
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

πολιτών
Γνώμη

Φ. 35 • 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 • διανεμεται δωρεαν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

α.Ο.ΖεΥΓΟΛατιΟΥ

Συνέντευξη 
του προέδρου 
Γ. Βορινιώτη: 
"Θέλουμε να 

συνεχίσουμε την 
καλή πορεία μας"

n σελ. 10

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 

σε όλη τη Βόχα!
Αναλυτικά προγράμματα 

n σελ. 12-16

ΕΡΓΑ

Σε εξέλιξη οι εργασίες 

στο Φράγμα ασωπού
Επίσκεψη Δέδε, Τατούλη, 
Πισιμίση και άλλων παρα-

γόντων στο εργοτάξιο

n σελ. 3

"τακτικές 
υπάρχουν πολλές, 
αρχές όμως λίγες"
Επιστολή-απάντηση του 

Νίκου Ραχανιώτη στον 

Θανάση Περαχωρίτη
n σελ. 2-3

 α n σελ. 7-9

ΠρΟτεραιΟτΗτεΣ 
Για τΗν εδρα

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

σελ. 4,6

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ, 
Περιφ. Σύμβουλος Πελ/σου

Ανάγκη για 
το Ζευγολατιό 
είναι το νερό

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ, 
Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Προηγείται 
το δημαρχείο, 

ξεκίνησε το γήπεδο

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥΡΟΥ 
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Προγραμματισμένη επίσκεψη πραγματοποίησε 
στη Νεμέα και στο Φράγμα του Ασωπού, ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλης, την 
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013, συνοδευόμενος από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, τον θε-
ματικό Αντιπεριφερειάρχη, κ. Α. Παπαφωτίου, τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Α. Πισιμίση, το Γενικό 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Ν. Παπαϊωάννου 
και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Τον 
υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Νεμέας, κ. Ε. Ανδριανά-
κος, ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Α. Πνευματικός, ο 
Δήμαρχος Σικυωνίων, κ. Σ. Σταματόπουλος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, όπου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση εργασίας και συζήτηση για τα 
έργα της Περιφέρειας που εκτελούνται στο Δήμο 
Νεμέας και τον προγραμματισμό και την πορεία 
υλοποίησης για τα έργα που θα ξεκινήσουν το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Τατού-
λης τόνισε: «Η δυνατότητα να υλοποιούμε αυτά τα 
προγράμματα οφείλεται στην άοκνη προσπάθεια 
της Περιφερειακής ηγεσίας, παρά τις περικοπές 
λόγω της οικονομικής κρίσης, να διεκδικεί και να 
εξασφαλίζει πόρους από τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
προγράμματα.» 

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας, κ. Γ. Δέδες, σημείωσε πως ο όγκος των 
έργων στο Δήμο Νεμέας είναι πρωτοφανής για 
τις τελευταίες δεκαετίες, παρά την έλλειψη των 
κεντρικών πόρων. Δήλωσε πως η συνδυασμένη 
κατασκευή μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών 
στον αγροτικό, πολιτιστικό και τουριστικό τομέα, 
εξασφαλίζει τη μέγιστη αποδοτικότητα των έργων 
που εκτελούνται σήμερα σε μια περιοχή που το αξί-
ζει, γιατί η Νεμέα αποτελεί σημαντικό πυλώνα της 
ανάπτυξης της Κορινθίας και της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου. 

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σε πλήρη εξέλιξη 
οι εργασίες στο φράγμα 

Ασωπού

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟυ ΝΙκΟυ ρΑΧΑΝΙωΤΗ

"Τακτικές υπάρχουν πολλές, αρχές όμως λίγες"
Με επιστολή του ο Ν. Ραχανιώτης απαντάει σε όλα όσα του καταλογίζει ο Θ. Περαχωρίτης στην πρόσφατη 

επιστολή ανεξαρτητοποίησής του και τον κατηγορεί για "επαγγελματική" πολιτική παραπλάνηση

Προς τον κ. Αθανάσιο Περα-
χωρίτη
Ανεξάρτητο δημοτικό σύμ-
βουλο Δήμου Βέλου-Βόχας

κ. Περαχωρίτη,
όπως ανέφερα και στο 

δημοτικό συμβούλιο της 17-
5-2013 θέλω να σας ευχαρι-
στήσω για την πολιτική συ-
νεργασία που είχαμε μέχρι 

την 12-5-2013 αλλά και για την μακροχρόνια πολύ 
καλή φιλία που είχαμε ή που εγώ τουλάχιστον νόμιζα 
ότι είχαμε γιατί εσείς αλλά είχατε στη σκέψη σας.

Επαναλαμβάνω κ. Περαχωρίτη ότι δεν κρατάω ση-
μειώσεις, ούτε μαγνητοφωνώ όσα λένε φίλοι μου με 
σκοπό να τους “επιτεθώ” όταν διαφωνήσουν μαζί μου 
και μάλιστα με κατασκευασμένα ψεύδη. Αυτές οι με-
θοδεύσεις δεν είναι του χαρακτήρα μου, δεν τις έχω 
κάνει ποτέ και δεν θα τις κάνω ποτέ. 

Είμαι 18 ½ χρόνια στο χώρο της Τ.Α. και κινούμαι 
πάντα με υπευθυνότητα σε αποφάσεις που θεωρώ 
θετικές για τον δήμο. Εγώ κ. Περαχωρίτη εθιμοτυπι-
κή άρνηση ψήφισης ή για λόγους πολιτικούς, όπως 
κάνετε εσείς δεν κάνω ποτέ. Θέτω πρώτα και πάνω 
απ’ όλα το όφελος του Δήμου. Ας έρθουμε όμως στα 
ειδικότερα της συκοφαντικής και ψευδέστατης σε κά-
ποια σημεία επιστολής σας.

Αναφέρετε, και το ‘θυμηθήκατε’ μετά από 2 ½ χρό-
νια ότι μετά το αποτέλεσμα της 1ης Κυριακής των 
δημοτικών εκλογών μου ζητήσατε να πάρουμε σαφή 
θέση και να μην βολευτούμε στην κατά συνείδηση 
ψήφο και η απάντηση μου ήταν ότι "οι ψηφοφόροι 
δεν είναι όρνιθες να τις κατευθύνεις".

Δηλαδή κ. Περαχωρίτη τι έπρεπε να πούμε σ’ αυ-
τούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους, ότι την 2η 
Κυριακή θα ψηφίσετε τον α ή β συνδυασμό γιατί εμείς 
έτσι θέλουμε; Οι πολίτες κ. ανεξάρτητε σύμβουλε 
έχουν κρίση, άποψη και δεν θα τους κατευθύνει κα-
νένας Ραχανιώτης ή Περαχωρίτης δίκην κομματάρχη 
για το τι θα ψηφίσουν. Αλήθεια κ. Περαχωρίτη για πέ-
στε μας εσείς έχετε δεχτεί να ψηφίσετε καθ’ υπόδειξη 

τρίτου; Μάλλον όχι. Τότε όμως γιατί πρέπει οι δημό-
τες να ψηφίσουν καθ’ υπόδειξη δική μας;

Εγώ πάντως δεν έχω παίξει ποτέ το ρόλο του κομ-
ματάρχη και δεν θα τον παίξω ποτέ. Εάν εσείς θέλετε 
τέτοιους ρόλους δικαίωμά σας.

Όσον αφορά το κείμενο που εξέδωσε ο συνδυα-
σμός σας υπενθυμίζω ότι είχατε συμφωνήσει τόσο 
με το δικό μου κείμενο όσο και με το δεύτερο όπως 
τελικά διαμορφώθηκε το βράδυ της συγκέντρωσης.

ΤΟΤΕ ΕΙΧΑΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ κ.ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΤΙΡ-
ΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.

Τώρα 2 ½ χρόνια αργότερα θυμηθήκατε να δια-
φωνήσετε και μας λέτε ότι ήταν πολιτικά άχρωμο.
Τώρα τα είδατε αυτά; Γιατί δεν τα λέγατε το βράδυ της 
συγκέντρωσης; Λίγο σοβαρότητα δεν βλάπτει κύριε 
ανεξάρτητε δημοτικέ σύμβουλε. Αναφέρετε επίσης 
ότι την 2η Κυριακή το βράδυ και μετά την εκλογή 
του κ. Παπακυριάκου σας ζήτησα να με συνοδεύσετε 
παρά τις αντιρρήσεις σας.

Λέτε ψέματα κ. Περαχωρίτη έτσι όπως τα παρου-
σιάζετε.

Θυμηθείτε το βράδυ εκείνο σε ποια καφετέρια 
καθόμαστε με ποιόν δημοτικό σύμβουλο (αξιόπιστο 
μάρτυρα) καθόμαστε, με ποιόν υποψήφιο τοπικό 
σύμβουλο καθόμαστε (επίσης αξιόπιστο μάρτυρα), 
ποιο συγγενικό πρόσωπο του εκλεγέντος δημάρχου 
ήρθε στο τραπέζι μαζί με τον οποίο ΕΣΕΙΣ μας συστή-
σατε και μετά από παρότρυνση του οποίου αποφα-
σίσαμε να πάμε να συγχαρούμε τον κ. Παπακυριάκο. 
Κάποιοι απ’ αυτούς που ήσαν μαζί μας δεν ήθελαν και 
δεν ήρθαν. Κανέναν δεν πίεσα και κανένας δεν ακο-
λούθησε με το “ζόρι”. Ρωτήστε πρώτα τους αξιόπι-
στους μάρτυρες που ήσαν μαζί μας εκείνο το βράδυ. 
Πέραν των ανωτέρων δεν είναι κακό κ. Περαχωρίτη, 
απεναντίας είναι κανόνας, να δίνονται συγχαρητήρια 
από τους αντιπάλους στον εκλεγέντα δήμαρχο. Αυτός 
είναι κ. Περαχωρίτη ο πολιτικός πολιτισμός.

Όσο για το ‘ευχαριστώ’ του κ. Παπακυριάκου ήταν 
πράγματι αχαρακτήριστο, πολιτικά άκομψο (συμφω-
νώ) και του ζήτησα την επόμενη να το διορθώσει 
πράγμα που δεν έπραξε ποτέ. Δεν δέχομαι όμως να 

αφήνετε αιχμές και μάλιστα μετά από 2 ½ χρόνια, για 
λόγους μικροπολιτικής και εντυπώσεων.  

Όσον αφορά την απουσία μου της 4-7-2012, δήθεν 
αδικαιολόγητη κατά την άποψή σας αυτό είναι ορι-
σμός του κατασκευασμένου ψεύδους!

Σας προτείνω κ. Περαχωρίτη ότι όταν αποφασίζε-
τε να ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΨΕΜΑ φροντίστε να το 
“δένετε” λίγο καλύτερα γιατί εκτίθεσθε ανεπανόρθω-
τα. Γνωρίζετε άριστα ότι στις 4-7-12 είχα αναχωρήσει, 
μαζί με άλλους συναδέλφους, για την Ερέτρια όπου 
στις 5-7-12 το πρωί ξεκινούσε συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. 
(Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος) Μην 
επιχειρήσετε να πείτε ότι δεν το γνωρίζατε αφού 
εκείνη την ημέρα μιλούσαμε συνεχώς. Μην κάνετε 
λοιπόν τον ανήξερο και παραπλανείτε τον κόσμο. Η 
απουσία μου ήταν δικαιολογημένη πέρα για πέρα. 
Εσείς βέβαια είστε ικανός να αμφισβητήσετε εάν έγινε 
το συνέδριο, αφού αμφισβητείτε τους πάντες και τα 
πάντα. Είναι δικαίωμά σας, όπως είναι και δικαίωμά 
μου να σας διαψεύσω.

Όσον αφορά το συμβούλιο της 17-4-2013 όπου και 
πάλι συζητήθηκαν τα δύο επίμαχα θέματα της 4-7-12 
έχω να σας δηλώσω τα εξής:

Τα δύο θέματα ήσαν:
1) Ανάληψη υποχρέωσης από τον Δήμο Βέλου-

Βόχας καταβολής των οφειλών προς το ελληνικό 
δημόσιο και μισθούς εργαζομένων που έχουν προ-
κύψει από την υπό εκκαθάριση Δημοτική Κοινωφελή 
επιχείρηση Δήμου Βέλου.

Σε ποσά στρογγυλοποιημένα είναι:
Οφειλή προς ΔΟΥ 271.000€ και με προσαυξήσεις 

604.000€
Οφειλές προς εργαζομένους: 56.000€                              -
Οφειλές προς ΙΚΑ: 74.000€ και με προσαυξήσεις 

94.000€
2) Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου στο Ελλη-

νικό Δημόσιο με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 27Ν. 
3756/2009 (ΦΕΚ 53Α΄) έσοδα και αφορούσε την αί-
τηση συμψηφισμού των οφειλών χωρίς τις προσαυ-
ξήσεις.

Ειδικότερα και για να γινόμαστε κατανοητοί Η 
ΔΑΕΒ ΟΦΕΙΛΕ:  Στη ΔΟΥ από 1-1-2005 271.000€ με 
προσαυξήσεις 604.000€ Στο ΙΚΑ 74.000€  με προ-
σαυξήσεις 94.000€

ΣΥΝΟΛΟ 345.000€ με προσαυξήσεις 698.000€
Βάσει λοιπόν της κείμενης νομοθεσίας, οι ως άνω 

οφειλές μεταφέρονται στο νέο Δήμο και δεν υπάρ-
χει δυνατότητα να μετακυληθούν σ’ αυτόν που τις 
δημιούργησε. Δίνει όμως την δυνατότητα ο νόμος 
4071/2012 να πληρωθούν οι ως άνω οφειλές, μετά 
από αίτηση συμψηφισμού,  χωρίς τις προσαυξήσεις.

Το όφελος του Δήμου Βέλου-Βόχας, εφόσον έκανε 
χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ως άνω νό-
μου (4071/12) ήταν 

 698.000€
-345.000€
 353.000€ το όφελος του δήμου.
Επίσης ο δήμος απαλλάσσεται και από την επιβά-

ρυνση του 1% μηνιαίως, ήτοι 7.000€ το μήνα.
Και τα δύο θέματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία:
Το μεν 1ο:15 υπέρ-3 αναβολή-2 λευκά και 1 αρνη-

τική ψήφος, αυτή του κ. Περαχωρίτη. Δηλαδή ήταν η 
μοναδική αρνητική ψήφος ήταν η δική σας.

Το δε 2ο: 15υπέρ-3 αναβολή-1 λευκό και 2 αρ-
νητικές ψήφους (Παπαγεωργίου-Περαχωρίτη)

Δηλαδή διαγράφησαν από τις ως άνω οφειλές 
του δήμου ποσό 353.000€ όπως και ποσό 7.000€ 
μηνιαίως (το 1%) με αντίστοιχο όφελος για το 
δήμο.

Ο κ. Περαχωρίτης δήλωσε σε μένα ότι κατα-
ψήφισε για λόγους πολιτικούς!!! Πράγμα το οποίο 
εγώ δεν κατάλαβα.

Δηλαδή κ. Περαχωρίτη δεν θέλατε να δια-
γράφουν πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 
353.000€ συν 1% μηνιαίως (7.000€).

Εξηγείστε μας ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι που 
δεν πρέπει να διαγραφούν από τις οφειλές του δή-
μου τα παραπάνω ποσά; Εάν είσαστε στη πλειο-
ψηφία θα κάνατε το ίδιο;

Κ. Περαχωρίτη.
Πρέπει επιτέλους να αντιληφθείτε ότι αυτού 

του είδους οι “πολιτικοί λόγοι”  έφεραν την χώρα 
σ’ αυτή την άθλια κατάσταση. Εμείς θα επιμείνου-
με σ’ αυτές τις πρακτικές και νοοτροπίες; Αλίμονο 
μας.

Να σας θυμίσω ότι κατά την διάρκεια της ψη-
φοφορίας η θέση μου ήταν ότι “αυτός δεν είναι 
τρόπος ορθής διοικητικής και οικονομικής λει-
τουργίας”. Δεν μπορούσα όμως να μην προτάξω  
το καλό του Δήμου που ήταν η διαγραφή χρεών 
ύψους 353.000€. Όσον αφορά τα περί συμπλεύ-
σεως με Γ. Τριανταφύλλου και Ν. Μπούρα δεν 
απαντώ γιατί θεωρώ ότι είναι αθλιότητες και έχει 
χαθεί το μέτρο της σοβαρότητας. 

Θέλω επίσης να σας θυμίσω κ. Περαχωρί-
τη ότι στις 11-9-2008 (προ πενταετίας δηλαδή) 
είχατε κυκλοφορήσει και μου είχατε δώσει μία 
ανακοίνωση στην οποία υπογράφατε εσείς και 
μόνο εσείς ως εκπρόσωπος της «Συμμετοχικής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών» (βέβαια ποτέ δεν μά-
θαμε κάποιο άλλο μέλος της κίνησης αυτής) και 
αναφέρετε επί λέξει μεταξύ άλλων: «Η ανατροπή 
των εγκατεστημένων πρακτικών και νοοτροπιών 
είναι η μεγάλη πρόκληση και ο βασικός μας στό-
χος», «Η ωριμότητα, η μαχητικότητα, η γνώση 
και η φιλοδοξία για την ανάπτυξη του τόπου που 
μας μεγάλωσε όλους θα αποτελέσουν το θεμέλιο 
για την ανατροπή της διαχειριστικής νοοτροπίας 
και της πολιτικής σκοπιμότητας των τετραετιών 
που περνούν και πέρασαν.», «Δεν χρειαζόμαστε 
φωστήρες και δημαγωγούς. Δεν είναι καλύτερη 
η ιδέα ή η πρόταση του ενός από τον άλλον, τις 
χρειαζόμαστε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ!», «Το μίζερο εγώ 
ένα αισιόδοξο ΕΜΕΙΣ!»

Αυτά γράφατε κ. Περαχωρίτη στις 11-9-2008. 
Κάνετε λοιπόν σύγκριση μ’ αυτά που λέτε και 
πράττετε σήμερα. Λέγοντας μας ότι καταψηφίζετε 
για «λόγους πολιτικούς» μας φέρνετε δεκαετίες 
πίσω.

Αυτή είναι η ωριμότητα που λέγατε; Φυσικά και 
δεν χρειαζόμαστε φωστήρες και δημαγωγούς. 
Εσάς όμως σας ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις και 
όχι η ουσία. Βεβαίως και χρειαζόμαστε τις προτά-
σεις όλων αρκεί όμως να συμφωνούν μαζί σας, 
γιατί αν διαφωνούν όπως διαφώνησα εγώ στις 
17-4-2013 έχουμε επιστολές. «Η δημοκρατία στα 
λόγια καλά κρατεί» Γιατί θέσατε κ. Περαχωρίτη το 
μίζερο εγώ σας πάνω από το ΕΜΕΙΣ;

Για μένα το ΕΜΕΙΣ προηγείται του εγώ και γι’ 
αυτό ψήφισα να διαγραφούν χρέη 353.000€ και 
όχι να κοιτάξω να αποκομίσω πολιτικά οφέλη.

Κύριε Περαχωρίτη
Είμαι 18½ χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, κινούμαι με υπευθυνότητα και υπο-
στηρίζω τις δημοτικές αρχές σε αποφάσεις που 
θεωρώ θετικές για τον τόπο μας.  Εγώ σε παιχνί-
δια πολιτικών εντυπώσεων δεν συμμετέχω.

Γνωρίζετε πολύ καλά και αυτό είναι που σας 
ενοχλεί αφάνταστα ότι η διαδρομή μου στη Τ.Α. 
από το 1994 έως σήμερα είναι πεντακάθαρη και 
κανένας δεν μου έχει προσάψει το παραμικρό, 
εκτός βέβαια από εσάς που βλέπετε παντού συ-
νωμοσίες, συνωμοσιολογίες, υπόγειες διαδρο-
μές, κ.λπ. Απαλλαγείτε απ’ αυτά κ. Περαχωρίτη 
για το καλό σας.

Εγώ κ. Περαχωρίτη για πολιτικούς λόγους δε 
θα χρεώσω "ελαφρά τη καρδία" μερικές εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ το δήμο. Τέτοιου είδους 
πράξεις δεν εκφράζουν ούτε εμένα ούτε το συν-
δυασμό μας. Μην προσπαθείς να διασύρεις τους 
πάντες για λόγους εντυπώσεων. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑ-
ΘΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ, ΑΡΧΕΣ 
ΟΜΩΣ ΛΙΓΕΣ. ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑζΟΥΝ, ΟΙ ΑΡΧΕΣ 
ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ. Γι' αυτό κι εγώ δε συμμετέχω ποτέ 
σε πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων.

Εγώ έπαιρνα, παίρνω και θα παίρνω αποφά-
σεις με βάση αρχές και οι αρχές μου λένε ότι το 
όφελος του δήμου είναι πάνω από το δικό μου 
όφελος. Εμένα με καθοδηγεί ο χαρακτήρας και 
όχι τα πολιτικά συναισθήματα. ΤΟ Δ.Σ. Κ. ΠΕΡΑ-
ΧΩΡΙΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ. Τα 
προβλήματα δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Εμένα με 
καθοδηγεί ο χαρακτήρας και όχι τα πολιτικά συ-
ναισθήματα. Αυτά τα έχω ξεπεράσει. Απέφευγα, 
αποφεύγω και θα αποφεύγω τους λαϊκισμούς και 
τις δημαγωγίες. 

Τελειώνοντας κ. Περαχωρίτη λυπάμαι γιατί με 
την επιστολή σας και στα σημεία που με αφορά 
επιχειρείτε επαγγελματική παραπλάνηση. 

Με αυτά που κάνετε σήμερα δείχνετε ποιος θα 
είστε αύριο (εννοώ σε πολιτικό επίπεδο). 

Παρόλα αυτά, αγαπητέ Θανάση, αναγνωρίζω 
τη βοήθειά σου στην πολύχρονη πορεία μου στην 
Τ.Α.  Οι διαφορές οι δικές μου είναι με το δημοτι-
κό σύμβουλο κ. Αθανάσιο Περαχωρίτη και όχι με 
το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο εύχομαι υγεία και 
ευτυχία οικογενειακή και επαγγελματική. 

Επαναλαμβάνω όμως ότι θα σου ευχηθώ πο-
λιτική ευτυχία, όταν αντιληφθείς ότι στον φορέα 
που εκλέγεσαι το "εμείς" προηγείται του "εγώ", 
και το καλό του φορέα προηγείται του "εγώ" και το 
καλό του φορέα προηγείται της πολιτικής, της δη-
μοσιότητας και των πρόσκαιρων εντυπώσεων. 

Νίκος Ραχανιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας
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Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Επειδή πολύ θόρυβος, και κατά την άποψή μου 
απόλυτα δικαιολογημένος, έχει γίνει σχετικά με 
το αύξηση του κόστους της ύδρευσης στην Δ.Ε. 
Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, πρέπει 
να επισημανθούν μερικά στοιχεία, που μερικοί 
πιθανόν να τα ξεχνούν ή δεν τα γνωρίζουν, και τα 
οποία θα διαφωτίσουν σημαντικά τους συνδημότες 
μας.

Ξεκινάω από τα τιμολόγια, όπως ίσχυαν επί 
καποδιστριακού Δήμου Άσσου-Λεχαίου, όπως 
αυτά αναπροσαρμόστηκαν για πρώτη φορά επί 
Δήμου Κορινθίων και όπως αυτά διαμορφώθηκαν  

τελικά, με την ενιαία τιμολόγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων.

Σ.Σ.: η απόφαση όριζε ότι για το 2011 (μόνο) οι λογαριασμοί θα εκδίδονταν 
ανά 6μηνο, και από 1/1/2012 οι λογαριασμοί θα εκδίδονταν ανά 3μηνο.

Η απόφαση το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων με αριθμό 6, πρακτικό 2/18-
01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩΩΛ7-7ΑΛ Θέμα: περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών 
ύδρευσης στις Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων), που ανέφερε στο αποφασιστικό 
της ότι, «Από 1-1-2012 οι λογαριασμοί ύδρευσης θα εκδίδονται ανά 
τετράμηνο σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κορινθίων»  
ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (βλέπε την απορριπτική 
απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που υπάρχει αναρτημένη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΟζζΟΡ1Φ-Ψ40 14/02/2012), ως προς το σημείο της 
χρέωσης του παγίου ανά 4μηνο, με το σκεπτικό ότι υπερίσχυε η κανονιστική 
απόφαση του πρώην δήμου Άσσου-Λεχαίου που είχε αποφασίσει για την 
έκδοση των λογαριασμών ανά 6μηνο,  άρα και την χρέωση των παγίων ανά 
6μηνο. 

Για το λόγο αυτό, δεν χρεώθηκε το πάγιο στο τελευταίο εκδοθέντα 
λογαριασμό ύδρευσης της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, και όχι βεβαίως γιατί 
έκανε περίπου χάρη στους δημότες της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου ο Δήμος και 
ο αντιδήμαρχος της Δ.Ε. (το ανήγγειλαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του 
στο κοινοτικό κατάστημα στο Λέχαιο, όπου «κατά σύμπτωση» δεν καλούμαι 

ποτέ να παραβρεθώ, σαν να έχω εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος σε άλλο 
δήμο και όχι σε αυτόν). 

Για άγνωστους λόγους όμως, η απορριπτική απόφαση αποκρύφτηκε 
(αφού δεν ενημερώθηκε το Δ.Σ. του Δήμου), και τελικά προσπάθησε να 
«περάσει» την μη χρέωση του τελευταίου παγίου ως προσφορά προς 
τους δημότες. Μιλάμε για μεγάλη κουτοπονηριά. Θυμίζει τον αλησμόνητο 
Γκρούεζα….. (τον ιδιαίτερο του πολιτικού Μαυρογιαλούρου, της γνωστής 
ελληνικής ταινίας).

Επιπροσθέτως, είναι πλέον γνωστό και στους λιγότερο ενημερωμένους 
δημότες της  Δ.Ε.  Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, ότι στις 15/02/2013 
ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου (κατά πλειοψηφία), το νέο 
τιμολόγιο ύδρευσης του Δήμου το οποίο θα ισχύει πλέον στην ΕΝΙΑΙΑ 
διοικητική ενότητα του Δήμου (βλέπε ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛ7-Τ0Χ).  Δηλαδή σε 
όλες τις δημοτικές ενότητες (Κορίνθου, Άσσου-Λεχαίου, Τενέας, Σαρω-
νικού, Σολυγείας), δηλαδή  και στην Κόρινθο και στις κωμοπόλεις και τα 
χωριά του Καλλικρατικού δήμου Κορινθίων. 

Είναι επίσης γνωστό, ότι με την απόφαση 23 του δ.σ. (πρακτικό 3/16-01-
2013), περί επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης του Δήμου Κορινθίων (ΔΕΥΑ Κορίνθου), αναλαμβάνει 
από 01 Μαϊου 2013 την ευθύνη της  υδρευτικής διαχείρισης και των δη-
μοτικών ενοτήτων (Άσσου - Λεχαίου , Τενέας, Σαρωνικού, Σολυγείας), που 
μέχρι τότε την είχαν οι υπηρεσίες ύδρευσης των πρώην καποδιστριακών 
Δήμων και νυν δημοτικών ενοτήτων. 

Προς ενημέρωση των συνδημοτών μου, παραθέτω στους παρακάτω  
πίνακες, τους υπολογισμούς αύξησης του τιμολογίου ύδρευσης που 
θα ισχύσει τελικά για τη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου (και βεβαίως για όλο το 
Δήμο Κορινθίων)

Σ.Σ. - Παρόμοια αποτελέσματα αύξησης του κόστους ύδρευσης προκύ-
πτουν εάν στην υπόθεση εργασίας υπολογίσουμε ετήσιες καταναλώ-
σεις 200μ3  ή 300 μ3.

 - Στο κόστος, δεν έχει υπολογιστεί και η συντήρηση υδρομέτρου, 1 € 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Κορινθίων
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Επιστολή - παρέμβαση για την αύξηση των τελών ύδρευσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γραφεία:
Χίου 19 - 2ος όροφος
Βραχάτι Κορινθίας
Τ.Κ. 20006

Τηλ.: 27410 50244
Fax.: 27410 50244
κιν.: 6947 566969

e-mail: marinakos@hotmail.com
συνεχ. στη σελ. 6

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρησιµοποιούµε το δικό µας νερό. 
Εκµεταλλευόµαστε το παλιό πηγάδι που 
κληρονοµήσαµε από τους παππούδες µας.

Η λύση είναι απλή:
1. Τοποθετούµε µία µικρή υποβρύχια αντλία 

πηγαδιών. Έτσι θα έχουµε αρκετό νερό, 
ΑΝΕΞΟ∆Α, για τον κήπο, το περιβόλι και το 
σπίτι.

2. Για το νερό που έρχεται στο σπίτι 
εγκαθιστούµε ένα σύστηµα αποσκλήρυνσης 
και εξασφαλίζουµε µαλακό νερό. ∆ηλαδή 
άριστο νερό για τις οικιακές συσκευές, τα 
πλυντήρια, το θερµοσίφωνα, το ηλιακό 
καλοριφέρ. Αναβαθµίζουµε την ποιότητα της 
ζωής µας. 

3. Στην κουζίνα κάτω από το νεροχύτη 
εγκαθιστούµε µία µικρή µονάδα αντιστροφης 
όσµωσης και έχουµε καλής ποιότητας 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ 
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, 20100
ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣτΟ ΣΠΙτΙ
ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΓΑ∆Ι ΜΑΣ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_korinthion/ada/������7-7��
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_korinthion/ada/������7-�0�
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Γιώργος Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραλία Λεχαίου

Τηλ.: 27410 88277, 87100, 88566
κιν. 6932 476707, www.kallasbeach.gr

Kallas Beach
r e s t a u r a n t
Σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Καταμέτρηση Ενσήμων 
Προσδιορισμός Ποσού Σύνταξης
Υπολόγισμός Εξαγοράς Ενσήμων 
Υποβολή φακέλου και Επίβλεψη της Διαδικασίας Συνταξιοδότησης

Άμεση Συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΛΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚOΣ

28ης Οκτωβρίου 1 - ΚΙΑΤΟ / τηλ. 2742025777- 6971678175

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου

Ανάγκη για το Ζευγολατιό είναι το νερό
Ο Θάνος Πισιμίσης είναι γνωστός στους 

παροικούντες την Ιερουσαλήμ: Επι-
τυχημένος επιχειρηματίας, επιτυχη-

μένος αυτοδιοικητικός, χρόνια παντρεμένος 
και εγκατεστημένος στο Ζευγολατιό. Η 
προσφορά του πολύπλευρη αγγίζει πολλούς 
τομείς της δημόσιας ζωής: τον αθλητισμό, 

την ποιότητα ζωής, 
την οικονομική και 
πολιτιστική ανά-
πτυξη του δήμου 
μας. Αφανής ήρω-
ας, πολλές φορές 
αποτελεί την αιτία 
που ο Περιφερει-
άρχης στρέφει το 
ενδιαφέρον του 
στην περιοχή μας. 
Πιεστικός για την 
υλοποίηση των 

έργων που αφορούν στο δήμο μας, ορα-
ματίζεται ένα καλύτερο αύριο και παλεύει 
καθημερινά γι’ αυτό! 

Κύριε Πισιμίση ζείτε και δραστηριοποιείστε 
επαγγελματικά στο Ζευγολατιό αρκετά χρόνια.

Το ζευγολατιό, είναι το χωριό μου. ζω εδώ, 
σχεδόν 40 χρόνια, επενδύω εδώ, μ’ αρέσει 
εδώ. Είμαι ικανοποιημένος γιατί ζω σ’ ένα 
όμορφο μέρος, γιατί ο κόσμος μ’ έχει τιμήσει 
τρεις φορές με την ψήφο του, στις εκλογές 
τις νομαρχιακές και τις περιφερειακές και 
επιθυμία μου είναι να βοηθήσω το χωριό απ’ 
όποιο πόστο κι αν βρίσκομαι.  Μέχρι σήμερα, 
τουλάχιστον, δεν υπήρξε περίπτωση που να 
μου ζητήθηκε η βοήθειά μου, να ήταν στα 
όρια των δυνατοτήτων μου και να μην την 
παρείχα. Εγώ αισθάνομαι ζευγολατιώτης κι 
ας με λένε κάποιοι ακόμη και σήμερα «ξένο»! 
Ο δικός μου ο σκοπός είναι κάθε μέρα, να 
προσπαθώ να βάζω ένα λιθαράκι να πάει αυ-
τός ο τόπος λίγο ακόμη πιο μπροστά. Βλέπω 
κάποιους που κάνουν εύκολα αυστηρή κριτι-
κή και ασχολούνται με τα κοινά, να φράζουν 
ακόμη και την αυλή του σπιτιού τους και να 
μην αφήνουν να περάσει ούτε δρόμος για το 
κοινό συμφέρον, για το κοινό καλό. Εγώ δεν 

ανήκω σ’ αυτή την κατηγορία.  Για παράδειγ-
μα η πρόσφατη επίσκεψη του Περιφερειάρχη, 
του κ. Τατούλη, στο δήμο μας ήταν αποτέλεσμα 
των πιέσεών μου, να προωθηθούν τα έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η συνέχιση των 
εργασιών στο φράγμα του Ασωπού, αλλά και η 
επιτάχυνση της κατασκευής του γηπέδου.

Ποια είναι τα έργα που προγραμματίζονται 
από την Περιφέρεια για το δήμο μας;

Ξεκινώντας από τα έργα οδοποιίας, μέσα 
στο καλοκαίρι αναμένεται να δημοπρατηθεί ο 
δρόμος Καλέντζι – Σπαθοβούνι, έργο το οποίο 
έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Πε-
ριφέρειας. Επίσης, εξασφαλίστηκε χρηματοδό-
τηση ύψους 300.000 για την αποκατάσταση και 
βελτίωση του οδοστρώματος από την εκκλη-
σία του Αγίου Φανουρίου μέχρι το κέντρο του 
χωριού στο Βέλο. Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι 
ξεκινάει ο δρόμος Νεμέα – Στιμάγκα – Βέλο.

Το σημαντικότερο, όμως, έργο σε επίπεδο 
οδοποιίας είναι η οδική σύνδεση της Αρχαίας 
Νεμέας με την περιοχή της Βόχας, δηλαδή τον 
Προαστιακό Σταθμό του ζευγολατιού, τις Υπη-
ρεσίες αλλά και την παραλιακή ζώνη, η οποία 
θα υλοποιηθεί με την κατασκευή του οδικού 
άξονα Βοχαϊκό – Αρχαία Νεμέα. Αυτή η οδός 
διευκολύνει τόσο τους κατοίκους της Νεμέας, 

αφού δεν χρειάζεται να πληρώσουν διόδια για 
να προσεγγίσουν την Κόρινθο, αλλά και δί-
νει τη δυνατότητα στην περιοχή της Βόχας να 
ωφεληθεί οικονομικά και εμπορικά από τις επι-
σκέψεις των Νεμεατών. Το έργο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέσα στο 2014.

Ένα πολύ σημαντικό έργο σε επίπεδο υποδο-
μών, το οποίο βρίσκεται στα άμεσα σχέδια της 
Περιφέρειας είναι η κατασκευή του αλιευτικού 
καταφυγίου Βραχατίου.  Το έργο  είναι πολύ 
σημαντικό αφού θα φέρει περισσότερο και ποι-
οτικότερο τουρισμό στην περιοχή. 

Τέλος, ένα άλλο μεγάλο έργο της περιοχής, το 
οποίο με τις αγόγγυστες προσπάθειες του Περι-
φερειάρχη δεν χάθηκε είναι το αποχετευτικό δί-
κτυο του πρώην δήμου Βέλου και της περιοχής 
του Άσσου-Λεχαίου.  Αυτό είναι ένα έργο της 
τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο 
παραλίγο να χαθεί, με την επέμβαση όμως του 
κ. Τατούλη το έργο θα ξεκινήσει σύντομα. 

Οι ανάγκες του Ζευγολατιού, όπως τις έχετε 
εντοπίσει εσείς, ποιες είναι; 

Η ανάγκη του ζευγολατιού για μένα είναι μία. 
Είναι ο Ασωπός. Είναι το νερό. Τι να συζητάμε 
για καλλιέργειες και ανάπτυξη όταν δεν υπάρ-
χει νερό. Φέτος, για παράδειγμα είναι μια κακή 
χρονιά από άποψη νερού. Οι αγρότες μας ποτί-
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Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

+ ΦΠΑ 23% 
 - Επίσης,  καταργήθηκε το ειδικό  τέ-

λος 80% για κατασκευή νέων έργων (Ν. 
1069/1980).

Το 80% υπολογιζόταν επί της αξίας του κατα-
ναλισκομένου νερού + ΦΠΑ 23%, όπως ίσχυε 
στην προηγούμενη τιμολόγηση της ΔΕΥΑΚ 
(αφορούσε μόνο το καποδιστριακό δήμο Κοριν-
θίων και όχι τη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, όπως και 
τις υπόλοιπες.)

-     Η απόφαση 69/2013 (περί υπαγωγής 
όλων των περιοχών του δήμου στην ΔΕΥΑΚ, 
πρακτικό 6/19.02.2013 - ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛ7-Τ0Χ) 
στο τέλος της, αναφέρει: «Τα ανωτέρω τιμολόγια 
ισχύουν για όλες τις Δημοτικές Ενότητες που πα-
ρέχει ή θα παρέχει υπηρεσίες η ΔΕΥΑ στον Καλ-
λικρατικό Δήμο Κορινθίων και ισχύουν για μεν 
τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογα-
ριασμούς ύδρευσης για καταναλώσεις από 1-1-
2013 και για τα υπόλοιπα τέλη μετά την έγκριση 
της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Όμως το σοβαρότερο παράπονο και ένσταση 
των δημοτών Δ.Ε.  Άσσου-Λεχαίου είναι ότι, 
παρόλη την απότομα υπερβολική και αβάσταχτη 
- για όλες τις οικογένειες - αύξηση που επεβλήθη, 
η ποιότητα του νερού του δικτύου της Δημοτικής 
Ενότητας εξακολουθεί να είναι ΑΚΑΤΑΛΗΛΗ για 
πόση.

Το άδικο της υπόθεσης είναι ότι με την 
τελική τιμολόγηση της ΔΕΥΑΚ που ισχύει 

από 01/01/2013, όλοι οι δημότες θα 
πληρώνουν το ίδιο τιμολόγιο ύδρευσης, αλλά 
δεν θα υδρεύονται με της ίδιας ποιότητας 
νερό.  Άλλο νερό για την Κόρινθο, άλλο για 
τα χωριά.

Ο Δήμος υποσχέθηκε (άντε πάλι  ο  
Γκρούεζας…) ότι  μετά το καλοκαίρι θα 
τροφοδοτήσει τη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου με 
νερό Στυμφαλίας. Ποιος θα πρωτοπάρει δεν 
ξέρουμε.  Γιατί - όπως ακούγεται - αυτό το έχουν  
υποσχεθεί σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Αλλά 
αν είναι έτσι, γιατί τον Σεπτέμβριο και όχι τώρα;;;  
Μήπως τελικά γίνει εκτροπή του Αχελώου  και 
σε μας εδώ ;;;  Γιατί σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις λένε 
ότι το νερό της Στυμφαλίας δεν επαρκεί για την 
ύδρευση όλου του Δήμου Κορινθίων.  Μπας και 
έχουν κάποιον άσσο στο μανίκι τους;;; Η μήπως 
νέα περιβαλλοντική μελέτη;;;   

Αλλά το μόνο που πρέπει να αναφωνήσουν οι 
δημότες, στα σίγουρα είναι:

 Βρε παιδιά «Όχι άλλο κάρβουνο».  Δεν 
αντέχουμε και άλλη κοροϊδία. Αρκετά και 
με το δίκτυο του «φίλου» που θα έλυνε το 
πρόβλημα μας κλπ κλπ. (σ.σ. επ΄ αυτού θα 
επανέλθουμε σύντομα).

Αφού ο Δήμος δεν αγοράζει νερό τα 
τελευταία 3 χρόνια, τότε τι την θέλετε 
την αύξηση 200%;;; Δεν εξοφλήθηκαν τα 
παλιά χρέη αγοράς νερού ακόμα;;; Αφού 
το θέμα επάρκειας νερού στην Δ.Ε. Άσσου-

Λεχαίου θα λυθεί μόνο με κατασκευή ενός 
νέου μεγάλου αγωγού, πράγμα που έχει 
αναγνωρίσει και ο ίδιος ο Δήμος. Δεν στα-
ματάτε το παραμύθι επιτέλους;;;

Εκτός πια και αν πρέπει να θεωρήσουμε 
επιτυχία το ότι η αύξηση από 114% έφτασε 
στο 200%.!!!!!!  Τότε ας αποστείλουν οι 
δημότες ευχαριστήριες επιστολές.  Ποιος ξέρει.    
Ίσως αυτές φιλοτιμηθούν οι διοικούντες να τις 
διαβάσουν, γιατί τις ενστάσεις-διαμαρτυρίες  με 
εκατοντάδες υπογραφές συνδημοτών μας από 
όλες τις κοινότητες που παραπονέθηκαν για την 
ιλιγγιώδη αύξηση του τιμολογίου ύδρευσης, τις 
πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων. 

Και κάτι ακόμα. Αληθεύει ότι στους 
διαμαρτυρόμενους δημότες είπαν πως πρέπει να 
μειώσουν την κατανάλωση, γιατί οι Λεχαιώτες, 
οι Περιγιαλιώτες και οι Ασσιώτες είναι πολύ 
σπάταλοι στο νερό;;;  (πάλι «χτύπησε» ο 
Γκρούεζας….)

Φίλες και  φίλοι, θα επανέλθω, σύντομα….. με 
άλλο θεματολόγιο (εκτός και αν χρειαστεί για το 
ίδιο).

Μέχρι τότε,          
Άντε, και άσπρο πάτο, που λένε...
Με τις υγείες μας...   

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
Περιγιάλι, 15/06/2013

ΓιώρΓος ΠοΥρος 
Δημοτικός σύμβουλος δήμου Κορινθίων

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας στην έδρα του δήμου, το Ζευγολατιό, μιλούμε με τους 
Αννίβα Παπακυριάκο, δήμαρχο Βέλου Βόχας, Θανάση Πισιμίση, Περιφερειακό Σύμβουλο 

Πελοποννήσου και τον Γιώργο Βορινιώτη, πρόεδρο του Α.Ο. Ζευγολατιού

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_korinthion/ada/������7-�0�
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ζουν από τον Απρίλη μήνα. Το έργο 
του Ασωπού, τελευταία στιγμή 
σώθηκε. Τα χρήματα υπάρχουν, 
ευτυχώς, η εταιρεία ξεκίνησε πάλι 
τις εργασίες, πλήρωσε τους εργα-
ζομένους που ήταν απλήρωτοι κι 
αυτή τη στιγμή μετά την επίσκεψη 
του Περιφερειάρχη που έγινε στον 
Ασωπό (βλέπε σελ. 3), μπορούμε 
να είμαστε αισιόδοξοι. Η πρώτη 
προτεραιότητα και ανάγκη είναι 
τόσο για την ευρύτερη περιοχή 
όσο και ειδικότερα για το ζευγο-
λατιό, το νερό. Δεν πρέπει με τί-
ποτα να σταματήσει το έργο του 

Ασωπού. Σ’ αυτό το μεγάλο θέμα 
της διαχείρισης των υδάτινων πό-
ρων η σκέψη και η πρότασή μου 
είναι να επικαιροποιηθεί το σύ-
στημα διαχείρισης του νερού του 
ΑΟΣΑΚ, δεδομένου ότι θα προστε-
θεί και το υδάτινο δυναμικού του 
φράγματος, έτσι ώστε να αρδεύ-
ονται και οι καλλιέργειες που βρί-
σκονται νότια από το αυλάκι. Να 
πάει νερό δηλαδή στη Στιμάγκα, 
στο Καλέντζι, το Σουληνάρι, Ελλη-
νοχώρι, Ταρσινά. Τα προνόμια να 
είναι και πάνω από το αυλάκι. Οι 
χρήσεις της γης έχουν αλλάξει στο 

Ποιο πιστεύετε ότι 
είναι το σημαντικό-

τερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το 
Ζευγολατιό σαν έδρα του Καλλικρατι-
κού Δήμου Βέλου –Βόχας;

Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα 
από την αρχή της θητείας μας ήταν και 
παραμένει η καθημερινότητα, δηλαδή 
τα απορρίμματα ο ηλεκτροφωτισμός, 
το νερό τα οποία είναι άμεσα συνδεδε-
μένα με την οικονομική κατάσταση του 
δήμου. Aυτό πιστεύουμε ότι θα λυθεί 
αφού έχουν μπει στο σωστό δρόμο τα 
οικονομικά του δήμου προχωράει η 
εξυγίανση, τα αποτελέσματα είναι ορατά 
και πιστεύουμε ότι εκεί είναι η διαφορά 
της δικιά μας πολιτικής νοοτροπίας με 
τους προηγούμενους που πέρασαν από 
τη διοίκηση του δήμου.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που δίνου-
με λύση άμεσα είναι το θέμα του γη-
πέδου που έλειπε από το ζευγολατιό, 
και είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει η 
πρώτη φάση της κατασκευής του αφού 
ο εργολάβος με τις πληροφορίες που 
έχω έχει δρομολογήσει τις εργασίες 
για τις επόμενες μέρες. Έτσι μέχρι την 
έναρξη της αγωνιστικής σεζόν το ζευ-
γολατιό, και εννοώ την ομάδα και την 

νεολαία του θα έχουν στη διάθεση τους 
το καινούργιο γήπεδο που τόσα χρόνια 
στερήθηκαν, και που άξιζε να έχουν. 
Πραγματικά το τρέξαμε όσο μπορούσα-
με με τεχνικές μελέτες που χρειάστηκαν 
με χρήματα από ιδίους πόρους καθώς 
ο Καλλικράτης δεν επέτρεπε ορισμέ-
νες ενέργειες που είχαν προηγηθεί από 
τους προηγούμενους, και με την βοή-
θεια της Περιφέρειας και προσωπικά 
του κ. Τατουλη που θα μας ενισχύσει 
οικονομικά για την διαμόρφωση εξω-
τερικών χώρων θα παραδώσουμε ένα 
γήπεδο κόσμημα για το ζευγολατιό.

Το τεράστιο θέμα για το ζευγολατιό 
αλλά και για το Δήμο μας είναι η συνέ-
χιση και η ολοκλήρωση του Δημαρχεί-
ου, κάτι που ξεκίνησε το 2004 και λόγω 
χειρισμών που χρονικά δεν επέτρεψαν 
τη συνέχιση του, θα προσπαθήσουμε 
με κάθε τρόπο να κερδίσουμε το χαμέ-
νο χρόνο και να βρούμε τους πόρους 
που χρειάζεται, γιατί το έργο αυτό είναι 
μεγάλο και απαραίτητο για την στέγαση 
των υπηρεσιών του Δήμου μας.

Παρότι η οικονομική κατάσταση δεν 
είναι αυτή που αρμόζει για ένα τόσο 
μεγάλο έργο κάνουμε ότι περνάει από 
το χέρι μας να βρούμε τους πόρους 

που χρειάζεται για να περάσουμε στις 
επόμενες φάσεις έως την τελική που 
θα παραδοθεί στους δημότες για την 
εξυπηρέτησή τους. Είμαι αισιόδοξος ότι 
θα γίνει και αυτό στην ώρα του, γιατί το 
θέλουμε όλοι μας πιστεύω.

Ένα έργο που το περιμένουμε αφού 
πρώτα πάρουμε έγκριση και χρημα-
τοδότηση είναι η ανάπλαση της πλα-
τείας του Δημοτικού ςχολείου. Όσον 
αφορά την καθημερινότητα που προα-
νέφερα αναφορικά με τα απορρίμματα 
η γραφειοκρατία μας καθυστέρησε για 
την παραλαβή δυο αυτοκινήτων που 
πλέον θα ανακουφίσει το τρόπο που 
λειτουργούμε, με το νερό πιστεύω ότι 
θα έχουμε επάρκεια, και στο θέμα του 
ηλεκτροφωτισμού μάλλον είμαστε ο 
πρώτος δήμος που θα ξεκινήσει το πρό-
γραμμα JESSICA όπως έχουμε πει και 
στο παρελθόν, με καλύτερο και οικονο-
μικότερο φωτισμό που θα αναβαθμίσει 
την ποιότητα ζωής του πολίτη που όλοι 
προσδοκούμε. 

Άρχισαν οι εργασίες στο γήπεδο
Εν τω μεταξύ σύμφωνα με δελτίο τύ-

που που εκδόθηκε από το γραφείο του 
Δημάρχου, οι εργασίες στο γήπεδο του 

ζευγολατιού ξεκίνησαν και αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν πριν την έναρ-
ξη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο 
τύπου: "Οι εργασίες ξεκίνησαν και ένα 
αίτημα πολλών ετών ικανοποιείται. Ήδη 
η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε ξε-
κινήσει τη διαδικασία αγοράς χώρου για 
την κατασκευή του γηπέδου. Αγοράστη-
καν κάποια στρέμματα και στη συνέχεια 
η διαδικασία σταμάτησε. Η νέα δημοτική 
αρχή, προκειμένου να μη χαθεί το πρό-
γραμμα του γηπέδου  προχώρησε στην 
αγορά   επιπλέον οικοπέδων  από ιδίους 
πόρους.

Σύμφωνα και με δηλώσεις του Δημάρ-
χου,  σε μια εποχή που η οικονομική δυ-
σπραγία βαρύνει τους πάντες, είναι κατα-
νοητό από όλους πόσο επίπονα  ήταν και 
για το Δήμο τα χρήματα που δαπανήθη-
καν. Ενώ σύμφωνα με την αρχική μελέτη 
η ολοκλήρωση του γηπέδου θα στοίχιζε 
περίπου 500.000,00€ μετά από ενέργει-
ες της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτι-
κού Συμβούλου (πρώην Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου 
Παλυβού) θα δαπανηθεί μέχρι την ολο-
κλήρωση του γηπέδου περίπου το ποσό 
των 240.000,00€.)".

πέρασμα των ετών, οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις έχουν μετακινηθεί νοτιότερα, 
αφού η παραλιακή ζώνη, βόρεια του αυ-
λακιού του ΑΟΣΑΚ χρησιμοποιείται για να 
καλύψει οικιστικές ανάγκες των όλο και 
περισσότερο αναπτυσσόμενων οικισμών 
της περιοχής. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν 
μέσα από συζήτηση και διαβούλευση με 
τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγι-
κές τάξεις.  Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν 
συμφέροντα που θίγονται, όμως το νερό 
είναι κοινωνικό αγαθό και όλοι έχουν δι-
καίωμα να απολαμβάνουν τα οφέλη του. 

Είναι γνωστή η αγάπη σας και η στήρι-
ξή σας στον αθλητισμό και τις αθλητικές 
δραστηριότητες. Πρόσφατα αποτελέσατε 
τον κύριο εμπνευστή για την επανασύ-
σταση της ομάδας Ποδοσφαίρου «Αθλη-
τικός Όμιλος Ζευγολατιού». 

Θεωρώ ανάγκη για το ζευγολατιό την 
αθλητική δραστηριότητα. Προσανατολί-
στηκα σ’ αυτή την κατεύθυνση και έβαλα 
στόχο την επανασύσταση της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας που είχε εγκαταλειφθεί. Με 
την αρωγή και συνεργασία του Γιώργου 
Βορινιώτη κι άλλων ανθρώπων που εν-
διαφέρονται και γνωρίζουν τα του ποδο-
σφαίρου, στήθηκε από πέρυσι το καλο-
καίρι ο Α.Ο.ζ. Η οργάνωση της ομάδας 
έγινε από μηδενική βάση. Αγοράστηκε 
εξοπλισμός, έγιναν όλες οι νομικές και 
άλλες διαδικασίες και η ανταμοιβή μας, 
-για μένα μέγας άθλος- ήταν ότι η ομά-
δα κατάφερε να ανέβει κατηγορία. Κι όλα 
αυτά με δικά μας παιδιά, χωρίς μισθοφό-
ρους και χωρίς ξένους. Μ’ αυτά τα παιδιά 
θα προσπαθήσουμε τη νέα σεζόν να ανε-
βάσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει, στην 
Α΄ κατηγορία Κορινθίας.  

Ο μεγαλύτερος στόχος μας όμως και 
η φιλοδοξία μας είναι να καταφέρουμε 
να στήσουμε Ακαδημίες. Να μαζέψουμε 
όλα τα νέα παιδάκια, να τα πάρουμε από 
άλλους χώρους, να τα φέρουμε στο γή-
πεδο, ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, ή 
στο βόλεϊ ή στο πινγκ πονγκ, ή στο στίβο, 
γενικώς να φέρουμε τα παιδιά στον αθλη-
τισμό. 

Εξάλλου, σε επίπεδο αθλητικών υπο-
δομών ο Περιφερειάρχης, στην πρόσφα-
τη επίσκεψή του, υποσχέθηκε την κατα-
σκευή του ταρτάν για το πινγκ πονγκ αλλά 
και βοηθητικών υποδομών στο γήπεδο 
του ζευγολατιού. Σύμφωνα με το δή-
μαρχο τα χρήματα που διατίθενται από το 
δήμο για το γήπεδο φτάνουν να ολοκλη-
ρωθούν τα χωματουργικά και ο τάπητας, 
ενώ η Περιφέρεια θα αναλάβει την κατα-
σκευή της περίφραξης, των αποδυτηρίων 
και μιας κερκίδας. Οι εργασίες έχουν ήδη 
ξεκινήσει. 

Κύριε Πισιμίση είστε «άνθρωπος της 
αγοράς»! Οι πρόσφατες αλλαγές στο κέ-
ντρο του Ζευγολατιού πώς σας φαίνονται;

Δυστυχώς, η κυκλοφοριακή διευθέτη-
ση που έγινε στο κέντρο του ζευγολατιού 
ήταν αποτυχημένη κατά τη γνώμη μου. Σε 
μερικά σημεία το πεζοδρόμιο είναι τόσο 
ψηλό που ένας ποδηλάτης ή ένας απρό-
σεκτος οδηγός μπορεί να χτυπήσει πάνω 
και να τραυματιστεί. Είμαι υπέρ των πε-
ζοδρομήσεων, όμως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έγιναν λάθη. Το μεγαλύτερο 
λάθος είναι ότι, αντίθετα από την διεθνή 
πρακτική, όπου όλοι οι δρόμοι οδηγούν 
στο κέντρο της πόλης, εδώ υπάρχουν 
ακόμη και σημεία που απαγορεύεται η 
πρόσβαση στην πλατεία. Καταλαβαίνετε 
πώς κάποιος ξένος που δεν ξέρει το ζευ-
γολατιό και θέλει να πάει στο κέντρο του 
χωριού, του είναι αδύνατον να παρακο-
λουθήσει τη διαδρομή που θα τον μπερ-
δέψει μέσα στα στενάκια.  Πιστεύω ότι 
έχει γίνει πρόχειρη δουλειά.  Και γι’ αυτό 
υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, 
γιατί δε μελετήθηκε όσο θα έπρεπε. Θα 
ήταν προτιμότερο να είχε πεζοδρομηθεί 
όλο, όπως στην Κόρινθο, να επιτρέπεται 
η πρόσβαση σε κάποια οχήματα, κάποιες 
ώρες. Το μοντέλο αυτό (της Κορίνθου) 
που έχει έρθει από τη Λάρισα και τα Τρί-
καλα, έχει αποδειχθεί πετυχημένο. Αφού 
σ’ αυτές τις πόλεις, όταν θα πας σου μέ-
νουν αξέχαστες, αφού είναι ανθρώπινες! 
Σε βάθος χρόνου η πεζοδρόμηση φέρνει 
θετικά αποτελέσματα. 

Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥΔ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Η διαχείριση των απορριμμάτων

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 6973 344 101, 6936 868 399

Στο περιθώριο της συνέντευ-
ξης για την έδρα του δήμου, ο 
περιφερειακός σύμβουλος κ. 
Πισιμίσης, αναφέρθηκε στο φλέ-
γον θέμα των απορριμμάτων 
τονίζοντας την παρρησία και την 
αποφασιστικότητα με την οποία 
το αντιμετώπισε η Περιφέρεια. 

Όσον αφορά, μας λέει, στη 
διαχείριση των απορριμμάτων, 
ένα θέμα που συζητείται στο δι-

ηνεκές στην πατρίδα μας, εμείς 
σαν Περιφέρεια πήραμε τη μεγά-
λη απόφαση, κόντρα στη «μαύρη 
μαφία των σκουπιδιών», όπως 
λέει κι ο Περιφερειάρχης, κό-
ντρα σ’ όλα αυτά, φτάσαμε σε 
ένα επίπεδο ετοιμότητας, που 
μέσα στον Αύγουστο θα ανα-
κοινώσουμε τον ανάδοχο του 
έργου. Εμείς όμως σαν Περι-
φέρεια, συντονίζουμε τη δια-

χείριση των απορριμμάτων δεν 
ασχολούμαστε με την αποκομι-
δή τους. Το μάζεμα των σκου-
πιδιών, ως πρόβλημα βρίσκεται 
στους δήμους. Η Περιφέρεια θα 
συντονίσει για ένα ή δύο κεντρι-
κά εργοστάσια. 

Η αποκομιδή των απορριμ-
μάτων βρίσκεται στα χέρια των 
δήμων, των οποίων οι κινήσεις 
δείχνουν πώς δεν προσανατολί-
ζονται σε καμία λύση. Οι δεματο-
ποιητές αποτελούσαν μια προ-

σωρινή (διετής περίπου) αλλά 
αξιοπρεπή λύση, η οποία τελ-
μάτωσε και δεν υλοποιήθηκε, 
αφού οι συζητήσεις εξαντλήθη-
καν στη διαμάχη για τη χωροθέ-
τησή τους. Κανείς δεν τους θέλει 
στα όρια του. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
το κομμάτι που την αφορά στη 
διαχείριση των απορριμμάτων 
το ολοκλήρωσε επιτυχώς με 
διεθνή διαγωνισμό μέσα σε δύο 
χρόνια. Τα οφέλη που θα προκύ-

ψουν, θα είναι πολλαπλά, ακόμη 
και οικονομικά αφού τα σκου-
πίδια σήμερα κοστίζουν από 
60 έως 150 ευρώ ο τόνος, ενώ 
με την ολοκλήρωση του έργου 
των εργοστασίων από την Πε-
ριφέρεια θα κοστίζουν μόλις 40 
ευρώ!  Υπάρχει σήμερα δήμος 
που πληρώνει για τα σκουπίδια 
μέχρι και 150 τον τόνο! Καταλα-
βαίνετε τι συμφέροντα θίγονται, 
αντιλαμβάνεστε γιατί τόσα χρό-
νια δεν προχωρούσε τίποτα!

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Προτεραιότητα το δημαρχείο
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Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

παπαληγούρα 16, Άσσος κορινθίας
τηλ.: 27410-87758, κιν.: 6944 644820

∆έχεται µε 
ραντεβού

Φτάσαμε αισίως στον 
κυρίως θάλαμο του 

καλοκαιριού, η θερμο-
κρασία και ο υδράργυρος 
άρχισε να ανηφορίζει, και 
όλοι είναι ευτυχισμένοι: τα 
παιδιά διότι τελείωσε το 
σχολείο, οι έφηβοι γιατί θα 
βλέπουν πλέον τους φί-
λους τους σε πιο χαλαρές 
συνθήκες, οι μεγαλύτεροι 
γιατί πλησιάζουν οι άδειες( 
για όσους ακόμη δουλεύ-
ουν και έχουν αξιοπρεπείς 
συνθήκες).

Ας επισημάνουμε λίγα 
γκρίζα σημεία για τους ασθενείς…μπορεί κάποιος 
να ξεκινήσει από την αυθαίρετη(;) διατύπωση ότι το 
υπερβολικό κρύο και η υπερβολική ζέστη αυξάνουν 
τα καρδιαγγειακά συμβάματα και τη θνησιμότητα, 
μια πρόταση που δεν απέχει από την πραγματικό-
τητα. Κι αυτό διότι η υπερβολική ζέστη αυξάνει τις 
μεταβολικές ανάγκες, προάγει την αφυδάτωση και 
τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οι οποίες σε επιρρε-
πείς ασθενείς οδηγούν σε αρρυθμίες και στεφανιαία 
επεισόδια.

Είναι μια γνώση που αιωρείται από δεκαετίες, 
έχει όμως ισχυρή τεκμηρίωση σε πολλές μελέτες.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες, που διεξήχθη στην 
Αγγλία και στην Ουαλία, με μεγάλο αριθμό ασθε-
νών(ΜΙΝΑΡ), κατεδείχθη ότι μετά έναν ουδό των 
20º της κλίμακας Κελσίου, η αύξηση της θερμο-
κρασίας συνοδευόταν από αύξηση του κινδύνου 
των εμφραγμάτων ,ειδικά στις έξι πρώτες ώρες από 
την έκθεση. Προσοχή, δεν ισχυρίζεται κανείς ότι σε 
θερμοκρασία άνω των 20º Κελσίου κάποιος παθαί-
νει έμφραγμα, όμως ο κίνδυνος να συμβεί αυτό σε 

ασθενείς που ενδεχομένως να το πάθαιναν έτσι ή 
αλλιώς  αυξάνει σημαντικά. Και μάλιστα, σύμφωνα 
με τη μελέτη για κάθε βαθμό Κελσίου αύξηση της 
θερμοκρασίας ο σχετικός κίνδυνος που προαναφέ-
ραμε αυξανόταν κατά 1,9%. Οι δε μετρήσεις είχαν 
αναχθεί σε διαφορετικές ηλικίες, σε διαφορετικό 
ποσοστό υγρασίας και κλιματολογικών συνθηκών.

Με όλα τα προηγούμενα, θα ήθελε να θίξει κανείς 
την αξία της πρόληψης στις ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες, εν προκειμένω του καύσωνα στην πατρί-
δα μας. Μια σειρά απλών μέτρων, όπως η περιορι-
σμένη έκθεση στον ήλιο, ειδικά των ηλικιωμένων 
και των ευπαθών ομάδων(καρδιοπαθείς, πνευμο-
νοπαθείς) , η λήψη επαρκών υγρών, η έγκαιρη ανα-
γνώριση των συμπτωμάτων αφυδάτωσης(ακόμη 
και η υπνηλία ή ο λήθαργος, η εύκολη κόπωση, η 
αδυναμία κτλ) και φυσικά η αναζήτηση της ιατρικής 
συμβολής είναι απαραίτητα σημεία που οφείλει να 
ακολουθεί κάποιος για να μην ακολουθεί δυσάρε-
στα γεγονότα.

Η προφύλαξη από την ακραία ζέστη περιλαμβάνει 
άφθονη λήψη υγρών, όχι τόσο για να ξεδιψά κάποιος 
,αλλά κυρίως για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές( υπό και υπερνατριαι-
μία, υπό και υπερκαλιαιμία) ,αφού οι ηλεκτρολύτες 
και τα ιχνοστοιχεία αποβάλλονται εντονότερα με 
την απώλεια υγρών και προδιαθέτουν σε ευαίσθητα 
άτομα στη γένεση αρρυθμιών. Αρρυθμίες  που σε 
καρδιοπαθείς μπορεί να είναι ακόμη και μοιραίες…
Αλλά και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας μπο-
ρεί να δει κανείς, επιδείνωση των πνευμονοπαθει-
ών και άλλων παθήσεων.

Συμπερασματικά, η ζέστη και το καλοκαιράκι εί-
ναι όμορφα, όμως για να τα απολαύσουμε θα πρέπει 
να το κάνουμε με μέτρο και σύνεση, όπως έλεγε και 
σε μια παλιά διαφήμιση ο περίφημος πελαργός  των 
ακτών!

Γράφει ο
ΠαραΣΚεΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚωνΣταντινΟΣ 
Ειδικός 
Καρδιολόγος 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Καρδιολογικής 
Κλινικής Θριάσιου 
Νοσοκομείου

Κ Α Λ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι
 Ή  Μ Η Π Ω Σ  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  Σ Τ Η  Ζ Ε Σ Τ Η ;

 ΥΓΕιΑ

ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη: 27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:  27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη 27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒΟΧΑΪΚΟ
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262 
  ΒΕΛΟ
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:  27420 33488
ΚΡΗΝΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚΟΚΚΩΝΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ. 27410 51824
ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη 27420 33888
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛΕΧΑΙΟ
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
ΑΣΣΟΣ
- Κόρκας Ιωάννης 27410 88100
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

Περιφερειακά 
Ιατρεία

ΒΕΛΟ .........................τηλ.: 27420  32298
ΒΡΑΧΑΤΙ  ...................τηλ.: 27410 55298 
ΒΟΧΑΪΚΟ  ..................τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ............τηλ.: 27410 54360 
ΠΟΥΛΙΤΣΑ .................τηλ.: 27410 52111 
ΣΤΙΜΑΓΚΑ ..................τηλ: 27420 61230 
ΑΣΣΟΣ........................τηλ.: 27410 89318
ΛΕΧΑΙΟ ......................τηλ.: 27410 87060

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

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

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη 
νέα αγωνιστική περίοδο;

Μετά την επιτυχημένη φετι-
νή χρονιά η διοίκηση της ομάδας 
προσανατολίζεται στην ενίσχυση 
του έμψυχου υλικού της, με παι-
διά από το χωριό κατά κύριο λόγο, 
αλλά και προσθήκες ορισμένων 
από φιλικά σωματεία, παίκτες 
που θα ξεχωρίζουν πρώτα για 
το ήθος τους. Βρισκόμαστε στην 
αναζήτηση προπονητή για να συ-
μπληρώσουμε το τεχνικό τμήμα 
της ομάδας καθώς παραμένει στη 
θέση του τεχνικού διευθυντή ο Γ. 
Μπισμπίκης και του γυμναστή ο Π. 
Βελέντζας. Στόχος για εμάς είναι η 
δημιουργία Ακαδημίας της ομάδας 
με απώτερο σκοπό την προώθηση 
των παιδιών στη μεγάλη ομάδα, 
αλλά και τη διάκριση ταλέντων 

που θα μπορούν να συνεχίσουν 
την καριέρα τους σε ομάδες μεγα-
λύτερων κατηγοριών.

Με το γήπεδο τι γίνεται; Οι εργα-
σίες ξεκίνησαν, πιστεύετε ότι θα 
ολοκληρωθεί έγκαιρα για τη νέα 
περίοδο;

Το μεγάλο θέμα του γηπέδου 
προχωράει, έχουμε τις πρώτες ερ-
γασίες σε εξέλιξη και η υπόσχεση 
του κ. Δημάρχου είναι οτι θα πα-
ραδοθεί στην ώρα του,αλλά και για 
λίγο διάστημα αν υπάρχει μικρή 
καθυστέρηση θα εξυπηρετηθούμε 
στο Βέλο. 

Στα διοικητικά της ομάδας έχου-
με αλλαγές;

Το Δ.Σ. της ομάδας παραμένει 
ως έχει και υπάρχει ενδιαφέρον 

από φίλους του ποδοσφαίρου και 
της ομάδας να αναλάβουν θέσεις, 
αλλά και να βοηθήσουν οικονομι-
κά την ομάδα. Τονίζουμε πως εμείς 
που ξεκινήσαμε αυτή την προσπά-
θεια δεν έχουμε μόνιμη θέση. Ο κ. 
Πισιμίσης παραμένει βασικός χο-
ρηγός της ομάδας και είναι τιμή και 
χαρά για το Δ.Σ. να έχει έναν τέτοιο 
επιχειρηματία κοντά του, αφού η 
προσφορά του είναι πολύπλευρη 
και από τη θέση του περιφερεια-
κού συμβούλου που κατέχει. 

Την 1η Ιουλίου η ΕΠΣ Κορινθίας 
εκλέγει νέο πρόεδρο. Ποιον θα 

υποστηρίξετε γι' αυτή τη θέση 
και τι προσδοκάτε από τη νέα δι-
οίκηση;

Όσον αφορά τις επικείμενες 
εκλογές της ΕΠΣ Κορινθίας εμείς 
θα σταθούμε στο πλευρό του Παν. 
Λαμπρινού, εκτιμώντας το ήθος, 
το χαρακτήρα, την πορεία του σαν 
παίκτης και σαν προπονητής, αλλά 
και την προσφορά του από τη θέση 
του αντιδημάρχου και επικεφαλής 
του ΚΕΠΑΠ Κορινθίων. Αυτά είναι 
για μας τα στοιχεία που καθιστούν 
την υποψηφιότητα του ιδανική για 
το καλό του κορινθιακού ποδο-
σφαίρου.  

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΙωρΓΟΣ ΒΟρΙΝΙωΤΗΣ, Πρόεδρος Α.Ο. Ζευγολατιού

Θέλουμε να συνεχίσουμε με προγραμματισμό και καλό ποδόσφαιρο

ΠοΔοςΦΑιρο • ςΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Από αριστερά όρθιοι: Δ.Μασούρης, Γ. Μπούλιας, Π. Μερκούρης, Γ. Μπάρτζης,  
Β. Δέδες, Π. Γιαννακόπουλος, Α. Πανούσης, Β. Κατσιφώλης, Β. Μανιάτης,  
Ν. Ραχανιώτης. Καθιστοί από αριστερά: Π. Λυμπερόπουλος, Γ. Μελέτσης, 

 Χ. Βαλασόπουλος, Γ. Μπέσκος, Σ. Στατήρας, Α. Πέρρας, Γ. Καλλίρης.

Η ομάδα του ΑΟΖ το 1974

Αρχές δεκ. '80. Ζευγολατιώτες ποδοσφαιριστές σε τουρνουά στο Κιάτο
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Εκδήλωση του Πολιτιστικού και 
Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας

ΕΚΔΗΛώςΕις

δΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,

ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και 
θα δημοσιευτούν δΩΡΕΑΝ!

δΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
- Ληξιαρχείο 2741360516
 - Θέματα Αλλοδαπών  2741360506  
 - Θέματα Προσωπικού  2741050255  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- Δημοτολόγιο 2742360323
- Ληξιαρχείο 2742360322  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας] 2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο 2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού 2741050255
ΚΕΠ Βέλου 2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου 2742035310
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100
 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    199
Αγορανομία Βραχατίου: 27410 56269

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝθΟΥ:  27410 
25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166

ΒΛΑΒΕΣ δ.Ε.Η.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου: 27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού: 27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου: 27420 32208
Ταξί Ζευγολατιού:  27410 54386 
Ταξί Βραχατίου: 27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας: 27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου: 27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:  27410 54533

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής 
δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρα-
σης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές 
τη διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγω-
γία των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ. 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ παραδίδει κρητική τεχνι-
κή,  τοιχογραφία, επτανησιακή και ρωσική. 
Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδικά. Τιμές 
προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940-
849727, κ. Σφακιανάκη. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ετών 34 ανα-
λαμβάνει την δημιουργική φύλαξη παιδιών 
κάθε ηλικίας!!!!! Τηλ.6982 164733 ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ
ΚΑτΟχΟΣ PROFICIENCY Αγγλικής 
γλώσσας και ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα  Αγγλικών  σε 
λογικές τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-ΚΙΑ-
ΤΟ!!! ΤΗΛ. 6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝτΑΙ ΜΑΘΗΜΑτΑ ελεύ-
θερου και γραμμικού σχεδίου. Προετοι-
μασία για τις εξετάσεις. Νίκος Ιωαννίδης. 
Τηλ. 6945 875655
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ ισόγειος επαγγελμα-
τικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό 
Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC 
ιδιωτικός-προστατευόμενος  χώρος στάθ-
μευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύμα. 
Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 
2741-0-56496.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω 
Βέλο στην πλατεία Ελευθερίας. Πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 
2742-0-33453.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτό-
νομη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. 
τηλ. 27420 33972.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ 3άρι ισόγειο με αυτόνο-
μη θέρμανση στο Ζευγολατιό δίπλα στο 
Δημοτικό Σχολείο. Προσιτή Τιμή. Τηλ.: 
27410-54000, κιν. 6974-760765.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιο-
χή Σαϊτέικα στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ 2άρι, στην Πουλίτσα 
φουλ επιπλωμένο. Τηλ. 6944 730 430
ΠΩλΕΙτΑΙ στο Ζευγολατιό μονοκατοικία 
διώροφη ημιτελής στο κέντρο του χω-
ριού, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. 
Τηλ. 6946 857015
ΠΩλΕΙτΑΙ στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 
1550 τ.μ επί της Π.Ε.Ο κατάλληλο για 
κάθε χρήση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον 
κεντρικό δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. 6972300174
ΠΩλΕΙτΑΙ λόγω συνταξιοδότησης, κα-
τάστημα με υλικά επεξεργασίας μαρμάρου 
και είδη κοιμητηρίου, στο Βέλο επί της 
παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών. 
Τηλ. 27420-33422 & 6948-656850
ΠΩλΕΙτΑΙ  μηχανή ποπ κορν με τέσσερις 
ρόδες. Ύψος 1,60 μέτρα και μήκος 0,50 
μέτρα. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ: 6970580426

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕλΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για εργασία σε 
αναψυκτήριο-καφέ, 

με τα απαραίτητα έγγραφα

ΤΗΛ. 27420-33524, ΒΕΛΟ

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

ΕΚΔΗΛώςΕις

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του Δήμου Βέλου Βόχας θα πραγματοποιη-
θούν οι κάτωθι εκδηλώσεις (όπου δεν ανα-
γράφεται αλλιώς η είσοδος στην εκδήλωση 
είναι ελεύθερη):

ΠΑρΑςΚΕΥΗ 21 ιοΥΝιοΥ και ώρα 21.00. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΄΄ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ΄΄ Βραχατίου θα παρουσιάσει ευρωπα-
ϊκούς και λάτιν χορούς από τα τμήματα του 
Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου

ςΑΒΒΑΤο 22 ιοΥΝιοΥ και ώρα 20.30. Το 
Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού του Δήμου 
Βέλου Βόχας θα παρουσιάσει εκδήλωση χο-
ρού από τα τμήματα λάτιν και μπαλέτου στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου. Στην εκδήλωση 
συμμετέχει ο σύλλογος Κοκκωνίου ΄΄ΝΕΑ 
ΓΕΝΙΑ΄΄ με λάτιν ομάδα

ςΑΒΒΑΤο 22 ιοΥΝιοΥ έως ΔΕΥΤΕρΑ 24 
ιοΥΝιοΥ και ώρες 18.30 -21.30 Το Κέντρο 
Νεολαίας & Πολιτισμού του Δήμου Βέλου Βό-
χας θα πραγματοποιήσει έκθεση εικαστικών 
στο Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου

ςΑΒΒΑΤο 22 ιοΥΝιοΥ και ώρα 20.30. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στιμάγκας ΄΄ΘΥΑ-
ΜΙΣ΄΄ θα παρουσιάσει το 3ο Παιδικό Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής στη Στιμά-
γκα

ΚΥριΑΚΗ 23 ιοΥΝιοΥ και ώρα 21.00. Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος ΄΄ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ΄΄ Βραχατίου θα παρουσιάσει παραδο-
σιακούς χορούς με ζωντανή μουσική από το 
Γιώργο Μαρινάκη και τον Παναγιώτη Λάλεζα 
στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου

ΤριΤΗ 25 ιοΥΝιοΥ και ώρα 20.30. Το Κέ-
ντρο Νεολαίας & Πολιτισμού του Δήμου Βέλου 
Βόχας θα παρουσιάσει εκδήλωση κλασικής 
μουσικής από τα τμήματα κιθάρας-πιάνου-
φλογέρας στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
του Δημοτικού Σχολείου Βέλου

ΤΕΤΑρΤΗ 26 ιοΥΝιοΥ και ώρα 21.00. Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πουλίτσας 

΄΄ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ΄΄ και τα χορευτικά τμή-
ματα του Συλλόγου θα παρουσιάσουν  την κε-
ντρική πολιτιστική τους  εκδήλωση κάνοντας 
ένα μικρό ταξίδι στην Ήπειρο, στην Πελοπόν-
νησο, στα νησιά και στη Μικρά Ασία χορεύο-
ντας παραδοσιακούς χορούς και ρεμπέτικα. 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Βέλου Βόχας

ΠΑρΑςΚΕΥΗ 28 ιοΥΝιοΥ, ώρα 21.00. Στο 
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΒΑΤΗ θα πραγματοποιηθεί ο ετή-
σιος χορός των ΚΑΠΗ του δήμου με τη συμ-
μετοχή των: Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού 
δήμου Βέλου-Βόχας, Πολιτιστικός και Λαο-
γραφικός Σύλλογος Βόχας, Σύλλογος Κοκ-
κωνίου "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ", Πολιτιστικός Σύλλογος 
Γυναικών Πουλίτσας "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ", 
Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχατίου "ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ". Τιμή εισόδου 15 € (περιλαμ-
βάνει φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική. Το 1 € 
διατίθεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο).

ςΑΒΒΑΤο 29 ιοΥΝιοΥ, ώρα 21.00. Ο Πο-
λιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας 
στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
ζευγολατιού θα παρουσιάσει παραδοσιακούς, 
λάτιν και ευρωπαϊκούς χορούς. Είσοδος 2,00 € 
(Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο).

Επίσης, την ίδια μέρα στο Δημοτικό Σχολείο 
Κρηνών μεταξύ των ωρών 20.00 και 22.00 ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Κρηνών θα παρουσιά-
σει έκθεση εικαστικών και μουσική εκδήλωση 
με ροκ-έντεχνη μουσική από το Γ. Αραπάκη. Η 
εκδήλωση θα επαναληφθεί και την ΚΥΡΙΑΚΗ 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ. 

ΠΑρΑςΚΕΥΗ 5 ιοΥΛιοΥ, ώρα 21.00. Η 
Νέα Διάπλαση Μπολατίου θα παρουσιάσει τη 
μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία της με τραγού-
δια μεγάλων Ελλήνων Συνθετών σε επιμέλεια 
Μαρίας Γερολύμου. Ερμηνεύουν το μουσικό 
τμήμα της Νέας Διάπλασης και το θεατρικό 
Εργαστήρι του Συλλόγου.

28 ιουνίου -τελικά- ο ετήσιος χορός των ΚαΠΗ
Αναβλήθηκε, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ο προγραμματισμένος, 

για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00, ετήσιος χορός των  
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βέλου Βόχας στο ‘Κτήμα Χαρβάτη’ στην παραλία Νε-
ράντζας. Η εκδήλωση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 28 ιουνί-
ου 2013, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο (‘Κτήμα Χαρβάτη’) και ώρα 
21:00. Όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου της ΑΝΕΛΙΞΗΣ, όσοι έχουν 
προμηθευτεί προσκλήσεις, θα μπορούν να εισέλθουν στην εκδήλωση χω-
ρίς να απαιτείται αντικατάστασή τους. Υπενθυμίζετε ότι, η τιμή εισόδου είναι 
15 € με φαγητό, ποτό και ζωντανή μουσική και το 1 € θα διατεθεί για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Στη εκδήλωση συμμετέχουν:
• Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου Βέλου Βόχας.
• Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος ζευγολατιού.
• Σύλλογος Κοκκωνίου «Νέα Γενιά».
• Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Αγ. Σπυρίδωνας»
• <<Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνα Τζα-
ναβάρα ενημερώνει πώς  όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να 
προμηθεύεστε προσκλήσεις καθημερινά από τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Κ.Α.Π.Η. Βέλου: 2742 0 35310
Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου: 2741 0 56393
Κ.Α.Π.Η. ζευγολατιού: 2741 0 51099
Προσκλήσεις δεν θα διατεθούν στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης. 

Με κοινωνικό χαρακτήρα η εκδήλωση του Πολιτιστι-
κού και Λαογραφικού Συλλόγου στις 29 Ιουνίου.  Στο 
πρώτο μέρος θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς 
χορούς από τη Θεσσαλία την Ήπειρο και την Κρήτη. Στο 
δεύτερο μέρος σειρά έχουν οι μοντέρνοι χοροί όπως 
οριεντάλ, ντίσκο, μάμπο, χιπ χοπ, κ.λπ. 

Συμμετέχουν χορευτικό τμήμα της Αρχαίας  Κορίνθου 
και χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου Αθικίων 
Ελένη Διδασκάλου. 

Castle!
Joyland

Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση δεν θα ‘χει τελειωµό! ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 
Τηλ. 27410  51367

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ

Κέντρο νέολαίας & Πολίτίςμού Βέλού-Βοχας
Προγραμμα έΚδηλώςέών

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

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr Στείλτε μας τις απόψεις 
σας, τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας. 

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΧΑΣ
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ΕΚΔΗΛώςΕις

Παραδοσιακοί και ρεμπέτικοι 
χοροί στο Δημοτικό Σχολείο 

Πουλίτσας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πουλίτσας "ΑΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ" και τα χορευτικά του τμήματα θα πα-

ρουσιάσουν την κεντρική πολιτιστική τους εκδήλωση 
κάνοντας ένα μικρό ταξίδι στην Ήπειρο, στην Πελοπόν-
νησο, στα νησιά και στην Μικρά Ασία χορεύοντας παρα-
δοσιακούς χορούς και ρεμπέτικα.

Η δασκάλα χορού κα. Σοφία Σπυροπούλου, τα παιδιά 
και ο Σύλλογος καλούμε όλους να γίνουμε μια παρέα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 
ιουνίου στις 9.00 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Πουλί-
τσας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Βέ-
λου Βόχας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ΕΛΕΝΗ ΛΙΜΙΑΤΗ
Συγχαρητήρια στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο 

Κρηνών
Θεωρώ κορυφαίο το ρόλο που δι-

αδραματίζουν οι πολιτιστικοί φορείς 
στο Δήμο μας, που είναι επιφορτι-
σμένοι με ό,ποια μέσα διαθέτουν να 
στηρίζουν και να ενθαρρύνουν την 
πολιτιστική δημιουργία δίνοντας τη 
δική τους μάχη!! Μάχη πολιτισμού, 
μάχη παιδείας, μάχη που στοχεύει 
στην είσοδο της ποιότητας σε όλες τιε 
εκφράσεις της ζωής μας.

Και ο πιο μικρός Σύλλογος παράγει 
έργο και οφείλουμε όλοι να σεβόμα-
στε και να στηρίζουμε.

Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής κάθε 
τόπου, είναι η ανάπτυξη όλων αυτών 
των πολιτιστικών και πνευματικών 
δυνάμεων για να δώσουν φώς και 
προσωπικότητα στο Δήμο. Με τη λέξη 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ εννοούμε το βασικό σύ-
νολο των υλικών και πνευματικών 
αξιών, που δημιουργήθηκαν από τον 
άνθρωπο στη διάρκεια της μακράς 
ιστορικής πορείας του.

Αποτελεί δε ο πολιτισμός την πε-
μπτουσία της ζωής και αυτός πρώτι-
στα καθορίζει την ιστορική διάρκεια 
κάθε λαού.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρηνών, 
για την ξεχωριστή εκδήλωση πολιτι-
σμού που διοργανώνει. Ο χώρος και 
της πιο μικρής πινακοθήκης είναι ένα 
έξοχο όργανο πολιτισμού, που μέσα 
σ΄αυτόν τον χώρο μπορεί κανείς να 
συλλάβει την καλλιτεχνική αναζήτη-
ση, πολλών μαζί δημιουργών και να 
καταγράφει παρατηρώντας και μα-
θαίνοντας τη βαθύτατη ζωτική δημι-
ουργική ορμή τους.

Η Πνευματική Στέγη ζευγολατιού 
με χαρά της συμμετέχει σε αυτή την 
πολύ ωραία κίνηση πολιτισμού του 
Συλλόγου Κρηνών. Τους εύχομαι κα-
λές δημιουργίες και να προσπαθούν 
για την αναβάθμιση του τόπου, που 
τόσο την έχει ανάγκη.

Ελένη Λιμιάτη
Πρόεδρος «Πνευματικής ςτέγης» 

Ζευγολατιού

ΠΟΛιτιΣτιΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠεριΓιαΛιΟΥ «αΠΟΛΛων»

Λέσχη Ανάγνωσης

Στα πλαίσια των πολιτιστικών μας δράσεων εκτός 
από τις θεατρικές ομάδες που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο μας (Θέατρο Περιγιαλίου) δημιουργήθηκε 
Λέσχη Ανάγνωσης. Η επόμενη συνάντηση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 7 ιουλίου στις 5 μ.μ. Θα 
συζητήσουμε το βιβλίο της Ιφιγένειας Θεοδώρου «Η 
γεύση της ερήμου» (εκδόσεις Πατάκη). Η συγγραφέας 
είναι προσκεκλημένη μας και θα προσπαθήσει να επι-
στρέψει έγκαιρα από το Κουβέιτ για να είναι παρούσα 
στη συνάντηση.

  Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορεί-
τε να επικοινωνείτε με τη συντονίστρια της Λέσχης 

Σοφία Φράγκου Πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας 
Παν/μίου Salford in Manchester,UK και παραγωγό ρα-
διοφωνικών εκπομπών για το βιβλίο τηλ.6945442733, 
e-mail: fragkou-plati@hotmail.com, facebook: 
Sofia Fragkou Plati ή με το Θέατρο Περιγιαλίου, τηλ. 
2741086330  

ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ μΠοΛΑτΙου

καλοκαιρινή συναυλία

Με αγαπημένα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ  

Με το ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και τη συμμετοχή του 
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

σε επιμέλεια ΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΓΝΑΝτΕυοΝτΑΣ

τρΑΓουΔΙ
το ελληνικό 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ 
9:00 μ.μ.

ΙΟΥΛΙΟΥΠΑ
ΡΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η5
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΝώΜΗ ΠοΛιΤώΝ

Κέντρο πολιτισμου αθλητισμου & πέριβαλλοντοσ δημου Κορινθιων
ΠολιΤισΤικΕσ ΕκΔηλωσΕισ 21 ιουνιου - 5 ιουλιου 2013

21 ιοΥΝιοΥ, 08.00 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (εξωτ. χώρος) Φιλαρ-
μονική KE.Π.Α.Π., Χάλκινα, Λαϊκή Ορχή-
στρα και τη STIGMA SWING DIXIE BAND 
του Σωματείου «Λιοκώνης» ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
21 ιοΥΝιοΥ, 09.00 μ.μ. ΛΙΜΑΝΑΚΙ 
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ Πολιτιστικός Συλλόγος 
Κορινθίων «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» 1ο Παιδικό 
Αντάμωμα Παραδοσιακών χορών «Για 
να χορεύουν τα παιδιά, να χαίρονται οι 

μανάδες»
25 ιοΥΝιοΥ 09.00 μ.μ. ΛΙΜΑΝΑΚΙ 
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ θεατρική Σκηνή Κορίν-
θου «ΑΝΕΜΗ» ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ»
28 ιοΥΝιοΥ 09.00 μ.μ. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (προαύλιο) Ένωση 
Αρκάδων Ν. Κορινθίας «ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ» 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ προς τιμήν των Ιεραποστό-
λων Πέτρου & Παύλου.
29 ιοΥΝιοΥ 09.00 μ.μ. ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ 

ΧΩΡΟΣ Ι.Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Γ.Φ.Σ. 
OPUS FEMINA & Χορωδία «ΠΟΛΥΜΝΙΑ» 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΑΥΛΕΙΑ 2013
30 ιοΥΝιοΥ 08.30 μ.μ. ΡΑΧΗ ΛΕΧΑΙΟΥ 
Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Λεχαί-
ου ΒΡΑΔΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & Σύγχρονου 
Χορού
1 ιοΥΛιοΥ 08.30 μ.μ. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (προαύλιο) Παι-
δική Σκηνή του θεάτρου ΠΟΡΕΙΑ ΘΕΑ-
ΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥ 

ΝΟΥΡΙΑΝ»
2 ιοΥΛιοΥ 08.30 μ.μ. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (προαύλιο) Ομάδα 
«ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ» του θεάτρου 
Γπς ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ...»
3 ιοΥΛιοΥ 08.30 μ.μ. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (προαύλιο) 
Πολιτισηκή εταιρεία ΦΡΕΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑΣ»
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