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ΜΗΠΩΣ 
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΛΗ ΤΕΛΙΚΑ;

■ σελ. 12-13

Ίσως η λύση στην περίπτωση της Βόχας για την έλλειψη νερού που αντιμετωπίζει –και μέχρι να γίνει 
το φράγμα του Ασωπού!– να είναι η αξιοποίηση των νερών επιφανειακής απορροής με μικρά φράγμα-
τα στις κοίτες των χειμάρρων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το φράγμα που λειτουργεί –όταν καθαρί-
ζεται– στην κοίτη του Ζαπάντη και εμπλουτίζει την κεντρική διώρυγα του ΑΟΣΑΚ αυξάνοντας το νερό 
που φτάνει στην ανατολική Βόχα.

■ σελ. 2-4

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Με Δέδε και Τατούλη 

για έργα συναντήθηκε 
ο Αννίβας

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Ανοίγει και πάλι το 
Μουσείο Αρχ. Σικυώνας

■ σελ. 5

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 54 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Η ομιλία του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου 
 που προκάλεσε αίσθηση στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Τρίπολη

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 6

Οι υποτροφίες "Μαυρούλια" 
δίνονται ξανά και ανελλιπώς

...ενώ ο κακός χαμός έγινε στο τελευταίο δημοτικό συμ-
βούλιο με αφορμή τη συνέντευξη και την παρουσία του δη-
μάρχου στο 10ο Περιφερειακό Συνέδριο για την ανάπτυξη. 

Ανταλλαγή σκληρών επιστολών με τον Θαν. Μανάβη
Σφοδρή τοποθέτηση από τον Ν. Βουδούρη-Τσίτουρα
Παρέμβαση και από τον Λεων. Στεργιόπουλο

ΒΟΛΕΪ

Δύο νίκες και 
πέμπτη θέση για 

τον ΠΑΜΒΟ
■ σελ. 24

ΜΙΚΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Αφιέρωμα στην πιο καινοτόμα και ανατρεπτική παράσταση εμπνευσμένη 
από τις επιστήμες της Φυσικής, της Αστρονομίας και της Οικονομίας

■ σελ. 18-19

O δήμαρχος Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος 
εκπροσωπώντας το δήμο Σικυωνίων στο 
δικαστήριο της Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ
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Μπαρούτι μύ-
ριζε το δημοτικό 

συμβούλιο  Βέλου-Βόχας στην τελευ-
ταία συνεδρίαση αφού τόσο ο Θανάσης 
Μανάβης όσο και ο Νίκος Τσίτουρας 

επιτέθηκαν φραστικά στο δήμαρχο Αν-
νίβα Παπακυριάκο με ακραίες μερικές 
φορές εκφράσεις. Αφορμή υπήρξε η 
παρουσία του δημάρχου Βέλου-Βόχας 
στο 10ο Περιφερειακό συνέδριο για την 

Ανάπτυξη που έγινε στην Τρίπολη, αλλά 
και η πρόσφατη συνέντευξη που έδω-
σε ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής 
στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα και 
το δημοσιογράφο Γιώργο Γουγά. 

ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ

Χαμηλές πτήσεις στο δημοτικό 
συμβούλιο Βέλου-Βόχας

O δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος

Ο Θανάσης Μανάβης αρχηγός  
της μείζονος αντιπολίτευσης

Ο Νίκος Βουδούρης αρχηγός  
της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος αρχηγός  
της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Ο Θανάσης Μανάβης αμέσως μετά το τέ-
λος της συνεδρίασης έδωσε στη δημο-
σιότητα ένα ιδιαίτερα καυστικό δελτίο 

τύπου το οποίο απευθυνόταν στον δήμαρχο 
Βέλου-Βόχας, δημοσιεύτηκε στον ηλεκτρο-
νικό τύπο και το οποίο ανέφερε τα εξής: 

«Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον 
δήμο Βέλου-Βόχας Αθανάσιος Μανάβης με 
παρέμβαση του στο δημοτικό συμβούλιο στη-
λίτευσε την παντελή απουσία του δήμου και 
του δημάρχου απο το 10ο αναπτυξιακό συνέ-
δριο της Πελοποννήσου.

Ο κ.Μαναβης τόνισε οτι η περίοδος χάριτος 
της δημοτικής αρχής Παπακυριάκου τελείω-
σε και πλέον η αντιπολίτευση θα ασκήσει κα-
θημερινό θεσμικό έλεγχο, στην προσπάθεια 
της να σώσει ότι ακόμα σώζεται στον δήμο 
που έχει μπεί πλέον στο αυτοδιοικητικό και 
κοινωνικό περιθώριο.

Ο κ.Μανάβης ανέφερε:
"Kύριε δήμαρχε,
Αυτές τις ημέρες στην Τρίπολη, ολόκληρη 

η Πελοπόννησος, μικροί και μεγάλοι δήμοι 
έδωσαν τον δικό τους αγώνα για να εξασφαλί-
σουν έργα και υποδομές στο υπο διαμόρφω-
ση αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης που 
θα καθορίσει τα επόμενα χρόνια την πορεία 
όλων μας.

ΟΛΟΙ εκτός ενός δήμου που έλαμψε δια της 

απουσία του και έμεινε όπως πάντα στο πε-
ριθώριο. Ο δήμος Βέλου-Βόχας φωναξε ένα 
βροντερό ΑΠΩΝ.

Τρία χρόνια τώρα σας άφησα να κάνετε το 
δικό σας έργο. Σας επέτρεψα να κάνετε πράγ-
ματα που ερέθισαν τους πολίτες της περιοχής 
μας. Ομως ΩΣ ΕΔΩ

Αυτό τελείωσε και πλέον απέναντι σας θα 
έχετε και θεσμική και ουσιαστική αντιπολί-
τευση. Με πολλά προσχήματα και άλλες τόσες 
δικαιολογίες καταφέρατε να δημιουργήσετε 

ΕΝΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ 
ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ...

Δεν δώσατε καν την μάχη για να εξασφαλί-
σετε καλύτερες συνθήκες ζωής στους συμπο-
λίτες μας. Την ίδια στιγμή που οι άλλοι 25 δή-
μαρχοι της Πελοποννήσου πάλευαν για τους 
δικούς τους πολίτες, εμείς με δική σας ευθύνη 
βγήκαμε απο τον αυτοδιοικητικό χάρτη...!

Κύριε Παπακυριάκο είστε προσωπικά 
υπεύθυνος πλέον για υστέρηση της άλλοτε 
κραταιάς Βόχας που σήμερα, βουλιάζει κάθε 
μέρα και περισσότερο. Χωρίς όραμα, χωρίς 
σχέδιο, χωρίς δυνατότητες αλλά και δυστυ-
χώς χωρίς καμία διάθεση να αλλάξετε τα 
πράγματα. Οι πολίτες του δήμου μας επι των 
ημερών σας έγιναν πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας ακόμα και μέσα στην Κορινθία. Ολοι πάνε 
μπροστά και εσείς μας πάτε πίσω.

Η περίοδος χάριτος που σας δώσαμε ήταν 
υπέμετρα μεγάλη. ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΛΕΟΝ 
ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ.

Σας καλώ ως απερχόμενο πλέον δήμαρχο 
να ακούσετε προσεχτικά απο εδώ και πέρα το 
σχέδιο μας για την επαναφορά της Βόχας στην 
κανονικότητα και την πρόοδο.

Ίσως μπορέσουμε να σώσουμε κάτι μέχρι 
την ημέρα που πλησιάζει και θα εγκαταλεί-
ψετε τον δήμο.  Πολιτικά μετρηθήκατε, ζυγι-
σθήκατε και για μία ακόμα φορά βρεθήκατε 
ελλιπής...! ΩΣ ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ....!!!!!"»

Σκληρή απάντηση Αννίβα
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας δεν άργησε 

καθόλου να ...σηκώσει το γάντι και να απα-
ντήσει στον Θανάση Μανάβη με ένα σκληρό 
κείμενο διανθισμένο με λεπτές ειρωνίες:

Αρχικά κε. Μανάβη να σας δώσω πολ-
λά συγχαρητήρια καθότι ο ομολογουμένως 
όμορφος γραπτός σας λόγος απέχει παρα-
σάγγας από τον προφορικό σας. Προφανώς 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια είτε σε σας προ-
σωπικά για την εντυπωσιακή σας μετάλλαξη, 
είτε στο νέο σας επικοινωνιακό σύμβουλο. 
Τον καλωσορίζουμε….

Τώρα επί του θέματος. Ως συνήθως ο κ. 
Μανάβης ξύπνησε αφού έχει τελειώσει το 
έργο. Όλες οι εργασίες για το 10ο αναπτυξιακό 

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Ο αρχηγός της ελάσσονος 
μειοψηφίας Νίκος 
Βουδούρης (Τσίτουρας) 
παίρνοντας το λόγο με 
τη σειρά του επιτέθηκε 
σφοδρά κατά του Αννίβα 
Παπακυριάκου για 
τις δηλώσεις του στις 
συνεντεύξεις σχετικά 
με έργα τα οποία δεν 
γίνονται. Αναφέρθηκε 
ειδικά στα έργα του 
δημαρχείου και του νερού 
από τη Στυμφαλία για 
τα οποία κατηγόρησε το 
δήμαρχο ότι παραμένει 
αδρανής και δεν κάνει  τις 
απαραίτητες ενέργειες για 
την δρομολόγηση τους.

Στα πλαίσια των συναντήσεών του 
ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος συνοδευόμενος από 
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. 
Δημήτρη Μπεκιάρη και τον Πρόεδρο 
του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ” κ.  Ανδρέα Σιάχο 
επισκέφθηκε  τον Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη. Αντικείμε-
νο της συνάντησης ήταν η πορεία ση-
μαντικών  έργων που έχουν σχεδιαστεί 
από την Περιφέρεια και το Δήμο Βέλου 
Βόχας. Έργα τα οποία θα λύσουν χρόνια 
προβλήματα και θα καλυτερεύσουν την 
ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου 

Βέλου Βόχας:
• Οδοποιία Αγίας Μαρίνας Βέλο
• Οδοποιία από την έξοδο της Εθνικής 

Οδού  Ζευγολατιού (διόδια) έως Γυ-
μνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού

• Βελτίωση οδοποιίας Βέλου-Στιμά-
γκα-Χαλκί-Βοχαϊκού

• Διπλή κυκλοφοριακή ανάπλαση, 
δύο κόμβοι στην παλαιά εθνική οδό 
στην είσοδο του Ζευγολατιού (Γρά-
να-Κλειστό)

• Ανάπλαση του εξωτερικού χώρου 
του Αλιευτικού  Καταφύγιου (το 
οποίο αποπερατώνεται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα) και θα αλλάξει 
την όψη της παραλίας
 Όλα τα παραπάνω σημαντικά έργα 

βρίσκονται στην τελική τους φάση και ο 
κ. Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε το Δή-
μαρχο ότι όλα έχουν δρομολογηθεί και 
θα δημοπρατηθούν στα μέσα του 2018.

Ακολούθησε συζήτηση εφ όλης της 
ύλης και υπήρξε ταύτιση απόψεων στα 
περισσότερα θέματα.

Τέλος ο κ. Περιφερειάρχης δεσμεύ-
τηκε για επιπλέον χρηματοδοτήσεις 
έργων και μελετών που έχουν ήδη δρο-
μολογηθεί από το Δήμο.

Συνάντηση Αννίβα – Τατούλη

Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902

συνέδριο Πελοποννήσου έχουν λάβει χώρα προ διμή-
νου με καθημερινές επαφές, ημερίδες και συναντήσεις. 

Συναντήσεις όπως:
• Στο Υπουργείο Υποδομών με τον Γενικό Γραμματέα 

και το επιτελείο του. Ξέχασε να αναφέρει ο κ. Μα-
νάβης ότι ο Δήμος Βέλου Βόχας πρώτος κλείδωσε 
χρηματοδοτήσεις ύψους 4 εκατομ. ευρώ για αντι-
πλημμυρικά έργα, 800 χιλ. ευρώ των οποίων έχουν 
ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε φάση προσυμ-
βατικού ελέγχου, ενώ ολοκληρώνονται μελέτες μετά 
από σειρές συναντήσεων στο Υπουργείο, στη συ-
ντονιστική αρχή και στο δημαρχείο για όλο το εύρος 
των αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου (Χεκάλης/
Περιστερώνας, Ρέματα Αγίων Αποστόλων-Αγίου Νι-
κολάου, Ζαπάντης, Αποκαταστάσεις Οδοποιίας). Αυτά 
μάλιστα αναφέρθηκαν στο Συνέδριο από τον ίδιο τον 
Γενικό Γραμματέα.

• Συναντήσεις στην ΠΕΔ Πελοποννήσου όπου υπάρ-
χουν όλα τα υπομνήματα για τα έργα που αφορούν 
το Δήμο μας.

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Περιφε-
ρειάρχη κ. Τατούλη, με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Καλλίρη, με τη διαχειριστική αρχή από την οποία 
έχουν ήδη ανακοινωθεί έργα προς ένταξη ύψους 5.5 
εκατομ. ευρώ. για το Δήμο Βέλου Βόχας. Χωρίς να 
αναφέρονται εδώ έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και 
προσπαθούμε για την ένταξή τους. 

• Συναντήσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων με τον Πρόεδρο κ. Βαρλαμίτη για πλήρη ενημέ-
ρωση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα 
τρέξουν το 2018 και 2019. Ήδη μελέτες του Δήμου 
Βέλου Βόχας (Δημαρχείο, αποχετευτικό, μελέτες 
ύδρευσης) εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα και 
σύντομα θα υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις.

• Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου ο κος Φάμελλος 
έκανε ειδική αναφορά στο 10ο Συνέδριο για το μείζον 
θέμα της κατασκευής του αποχετευτικού για το Βρα-
χάτι-Ζευγολατιό. (Εδώ ήδη βρίσκεται προ 20/μηνου 
και μελέτη 3.500.000 ευρώ για ολοκληρωμένη πρό-
ταση–σχέδιο για ανακύκλωση-κομποστοποίηση).

• Με το τεχνικό επιτελείο από το Μαξίμου όπου κατα-
γράφηκαν όλα τα αναπτυξιακά έργα που αφορούν τον 
Δήμο μας. (διάβρωση ακτών, φράγμα Ασωπού, κτλ.).
Αυτά για χάρη συντομίας και δεν είναι της παρούσης 

να αναφέρουμε τις καθημερινές συναντήσεις σε όλα τα 
επίπεδα για τα προβλήματα του Δήμου μας. 

Απουσία ο κος Μανάβης ίσως να εννοεί ότι δεν χαι-

ρέτησα στην εκδήλωση ή δεν καλωσόρισα δια βήματος 
όλους τους υπουργούς που παρευρέθησαν. Θα κοιτάξω 
ζητώντας ταπεινά συγνώμη την επόμενη φορά να μην 
το επαναλάβω. 

Μιας και μιλάμε όμως για την άλλη φορά να ρωτήσω 
. Ο απερχόμενος δήμαρχος ως οφείλει βέβαια είναι πα-
ρών σε όλα τα αυτοδιοικητικά συνέδρια, συναντήσεις, 
ημερίδες κλπ κλπ. 

Ο επερχόμενος Δήμαρχος μπορεί να μας πει μία συ-
νάντηση αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος που έχει πα-
ρευρεθεί;;; Μία όχι δεύτερη.. Και το αναπτυξιακό από 
πού το παρακολούθησε; Γιατί όπως δήλωσε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο δεν γνώριζε καν ότι λάμβανε μέρος. 
Πολλοί μάλιστα επικεφαλείς μειοψηφιών παρουσιάστη-
καν και τοποθετήθηκαν στην Τρίπολη. Αυτός που ήταν 
να καλύψει με το πάθος του το κενό του ελλιπέστατου 
Δημάρχου;

Για να τελειώνουμε. Ποτέ δεν ζητήσαμε από τον κο. 
Μανάβη περίοδο χάριτος γιατί δεν την έχουμε ανάγκη. 
Ίσως χρειάζεται αυτός χρόνο να αρχίσει να καταλαβαίνει 
την αυτοδιοικητική λειτουργία ενός Δήμου. Το δικό μας 
όραμα αμφιβάλλω αν το έχει κατανοήσει αλλά περιμέ-
νουμε με ανυπομονησία το δικό του. Υποθέτω ότι αυτό 
δεν συνάδει με φωνές και τον όποιο τρόπο διαλέγει στα 
Δημοτικά Συμβούλια, αλλά με σοβαρά επιχειρήματα και 
ολοκληρωμένες προτάσεις. Έστω και χαμηλόφωνα. 

Υ.Σ. Μέχρι τώρα κε. Μανάβη στις πολιτικές μετρή-
σεις μάλλον μόνο ελλιπής δεν βρέθηκα. Κάθε άλλο θα 
έλεγα, αν και όταν βρεθώ σαφώς και θα αποχωρήσω. 
Δεν είστε όμως εσείς αυτός που θα με ́ ΄ζυγίσει΄΄ αλλά 
20.000 συμπολίτες μας. 

Ευχαριστώ και καλή συνέχεια στον δύσκολο αυτοδι-
οικητικό σας ρόλο. 

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος»

Παρέμβαση και από 
τον Λεωνίδα Στεργιόπουλο

Ο αρχηγός της Ενωτικής Ριζοσπαστικής παράταξης 
μετά το συμβούλιο έδωσε επίσης στη δημοσιότητα, 
δελτίο τύπου στο οποίο σχολιάζει τις ακραίες συμπε-
ριφορές, αλλά και τοποθετείται επί των βασικοτέρων  
Θεμάτων:  «Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε 
από την υψηλών τόνων, πλην άνευ περιεχομένου, αντι-
παράθεση μέλους της αντιπολίτευσης με το δήμαρχο.

Αντισεισμικός έλεγχος 
και αντιπλημμυρικός 

σχεδιασμός στη συνάντηση 
Αννίβα-Δέδε

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 ο Δήμαρχος 
Βέλου Βόχας επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα 
Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε για σημαντικά θέματα που 
αφορούν το Δήμο Βέλου Βόχας.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον αντισεισμικό έλεγχο 
των σχολικών κτιρίων όπου ο Δήμαρχος ζήτησε την 
επέμβαση ειδικών επιστημονικών κλιμακίων για την 
υλοποίηση μελέτης επί του θέματος.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στον αντιπλημμυρικό 
σχεδιασμό στα όρια του Δήμου Βέλου Βόχας σύμφω-
να με τη γενική μελέτη που εκπονείται από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών για την 
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Νομό 
Κορινθίας.

Τέλος ο Δήμαρχος ζήτησε άμεση επέμβαση από το 
Υπουργείο για την ασφαλτόστρωση δημοτικών δρό-
μων λόγω φθορών που έχουν προκληθεί από τα κα-
τασκευαστικά έργα της Ολυμπίας Οδού και ο κ. Δέδες 
διαβεβαίωσε το Δήμαρχο ότι στα όρια των έργων θα 
πραγματοποιηθούν αυτές.ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 4
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Ενώ η τοποθέτηση του μέλους ξε-
κίνησε από λογική και εύστοχη κριτική 
σχετικά με τη δυναμική του δημάρχου, 
ειδικά στο πρόσφατο περιφερειακό συ-
νέδριο για την ανάπτυξη, εξελίχθηκε 
σε ποδοσφαιρική αντιπαράθεση καφε-
νείου. Ακούστηκαν διάφορα ‘αντρικά’ 
επιχειρήματα και ευτυχώς εκτονώθηκε 
λίγο πριν καταλήξει σε χειροδικία. 

Χάσαμε όμως μια ολόκληρη ώρα για 
να καταλήξει το ματς σε ισοπαλία άνευ 
τερμάτων!!! 

 
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Θέσαμε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω 
θέματα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

Είναι συχνό το φαινόμενο και το έχου-
με θίξει και στο παρελθόν, εργολάβοι 
που αναλαμβάνουν εργασίες για λογα-
ριασμό του δήμου ή στο χώρο ευθύ-
νης του δήμου, να ‘ολοκληρώνουν’ με 
πλήθος κακοτεχνιών και παραλείψεων. 
Το ερώτημα είναι τι κάνει ο δήμος, ως 
κύριος των έργων ή ως έχων το ‘έννο-
μο συμφέρον’, για να αντιμετωπίσει το 
φαινόμενο. Το λογικό, που μπορεί να 
φανταστεί ο καθένας, είναι να αναγκάσει 
ο δήμος τον εργολάβο να αποκαταστή-
σει τις κακοτεχνίες, πριν ολοκληρωθεί η 
πληρωμή ή να ασκήσει τα νόμιμα μέσα 
για αποζημίωση.

Τι γίνεται συνήθως;
Ο εργολάβος πληρώνεται και αποχω-

ρεί και ο δήμος ή όποιος άλλος δημόσι-
ος φορέας, ξανα-πληρώνει, για να κα-
λύψει τις βλάβες και τις ελλείψεις. Έχει 
συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν και 
εξακολουθεί να συμβαίνει.

Σε παρέμβασή μας, για κακοτεχνίες 
σε σχολική μονάδα της περιοχής μας 
και στην ερώτηση για το πώς θα αντι-
δράσει ο δήμος, η απάντηση ήταν ότι 
το έργο ανήκει την περιφέρεια άρα δεν 
ασχολούμαστε. Το γεγονός ότι οι σχολι-
κές μονάδες ανήκουν στο δήμο μας και 
εξυπηρετούν τους δημότες μας προφα-
νώς δεν αρκεί για να παρέμβουμε. Αυτό 
λέγεται σεβασμός στο δημόσιο χρήμα!!!

 
ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει σχετικά 
με το πρόβλημα των απορριμμάτων 
και τον τρόπο που το έχει διαχειριστεί ο 
δήμος διαχρονικά. Απ’ ότι φαίνεται η κα-
τάσταση οδεύει προς μία λύση, για την 

οποία θα υπάρξει αναλυτικότερη ανα-
φορά στη συνέχεια. Η όποια όμως λύση 
και αν εφαρμοστεί, έχει ένα κλειδί που 
την καθιστά είτε οικονομική  είτε δυσβά-
στακτη για τους πολίτες. Το κλειδί λέγεται 
ανακύκλωση.

Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο το 
κόστος για τους πολίτες θα είναι τρο-
μακτικό. Για να αποτρέψουμε αυτή τη 
δυσάρεστη εξέλιξη θα πρέπει να ανα-
πτύξουμε την ανακύκλωση στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό. Μόνο έτσι δε θα υπάρξει 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των 
πολιτών.

Μόνο έτσι θα συντονίσουμε το βήμα 
μας με τους άλλους πολιτισμένους λα-
ούς του κόσμου. 

Που βρισκόμαστε σήμερα; Έχουμε 
πετύχει να ανακυκλώνουμε μονοψήφιο 
ποσοστό από τα απορρίμματα που πα-
ράγουμε. Που πρέπει να φτάσουμε; Τα 
επόμενα δύο χρόνια πρέπει να πολλα-
πλασιάσουμε αυτό το ποσοστό. Ιδανική 
περίπτωση η ανακύκλωση του 60% των 
απορριμμάτων μας.

Τι κάνει ο δήμος; Είναι ολοφάνερο ότι 
οφείλουμε να καλύψουμε μια απόσταση 
δεκαετιών αδράνειας για να πετύχουμε 
το ζητούμενο ποσοστό επιτυχίας. Δια-
φορετικά θα έρθουν πρόστιμα ή αύξη-
ση των δημοτικών τελών ή (αν θέλετε) 
μείωση των διαθεσίμων του δήμου για 
δημόσια έργα. Λογικά θα έπρεπε η δη-
μοτική αρχή να βρίσκεται σε αναβρασμό 
και να καθοδηγεί τους πολίτες, για να 
επιτύχουμε το στόχο που προανέφερα. 
Αντ’ αυτού έχουμε  εφησυχασμό και 
αδράνεια. Η πρόσφατη διανομή τσαντών 
ανακύκλωσης είναι απλά μικρή εξαίρε-
ση στον κανόνα. Τη συλλογή μπαταριών, 
μικροσυσκευών και λαμπτήρων, την 
είχαμε προτείνει πριν από 2,5 έτη και άρ-
χισε να εφαρμόζεται φέτος. Με το ρυθμό 
αυτό είναι μαθηματικά αδύνατον να πε-
τύχουμε τους στόχους, που μας έχουν 
τεθεί και ως γνωστόν τα θαύματα έχουν 

καταργηθεί εδώ και αιώνες.
Η δική μας πρόταση

Ως συμβολή στην επίλυση του προ-
βλήματος καταθέσαμε την παρακάτω 
πρόταση αμελητέου κόστους. Η οικιακή 
κομποστοποίηση είναι μια πολύ καλή 
και οικονομική λύση, για να μειωθεί ο 
όγκος των οικιακών απορριμμάτων και 
συνεπώς να μειωθεί το κόστος αποκομι-
δής και διαχείρισης του δήμου. Κατά την 
εκτίμησή μας υπάρχουν πολλές οικογέ-
νειες που θα ήσαν πρόθυμες να συμ-
μετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αν 
είχαν την ενθάρρυνση, τη συνδρομή και 
υποστήριξη του δήμου. Προτείναμε λοι-
πόν να αγοράσει ο δήμος αριθμό κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης, οι οποίοι 
στοιχίζουν περίπου 50€ έκαστος και 
να διανεμηθούν σε οικογένειες που θα 
δηλώσουν εθελοντικά συμμετοχή. Άπο-
ψή μας είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον 
100 οικογένειες σε πρώτη φάση. Με τον 
τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένας πρώ-
τος πυρήνας πολιτών που θα εμπλακεί 
και θα  λειτουργήσει με ένα νέο τρόπο 
φιλικό στο περιβάλλον και αποδοτικό για 
τα οικονομικά του δήμου μας. Θεωρη-
τικά θα μπορούσαν να εκτραπούν και 
να γίνουν πρώτης ποιότητας λίπασμα, 
το 60% των σημερινών μας σκουπι-
διών. Απλή, οικολογική και οικονομική 
παρέμβαση που δε χρειάζεται ιδιαίτερα 
χρήματα για να υλοποιηθεί (τα όποια 
χρήματα διατεθούν θα αποσβεστούν σε 
λίγους μήνες). 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
[Αναφέρουμε τα σημαντικότερα]

(12ο  - 18ο  ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογι-
σμού 2011-2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙ-
ΞΗ»

Πως θα μπορούσαμε αλήθεια να 
χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι εν έτη 
2018 καταθέσαμε τον ισολογισμό του 
2011 μέχρι 2015 και αναμένουμε τους 
υπόλοιπους (16-17).

Η εικόνα της κατάστασης των υπηρε-
σιών του δήμου είναι εκθαμβωτική!!!

Ευχόμαστε η σημερινή κατάσταση 
να είναι βελτιωμένη τουλάχιστον και να 
μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στο 
μέλλον!!!

Για την Παράταξη
Λεωνίδας Στεργιόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος
επικεφαλής Ενωτικής Ριζοσπαστικής  

Παράταξης Βέλου-Βόχας

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Αύξηση του ποσού 
επιχορήγησης δήμων 
για εξόφληση οφειλών
Διπλασιάζεται (από 30 εκατ. ευρώ σε 
60 εκατ. ευρώ) το συνολικό ποσό των 
χρηματικών διαθέσιμων του λογαρια-
σμού του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», 
που τηρείται στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, με το οποίο 
χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για την 
εξόφληση υποχρεώσεων, που προ-
έρχονται από τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και 
αφορούν σε αξιώσεις από προμήθει-
ες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων.
Η εφαρμογή του Προγράμματος 
ΑΚΣΙΑ μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί 
εξαιρετικά επιτυχής, με πολύ θετικά 
αποτελέσματα αφενός για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, η οποία ελαφρύνεται 
από απρόβλεπτες και ασφυκτικές 
οικονομικές υποχρεώσεις, που 
ανατρέπουν την ομαλή εκτέλεση 
των προϋπολογισμών της, αφετέρου 
για την οικονομία εν γένει, καθόσον 
εξοφλούνται συναλλασσόμενοι και 
πιστωτές των ΟΤΑ, για υπηρεσίες που 
τους έχουν ήδη παράσχει και τελικώς 
συνδέονται με το περιεχόμενο και την 
ποιότητα των υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

MIKPA NEA

110 εκατ. ευρώ στους 
ΟΤΑ για μηχανήματα 
έργου και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, υπέγραψε δύο  προ-
σκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 
110 εκατ. ευρώ, μία για την προμή-
θεια μηχανημάτων έργου ύψους 60 
εκατ. ευρώ και μία για την υλοποίηση 
έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων 
και αύλειων χώρων ύψους 50 εκατ. 
ευρώ, με τις οποίες ενεργοποιείται 
το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ».  Σταδιακά 
θα τεθούν πλήρως στη διάθεση των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
οι προβλέψεις και των δύο νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων («Φιλό-
Δημος» Ι και ΙΙ), συνολικού ύψους 740 
εκατ. ευρώ για το 2018. Η επόμενη 
πρόσκληση στο πλαίσιο του Ειδικού 
Προγράμματος αφορά στην κατα-
σκευή Παιδικών Χαρών. 
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Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Λου-
τρακίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε η ομάδα 
Ενεργών Πολιτών Λουτρακίου για την προστασία του Κορινθι-
ακού, Πατραϊκού Κόλπου και των Γερανείων και την αντιμετώ-
πιση του φαινομένου των τσουχτρών στον Κορινθιακό Κόλπο.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία 
για το μεγάλο θέμα που απα-
σχολεί τόσο την τοπική κοινω-
νία του Δήμου Βέλου Βόχας 
όσο και την ευρύτερη περιοχή 
της Κορινθίας. 
Το Δήμο Βέλου Βόχας εκ-
προσώπησε ο Πρόεδρος της 
ΑΝΕΛΙΞΗΣ κ. Ανδρέας Σιάχος, 
ο οποίος έθεσε και ερωτήματα 
στους ειδικούς σχετικά με την 
αντιμετώπιση του φαινομένου 
των τσουχτρών. 
Ένα από τα συμπεράσματα που 
βγήκαν από την ημερίδα είναι 
ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για 
υπεραλίευση στον Κορινθιακό 
κόλπο ώστε να είναι αυτός ο 

κύριος παράγοντας εμφάνισης 
αυτού του φαινομένου.
Επίσης αυτό που τονίστηκε από 
τους ειδικούς και προς αποφυ-
γή παρεξηγήσεων ήταν ότι σε 
γενικές γραμμές η παρουσία 
των μεδουσών – τσουχτρών 
δεν έχει σχέση με τη ρύπαν-
ση των νερών, γι' αυτό και 
εισβολές έχουν παρατηρηθεί 
τα τελευταία χρόνια ακόμη 
και σε παρθένες θάλασσες και 
προστατευόμενους βιοτόπους. 
Τέλος, ανέφεραν ότι στις ελλη-
νικές θάλασσες οι τσούχτρες 
εμφανίζονται με μια περιοδικό-
τητα 10-12 ετών και μετά από 2 
ή 3 χρόνια εξαφανίζονται. 

Ημερίδα στο Λουτρά-
κι για τις τσούχτρες

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Βέλου-Βόχας Ανδρέας Σιάχος 
(αριστερά) κατά τη διάρκεια της ημερίδας
(φωτο: karapanagos.gr).

Ανοίγει πάλι το μουσείο 
Αρχαίας Σικυώνας

Ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας 
Επαναλειτουργούν οι Αρχαιολογικοί Χώροι 

και τα Μουσεία Αρχαίας Νεμέας και Αρχαίας Σι-
κυώνας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Από τις 20 
Φεβρουαρίου 2018 θα είναι ανοιχτοί για το κοινό, 
με ωράριο από 08:00 έως 15:00 καθημερινά και 
Σαββατοκύριακα εκτός Δευτέρας.

Το Μουσείο της Σικυώνας είναι από τα πιο 
ωραία κτίσματα που μπορεί κανείς να φανταστεί, 
καθώς στεγάζεται σε τμήμα ενός ρωμαϊκού λου-
τρού. Στον αίθριο χώρο του Μουσείου και στις αί-
θουσες εκτίθενται οι θησαυροί της Σικυώνας και 
των γύρω περιοχών καθώς και ευρήματα από τη 
πόλη Στύμφαλο, την πόλη Πελλήνη και το Σπή-
λαιο των Πιτσών και χρονολογούνται από τη μυ-
κηναϊκή έως και την παλαιοχριστιανική περίοδο.
Τηλέφωνα:  Μουσείο Αρχ. Νεμέας: 2746022739 
Μουσείο Αρχ. Σικυώνας : 2742028900

Ενδιαφέρουσα πρόταση στη βουλή
Εν τω μεταξύ μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση 

κατατέθηκε στη βουλή υπό τη μορφή ερώτησης 
με θέμα την απόδοση ποσοστού από τα εισιτήρια 
των αρχαιολογικών χώρων ως ανταποδοτικό 
έσοδο των Δήμων. Την ερώτηση κατέθεσαν 51 
βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στον Υπ. 
Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη και στην Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Κονιόρδου. 

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ερώτησης η 
οποία συνυπογράφεται και από τους τρεις βου-

λευτές της Κορινθίας (Μ. Θελερίτη, Γ. Τσόγκα 
και Γ. Ψυχογιό), στην ανάδειξη των αρχαιολο-
γικών χώρων, στην εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία τους και στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος που τους φιλοξενεί καίριος είναι ο 
ρόλος των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα 
για την επιμέλεια, συντήρηση, καθαριότητα, οδο-
ποιία, διατήρηση και βελτίωση των αρχαιολογι-
κών χώρων που φιλοξενούνται στα διοικητικά 
τους όρια. 

Επειδή τα έσοδα από την επισκεψιμότητα των 
αρχαιολογικών χώρων έχουν ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, προτείνεται να αποδίδεται στους οι-
κείους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ποσοστό από τις εισπράξεις των 
εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων που βρί-
σκονται εκτός των αστικών ζωνών των πρωτο-
βάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα 
ποσά αυτά, πάντα κατόπιν μελετών και εγκρίσε-
ως από τις Τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων, μπο-
ρούν να αξιοποιούνται για εργασίες καθαρισμού 
και ευπρεπισμού του περιβάλλοντος χώρου και 
τη βελτίωση των οδών πρόσβασης σε αυτούς. 

Οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι έχουν ανά-
γκη από αυτήν την οικονομική ενίσχυση, ενώ ο 
ντόπιος πληθυσμός λόγω τοπικότητας έχει συ-
ναίσθηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρέω-
σης για την επιμέλεια και  φροντίδα των τοπικών 
αρχαιολογικών χώρων.

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818  

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

τιµές
χονδρικής
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Οι υποτροφίες "Μαυρούλια" 
δίνονται ξανά και ανελλιπώς

Μετά την επιτυχία του δήμου Σικυωνίων, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για όλη  
την κινητή και ακίνητη περιουσία Μαυρούλια στα δικαστήρια της Αμερικής έναντι της "JP Morgan" 

Κιάτο, Δεκέμβριος 2017

Τ ο Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασί-
ου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) 

και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 
(ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Την χορήγηση συνολικά πενήντα τεσσάρων 

(54) υποτροφιών σε εισαχθέντες στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση (Εξαιρούνται όσοι φοι-
τούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές) 
και οι οποίοι είναι δημότες της Δημοτικής 
Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον 
προ πενταετίας από την δημοσίευση της πα-
ρούσας, κατανεμημένες ως εξής: 

επτά (7) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος ει-
σαγωγής 2015 απόφοιτοι από τα Γενικά 
Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά 
Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.), 
επτά (7) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος ει-
σαγωγής 2016 απόφοιτοι από τα Γενικά 
Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά 
Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.), 
σαράντα (40) υποτροφίες σε εισαχθέντες 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος 
εισαγωγής 2017 απόφοιτοι από τα Γενικά 
Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά 
Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.). 

2. Το ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο 
ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και χο-
ρηγείται άπαξ και εφάπαξ. Προϋπόθεση για 
την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια 
των εσόδων του κληροδοτήματος. Η καταβολή 
των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τους 
Πίνακες Κατάταξης των Υποτρόφων μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών από την συσταθεί-

σα Επιτροπή και την έγκριση αυτών από την Δι-
οικητική Επιτροπή του Ιδρύματος. Για την λήψη 
της υποτροφίας υπογράφεται σύμβαση μεταξύ 
του υποτρόφου και τον Προέδρου της Διοικητι-
κής Επιτροπής του Ιδρύματος. 

3. Την σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον 
έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελι-
κά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων υποτρόφων αποτελούμενη από τα 
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύ-
ματος: κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, κα Μαυρα-
γάνη Κυριακή και κ. Σαρχάνη Κων/νο. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πέτυχαν 
βαθμό πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση από δέκα πέντε (15,00) και άνω. 

5. Θα καταρτιστούν συνολικά τρεις (3) πίνακες 
κατάταξης. Ένας (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2015 από τον οποίο θα επιλεγούν οι 
επτά (7) πρώτοι, ένας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕ-
ΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 από τον οποίο θα επιλε-
γούν οι επτά (7) πρώτοι και ένας ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 από τον οποίο θα 
επιλεγούν οι σαράντα (40) πρώτοι. 

6. Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τον 
συνδυασμό ακαδημαϊκών, οικονομικών και 
κοινωνικών κριτηρίων που αναλύονται πα-
ρακάτω: 

• ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο βαθμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αναγόμενος στην 20βάθμια κλίμακα.
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του 
υποψηφίου κατά το οικονομικό έτος 2016 ήτοι τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 
έως και 31.12.2016. 
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο πολύτεκνης οικο-
γένειας, αναπηρία, ασθένεια.
Οι αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
θα αξιολογηθούν από την συσταθείσα αρμόδια 
Επιτροπή, και οι Πίνακες Κατάταξης (Τελικοί 
Πίνακες) θα εγκριθούν από την Διοικητική Επι-
τροπή. 
7. Για τους εισαχθέντες σε σχολές που απαιτούν 

εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μου-
σικών Σπουδών, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας κ.λπ. θα γίνει αναγωγή του τελικού 
βαθμού πρόσβασης τους στην 20βάθμια 
κλίμακα. 

8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός προθεσμίας 
σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημο-
σίευση της Προκήρυξης σε εφημερίδα πανελ-
λαδικής κυκλοφορίας, ήτοι μέχρι και την 7η 
Απριλίου 2018 ημέρα Μεγάλο Σάββατο, να 
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

i. Αίτηση προς το Ίδρυμα (όπου θα αναγράφο-
νται το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα, όνομα 
πατρός – μητρός, Έτος Εισαγωγής, Αριθμός 
Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Τράπεζα, 
IBAN και λογαριασμός τραπέζης όπου να είναι 
μόνος δικαιούχος ή συνδικαιούχος ), 

ii.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας η οποία να βε-
βαιώνει ότι ο/η αιτών/αιτούσα διαμένει στην 
Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου κατά 
την τελευταία πενταετία (5ετία) (προκειμένου 
να αποδειχθεί ότι είναι δημότες της Δημοτικής 
Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον 
προ πενταετίας από την δημοσίευση της πα-
ρούσας) και η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαμήνου, 

iii.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαμήνου, 

iv.Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης στην 
οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πρόσβασης 
και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία εξε-

τάστηκε ο υποψήφιος, 
v.Βεβαίωση εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης (Βεβαίωση από το Τμήμα/
Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος 
εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αι-
τούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο 
συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων 
φοίτησης,

vi.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
Διαβατηρίου του υποψηφίου, 

vii.Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού ση-
μειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα ει-
σοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 
έως 31/12/2016 (κατατίθεται ευκρινές φω-
τοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 
ή εκκαθαριστικό σημείωμα από την γενική 
γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων βά-
σει της απόφασης 2837/003/11.11.2003 ΦΕΚ 
1685/Β) και ενημερωμένη-εντός του τελευ-
ταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατά-
στασης (Έντυπο Ε9): του ιδίου και των γονέων 
/κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων ή 
του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους). 

Ως ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισό-
δημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφο-
ράς του φορολογικού έτους 2016 του ίδιου 
του φοιτητή και των γονέων ή κηδεμόνων 
του ή της δικής του οικογένειας σε περίπτω-
ση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που 
οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, 
για τον υπολογισμό του οικογενειακού φο-
ρολογητέου εισοδήματος υπολογίζεται το 
εισόδημα -όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- 
του γονέως που ασκεί την επιμέλεια δυνά-
μει δικαστικής απόφασης, ή οποιουδήποτε 
φυσικού προσώπου ορίζεται στην προανα-
φερθείσα (δικαστική απόφαση) οπότε υπο-
λογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι 
αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι 
την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013. 
Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από 
νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το ει-
σόδημα του ίδιου του φοιτητή. 

Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις, 
εκκαθαριστικά σημειώματα άλλων φορολο-
γικών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη.

viii.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υπο-
ψηφίου ότι i) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτρο-
φία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη 
κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν 
έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υπο-
τροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγου-
μένως και ii) βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των 
δηλωθέντων στοιχείων που προσκομίζονται, 

ix.Επικυρωμένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ για 
την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογη-
τικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον 
ίδιο υποψήφιο,

x.Ποινικό Μητρώο θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από 
την Υπηρεσία μας. 
Συμπληρωματικά και εφόσον συντρέχει πε-
ρίπτωση οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν επι-
πλέον των ανωτέρω, κατά περίπτωση: 

xi.(Για την ύπαρξη Μονογονεϊκής οικογένειας 
ήτοι διαζύγιο, χηρεία, τέκνο γεννημένο εκτός 
γάμου, υιοθεσία τέκνου από έναν / μια μόνο 
γονέα) Για την ύπαρξη διαζυγίου : Τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική 
απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, 
ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, 

www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ
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«Ε μένα σήμερα», ξεκίνησε σε έντονο ύφος την ομι-
λία του ο δήμαρχος Σικυωνίων, «μου θύμισε η 
όλη διαδικασία ότι βρίσκομαι σε ένα συνέδριο της 

ΚΕΔΕ σε ένα σεμινάριο, τα ζητούμενα σήμερα δεν είναι 
να πούμε για τα αδέσποτα ή για τα μοσχάρια»! είπε ανα-
φερόμενος στις τοποθετήσεις του δημάρχου Καλαμάτας 
Παναγιώτη Νίκα που μίλησε για τα μοσχάρια του Ταυγέ-
του και του δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματι-
κού που αναφέρθηκε στα αδέσποτα της Κορίνθου. 

«Το ζητούμενο σήμερα», συνέχισε, «είναι να απαντή-
σουμε σε ένα βασικό ερώτημα που μας έχει θέσει η κε-
ντρική διοίκηση. Και το βασικό ερώτημα είναι: “Τι είναι 
η Τοπική Ανάπτυξη και ποιες είναι οι προτάσεις μας”. 
Αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί σήμερα. Πρέπει 
πρώτα να απαντήσουμε  στο τι είναι η ανάπτυξη, στο τι 
είναι τόπος, να την προσδιορίσουμε δηλαδή γεωγρα-
φικά, τι είναι τοπική ανάπτυξη, από ποιους θα γίνει, με 
ποιους θα γίνει, με ποιο θεσμικό πλαίσιο και με ποια 
χρηματοδοτικά εργαλεία», επεσήμανε. 

Ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη
Στη συνέχεια ο Σπ. Σταματόπουλος περιέγραψε σε 

αδρές γραμμές το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική ανάπτυξη, εξηγώ-
ντας κατ’ αρχήν πως η τοπική ανάπτυξη πρέπει να είναι 
πρωτίστως ποιοτική και να έχει ως στόχο τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας των κατοίκων 
ενός συγκεκριμένου διοικητικού, κοινωνικού και οικο-
νομικού χώρου. Στο σημερινό, όμως ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον, δεν αρκεί μόνο η ποιοτική ανάπτυξη. Η πρω-
τοβάθμια αυτοδιοίκηση οφείλει να επιδιώξει παράλληλα 
και την ποσοτική ανάπτυξη, δηλαδή όπως χαρακτηρι-
στικά ανέφερε στην ομιλία του: «το πώς θα αυξήσουμε 
το ΑΕΠ. Για να έχουμε μεγαλύτερη πίτα και να μοιράσου-
με μεγαλύτερα κομμάτια. Άρα» υπογράμμισε, «το ζητού-
μενο είναι πώς θα αυξηθεί το εισόδημα, το τοπικό και εν 
συνεχεία το εθνικό. Μιλάμε επομένως για μία ανάπτυξη 
από τα κάτω προς τα πάνω». 

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυ-

νατότητα να εκμεταλλευτεί όλες τις αρμοδιότητες και 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία που της παραχωρεί και της 
παρέχει η κεντρική διοίκηση. Δηλαδή, αφ’ ενός μεν έχει 
τη δυνατότητα να εκπονήσει ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ καθορί-
ζοντας έτσι χρήσεις γης, αλλά και επιχειρησιακά σχέδια, 
διαμορφώνοντας προτάσεις για μέτρα, δράσεις και πολι-
τικές που στόχο έχουν τις επενδύσεις. 

Αφ’ ετέρου μέσα από τα Γραφεία προγραμματισμού 
και τοπικής ανάπτυξης μπορεί να επιμερίσει τις δράσεις 
της στους ιδιαίτερους τομείς ανάπτυξης, οι οποίοι προ-
σφέρονται σε κάθε περιοχή.  Για το δήμο Σικυωνίων, 
όπως και για την πλειονότητα των ελληνικών δήμων, 
αυτοί είναι ο αγροτικός και ο τουριστικός τομέας. Με 
στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας από τη μία και την αύξηση της ζήτησης 
και της ανταγωνιστικότητας από την άλλη, ο δήμος 
μπορεί να λειτουργήσει ως μια δυναμική επιχείρηση, 
που στόχο έχει την παραγωγή πλούτου, ο οποίος θα 
αποδοθεί στους δημότες του ως βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής, δωρεάν κοινωνικές παροχές, μείωση δημο-
τικών τελών, κ.ά..

Δήμοι επιχειρηματίες
Ο δήμαρχος Σικυωνίων σε αποστροφή του λόγου 

του τόνισε πώς «μη μου λέτε ότι δεν μπορούν οι δή-
μοι να γίνουν επιχειρηματίες. Μια χαρά μπορούν να τα 
καταφέρουν. Ψηφίστε εσείς, ένα κατάλληλο θεσμικό 
πλαίσιο», είπε απευθυνόμενος στην ηγεσία του υπουρ-
γείου, «και εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε». Έφε-
ρε μάλιστα ως παράδειγμα τη δημιουργία δημοτικού 
πρατηρίου υγρών καυσίμων από το δήμο Σικυωνίων, 
ενέργεια η οποία έχει μειώσει τις δημοτικές δαπάνες 
για καύσιμα περίπου στο 60%, ή πιο συγκεκριμένα 
κατά 240.000€ ετησίως. 

Κλείνοντας την ομιλία του ο Σπύρος Σταματόπουλος 
υπογράμμισε πώς «μιλάμε για μια ανάπτυξη που μπο-
ρεί να την αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση, μια τοπική 
ανάπτυξη που μπορεί να είναι μπροστάρης ο δήμος και 
δορυφόροι όλοι όσοι είναι γύρω του». 

Η τοπική αυτοδιοίκηση 
όχημα για την ανάπτυξη

Αίσθηση προκάλεσε με την ομιλία του ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος αφού αντιπα-
ρήλθε με έντονα σκωπτικό ύφος τις προηγούμενες τοποθετήσεις συναδέλφων του, περιέγραψε με λίγα λόγια το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ΟΤΑ μπορούν και πρέπει να μεταμορφωθούν σε μοχλούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του 
10ου Περιφε-

ρειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανα-
συγκρότηση που πραγματοποιήθηκε στην 
Τρίπολη έλαβε χώρα ειδική συνεδρία με θέμα 
“Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και Τοπική Ανά-
πτυξη”. Συντονιστής ήταν ο κ. Θοδωρής Γκο-

τσόπουλος διευθύνων σύμβουλος Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης, ενώ βασικοί ομιλητές ήταν ο υπουργός 
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και οι δή-
μαρχοι της Πελοποννήσου, αρχής γενομένης 
από τους δημάρχους των πρωτευουσών των 
νομών. 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου. Για την χηρεία: Ληξι-
αρχική πράξη θανάτου. Για την ανατροφή τέκνου από 
έναν γονέα, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία 
τέκνου από έναν/μια μόνο γονέα ): Δικαστική Από-
φαση για την υιοθεσία. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις 
ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν. 

xii.Για την απόδειξη αναπηρίας του υποψηφίου ή άλλου 
μέλους μέσα στην οικογένεια: Γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. 
(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α΄ βάθμιας ή Β΄ 
βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στις οποίες θα πρέ-
πει να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό 
αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται 
δε ότι γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δεν 
διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της 
αναπηρίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

xiii.Για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: Πιστοποιητι-
κό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 
Ελλάδος (ΑΣΠΕ) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα 
πολυτέκνων. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να 
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου κατά την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. 

xiv.Για τυχόν ασθένεια : Βεβαίωση (πρόσφατη ) Δημό-
σιου Νοσοκομείου. 

9. Για οτιδήποτε δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, 
τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος 
καλούνται να αποφασίσουν σχετικά λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν (α) την αριθμ. 17314/11-2-1955 διαθήκη 
- βούληση του διαθέτη, (β) το ΦΕΚ 187 Α΄/20-09-
1966 περί εγκρίσεως της σύστασης του κοινωφε-
λούς ιδρύματος, (γ) την αρ. 2440/1980 απόφαση 
του Εφετείου Αθηνών και (δ) την αρ. 49D08-9306-
TR015/29-08-1997 απόφαση του Τμήματος Επικύ-
ρωσης Διαθηκών του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κο-
μητείας Μάριον της Πολιτείας της Ιντιάνα των Η.Π.Α.

10. Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την Διοικητική 
Επιτροπή του Ιδρύματος η οποία θα αποφανθεί επ’ 
αυτών. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται 
σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρ-
τηση των Τελικών Πινάκων Υποτρόφων, στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις 
δύνανται να υποβληθούν μόνο αυτοπροσώπως από 
τον ίδιο τον υποψήφιο ή του έχοντος αντίστοιχης 
εξουσιοδότησης και όχι μέσω ταχυδρομείου. 

11. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αγόρια και κο-
ρίτσια κατά ισομοιρία. Στην περίπτωση περιττού 
αριθμού ο επί πλέον υποψήφιος θα είναι άρρεν. 
Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας 
είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήμα-
τος.

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο Υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση : 
- Να υποβάλει και να δηλώσει ακριβή και αληθή στοιχεία
- Να αποδεχθεί τους όρους της προκήρυξης και της Σύμ-
βασης 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια αναλαμβά-
νει την υποχρέωση να καταβάλει στον υπότροφο εφάπαξ 
το ποσό της υποτροφίας (με την προϋπόθεση ότι επαρ-
κούν τα αποθέματα των εσόδων του) 
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια μπορεί 
μην δώσει υποτροφία στην περίπτωση που τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν αποδειχτούν ψευδή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η Προκήρυξη, μετά την έγκρισή της τόσο από την αρμό-
δια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων όσο και από την αρμόδια αρχή, θα δη-
μοσιευθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας 
και προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη δημοσιότητα θα 
δημοσιευθεί ακόμη σε δύο (2) μηνιαίες τοπικές εφημε-
ρίδες. Επιπλέον, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αρ-
μόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και τέλος στον Πίνακα 
ανακοινώσεων των Λυκείων Κιάτου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπο-
ρούν να απευθύνονται στον Δήμο Σικυωνίων, Διεύθυν-
ση Γεωργίου Γεννηματά 2, αρμόδια η κα Κακάτση Αικα-
τερίνη, τηλέφωνο 2742360145. 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής
του Ιδρύματος 

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων
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Τι συμβαίνει με την υπερχείλιση 
της δεξαμενής στο Ζευγολατιό;

Το διαβάσαμε στο Facebook 
σε ανάρτηση του Θανάση 
Περαχωρίτη, ο οποίος μετρά 
μια δεκαετία και πλέον που 
έχει μεταλλαχθεί σε προστά-
τη των πηγών, των υδάτων 
και πάσης φύσεως υδάτινου 
πλούτου! Αναφερόταν στην 
δεξαμενή του Ζευγολα-
τιού (φωτό πάνω) και στην 
υπερχείλιση που παρουσιά-
ζεται κατά διαστήματα (φωτό 
αριστερά). Το σχόλιο είχε ως 
εξής και το δημοσιεύουμε 
αυτούσιο με την ελπίδα ότι 
σύντομα θα δοθεί λύση: 

«Ρε παιδιά... ρε Δήμαρχε... 
ρε Αντιδήμαρχοι... Είναι δυ-
νατόν... Έφτασε στην θάλασσα 
το νερό της υπερχείλισης της 
δεξαμενής... ΝΤΡΟΠΗΗΗ-
ΗΗ...!!! ΜΑΣ...!!!»....

Φάμελλος 
κατά 
Πελοποννησίων�

Τα ρέστα ζήτησε ο Υπουργός 
Σωκράτης Φάμελλος για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων 
στην Πελοπόννησο.  

«Η Πελοπόννησος», είπε, 
«είναι το καλύτερο παράδειγμα 
αδιεξόδου στον τομέα των 
απορριμμάτων στην χώρα 
διότι η διοίκηση και οι πολί-
τες συντηρούν χωματερές! 
Και η χώρα πληρώνει για την 
Πελοπόννησο πολύ ακριβά 
πρόστιμα κάθε 6μηνο. Πρέ-
πει ν' αναμετρηθούμε με την 
πραγματικότητα» τόνισε σημει-
ώνοντας με έμφαση ότι έχουν 
ήδη πληρωθεί 13 εκατ. ευρώ 
σε πρόστιμα, αφού ακόμη και 
σήμερα στην Πελοπόννησο 
οι δήμαρχοι αδυνατούν να 
δηλώσουν νόμιμους χώρους 
απόθεσης των απορριμμάτων 
τους!

«Είχαμε λύσεις ως το 2015 
χωρίς ευρωπαϊκή στρατηγική, 
υλοποιούνταν σχέδια εκτός 
ευρωπαϊκής στρατηγικής», 
συνέχισε στο ίδιο έντονο ύφος 
απευθυνόμενος στους Πελο-
ποννήσιους αιρετούς πρώτου 
και δευτέρου βαθμού. «Ρητή 
θέση που πρέπει όλοι μας να 
πάρουμε εδώ είναι ότι μετά το 
τέλος Απριλίου καμία χωματε-
ρή δεν πρέπει να υπάρχει στην 
Πελοπόννησο. Δεν πάει άλλο! 
Τροχοπέδη οι χωματερές, 
αλυσίδα γύρω από το λαιμό της 
ανάπτυξης της Πελοποννήσου» 
κατέληξε αγανακτησμένος ο 
υπουργός Περιβάλλοντος!

Συνέβη στην Τρίπολη στο πλαίσιο 
του 10ου περιφερειακού συ-
νεδρίου. Αγανακτισμένος, από 
τη θεματολογία του συνεδρίου, 
αυτοδιοικητικός εγκαταλείποντας 
το βήμα του ομιλητή και πηγαίνο-
ντας προς τη θέση του, βρέθηκε 
πρόσωπο με πρόσωπο με τον... 
"Νέστορα" της πελοποννησιακής 
πολιτικής σκηνής. 
Ο "σοφός γέροντας" έπιασε από 
το χέρι τον νεώτερο, βράζοντα 
από θυμό αυτοδιοικητικό και με 
εμφανώς ειρωνική διάθεση του 
είπε: «αφού κι εσύ φιλελεύθερος 
είσαι!».
Ε, ποιος είδε το Θεό και δε φοβή-
θηκε! «Δεν είμαι και ούτε πρόκει-
ται να γίνω», εξεμάνη ο νεαρότε-
ρος άνδρας και οργισμένος τίναξε 
το χέρι του από τη λαβή του άλλου, 
με μια πλήρως απαξιωτική κίνηση, 
αγνοώντας ότι εκείνη τη στιγμή 
τον παρακολουθούσαν όχι μόνο ο 
υπουργός και οι γενικοί γραμμα-
τείς αλλά το σύνολο των παρευ-
ρισκομένων στην αίθουσα και το 
σύνολο των παρακολουθούντων 
το συνέδριο από την τηλεόραση!

στην
ΓΚΛΙΤΣΑ
τσοπάνη

του

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ
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με τον Γιώργο Γουγά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22:00

με υπογραφή
Εβούλωσε... η Διώρυγα� 

ΑΠΌ ΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΌΥΑΡΙΌΥ λόγω των τελευταίων ρα-
γδαίων βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα να σημειωθεί 
αποκόλληση χωμάτινων όγκων από τα πρανή της 
Διώρυγας στην πλευρά της Πελοποννήσου και να δι-
ακοπεί η λειτουργία της. 
ΣΕ ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΗ της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος 
Κορίνθου αναφέρει ότι τα συνεργεία της προχωρούν 
ήδη σε αποτίμηση του μεγέθους του προβλήματος με 
βάση την ογκομέτρηση των χωμάτινων όγκων που 
μετακινήθηκαν, ενώ παράλληλα γίνεται και η απαραί-
τητη προετοιμασία για τις εργασίες αποκατάστασης.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει το κοινό για τον ακριβή 
προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης της λειτουργί-
ας της διώρυγας με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ολο-
κληρωθεί η αυτοψία.
ΌΛΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΓΕΓΌΝΌΣ θυμίζει την εποχή του 1895 όταν 
το "βούλωμα" της Διώρυγος, όπως έγραφαν σατυρι-
κά τότε οι εφημερίδες αποτελούσε αντικείμενο πε-
ριπαικτικών δημοσιευμάτων όπως το ακόλουθο της 
1/1/1895 στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ:

ΕΠΙΣΤΟΛΉ
Η αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού Μαρία 
Καλλίρη ευχαριστεί  
τους συλλόγους
Σε σύντομο ευχαριστήριο μήνυμά 
της προς όλους τους συλλόγους 
του δήμου Βέλου-Βόχας, η 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία 
Καλλίρη αναφέρει: 
«Ευχαριστώ θερμά όλους τους 
συλλόγους του Δήμου μας για την 
άψογη συνεργασία που έχουμε, 
την σύμπνοια και την συστράτευση 
σε μία προσπάθεια που στόχο έχει 
να αναδείξει τις καλλιτεχνικές και 
δημιουργικές δυνάμεις του τόπου 
μας.
Η εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε 
και οικοδομείται μεταξύ μας, η 
αλληλοστήριξη και η χαρασσόμενη 
κοινή πορεία, μας οδηγεί σε κοινό 
τόπο, στη διατήρηση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς μας και ιστορίας 
μας αλλά και στην ανάδειξη των 
πνευματικών αξιών και φυσικών 
ομορφιών του τόπου μας.
Επιδίωξή μας είναι να ανθίσει το 
λουλούδι του πολιτισμού εδώ στο 
Δήμο μας, ακόμα και σ’ αυτήν την 
περίοδο κρίσης!!!!».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

...και σεξουαλική παρενόχληση�
Αυτό το συνέδριο στην Τρίπολη είχε απ' όλα τελικά! Ακόμη και 
σεξουαλική παρενόχληση! 
Αιτία; Ο πύρινος λόγος αυτοδιοικητικού ανδρός ο οποίος 
κατακεραύνωσε το υπουργείου Υποδομών για την αγνόηση 
του δήμου του από τα αναγγελθέντα έργα, φαίνεται πως είχε 
άλλου είδους επίδραση σε ώριμη κυρία, η οποία πλησίασε τον 
εν λόγω κύριο και αφού τον συνεχάρη ποικιλοτρόπως για τα 
λεγομένα  του, του πρότεινε να την ακολουθήσει σπίτι της για να 
τα πούνε! Ο εκ Κορινθίας ορμώμενος αυτοδιοικητικός άνδρας, 
έμεινε άλαλος, κι όταν κατάφερε να μαζέψει την ψυχραιμία του, 
αρνήθηκε ευγενικά στην κυρία την όποια συντροφιά του! Ωστόσο 
το γεγονός έπεσε στην αντίληψη συναδέλφων του και τα σχετικά 
πειράγματα πήραν κι έδωσαν, ακόμη κι όταν εκείνος ορκιζόταν 
με πάθος πώς πρώτη φορά στη ζωή του την είδε και δεν τη 
γνώριζε!
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Συμμετοχή και ψήφο “κατά συνείδηση” 
από τον Δημήτρη Ραψωματιώτη, πλέον, 
στο Επιμελητήριο

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο 
σοφός λαός μας.

Και στο Επιμελητήριο από νωρίς φάνηκε 
ότι δεν είναι καλή η αρχή.

Πέντε συνδυασμοί συμμετείχαμε στις 
εκλογές και όλοι λέγαμε ότι θα αλλάξουμε το 
Επιμελητήριο.

Το ίδιο έλεγε και ο σημερινός πρόεδρος, 
αυτή ήταν και η συμφωνία μας, η πολιτική, με 
βάση την οποία ο συνδυασμός μας έδωσε την 
ψήφο για την εκλογή του.

Από την αρχή όμως, είδαμε πρώτα, την 
κρυφή συμφωνία του σημερινού προέδρου 
με τους δύο εκλεγμένους του συνδυασμού 
μας, για ανταλλαγή ψήφου με θέσεις, και στην 
συνέχεια μια επανάληψη της προηγούμενης 
λογικής, που όλοι είχαμε καταδικάσει.

Έως τώρα έχουμε ημερίδες, χωρίς σχεδι-
ασμό και  κατεύθυνση, χωρίς προετοιμασία, 
άρα χωρίς αποτέλεσμα.

Έχουμε συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε 

έκθεση, χωρίς εκθέτες μέλη του και προϊό-
ντα, άλλα ευκαιρία για ταξίδια, ενώ δεν έχου-
με καμία ενημέρωση για το τι παραλάβαμε.

Στο μόνο που φάνηκε να διαφοροποιείται 
η νέα διοίκηση είναι  η απομάκρυνση από το 
γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου και της 
ΟΕΒΕ, χωρίς συζήτηση, σχεδιασμό και προ-
ηγούμενη προετοιμασία.

Το σημαντικότερο αρνητικό σημείο βέβαια 
είναι ότι συγκεντρώνεται η εξουσία και η ενη-
μέρωση σε λίγους, έτσι απομακρύνονται  τα 
μέλη του Δ.Σ. της αντιπολίτευσης, αλλά και 
όποια μέλη  που συμμετείχαν στις εκλογές 
και  δεν εκλέχτηκαν, που όμως θέλουν να 
προσφέρουν.

Άρα η συνεργασία ήταν μόνο για τα λόγια, 
τα προεκλογικά και λίγο, κατά τις μετεκλογι-
κές συμφωνίες.

Με καθαρή και δημόσια πάντα γνώμη και 
θέση, δηλώνω ότι “δεν μπορώ να ταυτιστώ 
με μια κακή αντιγραφή της προηγούμενης 
νοοτροπίας διοίκησης  του Επιμελητηρίου”  
γι’ αυτό αποσύρω την στήριξη μου στη ση-
μερινή διοίκηση του Επιμελητηρίου και από 
τώρα και στο εξής η συμμετοχή μου και η ψή-
φος μου θα είναι “ κατά συνείδηση” και πάντα 
υπέρ της συνεργασίας, της συμμετοχής όλων 
και της στήριξης και το όφελος των μελών 
του Επιμελητηρίου, που έτσι και αλλιώς υπη-
ρετώ για είκοσι και πλέον χρόνια.

 28/2/2018, Ραψωματιώτης Δημήτρης

Οι θέσεις του Επιμελητηρίου Κορινθίας 
προς τον Πρωθυπουργό 

Υπόμνημα με τα αιτήματά των επιχειρη-
ματιών του νομού κατέθεσε στον Πρωθυ-
πουργό κ. Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας κος Παναγιώτης 
Πιτσάκης και η Διοικούσα Επιτροπή του 
Επιμελητηρίου με την ευκαιρία της επίσκε-
ψή τους στις στο 10ο Περιφερειακό συνέ-
δριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
στην Τρίπολη. Ο πρόεδρος του Επιμελητή-
ριου κος Παναγιώτης Πιτσάκης συμμετείχε 
σε όλες τις προσυνεδριακές συσκέψεις και 
κατέθεσε τα αιτήματα των επιχειρηματιών 
του νομού..

Οι Κορίνθιοι επιχειρηματίες ζητούν από 
τον Πρωθυπουργό της χώρας:
1.Την πλήρη ανάπτυξη των λιμανιών Κο-

ρίνθου και Κιάτου, ως εμπορικά και του-
ριστικά ταυτόχρονα.

2. Την άμεση αντιμετώπιση του φαινομέ-

νου των μεδουσών και την απαλλαγή 
των παράκτιων επιχειρήσεων από κάθε 
τέλος όσο το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

3.Τη δημιουργία Σχολής Οινολογίας και Τε-
χνολογίας Ποτών στην Νεμέα

4.Την απόδοση της Περιφερειακής Αγοράς 
Λεχαίου στο Επιμελητήριο Κορινθίας

5.Την ίδρυση σύγχρονων Επιχειρηματικών 
Πάρκων στην Κορινθία

6. Την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης στο κρασί

7. Την αλλαγή της χρήσης γης στην περιοχή 
του Ισθμού

8. Τη σύνδεση των αστικών κέντρων της 
Κορινθίας και των Βιομηχανικών επιχει-
ρήσεων με τον αγωγό φυσικού αερίου. 
Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις θα βοη-

θήσουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό 
της Κορινθιακής Οικονομίας.

Εργαστήρι φυσικών Επιστημών 
Μέσα από το εργαστήριο τα παιδιά 

μυούνται στον μαγικό κόσμο  
των φυσικών επιστημών, 

με τρόπο διασκεδαστικό 
και διαθεματικό, με 

πειράματα Φυσικής και 
Χημείας, προβολές 
και διαδραστικές 
προσεγγίσεις.

Δημιουργική 
έκφραση και 
μίμηση 
Τα παιδιά μαθαίνουν 
να επικοινωνούν, 
να κινούνται 
ελεύθερα στο χώρο. 
Ανακαλύπτουν πολλές 
πτυχές της ζωής και 
του κόσμου. Μέσω  
του παιχνιδιού δίνεται 
η ευκαιρία στα παιδιά να 
ανακαλύψουν και να παίξουν μ’ 
αυτές με τους άλλους. 

Εργαστήριο 
Πηλού και Κεραμικής 
Στόχος του Εργαστηρίου 
είναι να κατανοήσουν 
τα παιδιά ότι το χώμα 
το νερό και η φωτιά 
είναι στοιχεία γένεσης 

και δημιουργίας. Ένα 
αισθητηριακό παιχνίδι με 

πολύ χρώμα, άμμο και άλλα 
φυσικά υλικά.

ΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΖΕΙ είναι ένας άνετος και φιλόξενος χώρος, στο 
Βραχάτι, αφιερωμένος στα μικρά και μεγάλα παιδιά της περιο-
χής. Δημιουργήθηκε με αγάπη για να αγκαλιάσει όλους εσάς 
που αναζητάτε ό,τι πιο ποιοτικό για το παιδί σας. 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ δραστηριοτήτων, το παιδί 
απολαμβάνει τη χαρά του παιχνιδιού και της δημιουργίας και 
παράλληλα μαθαίνει, καλλιεργεί τα συναισθήματά του, κοινω-
νικοποιείται και αποκτά δεξιότητες που αυξάνουν την αντίληψή 
του για τον κόσμο γύρω του. 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ γίνονται με την καθοδήγηση έμπει-
ρου προσωπικού το οποίο αποτελείται από παιδαγωγούς, νηπι-
αγωγούς, ψυχολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, μουσικής, 
πληροφορικής και χημείας οι οποίοι με αγάπη και υπευθυνότη-
τα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ρομποτική, αστρονομία, εικαστικά, 
μουσικά παιχνίδια, μουσικοκινητική, yoga για παιδιά, κουζινο-
μαγειρέματα και πειράματα χημείας αποτελούν μέρος του προ-
γράμματος. 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ και ολιγομελή τμήματα μελέτης 
για την καθημερινή προετοιμασία των μαθητών για τα σχολικά 
μαθήματα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ είναι τα παιδιά να ωφελούνται πολλα-
πλά δημιουργώντας νέους δρόμους έκφρασης, τρόπου σκέψης 
και ψυχαγωγίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΠΑΙΖΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΑΘΑΙΝΩ

Βραχάτι, Ελ. Βενιζέλου
(πλησίον Δημοτικού Σχολείου)

2741 305428
698 11 062 14
694 26 025 35

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
ΠΑΙΖΩ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ

Βραχάτι, Ελ. Βενιζέλου (πλησίον Δημοτικού Σχολείου)
2741305428 - 698 11 062 14 - 694 26 025 35
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συμμετοχή στη Fruit 
Logistica 2018

Στη διεθνή εμπορική έκθεση 
Fruit Logistica 2018, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Βερολίνο 
της Γερμανίας συμμετείχε η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Απόφαση του ΣτΕ 
υπέρ της ΕΑΣ 
Την απόφαση του ΣΤΕ υπέρ της 
ΕΑΣ Κιάτου χαιρετίζει με ανα-
κοίνωση της η συνεταιριστική 
οργάνωση.

διαβάστε
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

11ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αγροτικά

Νόμος του κράτους η μετεξέλιξη 
του ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ 

Μ ε ευρεία συναίνεση 
υπερψηφίστηκε χτες 

στην Ολομέλεια της Βουλής 
το σχέδιο νόμου για την μετε-
ξέλιξη του ΟΓΑ σε Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ), με στόχο να απο-
τελέσει βραχίονα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης. 

Ο καινούργιος φορέας έρ-
χεται να οδηγήσει το νέο κρά-
τος προστασίας και αλληλεγ-
γύης στην ψηφιακή εποχή, να 
καταργήσει την ταλαιπωρία, 
τη γραφειοκρατία, την κομ-
ματική «προστασία», τις πε-
λατειακές σχέσεις. Έρχεται να 
καταπολεμήσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, αποδίδοντας σε 
όλους τους Έλληνες πολίτες 
τα δικαιώματά τους με αξιο-
πρέπεια. 

Πρόκειται για μια ιστορική 
τομή, που κλείνει τον κύκλο 

του παλαιού μοντέλου, στο 
οποίο είχε στηριχθεί όλα τα 
προηγούμενα χρόνια το προ-
νοιακό κράτος, το μοντέλο 
της φιλανθρωπίας, το ισχυρό 
κράτος της Φρειδερίκης. 

Ο ΟΠΕΚΑ αποτελεί τον 
δεύτερο πυλώνα του Εθνι-
κού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Ο πρώτος είναι 
ο Εθνικός Μηχανισμός με τα 

240 Κέντρα Κοινότητας στους 
Δήμους, όπου όλοι οι πολίτες 
δίνοντας τον ΑΦΜ και τον 
ΑΜΚΑ τους ενημερώνονται 
για τα δικαιώματά τους σε 
επιδόματα, παροχές, υπηρε-
σίες και προγράμματα σε όλη 
την Ελλάδα. Οι δυο πυλώνες 
διασυνδέονται μεταξύ τους 
με ενιαίο γεωπληροφοριακό 
σύστημα. 

Ο ΟΠΕΚΑ: 
- Αποτελεί μια Ενιαία Αρχή 

Απόδοσης Επιδομάτων που 
αναλαμβάνει δέσμη παρο-
χών: το Επίδομα Παιδιού, το 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης (ΚΕΑ), το Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 
ανασφάλιστους υπερήλικες, 
τις παροχές και υπηρεσίες 
του Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας, τα επιδόματα σε άτο-
μα με αναπηρία, προνοιακές 
παροχές, οικονομικές και ει-
σοδηματικές ενισχύσεις και 
κοινωνικές υπηρεσίες για την 
οικονομική στήριξη ειδικών 
και ευπαθών ομάδων.

- Λειτουργεί και ως ελε-
γκτικός μηχανισμός. Διενερ-
γεί ηλεκτρονική διασταύρωση 
στοιχείων, καθώς και δειγμα-
τοληπτικούς ελέγχους, ώστε 
να είμαστε βέβαιοι ότι το δη-
μόσιο χρήμα αποδίδεται στους 
πραγματικούς δικαιούχους.

σελ. 14

σελ. 14

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΟΣΔΕ 2018
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΟΣΔΕ 2018

ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Άγιος Ιωάννης
Κιάτο Κορινθίας

τηλ.
27420
29265

fax:
27420
29285

e-mail: 
vaso.tsant@
gmail.com
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Μικρά φράγματα και τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα
Έχεις νύχια; Ξύσου!  Έτσι λέει μια παλιά λαϊκή παροιμία, εννοώντας πώς 
ο καθένας πρέπει να βρίσκει τις λύσεις μόνος του για το πρόβλημά του 

και να μην περιμένει από άλλους να του το 
λύσουν. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση της 
Βόχας και της μεγάλης έλλειψης νερού 
που αντιμετωπίζει, η αξιοποίηση των 
νερών της επιφανειακής απορροής με 
μικρά φράγματα στις κοίτες των χειμάρ-
ρων της –μέχρι να γίνει το φράγμα του 
Ασωπού!– θα έχει διπλό καλό: Αφ' ενός 
μεν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα, αφ' ετέρου δε, τη χρησιμοποί-
ηση των συγκεντρωμένων υδάτων για 
την κάλυψη των, ολοένα και αυξανόμε-
νων, αναγκών άρδευσης, αφού ούτε μία 
σταγόνα νερό δεν μας περισσεύει!

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μήπως η λύση 
είναι απλή τελικά;

Ο Θανάσης Περαχωρίτης τα 
τελευταία χρόνια έχει πολλές 
φορές αρθρογραφήσει και 
υποστηρίξει –και από τις 
στήλες της εφημερίδας 
μας– την άποψη «νερό 
έχουμε, μυαλό δεν έχουμε», 
αναφερόμενος στους τρόπους 
με τους οποίους το νερό των 
χειμάρρων θα μπορούσε να 
συγκεντρωθεί και αξιοποιη-
θεί. Έτσι λοιπόν και σε αυτή τη 
σειρά άρθρων που ξεκινάμε 
σήμερα για τον εμπλουτισμό 
του υδροφόρου ορίζοντα 
είναι ένας από τους βασικούς 
πληροφοριοδότες μας.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Το νερό της επιφανειακής απορροής (χείμαρροι) μπορεί 
να αξιοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 1. Με άμεση άντλη-
ση από την κοίτη των χειμάρρων ή ποταμών, ενόσω ρέει, 
πριν καταλήξει στη θάλασσα.  2. Με κατασκευή φραγμά-
των, όπου το νερό θα αποθηκεύεται σε μικρή τεχνητή 
λίμνη και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  3. Με τη χρησι-
μοποίησή του για τεχνητό εμπλουτισμό των υδροφόρων 
στρωμάτων.

Στην πρώτη περίπτωση η λύση είναι κατά κανόνα 
συμφέρουσα, όμως μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μικρό 
ποσοστό του επιφανειακού νερού. Εξάλλου η ζήτηση 
νερού είναι μέγιστη όταν η παροχή του από χειμάρρους, 
ποτάμια και λίμνες είναι ελάχιστη ή μηδενική. Άρα δεν 
αποτελεί στην πραγματικότητα λύση.

    Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε στην Ελλάδα κατα-
σκευή φραγμάτων (βλ. Ασωπού) και χρησιμοποίηση του 
νερού από τις τεχνητές λίμνες τους. Ανάλογα με τα χαρα-
κτηριστικά της θέσης κατασκευής του φράγματος η λύση 
μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο συμφέρουσα ή 
και ενίοτε αρκετά έως παντελώς ασύμφορη, αλλά ανα-

γκαία για κοινωνικούς λόγους, όταν δεν υπάρχει άλλη 
λύση.

    Στην τρίτη τέλος περίπτωση υπάρχει λύση που κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε σιγά-σιγά γιατί έχει 
πολλά πλεονεκτήματα. Βέβαια η λύση αυτή ενδείκνυται 
όταν είναι πρόσφορες οι γεωλογικές και υδρογεωλο-
γικές συνθήκες και εντέλει συμφέρουσες οι οικονομι-
κές παράμετροι στο πλαίσιο συνολικής διαχείρισης των 
υδατικών πόρων μιας περιοχής ή λεκάνης. Σε ορισμένες 
περιοχές η λύση αυτή είναι είτε η μόνη εφικτή, είτε ανα-
γκαία και γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από 
οικονομικές παραμέτρους και αποδόσεις.

Πώς εφαρμόζεται ο τεχνητός εμπλουτισμός
Ως φυσικός εμπλουτισμός ορίζεται η –υπό φυσικές 

συνθήκες, χωρίς παρέμβαση του ανθρώπου– τροφοδό-
τηση των υδροφόρων στρωμάτων από το νερό της βρο-
χής, είτε άμεσα με την κατείσδυση, είτε έμμεσα με τη διή-
θηση από τις κοίτες του υδρογραφικού δικτύου. Το ύψος 
του είναι ορισμένο κάθε υδρολογικό έτος και εξαρτάται 

από τη γεωλογική σύσταση, από 
το βροχομετρικό ύψος και το 
βροχομετρικό σύστημα (ετήσια 
κατανομή της βροχής). 

Ως τεχνητός εμπλουτισμός 
των υδροφόρων στρωμάτων 
χαρακτηρίζεται την αύξηση των 
ποσοτήτων νερού που εισέρχε-
ται στα υδροφόρα στρώματα με 
χρήση διαδικασιών, τεχνικών, 
εγκαταστάσεων-διατάξεων από 
τον άνθρωπο. 

Σκοπός του τεχνητού εμπλου-
τισμού είναι ένας από τους πιο 
κάτω ή συνδυασμός περισσότε-
ρων του ενός από αυτούς.
• Η αύξηση της εκμεταλλεύσιμης 
ποσότητας υπόγειου νερού ή η 
δημιουργία προσωρινής υπόγει-
ας αποθήκης για εκμετάλλευση.
• Η αποκατάσταση της υδρολο-
γικής ισορροπίας υδροφόρων 
στρωμάτων ή συστημάτων που 
διαταράχθηκε λόγω υπερεκμε-
τάλλευσης (υπεράντλησης) τους 

ή η πρόληψη της επαπειλούμενης διατάραξης του 
υδρολογικού ισοζυγίου και των συνεπειών του.

• Η πρόκληση ανόδου της στάθμης (τοπικά ή γενικά) 
σε παράκτια υδροφόρα στρώματα για την αποφυγή 
ή την αναχαίτιση διείσδυσης της θάλασσας και υφαλ-
μύρωσης των υδροφορέων.

• Η άνοδος ή έστω η διατήρηση της στάθμης υδροφό-
ρων στρωμάτων για την αποφυγή συνίζησής τους 
και υποχώρησης της επιφάνειας του εδάφους.

• Η τροποποίηση της ποιότητας υπόγειου νερού με 
εμπλουτισμό του από άλλο κατάλληλο ποιοτικά.

• Η επεξεργασία επιφανειακών νερών προς εκμετάλ-
λευση δια της διήθησής τους από κατάλληλα εδαφι-
κά-γεωλογικά στρώματα.

• Η διατήρηση της παροχής που επαπειλείται με μεί-
ωση ή και πλήρη στείρευση ή επαναλειτουργία στει-
ρευθείσης ήδη πηγής αντλουμένου φρέατος (ή γε-
ώτρησης) ή κάθε υδροληπτικού (υδρομαστευτικού) 
έργου.

• Η ενεργειακή χρήση νερού με εισαγωγή κρύου και 
άντληση ζεστού σε περιοχές γεωθερμικών πεδίων.

• Η λειτουργία ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανι-
σμών εργοστασίων με την εισαγωγή θερμού νερού 
και την άντληση κρύου.

• Η αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών με τη διοχέ-
τευση μέρους τους σε περιοχές με διατάξεις-εγκατα-
στάσεις τεχνητού εμπλουτισμού.

Προϋποθέσεις εφαρμογής  
του τεχνητού εμπλουτισμού
• Να υπάρχει επιφανειακό νερό σε επαρκή ποσότητα.
• Η ποιότητα του επιφανειακού νερού να είναι κατάλ-

ληλη και χημικά συμβατή με αυτήν του υπόγειου.
• Να υπάρχουν κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες 

(επιφάνειες και υπέδαφος με μεγάλη περατότητα, 
υδροφόρα στρώματα σε αλληλουχία και σε υδραυ-
λική διασύνδεση κλπ).

• Να υπάρχουν περιοχές κατάλληλες γεωμορφολογι-
κά.

• Το κατασκευαστικό και το λειτουργικό κόστος να μην 
είναι ασύμφορα.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τους τρόπους εμπλουτισμού του υδροφόρου 

ορίζοντα με την κατασκευή μικρών έργων

ΜΕΡΟΣ Α΄
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Το φραγματάκι του Ζαπάντη 
παράδειγμα προς μίμηση

Επί Νομαρχίας Άγγελου Μανωλάκη και 
δημαρχίας Δημήτρη Γαλάνη, πραγματο-
ποιήθηκε το έργο "αντιμετώπιση αρδευτι-
κών προβλημάτων λόγω λειψυδρίας στο 
δήμο Βόχας" κόστους 15.000.000 δρχ το 
οποίο αφορούσε και στην κατασκευή του 
μικρού φράγματος στον Ζαπάντη. Το έργο 
όπως περιγράφεται στον απολογισμό της 
οκταετίας του τότε νομάρχη, Άγγελου 
Μανωλάκη, σκοπό είχε την ενίσχυση της 
κεντρικής διώρυγας του ΑΟΣΑΚ με δεδο-
μένα ότι χωρίς την άμεση και ουσιαστική 
αντιμετώπιση και την ορθολογική διαχείρη-
ση του υδάτινου δυναμικού της Κορινθίας 
δεν μπορούν να υπάρξουν οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή 
ανάπτυξης στο νομό. 

Το φραγματάκι του Ζαπάντη, έκτοτε, 
πολλές χρονιές παραμελήθηκε, αν και το 
μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα τακτικό και 
επιμελές καθάρισμα από τις φερτές ύλες 
(χαλίκια, χώματα κλπ) ώστε να έχει το 

απαιτούμενο βάθος για να λειτουργεί στις 
βροχοπτώσεις και μέσω της "γέφυρας" 
να εμπλουτίζει την κεντρική διώρυγα του 
ΑΟΣΑΚ ενισχύοντας κατά το μάλλον ή ήτ-
τον τα νερά που οδηγούνται στην ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗ Βόχα όπου και παρατηρείται εντονό-
τερα το φαινόμενο της λειψυδρίας.

Τα τελευταία χρόνια και υπό το βάρος 
της αυξανόμενης πίεσης από την έλλει-
ψη νερού η δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας 
φροντίζει για την τακτική συντήρηση του 
φράγματος, καθαρίζοντας συχνά-πυκνά 
την κοίτη του ποταμού ώστε να συγκε-
ντρωθεί το νερό.

Στις φωτογραφίες αριστερά μπορείτε 
να δείτε το νερό που έφερνε ο Ζαπάντης 
μετά την έντονη βροχόπτωση του Σαββά-
του 24/2, τον όγκο των χαλικιών και του 
χώματος που είχε αφαιρεθεί από την κοί-
τη του χειμάρρου ώστε να λειτουργήσει, 
όπως φαίνεται στην τρίτη φωτό, το φράγ-
μα και να εμπλουτίσει τη διώρυγα ΑΟΣΑΚ.

Μικρά φράγματα και τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα

ένα αξιόπιστο τρακτέρ
για απαιτητικούς 
γεωργούς!!!

ΣΕΙΡΑ Χ2
45, 50 & 55 

ίππους

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA 553RS 3.1hp

ΨΥΛΛΑΣ
499,00€
από 770,00€
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• Η ενεργειακή χρήση νερού με εισαγωγή κρύου και 
άντληση ζεστού σε περιοχές γεωθερμικών πεδίων.

• Η λειτουργία ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανι-
σμών εργοστασίων με την εισαγωγή θερμού νερού 
και την άντληση κρύου.

• Η αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών με τη διοχέ-
τευση μέρους τους σε περιοχές με διατάξεις-εγκατα-
στάσεις τεχνητού εμπλουτισμού.

Προϋποθέσεις εφαρμογής  
του τεχνητού εμπλουτισμού
• Να υπάρχει επιφανειακό νερό σε επαρκή ποσότητα.
• Η ποιότητα του επιφανειακού νερού να είναι κατάλ-

ληλη και χημικά συμβατή με αυτήν του υπόγειου.
• Να υπάρχουν κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες 

(επιφάνειες και υπέδαφος με μεγάλη περατότητα, 
υδροφόρα στρώματα σε αλληλουχία και σε υδραυ-
λική διασύνδεση κλπ).

• Να υπάρχουν περιοχές κατάλληλες γεωμορφολογι-
κά.

• Το κατασκευαστικό και το λειτουργικό κόστος να μην 
είναι ασύμφορα.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τους τρόπους εμπλουτισμού του υδροφόρου 

ορίζοντα με την κατασκευή μικρών έργων
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Πελοποννησιακές επιχειρήσεις, κάτω από την «ομπρέλα» 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προώθησαν τα αγροτικά 
μας προϊόντα και σύναψαν επιχειρηματικές συμφωνίες με 
επαγγελματίες τροφίμων από ολόκληρο τον κόσμο.

Η Πελοπόννησος πρωτο-
πορεί στην καλλιέργεια 

και παραγωγή των φρέσκων 
φρούτων, λαχανικών και νω-
πών προϊόντων.
Την Περιφέρεια εκπροσώπη-
σαν οι Θεματικοί Αντιπεριφε-
ρειάρχες Αθανάσιος Γκίκας και 
Περικλής Μαντάς και ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος Πρωτο-
γενή τομέα Π.Ε. Κορινθίας κ. 
Αλέξης Αλεξόπουλος.
Το περίπτερο της Περιφέρειας 

επισκέφτηκε ο Γενικός Σύμβου-
λος του Γραφείου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στo 
Bερολίνο, ο οποίος συνομίλησε 
με τους επιχειρηματίες, εξήρε 
την ελληνική παρουσία και τό-
νισε πως βρίσκεται στη διάθεση 
των επιχειρηματιών και όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, 
στην προσπάθεια που γίνεται 
για την προώθηση και προβο-
λή των τοπικών προϊόντων της 

Περιφέρειας.
Η συμμετοχή αποτέλεσε μία 
ακόμη δυναμική προσπάθεια 
ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
και ανάδειξης των ποιοτικών 
προϊόντων και σημαντικών 
επιχειρήσεων της Πελοποννή-
σου, αφού χαρακτηριστικό της 
συγκεκριμένης έκθεσης είναι 
όχι μόνο ο διεθνής της χαρα-
κτήρας, αλλά και το γεγονός 
ότι συγκεντρώνει όλους τους 
φορείς λήψης αποφάσεων του 
κλάδου. Στην έκθεση συμμε-
τείχαν πάνω από 3000 εκθέτες 
και την επισκέφθηκαν πάνω 
από 70.000 εμπορικοί αντιπρό-
σωποι.

Στην Fruit Logistica 2018 
η Περιφέρεια Πελοπννήσου

Η διεθνής εμπορική έκθεση πραγματοποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου στο Βερολίνο της Γερμανίας

Αγροτικά

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Περικλής Μαντάς και 
Αθανάσιος Γκίκας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτογε-
νή τομέα Π.Ε. Κορινθίας Αλέξης Αλεξόπουλος

Απόφαση του ΣΤΕ υπέρ της ΕΑΣ Κιάτου 
Την απόφαση του ΣΤΕ υπέρ της ΕΑΣ 

Κιάτου χαιρετίζει με ανακοίνωση της η 
συνεταιριστική οργάνωση. Αναλυτικά το 
σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:

«Η Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ Αγροτική Εταιρική 
Σύμπραξη Α.Ε., έχοντας απόλυτο σεβα-
σμό και εμπιστοσύνη στο θεσμό της Δι-
καιοσύνης, χαιρετίζει την τολμηρή από-
φαση στο ΣτΕ, που υπό το πρίσμα των 
εξουσιών του ακυρωτικού δικαστή όχι 
μόνο ανέστειλε την κυβερνητική μεθό-

δευση περί «διαπίστωσης της αυτοδίκαι-
ης λύσης και θέσης σε εκκαθάριση» της 
εταιρείας μας, αλλά εν τοις πράγμασι ακύ-
ρωσε και την αόριστη νομική έννοια που 
εν είδει νομοθετικής πρόνοιας «ύφαναν»  
οι  βουλευτές  του Σύριζα με το πρόσχη-
μα της προστασίας της συνεταιριστικής 
ιδέας!

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί αυτή η 
απόφαση του ΣτΕ αποτελεί την αναγκαία 
βάση διασφάλισης στη «θωράκιση του 

συνεταιριστικού κινήματος», προστατεύει 
την οικονομική ελευθερία και πέραν τού-
του, την ελευθερία άσκησης επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας της εταιρίας μας. 
Εξάλλου ο δικαστής εφαρμόζει και ερμη-
νεύει τον νόμο, αλλά και τον συμπληρώ-
νει, διευκρινίζει τα όρια του, καλύπτει τα 
κενά του χωρίς να αναμένει την επέμβα-
ση του νομοθέτη.

Η Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ Αγροτική Εταιρική 
Σύμπραξη Α.Ε., με όπλο το δίκαιο και 

τη λογική, άντεξε τον «ανήθικο» και νο-
μικά αβάσιμο «πόλεμο», που δέχθηκε 
από την αρχή_ αυτής της ύπουλης και 
συντονισμένης κυβερνητικής  μεθόδευ-
σης  και μέχρι πριν λίγες μέρες, έχοντας 
την ομόθυμη στήριξη όλων των Αγροτι-
κών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κα ι 
Επιχειρήσεων της Ελλάδας, έδωσε ένα 
αγώνα ενάντια στα τοπικά πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα, αλλά κα ι στα 
παράκεντρα εξουσίας, που επιθυμούν να 
πλήξουν το συνεταιριστικό κίνημα γενι-
κότερα. Και έτσι θα συνεχίσει.

Ευελπιστούμε αυτή η «σύμπτωση» 
ανάμεσα στην έννοια του «δημοσίου συμ-
φέροντος», όπως την καταλαβαίνουν οι 
συνεταιριστές όλης της Ελλάδας αλλά και 
όπως την υπερασπίστηκε ο θεσμός της 
Δικαιοσύνης, να επεκταθεί και σε άλλους 
τομείς, που ενδεχομένως έχουν πληγεί 
από παράκεντρα εξουσίας, προκειμένου 
να μην εγκαταλειφθεί το ιδεώδες του 
κράτους δικαίου.

Όσο για τα τοπικά πολιτικά και οικονο-
μικά συμφέροντα που δήθεν κόπτονται 
για την προστασία της συνεταιριστικής 
ιδέας… στην πραγματικότητα θυμίζουν 
ένα πολύ ωραίο – μισοξεχασμένο – τρα-
γούδι σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και 
μουσική Μάνου Λοΐζου με τίτλο “Ντύθη-
κες Μακρυγιάννης τις Απόκριες”…»

ΠΗΓΗ:ypaithros.gr



ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Περιφερειακή 
Ενεργειακή 
Κοινότητα 
Πελοποννήσου
«Ανοίγουμε δρόμους για τη 
χώρα με τη σύσταση στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου της 
πρώτης Περιφερειακής Ενερ-
γειακής Κοινότητας» τόνισε ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Πέτρος Τατούλης κατά την 
έγκριση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο της σύστασής της, 
την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 
2018. 
«Το καταστατικό της Ενεργεια-
κής Κοινότητας της Πελοπον-
νήσου είναι το πρώτο στη χώρα 
και θα αποτελέσει το πρότυπο 
για όλες τις υπόλοιπες που θα 
συσταθούν μετά» δήλωσε ακό-
μα ο κ. Τατούλης και ανέφερε 
ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
δημιουργεί αυτή τη στιγμή την 
ομπρέλα κάτω από την οποία 
θα δημιουργηθεί μια σύμπραξη 
ενεργειακών κοινοτήτων. 
Ο κ. Τατούλης σημείωσε ακόμη 
ότι η περιφερειακή αρχή τολμά 
και αναλαμβάνει πολιτικά ρίσκα, 
απολύτως τεκμηριωμένα ωστό-
σο στις πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας και της οικονομίας, τα 
οποία έχουν σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα στους πολίτες και 
στο βιοτικό τους επίπεδο. 
Η δραστηριότητα της ενερ-
γειακής κοινότητας, σύμ-
φωνα με τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου δεν έρχεται σε 
καμία περίπτωση σε αντίθεση ή 
αντιδιαστολή με τις υφιστάμε-
νες παραγωγικές ενεργειακές 
δραστηριότητες που εδράζονται 
στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, αντιθέτως συμπληρώνουν 
και ενδυναμώνουν το φιλο-
περιβαλλοντικό προφίλ και την 
ποιότητα ζωής στην περιοχή, 
κάνοντας παράλληλα τους 
κατοίκους συμμέτοχους και 
κοινωνούς στα έργα που θα 
εκπονηθούν.

εν τάχει
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ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ: Επιβάλλει τη νέα εποχή στα 
απορρίμματα έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
Με αφορμή την σημαντική 

ημερίδα που πραγματοποι-
ήθηκε αυτή την εβδομάδα από το 
Δήμο Χαλανδρίου και αφορούσε 
το πρωτοπόρο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Waste4Think, αντιληφθή-
καμε τις τεράστιες δυνατότητες 
που δίδονται στο χώρο της δια-
χείρισης των απορριμμάτων μέσα 
από τέτοια καινοτόμα προγράμμα-
τα και τεχνολογίες με διακρατικές 
συνεργασίες.

Ενημερωθήκαμε για το τι συμ-
βαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώ-
πη και τι πρακτικές εφαρμόζονται, 
ενώ η χώρα μας μεταφορικά ακό-
μα «ξεκινά να μαθαίνει την αλφά-
βητο».

Μέχρι τώρα αυτό που όλοι γνω-
ρίζουμε είναι αυτό που εφαρμόζε-
ται. Ότι δηλαδή, τα απορρίμματα 
είτε τα θάβουμε (παράνομα ή κατ’ 
ελάχιστο σε ΧΥΤΑ ,νόμιμα) είτε τα 
προωθούμε για ενεργειακή αξιο-
ποίηση με βάση τις νέες επενδύ-
σεις που προγραμματίζονται.

Να όμως, που υπάρχουν προ-
τάσεις για συμπράξεις πανεπιστη-
μίων, ΟΤΑ, δημοσίων φορέων, 
επιχειρήσεων, όπου ήδη εφαρμό-

ζονται εναλλακτικοί τρόποι συλλο-
γής και διαχείρισης – αξιοποίησης 
απορριμμάτων, επιδιώκοντας ταυ-
τόχρονα και στην καλύτερη διάδο-
ση του προγράμματος στην τοπική 
κοινωνία.

Κι αν όλα αυτά χαρακτηρίζο-
νται από κάποιους θεωρίες, η 
αλήθεια είναι πως απέχουν πολύ 
από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και 
αγνοούν πως σύντομα θα αλλάξει 
η νομοθεσία και θα εφαρμοστεί ο 
νέος νόμος, όπου η διαλογή των 
οργανικών θα είναι υποχρεωτι-
κή από το 2023 και το 70% των 
απορριμμάτων θα πρέπει να ανα-
κυκλώνεται από το 2030, χωρίς να 
περιλαμβάνει σε αυτό το ποσοστό 

για την ενεργειακή αξιοποίηση, 
όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο 
σοβαρά είναι τα πράγματα, πόσο 
γρήγορα προχωρούν και πόσο 
ελάχιστα γνωρίζουμε εμείς οι 
Έλληνες, αφού στατιστικά έχουν 
υλοποιηθεί ελάχιστα πιλοτικά προ-
γράμματα προς την κατεύθυνση 
της χωριστής διαχείρισης των ορ-
γανικών και όσο αφορά την ανα-
κύκλωση, απέχουμε πολύ από το 
να την θεωρούμε πραγματική και 
ουσιαστική.

Δυστυχώς στην Ελλάδα ελάχι-
στοι είναι εκείνοι που τολμούν και 
κάνουν ένα βήμα εμπρός, όντας 
ενημερωμένοι, έχοντας στραμμέ-

νο το βλέμμα τους τη νέα εποχή. 
Όπως η ECORAP, του Ομίλου 

Ραψωματιώτη, η οποία υλοποίησε 
ένα αντίστοιχο ερευνητικό πρό-
γραμμα με θέμα «την αξιοποίηση 
υπολείμματος ΚΔΑΥ για παραγω-
γή δομικού υλικού» και επίσης 
εδώ και τρία χρόνια συνεργάζεται 
με το Δήμο Ερμιονίδας που είναι ο 
μόνος αυτή τη στιγμή Δήμος στην 
Ελλάδα που εφαρμόζει πρόγραμ-
μα χωριστής συλλογής οργανι-
κών, με καφέ κάδο στο σύνολο 
του δήμου.

Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, δεν 
ήταν τυχαία και η πρόσκληση 
που έγινε στον διαχειριστή της 
RAPGROUP Δημήτρη Ραψω-
ματιώτη, από τους διοργανωτές 
της ημερίδας για την παρουσίαση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Waste4Think να παρευρεθεί και 
να εκφράσει τις απόψεις του πάνω 
στα νέα δεδομένα. Ο όμιλος εται-
ρειών ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ πορεύεται 
πάντα και σύμφωνα με τα κελεύ-
σματα της νέας εποχής, γι’ αυτό 
και η αναγνώρισή του έχει ξεφύγει 
πλέον από τα στενά πλαίσια της 
Πελοποννήσου.

Ερώτηση για το κλείσιμο της Διώρυγας ο Χρ. Δήμας
Ερώτηση για το ζήτημα του κλεισίματος 

της Διώρυγας της Κορίνθου έκανε ο 
Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Ο κ. 
Δήμας, ζητά από το αρμόδιο για τη λειτουρ-
γία τη Διώρυγας Υπουργείο Οικονομικών, να 
ενημερωθεί για την κατάσταση της Διώρυγας 
έπειτα από τα τελευταία γεγονότα, τα οποία 
οδήγησαν στο κλείσιμο του καναλιού.  Όπως 
επισημαίνει ο Βουλευτής, «δημιουργούνται 
σημαντικά ερωτηματικά για την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας αλλά και όλων των δραστη-
ριοτήτων εντός του καναλιού», τα οποία θα 
πρέπει να απαντήσει η Ανώνυμος Εταιρεία 
Διώρυγος της Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) προκειμέ-
νου να αποφευχθούν κίνδυνοι για ατύχημα 
στο προσεχές μέλλον. Αναλυτικά  το κείμενο 
της Ερώτησης: «κ. Υπουργέ,

η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί ένα 

σημαντικό δίαυλο θαλάσσιων συγκοινωνιών 
για τη χώρα και παράλληλα σημαντικό πυρή-
να δραστηριοτήτων για ολόκληρη την Κοριν-
θία. Έπειτα από τις τελευταίες βροχοπτώσεις 
(26.02.2018), υπήρξε αποκόλληση χωμάτι-
νων όγκων από τα πρανή της διώρυγας με 
αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία πλοί-
ων στο κανάλι.

Εύλογα δημιουργούνται σημαντικά ερω-
τηματικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
αλλά και όλων των δραστηριοτήτων εντός 
του καναλιού, τα οποία θα πρέπει η η Ανώ-
νυμος Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου (ΑΕ-
ΔΙΚ) να εξετάσει προκειμένου να αποφευ-
χθούν κίνδυνοι για ατύχημα στο προσεχές 
μέλλον. Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο 
Υπουργός,

α) Πότε θα ξεκινήσουν οι μελετες και τα 
έργα αποκαταστασης ώστε να ανοίξει η Δι-
ωρυγα και πόσο υπολογίζεται το κόστος των 
έργων αποκατάστασης;

 β) Με ποια συχνότητα και με ποιους τρό-
πους μελετώνται τα γεωλογικά φαινόμενα 
της περιοχής της Διώρυγας και με ποιους 
τρόπους μπορεί να αποτραπεί παρόμοιο 
συμβάν στο μέλλον;

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΌΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27420-32198     Κιν. 6972 509 307

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com
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Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ο αγαπημένος μου φίλος ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ σε νέες 
...περιπέτειες!!!! Ετσι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω το νέο 
μυθιστορηματικό πόνημα του Ν. Δενδρινού, με τίτλο «Οι 
γενναίοι της Ελευσίνας», πού εκδόθηκε πριν λίγες μέρες 
(2018), τρία χρόνια μετά το πρώτο του, τον εντυπωσιακό 
«Παρείσακτο» ( 2015).

Με αφορμή τα βιώματα του, σαν παιδί της Ελευσίνας, του 
1950, μας οδηγεί, μας μυεί στα μυστήρια μιας ταραγμένης, 
πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δεκαετίας μέσα από τα 
άδολα μάτια του. Το σχολείο, τα παιχνίδια, οι φτωχογειτονιές 
και η αρχαία πόλη, αλλοίμονο με τις φονικές τσιμινιέρες της, 

αποτελούν το σκηνικό όπου 
ο Νίκος, ξεδιπλώνει τις τρα-
γικές ιστορίες των παιδιών 
της γενιάς του, αλλά και 
των απλών ανθρώπων της, 
προσφύγων και μη, που 
είναι τελικά, η ιστορία της 
μετεμφυλιακής Ελλάδας της 
ψευδεπίγραφης ανάπτυξης, 
των «νικητών». Με κοφτό 
και περιεκτικό λόγο, σχεδόν 
χωρίς ανάσα, ξεδιπλώνει τις 
ιστορίες του για τα τσιμε-
ντάδικα, τα αρχαία, τα παιδι-
κά παιχνίδια, τους πρώτους 

έρωτες, την παιδική εκμετάλευση, το παιδομάζωμα της....
Φρίκης, τη συντριβή των ψαράδων, αλλά και τις φωτεινές 
μορφές, δασκάλων και ιερωμένων που σέβονται την απο-
στολή τους και απλώνουν δίχτυ προστασίας στο χειμαζό-
μενο λαό.

«Είχε νυχτώσει για τα καλά. Έπρεπε να φύγουν....σε λίγο 
θα χώριζαν οι δρόμοι τους. Έριξαν μια τελευταία ματιά στον 
σκοτεινό αρχαιολογικό χώρο, πίσω τους.....Δάκρυσαν,  ακού-
μπησαν την καρδιά τους στα ιερά χώματα και έφυγαν αγκα-
λιασμένοι».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
 16/2/2018 – Κόρινθος

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία Οικονόμου (Κό-
ρινθο, Πατρών, Κιάτο) και Κιβωτός στην Κόρινθο και στο 
κεντρικό πρακτορείο Λουτρακίου. 

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του θα γίνει στις 11 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο της Ελευσίνας.

ΕΛΕΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ 
Εκδόσεις: ΠΗΓΗ
Κατηγορία:  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786185231101
Αριθμός σελίδων: 684

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Hταν μόλις δώδεκα χρονών 
η Έλλη, όταν όλος της ο κό-
σμος ανατράπηκε…

Ο αγώνας για τη ζωή και 
την επιβίωση την έκανε δυνα-
τή και αποφασιστική. Άντεξε 
αρρώστιες, ορφάνια και μο-
ναξιά… Ο έρωτας χτύπησε την 
πόρτα της νωρίς και την πί-
κρανε βαθιά με ένα γάμο αταί-
ριαστο και με μια βασανιστι-
κή πληγή στην καρδιά για τα 
παιδιά της… Η γιαγιά Μυρίνα, ο 
Άκης, η κυρία Μάγια, ο Τάκης, 
η Μαρίνα, η Eρατώ και τόσοι 
άλλοι… βρέθηκαν κοντά της 
και έπλεξαν το νήμα της ζωής 
της! Η μοιραία συνάντηση με 
τον Αλέκο έφερε τον μεγάλο 
έρωτα, αλλά και τον ατέλειω-
το πόνο, τους απρόβλεπτους 
χωρισμούς, τα άλυτα προβλή-
ματα, τα αναπάντητα ερωτή-
ματα… Τη σημάδεψε!

Η Έλλη αγάπησε και αγαπή-
θηκε. Έζησε, όμως, ευτυχι-
σμένη ή δυστυχισμένη; Σίγου-
ρα, πορεύτηκε μέσα σε ομίχλη 
με την ελπίδα μιας ανταύγειας 
χαράς!

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η ιστορία μιας ολόκληρης 

ζωής, όπου η ελπίδα και η ευ-
τυχία χώνονται σαν ανταύγει-
ες μέσα στο ομιχλώδες τοπίο 
της.

Όσο διαβάζει κανείς την 
ιστορία έχει την εντύπωση 
πως πρόκειται για μια πραγ-
ματική ιστορία, που θα μπο-
ρούσε να διαδραματίζεται 
ακόμα και δίπλα μας, στη γει-
τονιά μας, μέσα στο στενό μας 
περιβάλλον, ακόμα και στο 
οικογενειακό, εν αγνοία μας 
πολλές φορές. 

Ένας χαρακτήρας βαθιά αν-
θρώπινος, η γυναίκα της δι-
πλανής πόρτας, ίσως ακόμα κι 
εμείς να βρίσκουμε κομμάτια 
του εαυτού μας σε αυτή την 
αφήγηση.

Μια ιστορία καθημερινή, 
ένας ύμνος στη γυναίκα που 
δεν σταμάτησε να αγωνίζεται 
παρά τις απρόσμενες τρικλο-
ποδιές της ζωής, που βρίσκει 
ή παλεύει να βρει τη δύναμη 
μέσα της να τις προσπερνάει, 
αλλά παράλληλα δεν χάνει τη 
ποιότητα του χαρακτήρα και 

της ψυχής της.
Μια γραφή με απέραντη 

αγάπη για την ηρωίδα του 
βιβλίου. Όσο η συγγραφέας 
αφηγείται την παιδική ηλικία 
της πρωταγωνίστριας, η γρα-
φή της είναι αέρινη και απαλή. 
Μεγαλώνοντας, η γραφή αρ-
χίζει και σοβαρεύει, ωριμάζει 
γίνεται πιο έντονη, πραγματική 
και προσγειωμένη. 

Το βιβλίο αυτό είναι μάθη-
μα ζωής που μας δείχνει πως 
αυτή δεν μας χαρίζεται αν 
εμείς οι ίδιοι δεν αγωνιστούμε 
για αυτή.

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Η Έλενα Τζαβάρα γεννήθηκε 
στην Πάτρα. Σε μικρή ηλικία 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και 
τέλειωσε το γυμνάσιο. Παρακο-
λούθησε μαθήματα πιάνου στο 
ωδείο για επτά χρόνια. Φοίτησε 
για ένα χρόνο σε αναγνωρισμέ-
νη σχολή γραμματέων και πήρε 
το πτυχίο της. Το επάγγελμά της 
ήταν δημόσιος υπάλληλος στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι 
διαζευγμένη, μητέρα δύο παι-
διών και έχει αποκτήσει δύο 
μικρά εγγόνια. Από το 2013 
είναι συνταξιούχος και ζει στο 
εξοχικό της διαμέρισμα στην 
Ακράτα. Τον ελεύθερο χρόνο 
της ασχολείται με την ποίηση, 
τη ζωγραφική, τη μουσική και 
το γράψιμο.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Εκδήλωση - παρουσίαση βιβλίου χαστούκι στο φασισμό
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

«Πίστη, ελπίδα κι αγάπη. Μείζων δε τούτων, η αγάπη»

Το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ευχαριστεί ολόψυχα για 

την παρουσία τους στην παρουσίαση του 
βιβλίου του Δ. Βλαχοπάνου με τίτλο «Ισαάκ 
Μιζάν, Αριθμός βραχίονα 182641» και το 
δυναμικό ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ με απώτερο 
σκοπό να μην επαναληφθούν ποτέ τέτοια 
φαινόμενα τους αξιότιμους κ.κ.:
Τον Βουλευτή του Νομού Κορινθίας κ. 
Γιώργο Τσόγκα
Τον πρώην βουλευτή του Ν. Κορινθίας κ. 
Κώστα Κόλλια
Την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μαριλένα 

Σούκουλη
Τον Αντιδήμαρχο Κορινθίων κ. Κώστα Παρ-
τσινέβελο
Τον Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Αριστείδη 
Δουλαβέρα
Τον Πρόεδρο της Β ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κ. 
Στράτο Παγδάτογλου
Την Α ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τη Γεν. Γραμματέα 
κυρία Κανέλλου και τον κ.Ντούλα
Τους κ.κ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Ν. Κορινθίας
Την διατελέσασα Πρόεδρο του Σωματείου 
Λόγου και Τέχνης «Αλκυονίδες» και νυν 
Πρόεδρο της Ε.Ε. του Σωματείου κυρία Νά-
νου-Κουβακλή 
Ευχαριστούμε θερμά τον Βουλευτή του 
Νομού μας κ. Χρίστο Δήμα που βρήκε τον 
χρόνο να μας ενημερώσει εκ των προτέρων 
πως μετά λύπης του δεν μπορούσε να πα-
ρευρεθεί λόγω απουσίας του στο εξωτερικό 
στέλνοντάς μας μήνυμα συμπαράστασης 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑ:
Τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ν. Κο-
ρινθίας κυρία Μαρία Κεκροπούλου
Τον Σχολικό Σύμβουλο Λακωνίας και Αντι-
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολό-
γων (Π.Ε.Φ.) κ. Μανώλη Στεργιούλη
Το Δ.Σ. και την Πρόεδρο του Συνδέσμου Γυ-
ναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας κυρία Σταυ-
ρούλα Σκαρμούτζου 
Τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Κιάτου 
και φέτος 1ου ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ:
Μάνο Ανδρεαδη στο πιάνο
Ραφαήλ Βαλιμήτη στο τραγούδι
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ:
Τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Κιάτου 
που ήρθαν από κοντά να παρακαλουθή-
σουν την εκδήλωση
Τους αγαπητούς μας φίλους από τη Λαύκα 

Κορινθίας, τον κ. Αντώνη Κατσιμπούλα και 
τον κ. Δημήτρη Παπαγεωργίου που διένυ-
σαν μια πολύ σημαντική απόσταση για να 
έρθουν κοντά μας 
Τους συναδέλφους μας από το Κιάτο, Ξυλό-
καστρο, Δερβένι που με κατανόηση διανύ-
ουν αποστάσεις για να σταθούν αρωγοί στο 
έργο του Συνδέσμου 
Τους συναδέλφους και φίλους μου από το 
δικό μου Βασιλικό χωριό (Α. ΒΟΓΙΑΤΖΗ) 
που μας συμπαρίστανται πάντα 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ που δεν μπό-
ρεσαν να παρευρεθούν λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων αλλά μας έστειλαν μη-
νύματα συμπαράστασης κ ευχών
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ που αφιέρωσαν 
τη βραδιά τους στην εκδήλωση-γροθιά 
στον φασισμό και που παλεύουν με ισχνές 
δυνάμεις με το τέρας..
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ που βρίσκονται 
δίπλα στο έργο της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και του 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ: τον 
αξιότιμο δημοσιογράφο Θύμιο Τσαρμπό 
και το e-korinthos, την τοπική εφημερίδα 
Βόχας-Σικυωνίων Γνώμη Πολιτών για την 
ανιδιοτελή στήριξη, την τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο της ΗΛΕΚΤΡΑ 98.8, την αξιότι-
μη δημοσιογράφο με τη “Σφεντόνα” της κ. 
Νάνσυ Γιαννιδάκη και τον αξιότιμο δημοσι-
ογράφο των korinthiannews κ. Γιώργο Να-
στούλη για την ανιδιοτελή τους στήριξη και 
προβολή του έργου μας
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ!!!
Να είστε όλοι πάντα καλά!

Ανάρτηση της προέδρου του Συνδέσμου 
Αντιγόνης Βογιατζή-Ζακούρα στο FB

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ο Κολοκοτρώνης, 
το Ζευγολατιό και 
η διαμάχη με τον 
παπα-Πιτσούνη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Άλφα εις την Ν 
Όταν η ψυχή 
συναντά το σύμπαν» 

Το θεατρικό έργο της Κων-
σταντίνας Γιαμπουράνη 
παρουσιάζεται στο ιστορικό 
θέατρο «Μαίρη Αρώνη» και νυν 
«ΣΤΑΘΜΟΣ», σε σκηνοθεσία 
της ιδίας για δεύτερη χρονιά, 
κάθε Σάββατο στις 6:00. 

Ξεχασμένες ιστορίες από 
την Ελληνική Επανάσταση

σελ. 20

σελ. 18-19

αφιέρωμα

To "Αρχοντόπουλο και η Πανωραία" στο Θέατρο Περιγιαλίου

ΗΠειραματική σκηνή του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου 

"ΑΠΟΛΛΩΝ" παρουσιάζει το έργο «ΤΟ 
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙ Η ΠΑΝΩΡΑΙΑ».
Ένα ταξίδι στον κόσμο των αρετών, 
των ελαττωμάτων και της αλήθειας 
του καθενός. Το φαντασμένο αρ-
χοντόπουλο θα ξιφομαχήσει με τον 
κακό μάγο και θα ελευθερώσει την 
αγαπημένη του πανωραία μέσα από 
το κάστρο. Έτσι θα νικήσει και πάλι η 
αγάπη και θα λάμψει η αλήθεια. Μια 
παράσταση μαγευτική με την συμμε-
τοχή των παιδιών που θ αγαπήσουν 
μέσα απ τα τραγούδια αλλά και τους 
ξεχωριστούς και πολυαγαπημένους 
χαρακτήρες του έργου.
Σκηνοθεσία: Γωγώ Ξανθάκη Στίχοι 
τραγουδιών και επιμέλεια μουσικής: 
Εβίτα Δραγούνη Σκηνικά: Γιάννης 
Καντούνης, Μπάμπης Ορκόπουλος 
Ζωγραφική σκηνικού: Όλγα Μπαρ-
μάζη Κοστούμια: Ελένη Ορκοπούλου, 
Ελένη Χαζάπη Χειρισμός ήχου: Σελάν 

Σίνγκ Χειρισμός φωτισμού: Γιάννης 
Καντούνης
Παίζουν Παραμυθάς: Γωγώ Ξανθάκη 
Άρχοντας: Ηλίας Λέκκας Αρχόντισ-
σα: Νίκη Κατσαρού Αρχοντόπουλο: 
Βαγγέλης Τζελέπης Πανωραία και 
νεράιδα: Εβίτα Δραγούνη Αδερφός 
πανωραίας και κακός μάγος: Ντίνος 
Δουβής Γριά: Βενετία Μπαλάφα Κη-
πουρός: Θανάσης Κατσίγιαννης Ντα-
ντά: Λιάνα Σπηλιοπούλου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2741086330 
6973803911

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
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Dr ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ
Χειρουργός Γυναικολόγος 

Μαιευτήρας
• ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α, Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ 210 6470720-1 | F  210 6470722

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 6932–700065  &  6972–910054

www.drmetaxas.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ:  28ης Οκτωβρίου 1
ΤΗΛ.:  27420 24424    FAX.: 27420 21351
KIN.: 69370 26506  e-mail: info@drmetaxas.gr

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Το θεατρικό έργο Άλφα εις την Ν, Όταν η Ψυχή συναντάει το Σύ-
μπαν της Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη παρουσιάζεται στο ιστορικό 
θέατρο «Μαίρη Αρώνη» και νυν «ΣΤΑΘΜΟΣ», σε σκηνοθεσία της 
ιδίας για δεύτερη χρονιά, από τις 2 Δεκεμβρίου 2017 κάθε Σάββα-
το στις 6:00 μμ με προγραμματισμένες παραστάσεις για τους συλ-
λόγους και τα σχολεία. Επίσης  προγραμματίζονται παραστάσεις 
για τα σχολεία και τα πρωινά κατόπιν συνεννόησης. 

Ένα μοναδικό ταξίδι 
στον εξωπλανήτη Άρπα γη 
στον γαλαξία της Ανδρομέδας 

Άλφα εις την Ν,
ΣΥΜΠΑΝ ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΜΟΥ  ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ

Τ ους ρόλους ερμηνεύουν οι Φω-
τεινή Παπαδάκη, Σωτήρης Λεπε-
σιώτης, Γιάννης Χαντέλης, Σωτηρία 
Χρυσικοπούλου Νίκος Τουλιάτος. 
Την μουσική σύνθεση της Μελωδί-

ας για Λύρα υπογράφει ο εξαιρετικός Νίκος 
Ξανθούλης και την σύνθεση του έργου ο τα-
λαντούχος νέος μουσικός Γιώργος Αντωνίου. 

Η παράσταση είναι παραγωγή της Καλλι-
τεχνικής Ομάδας ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, πραγμα-
τοποιείται με την επιστημονική αρωγή της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και υποστηρίζε-
ται από το Ελληνοφινλανδικό Επιμελητήριο, 
την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και την 
Λεόντειο Σχολή Αθηνών.

Το έργο είναι ένα διαγαλαξιακό, γραφειο-
κρατικό, σουρεαλιστικό - κοινωνικό - πολιτι-
κό έργο, εμπνευσμένο από τις επιστήμες της 
Φυσικής, της Αστρονομίας και της Οικονομί-
ας για μικρούς και μεγάλους, που αναδεικνύ-
ει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι επιχει-
ρήσεις για την οικονομία και προσεγγίζει με 
μια καινούργια οπτική τα σοβαρά ζητήματα 
της ζωής και της καθημερινότητας. Αξίες, 
άνθρωποι, εργασία, επιβίωση, οικονομία, 

επιχειρήσεις, πολιτική, νομοθεσία, εξουσία, 
μουσική, ειρήνη, αγάπη και η ομορφιά της 
ζωής, σε μια σουρεαλιστική παρέλαση που 
μας ταξιδεύει από εδώ στα άστρα, από την 
καθημερινότητα στους γαλαξίες. 

Η παράσταση, που κέρδισε την περασμένη 
σεζόν την επιστημονική κοινότητα της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών και το ευρύ κοινό, είναι μια 
πρωτοποριακή δουλειά συνδυάζει το θέατρο 
με την χρήση νέων τεχνολογιών (projection 
mapping - χαρτογραφημένη προβολή επαυξη-
μένης πραγματικότητας). Με απλό και ευχάρι-
στο τρόπο, η παράσταση επιδιώκει να δείξει την 
ομορφιά της ζωής, ενώ ταυτόχρονα οι θεατές 
γίνονται ‘μύστες’ της Κοσμογονίας μέσα από 
προβολές και πληροφορίες για τους γαλαξίες 
και τους πλανήτες. Πριν από κάθε παράσταση, 
διακεκριμένοι επιστήμονες κάνουν μικρές, ου-
σιαστικές ομιλίες με θέμα τη σύνδεση της Επι-
στήμης με την Τέχνη.

ΤΟ ΕΡΓΟ 
Ένα λογιστικό γραφείο είχε την έδρα του 

στον εξωπλανήτη ΑΡΠΑΓΗ, στον γαλαξία της 
Ανδρομέδας. 

Η θεατρική παράσταση "Άλφα εις τη ν, όταν η ψυχή συναντάει το σύμπαν" αποτελεί 
μια μοναδική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα και έχει χαρακτηριστεί με το 
Φ13.1/170309/Δ2 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με γνωμοδότηση 
του Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, ως διαθέτουσα άρτιο λόγο, άψογο πε-
ριεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση προσόντα τα οποία την καθιστούν 
κατάλληλη για παρακολούθηση από μαθητές.

ΜΕΡΟΣ Α΄
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄Παθολογικής Κλινικής 

Νοσοκομείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

Θέατρο

Όταν η Ψυχή συναντάει το Σύμπαν 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΑΠΗ ΠΑΡΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Οι κυβερνήτες ήταν επιστήμονες: αστρο-
νόμοι, φυσικοί και βιολόγοι και είχε φέρει 
στον πλανήτη την λεγόμενη Ενθ-ουσια. 
Αγαπούσαν τη μουσική και έφτιαχναν τους 
νόμους με λύρα και άρπα και όχι με άρθρα 
και διατάξεις, ώστε όλα να βρίσκονται σε 
αρμονία. Όμως η αρμονία στον πλανήτη 
θα διαταραχθεί όταν θα καταφθάσουν όντα 
από την Σελήνη και θα καταργήσουν την 
Ενθ-ουσία, φέρνοντας την Εξ-ουσία. Η οι-
κονομία του πλανήτη απειλείται! Οι ήρωες 
του έργου, η Αγάπη, ο Άγγελος, η Ειρήνη 
και ο Πάρης, προσπαθούν να βρουν την 
εσωτερική τους δύναμη, αναζητούν την 
αρμονία που υπήρχε στον πλανήτη και μο-
χθούν καθημερινά για την πραγματική πρό-
οδο, για την ανάπτυξη ενός πολιτισμού που 
όραμα έχει την καλλιέργεια μιας νέας Συνεί-
δησης, όπου ο σεβασμός θα γίνεται πράξη.

Συντελεστές 
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Για-
μπουράνη
Δραματουργός: Βίκυ Λιακοπούλου
Επιστημονικός συνεργάτης σκηνοθεσίας: 

Δημήτρης Κακαβάκης
Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Νίκος 
Τουλιάτος, Φωτεινή Παπαδάκη, Σωτήρης 
Λεπεσιώτης, Γιάννης Χαντέλης, Σωτηρία 
Χρυσικοπούλου
Ηχογραφημένες Φωνές: Μαρία Μπούρα, 
Ελένη Μπόκου, Λίζα Αναγνωστοπούλου, 
Αντρέας Ζυγογιάννης, Νίκος Τουλιάτος.
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μερόπη Λαμπροπού-
λου
Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Αντωνίου
Σύνθεση Μελωδίας για Λύρα: Νίκος Ξαν-
θούλης
Σκηνοθεσία - Μοντάζ Video Mapping 
Υλικού - Σχεδιασμός Ήχου: Κωνσταντίνα 
Γιαμπουράνη 
Ιδέα Σύλληψης Ενσωμάτωσης Video 
Mapping: Τάσος Παπαγεωργίου (Pitaso)
Video Mapping Specialists: VMS44 (www.
vms44.com)
Σκηνικά: Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος
Σχεδιασμός Φωτισμού: Μανώλης Μπρά-
τσης
Επιμέλεια Ήχου: Βασιλική Μπίσκα, Άλκη-
στις Καφετζή 

Βοηθός Χειριστή Κονσόλας: Μερόπη Λα-
μπροπούλου, Βασίλης Θελούρας
Εκτέλεση Σκηνικού: Art Makers
Εκτέλεση Ειδικών Κατασκευών: Μάκης 
Γραβάνης
Στούντιο Ηχογράφησης: Odeon
Make up Artist: Μαρία Νικολακοπούλου
Μοδίστρα: Ευαγγελία Τσιούνη
Γραφιστική Επιμέλεια: Optimistic
Επιστημονικοί Συνεργάτες – Υλικό Βίντεο: 
Στράτος Θεοδοσίου, Διονύσης Σιμόπουλος 
Επιστημονικός Συνεργάτης του Θεατρι-
κού Έργου: Μανώλης Μαραγκάκης 
Project Management – Διεύθυνση Δι-
εθνών Σχέσεων – Μάρκετινγκ: Κρίστυ 
Δημούδη
Βοηθός Οργάνωσης Παραγωγής: Βασιλι-
κή Ζαχαριά
Για τα βίντεο χρησιμοποιήθηκε υλικό από 
την European Space Agency (ESA) και 
το Διαστημικό Τηλεσκόπιο http://www.
spacetelescope.org
Για το ΑΦΜ μοιρολόι μελετήθηκε το βιβλίο 
«Μοιρολόγια της Γορτυνίας» του Απόστο-
λου Γιαννόπουλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 6:00 μμ  

Ημερομηνίες: Από 2 Δεκεμβρίου 2017 έως 
10 Μαρτίου 2018. (Aπαιτείται τηλεφωνική 
κράτηση Θέσεων στα τηλ. 6944292596, 
6955441206 ) 
Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά (χωρίς 
διάλειμμα)
Εισιτήρια : 12 ευρώ, 10 ευρώ για συλλό-
γους , 8 ευρώ για μαθητές 
Χώρος: Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 
55, Μεταξουργείο, Αθήνα (στάση μετρό 
Μεταξουργείο)
Παραστάσεις για σχολεία στο χώρο 
του θεάτρου τα πρωϊνά μέχρι 24 Απρι-
λίου: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή κα-
τόπιν συνεννόησης. (Τηλ. 6944292596, 
6955441206)
Σελίδα Καλλιτεχνικής Ομάδας «Mετα-
μόρφωση»: https://www.facebook.com/
metamorfosi.productioncompany/

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Πώς είδαν οι μαθητές του 
Γυμνασίου-Λυκείου Βραχατίου την παρά-

σταση και τι έγραψαν γι' αυτή.

Είπαν για το έργο
Το έργο Άλφα εις την Ν, Όταν η ψυχή συναντάει το σύμπαν είναι ένα υπέροχο 

έργο, το οποίο κινεί το ενδιαφέρον ανθρώπων κάθε εποχής και όχι μόνον της ση-
μερινής. Φαίνεται έργο νεανικό αλλά διεισδυτικό, εύθυμο και επίκαιρο. Συνδυά-
ζει την εμπειρία της Γης με την περιφορά των άστρων σε θαυμάσια πλοκή λόγου 
και νοημάτων. Δείχνει την πεζή, αλλά και σκληρή πραγματικότητα της ζωής σε 
σκληρά εργαζόμενα πρόσωπα. Δείχνει όμως και την εύθυμη πλευρά της ζωής, 
αφού κυριαρχεί η αγάπη, η ύψιστη αυτή αρετή.

Είναι αξιοθαύμαστος ο συνδυασμός που επιχειρείται μεταξύ γης και ουρανού, 
το άνω με το κάτω, η ύλη με το πνεύμα. Κατά τον Πλάτωνα, ο αστρονόμος είναι 
σοφότατος, επειδή μπορεί να βλέπει το σύμπαν καθαρά, ώστε να ατενίζει με νη-
φαλιότητα την πεζή πραγματικότητα. Και πάλι τα συγχαρητήρια μου. Πρόκειται 
για έργο που αξίζει να διαβαστεί, επειδή ανοίγει τα μυστικά της ζωής.

Γεώργιος X. Κουμάκης,  
Επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Ο Κολοκοτρώνης, το Ζευγολατιό και 
η διαμάχη με τον παπα-Πιτσούνη

Η κόντρα του Κολοκοτρώνη με τον 
Κωλέττη είχε παλιά ρίζα. Την άνοιξη 
του 1822 μεσούσης της πολιορκίας 

της Πάτρας κι ενώ ο Γέρος του Μοριά 
ζητά ενισχύσεις, όχι μόνο δεν εισακούεται 
η επίκλησή του από την επαναστατική κυ-
βέρνηση, αλλά σε έντονο ύφος ο υπουρ-
γός Στρατιωτικών Ιωάννης Κωλέττης τον 
απειλεί ότι θα έχει δυσάρεστες συνέπειες 
για την όποια απείθειά του. Ο Κολοκοτρώ-
νης αποφασίζει να τα πει πρόσωπο με 
πρόσωπο με τους κυβερνητικούς και με 
80 άνδρες αφήνει την Πάτρα και μεταβαί-
νει στην Κόρινθο.
Έξω από την Κόρινθο κι ενώ είναι νύχτα 
και βρέχει καταρρακτωδώς, λαμβάνει 
εντολή από τον Κωλέττη,  να εισέλθει 
στην πόλη μόνο με πέντε άνδρες και του 
παραχωρήθηκε ερειπωμένη οικία για να 
διανυκτερεύσει. Βλέποντας τα χάλια του 
σπιτιού που του δόθηκε και αφού ένας 
άνδρας έσπασε το πόδι του επειδή υπο-
χώρησε το πάτωμα της οικίας, ο Κολοκο-
τρώνης έφυγε οργισμένος με τη συνοδεία 
του από την Κόρινθο για να βρει καταφύ-
γιο σε φίλους, στο Ζευγολατιό! Ο Μ. Οικο-
νόμου, γραμματικός του Γέρου του Μοριά 
γράφει: «αναχωρήσαντες άπαντες υπό 
ραγδαίαν βροχήν, βρεχόμενοι εφθάσαμεν 
νύχτα εις εν μικρόν έρημον Ζευγολατιόν 
προς τη Βόχαν. (…) Την επιούσαν εκ πρωί-
ας ήλθεν εκεί εις το Ζευγολατιόν, πρεσβεία 
συνισταμένη από τον Κορίνθου Κύριλλο, 
τον Πανούτζον Νοταράν, δύω Υδραίους και 
αυτόν τον υπουργόν του πολέμου Κολέτην 
βεβαιούντας, ότι λάθος συνέβη και μετακα-
λούντας τον Κολοκοτρώνη να επανέλθει».

Η διαμάχη με  
τον παπα-Πιτσούνη  
για τα μουλάρια του Δράμαλη
Ωστόσο, οι σχέσεις του Κολοκοτρωνέικου 
με τους Ζευγολατιώτες δεν ήταν πάντα 
αγαστές. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι είχε 
προκύψει κόντρα και οικονομική διαφο-
ρά μεταξύ του παπα-Θανάση Πιτσούνη 
και του γιου του Κολοκοτρώνη, Ιωάννη ή 
Γενναίου. 
Το 1825 ο Ζευγολατιώτης οπλαρχηγός 
καταθέτει μήνυση κατά του Ιωάννη Κολο-
κοτρώνη με την οποία ζητά αποζημίωση 
και στην οποία αναφέρει: «Κατά το 1822 
καθ’ ον εμβήκεν ο Ντραμαλης εις Κόριν-
θον, τότε κατ’ επιταγήν της επαρχίας Κο-
ρίνθου εσύναξα όλα τ' άρματα της Βόχας 
και επιασα θέσιν εις εν χωρίον Βασιλικά 
ονομαζόμενον, απέναντι της πολιτείας Κο-
ρίνθου προς απάντησιν των εχθρών. Άφ’ 
ου λοιπόν απέρασαν μερικαί ημέραι και 
ήλθεν και ο Γιαννάκης Κολοκοτρώνης και 
ευρίσκετο εις την πολιορκίαν των εχθρών 
και έπιασε θέσιν άλλην εις χωρίον άλλον 
Σούλι ονομαζόμενον καί εφύλαττε. Τότε 

εγώ μετά των λοιπών συστρατιωτών μου 
υπηγον εις χοσιά καί ελαφυραγώγησα ένα 
άλογον γεντίκι, τρία μουλάρια καί δύω σέ-
λαις καινούριαις. Άφ’ ου επέστρεψα είς την 
θέσιν μου και επληροφορήθη ο Γιαννάκης 
Κολοκοτρώνης διά αυτά τα λαφυραγωγή-
ματα, έστειλεν άνθρωπόν του και με είπεν 
ότι να πάρω τα ζώα αυτά και να υπάγω εις 
Σούλι οπού αυτός ήτον, και ηκολούθησα 
ούτως. Από τα ζώα λοιπόν, το μεν γεντίκι 
και ταις δύω σέλαις του τα εχάρησα, τα δε 
τρία μουλάρια τα έκαμα παζάρι με τον ίδι-
ον ανά τριακόσια γρόσια το καθέν, και την 
αποπληρωμήν αυτών να μου την κάμη είς 
Τριμπολιτζάν, αφ’ ου υπήγεν εκεί. 
Μετά την αναχώρησιν του όμως από Σούλι 
κατά την συμφωνίαν μας έστειλα επομένως 
έναν χωριανόν μου Παπα-Λέκα ονομαζό-
μενον εις Τριμπολιτζά, και από τα γρόσια 
αυτά μόνον τριακόσια μ’ έστειλον λέγωντας 
τα λοιπά έξακόσια να μου τα δώση εδώ εις 
Ναύπλιον. Και κατ' αυτήν την παραγγελίαν 
υπέφερα και υποφέρω έως ήδη, χωρίς νά 
λάβω ούδ’ οβολόν, αλλά τα ζημιώνομαι 
και κατατρέχομαι από τους συστρατιώτας 
μου. Δι’ ο αναφέρομαι δια της ταπεινής 

μου προς το έξοχον Υπουργείον τούτο και 
παρακαλώ θερμώς να τον υποχρεώση δια 
να μου κάμη την αποζημίωσιν αυτήν και 
μένω ευσεβαστώς.
Τη 17 Μαρτίου 1825, εν Ναυπλίω. Ό ευπει-
θής πατριώτης Παπά Πιτζούνις».

Ο ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ απάντησε 
στην αναφορά του Παπά Πιτσούνη λίγες 
μέρες αργότερα αναφέροντας τη δική του 
εκδοχή: «Αναφέρομαι εις μίαν άναφοράν 
του ΠαπαΠιτζούνη, εις την οποίαν λέγει 
ότι του κατακρατώ εξακόσια γρόσια. Όθεν 
ειδοποιώ το έξοχον τούτο 'Υπουργείον, ότι 
καθ’ ον καιρόν εμβήκεν ο Δράμαλης δι' 
Επιταγής της Κεντρικής Διοικήσεως έπήγα 
αρχηγός των αρμάτων της Επαρχίας Κο-
ρύνθου. Πηγαινάμενος λοιπόν εύγαλα όλα 
τα άρματα καί ήττον υπό την οδηγίαν μου. 
Εις εξ αυτών των πολλών ήττον και ο Πα-
παΠιτζούνης, χωρίς όμως να τον γνωρί-
ζω, ούτε οφικιάλον ούτε καπιτάνιον, ειμή 
απλούν στρατιώτην. Μετ’ ου πολλάς ημέ-
ρας λοιπόν εκτυπήθημεν με τους εχθρούς 
και οι ατρατιώται έκαμαν λάφυρα όχι μόνον 
αυτά οπού αναφέρει αυτός αλλά και έτι 
περισσότερα. Οι στρατιώται ομοφώνως 

λοιπόν μου εχάρησαν το ιντίκι καί τα μου-
λάρια ως αρχηγός τους. Εγώ δια να τους 
ευχαριστήσω περισσότερον εις την χάριν 
τους, τους έδωσα γρόσια τριακόσια οκτώ 
αριθ. 308 και δεν έχει δίκαιον ο ΠαπαΠι-
τζούνης να μου ζητά εμένα άλλην πληρω-
μήν, καθότι ως είπον μου τα εχάρησαν όλοι 
οι στρατιώται και όχι αυτός. Και τα 308 τα 
έδοσα όλων των στρατιωτών. Προς τού-
τοις τους εχάρησα και το δέκατον των λα-
φύρων, όπου ήττον δίκαιον να τους πάρω 
καθώς και οι άλλοι αρχηγοί. Και μένω μ’ 
όλον το σέβας.
Τη 20 Μαρτίου 1825, έν Ναυπλίω. Ο πατρι-
ώτης Γιαννάκις Κολοκοτρόνης»
Διαπιστώνουμε ότι εκτός των άλλων ο 
Γιαννάκης Κολοκοτρώνης δηλώνει ότι 
δεν γνωρίζει τον παπα-Πιτσούνη!
Για την ιστορία να πούμε ότι όπως γρά-
φεται «επί του νώτου» του εγγράφου του 
Γενναίου Κολοκοτρώνη, στη διαμάχη του 
με τον παπα-Πιτσούνη «Ενεργήθη και 
εδικαιώθη ο  Γ. Κολοκοτρώνης»! 

Κείμενο-΄Έρευνα: Αθανασούλη Γιώτα
Ιωάννης Χρ. Βαλασόπουλος

Κατά τη διάρκεια της 
Ελληνικής Επανάστα-

σης η Κορινθία έγινε επανειλλημένα θέ-
ατρο μαχών, εξελίξεων και γεγονότων 
που καθόρισαν την πορεία του Εθνικοα-
πελευθερωτικού Αγώνα. Στο παρόν αφι-

έρωμα θα δούμε την ιδιαίτερη σχέση που 
είχε ο Κολοκοτρώνης με το Ζευγολατιό,  
όπου έβρισκε συχνά-πυκνά καταφύ-
γιο φιλοξενούμενος από τους ντόπιους 
οπλαρχηγούς, συντονίζοντας τον Αγώνα 
και τις δράσεις κατά των Τούρκων. Αυτό 

βέβαια, όπως θα δούμε, δεν εμπόδισε 
τον Ζευγολατιώτη οπλαρχηγό παπα-Πι-
τσούνη να βρεθεί σε έντονη δικαστική 
διαμάχη με το γιο του Κολοκοτρώνη Γεν-
ναίο, για τρία μουλάρια από τα λάφυρα 
της στρατιάς του Δράμαλη!

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ!

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΤΡΑΝΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ". Τέλη της άνοιξης, αρχές καλοκαιριού 1827 η 
επανάσταση βρίσκεται σε δεινή θέση. Οι ορδές του Ιμπραήμ έχουν κατακλύσει την Πελοπόννησο και το "προσκύνημα" έχει 
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο Κολοκοτρώνης μεταξύ Αργολίδος και Κορινθίας προσπαθεί να περισώσει ό,τι περισσότερο 
μπορεί απειλώντας με "φωτιά και τσεκούρι" τους προσκυνημένους και ανασυντάσσοντας δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τον 
Ιμπραήμ. Ο Καραϊσκάκης έχει μόλις σκοτωθεί και η Στερεά Ελλάδα μοιάζει χαμένη υπόθεση... Αυτή ακριβώς τη στιγμή επι-
λέγει η "διοίκησις" (βλ. Κωλέττης) να ζητήσει από το Γέρο του Μοριά να αφήσει το πεδίο της μάχης και να προσέλθει εντός 
13 ημερών για να απολογηθεί για ένα χρέος του γιού του Πάνου (νεκρού από το Νοέμβριο του 1824)!!! Ο Κολοκοτρώνης 
απαντά στην επιστολή από το "Τρανό Ζευγολατιό της Βόχας" όπου βρίσκεται, οργανώνοντας την αντίσταση στον Ιμπραήμ, 
στις 11 Ιουνίου 1827, με όση ψυχραιμία μπορεί να έχει για την "παράλογη" απαίτηση της διοίκησης και ζητά διορία ενός 
μήνα γιατί δεν έχει μαζί του τα κατάστιχα του γιου του... (Πηγή εγγράφου: Ψηφιακό αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών).
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

Υγεία

Σύμφωνα με τη τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 44% των αγοριών και το 38% 
των κοριτσιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα είναι παχύσαρκα ή 
υπέρβαρα. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώ-
τη θέση παγκοσμίως στην 
παιδική παχυσαρκία. Ανά-

μεσα στην πληθώρα μελετών που 
δείχνουν τα ποσοστά της παιδικής 
παχυσαρκίας να αυξάνονται ή να 
παραμένουν σταθερά τα τελευταία 
έτη, τα αποτελέσματα 
μιας νέας έρευνας 
από την Ιατρική 
Σχολή του 
ΕΚΠΑ φέρ-
νουν έναν 
πρώτο δείγ-
μα αισιοδοξίας.
Οι παράγοντες που ενέχονται στην 
αιτιολογία της παιδικής παχυσαρ-
κίας μπορούν να ταξινομηθούν σε 
γενετικούς (σπάνια σύνδρομα πα-
χυσαρκίας), σε ενδοκρινολογικά νο-
σήματα, με κυριότερο εκπρόσωπο 
τον υποθυρεοειδισμό, μεταβολικές 
διαταραχές όπως σακχαρώδης δια-
βήτης και σε περιβαλλοντικά αίτια 
(τρόπος ζωής, διατροφικές συνή-
θειες, καθιστική ζωή-ελλιπής φυσι-
κή δραστηριότητα).
Η κυριότερη αιτία είναι ο γρήγορος 
τρόπος ζωής των γονέων με αποτέ-
λεσμα να μην  έχουν τον χρόνο να 
αφιερώσουν την απαραίτητη προσο-

χή στη διατροφή των παιδιών τους. 
Έτσι, παρέχουν στα παιδιά γρήγορα 
και πρόχειρα γεύματα, σνακ, γλυκά, 
με αποτέλεσμα να γίνεται υπερκατα-
νάλωση θερμίδων και λίπους και σε 
συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική 
δραστηριότητα να οδηγούμαστε 

στην παιδική παχυ-
σαρκία.

Μια άλλη σημα-
ντική αιτία της 
παιδικής παχυ-
σαρκίας είναι 
η εικόνα που 

έχει το παιδί για τους γονείς του. Οι 
γονείς πρέπει να γίνουν πρότυπο 
για τα παιδιά τους. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι τα περισσότερα παχύσαρ-
κα παιδιά έχουν και παχύσαρκους 
γονείς.
Αν τα παιδιά βλέπουν ότι οι γονείς 
τρέφονται σωστά και ασκούνται χω-
ρίς να τους είναι δυσάρεστο, τότε 
πολύ πιθανό είναι να τους μιμηθούν. 
Μια καλή λύση είναι να αναπτύξουν 
οι γονείς με τα παιδιά κοινές δραστη-
ριότητες, μέσα από τις οποίες θα το-
νίζεται η σημασία της άσκησης. 

* Η κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου 
είναι ιατρός ενδοκρινολόγος  

παίδων και ενηλίκων

Αίτια παιδικής παχυσαρκίας 
και ο ρόλος των γονέων

Της Αικατερίνης Παπαδοπούλου

Ένας γονιός θα πρέπει να γυμνάζεται, όχι μόνο για την δικιά του υγεία, αλλά για 
για το καλό των παιδιών του. Είναι σημαντικό για το κάθε γονιό να αποτελεί σωστό 
πρότυπο για τα παιδιά του. Είναι σημαντικό τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς να 
προσπαθούν να μείνουν υγιείς, να είναι δυνατοί και να έχουν ενέργεια και αντοχή.

Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας 
για το θάνατο του Κίμωνα Κωνσταντινίδη

Τ ο Δ.Σ  του Ι.Σ.Κορινθίας λαμβάνοντας γνώση του αιφνίδιου  θανάτου 
του συναδέλφου και πρώην προέδρου του Ι.Σ.Κορινθίας κ. Κίμωνα 

Κωνσταντινίδη συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε το κάτωθι ψήφισμα.
ΨΗΦΙΣΜΑ

1-Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θανόντος και 
την μεγάλη Ιατρική οικογένεια της Κορινθίας της οποίας υπήρξε κατά την διάρ-
κεια της ζωής του ένα αξιοσέβαστο μέλος της κοινωνίας υπόδειγμα ιατρού και 
καλής οικογενειάρχου.
2-Αντί στεφάνου να κατατεθεί ένα χρηματικό ποσό σε ευαγή ιδρύματα στην 
μνήμη της.
3-Να παραστεί το προεδρείο του Ι.Σ.Κορινθίας στη νεκρώσιμη ακολουθία.

Για το Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δρ.ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ
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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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στην Γκούρα 43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  Τηλ.: 6934194196

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε 

εργοστάσιο καλωδίων 
στα Ίσθμια Κορινθίας για 
μόνιμη εργασία (χειμώνα-
καλοκαίρι). Πληροφορίες 
Πάνος Σπηλιώτης. Τηλ. 

6956 127024

ΕΜΠΕΙΡΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΡΘΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

ΒΙΒΛΙΩΝ κ.ά.
 Τηλ.: 6946-394990

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Ευγενία 
Μαυραγάνη ✆ 6985 850178

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

Παραδίδονται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

για όλα τα επίπεδα
και για ενήλικες.

ΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 27410 53672
     & 6978 864922
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23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

ΒΟΛΕΪ
2 στα 2 και 

πέμπτη θέση για 
τον ΠΑΜΒΟ

Ενός καλού μύρια έπονται�

Άθληση για όλους στο δήμο Σικυωνίων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ηλεκτρονικό 
Μητρώο όλων 
των αθλητικών 
φορέων της 
χώρας
Ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευ-
τής Κορινθίας και μέλος της 
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για την 
Παρακολούθηση Κυβερνητικού 
Έργου στον Αθλητισμό, χαιρετίζει 
τη δημιουργία της Ψηφιακής 
Πλατφόρμας για τον ελληνικό 
Αθλητισμό. Πρόκειται για ένα 
πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο 
ήταν εδώ και καιρό ψηλά στις 
προτεραιότητες της πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ και αποτελούσε πάγιο 
αίτημα αθλητικών σωματείων και 
συλλόγων. Αυτή η πρωτοβουλία 
προάγει την αναβάθμιση, τον 
εκσυγχρονισμό των αθλητικών 
διαδικασιών και κυρίως τη 
διαφάνεια και την ισονομία. Είναι 
άλλο ένα χτύπημα στη διαπλοκή.

και με πλεονέκτημα σε 
περίπτωση ισοβαθμίας

σελ. 24

μικρά νέα
ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Σ τη νέα του αίθουσα, ο βρα-
βευμένος αθλητικός σύλλο-

γος «Άπις» έχει προσελκύσει άτο-
μα καλής ποιότητος από τη Βόχα 
και τη Σικυωνία, τα οποία μαθαί-
νουν παγκράτιο με δύο πολύ άξι-
ους εκπαιδευτές. Κι επειδή όλα τα 
καλά πάνε μαζί, με το παγκράτιο 
οι εκπαιδευτές αυτοί παρέχουν 
γυμναστική, διδάσκουν ήθος και 
εμφυσούν αυτοπεποίθηση.

Ας υπενθυμίσουμε στους ανα-
γνώστες ότι το παγκράτιο είναι η 
αρχαιότατη και ιστορική μαχητική 
τέχνη των Ελλήνων, θεωρούμε-
νη ως μήτρα πολλών άλλων μα-
χητικών τεχνών της εποχής μας.

Το παγκράτιο δημιουργήθηκε 
από τους Έλληνες για τον ελλη-
νικό σωματότυπο, δηλαδή είναι 
γέννημα-θρέμμα ελληνικό και 
διεθνώς γνωστό με τον αγγλικό 
όρο «mma». Ειδικά για τα παιδιά 
και τους εφήβους, οι γονείς ας 
μην χάνουν χρόνο – ας έρθουν 

σε άμεση επαφή με τον Άπι, στα 
τηλέφωνα 27410-54323 (ώρες 
καταστημάτων), 6951-365569, 
6975-774854, για να ενημερω-
θούν για τα μαθήματα παγκρα-
τίου. Όσοι το έχουν ήδη πράξει, 
δεν μπορούν να φανταστούν 
πόσο έχουν ευεργετήσει τα παι-
διά τους!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο 
της προσπάθειας για την καλλιέρ-

γεια και προαγωγή του αθλητισμού και 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, υλοποιεί για τέταρτη συ-
νεχή χρονιά προγράμματα Άθλησης για 
Όλους.

Με στόχο τη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης, τη δημιουργία αθλητικής 
συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθε-
ρου χρόνου, την ανάπτυξη αθλημάτων, 
την αναψυχή και εν τέλει τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των δημοτών, έχουν 
προγραμματιστεί τα εξής προγράμματα:

Α. Παιδί και αθλητισμός, στο οποίο 
περιλαμβάνονται: στίβος (δρόμος, άλμα-
τα, ρίψεις), μυϊκή ενδυνάμωση, ομαδικά 
αθλήματα 

Β. Άθληση και Γυναίκα, το οποίο πε-
ριλαμβάνει: βελτίωση φυσικής κατά-
στασης, μυϊκή ενδυνάμωση, αερόβια 
γυμναστική

Τα αθλητικά προγράμματα θα πραγ-
ματοποιούνται 2-3 φορές την εβδομάδα 
από πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής σε δη-
μοτικούς χώρους, είναι ανταποδοτικού 
χαρακτήρα και η μηνιαία συμμετοχή σε 
αυτά είναι 7€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώ-
νουν συμμετοχή υποβάλλοντας σχετική 
αίτηση στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων 
(www.kiato.gov.gr). 

Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως 
από ιατρική γνωμάτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με το Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας 
& Πολιτισμού του Δήμου, τηλ. 27423 
60117 (κα Γκαβάγια).

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

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ο ρόλος του αθλητισμού

στην παιδική ηλικία 
O Α.Ο. Ποσειδών 

Λουτρακίου, ο ΣΕΓΑΣ 
και ο Δήμος Λουτρα-
κίου – Περαχώρας- 
Αγίων Θεοδώρων 
συνδιοργανώνουν 
το Σάββατο 10/3 στο 
Αλεξάνδρειο Συνεδρια-
κό Κέντρο Λουτρακίου 
Προπονητικό Σεμινάριο 
»Ο Αθλητισμός στις 
Αναπτυξιακές Ηλικίες» 
με σημαντικούς εισηγη-
τές. Το σεμινάριο είναι 
δωρεάν για όλους!!!
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Με οδηγό τον Γκλάντστον νίκη επί 
του Εθνικού Αλεξανδρούπολης
Ο Παμβοχαϊκός μπήκε δυνατά στο 1ο σετ 
με προβάδισμα 10-6 χάρις το σερβίς του 
Παλέντζα και το μπλοκ του Γκλάντστον ο 
οποίος στη συνέχεια με το δικό του σερ-
βίς πήρε δύο άσσους για το 15-10. Η δι-
αφορά κρατήθηκε μέχρι το τέλος του σετ 
και ο Παμβοχαϊκός επικράτησε 25-21.
Ίδια εικόνα και στο 2ο σετ όπου το σερ-
βίς του Γκλάντστον έφερε προβάδισμα 
4-0, ενώ στο 18-14 ήταν η σειρά του 
Δαλακούρα να πιέσει την υποδοχή της 
παλιάς του ομάδας και με σερί 4-0 να 
δώσει προβάδισμα στον Παμβοχαϊκό 22-
14 κρίνοντας το σετ το οποίο τελείωσε με 
επίθεση του Μουνίθ.
Με τους Χριστόφα και Βελίτσκοβιτες 
αντέδρασε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης 
ο οποίος από την αρχή του 3ου σετ πήρε 
ρίσκα στο σερβίς και βελτίωσε το μπλοκ 
- άμυνα. Ο Εθνικός είχε προβάδισμα δύο 
πόντων το οποίο αύξησε σε 18-13 όταν ο 
Παγιάν και ο Χριστόφας πήραν πίεση και 
μπλοκ. Ο Εθνικός στην καλύτερη στιγμή 
του στον αγώνα κράτησε την διαφορά 
και πήρε το σετ 25-19 μειώνοντας σε 2-1 
σετ.
Τα πάντα κρίθηκαν στο 4ο σετ. Μέχρι 
το 7-7 έγινε μεγάλη μάχη. Ο Ριζόπου-
λος έχασε το σερβίς και ο Παμβοχαϊκός 
έβγαλε εκπληκτικές άμυνες που οδήγη-
σαν σε κόντρα επιθέσεις και με σερί 4-0 
πήρε καθοριστικό προβάδισμα 11-7. Το 
+3 διατηρήθηκε μέχρι το 19-16 οπότε ο 
Παγιάν έχασε το σερβίς (20-16), ο Κω-
τσάκης πήγε στο σερβίς και με σερί 4-0 
εκτίναξε το σκορ στο 24-16. Ο Εθνικός 
πήρε δύο πόντους με ένα λάθος των γη-
πεδούχων και επίθεση του Παγιάν και ο 
Γκλάντστον έκλεισε το σετ 25-18 για το 
3-1 σετ.
Τα σετ: 3-1 (25-21, 25-19, 19-25, 25-18) 
σε 99'
Οι πόντοι του Παμβοχαϊκού προήλθαν 
από 11 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ 
και 19 λάθη αντιπάλων. Οι πόντοι του 

Εθνικού Αλεξανδρούπολης προήλθαν 
από 8 άσσους, 44 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 
23 λάθη αντιπάλων.
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού Κώστας 
Δεληκώστας δήλωσε: «Είναι πράγματι 
μία καλή νίκη και ένα σημαντικό τρίποντο 
που μας ανέβασε κι άλλο στη βαθμολο-
γία. Πιο πολύ με ικανοποιεί που η ομάδα 
επιβεβαίωσε τη δύναμή της σε σερβίς, 
μπλοκ και στη ψηλή μπάλα. Ειδικά ο Πα-
λέντζας έχει κάνει μεγάλα βήματα προό-
δου στη ψηλή μπάλα και αυτό μας δίνει 
ισχύ στην επίθεση. Έχουμε μπροστά μας 
τέσσερα ματς από τα οποία μπορούμε να 
πάρουμε βαθμούς σε όλα. Αν το καταφέ-
ρουμε θα μπούμε σίγουρα στην 8άδα».
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Ούγκο 
14 (8/12 επ, 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Μορά-
λες 2 (2/3 επ), Γκλάντστον 17 (9/12 επ, 
4 άσσοι, 4 μπλοκ), Μουνίθ 9 (8/14 επ, 
1 μπλοκ, 40% υπ -24% άριστες), Παλέ-
ντζας 23 (20/34 επ, 2 άσσοι, 1 μπλοκ), 
Δαλακούρας 9 (7/16 επ, 2 άσσοι, 62% υπ 
-43% άριστες) / Γκαράς (λ,48% υπ -43% 

άριστες), Κωτσάκης 1 (άσσος), Γεωργίου.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (Μουστακίδης): 
Παγιάν 22 (18/35 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ), 
Χαριτωνίδης 1 (άσσος), Βελίτσκοβιτς 10 
(10/21 επ, 27% υπ -20% άριστες), Με-
χία 11 (7/10 επ, 1 άσσος, 3 μπλοκ), Χρι-
στόφας 10 (7/11 επ, 1 άσσος, 2 μπλοκ), 
Ριζόπουλος 6 (2/4 επ, 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 
52% υπ -24% άριστες) / Κοντοστάθης (λ, 
41% υπ -32% άριστες), Χαραλαμπίδης, 
Κασαμπαλής 

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις
Η ομάδα του Κώστα Δεληκώστα είχε άρι-
στη τακτική από το κέντρο με τους Γκλα-
ντσόουν και Ρόκα να κυριαρχούν και τον 
Παλέντζα να φτάνει τους 27 πόντους. 
Αποτέλεσμα έφερε και η τακτική πάνω 
στους Μαυροβουνιώτη, Παπαδόπουλο. 
Η Νίκη Αιγινίου είχε κορυφαίο τον δια-
γώνιος Στρούγκαρ που σημείωσε 26 πό-
ντους αλλά ήταν μόνος του στην επίθεση.
*Οι πόντοι της Νίκης Αιγινίου προήλθαν: 
4 άσσοι, 49 επιθέσεις, 5 μπλοκ, 32 λάθη 

αντιπάλων και του Παμβοχαϊκού προήλ-
θαν: 9 άσσοι, 59 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 26 
λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (21-25, 25-21, 17-25, 23-25) 
σε 107
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ (Στράντζαλης): Δη-
μητριάδης 1π. (1/1 επ.), Μαυροβουνιώ-
της 4 (3/18, 1 μπλοκ, 71% υπ., 29% αρ.), 
Ντίνας 7 (6/10, 1 μπλοκ), Κιχάντα Ρο-
ντρίγκεζ 8 (6/10), Στρούγκαρ 26 (23/33, 
2 μπλοκ, 1 άσσος), Παπαδόπουλος 12 
(10/21, 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ., 26% 
αρ.) / Ραΐκοβιτς λ. (61% υπ., 29% αρ.), 
Μήλης, Ρεμπούτζιας, Κιοσσές.
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Δεληκώστας): Ού-
γκο Ρόκα 13π. (9/12, 2 μπλοκ, 1 άσσος), 
Μοράλες 2 (2 άσσοι), Γκλαντστόουν 12 
(11/16, 1 άσσος), Μουνίθ 11 (8/26, 1 
μπλοκ, 2 άσσοι, 58% υπ., 23% αρ.), Πα-
λέντζας 27 (23/41, 2 μπλοκ, 2 άσσοι), 
Δαλακούρας 9 (8/12, 1 μπλοκ, 68% υπ., 
32% αρ.) / Γκαράς λ. - (56% υπ., 28% 
αρ.), Γεωργίου, Σαρικεΐσογλου.

Ψήφισμα για το θάνατο  
του Βασίλη Ρήγα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟ-
ΧΑΙΚΟΣ συνήλθε εκτάκτως την 1/3/2018 
με το άκουσμα του απρόσμενου θανάτου 
του πρώην Αντιπροέδρου του συλλόγου 
ΡΉΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ο όποιος αγάπησε 
και προσέφερε στο σύλλογο  και στην το-
πική κοινωνία μέσα από τις δραστηριοτη-
τές του   και αποφάσισε ομόφωνα : 
1.- Να παραστούν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ  
στην νεκρώσιμη ακολουθία και να εκφρά-
σουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος 
2.- Να κατατεθεί στεφάνι από τον ΓΑΣ 
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ στη σορό του.
3.- Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στον 
πρώτο εντός έδρας αγώνα και οι αθλητές 
να φέρουν μαύρο περιβραχιόνιο
4.- Να δημοσιευτεί το παρόν  στον τοπικό 
τύπο.  

Για τον ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟ 
Το  Διοικητικό Συμβούλιο

Με υπεροχή στο σερβίς 
και στο μπλοκ ο Παμβο-

χαϊκός νίκησε τον Εθνικό Αλεξανδρού-
πολης με 3-1 σετ και ανέβηκε στους 

24 βαθμούς.  Ενώ με το τρίποντο που 
πέτυχε επί της Νίκης Αιγινίου, εκτός 
έδρας, έφτασε τους 27 βαθμούς και 
ισοβαθμεί στην πέμπτη θέση με τη Νίκη 

Αιγινίου, την Κηφισιά και τον Ηρακλή 
Χαλκίδας. Μάλιστα ο Παμβοχαϊκός κα-
τάφερε να πάρει και το πλεονέκτημα σε 
περίπτωση ισοβαθμίας.

ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

2 στα 2 και πέμπτη 
θέση για τον ΠΑΜΒΟ


