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σελ. 4-5ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑΓΡΟΤΙΚΑ
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Σεμινάριο για το 
εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο στο Καλέντζι

σελ. 6 σελ. 5 σελ. 12

ΔΗΜΟΙ

Κλοπές 
καλωδίων από 

αντλιοστάσια και 
διακοπές νερού

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εορτασμός 
της Παγκόσμιας 
Ημέρας Θεάτρου 

στο Διμηνιό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κοντά 
στην πρόκριση 
στα ημιτελικά 

ο Παμβοχαικός

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η μεσαιωνική 
καστροπολιτεία 

στο όρος Φωκάς

σελ. 15 σελ. 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ο ΦΟΔΣΑ 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 
31 Μαρτίου στο Ελαιοτριβείο Τζελέπη 

Επίσης μιλά για τα οικονομικά του δήμου, τα πρόστιμα, τις χρεώσεις ύδρευσης, τα ενοίκια,  
το νέο δημαρχείο και την άποψή του για τις αλλαγές που δρομολογούνται στην αυτοδιοίκηση

Στον απόηχο της απένταξης του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 
κλήθηκε ο Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του για το έτος 2017

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ,
αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας

Θα είμαι και πάλι 
υποψήφιος 

με τον Αννίβα!
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Θέματα

Πλησιάζει προς την ολο-
κλήρωσή του το πρόγραμμα 
ERASMUS+ με θέμα: Media, 
Social Networks and ICT: 
Opportunities for Learning, 
στο οποίο συμμετέχει τα δύο 
τελευταία χρόνια το ΓΕΛ ΒΕ-
ΛΟΥ. Στα πλαίσια του προ-
γράμματος αυτού πραγματο-
ποιήθηκε την εβδομάδα που 
μας πέρασε (19-27 Μαρτίου) 
η τελευταία μετακίνηση μα-
θητών και καθηγητών όλων 
των συμμετεχόντων σχολεί-
ων. Προορισμός αυτή τη φορά 
ήταν η Λετονία και το Rigas 
Zolitudes Gimnazija της Ρίγας, 
πανέμορφης πρωτεύουσας 
της χώρας.

Από το σχολείο μας ταξί-
δεψαν οι μαθήτριες της Β' 
Λυκείου Κωνσταντίνα Αγγε-
λοπούλου, Μαρία-Κωνστα-
ντίνα Βάρδα, Βασιλική Κόρκα, 
Μαρία-Ευθυμία Κόρκα, Μαρία 
Τσιγάρα και Ανθούλα Πετα-
λωτή-Δαγρέ, με συνοδούς τις 
κυρίες Μάρθα Πολίτου, Μαρία 
Καλλιμάνη και Ελένη Κραβα-
ρίτη.

Το πρόγραμμα που είχαν 
ετοιμάσει οι Λετονοί συνάδερ-
φοι ήταν πλουσιότατο σε δρα-
στηριότητες και εξορμήσεις 
που είχαν τόσο εκπαιδευτικό, 
όσο και ψυχαγωγικό χαρα-
κτήρα. Οι συμμετέχοντες επι-
σκέφθηκαν την παραλία της 
Jurmala, το εργαστήριο αρ-
τοποιίας Laci, όπου έπλασαν 
το δικό τους ψωμί, το γραφι-
κό περιβαλλοντικό πάρκο της 
Sigulda, όπου επισκέφτηκαν 
το μεσαιωνικό κάστρο και 
συμμετείχαν σε εργαστήριο 

παλαιογραφίας και σε κυνήγι 
του θησαυρού, καθώς και το 
πολυτελές παλάτι του Randale. 
Ξεναγήθηκαν, επίσης, από 
τους Λετονούς μαθητές σε όλα 
τα αξιοθέατα της Ρίγας, όπως η 
Όπερα, το άγαλμα της Ελευθε-
ρίας, ο ναός του Αγίου Πέτρου, 
μια παραδοσιακή κατοικία του 
18ου αιώνα, η εντυπωσιακή 

Βιβλιοθήκη και το Δημαρχείο 
της πόλης, όπου συζήτησαν με 
το Δήμαρχο, Nils Usakovs.

Το φιλόξενο Rigas Zolitudes 
Gimnazija μας υποδέχθηκε 
στις εντυπωσιακές εγκατα-
στάσεις του, όπου υλοποι-
ήθηκαν προγραμματισμένα 
εργαστήρια, για τα θέματα του 
προγράμματος «Europe in 

the News" και "Exceptional 
Women" αλλά και άλλες δια-
σκεδαστικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια, καθώς και το 
συγκινητικό αποχαιρετιστήριο 
πάρτι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι 
λόγω της απόστασης δεν κα-
τέστη δυνατόν να βρεθούν 
απευθείας πτήσεις προς και 

από την Λετονία. Έτσι, η ομάδα 
που συμμετείχε στην κινητικό-
τητα αυτή είχε την ευκαιρία να 
επισκεφθεί τη Στοκχόλμη, στο 
ταξίδι προς Ρίγα, αλλά και το 
Κίεβο, στο ταξίδι της επιστρο-
φής. Οι μαθητές επισκέφθηκαν 
την παλιά πόλη και το παλάτι 
της Στοκχόλμης, καθώς και το 
πάρκο Μαρίνσκι, το μνημείο 
των πεσόντων του 2ου Πα-
γκοσμίου Πολέμου και την πα-
νέμορφη εκκλησία της Λαύρας 
στο Κίεβο, εμπλουτίζοντας με 
ακόμα περισσότερες εικόνες 
ένα, ούτως ή άλλως, μοναδικό 
σε εμπειρίες ταξίδι.

Η όλη διοργάνωση από τους 
Λετονούς συναδέρφους ήταν 
εξαιρετική και οι εκπαιδευ-
τικοί στόχοι της συνάντησης 
υλοποιήθηκαν στο ακέραιο, 
ενώ ενδυναμώθηκαν τα συ-
ναισθήματα φιλίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Γι' αυτό και ο 
αποχωρισμός ήταν συναισθη-
ματικά φορτισμένος, καθώς 
αυτή ήταν η τελευταία κινητι-
κότητα. Ωστόσο, το πρόγραμ-
μα θα συνεχιστεί με δράσεις 
και επικοινωνία μέσω του 
διαδικτύου μέχρι το τέλος της 
χρονιάς, ενώ οι δεσμοί που 
έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των 
σχολείων θα διατηρηθούν, ελ-
πίζουμε, και θα οδηγήσουν σε 
νέες συνεργασίες στο μέλλον.

Το Λύκειο Βέλου ευχαριστεί 
τους Λετονούς φίλους για τη 
φιλοξενία τους και εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη 
γνωριμία και την αποδοτική 
συνεργασία με όλους τους 
συμμετέχοντες, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές του ΓΕΛ Βέλου 
ταξίδεψαν στη Λετονία

  

Σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 του 
Προγράμματος ERASMUS+ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του το πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα: Media, Social Networks and ICT:  
Opportunities for Learning, στο οποίο συμμετέχει τα δύο τελευταία χρόνια το ΓΕΛ ΒΕΛΟΥ. Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε (19-27 Μαρτίου) η τελευταία μετακίνηση 
μαθητών και καθηγητών όλων των συμμετεχόντων σχολείων. Προορισμός αυτή τη φορά ήταν η Λετονία και το 
Rigas Zolitudes Gimnazija της Ρίγας, πανέμορφης πρωτεύουσας της χώρας.  

Από το σχολείο μας ταξίδεψαν οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου Κωνσταντίνα 
Αγγελοπούλου, Μαρία-Κωνσταντίνα Βάρδα, Βασιλική Κόρκα, Μαρία-Ευθυμία 
Κόρκα, Μαρία Τσιγάρα και Ανθούλα Πεταλωτή-Δαγρέ, με συνοδούς τις κυρίες 
Μάρθα Πολίτου, Μαρία Καλλιμάνη και Ελένη Κραβαρίτη.  
Το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει οι 
Λετονοί συνάδερφοι ήταν πλουσιότατο 

σε δραστηριότητες και εξορμήσεις που είχαν τόσο εκπαιδευτικό, όσο και 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την παραλία της 
Jurmala, το εργαστήριο αρτοποιίας Laci, όπου έπλασαν το δικό τους ψωμί, το 
γραφικό περιβαλλοντικό πάρκο της Sigulda, όπου επισκέφτηκαν το 
μεσαιωνικό κάστρο και συμμετείχαν σε εργαστήριο παλαιογραφίας και σε 
κυνήγι του θησαυρού, καθώς και το πολυτελές παλάτι του Randale. Ξεναγήθηκαν, επίσης, από τους Λετονούς 
μαθητές σε όλα τα αξιοθέατα της Ρίγας, όπως η Όπερα, το άγαλμα της Ελευθερίας, ο ναός του Αγίου Πέτρου, μια 
παραδοσιακή κατοικία του 18ου αιώνα, η  εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη και το Δημαρχείο της πόλης, όπου συζήτησαν 
με το Δήμαρχο, Nils Usakovs.  
Το φιλόξενο Rigas Zolitudes Gimnazija μας υποδέχθηκε στις 
εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του, όπου υλοποιήθηκαν 
προγραμματισμένα εργαστήρια, για τα θέματα του 
προγράμματος «Europe in the News” και “Exceptional 
Women” αλλά και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες και 
παιχνίδια, καθώς και το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο πάρτι.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της απόστασης δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν απευθείας πτήσεις προς και από 
την Λετονία. Έτσι, η ομάδα που συμμετείχε στην κινητικότητα αυτή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Στοκχόλμη, 
στο ταξίδι προς Ρίγα, αλλά και το Κίεβο, στο ταξίδι της επιστροφής. Οι μαθητές επισκέφθηκαν την παλιά πόλη και 
το παλάτι της Στοκχόλμης, καθώς και το πάρκο Μαρίνσκι, το μνημείο των πεσόντων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 
και την πανέμορφη εκκλησία της Λαύρας στο Κίεβο, εμπλουτίζοντας με ακόμα περισσότερες εικόνες ένα, ούτως ή 
άλλως, μοναδικό σε εμπειρίες ταξίδι.   
Η όλη διοργάνωση από τους Λετονούς συναδέρφους ήταν εξαιρετική και οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συνάντησης 
υλοποιήθηκαν στο ακέραιο, ενώ ενδυναμώθηκαν τα συναισθήματα φιλίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Γι’ αυτό και 
ο αποχωρισμός ήταν συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς αυτή ήταν η τελευταία κινητικότητα. Ωστόσο, το 
πρόγραμμα θα συνεχιστεί με δράσεις και επικοινωνία μέσω του διαδικτύου μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ οι 
δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των σχολείων θα διατηρηθούν, ελπίζουμε, και θα οδηγήσουν σε νέες 
συνεργασίες στο μέλλον.  
Το Λύκειο Βέλου ευχαριστεί τους Λετονούς φίλους για τη φιλοξενία τους και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
γνωριμία και την αποδοτική συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς.  
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Για 3η συνεχόμενη φορά στο 
Βέλο στην περιοχή Τουρκογέφυρα 
στα όρια του Δήμου έγινε κλοπή 
στο αντλιοστάσιο.

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου απο-
καταστάθηκε η ζημιά που είχε 
πραγματοποιηθεί από προηγού-
μενη κλοπή και την Παρασκευή 31 
Μαρτίου διαπιστώθηκε ολική κλο-
πή (καλώδια ηλεκτροφωτισμού, 
υδραυλικά, πίνακας, σπάσιμο των 
τσιμέντων!!! κλπ.).

Το τελευταίο διάστημα παρα-
τηρούνται ολοένα και αυξημένα 
κρούσματα κλοπών και βανδαλι-
σμών με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται σοβαρά προβλήματα στην 
υδροδότηση του Βέλου, μεγάλοι 
κίνδυνοι από τα εκτεθειμένα κα-

λώδια των ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων και προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, 
αφού το κόστος από τις κλοπές εί-
ναι πολύ μεγάλο.

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αν-
νίβας Παπακυριάκος για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων έχει 
ήδη έρθει σε επαφή με την Αστυ-

νομική Διεύθυνση ζητώντας την 
επέμβασή της άμεσα.

Καλεί επίσης τους Δημότες να 
καταγγέλλουν αντίστοιχα φαινό-
μενα, βοηθώντας έτσι τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του δήμου να απο-
καθιστούν έγκαιρα τις βλάβες που 
προκύπτουν.

Κλοπές και στο Λαλιώτι
Χωρίς νερό έμειναν και οι κάτοι-

κοι στο χωριό Λαλιώτη του Δήμου 
Σικυωνίων, αφού αθίγγανοι έκλε-
ψαν τα καλώδια των γεωτρήσεων.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Λαλιωτίου ΤΥΡΛΗΣ ΑΓ-
ΓΕΛΟΣ τόνισε ότι αθίγγανοι έκλε-
ψαν τα καλώδια των γεωτρήσεων 
προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Κλοπή σε αντλιοστάσιο του δήμου Βέλου-ΒόχαςΣτολίδι 
η πλατεία της 

Ευαγγελίστριας
Ολοκληρώθηκε το έργο ανάπλασης 

της πλατείας της Ευαγγελίστριας, απο-
δίδοντας στους δημότες μια πλατεία 
όμορφη και λειτουργική για όλους. Ο 
Πρόεδρος της Ευαγγελίστριας Τάσος 
Αναγνωστόπουλος σε ανάρτησή του στο 
Facebook (από όπου και οι φωτογραφί-
ες) σημειώνει: «Ένα πρότυπο έργο στολίδι 
για τον δήμο Βέλου-Βόχας ολοκληρώνε-
ται!!! Θέλω να ευχαριστησω το δήμαρχο 
κ.Αννίβα Παπακυριάκο και τους συνερ-
γάτες του για την άριστη συνεργασία έτσι 
ώστε να βγει το σωστό επιθυμητό αποτέ-
λεσμα... Μπορεί να κουραστήκαμε πολύ 
και να κουράσαμε αλλά τα καταφέραμε».
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Κύριε Τρωγάδη είστε ο μακροβιότερος 
αντιδήμαρχος της δημοτικής αρχής 
Παπακυριάκου. Έχετε 6 χρόνια στο τι-
μόνι των οικονομικών και διοικητικών 
υπηρεσιών και δεν ήταν υπερβολικός 
όποιος σας χαρακτήριζε «τσάρο της 
οικονομίας» του δήμου Βέλου-Βόχας. 
Με αυτά τα δεδομένα μπορείτε να μας 
πείτε σε ποια οικονομική κατάσταση 
βρίσκεται σήμερα ο δήμος; 
• Κινδυνεύει ο δήμος Βέλου-Βόχας 

σήμερα να «κλονιστεί» οικονομικά 
από πρόστιμα και ποινές που προ-
έρχονται από κακοδιαχείριση της 
ΔΑΕΒ και των άλλων επιχειρήσεων 
των πρώην δήμων Βέλου και Βό-
χας; 

• Κάποτε σε μια συνέντευξή σας εί-
χατε πει ότι αν προκύψουν ποινικές 
ευθύνες για αυτές τις διαχειρίσεις 
ο δήμος θα στραφεί κατά των προ-
σώπων που τις εφάρμοσαν με μη-
νύσεις. Τελικά υπάρχουν ποινικές 
ευθύνες; Κινδυνεύει κάποιος ή 
κάποιοι να βρεθούν στο ειδώλιο του 
κατηγορουμένου;

Όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει πολύ 
μεγάλη κουβέντα και έχουν γραφτεί 
πολλά για τα οικονομικά του Δήμου 
Βέλου Βόχας. Το 2011 το μεγαλύτερο 
-αλλά σίγουρα όχι το μόνο- και για 
πολλούς άλυτο πρόβλημα ήταν η οι-
κονομική κατάσταση του ενιαίου πλέ-
ον Δήμου. Η επιλογή για το σημερινό 
Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο κατά 
την προσωπική μου άποψη ήταν μο-
νόδρομος και εξηγούμαι. 

Έπρεπε να βρεθούν τρόποι, πολλές 
φορές να δημιουργηθούν τρόποι ώστε 
να αυξηθεί η οικονομική ρευστότητα 
που θα επέτρεπε στο Δήμο να λει-
τουργεί και σταδιακά να ανακτήσει την 
τσαλαπατημένη αξιοπιστία του. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρω ότι δεν είχαμε τη 
δυνατότητα για βασικές προμήθειες, 
λαμπτήρες, αναλώσιμα και φυσικά, 
για μεγάλα έργα ούτε λόγος. 

Αναφέρω συνοπτικά ορισμένες από 
τις ενέργειες που έγιναν και γίνονται. 
- μείωση δαπανών και περικοπές 

πολλών απ΄ αυτές. 
- αναζήτηση και ενεργοποίηση εσό-

δων: από τέλη ύδρευσης, τέλη κοι-
νοχρήστων χώρων, τέλη επι των 
ακαθαρίστων και άλλα. 

- ρύθμιση με κάθε τρόπο των βραχυ-
πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
οφειλών

- αναζήτηση, έναν προς έναν, όλων 
των μεγαλοφειλετών του Δήμου 
προκειμένου να πληρώσουν ή έστω 
να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. 

- αξιοποίηση των όποιων ταμειακών 
διαθέσιμων. (χαρακτηριστικά ανα-
φέρω ότι δεν εισπράταμε ούτε καν 
τόκους απ αυτά)

Όλα τα παραπάνω ίσως μοιάζουν 
αυτονόητα, αλλά απλά δεν γίνονταν. 

Γνώμη μου είναι πως το κάθε δη-
μότη πρέπει να τον ενδιαφέρουν και 
αυτά. Πολλές φορές δεχόμαστε πα-
ράπονα για διάφορα προβλήματα που 
αφορούν το κάθε δημότη, υπάρχουν 
όμως και άλλα που προλάβαμε και δε 
αφήσαμε να απασχολήσουν κανέναν. 

Δε θα ήθελα να κουράσω μ αυτά 
γιατί στο κάτω κάτω υποχρέωση της 
κάθε Δημοτικής Αρχής είναι να δίνει 
λύσεις. 

Τι έχουμε καταφέρει λοιπόν, αυτή τη 
στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα είναι πε-
ρίπου στα 3. 000. 000, έχει πληρωθεί 
το σύνολο των οφειλών σε προμηθευ-
τές των πρώην Δήμων(για τα δάνεια 
θα αναφερθώ παρακάτω) ενώ δεν 
υπάρχουν εκκρεμότητες παρά μόνο 
οι τρέχουσες οι οποίες καλύπτονται με 
πολύ καλό ρυθμό. Ο Δήμος μας εδώ 
και τρια χρόνια συντάσει τον προυπο-
λογισμό του με σχετική ευκολία ενω 
δεν έχει δεχθεί καμμιά σύσταση από 
το παρατηρητήριο. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να 
μπορούμε να λειτουργούμε με αξι-
οπρέπεια, να συντηρούμε τις εγκα-
ταστάσεις μας, να έχουν γίνει και να 
γίνονται έργα και αν μη τι άλλο όσο πε-
ρίεργο και αν ακούγεται, καταφέραμε 
να έχουμε τα προβλήματα που έχουν 
όλοι οι Δήμοι. 

Θα πρέπει όλοι να ξέρουν πως η 
σημερινή Δημοτική Αρχή εδώ και 

χρόνια, σε δύσκολους οικονομικά και-
ρούς πληρωνει 1.000 euro την ημέ-
ρα κάθε μέρα σε δάνεια των πρωην 
Δήμων, πράγμα που σημαίνει πως 
πρέπει να γίνεται σοβαρή οικονομική 
διαχείριση, πράγμα που σημαίνει πως 
ο Αννίβας ως Δήμαρχος έχει πληρω-
μένα τα δικά του έργα - που σίγουρα 
δεν είναι τόσα όσα θα ήθελε και ονει-
ρεύεται- αλλά ταυτόχρονα πληρώνει 
και τα έργα άλλων. Καλό θα είναι να το 
ξέρουμε όλοι αυτό. 

Τώρα για το αν κινδυνεύει να κλο-
νιστεί οικονομικά ο Δήμος από τις 
πρώην κατασκευαστικές!!! Η απάντη-
ση είναι πως οποιαδήποτε οικονομική 
απαίτηση από το παρελθόν δημιουργεί 
πρόβλημα, αλλά όχι τέτοιου βαθμού 
που θα κλονίσει τη λειτουργία του Δή-
μου. Ήδη στο τέλος του 2016 αντιμετω-
πίσαμε μια κατάσχεση που αφορούσε 
παλια επιδόματα υπαλλήλων ύψους 
300. 000 χωρίς να κλονιστεί η λει-
τουργία μας και επιτρέψτε μου να πω 
ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όλων όσων 
έχουμε καταφέρει, Δημοτική Αρχή και 
δημότες μαζί, τα τελευταία χρόνια. 

Σ΄ ότι έχει να κάνει με το τελευταίο 
σκέλος της ερώτησης σας, η απάντηση 
έναι πως, η συγκεκριμένη υπόθεση 
εδώ και πολύ καιρό έχει πάρει το δρό-
μο της δικαιοσύνης, απο τη μεριά του 
Δήμου έχουν δοθεί όσα στοιχεία ζη-
τήθηκαν -μέχρι και σήμερα στείλαμε 
κάποια που ζητήθηκαν-, καταθέσαμε 
στις αρμόδιες οικονομικές και δικαστι-

κές αρχές και αναμένουμε ώστε όπως 
και να χει να παρασταθούμε, όποτε και 
όταν χρειαστεί, προκειμένου να προα-
σπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. 

Δε θεωρώ πως πρέπει να πούμε 
κάτι άλλο από τη στιγμή που η διαδι-
κασία είναι σε εξέλιξη. 

Κατά καιρούς οι δημότες παραπονού-
νται για τους λογαριασμούς ύδρευσης 
που λαμβάνουν. Φαίνεται ότι οι οφειλές 
των προηγουμένων ετών που εντάσ-
σονται στους τρέχοντες λογαριασμούς 
«φουσκώνοντάς» τους δυσχεραίνουν 
την κατάσταση. Μεταφέρω ερώτημα 
δημότη: Οι παλιές χρεώσεις με ποιο 
τιμολόγιο κοστολογούνται; Με το νυν 
ή το παλιό; Επίσης, με βάση το νοικο-
κύρεμα που έχει γίνει στον τομέα της 
υδρομέτρησης: Βρέθηκαν παρατυπίες 
ή παρανομίες; Τιμωρήθηκε κανείς; Οι 
τίμιοι και συνεπείς δημότες έχουν δί-
κιο να αισθάνονται αδικημένοι;

Το κομμάτι των λογαριασμών της 
ύδρευσης στον πρώην Δήμο Βόχας 
επιτρέψτε μου να πω, ήταν για γέλια 
και για κλάματα. Αυτό βέβαια έχει και 
την εξηγησή του, όλο το κομμάτι των 
εσόδων στηριζόταν στο φιλότιμο ενός 
μόνο υπαλλήλου, αυτό ήταν αφορμή 
για μια ακόμα από τις τομές που έγι-
ναν αφού ΄΄ξηλώθηκε΄΄ μέσα σε μια 
μέρα όλη η οικονομική υπηρεσία και 
επανδρώθηκε από υπαλλήλους τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και με σωστή 
οργάνωση και κόπο καταφέραμε το 
αυτονόητο, να εκδίδονται οι λογαρια-
σμοί στην ώρα τους. Η χρέωση γίνεται 
με το νέο ενιαίο τιμολόγιο που ισχύ-
ει με αποφαση Δ. Σ. από το 2012, σε 
άλες περιπτώσεις η τιμή ανα κυβικό 
είναι μεγαλύτερη σε άλλες μικρότε-
ρη, εξαρτάται από την κλιμακα κατα-
νάλωσης. Φυσικά στην προσπαθειά 
μας αυτή υπάρχουν αδικίες.... ”Δεν 
υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση 
μεταχείριση των ανίσων” είχε πει ο 
Αριστοτέλης, όμως θεωρώ ότι ήταν η 
πιο ενδεδειγμένη λύση. 

Παρατυπίες βρέθηκαν και όπου 
προέβλεπε ο κανονισμός επιβλήθη-
καν και τα ανάλογα πρόστιμα, όμως 
χρειάζεται πολύ δουλειά και διαρκή 
παρακολούθηση το συγκεκριμένο 
κομμάτι. Στόχος είναι να καταλάβουμε 
όλοι πως Δήμος και δημότης είναι μια 
σχέση αμφίδρομη. 

Σεβασμός υπάρχει πάντα στο δημό-
τη που πληρώνει όπως και στο κάθε 
δημότη αλλά υπάρχουν και κανόνες, 
οπότε αυτός που δε πληρώνει θα έχει 
και τις ανάλογες συνέπειες. 

Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση η 
οποία μπορεί να σας φανεί απλοϊκή 
αλλά αποτελεί απορία για αρκετούς 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Θα είμαι ξανά υποψήφιος με τον Αννίβα
Σε μια διεξοδική συνέντευξη ο Βασίλης Τρωγάδης μιλά για τα οικονομικά του δήμου, τα πρόστιμα, τις χρεώσεις 

ύδρευσης, τα ενοίκια, το νέο δημαρχείο και την άποψή του για τις αλλαγές που δρομολογούνται στην αυτοδιοίκηση

Συνέντευξη

Αυτή τη στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου είναι 
περίπου στα 3.000.000, έχουν πληρωθεί το σύνολο 

των οφειλών σε προμηθευτές των πρώην δήμων ενώ 
δεν υπάρχουν εκκρεμότητες παρά μόνον οι τρέχουσες 

οι οποίες καλύπτονται με πολύ καλό ρυθμό.
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δημότες. Αφού ο προϋπολογισμός του δήμου 
καταρτίζεται από την υπηρεσία Οικονομικών και 
τα έμπειρα στελέχη της (υπαλλήλους, προϊστα-
μένους, αντιδήμαρχος) γιατί σε ΚΑΘΕ δημοτικό 
συμβούλιο το πρώτο θέμα είναι «αναμόρφω-
ση προϋπολογισμού»; Υπάρχουν τόσες πολλές 
έκτακτες ανάγκες ή χρηματοδοτήσεις, ή η σύ-
νταξη του προϋπολογισμού, τελικά, δε γίνεται με 
την απαιτούμενη επιμέλεια; 

Οι αναμορφώσεις δεν αφορούν πάντα έκτα-
κτες ανάγκες, άλλες φορές είναι καθαρά λογιστι-
κές και τυπικές, υπάρχουν όμως και άλλες που 
γίνονται για ουσιαστικούς λόγους και εξηγώ. 

Οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση ενός 
προϋπολογισμού είναι τόσο ασφυκτικοί που δε 
μπορεί εύκολα η κάθε Δημοτική Αρχή να υλο-
ποιήσει και να εφαρμόσει τις ιδέες και το πλάνο 
που έχει. Έτσι λοιπόν όταν κατά την εκτελεσή 
του προκύπτει η δυνατότητα για κάτι καλύτερο, 
εισηγούμαστε αναμόρφωση. 

Πρόσφατα οι υπηρεσίες του 
δήμου και η αίθουσα συνε-
δριάσεων του δημοτικού συμ-
βουλίου μετακόμισαν σε νέα 
κτήρια. Για ποιο λόγο έγινε 
αυτό; Οπωσδήποτε η συγκέ-
ντρωση των υπηρεσιών προ-
σφέρει στη λειτουργικότητα 
και την αποτελεσματικότητα 
του δήμου, αλλά σε αυτό το 
πλαίσιο δεν θα έπρεπε να 
εντατικοποιηθούν οι όποιες 
ενέργειες της δημοτικής αρ-
χής για την ολοκλήρωση του 
δημαρχείου; Διαψεύστε με 
αν είναι αλλιώς, αλλά νομίζω 
ότι τα τελευταία 6 χρόνια δεν 
έχει μπει ούτε ένα τούβλο στο 
έργο… 

Η συγκέντρωση των υπη-
ρεσιών είναι ό, τι καλύτερο 
και προσφέρει τόσο πολύ στη 
λειτουργικότητα και την απο-
τελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου όσο 
δε φαντάζεστε. Στο θέμα του νέου Δημαρχείου 
τώρα, προσωπικά πιστεύω πως το συγκεκρι-
μένο κτίριο δεν είναι απλά ένα δημαρχείο, πρό-
κειται για ένα Δημαρχειακό μέγαρο που όταν 
ολοκληρωθεί ομοιό του δε θα υπάρχει. Θα είναι 
ένα πραγματικό στολίδι για το Ζευγολατειό αλλά 
και για όλο το Δήμο. Ένα τέτοιο έργο, λοιπόν, δε 
πρέπει να αντιμετωπίζεται λες και είναι ένα δυά-
ρι διαμέρισμα που θα φτιάξουμε στραβά κουτσά 
το ένα δωμάτιο να μείνουμε και ύστερα βλέπου-
με. Το έργο αυτό απαιτεί χρήματα έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί όπως του αξίζει. Προς αυτή τη 
κατεύθυνση με προσωπικές ενέργειες του Δη-
μάρχου γίνονται κινήσεις ένταξης του σε κάποιο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενω παράλληλα 
σε συννενόηση με το Τ.Π.Δ. παρακολουθούμε 
συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες ώστε να 
τους βελτιωσουμε και να δανειοδοτηθούμε για 

την ολοκληρωσή του. 
Με αφορμή αυτό το ερώτημα θα ήθελα να 

πω, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται 
αλλά δεν είναι γνωστά. Δεν είμαστε επαγγελμα-
τίες πολιτικοί ώστε να υπάρχει ένα οργανωμένο 
δίκτυο ενημέρωσης. Βέβαια ούτε ο κόσμος με 
τα τόσα προβλήματα που όλοι έχουμε, μπορεί να 
παρακολουθεί το τι γίνεται, χωρις αυτό να ση-
μαίνει πως αδιαφορεί κιόλας. 

Τέλος, θα μπορούσατε κ. Τρωγάδη να μας πείτε 
τη γνώμη σας για το σχέδιο του νέου εκλογικού 
νόμου για την αυτοδιοίκηση; Σύμφωνα με την 
πρόταση του υπουργείου και της επιτροπής οι 
πρόεδροι και τα συμβούλια των τοπικών και δη-
μοτικών κοινοτήτων πρόκειται να αναβαθμιστούν 
σημαντικά (μίνι δημάρχους τους χαρακτηρίζουν 
τα δημοσιεύματα) ενώ με το σύστημα της απλής 
αναλογικής που προτείνεται να εφαρμοστεί η 
θέση του δημάρχου και της πλειοψηφίας απο-

δυναμώνεται αφού πρέπει να 
βρει τρόπους να συνεννοηθεί 
με τις παρατάξεις της αντιπο-
λίτευσης. Ποια είναι η γνώμη 
σας για όλα αυτά; 

¨Μικροί δήμαρχοι¨ χωρίς 
υποδομές, με αποδεκατισμέ-
νες πολλές φορές υπηρεσίες 
και χωρίς δικό τους ταμείο 
?? !! Θεωρώ ότι θα είναι ένας 
ακόμα ¨λεκτικός θεσμός¨. 
Όλα αυτά βέβαια είναι ακόμα 
σε πρώιμο στάδιο και γνώμη 
μου είναι πως οποιαδήποτε 
αλλάγή θελει ¨χρήμα¨, αλλιώς 
μόνο προβλήματα θα δημι-
ουργεί. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση 
χρειάζεται κατά τη γνώμη 
μου, ευσυνείδητους αιρετούς 
και σκεπτόμενους δημότες. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι 
για το κάθε πολίτη η πιο προ-
σβάσιμη μορφή εξουσίας με 

απότέλεσμα να δεχόμαστε κριτική επί δικαιών 
και αδίκων. Αυτό δε σημαίνει πως όλα τα κά-
νουμε σωστά ή πως όλοι όσοι διαμαρτύρονται 
έχουν δίκιο. 

Αν υπάρχει μια σοβαρή δημοτική αρχή που 
προσπαθεί, που διορθώνει λάθη, άλλων, αλλά 
και δικά της, που δημιουργεί με βάση τις οι-
κονομικές δυνατότητες που έχει βέβαια, που 
ακούει και που δεν είναι αλλεργική στην κριτι-
κή, πιστεύω πως πρέπει να έχει τη στήριξη και 
την κατανόηση των περισσοτέρων. Μια τέτοια 
δημοτική αρχή είναι η δική μας. 

Προσωπικά πιστεύω, αυτά είναι τα στοιχεία 
που κάνουν ισχυρό ένα Δήμαρχο και όσο αυτά 
τα στοιχεία θα τα έχει ο Αννίβας Παπακυριάκος 
θα είμαι μαζί του από όποια θέση. Άπο τη στιγμή 
δε που ανακοίνωσε εκ νέου την υποψηφιότητα 
του, θα είμαι και γω υποψήφιος του συνδυα-
σμού του. 

Επιχείρηση 
παιδικές χαρές!

Η μία μετά την άλλη οι παιδικές χαρές στο δήμο 
Βέλου-Βόχας ανακατασκευάζονται και αναδιαμορ-
φώνονται σε χώρους καλαίσθητους και κυρίως 
ασφαλείς για τα παιδιά. Στιμάγκα, Νεράντζα, Νηπι-
αγωγείο Βέλου, Βραχάτι έχουν ήδη αποκτήσει παι-
δικές χαρές πραγματικά στολίδια όπου τα παιδιά με 
ασφάλεια μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι τους.

Έπεται η παιδική χαρά στο Κέντρο Νεολαίας και 
Πολιτισμού στις Κρήνες, η οποία κοντεύει να ολο-
κληρωθεί. Άντε με το καλό και στις παιδικές χαρές 
των υπολοίπων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 
του δήμου Βέλου-Βόχας!

Νεράντζα

Νεράντζα

Νηπιαγωγείο Βέλου

υπάρχουν 
πολλά 
πράγματα 

που γίνονται αλλά 
δεν είναι γνωστά. 

Δεν είμαστε 
επαγγελματίες 

πολιτικοί ώστε 
να υπάρχει ένα 
οργανωμένο 

δίκτυο ενημέρωσης. 
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Σεμινάριο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
στο Ελαιοτριβείο Τζελέπη στο Καλέντζι 

Με επιτυχία διοργανώθηκε για δεύτερη φορά 
σεμινάριο για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
στο Ελαιοτριβείο Τζελέπη στο Καλέντζι από την 
PARATUS Europe και τον κ. Κυριάκο Τζελέπη ιδι-
οκτήτη του ελαιοτριβείου. 

Υπεύθυνη της διοργάνωσης η κ. Κατερίνα Ρέπ-
πα και εισηγητές οι: 1) κ. Καρβέλας Ιωάννης σύμ-
βουλος επιχειρήσεων, πιστοποιημένος επιθεωρη-
τής ISO 9001-2200 HACCP-ISO 14001, με θέμα 
«Συγκομιδή και καλλιέργεια της ελιάς, αποθή-
κευση και γευσιγνωσία του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου», 2) κ. Κων/νος Κόλλιας πρώην αντι-
νομάρχης με θέμα «Καταπολέμηση του δάκου, το 
θεσμικό πλαίσιο και εφαρμογές»  και 3) κ. Πετού-
μενος Νίκος, γεωπόνος ελαιοπαραγωγός με θέμα 
«Προστασία και αντιμετώπιση από το γλοιόσπορο, 
μια ‘ύπουλη ασθένεια’». 

Ο κ. Καρβέλας στην εισήγησή του ανέφερε στα-
τιστικά στοιχεία για την κατανάλωση του ελαιο-
λάδου με τη χώρα μας να έχει τα πρωτεία, αφού 
αντιστοιχούν 17,5 kg ανά άτομο, ενώ άλλες χώ-
ρες έχουν σαφώς πολύ μικρότερα νούμερα. Το 
ελληνικό ελαιόλαδο κατέχει την πρώτη θέση σε 
αντιοξειδωτικά – φαινόλες, το οποίο «εκμεταλ-
λεύονται» οι ανταγωνιστές μας Ιταλοί και κυρίως 
Ισπανοί, οι οποίοι το εισάγουν χύμα και το πωλούν 

τυποποιημένο με άλλη ετικέτα. 
Στη συνέχεια ο κ. Καρβέλας επεσήμανε τον 

«λάθος» τρόπο που γίνεται η συγκομιδή και απο-
θήκευση του ελαιολάδου, έδωσε έμφαση στην 
ανάγκη εκπαίδευσης ακόμη και στα σχολεία, κάτι 
το οποίο γίνεται στις ανταγωνίστριες χώρες (π.χ. 
Ιταλία), αλλά εκπαίδευση και στους επαγγελματίες 
της εστίασης για τη σωστή προώθηση του προϊ-
όντος. 

Αναγκαιότητα ανέφερε ο κ. Καρβέλας, είναι και 
η πιστοποίηση του προϊόντος, εφ’ όσον υπάρχουν 
εξαγωγές, αφού στους διεθνείς διαγωνισμούς 
έχουμε από τις καλύτερες ποικιλίες με αρκετά 
βραβεία. 

Ο κ. Κόλλιας που πήρε το λόγο στη συνέχεια, 
αναφέρθηκε στη δακοπροστασία και στη δακο-
κτονία αλλά και στους ψεκασμούς που θα γίνουν 
τον Ιούλιο. Οι ψεκασμοί πρέπει σύμφωνα με τους 
γεωπόνους να είναι τουλάχιστον τέσσερις, όμως 
σήμερα εκτελούν μόλις τρεις (από πέντε παλαιότε-
ρα) κι όλα αυτά στο πλαίσιο μείωσης κόστους. Συ-
νέπεια της μείωσης των ψεκασμών είναι η πτώση 
του καρπού και η ύπαρξη οξύτητας στο ελαιόλαδο. 

Πρότεινε τη χρήση δακοπαγίδων και έδειξε και 
πρακτικά τον τρόπο που μπορούμε με λίγα έξοδα 
να φτιάξουμε μια. Τέλος, στάθηκε στην ενημέρω-
ση των καλλιεργητών για τα υπολλείμματα φαρ-
μάκων στο ελαιόλαδο και την ορθή χρήση των 
φυτοφαρμάκων. Ανέφερε επίσης την ανάγκη του 
συντονισμού από οικείους συνεταιρισμούς για 
την προστασία και την ποιότητα του ελαιολάδου 
και πρότεινε η συγκομιδή του καρπού να γίνεται 
κυρίως Οκτώβριο-Νοέμβριο που είναι πιο ζεστοί 
μήνες. 

Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του κ. Νίκου 
Πετούμενο σχετικά με το γλοιοσπόριο και τους 
τρόπους αντιμετώπισής του.
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Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοποννήσου 
όλα τα έργα των υποδομών

Ιδιαίτερη έμφαση στα έργα υποδομής, 
που έχουν άμεση σχέση με την 
άρδευση των παραγωγών της 
Πελοποννήσου, δίνει η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, ενώ, παράλληλα, 
μέσα στον γενικότερο σχεδιασμό 
προβλέπονται παρεμβάσεις στήριξης 
της αλιείας με τη δημιουργία 
αλιευτικών καταφυγίων σε διάφορα 
σημεία.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
σε ό,τι αφορά την άρδευση στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 
περιλαμβάνει το αρδευτικό της 

Στυμφαλίας, αλλά και την πολυπόθητη 
κατασκευή δικτύου διανομής από το 
Φράγμα Φενεού. Σε επίπεδο μελέτης 
βρίσκεται η κατασκευή αρδευτικού 

περιοχής Σικυώνας. 
Μέσα στις βασικές προτεραιότητες 
του περιφερειακού σχεδιασμού 
μέσω του επιχειρησιακού 
προγράμματος είναι και η κατασκευή 
αλιευτικών καταφυγίων, με στόχο 
να προστατευτεί και να στηριχθεί 
και η αλιεία. Αλιευτικό καταφύγιο 
προβλέπεται στην Κόρινθο, στο 
Κιάτο και στο Ξυλόκαστρο. Ο 
απερχόμενος αντιπεριφερειάρχης, 
Ηλίας Στρατηγάκος, επεσήμανε 
ότι τα έργα υποδομής τα επόμενα 
χρόνια αποτελούν μονόδρομο για την 
ανάπτυξη της παραγωγής.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 
θα παραδοθεί η 
Κορίνθου-Πατρών
Τη Μεγάλη Πέμπτη, όπως έχει ήδη 
ανακοινώσει ο υπουργός Υποδομών, 
Χρήστος Σπίρτζης, αναμένεται 
να παραδοθεί και η Κορίνθου-
Πατρών από τον πρωθυπουργό. Η 
ολοκλήρωση όλων των τμημάτων 
της Ολυμπίας Οδού θα προσφέρει 
γρηγορότερα και ασφαλέστερα 
ταξίδια μειώνοντας την απόσταση 
μεταξύ Αθήνας-Πάτρας στα 201,5 
χλμ. και τον χρόνο του ταξιδιού σε 
1 ώρα και 50 λεπτά. Πρόκειται για 
ένα από τα σημαντικότερα έργα 
στρατηγικής σημασίας για την 
ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της 
Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου 
καθώς συνδέει τρεις περιφέρειες και 
την Αθήνα με τη σημαντικότερη πύλη 
της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το 
λιμάνι της Πάτρας.
Ηδη τις προηγούμενες ημέρες 
παραδόθηκαν στην κυκλοφορία 
και οι μεγάλες σήραγγες της 
Παναγοπούλας, μία εκ των οποίων 
αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη της 
χώρας με μήκος 4,2 χιλιόμετρα.
Οι τέσσερις σήραγγες, που βρίσκονται 
στο τμήμα μεταξύ Αιγίου και 
Ρίου, διευκολύνουν τις συνθήκες 
οδήγησης αφού ο νότιος κλάδος 
των τριών σηράγγων θα εξυπηρετεί 
την κατεύθυνση προς Αθήνα και η 
βόρεια σήραγγα μήκους 3,2 χλμ. την 
κατεύθυνση προς Πάτρα.
Οι δώδεκα σήραγγες, 
συνολικού μήκους 16 χλμ., 
που κατασκευάστηκαν στην 
Κορίνθου-Πατρών, είναι από τις 
πιο εντυπωσιακές κατασκευές της 
Ολυμπίας Οδού, ενώ την εικόνα 
συμπληρώνουν τα 350 μεγάλα 
τεχνικά έργα -80 γέφυρες, 242 άνω 
και κάτω διαβάσεις- και οι 400 
αντιστηρίξεις.
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Ημερολόγιο Κήπου - Εργασίες
``` ΜΆΡΤΙΟΣ-ΆΠΡΙΛΙΟΣ ``` 

Δέντρα θάμνοι και αναρριχώμενα
• Περί τα τέλη Απριλίου κάνουμε το 

πρώτο ελαφρύ κούρεμα στις μπορ-
ντούρες

• Προσέχουμε το πότισμα όλων των 
φυτών που φυτεύτηκαν πρόσφατα

• Ποτίζουμε μόνο αν το νερό από τις 
βροχές δεν επαρκεί

• Αφαιρούμε τα λουλούδια που η άν-
θησή τους ολοκληρώθηκε

• Αφαιρούμε τακτικά τις παραφυάδες 
και τους λαίμαργους βλαστούς από 
το λαιμό των δέντρων και των θά-
μνων

Πολυετή ποώδη φυτά
• Καθαρίζουμε τα γεράνια
• Πολλαπλασιάζουμε με μοσχεύματα
• Φυτεύουμε, λιπαίνουμε και κορφο-

λογούμε τα χρυσάνθεμα
• Λιπαίνουμε τις γαριφαλιές

Εποχικά και Βολβώδη
• Σπέρνουμε για καλοκαιρινή ή φθινο-

πωρινή άνθηση
• Φυτεύουμε βολβούς για καλοκαιρι-

νή ή φθινοπωρινή άνθηση
• Φυτεύουμε έτοιμα φυτά

Χλοοτάπητας
• Αρχίζουμε τα κουρέματα
• Αρχίζουμε τις λιπάνσεις
• Κάνουμε συμπληρωματική σπορά στα 

σημεία που ο χλοοτάπητας χάλασε
• Εγκαθιστούμε νέο χλοοτάπητα

Οξύφιλα
• Αφαιρούμε τα ξερά κλαδιά
• Χορηγούμε σίδηρο (ρινίσματα, πρό-

κες, ειδικά σκευάσματα)
• Μεταφυτεύουμε
• Ποτίζουμε τακτικά και διαβρέχουμε 

με βρόχινο ή απιονισμένο νερό
• Πολλαπλασιάζουμε με μοσχεύματα 

τις γαρδένιες και τις ορτανσίες

Κάκτοι και παχύφυτα
• Αρχίζουμε τα ποτίσματα
• Αρχίζουμε τις λιπάνσεις
• Πολλαπλασιάζουμε με μοσχεύματα 

και σπορά
• Μεταφυτεύσεις
• Προσέχουμε για προσβολές από 

έντομα
• Σπέρνουμε

Φοινικοειδή
• Αφαιρούμε τα νεκρά φύλλα
• Μπορούμε να αρχίσουμε τις μεταφυ-

τεύσεις στα είδη εσωτερικού χώρου

Καρποφόρα
• Σκαλίζουμε
• Ξεβοτανίζουμε
• Εμβολιάζουμε
• Κλαδεύουμε
• Προσέχουμε για προσβολές από 

εχθρούς και ασθένειες
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
ΚΙΝ: 6944508024 email : adometiou@yahoo.gr

Θέματα

ΤΟ ΔΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΙΣ 30/4/2017 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ ΣΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
2 .ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
3 . ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
18-19-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 7-8Μ.Μ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΣΤΙΣ 7/5/2017 

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θρίαμβος για τις αθλήτριες 
του ΆΠΙΣ Ζευγολατιού

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες του Άπις Ζευγολατιού για την 
αθλητική τους επίδοση στο σχολικό πρωτάθλημα Γυμνασίων του 
Νομού Κορινθίας.  Συγκεκριμένα :

• 80μ. 1η Θέση Σταυρούλα Τσίρμπα Α' Γυμνασίου (ΑΓΣ Απις 
Ζευγολατιου ) Επίδοση : 10.82

• 150μ. 1η Θέση Ελευθερία Κεφαλά Α' Γυμνασίου (ΑΓΣ Απις 
Ζευγολατιου ) Επίδοση :21.12

• 300μ. 1η Θέση Γεωργία Κεφαλά Γ' Γυμνασίου (ΑΓΣ Απις 
Ζευγολατιου ) Επίδοση : 49.80
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
SERVICE 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SERVICE • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παλαιά εθνική οδός, Άσσος Κορινθίας (δίπλα στο LIDL)  τηλ. 2741 050385

Πωλήσεις-Ser
vice-Ανταλλακ

τικά

Ηλεκτρικά
Ψαλίδια
Δετικά

«Διαζύγιο» Τατούλη-ΝΔ λόγω απορριμμάτων;
Προς «διαζύγιο» φαίνεται 

πως οδηγείται η σχέση του Πε-
ριφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, 
με το κόμμα που τον ανέδειξε 
πολιτικά και διετέλεσε στέλε-
χος, βουλευτής και υπουργός 
του. Αυτό συμπεραίνεται από 
το γεγονός πως δέκα βου-
λευτές της ΝΔ, συμπεριλαμ-
βανομένου του πρώην πρω-
θυπουργού Αντώνη Σαμαρά, 
κατέθεσαν επίκαιρη ερώτηση  
προς τον υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, με θέμα το 
πρόβλημα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στην περιφέρεια Πε-
λοποννήσου.

Η ερώτηση έχει έντονο αντι-
πολιτευτικό χαρακτήρα και 
κριτικό πνεύμα προς την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου καθώς 
όπως αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά οι επερωτώντες βου-
λευτές, ενώ στις περισσότερες 
Περιφέρειες της Χώρας έχουν 
σημειωθεί βήματα προόδου 
για την διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου είναι «ουραγός» στο 
συγκεκριμένο ζήτημα, αδυ-

νατώντας να προχωρήσει στις 
απαραίτητες ενέργειες.

Ο ίδιος αυστηρός τόνος συ-
νεχίζεται και σε άλλα σημεία 
της ερώτησης. Χαρακτηριστικό 
πως γίνεται λόγος για την πρό-
σφατη απένταξη του σχεδίου 
της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου για την ολοκληρωμένη δι-
αχείριση των απορριμμάτων με 
ΣΔΙΤ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
2007-2013, κάτι που όπως 
υποστηρίζουν οι βουλευτές 
«οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο με 
ορατό να επανέλθουν καταστά-
σεις του παρελθόντο». 

Το κείμενο ταυτόχρονα ανα-
ζητά ευθύνες και στην κυβέρ-
νηση, λέγοντας πως «ευθύνες 

πρέπει όμως να αναζητήσουμε 
και στην Κυβέρνηση, που δεν 
υιοθέτησε εξ αρχής μία σαφή 
θέση σχετικά με το θέμα της 
ΣΔΙΤ για την Πελοπόννησο 
δημιουργώντας επιπλέον κα-
θυστερήσεις και σύγχυση σε 
όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παλινδρο-
μώντας μεταξύ ιδεολογικών 
αγκυλώσεων και φοβικών 
συνδρόμων, πολέμησε και ως 
αντιπολίτευση αλλά και στην 
πρώτη Κυβερνητική του θη-
τεία τις ΣΔΙΤ μπλοκάροντας 
έργα 300 περίπου εκατομμυρί-
ων ευρώ».

Οι υπογράφοντες βουλευτές 
τονίζουν παράλληλα τις πρω-

τοβουλίες της προηγούμενης 
κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία 
«χάραξε μια ξεκάθαρη στρατη-
γική που ευνόησε της Συμπρά-
ξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα».

Αυτό που δεν μπορεί να δια-
φύγει της προσοχής είναι πως 
την ερώτηση την υπογράφουν 
όλοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές 
της Πελοποννήσου, ακόμη κι 
αυτοί που υπάγονται στην Πε-
ριφέρεια Δυτ. Ελλάδας, μαζί με 
τους τομεάρχες Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, τον Μάκη Βορίδη 
και τον Γιώργο Γεωργαντά, 
ενώ στα ονόματα των υπογρα-
φόντων ξεχωρίζει αυτό του 
Αντώνη Σαμαρά, δίνοντας το 
στίγμα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 
προηγούμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές, όπου ο προερχόμε-
νος από την κεντροδεξιά, Πέ-
τρος Τατούλης, έκοψε πρώτος 
το νήμα, η ΝΔ του κ. Σαμαρά 
τον είχε στηρίξει, ενώ τώρα 
επιλέγει να υπογράψει μία 

ερώτηση που αναφέρεται στην 
διοίκηση που ασκεί.

Η πραγματικότητα αυτή ερ-
μηνεύεται και ως άρση της 
εμπιστοσύνης του πρώην 
πρωθυπουργού προς τον πε-
ριφερειάρχη, ενώ το γεγονός 
πως την ερώτηση την υπογρά-
φουν όλοι οι «γαλάζιοι» βου-
λευτές Πελοποννήσου, μαζί 
με τους αρμόδιους τομεάρχες, 
ίσως σημαίνει και την άρση εν 
γένει της εμπιστοσύνης του 
κόμματος προς τον κ. Τατούλη. 

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία 
καθώς η συζήτηση εν όψει των 
επόμενων αυτοδιοικητικών 
εκλογών, για τυχόν υποψηφιό-
τητες και χρίσματα, έστω δειλά 
– δειλά έχει ξεκινήσει σε όλα τα 
κομματικά επιτελεία.

Την ερώτηση υπογράφουν 
συνολικά οι εξής βουλευτές: 
Κ. Βλάσσης, Αντώνης Σαμα-
ράς, Αθ. Δαβάκης, Χρ. Δήμας, 
Γιάννης Ανδριανός, Αν. Κατσα-
νιώτης, Μάκης Βορίδης, Ιάσων 
Φωτήλας, Κ. Τζαβάρας και Γ. 
Γεωργαντάς.

www.kathimerini.gr



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   31   ΜΑΡΤΙΟΥ   201710 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΔιαχείριση απορριμμάτων

Μαλλιά-κουβάρια oι συνεδριάσεις του ΦΟΣΔΑ

Αποθεματικό ταμείου μηδέν 
και αλληλοκατηγορίες δημάρχων

για την απευθείας παρακράτηση:
• Σε ποσοστό 100% των καθυστερού-

μενων οφειλών ετών 2014-2016 της 
οφειλόμενης γενικής εισφοράς των 
Δήμων προς το ΦΟ.Δ.Σ.Α. (δήμος Βέ-
λου-Βόχας 17.111€, δήμος Σικυωνί-
ων 1€).

• Σε ποσοστό 100% των καθυστερού-
μενων οφειλών ετών 2014-2016 του 
τέλους χρήσης ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου 
(δήμος Βέλου-Βόχας 10.930€, δήμος 
Σικυωνίων 19.211€).

• Σε ποσοστό 33% ,δλδ το 1/3, των 
καθυστερούμενων οφειλών έτους 
2014 του τέλους χρήσης ΧΥΤΑ Κιάτου 
(δήμος Βέλου-Βόχας 53.578€, δήμος 
Σικυωνίων 54.392€).  Η καταβολή 
του υπόλοιπου ποσού να γίνει σε 2 
ισόποσες ετήσιες δόσεις, τα έτη 2018 
και 2019.
• Σε ποσοστό 20% ,δλδ το 1/5, 

των καθυστερούμενων οφειλών των 
ετών προ του έτους 2014, (δήμος Βέ-
λου-Βόχας 21.734€, δήμος Σικυωνίων 
52.196€). Η καταβολή του υπόλοιπου 
ποσού να γίνει σε 4 ισόποσες ετήσι-
ες δόσεις, τα έτη 2018, 2019, 2020 και 
2021.

Συνολικά δηλαδή σύμφωνα με την 
εισήγηση του προέδρου του ΦοΔΣΑ ο 
δήμος Βέλου-Βόχας πρέπει να κατα-
βάλλει 103.353€ και ο δήμος Σικυωνί-
ων 125.800€!!! Και αν αυτά δεν κατα-
βληθούν σε διάστημα δύο μηνών τότε 
ο ΦοΔΣΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία 
θα προβεί σε κατασχέσεις των ποσών 
από τα ανταποδοτικά τέλη στη ΔΕΗ ή το 
υπουργείο Εσωτερικών!

Βέβαια η απόφαση προβλέπει πώς η 

κατάσχεση των ποσών από τη ΔΕΗ δεν 
θα γίνει σε μία δόση (επειδή είναι πάνω 
από 40.000€) αλλά τόσες δόσεις ώστε το 
εισπραττόμενο κάθε φορά ποσό να μην 
υπερβαίνει τις 40.000€.

Άστραψε και βρόντηξε
Σ’ αυτό το σημείο ο δήμαρχος Σικυ-

ωνίων παίρνοντας το λόγο άστραψε και 
βρόντηξε κατά της εν λόγω απόφασης 
θεωρώντας ότι ο δήμος του αδικείται 

Η προίκα του ΧΥΤΑ Κιάτου
Σοβαρό θέμα ανέγειρε 
ο δήμαρχος Σικυωνίων 
σχετικά με τις οφει-
λές και τις χρεώσεις 
των δήμων για το ΧΥΤΑ 
Κιάτου. Ο Σπύρος Στα-
ματόπουλος στη σχετική 
συνεδρίαση τόνισε πώς 
«η χρέωση για τη χρήση 
του ΧΥΤΑ Κιάτου το 2014 
είναι υπερβολική και 
δεν στηρίζεται σε σωστά 
κοστολογικά στοιχεία. 
Επίσης αμφισβητούμε τις 
χρεώσεις που περιλαμ-
βάνονται στις εκθέσεις 
των ορκωτών λογιστών 
για τις υποχρεώσεις 
μας προ του 2014. Η 
Διαδημοτική Επιχείρηση 
Καθαριότητας και Προ-

στασίας Περιβάλλοντος 
Βέλου Βόχας και Συκι-
ωνίων παρέδωσε ταμείο 
άνω των 100.000 € στο 
ΦΟΔΣΑ και 80.000 € σε 
επιστροφή ΦΠΑ». Δεν 
αποδεχόμαστε τα ποσά 
που φαίνεται να οφεί-
λουμε και επιφυλασσό-
μαστε για κάθε νόμιμο 
δικαίωμα μας».

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Δ ύο διαδοχικές συνεδριάσεις του 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Πελοποννήσου, η πρώτη 
χωρίς και η δεύτερη με απαρτία, 

έφεραν με «θόρυβο» στην επιφάνεια τις 
κόντρες, τις διαφωνίες και τους προβλη-
ματισμούς των δημάρχων για το πώς θα 
πορευτούν από εδώ και στο εξής, έχοντας 
στις πλάτες τους τη διαχείριση απορριμ-
μάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
αλλά άδεια ταμεία. Ο  προϋπολογισμός του 
Φορέα που  τελικά ψηφίστηκε κατά πλειο-
ψηφία και μέσα από αντεγκλήσεις και δια-
φωνίες είναι ολοφάνερο ότι στηρίζεται σε 
«σαθρά» οικονομικά δεδομένα ενώ έχει 
να διαχειριστεί την επαπειλούμενη επιβο-
λή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τη μη αποκατάσταση του συνόλου των 
χωματερών της Πελοποννήσου. 

Πρόταση για υπερ-τριπλασιασμό 
της εισφοράς

Στη δεύτερη συνεδρίαση, λοιπόν, αυτή 
της 27ης Μαρτίου, η οποία είχε την απαι-
τούμενη απαρτία, ο κ. Βαλιώτης, Δή-
μαρχος Σπάρτης, πρότεινε να αυξηθεί 
η εισφορά των δήμων  από 0,60 € στο 
ποσό των 2,00 € ανά τόνο παραγόμενων 
απορριμμάτων. Τα επιπλέον έσοδα να εγ-
γραφούν σε έναν κωδικό από τον οποίον 
με νεότερη απόφαση θα ρυθμιστεί ποιες 
ανάγκες θα καλύψουν. Ο δήμαρχος Σπάρ-
της επιχειρηματολογώντας υπέρ της πρό-
τασής του τόνισε ότι η αύξηση αυτή είναι 
αναγκαία  προκειμένου ο ΦΟΔΣΑ να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες, να στελεχωθεί και 
να υλοποιήσει δράσεις διαχείρισης.  Με 
την πρόταση αυτή διαφώνησαν οι υπόλοι-
ποι δήμαρχοι αφού μια τέτοια μεγάλη αύ-
ξηση θα δημιουργούσε  πρόβλημα στους 

ήδη ψηφισμένους προϋπολογισμούς κα-
θαριότητας.

Με αυτά τα δεδομένα η πρόταση για 
υπέρ-τριπλασιασμό της εισφοράς δεν πέ-
ρασε και παρέμεινε ως είχε και το 2016 
δηλαδή 0,60 € ανά τόνο προβλεπόμενης 
ποσότητας παραγόμενων απορριμμά-
των. Με την εισφορά αυτή καλύπτονται 
τα βασικά λειτουργικά κόστη του ΦΟΔΣΑ, 
που αφορούν υπηρεσίες γενικής φύσεως 
που αφορούν όλους τους Δήμους - μέλη 
του. Τα έσοδα του ΦΟΔΣΑ για το 2017 
από την είσπραξη της εισφοράς θα είναι 
144.279,25 €.  Η εισφορά που αναλογεί 
στο δήμο Βέλου-Βόχας είναι 4.750€ και 
στο δήμο Σικυωνίων 5.690€.

Μάχη για τις εισφορές  
παρελθόντων ετών

Η συζήτηση μεταξύ των δημάρχων 
άναψε και κόρωσε όταν ξεκίνησε η συζή-
τηση του δεύτερου θέματος της ημερήσι-
ας διάταξης περί εισφορών παρελθόντων 
ετών. Σύμφωνα με την εισήγηση του προ-
έδρου ο νόμος επιτρέπει στον ΦοΔΣΑ να 
προχωρήσει σε απευθείας παρακράτηση 
μέσω της ΔΕΗ των οφειλών από το ενι-
αίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας 
και φωτισμού που εισπράττει ο οφειλέ-
της δήμος ή παρακράτηση από τους Κε-
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε 
περίπτωση που τα ανταποδοτικά τέλη του 
δήμου δεν επαρκούν για την εξόφληση 
των καθυστερούμενών οφειλών προς το 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. Σύμφωνα με σχετικό συνημμέ-
νο πίνακα οι οφειλές των δήμων ανέρχο-
νται σε ένα συνολικό ποσό της τάξεως των 
720.000€ περίπου!!!  Η πρόταση προέβλε-
πε την αποστολή αιτήματος προς την ΔΕΗ 

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΣΔΙΤ ΤΕΛΟΣ Στον απόηχο της απένταξης του 
έργου της διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 κλήθηκε ο Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννή-
σου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του για το έτος 2017. Οι περισσότε-
ροι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι που παραβρέθηκαν σημείωσαν 
στις τοποθετήσεις τους το βάρος που προσθέτει στις πλάτες του φορέα 
η συγκεκριμένη εξέλιξη και την αναγκαιότητα ο ΦοΔΣΑ να γίνει απο-
λύτως λειτουργικός, τουλάχιστον οικονομικά. Με δεδομένη και τη σκιά 
των προστίμων για τους ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποκατασταθεί ο εκνευ-
ρισμός ήταν διάχυτος και οι αψιμαχίες αναπόφευκτες.
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Γεωργίου Πέτρος
Μανάβης Θανάσης

Αντιηλιακές μεμβράνες Global - Sott

Συναγερμοί Auto - Moto
Viper - Clifford - Python

Avital - Scorpio

Πλαστήρα 5, Ζευγολατιό • τηλ. 27410 55640

ΛΥΣΙΠΠΟΣ του Paolo Moreno. 
Ένα μοναδικό έργο από τις εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ

Οι Εκδόσεις «Καταγράμμα» στο 
Κιάτο προχωρούν στην έκδοση ενός 
σημαντικού βιβλίου που αφορά στο 
έργο του Λυσίππου, του αρχαίου Έλ-
ληνα γλύπτη που καταγόταν από τη 
Σικυώνα.  Η προπώληση του βιβλίου 
έχει ξεκινήσει σύμφωνα το ακόλουθο, 
σχετικό δελτίο τύπου:

«Στις εκδόσεις «Καταγράμμα» εί-
μαστε έτοιμοι για την εκτύπωση του 
βιβλίου του Paolo Moreno «Λύσιππος 
ο Σικυώνιος». Επειδή το κόστος έκ-
δοσης είναι ιδιαίτερα ψηλό, αναζητά-
με χορηγίες. Αποφασίσαμε επιπλέον 
να προχωρήσουμε σε προπωλήσεις. 
Απευθυνόμαστε λοιπόν στους συμπο-
λίτες μας, όσοι ενδιαφέρονται μπο-
ρούν να κάνουν προαγορά, πληρώνο-
ντας το αντίτιμο, θα λάβουν απόδειξη 
με την οποία θα παραλάβουν το βιβλίο 
όταν εκτυπωθεί (σύντομα). Αν για κά-
ποιο απίθανο λόγο δεν ολοκληρωθεί η 
εργασία, με την απόδειξη θα μπορούν 
να πάρουν τα χρήματά τους πίσω.

Όσον αφορά το κόστος: βιβλία αυ-
τού του είδους, μεγέθους(24Χ29 cm), 
εξειδίκευσης, αρ. σελίδων κλπ. στα 
βιβλιοπωλεία έχουν τιμή λιανικής 
πώλησης  περίπου 70€. Η χονδρική 
από εμάς προς τα βιβλιοπωλεία εκτι-
μάμε ότι θα διαμορφωθεί στα 40€. 
Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε σαν τιμή 
προπώλησης τα 35€ (τριάντα πέντε 
ευρώ).

Επιπλέον όσοι προαγοράσουν το 
βιβλίο, θα αναφερθούν μέσα στις σε-
λίδες του ονομαστικά ως χορηγοί (εφ’ 
όσον το επιθυμούν και οι ίδιοι). Όσοι 
επιθυμούν λοιπόν, μπορούν να επι-
κοινωνήσουν μαζί μας: 
Τηλ. 27420 29333, Fax 27420 25986, 
emails: info@katagramma.gr, 
              dim@katagramma.gr

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Είναι βιβλίο 24Χ29 εκατ. (λίγο με-

γαλύτερο από Α4), 320 σελίδες, με 
πλούσια εικονογράφηση, οργανικά 
δεμένη με το κείμενο του βιβλίου (το 
κείμενο δεν μπορεί να διαβαστεί χω-
ρίς τη βοήθεια  των εικόνων).

Ο συγγραφέας Paolo Moreno είναι 
κορυφαίος μελετητής του Λυσίππου, 
καθηγητής του Πανεπιστημίου της 
Ρώμης και λάτρης της Ελλάδας. Ο κα-
θηγητής Moreno τίμησε τον τόπο μας 
με το να ξαναγράψει από την αρχή τη 
μελέτη αυτή για το Λύσιππο, χωρίς 
να δεχτεί αμοιβή (ένα βιβλίο για το 
Λύσιππο στην πατρίδα του Λυσίππου, 
αυτό είναι σπουδαίο, όχι δεν μπορώ 
να δεχτώ χρήματα – αυτά ήταν τα λό-
για του). Ας τον τιμήσουμε και μείς, 
αγοράζοντας το βιβλίο του. 

Παρόλο που το βιβλίο είναι βαθιάς 
εξειδίκευσης, είναι γραμμένο με τρό-
πο κατανοητό από το ευρύτερα μορ-
φωμένο κοινό και όχι μόνο από τους 
ειδικούς της αρχαίας τέχνης.

Σας ευχαριστούμε».

Μαλλιά-κουβάρια oι συνεδριάσεις του ΦΟΣΔΑ

Αποθεματικό ταμείου μηδέν 
και αλληλοκατηγορίες δημάρχων

κατάσχεση των ποσών από τη ΔΕΗ δεν 
θα γίνει σε μία δόση (επειδή είναι πάνω 
από 40.000€) αλλά τόσες δόσεις ώστε το 
εισπραττόμενο κάθε φορά ποσό να μην 
υπερβαίνει τις 40.000€.

Άστραψε και βρόντηξε
Σ’ αυτό το σημείο ο δήμαρχος Σικυ-

ωνίων παίρνοντας το λόγο άστραψε και 
βρόντηξε κατά της εν λόγω απόφασης 
θεωρώντας ότι ο δήμος του αδικείται 

κατάφορα. «Από πού προκύπτουν αυ-
τές οι οφειλές;», αναρωτήθηκε οργι-
σμένος. «Όχι μόνο διαφωνώ», τόνισε, 
«αλλά μην τολμήσετε να πάτε στη ΔΕΗ 
και να αγγίξετε τα ανταποδοτικά τέλη! 
Ούτε και στη Δ.Ο.Υ. ούτε πουθενά! Μην 
τολμήσετε! Είμαι ρητός και κατηγορη-
ματικός», υπογράμμισε, «αυτές τις οφει-
λές σας τις επιστρέφουμε!». Για να συνε-
χίσει λέγοντας ότι «δεν θα γίνουμε εμείς 
χορηγοί του ΦοΔΣΑ!» και να καταλήξει 

δηλώνοντας ότι ο δήμος Σικυωνίων θα 
κινηθεί δικαστικά κατά της συγκεκριμέ-
νης απόφασης.

Κόντρα με τον Αλ. Πνευματικό
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο 

δήμαρχος Κορινθίων Αλ. Πνευματικός 
απαντώντας στον δήμαρχο Νότιας Κυ-
νουρίας άφησε αιχμές για τη διαχείριση 
των οικονομικών στο ΦοΔΣΑ λέγο-
ντας χαρακτηριστικά: «Πλήρωσα κανά 
200άρι (σ.σ. 200.000€) εγώ και τα πή-
ραν κάποιοι άλλοι και τα έκαναν χρέη!». 
Αυτή η κουβέντα έκανε έξαλλο το δή-
μαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπου-
λο ο οποίος απαντώντας στον Αλέξαν-
δρο Πνευματικό είπε: «Εάν υπάρχουν 
οφειλές κ. Πνευματικέ, να τις ζητήσετε 
αλλού. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατη-
γορία. Εγώ δεν σας έφαγα λεφτά. Εμείς 
τις οφειλές μας ,σύμφωνα με τις ετήσιες 
εισφορές τις έχουμε πληρώσει. Πήρε ο 
δήμος Σικυωνίων από το δήμο Κορινθί-
ων  τις οφειλές και τις έκανε χρέη;». Στη 
συνέχεια της συζήτησης το λόγο πήρε 
ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 
Ηλίας Ανδρικόπουλος, πρώην πρόε-
δρος του ΦοΔΣΑ, ο οποίος υπογράμ-
μισε πως δυο χρόνια τώρα ο φορέας 
λειτουργεί με τα χρήματα που έχει πλη-
ρώσει το Ξυλόκαστρο και το Κιάτο! Για 
να λάβει άμεσα την ειρωνική απάντηση 
του δημάρχου Κορινθίων: «Ωραίοι είναι 
αυτοί ρε! Θα πετάνε σκουπίδια αυτοί, θα 
πληρώνουμε εμείς!». Η κόντρα Ανδρι-
κόπουλου-Πνευματικού συνεχίστηκε 
με αναφορές στη διαχείριση των χρημά-
των του ΦοΔΣΑ κατά τις προηγούμενες 
θητείες. 

Η προίκα του ΧΥΤΑ Κιάτου

στασίας Περιβάλλοντος 
Βέλου Βόχας και Συκι-
ωνίων παρέδωσε ταμείο 
άνω των 100.000 € στο 
ΦΟΔΣΑ και 80.000 € σε 
επιστροφή ΦΠΑ». Δεν 
αποδεχόμαστε τα ποσά 
που φαίνεται να οφεί-
λουμε και επιφυλασσό-
μαστε για κάθε νόμιμο 
δικαίωμα μας».

Με βάση αυτό το σκε-
πτικό ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων αρνήθηκε να 
ψηφίσει την πρόταση για 
την «Αποπληρωμή και 
είσπραξη οφειλόμενων 
εισφορών παρελθόντων 
ετών» του ΦοΔΣΑ. 
Το παράδειγμά του 
ακολούθησαν και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι - 
εκπρόσωποι του δήμου 
Βέλου-Βόχας Γιώργος 
Λυκαργύρης και Νίκος 
Ρόζος, οι οποίοι διαφυ-
λάσσοντας τα συμφέ-
ροντα του δήμου τους, 
ψήφισαν επίσης όχι στη 
σχετική πρόταση. Έτσι η 
απόφαση πάρθηκε κατά 
πλειοψηφία.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Η πραγματική παγκοσμιοποίηση

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

«…Έτσι δεν ήρθα εντελώς μόνη σε αυτήν την αίθουσα της ΟΥΝΕΣΚΟ, όλοι οι χα-
ρακτήρες που ερμήνευσα επάνω στη σκηνή είναι εδώ μαζί μου, οι ρόλοι που φαινο-
μενικά με εγκατέλειπαν όταν όλα τελείωναν, μα που χάραξαν μέσα μου μια υπόγεια 
ζωή, έτοιμοι να βοηθήσουν ή να καταστρέψουν τους επόμενους ρόλους: Φαίδρα, 
Αραμίντ, Ορλάντο, Έντα Γκάμπλερ, Μήδεια, Μερτέιγ, Μπλανς Ντιμπουά… Με συνο-
δεύουν επίσης όλοι οι χαρακτήρες που αγάπησα και χειροκρότησα ως θεατής: Έτσι, 
ανήκω σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ελληνίδα, Αφρικανή, Σύρια, Βενετσιάνα, Ρωσίδα, 
Βραζιλιάνα, Περσίδα, Ρωμαία, Γιαπωνέζα, Νεοϋορκέζα, γυναίκα από τη Μασσαλία, 
Φιλιππινέζα, Αργεντινή, Νορβηγίδα, Κορεάτισσα, Γερμανίδα, Αυστριακή, Αγγλίδα 
πραγματικά ανήκω σε όλο τον κόσμο. Εκεί, στη σκηνή, βρίσκεται η πραγματική πα-
γκοσμιοποίηση». 
Μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2017 από την Ιζαμπέλ Ιπέρ, απόσπασμα. 

Ο ι τοπικές ωστόσο προσπάθειες 
μπορούν να συμβάλλουν και 
να είναι μέρος της συλλογικής 

παγκόσμιας κατεύθυνσης συνεργασί-
ας, συνεννόησης και επικοινωνίας με 
πυρήνα το θέατρο και τους δημιουρ-
γούς του; Ασφαλώς ναι. Και ιδιαίτερα 
όταν πολλά και διαφορετικά κύτταρα 
και εστίες που παράγουν πρωτογενή 
πολιτισμό ευθυγραμμίζονται σ’ αυτόν 
τον σκοπό που υπηρετεί η Τέχνη των 
Τεχνών που είναι το θέατρο στην οι-
κουμενική του διάσταση, λειτουργία και 
αποστολή. 

Οι δραστήριοι σύλλογοι πολιτισμού 
«Νεφέλη» και «Αναγέννηση» στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Διμηνιού με 
την αγαστή συνεργασία των επίσης 
δραστήριων συλλόγων της περιοχής 
ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Κάτω Διμηνιού, ΣΟΦΑΙ-
ΝΕΤΟΣ Καισαρίου, ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σουλίου, 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Νεαπόλεως-Κιάτου και 
ΛΥΣΙΠΠΟΣ διοργάνωσαν τη Δευτέρα 27 
Μαρτίου, ημερομηνία εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, εκδήλω-
ση με τίτλο «Κι αν παρήλθον οι χρόνοι» 
στην οποία παρουσιάστηκαν δύο θεα-
τρικά έργα μικρής διάρκειας το καθένα. 

Στην έναρξη της βραδιάς ακούστηκε 
από την ηθοποιό και θεατρολόγο κ. Μα-
ρία Φάγκρα ο χαιρετισμός, (για την 55η 
επέτειο του εορτασμού) της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Θεάτρου που υπογράφει η 
διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ. 
Με σύντομο χαιρετισμό απευθύνθηκε 
στο κοινό εκ μέρους των διοργανωτών 
και συνεργατών, η πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Γυναικών Διμηνιού «Η 
ΝΕΦΕΛΗ» κ. Έλενα Αθανασούλη.

Η παράσταση των θεατρικών έργων 
ακολούθησε από την θεατρική σκηνή 
των Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών ο 
«Λύσιππος» σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Καρβουντζή, με την αρωγή της Χο-
ρωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Αναγέννηση» σε διδασκαλία Ανδρέα 
Χασάπη. Παρουσιάστηκαν τα έργα: «Η 
Επέτειος» (1891) του μεγάλου Ρώ-
σου συγγραφέα Άντον Τσέχωφ και «Ο 
θάνατος του Περικλέους» (1884) του 
σπουδαίου Έλληνα Κωμειδυλλιογρά-

φου Δημητρίου Κορομηλά, η διαχρο-
νικότητα των οποίων είναι εκπληκτική. 

Εξαιρετικές οι ερμηνείες από το πο-
λυμελές επιτελείο των ντόπιων ηθο-
ποιών που κινήθηκαν με ευχέρεια και 
πειθαρχία σε έναν όχι αμιγώς θεατρικό 
χώρο, κατάμεστο από κόσμο. 

Το κοινό, από την πρώτη στιγμή δη-
μιούργησε ατμόσφαιρα ενθουσιώδη και 
χειροκρότησε με θέρμη την υποκριτική 
απόδοση των συντελεστών που ανα-
πτύχθηκε με πλαστικότητα και ευελιξία 
στη διαμορφωμένη με έμπνευση αίθου-
σα εκδηλώσεων του Διμηνιού από την 
κ. Σωτηρία Ζήση (κουστούμια-σκηνο-
γραφία), η οποία την μεταμόρφωσε με 
την εργώδη συνδρομή των συνεργατών 
της, κατά γενική ομολογία, σε Χώρο Τέ-
χνης. Αξίζουν έπαινοι. 

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί και η 
ερμηνεία της κ. Λίζας Αναγνωστοπού-
λου, ολοζώντανου θρύλου του θεατρι-
κού γίγνεσθαι της Σικυώνας από την 
αφετηρία της δημιουργίας (1983) του 
σταθερού έκτοτε θεατρικού πυρήνα 
της περιοχής, στο ρόλο της δαιμόνιας 
Τσεχωφικής ηρωίδας Ναστάζιας Μερ-
τσούτκινα. Απόλυτη αξιοποίηση της μα-
κροχρόνιας θεατρικής εμπειρίας. Χάρμα 
υποκριτικής! 

Πλαισιωμένη άψογα εντός του πολύ-
πολύ καλού και απολαυστικού ερμη-
νευτικού συνόλου που αποτέλεσαν οι 
ηθοποιοί: Γιώργος Πανούσης, Μάριος 
Στεφανιδέλης, Λευτέρης Αχμέτης, Γιώ-
τα Παππά, Γιώργος Μεταξάς, Βασίλης 
Καραντζιάς, Μαριλένα Σολωμού, Κώ-
στας Ανδρικόπουλος, Αφροδίτη Καλ-
λίρη, Δημήτρης-Παύλος Δέδες, Γιώτα 
Ανδρικοπούλου, Δημήτρης Αθανασίου. 

Η χωροχρονική διάσταση των δύο 
έργων, του Τσέχωφ και του Κορομη-
λά, ενοποιήθηκε και εξισορροπήθηκε 
επιδέξια με το συνδυασμό όλων των 
στοιχείων και αναδύθηκε περίτεχνα η 
θεατρική μαγεία. 

Αυτή η θαυματουργή μετάβαση που 
την εξασφαλίζει μοναδικά η θεατρική 
τέχνη, να το επαναλάβουμε, η Τέχνη 
των Τεχνών…

Κ.Π.
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Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:

 � ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
 � ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 � ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
 � ΥΠΕΡΤΑΣΗ
 � ΑΘΛΗΤΕΣ
 � ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
 � ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 � ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 � ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Παροχές:

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ 
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ 
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

 � ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

 � ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 � ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Βραχατίου, “Μέγας Αλέξανδρος”

ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ…
Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, ο 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος 
Βραχατίου “Μέγας Αλέξανδρος”, πα-
ρουσίασε μια εκδήλωση τιμής για την 
ηρωΪκή Ελληνική Επανάσταση, με τον 
τίτλο: “…ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ…”. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο 
του Πολιτιστικού Κέντρου Μπολατίου, 
“ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ”. 

Την συγγραφή των κειμένων που 
αναφέρονταν στα γεγονότα της περι-
όδου της Επανάστασης, στους τόπους 
που διαδραματίστηκαν κάποια από 
αυτά, στους χορούς που παρουσιάστη-
καν και την παρουσίαση της εκδήλωσης 
είχε ο κ. Κ. Τσατσάνης.   Στην εκδήλωση 
τραγούδησαν και χόρεψαν τα χορευτι-
κά τμήματα του Συλλόγου “Μέγας Αλέ-

ξανδρος” και το χορευτικό τμήμα του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου. 

 Το κοινό καταχειροκρότησε την εκ-
δήλωση, η οποία με τον δικό της τρόπο 
πέρασε το μήνυμα της σημασίας του 
αγώνα - του κάθε αγώνα - και της ψυ-
χικής δύναμης που απαιτείται για την 
ολοκλήρωσή του. 

 Ο κ. Άρης Σταύρου, Πρόεδρος του 
Συλλόγου “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, 
ευχαρίστησε τον κ. Μπόσγα Αθανάσιο 
και την κ. Χαρχαντή Αθανασία για την 
χοροδιδασκαλία, τον κ. Χαράλαμπο Αν-
δρικόπουλο, Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Μπολατίου, για την φιλοξενία 
και όσους με τον τρόπο τους βοήθησαν 
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης!

Ο κ. Κ. 
Τσατσάνης 
κεντρικός 

ομιλητής και 
παρουσιαστής 

της εκδήλωσης
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Μικρά & διάφορα
Έντονο το πρόβλημα 
αστυνόμευσης 
στην Κορινθία

Τα προβλήματα αστυνόμευσης που 
αντιμετωπίζει η Κορινθία έφερε 
στη Βουλή με Ερώτηση του προς 
τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, 
ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος 
Δήμας. Ο κ.Δήμας υπογραμμίζει στο 
κείμενο της Ερώτησης μια σειρά 
από προβλήματα εγκληματικότητας 
που έχουν καταγραφεί το τελευταίο 
διάστημα, η αντιμετώπιση των 
οποίων απαιτεί ενίσχυση της 
αστυνομικής δύναμης της περιοχής 
με προσωπικό αλλά και μέσα.
Στο κείμενο της Ερώτησης ο κ. 
Δήμας αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Η γεωγραφική θέση του Νομού 
Κορινθίας που βρίσκεται σε 
κομβικό σημείο και γειτνιάζει με 
την Αθήνα από την οποία υπάρχει 
μεταφερόμενη εγκληματικότητα, 
η μεγάλη εδαφική αρμοδιότητα 
όλων των αστυνομικών τμημάτων 
του Νομού και η κατακόρυφη 
αύξηση του πληθυσμού κατά τους 
θερινούς μήνες δυσχεραίνουν 
ακόμα περισσότερο το έργο της 
αστυνομίας με αποτέλεσμα την 
έντονη εγκληματικότητα.
Την ίδια στιγμή στην Κόρινθο 
λειτουργεί και το Προαναχωρησιακό 
Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών 
το οποίο για την λειτουργία των 
αναγκών του απασχολεί πολλούς 
αστυνομικούς, κυρίως από την 
Κορινθία, με αποτέλεσμα αυτοί 
να μην είναι διαθέσιμοι για την 
στελέχωση των Αστυνομικών 
Τμημάτων του Νομού. Παράλληλα, 
τα Αστυνομικά Τμήματα του 
Νομού αντιμετωπίζουν σημαντικές 
ελλείψεις όχι μόνο σε έμψυχο 
δυναμικό αλλά και σε υλικοτεχνικές 
και κτιριακές υποδομές με 
επιπτώσεις στην δυνατότητα 
προστασίας της ιδιωτικής και 
δημόσιας περιουσίας. 
Με βάση τα παραπάνω και 
λαμβάνοντας υπόψη τη δεδομένη 
υποχρέωση του κράτους να 
φροντίζει για  την ασφάλεια των 
πολιτών και την προστασία των 
ιδιοκτησιών τους και επειδή η 
Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας 
χρειάζεται άμεση και ουσιαστική 
ενίσχυση σε προσωπικό ώστε να 
αυξηθούν οι περιπολίες στον νομό 
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Πόσες κλοπές, διαρρήξεις και 
ληστείες έχουν καταγραφεί κατά το 
τελευταίο έτος στα γεωγραφικά όρια 
του Νομού Κορινθίας;
- Συγκριτικά με τους άλλους 
Νομούς της χώρας μας, σε ποια 
σειρά κατατάσσεται η Κορινθία όσον 
αφορά τα ανωτέρω φαινόμενα;
- Ποιος είναι ο σχεδιασμός του 
Υπουργείου ώστε να υπάρχει 
αποτελεσματικότερη αστυνόμευση 
στην Κορινθία; Υπάρχει πρόβλεψη 
για άμεση ενίσχυση της αστυνομικής 
δύναμης; 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ 
ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΛΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, 
οι βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
πραγματοποίησαν συνάντηση 
στην Κόρινθο για ζητήματα που 
αφορούν στις υπηρεσίες και τους 
εργαζομένους των ΕΛΤΑ Κορινθίας. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν η κ. 
Μαρίνα Πανταζή, Διευθύντρια ΕΛΤΑ 
Κορινθίας, ο κ. Γιάννης Μπινιάρης, 
Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων 
ΕΛΤΑ Κορινθίας, και ο κ. Βαγγέλης 
Πεπόνης, μέλος της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΛΤΑ.
Κατά τη συζήτηση οι βουλευτές 
επεσήμαναν τις συντονισμένες 
ενέργειες, στις οποίες προχώρησαν 
όλο το προηγούμενο διάστημα 
με γνώμονα την αναβάθμιση και 
βελτίωση των υπηρεσιών των 
ΕΛΤΑ στην Κορινθία. Ειδικότερα 
αναφέρθηκαν στη συνάντηση που 
είχαν με την Πρόεδρο των ΕΛΤΑ, κ. 
Φρόσω Σταυράκη, καθώς και στις 
προσλήψεις προσωπικού που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 
στα επιμέρους καταστήματα της 
Κορινθίας.
Επίσης, τόνισαν ότι το επόμενο 
διάστημα αναμένεται η προκήρυξη 
θέσεων μόνιμου προσωπικού 
σε καταστήματα των ΕΛΤΑ 
πανελλαδικά. Μία προκήρυξη 
που θα καλύπτει πάγιες ανάγκες, 
βάζοντας τέλος σε πολιτικές και 
πρακτικές του παρελθόντος, όπως 
π.χ. οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι.
Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες 
από την πλευρά των ΕΛΤΑ 
εντόπισαν τα βασικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία 
τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο 
και σε επίπεδο οργάνωσης και 
προχώρησαν σε προτάσεις για την 
αναδιοργάνωση των καταστημάτων 
μετά από αξιολόγηση όλων των 
παραμέτρων. Επίσης τόνισαν την 
ανάγκη καταβολής από το Κράτος 
της χρηματοδότησης των ΕΛΤΑ 
για την καθολική υπηρεσία που 
παρέχουν κάνοντας μνεία και σε 
σχετική Τροπολογία που ετοιμάζει η 
κυβέρνηση για την κάλυψη μέρους 
της απαιτούμενης χρηματοδότησης.
Οι διαδοχικές συναντήσεις και 
πρωτοβουλίες των βουλευτών 
Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
καταδεικνύουν τη στοχευμένη 
δουλειά που γίνεται σε σχέση με 
όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
Κορινθία βάσει ενός συνολικού 
σχεδιασμού που λαμβάνει ως 
προτεραιότητα την άποψη και τις 
προτάσεις των ανθρώπων που 
δουλεύουν και γνωρίζουν καλά κάθε 
πεδίο. Σε αυτήν την κατεύθυνση 
έγινε και η παραπάνω συνάντηση 
ενώ  δρομολογούνται και περαιτέρω 
κινήσεις για την συνολικότερη 
αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό 
των ΕΛΤΑ στην Κορινθία.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης 
από τη "Θεοπροσφορά"

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

Η RAP MEDIA σε συνεργασία 
με όλους τους φορείς και τους 
πολίτες της Κορινθίας, ενώνει 
τις δυνάμεις της - όπως και το 
προηγούμενο διάστημα - για να 
στηρίξει ακόμα περισσότερο και 
να συνδράμει το μεγάλο έργο 
της ΄Θεοπροσφοράς΄. Ο στόχος 
ένας και ιερός:Η ανακούφιση των 
συνανθρώπων μας που έχουν 
ανάγκη. Η μεγάλη επιτυχία του 
εγχειρήματος πριν από λίγο καιρό 
και συγκεκριμένα κατά τη διάρ-
κεια των εορτών των Χριστουγέν-
νων όπου συγκεντρώθηκε ένας 
τεράστιος αριθμός προσφορών, 
μας δίνει κουράγιο και δύναμη 
να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά 
ώστε και αυτές τις Άγιες Μέρες 
κανένας συμπολίτης μας να μην 
νιώθει ότι είναι μόνος…

ΟΛΟΙ μπορούν να 
προσφέρουν…
Σε αυτό το Θεάρεστο έργο, δεν 
περισσεύει κανείς. Όλες και όλοι, 
πολίτες, φορείς, σχολεία, σύλλο-
γοι και βεβαίως επιχειρήσεις του 
νομού, έχουν τη δυνατότητα να 
στηρίξουν αυτή την προσπάθεια 
όσο και όπως μπορεί ο καθένας. 
Άλλωστε και η μικρότερη προ-
σφορά μπορεί να σημαίνει πολλά 
για κάποιους συμπολίτες μας. Οι 
προσφορές αφορούν είδη πρώ-
της ανάγκης μακράς διάρκειας, 
όπως μακαρόνια, ρύζι, γάλα, 
όσπρια, ζάχαρη κ.α., ενώ μεγάλες 
είναι οι ανάγκες για ελαιόλαδο. Η 
διάρκεια των προσφορών ξεκινά  
τη Δευτέρα 20 Μαρτίου και ολο-
κληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο 
15 Απριλίου. Και επειδή τα γρα-
φεία της ΄Θεοπροσφοράς΄ βρί-
σκονται στο κέντρο της Κορίνθου, 
η RAP MEDIA έχει τη δυνατότητα 
να παραλάβει τις προσφορές και 

από άλλα σημεία της Κορινθίας 
αρκεί να γνωστοποιηθεί ο χώ-
ρος που θα είναι συγκεντρωμένα 
και να υπάρξει σχετική ενημέ-
ρωση στα κεντρικά γραφεία της 
RAP MEDIA και στο τηλέφωνο: 
2741600888.
 
Μητροπολίτης Κορίνθου 
Διονύσιος: «Αυτές τις 
μέρες να μη λείψει το 
μήνυμα της Αγάπης και 
της Φιλανθρωπίας»
Αναφερόμενος στο σοβαρό και 
Θεάρεστο αυτό έργο, ο Μητροπο-
λίτης Κορίνθου Διονύσιος μεταξύ 
των άλλων σημείωσε:«Έχουμε 
συνηθίσει πλέον στον τόπο μας 
την Αγάπη και τη Φιλανθρωπία. 
Αγωνιζόμαστε να κάνουμε πραγ-
ματικότητα το λόγο του Χριστού 
με την προτροπή της Εκκλησίας 
και των ποιμένων. Από την αγάπη 
και τη φιλανθρωπία δεν μπορεί να 
λείψει η σκέψη για τον πλησίον. 
Και μάλιστα τον ενδεή, τον φτωχό, 
τον πάσχοντα, τον φυλακισμέ-
νο, τον κάθε άνθρωπο που έχει 
ανάγκη. Γι΄ αυτό στη Μητρόπολη 
θεσπίσαμε πολλές δράσεις ώστε 
να καλυφθούν όλων των ειδών 
οι ανάγκες. Είναι πια σε όλους 
γνωστή η Τράπεζα τροφίμων 
και ενδυμάτων, η ΄Θεοπροσφο-
ρά΄. Αυτές οι δράσεις πρέπει να 
εντατικοποιούνται τέτοιες μέρες. 
Καλούμε το λαό της Κορινθίας να 
συνδράμει στο έργο αυτό και ευ-
χαριστούμε που σε αυτή την προ-

σπάθεια συμβάλλουν και τοπικά 
μέσα ενημέρωσης, όπως η RAP 
MEDIA, η οποία είχε συμβάλλει 
και στο παρόμοιο φιλανθρωπικό 
έργο των Χριστουγέννων. Το κά-
λεσμα είναι Παγκορινθιακό και με 
τη σειρά μου καλώ τους Χριστια-
νούς να δώσουν το παρόν γιατί 
δεν πρέπει να λείψει τίποτα από 
κανέναν, ειδικά αυτές τις μέρες.
Θα ευχαριστήσω για άλλη μια 
φορά τον κ. Ραψωματιώτη, την κα 
Σουκαρά και όλα τα μέσα ενημέ-
ρωσης για τη συνδρομή τους, και 
περιμένω από εσάς, Χριστιανοί 
μου Ευλογημένοι, αφού ακού-
σετε το μήνυμα, να σπεύσετε να 
ενισχύσετε την προσπάθειά μας, 
σε είδος, σε χρήμα, σε ρούχα, 
σε υποδήματα, σε παιχνίδια, σε 
φάρμακα. Οι πόρτες της ΄Θεοπρο-
σφοράς΄ είναι ανοικτές κι εσείς 
θα είστε γι΄ αυτό το Πάσχα οι Θεο-
προσφέροντες».
Η Rap Media καλεί  για μια ακό-
μα φορά όλα τα ΜΜΕ του νομού 
να συμμετάσχουν στην προβολή 
και γνωστοποίηση της συγκεκρι-
μένης δράσης, ώστε όλοι μαζί και 
χωρίς διακρίσεις να συμβάλλου-
με σε αυτήν την εκστρατεία αλλη-
λεγγύης. Όποιο ΜΜΕ (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, ιστοσελίδα) επιθυμεί 
να συμμετάσχει, μπορεί να μετα-
φέρει το τηλεοπτικό και ραδιοφω-
νικό μήνυμα αλλά και το banner 
της δράσης «Η Κορινθία στηρίζει 
την Θεοπροσφορά» αρκεί να το 
δηλώσει στην σελίδα μας στο 
facebook «Η Κορινθία στηρίζει τη 
Θεοπροσφορά» 
(https://www.facebook.com/
ueoprosfora/?fref=ts).
Κατόπιν τούτου, θα αναγράφεται 
σε όλα τα δελτία τύπου και ενη-
μερώσεις της Rap Media που θα 
αφορούν τη δράση αυτή.
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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

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Το πρώτο βήμα έγινε!
Νίκησε εντός έδρας την Κηφισιά με 3-1 σετ και πήρε προβάδισμα για τα ημιτελικά!

Εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους στο κλειστό "Γ. Τριαντάφυλλος" στο Βραχάτι!

Στο α' ραντεβού των δύο ομάδων στα 
playoffs ο ανώτερος και πιο αποφασιστι-
κός Παμβοχαϊκός των κορυφαίων  Τζε-
λάτι, Μπατατζίμ με το νικηφόρο 3-1 (27-
25, 25-13, 18-25, 25-18) στο κλειστό της 
Βόχας έβαλε, με 1-0 νίκες, τα θεμέλια 
της πρόκρισης επί των φιλοξενούμενων, 
που με μοναδική απειλή τον Γιορντάνοφ 
πλην του α' σετ, δεν κατάφερε να αντι-
σταθεί στους γηπεδούχους, που κράτη-
σαν το πλεονέκτημα της έδρας.

Στο κλειστό «Γ. Τριαντάφυλλος» οι δύο 
ομάδες προσπάθησαν από την αρχή να 
πιέσουν την αντίπαλη υποδοχή ρισκάρο-
ντας στο σερβίς, ωστόσο η Κηφισιά εκ-
μεταλλευόμενη κάποια λάθη των γηπε-
δούχων με καλό μπλοκ προηγήθηκε 8-6 
με επίθεση του Γιορντάνοφ. Ο Παμβοχα-
ϊκός ισοφάρισε 10-10, αλλά οι φιλοξε-
νούμενοι, παρά την ισοφάριση 12-12 και 
15-15 διατήρησαν τη "βραχεία κεφαλή" 
με 16-15 με μπλοκ αουτ του Βούλγαρου 
σουπερστάρ. Έπειτα από εκατέρωθεν 
χαμένα σέρβις, ο Νικολάκης με επίθεση 
και μπλοκ κράτησε το προβάδσμα για 
την ομάδα του, που καρδιοχτύπησε με 
τον Γιορντάνοφ σε μία προσπάθεια για 
άμυνα στο 19-19, όπου ο Βούλγαρος 
σοουπερστάρ, έδειξε να αισθάνεται κά-
ποιες ενοχλήσεις. Ακολούθησε μάχη πό-
ντο πόντο με Πέτι και Γκράχαμ να ισοφα-
ρίζουν σε 22-22, αλλά ο ο α’ χρόνος του 
Παπαγγελόπουλου έφερε και πάλι μπρο-
στά την Κηφισιά, 23-22, που τελικά Μπα-
τατζίμ ε και πάλι το σκορ στα ίσα 23-23. Ο 
Bobby έκανε το 24-23, αλλά ο Μπατατζίμ 
«απάντησε» 24-24, για να κάνει και πάλι 
με ένα μαεστρικό πλασέ ο Νικολάκης το 
25-24. Επίθεση και μπλοκ του Πελεκού-
δα έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα του 
Δεληκώστα, 26-25 που πήρε το α’ σετ με 

μπλοκ άουτ του Πέτι 27-25, 1-0, υπό τις 
διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Με ανεβασμένη ψυχολογία από την 
ανατροπή του α’ σετ και τον Μπατατζίμ 
ασταμάτητο, ο Παμβοχαϊκός προηγή-
θηκε νωρίς νωρίς στο 2ο σετ με 6-0 και 
έφτασε εύκολα με «στοπ» του Σμιθ στο 
8-2 επί των φιλοξενούμενων, που έδει-
ξαν να έχουν χάσει την αυτοσυγκέντρω-
σή τους. «Σημαδεύοντας» στο σερβίς τον 
Εφραιμίδη, που αντικατέστησε νωρίτερα 
τον Πούλκο και με καλή άμυνα ο Παμ-
βοχαϊκός ξέφυγε με 11-4 και 16-9. Καλό 
σερβίς του Παμβοχαϊκού με Γκράχαμ και 
έλλειψη λύσεων, πλην Γιορντάνοφ, από 
Κηφισιά ανέβασαν τη διαφορά στο 22-12 
για τους γηπεδούχους, που με συνοπτι-
κές διαδικασίες από λάθη των αντιπάλων 
τους ζευγάρωσαν, 2-0, με 25-13 τα κερ-
δισμένα τους σετ με άσο του Τζελάτι.

"Μετην πλάτη στον τοίχο" η Κηφισιά και 
τον Πούλκο να επιστρέφει αντί του Εφραι-
μίδη με καλή άμυνα και αποτελεσματικές 
επιθέσεις προηγήθηκε με 8-5 και από λάθη 
των γηπεδούχων διεύρυνε τη διαφορά σε 
12-6 με τον Γιορντάνοφ. Οι γηπεδούχοι 
αντέδρασαν και με ένα σερί 5-1 μείωσαν 
με μπλοκ του Σμιθ στο Χριστοφιδέλη σε 
13-11, όμως καλό μπλοκ του Μουρούτη 

και επίθεση του Πούλκο έδωσαν πολύτι-
μες "ανάσες" στην αθηναϊκή ομάδα, 16-12. 
Με τον Πούλκο να παίρνει τη... σκυτάλη 
από το Γιορντάνοφ στο σκοράρισμα οι φι-
λοξενούμενοι έκαναν το 22-16 και με το 
Γιορντάνοφ να έχει την "τελευταία κουβέ-
ντα" μείωσαν από λάθος σερβις των αντι-
πάλων με 25-18, σε 2-1 σετ.

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα του 4ου 
σετ που είχε το χαρακτήρα "ζωής ή θα-
νάτου' για τις δύο ομάδες. Ο Παμβοχα-
ϊκός με το καλό σερβίς του Πέτι και τα 
"τελειώματα" του Τζελάτι, προηγήθηκε 
με 6-5, αλλά η Κηφισιά, εκμεταλλευό-
μενη λάθη των γηπεδούχων, πήρε με 
επίθεση Πούλκο οριακό προβάδισμα με 
8-7.  Με πρωταγωνιστή το Τζελάτι και 
λάθη των αντιπάλων οι γηπεδούχοι, με 
το νεοεισελθόντα Ιωαννίδη )σ.σ. αντί 
Πελεκούδα) στο σερβίς, προσπέρασαν 
με 16-10. Με τον Γιορντάνοφ να εμφα-
νίζει κάποια σημάδια κόπωσης, η ομάδα 
του Δεληκώστα φάνηκε στο 19-10 πως 
δύσκολα θα χάσει ματς και πράγαμτικά 
μέσα σε ενθουσιασμό απο την κερκίδα 
ο Παμβοχαϊκός, παρά την είσοδο του 
Λάππα αντί του Χριστοφιδέλη, έφτασε 
εύκολα με 25-18 από "περασμα " του 
Πελεκούδα στο πολύτιμο 3-1 σετ.  

Εκπληκτική ατμόσφαιρα
Εκπληκτική ήταν η ατμόσφαιρα στο 

κλειστό "Γ. Τριαντάφυλλος" στο Βραχά-
τι που δονήθηκε από τις εκκωφαντικές 
φωνές των φιλάθλων του Παμβοχαϊκού, 
που υποστήριζαν την ομάδα τους! Παρά 
το γεγονός ότι η Πέμπτη απόγευμα ήταν 
μία εργάσιμη μέρα και εκ των πραγμά-
των ο αριθμός των φιλάθλων ήταν περι-
ορισμένος η θέρμη και αγωνιστική τους 
διάθεση κατέκλυσε το κλειστό γυμνα-
στήριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη 
και οι παραδοσιακά ψύχραιμοι Αμερικά-
νοι παίκτες της ομάδας της Βόχας παρα-
σύρθηκαν από το θερμό κλίμα και συ-
ντονίστηκαν στην πανηγυρική διάθεση!

Οι φίλαθλοι της Βόχας, κύριοι με όλη 
τη σημασία της λέξης, χειροκρότησαν 
ολόθερμα την ομάδα της Κηφισιάς στο 
τέλος του αγώνα αποσπώντας και πάλι 
τα εύσημα για την ευγενή και φίλαθλη 
συμπεριφορά τους. Χαρακτηριστικό της 
άριστης φιλοξενίας που εφαρμόζεται στο 
Βραχάτι είναι τα γραπτά μηνύματα των 
φιλάθλων του ΠΑΟΚ που φιλοξενήθη-
καν πριν λίγες μέρες (26/3) και ευχαρί-
στησαν ενθουσιασμένοι για την ζεστή 
φιλοξενία και το fair play.

Συνέχεια στο "Μελίνα Μερκούρη"
Τη Δευτέρα 3 Απριλίου η ομάδα του 

Παμβοχαϊκού με προβάδισμα 1-0 στις 
νίκες καλή ψυχολογία θα μεταβεί στην 
Αθήνα στο κλειστό γυμναστήριο "Μελίνα 
Μερκούρη" για τον δεύτερο αγώνα των 
Playoffs. Εκεί στην "άγνωστη" για τους 
Κηφισιώτες έδρα του Ρέντη οι Βραχατι-
ώτες ελπίζουν να ζευγαρώσουν τις νίκες 
και να "σφραγίσουν" την πρόκρισή στα 
ημιτελικά της Volleyleague!
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ψυγείο - βιτρίνα 

τυριών & αλλαντικών 
(2 μ μήκος χ1,48 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

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ 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

ΔΑΚΤΥΛΌΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΌΛΌΓΌ  

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

ΕΝΌΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΣ ΧΩΡΌΣ  
στο κέντρο του Ζευγολατιού,  

100 τ.μ., κατάλληλος για γραφείο, 
ιατρείο, κ.λπ.

τηλ. : 6980 682429

ΠΩΛΌΥΝΤΑΙ στο 
Πεντεσκούφι (Γκολέτο) 
17 στρέμματα χέρσα, 7 
στρέμματα ελιές, δίπλα 
8 στρέμματα ελιές και 
3 στρέμματα ελιές. Με 
δύο δρόμους επιλογής 
από Άσσο-Λέχαιο και 

Βελληνιάτικα.   
Τηλ.: 27420 27192 & 

6933 066781

ΖΗΤΌΥΝΤΑΙ ΓΗΡΌΚΌΜΌΙ 
Ελληνίδες και Αλβανίδες για το νομό Κορινθίας. Τηλ. 694 8699831

Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους Ελληνίδες-
Αλβανίδες για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA   
με μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα εντός 

οικισμού Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας. 
Καρούζος Παναγιώτης.  τηλ.: 6973 885755

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στην παρα-
λία Βραχατίου, πάνω από το 
τσιπουράδικο "Κάβουρας". 

120 τ.μ. 1ος όροφος.  
κιν.: 694 2554283ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού
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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

Τα χημικά στις μόνιμες και ημι-
μόνιμες βαφές μαλλιών δεν 
είναι πολύ τοξικά. Οι περισσό-

τερες μελέτες, αν και περιορισμένες, 
δείχνουν ότι είναι ασφαλής η βαφή 
μαλλιών κατα τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. 
Μερικές μελέτες έδειξαν ότι μεγάλες 
δόσεις των χημικών που περιέχονται 
στις βαφές μαλλιών μπορεί να προ-
καλέσουν ανεπιθύμητες εξελίξεις. 
Όμως οι δόσεις αυτές είναι τεράστιες 
σε σχέση με την ποσότητα των χημι-
κών στην οποία εκτίθεται μια γυναίκα 
όταν βάφει τα μαλλιά της. 
Μια καλή πρακτική είναι να περιμένει 
μια γυναίκα να βάψει τα μαλλιά της 
μετά τις πρώτες 12 εβδομάδες κύη-
σης, οπότε και έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της οργανογέννεσης και 
ο κίνδυνος να επηρεαστεί το έμβρυο 
είναι ελάχιστος. 
Στην περίπτωση που μια γυναίκα βά-
φει τα μαλλιά της μόνη της, μπορεί να 
μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο αυτό 
με το να φοράει γάντια, να αφήνει τη 
βαφή για την ελάχιστη απαιτητή διάρ-
κεια, να βάφει τα μαλλιά της σε καλά 
αεριζόμενο χώρο και να ξεπλένει 
καλά τα μαλλιά της μετά το πέρας της 
όλης διαδικασίας. 
Επίσης οι ανταύγειες μειώνουν τον 
κίνδυνο ακόμη περισσότερο. Με τον 
τρόπο αυτό τα χημικά απορροφού-
νται μόνο από την τρίχα και όχι από 
το δέρμα της κεφαλής. Μια ασφαλής 
εναλλακτική είναι η χρήση αμιγώς 

φυτικών βαφών, όπως η χένα. 
Η εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει 
τη φυσική κατάσταση των μαλλιών. 
Έτσι υπάρχει περίπτωση να είναι λι-
γότερο ή περισσότερο απορροφητικά 
ή το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό 
από το αναμενόμενο. Καλό είναι να 
γίνεται μια δοκιμή σε μια τούφα μαλ-
λιών πριν προχωρήσετε. 

Βαφές μαλλιών 
και εγκυμοσύνη

Γράφει ο Νίκος Καραμαλίκης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Διατροφικά οφέλη από τη νηστεία 

 3 Η νηστεία αποτελεί την ιδανική ευ-
καιρία να ξαναβάλετε στη διατροφή 
σας τους βασικούς εκπροσώπους 
της μεσογειακής διατροφής όπως 
τα θαλασσινά, το ελαιόλαδο, τα 
όσπρια και τα λαχανικά. Έτσι περι-
ορίζεται η συσσώρευση ελεύθερων 
ριζών στον οργανισμό, αποτρέπεται 
το οξειδωτικό στρες και ισχυροποι-
είται το ανοσοποιητικό σύστημα.
 3 Οι βασικοί πρωταγωνιστές της δι-
ατροφής σας αυτή την περίοδο, τα 
φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια, 
συμβάλλουν στην αύξηση των φυ-
τικών ινών που προσλαμβάνετε και 
αυτό σημαίνει αυτόματα καλύτερη 
λειτουργία του εντέρου.
 3 Οι αυξημένες βιταμίνες και φυτικές 
ίνες, συντείνουν σε μια γενικότερη 
αίσθηση ευεξίας. Έχουν μια γενικό-
τερη αντιφλεγμονώδη, αντιγηραντι-
κή και μακροβιοτική δράση.
 3 Η νηστεία, επιβάλλοντας αποχή από 
το κρέας, επιτρέπει στον οργανισμό 
σας να αποτοξινωθεί και να στραφεί 
σε άλλες τροφές. Έτσι, ελαττώνεται 
η διατροφική πρόσληψη δυνητικά 
επιβλαβών ουσιών, όπως π.χ. ζωι-
κών λιπαρών και τοξινών.
 3 Η αποχή από το κρέας και τα ζωι-
κής προέλευσης τρόφιμα καθιστά 
πιο εύκολο να μειωθεί η κακή χο-

ληστερόλη, αλλά και τα επίπεδα των 
τριγλυκεριδίων στο αίμα. 
 3 Η κατανάλωση νηστίσιμων τρο-
φίμων συνεπάγεται, περισσότερο 
κάλιο και λιγότερο νάτριο. Με αυτό 
τον τρόπο σας δίνεται η ευκαιρία να 
ρυθμίσετε σε καλύτερα επίπεδα την 
αρτηριακή σας πίεση. 
 3 Το φυλλικό οξύ που περιέχεται στα 
νηστίσιμα τρόφιμα και η αύξησή της 
πρόσληψής του που παρατηρείται 
αυτή την περίοδο, προστατεύει τα 
ερυθρά σας αιμοσφαίρια αλλά και 
το γενετικό σας υλικό, προσφέρο-
ντας μια σημαντική ασπίδα προστα-
σίας στον οργανισμό.
 3 Αν συνδυάσετε την νηστεία με αύ-
ξηση της σωματικής σας άσκησης, 
μπορείτε να αυξήσετε και την καλή 
χοληστερόλη. Ο συνδυασμός αυτός 
προσφέρει σωματική και πνευματι-
κή ευεξία, αυξάνει την ενεργητικό-
τητα, φτιάχνει τη διάθεση. 
 3 Τέλος πέρα από την τόνωση του 
θρησκευτικού αισθήματος, που 
είναι και η αφορμή για την αλλα-
γή των διατροφικών συνηθειών, 
η νηστεία μπορεί να βοηθήσει την 
ψυχολογία σας, αφού με την πιθανή 
απώλεια βάρους τονώνεται η αυτο-
πεποίθησή σας.

Πηγή:www.dimokratiki.gr
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Βιβλιοπαρουσίαση

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ
ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ    
Εκδόσεις: ΟΣΤΡΙΑ 
Σελίδες : 530
ISBN : 978-960-604-150-1
Κατηγορία: Σύγχρονη Ελληνική 
Λογοτεχνία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ελλαδικός χώρος. Μακρινό μέλλον. 

Από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω 
τους οι κατακλυσμοί, οι αρρώστιες και 
οι πόλεμοι, κατάφερε να αναδειχθεί η 
Νέα Ελλάδα ως μοναδική κοιτίδα πολιτι-
σμού στον ρημαγμένο πλανήτη. Το ακρο-
δεξιό εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα της Εθνικής 
Αυγής κυβερνά κι έχει χωρίσει τον λαό σε 
προνομιούχους και σκλάβους, τους Ομοίους 
και τους Είλωτες. Οι Όμοιοι, μία κοινωνία σε 
ηθική κατάπτωση, ζουν στις δύο μεγάλες πό-
λεις, το Κέντρο και το Σύγκεντρο, διάγοντας 
βιο έκλυτο και γεμάτο χλιδή. Οι Είλωτες ζουν 
στις εικοσιτέσσερις Ζώνες της χώρας, τις διοι-
κητικές της περιφέρειες, μία για κάθε γράμμα 
της Αλφαβήτου. Για να τιμωρήσει την επα-
νάσταση των Ειλώτων πριν εκατό χρόνια, το 
καθεστώς θεσπίζει το Σύμφωνο Αχαριστίας, 
γραμμένο στα αρχαία Ελληνικά, που μεταξύ 
άλλων συμπεριλαμβάνει την Κρυπτεία, ένα 
θέαμα για το κοινό, όπου ένας άντρας και μία 
γυναίκα από κάθε Ζώνη, οι οποίοι εγκλημά-
τησαν με κάποιον τρόπο κατά του Κράτους, 
ρίχνονται κάθε τέσσερα φθινόπωρα στον με-
γαλοπρεπή Ιππόδρομο του Κέντρου. Ο κανό-
νας είναι απλός: Σκότωσε ή σκοτώσου μέχρι 
να μείνει ένας ζωντανός..

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Αυτό το βιβλίο αποτέλεσε για μένα από κάθε 

άποψη μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, από τη 
πρώτη στιγμή μάλιστα που έπεσε στα χέρια 
μου.

Με ένα εντυπωσιακό εξώφυλλο που σε πα-
ρακινεί να το πάρεις στα χέρια σου, να το ξε-
φυλλίσεις.

Η περίληψη στο οπισθόφυλλο σε κατατοπί-

ζει απόλυτα όσων 
αφορά το περιε-
χόμενο.

Αν και είναι 
το πρώτο βιβλίο 
ενός νέου συγ-
γραφέα, είναι 
υπέροχο. Γίνεται 
άριστη χρήση 
της γλώσσας, 
και το περιε-
χόμενό του σε 
κερδίζει αμέ-
σως.

Η βάση της 
ιστορίας, που διαδραματίζεται 

στον Ελλαδικό χώρο, μπορεί να πει κανείς πως 
αποτελεί για όλους μας ένα πολύ επίφοβο μέλ-
λον, από πολιτική και οικολογική άποψη.

Ένας εξαιρετικός τρόπος γραφής, ολοζώντα-
νος, στο παρών και στο πρώτο ενικό πρόσωπο, 
πέρα για πέρα κινηματογραφικός, δεμένος, 
χωρίς περιττές φλυαρίες, χωρίς κουραστικές 
επαναλήψεις, κρατά το ενδιαφέρον του ανα-
γνώστη αμείωτο, σε εγρήγορση, έως τη τελευ-
ταία του σελίδα. 

Ολοκληρωμένοι χαρακτήρες, απόλυτα αλη-
θοφανείς, σαν να πρόκειται για άτομα της δι-
πλανής πόρτας, ασταμάτητη δράση, με αγωνία, 
ανατροπές μέχρι τη μεγάλη και τελική ανατρο-
πή.

Δεν παύει να είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο, που 
το αποδεικνύει με το πολύ ελπιδοφόρο τέλος 
του.

Ένας ύμνος στην οικογένεια.
Τα πάντα είναι δυνατά, αρκεί να αγωνίζεται 

κανείς για αυτά, με κίνητρο την αληθινή αγάπη!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γιάννης Δημάς γεννήθηκε το φθινόπωρο του 90 
στην Αθήνα. Σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων 
στην Γερμανία. Μιλά γερμανικά, αγγλικά και γαλλι-
κά. Τα καλοκαίρια της εφηβείας του τα πέρασε στην 
Αφρική. Έχει εργαστεί στο πλαίσιο των πρακτικών 
του στον Πειραιά και στο Μανχάταν. Μερικοί από 
τους αγαπημένους του συγγραφείς είναι ο Ντο-
στογιέφσκι, ο Κούντερα και ο Μπρυκνέρ. Θέλει να 
ασχοληθεί με τον τραπεζικό τομέα και την διπλωμα-
τία. Οι Ζώνες της Φωτιάς είναι το πρώτο του βιβλίο. 

Του Ακροκορίνθου 
και του Απέσαντος

Γράφει ο Ιωάννης Μπούλιας
Για να γνωρίζουμε τη Βόχα, πρέ-

πει να γνωρίζουμε και την επικρά-
τειά της. Από αρχαιοτάτων ετών, 
δύο πύργοι οροθετούσαν τα νώτα 
της Βόχας: ο Ακροκόρινθος και ο 
Απέσας.

α΄: Ακροκόρινθος, ύψους 575 
μέτρων. Επάνω του στέκει δια-
χρονική ακρόπολη, με τρεις ζώνες 
οχυρώσεως (αμυντικές γραμμές) 
και ισάριθμες πύλες, μεγαλύτε-
ρο φρούριο της Χερσονήσου του 
Αίμου και από τα μεγαλύτερα της 
Ευρώπης. Εδώ, έχει χυθεί πολύ 
ελληνικό αίμα όποτε το Γένος πο-
λεμούσε για την ελευθερία (κατά 
Ρωμαίων, Σλάβων, Βουλγάρων, 
Φράγκων, Τούρκων κλπ). Στην κο-
ρυφή, βρισκόταν κάποτε ναός της 
Αφροδίτης.

Επί του Ακροκορίνθου, ο φτε-
ρωτός ίππος Πήγασος χτύπησε με 
την οπλή του το έδαφος, απ’ όπου 
αναπήδησε νερό της πηγής Άνω 
Πειρήνης. Το δε πέταγμά του δο-
νούσε την ατμόσφαιρα περιμετρι-
κά της Κορίνθου, με διάσημο ιππέα 
τον Βελλεροφόντη.

Το 1205–1208 (ή 1210), ο Λέων 
Σγουρός πολέμησε από τον Ακρο-
κόρινθο εναντίον των εισβολέων 
Δυτικοευρωπαίων («Φράγκων») 
για να σώσει τον ελληνισμό από 
τη δυτική βαρβαρότητα. Ο θάνα-
τός του υπήρξε ένδειξη εθνικής 
και ανθρώπινης αξιοπρεπείας, 
αλλά και εθελοθυσίας: όταν οι αλ-
λοδαποί πολιορκητές συνέλαβαν 
ομήρους άμαχους Κορινθίους 
απειλώντας να τους σφάξουν εάν 
δεν παραδινόταν ο Λέων, ο Έλλην 
μαχητής έδεσε τα μάτια του ίππου 
του και μαζί έπεσαν από απόκρη-
μνο σημείο του βουνού στο κενό…

Δίπλα στον Ακροκόρινθο, υψώ-
νεται ο δίδυμος μικρότερος βρά-
χος-βουνό «Πεντεσκούφι» (<γαλ-
λικά mont escouvé), με παρόμοια 

χαρακτηριστικά και αρχαϊκά ευρή-
ματα. Το επιτόπιο φρούριό του κα-
τασκεύασαν οι Δυτικοευρωπαίοι 
το 1205 για να χτυπάνε τον Λέοντα 
Σγουρό απέναντι. Το ύψωμα το 
χρησιμοποιούσαν ο Θεόδ. Κολο-
κοτρώνης και άλλοι αγωνιστές ως 
βάση εναντίον Τούρκων και Αλβα-
νών. Το Πεντεσκούφι, προσλαμβά-
νει σχήμα βαθμιδωτής πυραμίδας 
από την οπτική γωνία του Λεχαίου.

β΄: ο Απέσας (νυν Φου-
κάς=Φωκάς), με ποικίλα αρχαία 
ονόματα. Εξίσου πολλές είναι οι 
εκδοχές καταγωγής του ονόματός 
του: ότι εδώ, των ντόπιων ηγήθη-
κε ο ήρωας Απέσας / ότι: Αόριστος 
αφέθη> δωρική διάλεκτος Απέσας, 
διότι εδώ αφέθη ο λέων της Νεμέ-
ας, ιερό ζώο της θεότητας Σελήνης 
/ ότι εδώ ζούσε κάποιος βοσκός 
ονόματι Απέσας, τον οποίον κατα-
σπάραξε ο λέων / κ.ά.

Εν πάση περιπτώσει, ίχνη αρ-
χαίων θυσιών, πιθανότατα κατά τη 
λατρεία του Απεσαντίου Διός την 
οποία φέρεται να εισήγαγε ο Δευ-
καλίων ή ο Περσέας, έχουν εντο-
πισθεί στο υψόμετρο 870 της κο-
ρυφής. Φαίνεται πως ο ευρύτερος 
χώρος κατοικήθηκε από τους Αρ-
χαίους Χρόνους. Ακολουθεί βυζα-
ντινή και μεταβυζαντινή χρήση του 
ως μικρού οικισμού, με ενδιάμεση 
εγκατάσταση δυτικοευρωπαϊκών 
κατοχικών δυνάμεων σε τειχισμέ-
νο οικισμό (Φουκάς) μεσαιωνικώς. 
Τέλος, φτάνουμε στον χριστιανικό 
ναό της νεώτερης εποχής μας, με 
βυζαντινή όμως χρονική αφετηρία.
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Η Μεσαιωνική Καστροπολιτεία στο όρος Φουκάς
Άλλες ονομασίες του όρους: Απέσας, Σεληναίο ή Σεληνούντιο όρος, Οφέλτιο, Φωκάς.

Το όρος Φουκάς (Απέσας) βρίσκεται γεωγρα-
φικά νότια του Ζευγολατιού, κοντά στα χωριά 
Καλέντζι, Σουληνάρι και Χαλκί, και έχει υψόμε-
τρο 873 μ. Δεσπόζει και χωρίζει τις πεδιάδες των 
Κλεωνών, της Νεμέας και της Βόχας. Ως χώρος 
έχει κηρυχθεί αρχαιολογικά προστατευμένος 
και ιστορικά διατηρητέος. Παρόλες τις νεώτερες 
επεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αυτός 
συνεχίζει να διατηρεί την αρχική του μορφή.

Το έτος 2014 κυκλοφόρησε μία πρώτη έκδοση 
για το όρος Φουκάς (Απέσας) με τίτλο:  «Οδοιπο-
ρικό στο όρος Φουκάς (Απέσας)». Στην έκδοση 
αυτή συμπεριελήφθηκαν όλα εκείνα τα ιστορικά 
στοιχεία που σχετίζονται με το ομώνυμο όρος, 
τα οποία παρουσιάστηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μια συ-
νολική πρώτη εικόνα, τόσο για την ιστορική του 
πορεία και εξέλιξη όσο όμως και 
για τη συμβολή και επιρροή που 
αυτό άσκησε στο πέρασμα των 
χρόνων στην ευρύτερη περιοχή 
της κεντρικής Κορινθίας. Σχετική 
βιβλιογραφία για το όρος Φουκάς 
δεν υπήρξε, εκτός από σκόρπιες 
και αποσπασματικές αναφορές 
που αφού εντοπίστηκαν μέσα σε 
διάφορα έργα, στη συνέχεια συ-
γκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν, 
ταξινομήθηκαν και καταγράφη-
καν. 

Από το έτος 2014 που κυκλο-
φόρησε η πρώτη έκδοση του 
βιβλίου μέχρι σήμερα η έρευνα 
δεν έχει σταματήσει. Η προσπάθεια για αναζή-
τηση νέων ιστορικών στοιχείων υπήρξε συνεχής, 
με αποτέλεσμα το χρονικό αυτό διάστημα που 
μεσολάβησε να εμφανιστούν νέα ιστορικά δε-
δομένα, τα οποία εμπλούτισαν σε μεγάλο βαθμό 
το περιεχόμενο της πρώτης εκδόσεως. Αυτά τα 
στοιχεία, μαζί με άλλα που ενδεχομένως θα προ-
κύψουν στο προσεχές μέλλον, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν το περιεχόμενο μιας δεύτερης συ-
μπληρωμένης εκδόσεως.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια γκραβού-
ρα του Ιταλού Girolamo Albrizzi, που εντοπίστη-
κε στο έργο του «Esatta Notitia del Peloponeso 

(1684)». Στη γκραβούρα 
αυτή απεικονίζεται το κά-
στρο – φρούριο επί της κο-
ρυφής του όρους Φουκάς 
με την αναγραφόμενη ονο-
μασία «FOICA». Πρόκειται 
για έναν πίνακα με πολλές 
λεπτομέρειες, στον οποίο 
απεικονίζεται η νότια και 
δυτική πλευρά του όρους. 
Ανάμεσα σε άλλα διακρίνεται 
καθαρά η πύλη, το επιβλητι-
κό καμπαναριό, το μονοπάτι 
– δρόμος που υπάρχει και 
σήμερα με κατάληξη το χω-
ριό Χαλκί, διάφορες μικρές 

οικίες, εκκλη- σίες, νερόμυλοι κ.α. Ο Ιταλός 
περιηγητής και εκδότης Girolamo Albrizzi στο 
έργο του αναφέρει καθαρά ότι  πρόκειται για κά-
στρο και πολιτεία μαζί, δηλαδή καστροπολιτεία, 
η οποία χώριζε την Σικυωνία από την Φλιασία. 
Ειδικότερα αναφέρει: «A confine della Sicionia v’ 
e la Fliasia, hor Foica, che fu Citta, hora Castello, 
sopra vn colle a confine di Romania, e Corinthia, 
a piedi del quale v’ e il fuo Borgo…». Σε έναν 
χάρτη του ιδίου αναγράφεται πάλι «Toicha Foca», 
που σημαίνει πιθανόν τείχη Φουκά.

Η εικονιζόμενη αυτή καστροπολιτεία επί του 

όρους Φουκάς είναι ουσιαστικά ένας μεσαιωνι-
κός οικισμός που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. 
Στο υψηλότερο βρίσκεται το κάστρο – φρούριο 
στο οποίο κατέφευγαν οι κάτοικοι σε περίπτωση 
κινδύνου, επιδρομής ή πολέμου, ενώ στο χαμη-
λότερο επίπεδο που απλώνεται στους πρόποδες 
του όρους αναπτυσσόταν η πολιτεία. Επομένως 
έχουμε να κάνουμε με μία μεσαιωνική καστρο-
πολιτεία. Στις διαθέσιμες γραπτές ιστορικές πηγές 
μνημονεύεται ο μεσαιωνικός οικισμός της αρχαί-
ας Άπεσας, τον οποίο διαδέχθηκε ο μεσαιωνικός 
οικισμός Φουκάς. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται 
για μια «αόρατη» σήμερα μεσαιωνική πολιτεία, 
από τις πολλές που υπήρχαν στον Ελλαδικό χώρο 
κατά τον 13ο και 15ο αιώνα, οι οποίες προστατεύ-
ονταν από τείχη.

Η καστροπολιτεία του Φουκά αποτελείται από 
μία ακρόπολη, η οποία έχει μικρό και αμυγδαλο-
ειδές σχήμα, και δύο τείχη εκατέρωθεν που μοιά-
ζουν σαν πτερύγια και φθάνουν έως τον γκρεμό. 
Από τα τείχη σώζονται μόνο τα θεμέλια πάχους 
1,6 μ. Οι δύο πλευρές είναι δομημένες με θραυ-
στούς λίθους, καλής δομήσεως και ενδιάμεσα 
συμπληρώνονται από μικρότερους λίθους. Η δό-
μηση των τειχών του Φουκά είναι πανομοιότυπη 
με εκείνη του κάστρου – φρουρίου του Αγγελό-
καστρου. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

Το άρθρο έχει 
δημοσιευθεί στον 
ιστότοπο www.
zevgolatio.gr και 
στο προσωπικό 
του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η ανα-
δημοσίευση και 
χρήση μέρους ή 
του συνόλου αυ-
τού, με την βασική 
προϋπόθεση και 
υποχρέωση της 
αναφοράς των 
στοιχείων του 
γράψαντος και των 
προαναφερόμενων 
λίνκ που βρίσκεται 
καταχωρημένο".
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∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ετοιμάζουμε για σας κάθε λογής ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΛΙΧΟΥΔΙΑ, 
πάντα με εγγυημένη προσοχή και τη γνωστή φροντίδα μας

Φρυγαδέλια, γαρδουμπάκια, κοντοσούβλι, κοκορέτσι

∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

Ελληνικά αρνιά και κατσίκια

...και φέτος το Πάσχα σας προσφέρουµε


