρι 
την τελική κρίση ή θα στέλνονται κατευθείαν 
στα καζάνια της κόλασης μέχρι να συνεδρι-
άσει  το εφετείο της δευτέρας παρουσίας και 
να τους κρίνει δευτεροβαθμίως.

Φυσικά δεν έλειπε και το περίφημο 
filioque, που μας ταλανίζει αιώνες τώρα. 
Δηλαδή αν το ‘Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται 

από τον Πατέρα αποκλειστικά ή και από 
τον ομοούσιο Υιό.

Εν τω μεταξύ όσο οι χριστιανοί μαλ-
λιοτραβιόντουσαν για το αν ο άρτος στην 
θεία κοινωνία θα είναι ζυμωμένος ή όχι, 
οι Οθωμανοί έσφιγγαν συνεχώς τον κλοιό 

στην Πόλη.
Η ουσία της διαμάχης 

βέβαια ήταν καθαρά πο-
λιτική. Έπρεπε να υπο-
βιβαστεί ο Πατριάρχης 
Κωνσταντινούπολης και 
να αναδειχτεί αρχηγός των 
χριστιανών ο Πάπας. Έτσι 
απλά. Τα υπόλοιπα ήταν για 
να δικαιολογούν το σχίσμα.

 Πέρα από τις θρησκευ-
τικές διαμάχες, που μάλλον 
ελάχιστα απασχολούν τον 
πολύ κόσμο, αυτό που φαί-
νεται από τις περιγραφές εί-
ναι το διαχρονικό πρόβλημα 

που έχουμε σα χώρα.
Πάμπολλες φορές στην ιστορική μας 

πορεία βρισκόμαστε στην ανάγκη να ζη-
τήσουμε οικονομική βοήθεια από ισχυ-
ρότερους ‘φίλους’ ή λιγότερο ‘φίλους’ και 
αυτοί με τη σειρά τους φροντίζουν πάντα 
να μας βοηθούν με το ‘αζημίωτο’ και αφού 
πρώτα μας εξευτελίσουν τελείως.

Να θυμηθούμε την ηρωική εποχή που 
ζητούσαμε τη στήριξη των Περσών, που 
αν και νικημένοι στους Μαραθώνες και 
τις Θερμοπύλες, παρέμεναν πλούσιοι και 
ισχυροί, μέχρι και τη σημερινή εποχή που 
πάλι στη ζητιανιά έχουμε πέσει για να επι-
βιώσουμε.

Διατρέχοντας το κείμενο και ερχόμενος 
σε επαφή με τα γεγονότα της τότε εποχής, 
ένοιωσα ότι διαβάζω  ρεπορτάζ από δια-
πραγμάτευση με τους ‘θεσμούς’. Ελπίζω 
και εύχομαι η σημερινή ‘διαπραγμάτευση’ 
να μην έχει την ίδια τύχη με την τότε δια-
πραγμάτευση με τον Πάπα.

Τελικά κάτι συμβαίνει με μας σα λαό.  
Είμαστε ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο 
που, ενώ μεγαλοπιανόμαστε, αδυνατούμε 
να χρηματοδοτήσουμε τις υψηλές απαιτή-
σεις μας και συνεχώς βρισκόμαστε στην 
ανάγκη να απλώνουμε το χέρι του ικέτη 
στους διαχρονικά αλαζόνες ισχυρούς.

 Μόνη αισιόδοξη νότα, που διατρέχει το 
κείμενο του βιβλίου, ο Γεώργιος Πλήθων 
Γεμιστός, σημαντική προσωπικότητα της 
εποχής, που πίστευε και κήρυττε ότι μόνη 
μας ελπίδα για την ανάκτηση της εθνικής 
μας αυτοπεποίθησης, προϋπόθεση για την 
εθνική μας αναγέννηση, είναι η αναβάπτι-
σή μας στην πηγή του πολιτισμού, στις δι-
δαχές των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων.

Ο ίδιος είχε ιδρύσει και λειτουργούσε 
νέο-Πλατωνική σχολή στο Μυστρά.

Εν ολίγοις, για να σταθούμε στα πόδια 
μας θα πρέπει να αναζητήσουμε τη δύ-
ναμη στον εσωτερικό μας κόσμο και όχι  
στον ξένο οίκτο. 

Το βιβλίο αξίζει να διαβαστεί και για την 
ιστορική γνώση που προσφέρει και ως 
άσκηση εθνικής αυτογνωσίας.

Ο συγγραφέας
Ο Κωνσταντίνος Γ. Βασιλείου γεννήθη-

κε στο Βραχάτι Κορινθίας. Σπούδασε νομι-
κά, πολιτικές επιστήμες και περιφερειακή 
ανάπτυξη.  Δικηγόρος στην Αθήνα. Έγρα-
ψε νομικές πραγματείες. Είναι το ένατο 
μυθιστόρημά του.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Μικρά και διάφορα
Καταβληθηκε η 
ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ 
του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
στο δήμο Σικυωνίων

Οι δικαιούχοι των οποίων οι 
αιτήσεις εγκρίθηκαν κατά το μηνα 
Ιούλιο, έλαβαν 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 έλαβαν 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

Αναδιανομή 
του επιδόματος 
θέρμανσης

Την αναδιανομή του επιδόματος 
θέρμανσης προανήγγειλε 
ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, 
ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε 
ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε 
να χορηγηθεί φέτος με καλύτερη 
στόχευση σε όσους το έχουν 
ανάγκη με γνώμονα τις κλιματικές 
συνθήκες.
«Πέρυσι το επίδομα καταβλήθηκε 
με κατανομή σε επίπεδο νομών, 
διαπιστώσαμε όμως μεγάλες 
διαφορές στις θερμοκρασίες και 
σε επίπεδο νομών», τόνισε ο 
υπουργός.
Οι αποφάσεις αναμένεται να 
ληφθούν τις επόμενες ημέρες, 
ενώ ξεκίνησε η διάθεση του 
πετρελαίου θέρμανσης με τιμή 
αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, 
εξαιτίας της αύξησης του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και του 
ΦΠΑ, αλλά και της ανόδου των 
διεθνών τιμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια για τη χορήγηση του 
επιδόματος θέρμανσης δεν θα 
αλλάξουν.
Οι αλλαγές που επεξεργάζονται 
αφορούν τη γεωγραφική κατανομή 
των ποσοτήτων επιδοτούμενου 
καυσίμου, με ανάδειξη των 
κλιματικών συνθηκών.

12 μήνες 
φυλάκιση 
και στέρηση 
πολιτικών 
δικαιωμάτων 
για τον Πέτρο 
Τατούλη! 

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών 
και στέρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων για ένα 
χρόνο επέβαλε το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας 
στον περιφερεάρχη 
Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη 
και την αντιπεριφερειάρχη 
Ντίνα Νικολάκου για παράβαση 
καθήκοντος.
Την μήνυση έχει καταθέσει 
η εφημερίδα της Μεσσηνίας 
"Ελευθερία" για τον αυθαίρετο, 
παράνομο και εκδικητικό τρόπο 
αποκλεισμού της από την 
δημοσίευση διακηρύξεων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Κι αυτό, ο αποκλεισμός της 
δηλαδή, έγινε σύμφωνα με την 
εφημερίδα, ως αντίποινα εκ 
μέρους Τατούλη - Νικολάκου 
της έντονης πολιτικής κριτικής 
που τους ασκούσε και συνεχίζει 
να τους ασκεί η εφημερίδα.
Σύμφωνα με το Ν. 3548/2007 
προβλέπεται ίση κατανομή των 
δημοσιεύσεων στις εφημερίδες 
που έχουν το σχετικό από 
το νόμο δικαίωμα. Παρ’ όλα 
αυτά το ηγετικό δίδυμο της 
Περιφέρειας αγνόησε επί 
διετία (2011-2012) το νόμο 
και τον εφάρμοσε μόνο με 
την κατάθεση ασφαλιστικών 
μέτρων. Το αδίκημα όμως 
είχε συντελεστεί στην διάρκεια 
της πρώτης διετίας της 
θητείας τους. Η σημερινή 
δίκη έγινε μετά από δύο 
αναβολές. Την πρώτη επειδή 
οι κατηγορούμενοι δεν 
εμφανίστηκαν στο δικαστήριο 
και την δεύτερη λόγω αποχής 
των δικηγόρων.
Η ποινή 12μηνης φυλάκισης 
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Καράτε για τον Παν. Διαμαντόπουλο

Πολλές επιτυχίες έχουμε τα τελευταία 
χρόνια, στον αθλητισμό, τόσο στα ομαδικά 
αθλήματα (ποδόσφαιρο, βόλεϊ) όσο και στα 
ατομικά όπως το καράτε. Μια τέτοια μεγά-
λη επιτυχία είναι και αυτή του Παναγιώτη 
Διαμαντόπουλου. Ο μαθητής της Γ΄ Λυκεί-
ου από τον Άσσο κατέκτησε την 3η θέση 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΛΟΚ Καρά-
τε Νέων Ανδρών στην κατηγορία 76+ κιλά.

Ο αθλητής έχει στο παρελθόν γράφει και 
άλλες διακρίσεις στο ενεργητικό του όπως 
την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα ΕΛΟΚ στη Βέροια το 2009, 2η θέση 

το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Shotokan το 
2013, 1η θέση στο κύπελλο Νοτίου Ελλά-
δος ΕΛΟΚ στο Βέλο, όμως η τωρινή του 
νίκη θεωρείται η πιο σημαντική της καριέ-
ρας του. Ο αθλητής είναι κάτοχος μαύρης 
ζώνης και 1 dan στο Shotokan και έκανε 
περήφανη με την επιτυχία του τόσο τους 
φίλους και συγχωριανούς του, αλλά και 
την οικογένειά  του που τον στηρίζει σ' 
αυτή την προσπάθειά του.

Εμείς δεν έχουμε παρά να του ευχη-
θούμε πάντα επιτυχίες σε ό,τι κάνει στη 
ζωή του!
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ΓνώμηΑρχαιολογία

Ο Κορίνθιος ασθενής
Γράφει ο  
ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΠΟΎΛΙΆΣ

Σ ε ένα μεγάλο ναυάγιο στην καρ-
διά της ελληνικής θάλασσας, σε 
βάθος 52 μέτρων, κατάπληκτοι 

οι δύτες εντόπισαν ζωή: τη ζωντανή 
φωνή της ανθρώπινης παρουσίας.
Ένας έφηβος μεγάλης ηλικίας αγκα-
λιά με έναν θησαυρό ανακαλύφθηκε 
ακριβώς εκεί, κατά την περίοδο 1900-
1901. Ήταν ένα αρχαίο ναυάγιο στα 
Αντικύθηρα, μεταξύ Πελοποννήσου και 
Κρήτης, από το οποίο ανασύρθηκαν το 
άγαλμα ενός εφήβου, ένα ασυνήθι-
στο μεταλλικό αντικείμενο, πολλά αγ-
γεία, νομίσματα κ.ά., αιώνων Γ΄ έως 
Α΄ πΧ, σε μια συνδυασμένη δεκάμηνη 
επιχείρηση η οποία αποτελεί την πρώ-
τη παγκοσμίως υποβρύχια αρχαιολο-
γική έρευνα. Οι εργασίες συνεχίζονται 
ανά διαστήματα μέχρι εφέτος, από Έλ-
ληνες και ξένους επιστήμονες.
Το βασικό αντικείμενο ήταν μεταλλι-
κός μηχανισμός αναγόμενος στον Β΄ 
αιώνα πΧ, ενώ κατά μία υποψία ίσως 
είχε κατασκευαστεί έναν αιώνα πριν 
(Γ΄ προχριστιανικό) και απλώς συ-
μπληρώθηκε τον Β΄ πΧ.
Πολλές γενιές μηχανικών, αστρονό-
μων, μαθηματικών, φυσικών, αρχαιο-
λόγων, φιλολόγων κ.ά. μελετητών του 
παράξενου μηχανισμού έχουν περάσει 
έκτοτε. Και έχουν εφαρμοστεί οι πιο 
προηγμένες τεχνολογικά μέθοδοι:
τον περάσαμε από ακτίνες Χ.
Εν συνεχεία, υποβλήθηκε σε τρισδιά-
στατη ακτινοσκόπηση.
Και τελικά, του έγινε αξονική τομο-
γραφία, όπως εκείνες οι οποίες γί-
νονται στα νοσοκομεία, όμως σε πιο 
εξελιγμένη μορφή. Επρόκειτο για ένα 
πρωτοποριακό σύστημα τομογραφι-
ών, σχεδιασμένο ειδικά για αυτόν τον 
Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Ή τομο-
γράφηση, από Βρετανούς και Έλληνες 
επιστήμονες, έχει αποδώσει και συνε-
χίζει να αποδίδει πολύτιμα στοιχεία.
Οι επιστήμονες, κατά την πρώτη επα-
φή μαζί του, διαπίστωσαν ότι αυτός 
συνίσταται σε ένα καταπληκτικό σύ-

στημα οδοντωτών τροχών (γρανάζια) 
και επιγραφών, με δύο όψεις-οθόνες. 
Περνώντας τον από τομογράφηση, 
οι πάντες έχουν μείνει άφωνοι από 
τα πλούσια στοιχεία και τις τεράστι-
ες υπολογιστικές δυνατότητές του.
Ή έρευνα έλαβε άλλη τροπή, διότι αυτός 
ο μηχανισμός είναι ιδιαίτερα πολύπλο-
κος, πολυπλοκότερος απ’ όσο αρχικά 
πιστευόταν, το πολυπλοκότερο μηχανι-
κό επίτευγμα επί του Πλανήτη έως και 
την πρώιμη Αναγέννηση! Μπροστά μας 
έχουμε έναν υπολογιστή του αρχαίου 
σύμπαντος, δικαίως χαρακτηριζόμε-
νον «Computer του αρχαίου ελληνι-
κού πολιτισμού». Μάλιστα οι Βρετανοί 
επιστήμονες τον χαρακτήρισαν ως 
τον πρώτο υπολογιστή της Ανθρω-
πότητας («the first computer of the  

Human Race»).
Κατόπιν αυτών, ο Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων αποδεικνύεται πολυ-
μηχάνημα προηγμένης τεχνολογίας, 
συγκεκριμένα αστρονομικός υπολογι-
στής και μετεωρολογικό κλιματολογι-
κό όργανο με ευρείες δυνατότητες, το 
οποίο μπορεί να:
• υπολογίζει τους πανελλήνιους αγώ-

νες Νέμεα, Ίσθμια, Ολύμπια, Πύθια, 
συν τα Νάα=Νάια Δωδώνης,

• υπολογίζει τις θέσεις Ήλίου και Σε-
λήνης στον ζωδιακό κύκλο,

• προβλέπει τις εκλείψεις Ήλίου και 
Σελήνης,

• υπολογίζει τις φάσεις της Σελήνης 
κατά την διάρκεια του μηνός,

• αναπαράγει την μεταβλητή κίνηση 
της Σελήνης,

• υπολογίζει τις θέσεις των πλανητών,
• τηρεί ημερολόγια βασιζόμενα στην 

περιοδικότητα των κινήσεων Ήλίου 
και Σελήνης,

• μετράει γεωγραφικό πλάτος και μή-
κος ενός τόπου (GPS της Αρχαίας 
Εποχής!!).

Δηλαδή πρόκειται για μηχανικό σύ-
μπαν, ένα αρχαίο LAPTOP, καλαίσθητο 
στη μορφή, ο σχεδιαστής του οποίου 
ασφαλώς ήταν ένας χαρισματικός επι-
στήμονας με καλλιτεχνικές τάσεις.
Από το έτος 2005, διαρκεί συστηματι-
κό διεπιστημονικό πρόγραμμα έρευ-

νας με επίκεντρο το καταπληκτικό 
αυτό εύρημα (Antikythera Mechanism  
Research Project). Μέχρις ώρας, κατά 
την τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω το-
μογραφιών έχουν αναγνωσθεί πολλές 
λέξεις και φράσεις χαραγμένες στο 
σώμα του μηχανισμού και η ανάγνωση 
συνεχίζεται.
Παρότι αρχικά είχε εικασθεί η ροδιακή 
καταγωγή του, σήμερα αποδεικνύεται 
η κορινθιακή αντίληψη κατασκευής 
του, αφού αφ’ ενός τα ημερολογιακά 
αστρονομικά στοιχεία του έχουν ορι-
σθεί κατά το κορινθιακό ημερολόγιο, 
αφ’ ετέρου ορισμένα γλωσσικά ίχνη 
μαρτυρούν δωρική (κορινθιακή) 
διάλεκτο. Ως εκ τούτου, θεωρείται 
κατασκευασμένος πιθανότατα σε κο-
ρινθιακή αποικία (Συρακούσες, ενδε-
χομένως από μαθητή του Αρχιμήδη 
εάν όχι από τον ίδιο τον Αρχιμήδη, 
Κέρκυρα, Αμβρακία κλπ) ή και, προ 
της καταστροφής του 146 πΧ, στην ίδια 
την Κόρινθο.
Ο Κορίνθιος ασθενής του τομογράφου, 
έχει γνωρίσει ποικίλες προτάσεις ανα-
κατασκευής του από διαφόρους μηχα-
νικούς.
Την πρώτη ανακατασκευή του μη-
χανισμού έκανε ο Ιωάννης Θεοφα-
νίδης, δισέγγονος του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη. Ακολούθησαν έκτο-
τε οι Derek De Solla Price, Massimo 
Vincentini, Michael Wright, Διονύσι-
ος Κριάρης, Κωνσταντίνος Κοτσανάς 
και άλλοι.
Στην Ελλάδα, η οποία θέσπι-
σε την πρώτη παγκοσμίως νομοθεσία 
προστασίας του ενάλιου αρχαιολογι-
κού πλούτου (θαλασσών, καθώς και 
λιμνών και ποταμών) στις 22 Μαΐου 
1834 ψηφίζοντας τον παλαιότε-
ρο σχετικό νόμο, άξιζε μια τόσο σημα-
ντική ανακάλυψη.
Ή θάλασσα βοήθησε τη σύγχρονη Αν-
θρωπότητα να δανειστεί μερικές στιγ-
μές από την αιωνιότητα των Ελλήνων. 
Το ίδιο κάνει σήμερα η κινηματογραφι-
κή τεχνολογία, με επιστημονικές ταινί-
ες τύπου ντοκυμαντέρ σχετικά με τον 
Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

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

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP
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Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006
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Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300
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ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ο ανακατασκευασμένος
μηχανισμός των Αντικυθήρων Ο έφηβος των Αντικυθήρων

Η επιγραφή επί του μηχανισμού



ΔΕΥΤΕΡΑ  17  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016

15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά - Εκδηλώσεις

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

Αποτελέσματα της δράσης τους
 Προχώρησαν στη δίωξη του ελληνικού στοιχείου με φόνους, 
αρπαγές, εμπρησμούς και ερημώσεις των περιφερειών Φαναρί-
ου, Παραμυθίας, Ηγουμενίτσας και κατέλυσαν τις ελληνικές αρχές 
στήνοντας το δικό τους «ψευδοκράτος». Ειδικότερα, λεηλάτησαν 
το Καρτέρι, πυρπόλησαν την Ανθούσα ανήμερα της Μεγάλης Παρα-
σκευής του 1943, δολοφόνησαν – εκτέλεσαν τους πρόσφυγες του 
Φαναρίου, καθώς και 49 επιφανείς κατοίκους της Παραμυθίας.
 Συνοπτικά, ο τραγικός απολογισμός των κοινών ενεργειών Τσά-
μηδων – Ναζί ήταν: 632 δολοφονημένοι, 428 εξαφανισθέντες, 459 
απαγωγές, 209 βιασμοί, 2332 εμπρησμοί οικιών, 53 λεηλατημένα  
χωριά, 37556 αρπαγέντα αιγοπρόβατα, 9285 αρπαγέντα βοοειδή, 
4148 αρπαγέντα ιπποειδή και 30000 πουλερικά. Σύμφωνα με αλβα-
νικές πηγές (βλέπε εφημερίδα «Bashkimi I Kombit» των Τιράνων 

της 14ης Μαρτίου 1944) τα πυρπολημένα σπίτια ανέρχονταν στα 25.000 και οι πρόσφυγες 
στους 100.000.
Παρά ταύτα, η Ελλάς υποχρεώθηκε να πληρώσει, αν και αμυνόμενη, 218.000.000 δραχ-
μές στους Μουσουλμάνους μόνο του Αργυροκάστρου ως πολεμική αποζημίωση.

Περίοδος Εμφυλίου – Φυγή – Καταδίκη των Τσάμηδων
Τον Σεπτέμβριο του 1944, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, οι αντάρτες του ΕΔΕΣ 
με επικεφαλή τον Ναπολέοντα Ζέρβα που κυριαρχούσαν στην περιοχή, προχώρησαν στη 
μαζική καταδίωξη και εκδίωξη των Τσάμηδων στην Αλβανία. Αποφασιστικές ήταν οι ελ-
ληνικές νίκες στην πρώτη μάχη της Μενίνας (Νεράϊδας) την 17η – 18η Αυγούστου 1944 
και στην δεύτερη μάχη της Μενίνας την 20η – 21η Σεπτεμβρίου 1944.
Μετά την αποχώρηση των Γερμανών και την απελευθέρωση, οι Τσάμηδες συναισθανό-
μενοι τις συνέπειες από τις συμπεριφορά τους στη διάρκεια της κατοχής αναζήτησαν 
προστασία στην Αλβανία και έτσι τον Οκτώβριο του 1944 εγκατέλειψαν εθελουσίως την 
Θεσπρωτία κάτω από την γενική κατακραυγή, διέβησαν τα πρός την Αλβανία σύνορα 
μέσω της Κονισπόλεως,αφού όμως πρώτα πήραν μαζί τους ολόκληρο τον κινητό πλούτο 
του ελληνικού πληθυσμού που είχε τότε καταφύγει στα όρη της Πίνδου. Έκτοτε εγκατα-
στάθηκαν στην Αλβανία.
Η φυγή αυτή των Τσάμηδων υπαγορεύθηκε και από τον φόβο τους να μην κλιθούν να 
δώσουν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη για τα εγκλήματά τους και την συνεργασία τους 
με τους κατακτητές. Μετά τη φυγή τους την 23η Μαϊου του 1945, το Ειδικό Δικαστή-
ριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδίκασε ερήμην σε θάνατο 1930 Τσάμηδες επί συνολικού 
πληθυσμού 19.000, οι οποίοι βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής (ο ένας στους δέκα ήταν εγκληματίας πολέμου). Είχαν όμως ήδη διαφύγει με τις 
οικογένειές τους στην Αλβανία. 
Αρχές της δεκαετίας του 1950 η ελληνική κυβέρνηση δήμευσε και απαλλοτρίωσε τις 
αγροτικές περιουσίες τους απευθείας ή με δημοπρασίες υπέρ όλων εκείνων που έπεσαν 
θύματα της θηριωδίας τους, ενώ παράλληλα  με τα Β.Δ 2185/1952 και 1871/1954 στερή-
θηκαν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. Με αυτό τον τρόπο έκλεισε νομικά το θέμα 
των λεγόμενων Τσάμηδων. Τη τύχη των Τσάμηδων ακολούθησαν και άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις δοσιλόγων σε ολόκληρη την μεταπολεμική Ευρώπη, όπως είναι οι Γερμανοί 
– Σουδήτες της Τσεχοσλοβακίας, οι Κοζάκοι του Δον στην ΕΣΣΔ κ.α.

Η εικόνα σήμερα
Επί Χότζα και Αλία το ζήτημα των Τσάμηδων πέρασε στο περιθώριο. Ο Χότζα ειδικότερα 
τους αντιμετώπισε με δυσπιστία, αφού είχαν συνεργαστεί με τους Ιταλούς και τους Γερ-
μανούς.
Μετά την πτώση του «υπαρκτού» σοσιαλισμού το 1991 σε Βαλκάνια και Αλβανία και τον 
πόλεμο που σημειώθηκε στην πρώην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία με κατάληξη τη διάλυ-
ση και διχοτόμησή της, το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα και οι Αλβανοτσάμηδες 
επανεμφανίζονται ως «τσάμηδες» αρχίζοντας τις προκλήσεις και τη παραχάραξη της 
ιστορίας.
Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 1991 ιδρύθηκε η πολιτικοστρατιωτική οργάνωση Τσαμου-
ριά (Cameria) με σκοπό τη δικαίωση των Τσάμηδων. Την 27η Ιουνίου 1994 η Αλβανική 
Βουλή ψήφισε νόμο κατά τον οποίο ορίστηκε η 28η Ιουνίου ως «Ημέρα Γενοκτονίας των 
Τσάμηδων από τους Έλληνες», επισημοποιώντας έτσι τις διεκδικήσεις σε βάρος της Ελ-
λάδος. Το 1999 δημιουργήθηκε ο Απελευθερωτικός στρατός της Τσαμουριάς (U.C.C) ο 
οποίος χρηματοδοτείται όπως ο U.C.K και διαθέτει ολόκληρη ταξιαρχία (5.000 άνδρες) 
με αμερικανούς εκπαιδευτές της C.I.A. Την 25η Ιουλίου του 2000 η Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Αλβανικής Βουλής ανακοίνωσε ότι η Τσαμουριά αποτελεί εθνική υπόθεση 
για την Αλβανία και ότι θα διεκδικηθεί η επιστροφή των περιουσιών των Τσάμηδων.
Σήμερα οι Τσάμηδες ανέρχονται αριθμητικά στους 14.000 – 25.000, αλλά η αλβανική 
προπαγάνδα τους ανεβάζει στους 100.000. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι εγκατε-
στημένοι στις περιοχές των Αγίων Σαράντα, Δελβίνου, Αυλώνος, Βερατίου, Τιράνων και 
κυρίως στην Κονίσπολη. Όλοι αυτοί πιέζουν για να επανέλθουν στην Ελλάδα.

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

ΤΣΑΜΗΔΕΣ
Δοσίλογοι και συνεργάτες των ΝΑΖΙ

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
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16 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) 
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

ΚΆΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΆΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΆΡ∆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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ 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

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 ΔΕΞΑ-
ΜΕΝΕΣ σε άριστη 

κατάσταση, κατάλλη-
λες για κάθε χρήση: 

νερό, κρασί ή και καύ-
σιμα. Χωρητικότητα: 

2 και 2,5 τόνων. 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ  
3,6 στρεμμάτων, με 25 ρίζες ελιές επί της 

επαρχιακής οδού Διμηνιού-Μελισσίου στο 
Άνω 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

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
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17ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δράσεις-Εκδηλώσεις

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

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

Σεμινάριο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής 
Θαλάσσης από το Ναυτικό Όμιλο Κιάτου

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 
2016 ξεκινούν τα τμήματα Ιστι-
οπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για 
αρχάριους από το Ναυτικό Όμιλο 
Κιάτου. Πρόκειται για την 26η σει-
ρά κυβερνητών του Ν.Ο. Κιάτου.  

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε 
ενήλικες που επιθυμούν να γνω-
ρίσουν τη θάλασσα και να ζήσουν 
τις συγκινήσεις που προσφέρει το 
άθλημα της ιστιοπλοΐας και περι-
λαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο 
και πρακτική κατάρτιση με ιστιο-
πλοϊκά σκάφη από έμπειρους πι-
στοποιημένους προπονητές. 

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 
οκτώ εβδομάδες και η επιτυχής 
ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην 
απόκτηση διπλώματος κυβερνή-
τη (skipper) μετά από εξετάσεις. 
Ο κάτοχος του διπλώματος που 

χορηγεί ο Ν.Ο. Κιάτου έχει τη δυ-
νατότητα να κυβερνήσει ένα ιδιω-
τικό ή επαγγελματικό ιστιοπλοϊκό 
σκάφος και να ζήσει μοναδικές 
εμπειρίες στις ελληνικές θάλασ-
σες. Επίσης αποκτά δελτίο αθλητή 
και μπορεί να συμμετέχει σε ιστιο-
πλοϊκούς αγώνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στη Γραμματεία του Ναυτικού 
Ομίλου Κιάτου από Δευτέρα έως 
Πέμπτη και ώρες 18.30-21.00. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Διεύθυνση: Δημοτικό Αναψυκτή-
ριο (Παγόδα), Γ. Γιαννόπουλου 1, 
Θέση Σφαγεία Κιάτου. 
Τηλέφωνο: 27420-26105
Fax: 27420-26546
Email: info@nokiatou.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΤΌ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΌΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΌΥ

Όλοι μαζί μπορούμε 
να κάνουμε τη διαφορά!

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου οι 
Loutraki Divers, η πρώτη ομάδα 
εθελοντών δυτών στην Ελλάδα, που 
καθαρίζουν τον βυθό της θάλασσας, 
βούτηζαν στο λιμανάκι του Κάτω Άσ-
σου.

Εκεί τους υποδέχτηκαν μέλη του 
Χορευτικού & Λαογραφικού Συλλό-
γου Άσσου ” Η ΡΕΑ" και πρόσφεραν 
αναψυκτικά στα παιδιά του κατηχητι-
κού σχολείου Λεχαίου που συνόδευ-
αν την ομάδα των δυτών.

Οι Loutraki Divers έχουν κάνει 
πολλές καταδύσεις στις παραλίες 
του νομού μας και οι φωτογραφί-
ες των αντικειμένων που ρύπαιναν 

το Λιμανάκι του Άσσου, μιλούν από 
μόνες τους! Έχουν δε ανελκύσει συ-
νολικά, στην τέταρτη χρονιά και 79η 
κατάδυση τους, 23.018 κιλά στερε-
ών απορριμμάτων απο τον βυθό της 
θάλασσας! Προσπαθούν να κάνουν 
όλους εμάς να συνειδητοποιήσουμε 
πόσο σημαντική είναι η θάλασσα και 
οι παραλίες της στην ζωή όλων μας 
και πόσο πρέπει να προσπαθούμε να 
μην την ρυπαίνουμε.

Μετά την κατάδυση " Η ΡΕΑ" προ-
σέφερε φιλοξενία στα μέλη της ομά-
δας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για 
το τόσο σημαντικό έργο τους για το 
περιβάλλον!
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18 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΠοδόσφαιρο

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 
Παλικαρίσια στην επόμενη φάση ο ΑΟΖ

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι αν και 
η Θήβα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαυρό-
πουλου (6’). Ο ΑΟΖ παρόλα αυτά προσπά-
θησε και στο 20’ έφτασε στην ισοφάριση, με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρήγα.

Η ομάδα του Ανδρέα Ζήκου συνέχισε να 
πιέζει και ακριβώς στο 45’ έφτασε στο 2-1, 
όταν μετά από φάουλ του Ρήγα και κεφαλιά 
του Ευθυμιαδη στο οριζόντιο δοκάρι, ο Φυ-
σαράκης από κοντά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.

Στο 56’ ήρθε και το 3-1 με τον Σαρκόφσκι, 
ο οποίος με διπλή προσπάθεια νίκησε τον 
Φαλαγγίτη και πολλοί πίστεψαν ότι το ματς 
τελείωσε.

Στο 60’ οι γηπεδούχοι έμειναν και με δέκα 
παίκτες, λόγω αποβολής του Ατματσίδη με 
2η κίτρινη κάρτα.

Όμως η Θήβα είχε άλλη άποψη και αφού 
αρχικά μείωσε σε 3-2 με τον Τσομπάνη (77’), 
ένα λεπτό πριν το τέλος του ματς, ήρθε και η 
ψυχρολουσία, καθώς Σπανός πέτυχε το 3-3.

Έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, 
με τον ΑΟΖ να είναι αυτός που πέτυχε το 
γκολ της νίκης, όταν στο 113’ ο Μαλαχάτης 
εκτέλεσε φάουλ και ο Τσενάι με κεφαλιά δι-
αμόρφωσε το τελικό 4-3.

Συνθέσεις
ΑΌ	ΖΕΥΓΌΛΑΤΙΌΥ:	Τσέλιος, Ατματσίδης, 

Τσενάι, Σιγάλας, Φυσαράκης, Μαλαχάτης, 
Χατζηστάμου (88’ Παινέσης), Ρήγας, Σαρ-
κόφσκι (67’ Βιδάλης), Ευθυμιάδης (75’ Κόρ-
μαλης), Διαμαντόπουλος
ΘΗΒΑ:	Φαλαγγίτης, Κουτσούμπας, Ελέ-

ζι (74’ Τσομπάνης), Γεωργίου, Ευσταθίου, 
Μαυρόπουλος, Μαλισσόβας (46’ Κατοσγιάν-
νης), Δέδες, Σπανός, Μπέκα, Μεταξούλης

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου της Γ’ Εθνικής προκρίθηκε ο ΑΟ Ζευγολατιού 
 μετά τη νίκη του με 4-3 επί της Θήβας, στην παράταση.
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19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Βόλεϊ

Προκριματικοί League Cup στο Βραχάτι
Π άλεψε αλλά έχασε ο Παμβοχα-

ϊκός και τα δύο παιχνίδια στο 
League Cup "ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" 

που διεξήχθη το τριήμερο 14-15-16 
Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο 
"Γιώργος Τριαντάφυλλος" στο Βρα-
χάτι. Και οι δύο αντιπάλοι του, Πανα-
χαϊκή και Παναθηναϊκός διαδοχικά, 
κατάφεραν να τον λυγίσουν παρά το 
πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας και το 
προβάδισμα που πήρε στην αρχή του 
αγώνα.

Καθάρισε ο Ρεκ
Με έναν εκπληκτικό Βραζιλιάνο Ρεκ 

να κάνει …όργια με 22 πόντους η Πα-
ναχαϊκή παρότι βρέθηκε να χάνει με 
2-0 σετ από τον Παμβοχαϊκό κατάφε-
ρε να νικήσει με 3-2 σετ και να κάνει 
βήμα πρόκρισης για το φάιναλ-4 του 
Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».

Κορυφαίος ήταν ο Ρεκ, συμπα-
ραστάτης του ο Ρουμελιώτης με 18 
πόντους ενώ εντυπωσιακός ήταν ο 
Μπαράχας που από τη θέση του σερ-
βίς σημείωσε 6 άσσους. Καθοριστικό 
ρόλο κυρίως στην σταθεροποίηση της 
υποδοχής έπαιξε η είσοδος του Κοτσι-
λιάνου από την αρχή του 3ου σετ στη 
θέση του Σορμάζ. Ο Παμβοχαϊκός είχε 
πρόβλημα στην υποδοχή μετά το 3ο 
σετ και έκανε εύκολα λάθη όσο περ-
νούσε η ώρα. O Aγγελόπουλος αγω-
νίστηκε επιθετικός μετά από πολλά 
χρόνια που έπαιζε πασαδόρος. Ο αγώ-
νας είχε διάρκεια δύο ώρες και στο 
τάι μπρέικ η Παναχαϊκή είχε συνέχεια 
μικρό αλλά πολύτιμο προβάδισμα 1-2 
πόντων. Ο αγώνας τελείωσε με δύο 
συνεχόμενα μπλοκ του Πέδρο Ρεκ 
πάνω στον Πέτι. Οι πόντοι του Παμ-
βοχαϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 52 
επιθέσεις, 9 μπλοκ και 24 λάθη αντι-
πάλων και της Παναχαϊκής προήλθαν 
από 12 άσσους, 45 επιθέσεις, 9 μπλοκ 
και 39 λάθη αντιπάλων. 
Ό	προπονητής	 του	Παμβοχαϊκού	

Κώστας	Δεληκώστας	είπε:	«Είχαμε 
δύο πρόσωπα στον αγώνα. Στα πρώτα 
δύο σετ παίξαμε καλά, αλλά μετά δεν 
κρατήσαμε υποδοχή, ήμασταν κα-

κοί στην "αλλαγή" και ηττηθήκαμε. Η 
ομάδα θέλει δουλειά στο side out αλλά 
είμαι σίγουρος πως θα την βρούμε την 
άκρη μας στο πρωτάθλημα».

Δύο στις δύο οι αστοχίες
Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και 

το Σάββατο όταν ο  ΠΑΟ κατάφερε να 
λυγίσει τον μαχητικό Παμβοχαϊκό και 
να πάρει τη νίκη με 2-3. Οι παίκτες του 
Δεληκώστα, παλεψαν με πάθος, πή-
γαν το ματς στο ται μπρέικ αλλα έχα-
σαν στις λεπτομέρειες. 

Μεγάλη μονομαχία είχαμε από το 
πρώτο σετ το οποίο τελείωσε με 22-
25 και 0-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. 
Καταιγιστικός ήταν ο Παμβοχαϊκός 
στο δεύτερο σετ όπου με όπλο το σέρ-
βις, κατόρθωσε να αποδιοργανώσει 
την υποδοχή του ΠΑΟ και να ξεφύγει 
πολύ γρήγορα  και με πρωταγωνιστή 
τον Πελεκούδα να διαμορφώσει το 
25-23 και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Το τρίτο σετ πήρε εύκολα ο ΠΑΟ 
ενώ στο τέταρτο είχαμε μεγάλη μονο-
μαχία αφού οι δυο ομάδες συμβάδιζαν 
στον πόντο μέχρι το 12-11.  Μετά από 
ένα εκπληκτικό σερί τελικά ο Παμβο-
χαϊκός επικράτησε με 25-15  και το 
παιχνίδι μοιραια οδηγήθηκε στο τάι 
μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, οι γηπεδούχοι προ-
ηγήθηκαν αλλά τελικά ο ΠΑΟ πέτυχε 
το  12-15 και διαμόρφωσε το τελικό 
2-3 αφήνοντας τον Παμβοχαϊκό ορι-
στικά εκτός φάιναλ φορ. 
Ό	προπονητής	 του	Παμβοχαϊκού	

Κώστας	 Δεληκώστας	 είπε:	 «Όπως 
και χθες, έτσι και σήμερα είχαμε δύο 
πρόσωπα στον αγώνα. Ξέρουμε τα 
προβλήματα μας. Αυτό που μένει για 
μας παρά την πίκρα του αποκλεισμού 
είναι ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες 
και μέσω δουλειάς θα βελτιωθούμε. 
Η ομάδα έχει υψηλό ταβάνι και θεω-
ρώ ότι αυτή την εικόνα θα έχουμε στο 
πρωτάθλημα. Τώρα είναι λογικό να 
υπάρχουν προβλήματα, με τον καιρό 
θα έχουμε το επίπεδο του side out που 
θέλουμε και δεν θα υπάρχουν αυτά τα 
σκαμπανεβάσματα».

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

...και τουρνουά στη μνήμη 
του Γ. Λιούντρη

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε 
το τουρνουά που διοργάνωσε  ο 
Παμβοχαϊκός στη μνήμη του πρώ-
ην δημάρχου Βόχας Γεωργίου Λι-
ούντρη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
οι ομάδες Κορασίδων: ΓΑΣ Παμ-
βοχαϊκός, ΑΣΠ Κόρινθος, Απόλ-
λων Ξυλοκάστρου, Ποσειδώνας 
Λουτρακίου. Η ομάδα του Ξυλο-
κάστρου ήταν η μεγάλη νικήτρια 

του τουρνουά καθώς επικράτησε 
στον τελικό του Παμβοχαϊκού με 
3-0 σετ. Μετά την λήξη του αγώ-
να  απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Μετά το πέρας του τουρνουά 
ακολούθησε φιλικός αγώνας των 
ανδρών μεταξύ του Παμβοχαϊκού 
και του Κύζικου Νέου Περάματος 
όπου η ομάδα του Βραχατίου επι-
κράτησε με 3-0 σετ. 



καθημερινά αναλαμβάνουμε ετοιμάζουμε για σας

με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας 

γευστικές λιχουδιές για το τραπέζι σαςΕΚΛΕΚΤΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΡΕΑΤΑ

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

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716


