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ΓιωρΓΟΣ δεδεΣ Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 α n σελ. 7-9

 α n σελ. 2-4

Μιλά για το φράγμα του Ασωπού, τα έργα στην περιοχή της Βόχας, 
τις δράσεις και τις προτεραιότητες της Αντιπεριφέρειας Κορινθίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

το φάντασμα της δαεΒ είναι εδώ!
Έντονη συζήτηση και διαφωνίες στο δημοτικό συμβούλιο 

λόγω της ανάληψης των οφειλών της ΔΑΕΒ

Βράζει η αντιπολίτευση!
Ανεξαρτητοποίηση Περαχωρίτη με πύρινα βέλη κατά Ραχανιώτη!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

αΠιΣ ΖεΥΓΟΛατιΟΥ: 
Οι διακρίσεις 
συνεχίζονται

εΠιτραΠεΖια 
αντιΣΦαιριΣΗ ΒΟΧαΣ: 
Πανελλήνιες επιτυχίες 

και κοινωνικό έργο
n σελ. 11 & 13

• ΠαΣΠαΛα ΦαραΖΗΣ 
στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μπολατίου

• ΦιΛανΘρωΠιΚΟΣ 
αΓωναΣ υπέρ του 
ευθύμειου Κέντρου

n σελ. 6 & 16

Η μειοψηφία είναι ενωμένη 
για το καλό του δήμου

n σελ. 5

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, εκπρόσωπος
μειζ. αντιπολίτευσης Βέλου-Βόχας

...ενώ καλά διασταυρωμένες πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν εν εξελίξει συνα-
ντήσεις πρώην και νυν αυτοδιοικητικών στελεχών με σκοπό τη συγκρότηση ομά-
δας που θα διεκδικήσει το δήμο στις προσεχείς εκλογές!
 Έντονες ζυμώσεις σε όλα τα στρατόπεδα!

Στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης 
μπορούμε τώρα να είμαστε

πιο αισιόδοξοι
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1.350.000 ή παραπάνω το Δήμο». Στο σημείο 
αυτό παρενέβη ο κ. Περαχωρίτης, ο οποίος 
επέπληξε τον κ. Παπακυριάκο, ερμηνεύοντας 
τα λόγια του ως πίεση στους συμβούλους να 
ψηφίσουν θετικά λέγοντας με ένταση: «Οι πλει-
οψηφίες κυβερνούν και κρίνονται. Ο καθένας 
μας κρίνεται για την απόφασή του και αν δεν 
μπορείς να το διαχειριστείς το ναι ή το όχι το 
αποψινό, παραιτήσου, να έρθει ο επόμενος» 
ενώ μετά από σύντομη στιχομυθία κατηγόρησε 
το δήμαρχο πως «Η παρέμβασή σου είναι ένας 
πολιτικός εκβιασμός»! Ο δήμαρχος αρκέστηκε 
να απαντήσει: «Δεν ξέρεις τι σου γίνεται»!

Ο Αλ Καπόνε και το μάτι του κόρακα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του 

κ. Παπαγεωργίου επί του θέ-
ματος. Ο κ. Παπαγεωργίου ρώ-
τησε απλά αν το ΦΠΑ και τους 
φόρους που οφείλει η ΔΑΕΒ 
στο ελληνικό Δημόσιο τους ει-
σέπραξε ο κ. Λαμπρόπουλος 
και δεν τους απέδωσε. «Το ει-
σέπραξε και δεν το παρέδωσε. 
Ψέματα είναι;» ρώτησε και συ-

νέχισε: «από τους εργολάβους το εισέπραξε. Το 
γράφει μέσα, να το διαβάζουμε καλά». Έψεξε το 
δήμαρχο ότι «βαράμε παλαμάκια» που θα πλη-
ρώσουμε μόνο 250.000 και τόνισε πώς «αυτά 
τα πράγματα ούτε ο Αλ Καπόνε δεν τα έκανε. 
Αυτά τα έκανε ο Αλ Καπόνε και τον πιάσανε»! 
Τέλος κατέληξε στο συμπέρασμα πώς: «Υπάρ-
χουν και τα αστικά δικαστήρια. Να ξεκαθαρί-
ζουμε τα πράγματα. Γιατί δεν πάμε εκεί κ. Αντι-
δήμαρχε των Οικονομικών; Να πάμε εκεί πέρα 
και απ' ό,τι βγαίνει το συμπέρασμα, κόραξ κο-
ράκου μάτι δεν βγάζει. Τελείωσε. Αυτό παίζεται 
εδώ μέσα απόψε».

Διαμαρτυρία Δαληβίγκα
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δαληβίγκας δι-

αμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι «το 
ΣΔΟΕ απεφάνθη κάποια τιμολόγια είναι εικονικά 
και πλαστά. Αυτά πιστεύω στο φόρο εργολη-
πτών κάποιος φόρος θα είναι από αυτά τα τι-
μολόγια. (…) όταν είναι πλαστό και εικονικό το 
τιμολόγιο, γιατί να υποχρεωθούμε να αποδώ-
σουμε φόρο; Δεν το καταλαβαίνω»! είπε, ενώ 
απευθυνόμενος στο δήμαρχο τον παρότρυνε να 
μην στενεύεται από το χρόνο διότι «το μεγάλο 
μέγεθος του φαγοπότι που έγινε, δεν έχει έρθει 
ακόμα»!

Καυστικές εκφράσεις
Ο Θανάσης Περαχωρίτης παίρνοντας το λόγο 

μίλησε για σήριαλ που μπορεί να συναγωνιστεί 
μόνο τον «Άγνωστο Πόλεμο». «Απ' ό,τι φαίνε-
ται, τα Βελιώτικα θα συναγωνιστούν σε διάρ-
κεια τον "Άγνωστο πόλεμο", είπε. «Δήμαρχε», 
συνέχισε απευθυνόμενος στον κ. Παπακυριά-
κο, «είναι τύχη που έγινες Δήμαρχος, προκει-
μένου να μάθεις τι γινόταν στον πρώην Δήμο 
Βέλου και στην πρώην επιχείρηση, γιατί όσο 
ήσουν δημοτικός σύμβουλος, μάλλον δεν γνώ-
ριζες»! Τέλος τον παρότρυνε: «Μην ψάχνεις στη 
μειοψηφία ψήφο και στήριξη. Να στηρίζεσαι 
στην πλειοψηφία»! Τελικά η πρόταση πέρασε 
με 15 ψήφους υπέρ.

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΑΕΒ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Αντιρρήσεις από Τσάνο, προβληματισμοί από Μπούρα

"Ο πρώην Δήμος Βόχας πληρώνει καθημερινά
ένα τσουβάλι χρέη από τον πρώην Δήμο Βέλου"
Στα τελευταία δύο συμβούλια ο δήμαρχος για 

πρώτη –ίσως- φορά μετά την εκλογή του είπε 
τα πράγματα έξω από τα δόντια, αναφερόμενος 
στην κακοδιαχείριση που υπήρχε στο πρώην 
δήμο Βέλου αλλά και στο φορτίο που επωμίστη-
κε ο δήμος Βέλου-Βόχας. Έτσι στη συνεδρίαση 
της 21ης Μαρτίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «…ο 
Δήμος Βέλου - Βόχας τραβάει πάρα πολλά δεινά 
από μια συγκεκριμένη λειτουργία του πρώην Δή-
μου Βέλου, ο οποίος κατέληξε να μας αφήσει ένα 
χρέος πάνω από 10.000.000 ευρώ κι ένα ταμείο 
73.000 ευρώ.»! Για να συνεχίσει λίγο αργότερα: 
«…όσοι είστε από το Δήμο Βόχας πρέπει να ξέρετε 
ότι τα προβλήματα που έχετε και για τις βλάβες και 
για τις πίσσες και για την καθαριότητα και για οτι-
δήποτε άλλο, προέρχονται από εκεί»! και να επιβε-
βαιώσει και πάλι στην πορεία πώς «…πλέον γνω-
ρίζω ακριβώς πώς λειτουργούσε ο πρώην Δήμος 
Βέλου, πράγμα το οποίο - το επαναλαμβάνω - το 
πληρώνετε εσείς, η παροχή ποιότητας υπηρεσιών 
σας είναι πολύ λιγότερη από αυτό που πρέπει και 
υπάρχει αποκλειστική υπευθυνότητα σε κάποια 
άτομα γι' αυτό»! Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ ο 
δήμαρχος παραδέχεται πώς ο δήμος Βέλου-Βό-
χας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανελαστι-
κές υποχρεώσεις του απέναντι στους δημότες, 
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δηλαδή «βλάβες, 
πίσσες και καθαριότητα» λόγω της οικονομικής 
κατάστασης που παρέλαβε από τον πρώην δήμο 
Βέλου! Αναφερόμενος δε, σε δηλώσεις του Βασ. 
Τρωγάδη για τη μείζονα αντιπολίτευση τον δικαι-
ολόγησε λέγοντας: «...έχει να κάνει με το μπάχα-
λο που βρήκαμε πέρα και με την προσπάθεια που 
γίνεται για να τραβήξουμε αυτό το μπάχαλο και να 
βγάλουμε το καράβι που έχει πιάσει πάτο...»

Στη συνέχεια ο δήμαρχος απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση του Νικ. Ραχανιώτη αναφέρθηκε 
στον πρώην δήμο Βόχας. «Στον πρώην Δήμο Βό-
χας υπήρχαν προβλήματα οργάνωσης υπηρεσιών 
και οργάνωσης εσόδων (…) αλλά δεν μπορώ να 

παραβλέψω ότι ο πρώην Δήμος 
Βόχας πληρώνει καθημερινά ένα 
τσουβάλι χρέη από τον πρώην 
Δήμο Βέλου και δεν μπορώ να 
ακούω τη μείζονα αντιπολίτευ-
ση να χτυπιέται και να σας 
λέει εδώ ότι αυξάνονται τα 
τέλη, την ώρα που εμείς 
τρέχουμε όλη μέρα στις 
Εφορίες, όλη μέρα σε 
Υπουργεία, όλη μέρα σε ΣΔΟΕ για να καλύψουμε 
τεράστια πρόστιμα και τεράστια ποσά, που έχουμε 
κληρονομήσει (…)  Δεν μπορεί να είμαι στην Εφο-
ρία για τα 250.000 που δεν πληρώθηκαν από τη 
ΔΑΕΒ παρακρατηθέντες φόροι  και τώρα η Εφο-
ρία ζητάει 600.000, 350.000 παραπάνω, τα οποία 
θα τα πληρώσετε εσείς, τα οποία δεν πρέπει να τα 
πληρώσετε εσείς. Να ακούω τον κ. Λαμπρόπουλο 
να βγαίνει στο Βέλο και να λέει μπροστά σε 100 αν-
θρώπους ότι ο κ. Μπόμπορης να πάει να πάρει τα 
λεφτά του, τα 250.000, από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού και μετά από 15 μέρες να μου έρχο-
νται εμένα τα εξώδικα και να τα πληρώνετε εσείς. 
(…) Βγαίνω από τα ρούχα μου  γιατί ανερυθρίαστα 
λένε ψέματα (…) Κι όλοι θα λένε ότι ο ανεπαρκής 
Δήμαρχος, ο Παπακυριάκος, δεν πάει να πάρει λά-
μπες, λες και μου είναι δύσκολο να πάω να πάρω 
λάμπες, όταν τα πράγματα θα είναι τραγικά και μας 
σέρνει το καράβι συνέχεια πίσω από συγκεκριμένη 
διαχείριση ατόμων». 

Ο δήμαρχος επανήλθε στο θέμα, κατά τη συ-
νεδρίαση της 17ης Απριλίου, απαντώντας σε 
ερώτηση της κ. Μερκούρη για τα ακαθάριστα 
νεκροταφεία ανέφερε: «...τα τέλη δυστυχώς του 
νεκροταφείου και πολλά άλλα πράγματα δεν πάνε 
εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν (...) όταν εμείς 
αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες υποχρεώσεις από 
χρέη, όταν αυτή τη στιγμή μπαίνει η μισθοδοσία 
του Δήμου 80.000 και από κάπου πρέπει να πλη-
ρωθούν αυτά»! 

Ο κ. Νίκος Τσάνος εκθέτοντας τις αντιρρήσεις 
του για την ανάληψη αυτών των οικονομικών υπο-
χρεώσεων από το δήμο ανέφερε μεταξύ άλλων: 

Η ΔΑΕΒ, ήταν μια εργοληπτική εταιρεία, η οποία 
είχε συσταθεί προκειμένου να κατασκευάζει έργα 
του Δήμου, να μη δίδονται δηλαδή σε εργολάβους, 
προκειμένου να έχει έσοδα ο Δήμος. Δηλαδή θα 
έπρεπε να είναι κερδοφόρα αλλά κάθε χρόνο είχε 
παθητικό από 600.000 έως 1.000.000, ενώ κατα-
σκεύαζε κατά κόρον έργα. Μετά το 2006 οι οφειλές 
εκτοξεύτηκαν. Η ΔΑΕΒ, είπε ο κ. Τσάνος,  δεν ήταν 
μια κανονική δημοτική επιχείρηση, αλλά ήταν συ-
νυφασμένη με κακοδιοίκηση, με κακοδιαχείριση, 
με πλήρη αδιαφάνεια και όταν λέω πλήρη αδιαφά-
νεια, το λέγω μετά λόγου γνώσεως να καταγραφεί 

και να είναι όλοι οι συνάδελφοι ενημερωμένοι. Ό,τι 
στοιχείο ζήτησα, δεν πήρα απολύτως τίποτα. Ακό-
μη και προφορικά.  

Ο κ. Τσάνος συνεχίζοντας την τοποθέτησή του 
ζήτησε να μην προβεί ο δήμος σε καμία ενέργεια αν 
δεν έχει στα χέρια του την έκθεση οικονομικού και 
διαχειριστικού ελέγχου της ΔΑΕΒ. Αναλύοντας τη 
σκέψη του αναφέρθηκε στα έργα που παρελήφθη-
σαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του πρώην δήμου Βέ-
λου στις 30-12-2010 και αναφερόμενος στον νόμο 
Καλλικράτης ερμήνευσε την παραλαβή τους ως πα-
ράνομη και άρα οι οφειλές που αντιστοιχούν σε μέ-
ρος ή στο σύνολο των έργων που αμφισβητούνται 
δεν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το δήμο 
και να ρυθμιστούν, τουλάχιστον έως ότου υπάρχει 

γνωμάτευση των εκκαθαριστών. «Δεν μπορούμε, 
κατά την άποψή μου» είπε «στην εποχή της κρίσης 
να επιβαρύνουμε τους δημότες και να υποθηκεύ-
ουμε το μέλλον του Δήμου. Θεωρώ ότι είναι πάρα 
πολύ σοβαρή η απόφαση, όχι οι 271.000, αλλά το 
σύνολο των εκατομμυρίων, τα οποία έπονται, είτε 
σε οφειλές, είτε ως αποφάσεις δικαστηρίων». Με 
αυτό το σκεπτικό ο κ. Τσάνος ζήτησε την αναβολή 
του θέματος, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν οι εκ-
κρεμότητες και να εξεταστεί το θέμα αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα εν ευθέτω χρόνω. 

Ο προβληματισμός Μπούρα
Η ανάλυση του Νίκου Τσάνου προβλημάτισε τον 

Νίκο Μπούρα ο οποίος αναρωτή-
θηκε αν αποδεχόμενοι αυτές τις 
οφειλές τίθενται οι βάσεις για να 
αποδεχτούν και άλλες οφειλές που 
θα προκύψουν στο μέλλον από 
οφειλές προς εργολάβους, τράπε-
ζες κ.λπ. Επίσης, αναρωτήθηκε αν 
θα ήταν εφικτή λύση ο Δήμος να 
κάνει μια κίνηση να αποδεσμευτεί 

από αυτά τα χρέη, έστω και εικονικά, κάνοντας μια 
πράξη, που να δηλώνει ότι εμείς δεν τα αποδεχό-
μαστε και να τα αφήσει στις καλένδες.

Στους δισταγμούς του Νίκου Μπούρα ο δήμαρ-
χος απάντησε αμέσως πώς αν δεν ψηφιστεί να γί-
νει ο συμψηφισμός μέχρι 30/6 τότε το χρέος πάει 
στις 600.000, αλλά ο κ. Τσάνος επέμεινε πώς αυτό 
είναι αδύνατο και πώς οι κίνδυνοι να εμπλακεί σε 
μεγαλύτερες περιπέτειες ο δήμος είναι περισσό-
τεροι με αυτή την απόφαση. Ο δήμαρχος επέμει-
νε θέτοντας τους συμβούλους προ των ευθυνών 
τους και λέγοντας χαρακτηριστικά: «προκειμένου 
να πάμε στα 600.000, αν πείτε όχι, να θυμόμαστε 
τη μέρα που το είπαμε, γιατί κάποια στιγμή να μη 
βγούμε έξω και να λέμε ο Παπακυριάκος χρέωσε 

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος οι-
κονομικών κ. Βασίλης Τρωγάδης 
στο πρόσφατο συμβούλιο της 17ης 
Απριλίου, σε ό,τι αφορά τις οφειλές 
στη ΔΟΥ υπάρχει μία κύρια οφειλή 
271.056,14, η οποία έχει φτάσει στις 
604.000 αφού στη ΔΟΥ από μόνοι 
τους έχουν κεφαλοποιήσει πρόστιμα 
και προσαυξήσεις, τα οποία δεν θα 
έπρεπε σύμφωνα με το Νόμο να επι-
βαρυνθεί ο δήμος. Οι οφειλές αφο-
ρούν φόρους εργοληπτών, φόρους 
αμοιβών ελεύθερων επαγγελματι-

ών, φόρους αμοιβών τρίτων, φό-
ρους αμοιβών τρίτων ΟΓΑ και χαρ-
τόσημο, φόρους περαίωσης κ.ά. έως 
και το 2009. Ο δήμος Βέλου-Βόχας, 
ο οποίος σύμφωνα με τον Καλλικρά-
τη θα επωμιστεί  τις οφειλές αυτές, 
προτείνει με βάση νόμο που υπάρχει 
να γίνει συμψηφισμός των οφειλών 
αυτών με χρήματα που περιμένει 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η ΔΟΥ Κορίνθου όμως προέβαλε 
κάποιες ενστάσεις σ’αυτό, έγιναν 
όμως οι απαραίτητες ενέργειες από 

μέρους του δήμου, δόθηκαν οι απα-
ραίτητες διευκρινίσεις και με σχετικό 
έγγραφο που εστάλη προς τη Γενική 
Γραμματεία Εσόδων με κοινοποίηση 
στη ΔΟΥ Κορίνθου, ο συμψηφισμός 
αυτός θα γίνει πράξη, προκειμένου 
να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος με τα 
πρόστιμα. Το καθαρό ποσό όμως 
πρέπει να πληρωθεί.  Η προθεσμία 
ήταν μέχρι 30-12-2012, πήρε όμως 
παράταση μέχρι τις 30-6-2013. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει σχε-
τική απόφαση στις 4/7/2012 όμως 

επειδή αφορού-
σε την προηγού-
μενη προθεσμία 
που είχε δοθεί, 
το θέμα επι-
καιροποιήθηκε 
και επανήλθε 
για έγκριση στο 
δημοτικό συμ-
βούλιο έτσι ώστε να υπάρξει κανένα 
κώλυμα και να γίνει ο συμψηφισμός 
με τα χρήματα που αναμένει ο δήμος 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σύντομο ιστορικό των αποφάσεων για τις οφειλές της ΔΑΕΒ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μετά την παραίτηση από τη θέση του αρχηγού 
της μείζονος μειοψηφίας του κ. Λέκκα, την θέση 
του εκπροσώπου αυτής ανέλαβε ο κ. Μιχάλης 
Λιάκος, ένας αυτοδιοικητικός με εμπειρία ετών. 
Βρεθήκαμε μαζί του και μας μίλησε για το νέο 
του ρόλο καθώς και τα θέματα που αφορούν στο 
δήμο και τις προτεραιότητες που βάζει ο ίδιος για 
το αύριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ποια είναι η θέση και ο ρόλος της μειοψη-
φίας όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε στο παρόν 
δημοτικό συμβούλιο;

Η θέση της μειοψηφίας την οποία εκφράζω 
αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο αυτό που μας 
ενδιαφέρει είναι το καλό του δήμου και η επιτυ-
χία του, καθώς μαζί με το Νίκο Λέκκα και άλλους 
που είμαστε μαζί πιστεύαμε και συνεχίζουμε να 
το πιστεύουμε ότι αυτός ο δήμος μπορεί να πάει 
μπροστά και να προκόψει. Η παρούσα δημοτική 
αρχή πιστεύω ότι πρέπει να εξαλείψει τις όποιες 
διαφορές υπάρχουν μεταξύ των δημοτικών 
διαμερισμάτων, αν θέλει πραγματικά να πάει 
μπροστά ο δήμος και η μειοψηφία θα συνεχίσει 
ενωμένη την ίδια πολιτική που έχει μέχρι σήμερα 
χαράξει.  Η παρούσα δημοτική αρχή πιστεύω δεν 
κινδυνεύει από την μειοψηφία, κινδυνεύει από 
τον εαυτό της. Η μειοψηφία έχει πολλές φορές 
στηρίξει τη δημοτική αρχή σε πολλές αποφάσεις 

μόνο και μόνο για το καλό του δήμου, με τις προ-
τάσεις που έχει καταθέσει όπως και η ελάσσο-
να μειοψηφία για να μπορέσει ο δήμος να πάει 
μπροστά παρά τις όποιες διαφορές υπήρχαν. Θε-
ωρώ ότι ο δήμαρχος είναι γνώστης των προβλη-
μάτων που αφορούν την καθημερινότητα, αλλά 
σε αρκετές αποφάσεις που έχουμε και εμείς στη-
ρίξει διαπιστώσαμε ότι δεν είχε και την ομόφωνη 
στήριξη από συμβούλους της πλειοψηφίας, ανα-
φέρω για παράδειγμα τον τομέα της άρδευσης 
που του προτείναμε να φύγει από το δήμο και να 
μεταφερθεί σε ομάδα παραγωγών, είτε σε συνε-
ταιρισμούς καθώς ο δήμος πληρώνει το ρεύμα 
και τους υδρονομείς από την άλλη δεν εισπράττει 
τα ανταποδοτικά τέλη με αποτέλεσμα το παθητι-
κό να βρίσκεται σήμερα στις 107.000. 

Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο πρόβλημα 
στο δήμο Βέλου-Βόχας;

Ένα σημαντικό θέμα που χρειάζεται λύση εί-
ναι τα οικιακά απορρίμματα, που και σε αυτό το 
πρόβλημα μετά από παρέμβαση δική μου, αλλά 
και του κ. Μπούρα έγινε δεκτή η πρότασή μου 
για οικιακή ανακύκλωση με κάδους σε κάθε 
σπίτι, κάτι που εφαρμόστηκε στο Ελληνοχώρι 
και στην Ευαγγελίστρια πιλοτικά και αποδείχθη-
κε οτι μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμμα-
τα κατά 80%. Έτσι εξοικονομούμε αντίστοιχη 
μείωση όχι μόνο στο κόστος για την απόρριψή 
τους στο ΧΥΤΑ αλλά ακόμη και στα καύσιμα και 
στα τέλη που πληρώνει ο δημότης. Θεωρώ ότι 
είναι τύχη για το δήμο μας να έχουμε το ΚΔΑΥ 
του κ. Ραψωματιώτη στα όρια του. Πιστεύω πως 
με σωστή ενημέρωση η ανακύκλωση θα φέρει 
πολύ θετικά αποτελέσματα στο πρόβλημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων και θα βελτιώσει 
την εικόνα του δήμου. 

Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι απαραίτητα να γί-
νουν με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθούν λύσεις στα 
προβλήματα του δήμου και οι πολίτες να απο-
κτήσουν κοινή δημοτική συνείδηση αφού μόνο 
έτσι θα γίνει πραγματικότητα το μεγάλο στοίχημα 
της συνένωσης των δύο πρώην δήμων.
Θεωρείτε επαρκή τα έργα που υλοποιεί η δη-
μοτική αρχή ή πιστεύετε πώς χρειάζεται κάτι 

περισσότερο;
Εμείς δεν ζη-

τάμε να γίνει ένα 
μεγάλο έργο, και 
κατά κύριο λόγο 
στον πρώην δήμο 
Βέλου νομίζω 
ότι δεν χρειαζό-
μαστε κάτι αυτή 
τη στιγμή εκτός 
από τις συντηρή-
σεις κάποιων που 
έχουν εγκαταλει-
φθεί πχ. γήπεδα 
mini soccer και 
κάποιων δρόμων, 
αλλά αυτό που 
προέχει είναι να 
μειώσει τα έξοδά του να λειτουργήσουν καλύ-
τερα οι υπηρεσίες του δήμου και να μπει σε μια 
τροχιά για να πάμε μπροστά. 

Ο δήμαρχος έχει παραδεχθεί αρκετές φορές 
τον θετικό τρόπο που λειτουργούμε σαν μείζονα 
αλλά και για την ελάσσονα μειοψηφία και αυτό 
δείχνει το πόσο θέλουμε όλοι μας να στηρίξουμε 
τη δημοτική αρχή. Ξέρουμε ότι το κληροδότημα 
είναι συγκεκριμένο με τα θετικά του, όπως αυτά 
που παραδώσαμε σαν πρώην δημοτική αρχή του 
δήμου Βέλου και αφορούν έργα όπως το στάδιο 
τα σχολεία τα πεζοδρόμια σε όλα τα τοπικά δια-
μερίσματα τους φωτισμούς το χωροταξικό, έργα 
που κάναμε και κόστισαν αλλά και τα αρνητικά 
του όπως τα χρέη της πρώην ΔΑΕΒ για τα οποία 
φυσικά θα γίνει έρευνα και δεν πρέπει να βαρύ-
νουν το πρώην δήμο. Αυτό μας το αναγνώρισαν 
οι δημότες του πρώην δήμου Βέλου και μας κα-
τέταξαν πρώτους την πρώτη Κυριακή των εκλο-
γών, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει με 
την αλήθεια αλλά με την ελπίδα, από τη θέση της 
μειοψηφίας θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι 
μας να βοηθήσουμε τη δημοτική αρχή να πάρει 
τις σωστές αποφάσεις για ένα δήμο λειτουργικό 
και με τροχιά ανάπτυξης. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης
 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Με μια μακροσκελή επιστολή γεμάτη ερωτήματα 
προς τον Νίκο Ραχανιώτη, αλλά και τη μείζονα 
μειοψηφία, με αιχμές για το ρόλο συμπολίτευσης 
και αντιπολίτευσης μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, 
ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Περαχωρίτης, 
διαχώρισε τη θέση του και χάραξε τη δική του 
ανεξάρτητη πορεία στα δημοτικά δρώμενα του 
Βέλου-Βόχας. Η επιστολή αναλυτικά αναφέρει τα 
εξής:  
"Ζευγολατιό 12-05-2013

Μέχρι εδώ και μη παρέκει … Ο κόμπος έφθασε 
στο χτένι … Προσπαθώντας να ανατρέξω στα γε-
γονότα της τελευταίας τριετίας θυμάμαι εντονότατα 
την μεσοβδομάδα μεταξύ 1ης και 2ης Κυριακής των 
δημοτικών εκλογών του 2010. Σημάδεψε αδιαμ-
φισβήτητα την τελευταία τριετία της ζωής μου. Την 
1η Κυριακή και ενώ είχαν γίνει γνωστά τα τελικά 
αποτελέσματα ζήτησα από τον Νίκο Ραχανιώτη να 
πάρουμε σαφή θέση για την 2η Κυριακή και να μην 
‘βολευτούμε’ στην ψήφο κατά συνείδηση. Μου απά-
ντησε ο Νίκος ότι οι ψηφοφόροι δεν είναι όρνιθες να 
τις κατευθύνεις. Σιώπησα για το καλό του συνδυα-
σμού και την αποφυγή να χρεωθώ εξαγορά συνεί-
δησης από τον ένα ή τον άλλο συνδυασμό, αφού δεν 
υπήρχε διάθεση κοινής θέσης του συνδυασμού. Την 
Τετάρτη της ίδιας εβδομάδας το μεσημέρι, διάβασα 
και ενέκρινα συμφωνώντας με το κείμενο, που είχε 
γράψει ο Νίκος  ο Ραχανιώτης για την ανακοίνωση 
που θα ενέκρινε σε συνάντηση ο συνδυασμός και θα 
δημοσιοποιούταν για την στάση μας την 2η Κυριακή. 

Το βράδυ στην συνάντηση του συνδυασμού κατό-
πιν φωνών και βροντών η ανακοίνωση τροποποιή-
θηκε και έτσι αλλοιώθηκε το άχρωμο και αδιάφορο 
πολιτικά μεσημεριανό κείμενο. Οι παρεμβάσεις και 
οι ‘διορθώσεις’ επί του κειμένου με βάση τις σκο-
πιμότητες και τα κομματικά οφέλη κάποιων και κά-
ποιων οδήγησαν σε στρέβλωση των απόψεων του 
επικεφαλής του συνδυασμού. Μετά από δύο χρόνια 
η διαπίστωση είναι τραγική «άλλαξε ο μανωλιός και 
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Και πάλι σιώπησα για 
το καλό του συνδυασμού. Την 2η Κυριακή το βρά-
δυ και μετά την εκλογή του κυρίου Παπακυριάκου 
μου ζήτησε ο Νίκος να τον συνοδέψω, παρόλες 
τις αρχικές μου αντιρρήσεις, να κατευθυνθεί προς 
την πλατεία για να συγχαρεί το νέο δήμαρχο όταν 
θα ερχόταν στο Ζευγολατιό. Και πάλι σιώπησα για 
το καλό του συνδυασμού και σε λίγα λεπτά έγινα 
στήλη άλατος όταν ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ‘ευχα-
ρίστησε’ το ‘φίλο’ Νίκο Ραχανιώτη. Για ποιο ζήτημα 
άραγε; Ποιος και τι γνωρίζει για το άκομψο πολιτικά 
ευχαριστώ του νεοεκλεγέντα δημάρχου; Αυτό το 
ευχαριστώ εμένα δεν με αφορούσε και έγινε γρή-

γορα κατανοητό από την συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών του Δήμου Βέλου-Βόχας. Έχω αναλά-
βει σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις την ευθύνη της σιωπής 
μου και την αναλαμβάνω άλλη μία φορά. Τώρα πια 
η σιωπή δεν είναι χρυσός για εμένα. Σήμερα έχω 
την ανάγκη και την υποχρέωση στο σύνολο των 
πολιτών του Δήμου Βόχας-Βέλου να μιλήσω, να 
τοποθετηθώ και να ενημερώσω ποιες είναι οι θέ-
σεις μου και γιατί την 17η Απριλίου 2013 ψήφισα 
και ΠΑΛΙ ΚΑΤΑ στην ‘ανάληψη υποχρέωσης από το 
Δήμο Βέλου-Βόχας καταβολής των οφειλών προς 
το Ελληνικό δημόσιο και προς τους εργαζομένους 
που έχουν προκύψει από την υπό εκκαθάριση Δη-
μοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βέλου’ όπως 
και ΠΑΛΙ ΚΑΤΑ στον ‘συμψηφισμό οφειλών του Δή-
μου στο Ελληνικό δημόσιο, με τα προβλεπόμενα στο 
αρθρ. 27 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α’) έσοδα’. Συ-
νεχίζοντας θέλω να εκφράσω κάποια ερωτήματα για 
την συνεδρίαση και τις ψηφοφορίες: 
1) Κατέχουν νόμιμα την θέση του δημοτικού συμ-

βούλου όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι;  
2) Ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι έλειπαν και γιατί από 

την συνεδρίαση του Δ.Σ. Βέλου-Βόχας στις 04 
Ιουλίου 2012;

3) Ποια από τα ΝΑΙ στις 04 Ιουλίου 2012 έγιναν ΛΕΥ-
ΚΟ και ΑΝΑΒΟΛΗ και γιατί;

4) Ποιος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας ενώ 
είπε ότι θα ψηφίσει ΚΑΤΑ και μετά από τις απειλές 
και τις προειδοποιήσεις του Δημάρχου ψήφισε 
ΝΑΙ ; (υπάρχουν τα απομαγνητοφωνημένα για 
όσους δεν θυμούνται)

5) Πώς το ερμηνεύουν πολιτικά ο κύριος Ραχανιώ-
της και ο κύριος Λιάκος τη σχέση ψήφων 9-6 
πλειοψηφίας και μειοψηφίας, και τελικά κατόπιν 
των απειλών και των εκβιασμών του Δημάρχου 
ψήφισαν ΝΑΙ !!!!!!! ‘για το καλό του δήμου’;

6) Δήμαρχε την έχεις ή την έχεις απολέσει την ‘δεδη-
λωμένη’; Πόσες φορές στο μέλλον θα χρειαστείς 
τα ‘δεκανίκια’ της αντιπολίτευσης για να μην ξε-
φτιλιστείς στο Δ.Σ.; ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΟΣΟ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ…

7) Κύριε Τρωγάδη γιατί χρειάστηκε επικαιροποίηση 
των αποφάσεων της 4ης Ιουλίου 2012; Ποιος ή 
ποια σας συμβούλεψε να το κάνετε;

8) Κύριε Λιάκο αναρωτιέμαι θα συμπλεύσετε και σε 
άλλα ζητήματα με την δημοτική αρχή στο μέλλον 
ή μήπως ήταν το μοναδικό θέμα; Θα στηρίξετε και 
πάλι σημαντικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής 
όταν θα της λείπουν ‘κουκιά’ για να τις περάσει;΄

9) Αγαπητέ Νίκο Ραχανιώτη (απευθύνομαι στο πο-
λιτικό πρόσωπο και όχι στον άνθρωπο Νίκο τον 
όποιο εκτιμώ και σέβομαι) ισχυρίζεσαι ότι ψήφι-

σες θετικά στα επίμαχα 2 θέμα-
τα στης 17 Απριλίου 2013 για το 
καλό του Δήμου. Το ίδιο απαντάς 
όταν σε ρωτούν και πολίτες μετά 
την συνεδρίαση του Δ.Σ. Αναρω-
τιέμαι όταν στις 4 Ιουλίου 2012 
εσύ και κάποιοι άλλοι λεί-
πατε (κατά την γνώμη 
μου αδικαιολόγητα-
περιμένω απάντηση 
διάψευσης) πώς υπερασπιστήκατε το καλό του 
Δήμου δια της απουσίας σας; Νίκο, ήμουν ο μο-
ναδικός που ψήφισα κατά και στα δύο θέματα, 
με βάση τη λογική σου και των άλλων που υπερ-
ψήφισαν, μάλλον εγώ δεν επιθυμώ το καλό του 
Δήμου έτσι δεν είναι; Σας απαντώ κύριοι ευθέως 
και ευθαρσώς, με ποιο δικαίωμα εσείς οι 15 χρε-
ώσατε τους πολίτες του Δήμου Βόχας-Βέλου με 
χρέη αμφιβόλου πατρότητας και ……….. ; Με ποιο 
δικαίωμα αποποιηθήκατε του δικαιώματος διεκ-
δίκησης των οφειλών του δημοσίου προς το Δήμο 
μας με τον συμψηφισμό των χρεών;

10)Νίκο Ραχανιώτη πόσες φορές ακόμη μέχρι το 
τέλος της θητείας σου ως δημοτικός σύμβουλος 
(ίσως και της τελευταίας όπως περίπου απαντάς 
σε ερωτήματα) θα γίνεις υποστύλωμα ΄ώστε να 
υπερψηφίζονται αποφάσεις; Πόσες φορές θα συ-
μπλεύσετε με την θέση του δημοτικού συμβού-
λου κυρίου Τριανταφύλλου που έχει εμφανιστεί 
σε ελάχιστες συνεδριάσεις (υποθέτω για το καλό 
του Δήμου απουσιάζει);Πόσες φορές θα συμφω-
νήσετε με τον κύριο Μπούρα που ενώ το καλο-
καίρι είχε ψηφίσει θετικά στην διάρκεια της συζή-
τησης (στης 17-04-2013) είπε ότι θα καταψηφίσει 
και τελικά μετά τις απειλές και τους εκβιασμούς 
του Δημάρχου (ίσως και το κλείσιμο του ματιού) 
ψήφισε θετικά; 

Αγαπητέ Νίκο, λυπάμαι που οι πορείες μας χω-
ρίζουν δεν μου έχεις αφήσει όμως κανένα περιθώ-
ριο άλλης επιλογής Για το καλό του Δήμου (όπως 
το βλέπω εγώ) και το καλό των συμπολιτών μου, 
δηλώνω πλέον ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 
αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες και τις συνέ-
πειες των πράξεων μου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο 
θητείας σε όλους τους ενεργούς δημοτικούς συμ-
βούλους του Δήμου Βέλου-Βόχας και η Ανάσταση 
Του Χριστού Μας να φωτίσει τα σκοτάδια του μυα-
λού και της ψυχής μας.  

Υ.Γ. Επειδή πολλοί εραστές του καλαμιού μπορεί 
να ανησυχούνε δηλώνω απερίφραστα και κατη-
γορηματικά ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές 
όποτε και εάν γίνουν το 2014 ή το 2015 δεν θα είμαι 
υποψήφιος Δήμαρχος. Εκτός από τους προφανείς 
οικογενειακούς και επαγγελματικούς λόγους της 
επόμενης διετίας ένας έτερος λόγος είναι και το 
γεγονός ότι πιστεύω στην άμεση δημοκρατική αξι-
ολόγηση των υποψήφιων Δημάρχων με το στήσιμο 
κάλπης,  όπως χαρακτηριστικά αναφέρω, «ΠΡΟ-
ΚΑΛΠΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ». Συζητώντας λοιπόν με 
φιλόδοξους και ‘έτοιμους όπως λένε’ υποψήφιους 
ήσαν αρνητικοί για το στήσιμο της κάλπης. Έτσι όταν 
πολύ σύντομα εύχομαι η κοινωνία ή η νομοθεσία 
μας το ζητήσει ή μας το επιβάλει θα έχει πλέον ωρι-
μάσει η ιδέα και θα είμαστε παρόντες.                                  

Αθανάσιος Χ. Περαχωρίτης"     

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ: ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ!
Ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό του Νικ. Ραχανιώτη εξαπολύοντας πύρινα βέλη!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, εκπρόσωπος μείζονος μειοψηφίας:
"Η μειοψηφία είναι ενωμένη

για το καλό του δήμου"

•  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

• ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

        ΤΗΛ.  27410 50333

        FAX  27410 50332

        ΚΙΝ.  6932 719590
e-mail: yovoudou@hotmail.com
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Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου Βόχας

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαΐου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ;
Τι συζητήθηκε στο Τοπικό

Συμβούλιο Ζευγολατιού

Το Καλέντζι αποτελεί οικισμό του Ζευγολατιού που 
αριθμεί 334 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 
2011,  περισσότερους δηλαδή από την Ευαγγελίστρια 
και ίσο αριθμό με το Ελληνοχώρι! Ωστόσο δεν αποτελεί 
Τοπική Κοινότητα , δεν έχει Τοπικό Συμβούλιο και δεν 
εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο παρά μονάχα 
από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολα-
τιού, ο οποίος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί! Μοιάζει λοι-
πόν δίκαιο το αίτημα των Καλεντζιωτών να αποτελέσουν 
ξεχωριστή Τοπική Κοινότητα και να εκπροσωπούνται με 
τον καλύτερο τρόπο στο Δ.Σ. Βέλου-Βόχας. Αυτό όμως 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγουμένως να υπάρξουν 
οι απαραίτητες μελέτες για την οριοθέτηση του οικισμού 
και την αντιμετώπιση όλων των τυχόν προβλημάτων 
που θα προκύψουν από την απόσχιση του από τη Δημο-
τική Κοινότητα του Ζευγολατιού.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δη-
μοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού, υπό την προεδρία του 
Γιώργου Μαγγίνα, το θέμα της αναγνώρισης του Οικι-
σμού Καλεντζίου ως Τοπικής Κοινότητας συζητήθηκε 
στην ημερήσια διάταξη. Σύμφωνα με το επίσημο πρα-
κτικό τα μέλη του συμβουλίου τοποθετήθηκαν ως εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αναγνώριση του οικι-
σμού Καλεντζίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολα-
τιού ως Τοπική Κοινότητα.

Ο Κωτσάκος Χαρίλαος, τοποθετήθηκε επί του θέμα-
τος και ανέφερε πως είναι αρνητικός στο να γίνει ο οικι-
σμός Καλεντζίου αυτόνομη τοπική κοινότητα.

Ο Δανιήλ Λεωνίδας τοποθετήθηκε επί του θέματος και 
ανέφερε ότι δε διαφωνεί επί της αρχής να γίνει Τοπική 
Κοινότητα το Καλέντζι και να εκπροσωπούνται οι κάτοι-
κοι αυτόνομα όπως τα όμορα χωριά (Σουληνάρι,Χαλκί 
κ.α) χωρίς να εγείρεται θέμα μείωσης της εκτάσεως της 
Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού και των αρχαιολο-
γικών – εκκλησιαστικών χώρων. Γι’αυτό πρότεινε  πως 
πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις – έγ-
γραφα κ.λ.π. προς αυτή την κατεύθυνση με βάση τους 
κείμενους νόμους, προκειμένου να προχωρήσει η αυτο-
νόμηση του Οικισμού Καλεντζίου σε Τοπική Κοινότητα.

Η Λιμιάτη Ελένη ανέφερε ότι ο οικισμός εκπροσω-
πείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοτικής Κοι-
νότητας Ζευγολατιού, επομένως δε συμφωνεί με την 
αναγνώρισή του ως αυτόνομη τοπική κοινότητα. Δεν 
μπορούν εξάλλου ν’ αλλάξουν τα όρια του Ζευγολατιού, 
γι’αυτό το λόγο ψηφίζει αρνητικά.

Ο Κατσιφώλης Παναγιώτης δήλωσε ότι θεωρεί το Κα-
λέντζι ως χωριό του, δεν το ξεχωρίζει από τη Δημοτική 
Κοινότητα Ζευγολατιού και ως εκ τούτου ψηφίζει αρνη-
τικά.

Έτσι ύστερα από την σχετική ψηφοφορία με 1 θετική 
ψήφο, 3 αρνητικούς και 1 θετική υπό προϋποθέσεις το 
συμβούλιο δεν ενέκρινε την αναγνώριση του οικισμού 
Καλεντζίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού ως 
Τοπική Κοινότητα.

Οι πληροφορίες μας πάντως λένε πώς οι κάτοικοι του 
Καλεντζίου θα επιμείνουν στο αίτημά τους, αφού συλλέ-
γουν υπογραφές για το σκοπό αυτό. Καλό θα ήταν όμως 
να γίνει μία πιο τεχνοκρατική προσέγγιση του θέματος 
και να συνταχθούν μελέτες για το πώς θα μπορούσε να 
γίνει η απόσχιση, χωρίς θα θιγούν τα συμφέροντα του 
Ζευγολατιού, έτσι ώστε το αίτημα των κατοίκων να ενι-
σχυθεί με σοβαρά επιχειρήματα.

  Γενική είσοδος: 10,00 €         ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00
Κρατήσεις θέσεων και προπώληση : 6945871808 - 6946797494 

ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ - ΤΑΚΗΣ ΦΑΡΑΖΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑ-
ΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ σας προσκαλεί σε μια  
απρόβλεπτη μουσική έκπληξη με την  Έλλη 
Πασπαλά και τον Τάκη Φαραζή για να μας 
ταξιδέψουν  σ έναν κόσμο που γνωρίζουν 
κι αγαπούν πολύ. Τον  κόσμο του  ερωτι-
κού τραγουδιού αναβιώνοντας τη γοητεία 
μιας άλλης εποχής ταγμένης στο όνειρο 
του σήμερα!

Άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε εκρηκτική, 
η μοναδική Έλλη μάς ξυπνάει αναμνήσεις 

από έρωτες που ζήσαμε και ζούμε και μαζί 
με τον δεξιοτέχνη της τζαζ Τάκη Φαραζή 
στο πιάνο,  μας προκαλούν συνεχώς να θέ-
λουμε να λικνιστούμε στους ρυθμούς των 
τραγουδιών του Τομ Γουέιτς, Λέοναρντ 
Κοέν, Βαν Μόρισον αλλά και του Μάνου 
Χατζιδάκι, Στ. Ξαρχάκου, Σταμ. Κραουνάκη 
Π.Καλαντζόπουλου κ.α.

 Το χθες και το σήμερα του ερωτικού 
τραγουδιού από δύο σπουδαίους Έλληνες 
καλλιτέχνες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καφενείο-ουζομεζεδοπωλείο
Πλατεία Μπολατίου, τηλ. 27410 53218

ΚΑΒΑ
ΦΑΣΙΛΗ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Π.Ε.Ο. Βραχάτι (έναντι γηπέδου)
τηλ. 27410 51690 πολιτών

Γνώμη

Κύριε Δέδε, το μεγαλύτερο έργο της Κορινθίας, 
το φράγμα του Ασωπού βρίσκεται σε μία κρίσιμη 
φάση. Ποιες είναι οι εξελίξεις, τι πρέπει να περι-
μένουμε, ποιες ενέργειες γίνονται προκειμένου το 
έργο να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί;

Το φράγμα του Ασωπού είναι ένα στρατηγικής 
σημασίας έργο, όχι μόνο για το νομό μας αλλά για 
ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι το 
μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό αρδευτικό έργο που 
εκτελείται στην Περιφέρειά μας και από τα μεγαλύ-
τερα της χώρας. Με έγκαιρες κινήσεις είχαμε κατα-
φέρει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες εκκίνησης 
των εργασιών με τη διαδικασία της επίταξης, και 
ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την πλέον ικανο-
ποιητική ροή χρηματοδότησης προς την ανάδοχο 
εταιρεία, μετά από επίπονες συζητήσεις και συνεν-
νοήσεις με την τότε ηγεσία των υπουργείων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Οικονομίας αλλά και με όλες 
τις ηγεσίες που άλλαξαν στην πορεία, οι οποίες 
επειδή αντιλήφθηκαν την σπουδαιότητα του έργου 
για το νομό μας είχαν δώσει βάρος και στην χρημα-
τοδότησή του και στην πορεία των εργασιών. 

Θεωρώ ότι αυτό που συνέβη είναι μία από τις 
επιπτώσεις που δημιουργεί το ντόμινο της οικονο-
μικής κρίσης, ώστε η ανάδοχος εταιρεία να ανα-
γκαστεί να διακόψει, παρά το γεγονός ότι οι χρη-
ματοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος ήταν άκρως 
ικανοποιητικές, να αναγκαστεί να διακόψει τις ερ-
γασίες του κατασκευής του φράγματος. Όπως 
γνωρίζετε με πρόσφατη απόφαση των αρμο-
δίων οργάνων, η εταιρεία κηρύχτηκε έκπτωτη 
και υπάρχει μία διαδικασία αρκετά χρονοβόρα 
θα έλεγα, για την οριστικοποίηση των όποιων 
αποφάσεων στη συνέχιση ή μη του έργου από 
την ίδια εταιρεία. 

Γνωρίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις όπως 
για παράδειγμα την περιοχή της κατασκευής 
φράγματος στα σύνορα της Καστοριάς με την 
Κοζάνη, υπήρξαν εξελίξεις ευνοϊκές για το 
εκεί έργο. Δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε 
τις εξελίξεις με βάση τη στάση της αναδόχου 
εταιρείας. Αυτό που ευελπιστούμε και αυτό 
για το οποίο φροντίζουμε και εργαζόμαστε και 
παλεύουμε είναι να μην υπάρξει μεγαλύτερη 
απώλεια χρόνου για το έργο. Σίγουρα υπήρξε 
καθυστέρηση, αναπόφευκτη καθυστέρηση, με 
βάση τις εξελίξεις, σίγουρα υπήρξε τεράστιος 

προβληματισμός γιατί αυτό το έργο έχει ανάγκη η 
Κορινθία, το έχει ανάγκη η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου, και όταν κάτι πάει στραβά σίγουρα είναι 
μια αρνητική εξέλιξη, θεωρούμε όμως ότι όλοι οι 
φορείς και τα δύο μέρη μπορούν να έχουν τις συ-
νεννοήσεις εκείνες που θα επιτρέψουν την επανεκ-
κίνηση του έργου και ταυτόχρονα την ολοκλήρωσή 
του. Εμείς θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
είτε μέσω παρεμβάσεων στην κεντρική κυβέρνη-
ση, είτε μέσω των παρεμβάσεων σε αυτό καθ’ αυτό 
το έργο για την εξυπηρέτηση της επιτάχυνσης των 
διαδικασιών του, ώστε να μην υπάρξει περισσότε-
ρο χαμένος χρόνος και το έργο να παραδοθεί και 
τεχνικά άρτιο αλλά και σε χρόνους που θα είναι οι 
κατάλληλοι για την πλήρη αξιοποίησή του.

Να πω παρενθετικά ότι πέρα από το γεγονός 
ότι πρόκειται για ένα τεράστιο αρδευτικό έργο, 
δηλαδή η πρόβλεψή του είναι να αρδεύσει 90.000 
στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, στην κεντρική και 
ανατολική Κορινθία είναι ένα έργο που ταυτόχρονα 
θα δώσει μια πνοή ανάπτυξης στην περιοχή. Είναι 
ένα έργο που βρίσκεται σε ένα σημείο που σμίγουν 
τα διοικητικά όρια τριών δήμων του νομού μας. 
Του δήμου Βέλου-Βόχας, του δήμου Σικυωνίων 
και του δήμου Νεμέας. Εκεί είναι τέτοια η φύση 
και ο χαρακτήρας του έργου που στην πραγματι-
κότητα δημιουργείται μια τεράστια τεχνητή λίμνη, 
μήκους 6,5 χλμ, όπου το νερό στην κορυφή του 
φράγματος θα έχει ύψος 68 μέτρα ύψος, και έναν 
τεράστιο υδάτινο όγκο περίπου 30.000.000 κυβι-
κών μέτρων. Η πρόθεση λοιπόν την Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας είναι να αξιοποιήσει και τουριστικά το 
έργο. Πρακτικά το φράγμα του Ασωπού, η λίμνη 
του Ασωπού θα είναι η λίμνη Πλαστήρα της Κοριν-
θίας, με τεράστια όμως συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα. Γιατί πρώτον βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, 
σε μία περιοχή πολύ εύκολα προσβάσιμη για κά-
ποιον κάτοικο του λεκανοπεδίου της Αττικής, δεύ-

τερον, σε μία περιοχή όπου μπορείς να έχεις πολύ 
γρήγορες μετακινήσεις και εναλλαγές ανάμεσα στο 
παραλιακό τοπίο με το ορεινό τοπίο. Αυτό το χα-
ρακτηριστικό που έχει το ίδιο το έργο είναι τέτοιο 
που μας επιτρέπει να μιλάμε για μία και τουριστική 
ανάπτυξη με επίκεντρο το φράγμα του Ασωπού. 

Για το σκοπό αυτό από την αρχή του έργου είχαμε 
καλέσει και τους δημάρχους σε συνεχόμενες, απα-
νωτές συναντήσεις στις οποίες εξετάσαμε και αυτή 
την προοπτική και είδαμε ότι με τις συντονισμένες 
προσπάθειες όλων μας και την καθοδήγηση της 
Περιφερειακής Ενότητας, μπορούν να υπάρξουν 
πολύ σοβαρές προοπτικές για την τουριστική ανά-
πτυξη με επίκεντρο τον Ασωπό. Αυτό ανεξαρτή-
τως της πορείας του έργου, επειδή πιστεύουμε 
ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, επειδή πιστεύουμε 
ότι το έργο δεν πάσχει στην χρηματοδότησή του, 
αλλά πρέπει να διευθετηθούν τα διοικητικά προ-
βλήματα που έχουν προκύψει και αμέσως μετά 
στη συνέχεια να πάρει μπροστά, οι πολιτικές λοι-
πόν που κάνουμε είναι σε εξέλιξη και προχωράνε 
ώστε σε σύντομο χρόνο και με το τέλος του έργου, 
να έχουμε και την ανάδειξη της ευρύτερης περιο-
χής σε χώρο τουριστικού προορισμού. Είναι ένας 
μεγάλος σχεδιασμός ο οποίος όμως πρέπει να μας 
απασχολήσει γιατί θα είναι ένας τεράστιος αναπτυ-
ξιακός πυλώνας, στο κέντρο του Νομού για ολό-
κληρο το νομό. 

Ο χρόνος στον οποίο θα πραγματοποιηθούν όλα 
αυτά; 

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου αν 
τα πράγματα πήγαιναν καλά ήταν να ολοκληρω-
θεί το Μάρτιο του 2014. Αν συνυπολογίσουμε το 
γεγονός ότι από πέρυσι το Σεπτέμβρη οι εργασίες 
έχουν σταματήσει, σημαίνει ότι πάμε τουλάχιστον 
έναν χρόνο πίσω. θα πρέπει στην πορεία ανάλογα 
και με τις εξελίξεις, δεν μπορούμε τώρα να προκα-
θορίσουμε το χρόνο ολοκλήρωσης, ανάλογα με τις 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης 
μπορούμε τώρα να είμαστε

πιο αισιόδοξοι
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 6973 344 101, 6936 868 399

Βέλο Κορινθίας
τηλ. 27420 32636, κιν. 6932 490647

Βασίλειος Ευθ. 
Κωστούρος

Επισκευές Ψυγείων, Πλυντηρίων, Κουζινών

Εγκαταστάσεις -  Πωλήσεις

Air Condition - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ - ΛΕΒΗΤΩΝ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

από αδειούχους & έµπειρους τεχνικούς (αρ.αδ. Κ3/583)

• Υποβρύχια
• Πίνακες
• Μοτέρ-Αντλίες
• Πιεστικά συγκ.
• Γεννήτριες

ΑΦΟΙ ΜΠΕΚΟΥ

ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 33-ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ: 27410 27155, 72821 κιν: 6974 849.996

• Εγκαταστάσεις κινήσεως
• Αυτοματισμοί
• Περιελίξεις μοτέρ
• Ηλεκτροκολλήσεις
• Ηλεκτρικά εργαλεία

ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ - ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ

Μούλκι Κορινθίας 
τηλ. 27424 00091
κιν. 6936 146 108

e-mail: nikitsakou@hotmail.com

εξελίξεις να δούμε τις διαδικασίες για την 
επίσπευση των διαδικασιών. 

Εκτός από το φράγμα ποια άλλα έργα και 
παρεμβάσεις γίνονται από την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Κορινθίας στην περιοχή 
της Βόχας; 

Έχουμε ένα πλέγμα αρδευτικών και 
εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων που 
είναι χρήσιμα για την περιοχή. Δηλαδή 
έχουμε μια συντήρηση και ανακατα-
σκευής υδραυλάκων στην περιοχή του 
Χαλκείου, στην περιοχή της Πουλίτσας 
και στην περιοχή του Σουληναρίου, 
έχουμε αποκαταστάσεις αντλιών, αντλι-
οστασίων και γεωτρήσεων που είτε 
έχουν υποστεί βλάβες είτε έχει κλαπεί 
ο εξοπλισμός τους, έχουμε καθαρισμό 
ρεμάτων για τα οποία ο δήμος ζήτησε 
τη συνδρομή μας για τον καθαρισμό με-
γάλων ρεμάτων στην περιοχή που είναι 
άκρως επικίνδυνα γιατί πολλές φορές 
έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαι-
νόμενα, τα οποία έχουμε εντάξει στο 
τεχνικό πρόγραμμα με ψηφισμένες πι-
στώσεις. Ποιο συγκεκριμένα έργα είναι 
η προμήθεια αρδευτικών σωλήνων στα 
Ταρσινά, ύψους 70.000 ευρώ, αρδευτι-
κό έργο στο Βοχαϊκό 30.000 ευρώ, απο-
κατάσταση λειτουργικότητας ρέματος 

Ελληνοχωρίου 10.000 ευρώ, επισκευή 
κατά τμήματα της κεντρικής διώρυγας 
του ΑΟΣΑΚ το οποίο είναι ένα έργο που 
μπαίνει φέτος με μελέτη που θα εκτε-
λέσουν οι τεχνικές υπηρεσίες ύψους 
200.000 ευρώ ώστε στο παλαιό δίκτυο 
να υπάρξουν οι παρεμβάσεις εκείνες και 
καλής εξυπηρέτησης των αγροτών αλλά 
και να περιοριστούν οι απώλειες νερού. 

Σε συνεργασία με το δήμο προετοιμά-
ζουμε μία πολύ σημαντική παρέμβαση, 
διπλή, στον κόμβο Κουτρουμπή και την 
κυκλοφοριακή σύνδεση του γηπέδου 
του Παμβοχαϊκού με την Π.Ε.Ο. Κορίν-
θου Πατρών. Εκεί το κάθε ένα έργο έχει 
τη δικιά του σημασία και σπουδαιότη-
τα. Στο μεν κόμβο Κουτρουμπή, όπως 
γνωρίζετε, είναι ένας κόμβος στον οποίο 
έχουμε πολλαπλά ατυχήματα, υπάρχουν 
κακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 
κακή κατάσταση του οδοστρώματος που 
δεν ταιριάζει σε έναν κεντρικό άξονα της 
παραλιακής και πεδινής Κορινθίας. Εκεί 
λοιπόν έχει αναλάβει ο δήμος την εκ-
πόνηση μελέτης, υπό την καθοδήγηση 
των δικών μας τεχνικών υπηρεσιών η 
οποία θα μας οδηγήσει σε κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις και αναβάθμιση του 
κόμβου Κουτρουμπή στο Ζευγολατιό, 
ώστε να υπάρξει ασφάλεια για τους δι-

ερχόμενους, για τους εποχούμενους, 
καλός φωτισμός και να γίνει μια ανά-
δειξη της περιοχής μέσα από το έργο 
αυτό. Δεύτερον, το γήπεδο του Παμβο-
χαϊκού, έχει γίνει εστία άθλησης για όλα 
τα παιδιά της περιοχής και όχι μόνο της 
Βόχας και σε αυτό συνέβαλε η επιτυχής 
πορεία του Παμβοχαϊκού της ομάδας 
βόλεϊ στη volleyleague. Δημιουργούνται 
πλέον νέες ανάγκες καθώς χρειάζονται 
νέες ρυθμίσεις ώστε γονείς και παι-
διά, αθλούμενοι να πηγαινοέρχονται με 
ασφάλεια παίρνοντας από έναν εθνικό 
δρόμο ιδιαίτερα δύσκολο αλλά να υπάρ-
ξουν και οι ευρύτερες ρυθμίσεις εξυπη-
ρέτησης του γηπέδου του Παμβοχαϊκού. 
Εκεί με τον ίδιο τρόπο με την εκπόνηση 
μελέτης από το δήμο αναλαμβάνουμε 
την προετοιμασία της κατασκευής ενός 
μεγάλου έργου που θα λύσει κι αυτό το 
πρόβλημα. Δηλαδή ο κόμβος Κουτρου-
μπή και οι ρυθμίσεις για το γήπεδο του 
Παμβοχαϊκού θα αποτελέσουν από τη 
νέα χρονιά δύο από τις σημαντικές πα-
ρεμβάσεις που θα κάνει η Περιφερειακή 
Ενότητα στην περιοχή του δήμου.

Ένα άλλο έργο που αφορά στην πε-
ριοχή της Βόχας είναι η ολοκλήρω-
ση της μελέτης του δρόμου Καλέντζι 
– Σπαθοβούνι, ο οποίος βρίσκεται σε 
κακή κατάσταση –είχε δεκαετίες να συ-
ντηρηθεί- και θα γίνει μια παρέμβαση 
ολοκληρωτικής συντήρησης ώστε να 
αποκατασταθούν οι προσβάσεις και τα 
επικίνδυνα φαινόμενα. 

Ένα άλλο σημαντικό έργο ΕΣΠΑ είναι 
ο δρόμος Νεμέα-Κούτσι-Στιμάγκα, μέχρι 
τα οινοποιεία που συναντάμε στην περι-
οχή της Στιμάγκας. Αυτός είναι μια κλα-
σική περίπτωση δρόμου εξυπηρέτησης 
κυρίως εμπορικής δραστηριότητας που 
προκύπτει από την πρωτογενή παραγω-
γή και μεταποιητική δραστηριότητα, είναι 
ένας δρόμος δηλαδή που συνδέει τους 
δρόμους του κρασιού και του σταφυλιού 
και τα οινοποιεία που υπάρχουν πάνω σ’ 
αυτό. Πρόκειται για συντήρηση και ανα-
βάθμιση του παλιού οδοστρώματος αλλά 
και για καινούργιες χαράξεις που κα-

ταργούν στροφές σε πάρα πολλά σημεία 
με σημαντικές απαλλοτριώσεις σε πάρα 
πολλά σημεία ώστε από τη Νεμέα μέχρι 
τη Στιμάγκα να υπάρχει ασφαλής και πιο 
γρήγορη κίνηση από ό,τι υπάρχει σήμε-
ρα. Θα είναι ένας δρόμος που θα εξυπη-
ρετήσει πάρα πολύ και τους παραγω-
γούς και τους μεταποιητές σε σχέση με 
την εμπορική κίνηση που δημιουργείται 
και φτάνει μέχρι το «Οινοποιείο Σεμέλη» 
τη Στιμάγκα. Το έργο είναι προϋπολο-
γισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι 
από τα πιο σημαντικά έργα κομβικά έργα 
του ΕΣΠΑ στο νομό και αναμένεται μετά 
τις 12 Ιουνίου που θα γίνει το δικαστή-
ριο που ορίσει τις τιμές μονάδας για τις 
απαλλοτριώσεις να προχωρήσουμε στη 
δημοπράτηση του έργου.

Ένας άλλος δρόμος είναι αυτός από 
Βοχαϊκό, Σουληνάρι, Χαλκί μέχρι Αρχαία 
Νεμέα. Είναι ένας υφιστάμενος δρόμος 
με τεράστια προβλήματα, ο οποίος είχε 
να συντηρηθεί μπορώ να πω δεκαετίες. 
Εκεί ήδη ξεκίνησε -εγκαταστάθηκε ο ερ-
γολάβος- μία μεγάλη εργολαβία συντή-
ρησης και αποκατάστασης του δρόμου 
προϋπολογισμού 800.000 ευρώ η οποία 
θεωρώ ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει 
ολοκληρωθεί.

Εξελίξεις έχουμε και με αλιευτικό κα-
ταφύγιο του Βραχατίου που εγκρίθηκε η 
οριστική μελέτη και παρελήφθη επισή-
μως από την οικονομική επιτροπή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αυτό ση-
μαίνει ότι πλέον είμαστε έτοιμοι για την 
τεχνική βάση του έργου, δηλαδή για την 
κατασκευή, των εκβαθύνσεων και όλων 
των έργων αυτών που προβλέπονται για 
την κατασκευή του αλιευτικού καταφυ-
γίου. Η μελέτη με βάση και τις ερευνητι-
κές γεωτρήσεις αλλά και την ουσιαστική 
εκτίμηση της περιοχής, προβλέπει ενι-
σχύσεις σε κάποια τεχνικά στοιχεία που 
υπήρχαν στο έργο. Εμείς ζητήσαμε και 
από το λιμενικό ταμείο και από υπουρ-
γείο Γεωργίας που είναι οι κύριοι του 
έργου, γιατί εμείς είμαστε οι επιβλέπο-
ντες, να προχωρήσουν πολύ γρήγορα 
στις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέ-

της και την οριστικοποίησή του ώστε να 
μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες 
του αλιευτικού καταφυγίου. 

Με το θέμα της διάβρωσης στο παραλι-
ακό μέτωπο της Βόχας, τι γίνεται; Υπάρ-
χει κάποιος σχεδιασμός για την αντιμε-
τώπισή του; 

Κοιτάξτε, μιλάμε για το φαινόμενο 
της διάβρωσης που είναι ό,τι χειρότερο 
έχει συμβεί στο νομό μας. Γίνονται πολ-
λές προσπάθειες αντιμετώπισης.  Η πιο 
σημαντική είναι η οριστικοποίηση του 
ερευνητικού προγράμματος του Εθνι-
κού Μετσοβείου Πολυτεχνείου με τον 
κ. Μουτζούρη, ο οποίος εδώ και πολλά 
χρόνια έχει παραδώσει μια μελέτη, πό-
ρισμα της επιστημονικής του δουλειάς 
που αφορά ένα σημαντικό μήκος της 
πληττόμενης ακτογραμμής. Η μελέτη 
έχει ανατεθεί από τη δεκαετία του ’90, 
κι είναι λογικό ότι: 1ον έχοντας το χαρα-
κτήρα ερευνητικού προγράμματος και 
όχι πλήρους και ολοκληρωμένης μελέ-
της υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα 
πρέπει να συμπληρωθούν και να επικαι-
ροποιηθούν. Υπάρχει δηλαδή μια σημα-
ντική δουλειά μέχρι να οριστικοποιηθεί 
αυτό που θα ονομάζαμε μελέτη με σύγ-
χρονες προδιαγραφές. 2ον υπάρχει μια 
τεράστια και σοβαρότατη επιστημονική 
αντιδικία με το χαρακτήρα των προτει-

νόμενων έργων κατά της διάβρωσης. 
3ον το φαινόμενο από την εποχή που 
μελετήθηκε από εκείνη τη μελετητική 
ομάδα έχει πάρει άλλη έκταση και άλλη 
ένταση και πλήττει πλέον τμήματα της 
ακτογραμμής που τότε δεν είχαν συμπε-
ριληφθεί. 4ον τα προτεινόμενα σε προϋ-
πολογισμό έργα είναι «θεόρατα» και δεν 
έχει η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 
και φοβάμαι και το κράτος μας σήμερα, 
τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τέτοιας 
έκτασης έργα, δηλαδή έργα σε προϋ-
πολογισμό άνω των 150 εκατομμυρίων 
ευρώ για ένα τμήμα της ακτογραμμής 
που πλήττεται. Εκεί εμείς έχουμε ζητή-
σει να υπάρξει μια ενιαία μελέτη με ένα 
σύνολο παρεμβάσεων και έργων για 
όλη την πληττόμενη ακτογραμμή. Γιατί 
η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει ότι 
όταν ένα έργο γίνεται τοπικά και απο-
σπασματικά το φαινόμενο μεταφέρεται 
ένθεν και ένθεν του έργου με μεγαλύ-
τερη ένταση και μεγαλύτερη δριμύτητα 
προκαλώντας καταστροφές και σε πε-
ριοχές που πριν δεν είχαν. Στο Βραχάτι 
υπάρχει κι ένα μεγάλο θέμα που αφορά 
τον παλαιό και τον νέο αιγιαλό κι άρα τις 
δυνατότητες που έχουμε παρεμβάσε-
ων, για τα συγκεκριμένα τμήματα δεν 
υπάρχει ώριμη μελετητική δουλειά που 
θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε έργα. 
Τώρα ωριμάζει μια κουβέντα που είχα-

με και με το δήμαρχο και με το τεχνικό 
του επιτελείο και στον προγραμματισμό 
μας υπάρχει ο προγραμματισμός, του-
λάχιστον για τα πλέον επικίνδυνα σημεία 
να υπάρξουν επουλωτικές δράσεις. Ήδη 
με πρωτοβουλία της Περιφερειακής 
Ενότητας ενεγράφη και ψηφίστηκε πί-
στωση 600.000 ευρώ για έργα επί της 
ακτογραμμής για όλη την ακτογραμμή 
της Κορινθίας. Ευελπιστούμε σε μία 
πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να μπο-
ρέσουμε να κάνουμε έργα επαρκή για να 
επουλώσουμε τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται από το φαινόμενο. 

Τέλος, να αγγίξουμε και λίγο το θέμα 
της ασφάλειας και της εγκληματικότητας 
στην Κορινθία…

Η Κορινθία αντιμετωπίζει ένα πολύ 
ειδικό και κρίσιμο πρόβλημα ασφάλει-
ας σημαντικότερο από άλλες περιοχές 
της χώρας εξαιτίας δύο δεδομένων: 
1ον η Κορινθία έχει μεταμορφωθεί σε 
κόμβο εγκληματικότητας, δεν έχουμε 
να κάνουμε με την αυτογενή στο νομό 
μας εγκληματικότητα αλλά έχουμε να 
κάνουμε με τη μεταφερόμενη από άλ-
λες περιοχές της χώρας, κυρίως το λε-
κανοπέδιο. 2ον υπάρχει μια δραματική 
υποστελέχωση εξαιτίας και του κέντρου 
λαθρομεταναστών που απασχολεί τε-
ράστιες αστυνομικές δυνάμεις για τη 
φύλαξή του ή για την αντιμετώπιση 
των περιστατικών που συμβαίνουν εκεί 
κάθε τρεις και λίγο. Αυτό που μπορώ 
να πω είναι ότι μιλώντας με τους αστυ-
νομικούς διευθυντές και υπεύθυνους 
για την ασφάλεια στο νομό μας, έχω 
δει ότι όλοι έχουν καταβάλει φιλότιμες 
προσπάθειες. Ειδικά ο νυν αστυνομικός 
διευθυντής ο κ. Κολαΐτης που γνωρίζει 
τα πράγματα από μέσα θα έλεγα, γιατί 
έχει μακρόχρονη θητεία στο νομό μας 
και πλήρη εμπειρία, έχει ενεργοποιήσει 
όλες τις δυνάμεις που μπορεί να διαθέ-
σει στην αντιμετώπιση της καθημερινής 
εγκληματικότητας. Δεν επαρκούν όμως 
ούτε οι δυνάμεις ούτε τα μέσα που έχει 
στη διάθεσή του. Εμείς έχουμε κάνει και 
γραπτό υπόμνημα στο υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης, ότι χρειάζεται η ενίσχυση 

των δυνάμεων ασφάλειας, της Αστυνο-
μίας στο νομό μας, διότι ο νομός μας έχει 
εισαγόμενο έγκλημα, είναι κόμβος, δυ-
στυχώς, ακόμη και στην εγκληματικότη-
τα και αυτό πρέπει να το εντοπίσουν ως 
χαρακτηριστικό της περιοχής και να το 
αντιμετωπίσουν ανάλογα. 

Με το θέμα της διαχείριση των απορριμ-
μάτων, τι γίνεται;

Είναι αλήθεια ότι παραλάβαμε από 
άποψη διαχείριση των απορριμμάτων 
τη τελευταία σε θέση περιφέρεια της Ελ-
λάδας και της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή 
είναι σε εξέλιξη ο διεθνής δημόσιος δια-
γωνισμός για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
με στόχο το 2013 να έχει ολοκληρωθεί 
η διαγωνιστική διαδικασία και να έχουμε 
καταλήξει στον ανάδοχο. Η πρωτοτυπία 
αυτής της διαδικασίας είναι ότι ο ανά-
δοχος που θα αναλάβει το τελικό έργο 
της διαχείρισης θα αναλάβει και την 
ενδιάμεση λύση. Σήμερα, η διαχείριση 
των απορριμμάτων είναι στα χέρια των 
δήμων που μέσω των ΦΟΣΔΑ οφείλουν 
να υλοποιήσουν τον περιφερειακό σχε-
διασμό. Υπάρχουν τεράστιες αδυναμίες 
απόλυτα εξηγήσιμες. Γι’ αυτό αυτή τη 
στιγμή έχει επιλεγεί η λύση της συνέρ-
γειας, της συστηματικής συνεργασίας 
Περιφέρειας και δήμων ώστε να υπάρ-
χουν κάποιες άμεσες λύσεις ειδικά τους 
θερινούς μήνες. Η ιστορία των ΧΑΔΑ έχει 
τελειώσει, η πρώτη και σημαντικότερη 
συνιστώσα της άμεσης παρέμβασης είναι 
η ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Είστε αισιόδοξος για το μέλλον; 
Είμαι πιο αισιόδοξος τώρα από ό,τι 

ήμουν πριν από δύο χρόνια διότι έχουν 
αρχίσει τα έργα, η απορροφητικότητα 
πολλαπλασιάζεται, τελείωσε η φάση της 
προετοιμασίας και είμαστε στη φάση της 
υλοποίησης, στα πλαίσια των δυνατο-
τήτων της η Περιφέρεια εξαντλεί κάθε 
διαθέσιμο πόρο που αυτή τη στιγμή αρ-
χίζει να πέφτει στην αγορά, επομένως, 
νομίζω πως στο επίπεδο της Αυτοδιοί-
κησης μπορούμε τώρα να είμαστε πιο 
αισιόδοξοι.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠρΟΣΦΟρεΣ ΣτΟ ΠΛΥΣιμΟ τΟΥ αΥτΟΚινΗτΟΥ ΣαΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

τσιπουράδικο

ΠεζΟΔρΟμΟσ ζεΥγΟλατιΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

τηλ. 6977 201077 (Βορινιώτης Μηνάς)

από τις 10 το πρωί

µε ποικιλία ουζοµεζέδων & θαλασσινών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Για μια ακόμα φορά τα πασχαλινά έθιμα 

ζωντάνεψαν την πλατεία Mπολατίου!!! Πολλά 
μπράβο στο Θύμιο Κουΐνη, τον Σωτήρη Λιού-
λια, το Σωτήρη Πούλο και τον Φάνη Δημάκη 
για την ετοιμασία!!! Μπράβο πολλά αξίζουν και 
στη Μαρινότα Αναστασίου τη Μαρία Φαρμάκη 
την Ειρήνη Χατζηκιρλή και το Θάνο για τη λήψη 
βίντεο και εικόνων στους μικρούς με τους πυ-
ροσβεστήρες και στα μέλη της Νέας Διάπλασης 
που δούλεψαν για την προετοιμασία και τις ρί-
ψεις στις μικρές φούσκες καθώς και σε όλους 
που βοήθησαν με κάθε τρόπο!!! Άντε και του 
χρόνου με υγεία!!!

Η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡ-
ΤΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Απριλίου ο Σύλλο-
γος Τερψιχόρη, συμμετείχε στις επετειακές εκ-
δηλώσεις της Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου, 
προς τιμή της ηρωϊκής έξόδου των ελεύθερων-
πολιορκημένων (τη νύχτα του Σαββάτου του 
Λαζάρου με ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, 
μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου του 1826).

Ντυμένοι με παραδοσιακές στολές και κρα-
τώντας το λάβαρο της Τερψιχόρης, τα μέλη της 
αποστολής παρήλασαν στους δρόμους της Ιερής 
Πόλης αποτίωντας φόρο τιμής στους ήρωες του 
1826.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέντε Μετάλλια στους 
Παμπελοποννησιακούς

Στις 13 Απριλίου στο Στάδιο της 
Τρίπολης πραγματοποιήθηκε το Δια-
συλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου κα-
τηγορίας Παίδων – Κορασίδων για 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Στους αγώνες αυτούς -όπου συμ-
μετείχαν 550  αθλητές-τριες από 
35 συλλόγους- πιστοποιώντας για 
πολλοστή φορά την κυριαρχία του 
στον χώρο του Στίβου, ο Α.Γ.Σ. Άπις 
Ζευγολατιού κατέκτησε 5 Μετάλλια: 
1 χρυσό 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Οι 
αθλητές και οι αθλήτριες του Α.Γ.Σ. 
Άπις που διακρίθηκαν είναι οι εξής: 
ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ος 
στα 200μ. με επίδοση  24”.01   και 
2ος στα 100μ. με επίδοση 11”.56, 
ΠΕΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2η στα 3000μ.  
με επίδοση 14΄.25”.03   και ΛΕΚΚΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3η στα 100μ με επί-
δοση 12”.96    και 3η στα 200 μ. με 
επίδοση  27”.34

Ασημένιες οι κορασίδες 
στην Πάτρα 

Με τη συμμετοχή 500 αθλητών 
- τριων απο 80 συλλόγους της Πε-
λοποννήσου - Ιονίων Νήσων και 
Δυτικής Ελλάδας διεξήχθη το Σαβ-
βατοκύριακο 11-12/5/2013 στη Πά-
τρα  το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Ανδρών-Γυναικών.

 Στους αγώνες συμμετείχε και ο 
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού με ολιγομε-
λή και  σχετικά άπειρη ομάδα λόγω 
οικονομικών δυσκολιών. Η συμμε-
τοχή θεωρείται πετυχημένη διότι αν 
και συμμετείχε με μικρούς ηλικιακά 
αθλητές κατόρθωσε να διακριθεί. 
Η ομάδα 4Χ100μ. Γυναικών αν και 
αποτελείται εξολοκλήρου από Κο-
ρασίδες κατόρθωσε όχι μόνο να πά-
ρει το Ασημένιο Μετάλλιο αλλά και 
να πιάσει και το υψηλό όριο που της 
δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται την 
διάκριση και γιατί όχι την κορυφή 
των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 
όλων των κατηγοριών.

 Οι αθλητές του Α.Γ.Σ. Απις Ζευ-
γολατιού που μπήκαν στην οκτάδα 
είναι οι εξής :
• 4 Χ 100 μ. Γυναικών Α.Γ.Σ. Απις 

Ζευγολατιού με τις  Τσέλικα Μ. - 
Λέκκα Α. - Γεωργίου Β. - Βενέτη 
Μ.   2η θέση (ασημένιο μετάλλιο) 
με χρόνο 51''.07

• Χατζηπαππάς Χρήστος 2ος στα 
200 μ. με 23''.42       και 6ος στα 
100μ. με 11''.55

• Γεωργίου Βίκυ 2η στα 200μ με 
26''.92

• Λέκκα Αναστασία 4η στα 100μ. με 
13''.03 και 4η στα 200μ. με 27''.13 
και

• Βενέτη Μαρίνα 8η στα 100μ. με 
13''.35.

Πικρία από το Δ.Σ. 
για τη μη υποστήριξη

Είναι αλήθεια ότι ο ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟ-
ΛΑΤΙΟΥ έχει καταγράψει στην ιστο-
ρία του μεγάλες επιτυχίες και ωραί-
ες νίκες που γέμισαν με περηφάνια 
όλους μας και έφτασαν το όνομα της 
Βόχας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της χώρας μας. Ο ΑΠΙΣ όπως και 
οι άλλες ομάδες της περιοχής μας 
που τυγχάνουν πανελλήνιας ανα-
γνώρισης, αποτελεί ένα κεφάλαιο 
προβολής και διαφήμισης του τόπου 
μας που πρέπει να ενισχυθεί και να 
προσεχθεί ιδιαίτερα από την δημο-
τική αρχή, τους επιχειρηματίες αλλά 
και όλον τον κόσμο της Βόχας. Δυ-
στυχώς, φαίνεται πώς αυτό δε συμ-
βαίνει κι έτσι το Δ.Σ. του συλλόγου 
προέβη σε μία ανακοίνωση γεμάτη 
πικρία, για το γεγονός ότι τα πενιχρά 
οικονομικά του στερούν από τους 
αθλητές τη δυνατότητα συμμετοχής 
σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Η 
ανακοίνωση αναφέρει: "Με το τέλος 
των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων 
φέτος δεν θα κάνουμε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.Το ότι καταφέραμε 
λόγω οικονομικών δυσκολιών να δώ-
σουμε ΠΑΡΩΝ σε όλα τα Διασυλλογι-
κά Πρωταθλήματα αυτό από μόνο του 

είναι για μας ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Αυτό οφεί-
λεται αποκλειστικά και μόνο στους 
προπονητές μας Σκούπα Παναγιώτη 
και Παπαδά Μαρίνα τους οποίους και 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ..

Είναι γεγονός ότι ο ΣΤΙΒΟΣ με τον 
ΑΠΙΣ έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες 
επιτυχίες απ'όλα τα αθλήματα στην 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ.Μα ο Στίβος σαν άθλημα 
δεν έχει την ΠΡΟΒΟΛΗ που προσ-
δοκά ο ΧΟΡΗΓΟΣ αλλά ούτε και τους 
οπαδούς που αναζητά ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. 

Σειρά τώρα έχουν τα Πανελλή-
νια Πρωταθλήματα στα οποία έχουν 
προκριθεί αρκετοί αθλητές μας  και 
με πολλες δυνατοτητες για διακριση 
αλλά διεξάγονται στις ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΣΧΗ-
ΜΑΤΑΡΙ-ΑΘΗΝΑ.

Πέρσυ χωρίς την οικονομική βοή-
θεια κανενός αν και ζητήθηκε - εξαίρε-
ση αποτελούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα και Ραχα-
νιώτης Νίκος τους οποίους και ευχα-
ριστούμε ξανά - δεν τα καταφέραμε να 
συμμετάσχουμε εκτός απο το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
που διεξήχθη στο Ο.Α.Κ.Α. στο οποίο 
και κατακτήσαμε την 7η θέση.

 Φέτος... λέτε να ευαισθητοποιηθεί 
κανένας... ίσως ο Δήμος... ίσως κά-
ποιος φορέας... ίσως κάποιοι χορη-
γοί... ίσως κάποιο φίλοι... ΊΔΩΜΕΝ.

  Αγαπητοί φίλοι 
πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτά 

τα παιδιά να συμμετάσχουν στους 
αγώνες ώστε να τους δώσουμε την 
ευκαιρία να κυνηγήσουν και ίσως να 
πραγματοποπιήσουν το όνειρό τους.

Το  Δ. Σ."
Εμείς, ως εφημερίδα, δεν μπο-

ρούμε παρά να τονίσουμε την ανά-
γκη να στηριχθεί με κάθε δυνατό 
τρόπο και αυτό το αθλητικό σωμα-
τείο που εκτός από το γεγονός ότι 
δίνει υγιή και δημιουργική διέξοδο 
στα παιδιά μας, προβάλλει τον τόπο 
μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Πρέπει με κάθε μέσο ο δήμος να 
σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης 
στις προσπάθειες που τόσα χρόνια 
γίνονται από λιγοστούς και φιλότι-
μους ανθρώπους που στηρίζουν την 
ομάδα του ΑΠΙ.

Πλούσια συγκομιδή μεταλλίων για τον ΑΠΙ
Σημαντικές διακρίσεις στα διασυλλογικά πρωταθλήματα Τρίπολης και Πάτρας

Απαραίτητη η βοήθεια όλων για να στηριχθεί η ομάδα και να συμμετάσχει στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου μας, θα 
πραγματοποιήσουν εξαήμερη εκδρομή στην Αι-
δηψό από 17 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου 2013.  

Πρόγραμμα Εκδρομής:
• Αναχώρηση από τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου μας 

στις 17 Ιουνίου. 
• Επιστροφή στα Κ.Α.Π.Η. την 23 Ιουνίου.

Τιμή πακέτου ανά άτομο : 150 € μόνο για τα 
μέλη των Κ.Α.Π.Η.

Η τιμή περιλαμβάνει :
• Διαμονή στο “Avra Spa Hotel” 4 αστέρων σε 

δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια.
• Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ.
• Μεσημεριανό γεύμα το οποίο περιλαμβάνει:

Σαλάτα ανά δύο (2) άτομα, Επιλογή γεύματος 
σε λαδερό ή κρεατικό, Επιδόρπιο - ρυζόγαλο ή 
γιαούρτι ή ζελέ - το οποίο μπορεί να μεταφερ-
θεί το βράδυ.
• Καθημερινό spa στην πισίνα του ξενοδοχεί-

ου. Πισίνα με υδρομασάζ και με θερμό ιαμα-
τικό νερό.
Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή καθημερι-

νά στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας έως την Παρα-
σκευή 31 Μαΐου 2013. Για ένα μέλος το πακέτο 
της εκδρομής θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η κλήρωση θα 

γίνει στο λεωφορείο.
Προαιρετικά : Το Σάββατο 22 Ιουνίου θα 

πραγματοποιηθεί βραδιά με ζωντανή μουσική 
και φαγητό στην παραλία του ξενοδοχείου. Τιμή 
συμμετοχής 10 € το άτομο.

Πληροφορίες για το ξενοδοχείο :
Διαθέτει : Πισίνα με υδρομασάζ κλπ, Οργανω-

μένη πλαζ με ομπρέλες και ξαπλώστρες, Καφέ 
– μπαρ πάνω στην θάλασσα, Σάουνα, Ατομικά ια-
ματικά μπάνια, jaccuzi 1-2 θέσεων, Προγράμμα-
τα αισθητικής, Spa, Massage, Περιποίηση προ-
σώπου και σώματος, Κλιματιζόμενα δωμάτια με 
τηλεόραση – ψυγείο – μίνι μπαρ – στεγνωτήρα 
μαλλιών – ιντερνετ και άνετες βεράντες.  

Σημείωση:
1) Όλοι οι εκδρομείς θα πρέπει να βρίσκονται 

στα Κ.Α.Π.Η. δέκα (10) λεπτά νωρίτερα από 
την ώρα αναχώρησης.

2) Η εκδρομή ισχύει μόνο για τα μέλη των 
Κ.Α.Π.Η.

3) Ισχύει σειρά προτεραιότητας στην επιβίβαση 
στα λεωφορεία ανάλογα με την σειρά δήλω-
σης συμμετοχής.     

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίγο πριν αρχίσει ο τελικός, ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε την 
εξής δήλωση: "Επαναλαμβάνω ότι 

το ποδόσφαιρό μας έχει χορτάσει 
από εχθρούς και Εφιάλτες. Αυτό 
που του λείπει είναι άνθρωποι που 
θα το αγαπήσουν, θα επενδύσουν 

σε αυτό με πράξεις και θα το πάνε ψη-
λότερα".

 Όταν τελείωσε το ματς, ο Δημήτρης Μπάκος 
του Αστέρα Τρίπολης, είπε στην κάμερα: "Σήμε-
ρα δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Κέρδισε η αλητεία. 
Μιλάμε για τον αλήτη Γιάχο. Ο Γιάχος ο αλήτης 
κέρδισε. Αυτός και η αλητοπαρέα του. Είναι βρώ-
μικο το ποδόσφαιρο...".

 Έχω μια απορία οι κύριοι   Μπάκος και  Καϋμε-
νάκης που τα χώσανε φόρα παρτίδα σε Γιάχο και 
λοιπούς, δεν το αγαπάνε το ποδόσφαιρο; Δεν θέ-
λουνε το καλό του; Δεν επενδύουν σε αυτό; Δεν 
βάζουν  λεφτά; Είναι εχθροί του ποδοσφαίρου;

Το αφεντικό του Ολυμπιακού, στη διαχρονική 
πλέον αντιπαράθεσή του με τον Γιάννη Αλαφού-
ζο, έχει θεμελιώσει και υποστηρίζει την εξής τε-
τράγωνη λογική: Όποιος βάζει λεφτά στο ποδό-
σφαιρο (όπως ο ίδιος) έχει πάντα δίκιο. Όποιος 
δεν βάζει (σαν τον Αλαφούζο) έχει πάντα άδικο. 
Εξ ου, ότι το ''ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από επεν-
δυτές και όχι από εχθρούς .

Ιδού όμως που φωνάζουν για αλητείες και 
βρωμιές παράγοντες όπως οι Μπακοκαϋμενάδη-
κες. Που αποδεδειγμένα βάζουν λεφτά στην μπά-
λα. Δεν υπήρχε καν στον ποδοσφαιρικό χάρτη ο 
Αστέρας Τρίπολης. Στο τοπικό Αρκαδίας έπαιζε, 
άντε και μέχρι τη Δ' Εθνική. Και μέσα σε εννέα 
χρόνια κατάφερε, όχι μόνο να σταθεροποιηθεί 
στην Σούπερλίγκ, αλλά να γίνει η τρίτη δύναμη 
μετά από Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ.

Και ήταν τυχερό το ποδόσφαιρο που το Σάββα-

το βράδυ στο ΟΑΚΑ ήταν ο κόσμος του Αστέρα. 
Οπαδοί χωρίς αρρωστημένο φανατισμό. Αν ήταν 
οποιασδήποτε άλλης ομάδας στη φάση του Μα-
νιάτη, που την έκαναν γαργάρα Γιάχος-Τριτσώ-
νης, θα είχαν μπουκάρει μέσα.

Ακόμα και η <<Παράγκα>> που λεγανε σε τε-
λικό σήκωνε λευκή σημαία. Κύρηττε ανακωχή. 
Τι θα γινόταν δηλαδή αν ο Γιάχος έδινε αποβολή 
και πέναλτι στη φάση του Μανιάτη; Θα χανότανε 
ο κόσμος; Το πολύ πολύ να έχανε το κύπελλο ο 
Ολυμπιακός. Σιγά  τον πολυέλαιο ο κόσμος τού 
Ολυμπιακού δεν θέλει τέτοιους τίτλους.  

 Και όμως. Και ο Γιάχος και ο Τριτσώνης τρό-
μαξαν μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Επειδή 
πάντα στην Ελλάδα η διαιτησία είναι με τον ισχυ-
ρό. Μπορεί οι διαιτητές να δείχνουν μαγκιά και 
νταηλίκι όταν βγάζουν κόκκινες κάρτες ή όταν 
δείχνουν τρέχοντας την άσπρη βούλα, αλλά είναι 
τα πλέον φοβισμένα ανθρωπάκια. Τρέμουν μην 
τυχόν και χάσουν την σφυρίχτρα τους. Και επει-
δή την σφυρίχτρα δεν μπορεί να τους την πάρει 
κανένας Αστέρας Τρίπολης στην κρίσιμη στιγμή, 
θα πάνε με τον ισχυρό. Με αυτόν που έχει δύ-
ναμη. Εξ ου και τα κλάματα του Γιάχου μετά το 
ματς όταν έκλαιγε με λυγμούς, "κατέστρεψα την 
καριέρα μου". Την καριέρα του ήταν που σκέφτη-
κε μπροστά στο ενδεχόμενο ότι θα τον φάνε, όχι 
γιατί στέρησε από τον Αστέρα Τρίπολης το πεναλτι 
ίσως και το κύπελλο . Κάπως έτσι το μεγάλο ψάρι 
τρώει το μικρό.

Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο δεν αρκείται 
μόνο στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση 
του κυπέλλου και του νταμπλ.  Μάγκας θα ήταν ο 
Μαρινάκης  και θα βουλωνε στοματα  αν έβγαινε  
μετα το παιχνίδι και δήλωνε  φόρα παρτίδα ότι η 
φάση του Μανιάτη ήταν αποβολή και πέναλτι. Για 
να δείξει την ανωτερότητά του, που δεν έδειξε 
μέσα στο γήπεδο!

ΕΔΕΙΞΕ ΦΡΕΣΚΑΔΑ
 Η λακωνική δήλωση του Μαρίνου Ουζουνίδη 

μετά το  παιχνίδι τα λέει όλα: «Δεν είμαστε έτοιμοι 
για το μπαράζ. Δίκαια μας κέρδισε ο Παναθηναϊ-
κός». Σωστός και ειλικρινής ο κόουτς της Ξάνθης. 
Σαφώς πιο έτοιμος, πιο φρέσκος και πιο αποφα-
σιστικός ο Παναθηναϊκός εύκολα έφτασε στο τε-
λικό 3-0. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι να 
μην πάρουν την σχετική αδειοδότηση τα Γιάννινα 
από την ΟΥΕΦΑ και να παίξει αυτός στην προσε-
χή σεζόν στην Ευρώπη. Το ερώτημα όμως είναι, 
θα πάρει και ο ίδιος την άδεια από την ΟΥΕΦΑ; 
Θα καταφέρει να πληρώσει και να ξεχρεώσει τις 
υποχρεώσεις που έχει;

 Εν πάση περιπτώσει, αγωνιστικά ο Παναθηνα-
ϊκός ήταν βελτιωμένος. Πέρα από την φρεσκάδα 
και τις δυνάμεις που είχαν οι παίκτες του, παρου-
σίασε και ένα καινούργιο στοιχείο στο παιχνίδι 
του, που μέχρι τώρα ήταν άγνωστο γι' αυτόν. Σε 
κάθε επίθεση που έκανε, έβαζε πολλούς παίκτες 
μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Εκεί οφείλονται οι 
πολλές ευκαιρίες που έκανε, καθώς και το ευρύ 
3-0. Για πρώτη φορά είχαν και τα χαφ του πατή-
ματα μέσα στην περιοχή.

 Η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Μπαρμπαρούσης. 
Ενώ μέχρι τώρα έδειχνε ένα σχολιαρόπαδιο, δει-
λό και αδύνατο μέσα στο γήπεδο,  ήταν μεταμορ-
φωμένος. Δύναμη, θράσος, τσαγανό, ταχύτητα 
και καλά τεχνικά στοιχεία. Περιμένω να δω, αν 
αυτή η εξέλιξη συνεχιστεί και τη νέα σεζόν. Βελ-
τιωμένος ήταν και ο άλλος πιτσιρικάς, ο Λαγός, 
που έπαιξε στη φυσική του θέση, σαν κόφτης 
στο κέντρο. Και για πρώτη φορά από τότε που 
ήρθε στον Παναθηναϊκό έδειξε ηγετικά στοιχεία 
ο Ζέκα. Ηταν σαν να πήρε αυτός στους ώμους 
του όλη την ομάδα. Εξαιρετικό το γκολ που πέ-
τυχε ο Φιγκερόα, αλλά εγώ εξακολουθώ να έχω 
πολλούς ενδοιασμούς για τον Αργεντινό σέντερ 
φορ. Αυτή η εικόνα του συγκαμένου στα μπούτια 
που δείχνει όταν τρέχει, με γεμίζει αμφιβολίες για 
την τωρινή του ποδοσφαιρική αξία. Ναι, μεν, ξέ-
ρει το τόπι, αλλά όταν τρέχει, πάει σαν τον «πάω-
δεν πάω». Στα δύσκολα και σοβαρά παιχνίδια δεν 
βγαίνει έτσι η δουλειά.

 
                                           Ο Βίγια

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Φ.Π ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ!

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ:
Μεγάλες επιτυχίες και κοινωνικό έργο

Το Σαββατοκύριακο 27-28 Απριλίου διεξήχθη 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η τελική φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανί-
δων στην επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ).  
Η ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βόχας 
αποτελούμενη από τους Σιαπκαρά Πέτρο, Σίαχο 
Νίκο, Σωτηρίου Νίκο, Παμβουξόγλου Ανδρέα και 
με προπονητή τον Λουμπομίρ Γκεοργκίεφ μετά 
από συναρπαστικούς αγώνες και εντυπωσιακές 
ανατροπές κατέλαβε την 3η θέση στην Ελλάδα και 
το χάλκινο μετάλλιο.

Για να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη νίκη η ομάδα 
της Ε.Α. Βόχας νίκησε στους ομίλους τους Α.Ο. 
Καρέας (με σκορ 3-1) , Καβάλα (3-0) και ηττήθηκε 
από την Α.Σ. Πρόοδος Νέου Βουτζά (3-1), τερμα-
τίζοντας στη 2η στον όμιλο. Στην οχτάδα κέρδισε 
το μεγάλο φαβορί Άρη Νίκαιας (3-2).

Ο Πέτρος Σιαπκαράς σημείωσε δύο νίκες, μία 
επί του Σταύρου Βρεττάκου και μία επί του διεθνή 
Μιχαηλίδη Ηλία, φτάνοντας έτσι στο καθοριστικό 
παιχνίδι του διπλού, όπου θα έκρινε τον νικητή 
της αναμέτρησης. Εκεί το δίδυμο Σιάχος-Σωτη-
ρίου κατέβαλε μετά από εξαιρετική εμφάνιση το 
δίδυμο Βρεττάκο-Τσεντεκίδης, ανατρέποντας 
όλα τα προγνωστικά! Με αυτό τον τρόπο η ομάδα 
μας προκρίθηκε στον ημιτελικό.

Στον ημιτελικό ηττήθηκε από την ομάδα του 
Ταύρου (3-1) και έτσι κατέκτησε το χάλκινο με-
τάλλιο. Η μεγάλη αυτή επιτυχία της Ε.Α. Βόχας 
συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του συλλόγου 
στα πανελλήνια πρωταθλήματα που πέρσι είχε 
κατακτήσει την 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα παίδων και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο 
τρόπο την μεθοδική και οργανωμένη δουλειά που 
γίνεται στο σύλλογο.

Πρώτη θέση για τον Σιαπκαρά
Την Δευτέρα 29/4 ο αθλητής του συλλόγου Σι-

απκαράς Πέτρος κατέκτησε την 1η θέση και το 
χρυσό μετάλλιο στον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Εφήβων-Νεανίδων στο αγώνισμα του διπλού 
εφήβων με συναθλητή τον Κωνσταντίνο Σγουρό-
πουλο.

Η Ε.Α. Βόχας με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε 
όλους όσοι βοήθησαν την ομάδα σε αυτή τη δύ-
σκολη, αλλά νικηφόρα πορεία της, τη διοίκηση, το 
Δήμο, τους χορηγούς και όλο τον κόσμο της.

Χρυσό στην κοινωνική προσφορά
Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Βόχας συνεχίζο-

ντας  το κοινωνικό της έργο και μετά από συμφω-
νία με το Χαμόγελο του Παιδιού {Παραρτ. Κορίν-
θου} δέχεται καθημερινά παιδιά από το Χαμόγελο 
του Παιδιού και με την καθοδήγηση του προπονη-
τή της ομάδος μας Λουμπομήρ Γκεοργκιεφ προ-
πονούνται στο πινγκ-πονγκ.

Συγχαρητήρια από το δήμαρχο
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας συγχαίρει τους αθλη-

τές για την επιτυχία τους, τον προπονητή, το Δ.Σ 
του Συλλόγου και όλους όσους στηρίζουν την 
ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βόχας υλι-
κά και ηθικά και εύχεται οι επιτυχίες να συνεχι-
στούν και στο μέλλον. 

Επίσης θέλει να συγχαρεί για μία ακόμη φορά 
το Δ.Σ του Συλλόγου για το κοινωνικό έργο που 
επιτελεί  καθώς δέχεται καθημερινά παιδιά από το 
Χαμόγελο του Παιδιού όπου με την καθοδήγηση 
του προπονητή της ομάδας Λουμπομήρ Γκεοργκι-
έφ προπονούνται στο πινγκ πονγκ.

μικρεσ αγγελιεσ
ΠαιΔαγΩγΟσ Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτή-
των δημιουργίας και έκφρασης αναλαμβάνει σε πολύ 
προσιτές τιμές τη διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυ-
χαγωγία των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 
6981 056778, Αργυρώ. 
αγιΟγραΦΟσ παραδίδει κρητική τεχνική,  τοιχογρα-
φία, επτανησιακή και ρωσική. Μαθήματα μεμονωμένα 
και ομαδικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 
6940-849727, κ. Σφακιανάκη. 
ΒρεΦΟΝΗΠιΟκΟμΟσ ετών 34 αναλαμβάνει 
την δημιουργική φύλαξη παιδιών κάθε ηλικίας!!!!! 
Τηλ.6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
κατΟχΟσ PROFICIENCY Αγγλικής γλώσσας και 
ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα  Αγγλικών  σε λογικές τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-
ΚΙΑΤΟ!!! ΤΗΛ. 6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠαραΔιΔΟΝται μαΘΗματα ελεύθερου και 
γραμμικού σχεδίου. Προετοιμασία για τις εξετάσεις. 
Νίκος Ιωαννίδης. Τηλ. 6945 875655
εΝΟικιαζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 
τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμαν-
ση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος  χώρος στάθ-
μευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πλη-
ροφοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.
εΝΟικιαζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο στην 
πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
6948738271 κ’ 2742-0-33453.
εΝΟικιαζεται τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμαν-
ση στο Συνοικισμού Βέλου. τηλ. 27420 33972.
εΝΟικιαζεται 3άρι ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση 
στο Ζευγολατιό δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Προ-
σιτή Τιμή. Τηλ.: 27410-54000, κιν. 6974-760765.
εΝΟικιαζεται 2άρι, 65 τ.μ. στην περιοχή Σαϊτέικα 
στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
εΝΟικιαζεται 2άρι, στην Πουλίτσα φουλ επιπλω-
μένο. Τηλ. 6944 730 430
ΠΩλειται στο Ζευγολατιό μονοκατοικία διώροφη 
ημιτελής στο κέντρο του χωριού, πλησίον του Δημο-
τικού Σχολείου. Τηλ. 6946 857015
ΠΩλειται στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 1550 τ.μ επί της 
Π.Ε.Ο κατάλληλο για κάθε χρήση. Έχει 13 μέτρα πρό-
σοψη στον κεντρικό δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. 6972300174
ΠΩλειται λόγω συνταξιοδότησης, κατάστημα με 
υλικά επεξεργασίας μαρμάρου και είδη κοιμητηρίου, 
στο Βέλο επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών-Πα-
τρών. 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

ΔωρΕαν ΜΙΚρΕΣ αΓΓΕΛΙΕΣ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,

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

Χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 
και "χρυσό" στην προσφορά στο "Χαμόγελο του Παιδιού"!

ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Στην Α2 κατηγορία Κορινθίας θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός Άσσου και ο ΑΟ 

Ζευγολατιού αφού κατάφεραν να διασφαλίσουν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα στην Β2 κατηγορία. Το 
πρωτάθλημα κλείνει επίσημα το Σαββατοκύριακο 18-19 Μαΐου και αναμένεται να οριστικοποιηθεί η 
τρίτη θέση που οδηγεί σε μπαράζ πρόκρισης.
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Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Από πολλές δεκαετί-
ες έχει αποδειχθεί χωρίς 
αμφιβολία ότι η υψηλή 
συγκέντρωση χοληστε-
ρόλης συνδέεται άμεσα 
με τη δημιουργία αθηρω-
ματικών πλακών, αθηρο-
σκλήρωσης και συνεπώς 
οδηγεί σε ανεπιθύμητα 
καρδιαγγειακά συμβά-
ματα, δηλαδή στεφανιαία 
επεισόδια, αγγειακά εγκε-
φαλικά επεισόδια, νεφρική 
δυσλειτουργία κτλ. Έτσι, 
οργανώθηκε ένας αγώ-
νας καταπολέμησης της 
υπερχοληστερολαιμίας, 
με χρήση φαρμάκων, δι-

αιτητικών παρεμβάσεων και άλλων μεθόδων, ένας 
αγώνας που δεν συνεπικουρείται από το σύγχρονο 
τρόπο ζωής με τα έτοιμα και γρήγορα γεύματα, την 
καθιστική συνήθεια και την ως πρότινος ευμάρεια 
που επικρατούσε.

Τι είναι όμως η χοληστερόλη και πώς μπορεί να 
αυξάνεται στο αίμα μας χωρίς να μπορούμε να την 
πολεμήσουμε; Τι είναι αυτό που την κάνει ξεχωρι-
στή; Η απάντηση είναι ότι προσλαμβάνεται από τις 
τροφές, αλλά γεννάται και από τον οργανισμό μας, 
και οι επιπλέον ποσότητες πρέπει να μεταβολιστούν 
και να γίνουν ανίκανες να δημιουργήσουν αθηρω-
ματικές πλάκες. Και στο σημείο αυτό πρέπει να το-
νιστεί ότι μόνο το ήπαρ(συκώτι) και οι ενδοκρινείς  
ιστοί έχουν τη δυνατότητα να μεταβολίσουν τη χο-
ληστερόλη.

Είναι γνωστή επίσης η αδρή και κατά συγγραφι-
κή άδεια διάκριση μεταξύ ″κακής″(LDL) και ″κα-
λής″(HDL) χοληστερόλης ,που έχει να κάνει με την 
σχετική πυκνότητα  των σωματιδίων και οι μηχανι-
σμοί δράσης τους εκφεύγουν του παρόντος. Σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες οδηγίες λοιπόν η ελάττωση 
της LDL(όπως και των τριγλυκεριδίων)  αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο της θεραπείας της υπερλιπιδαι-
μίας,  ενώ η αύξηση της HDL δεν αποτελεί στόχο 
της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι η αυξημένη τιμή 

της συνδέεται με ελάττωση του κινδύνου άσχημων 
συμβαμάτων. 

Κι αν για τη μείωση της ″κακής″ χοληστερόλης 
η φαρμακευτική θεραπεία είναι τις περισσότερες 
φορές αναγκαία, για την αύξηση της ″καλής″ η απο-
τελεσματικότερη θεραπεία είναι υγειινοδιαιτητική, η 
άσκηση και η απώλεια βάρους και η διακοπή του 
καπνίσματος. Έχει δειχθεί λοιπόν σε παγκόσμιες με-
λέτες ότι η ελάττωση της LDL σε τιμές κάτω των 
130mg/dl, σε στεφανιαίους δε και υψηλού καρδιαγ-
γειακού κινδύνου ακόμη και σε επίπεδα κάτω των 
70mg/dl ελαττώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και 
τα συμβάματα σε σημαντικό βαθμό. Αλλά και η αύ-
ξηση της HDL σε επίπεδα άνω των 40-45mg/dl συ-
νοδεύει μείωση των στεφανιαίων και εγκεφαλικών 
επεισοδίων.

Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στην καλή χολη-
στερόλη, για να επισημάνουμε δύο παραμέτρους 
που την καθιστούν σημαντική: η πρώτη είναι ότι η 
HDL εκτελεί τη λειτουργία της ανάστροφης μετα-
φοράς της χοληστερόλης, δηλαδή το αμαξάκι που 
βρίσκει την υπεράριθμη χοληστερόλη και την επι-
στρέφει πίσω στο ήπαρ για να μεταβολιστεί…χωρίς 
να καταστρέφει τίποτα, βοηθά τον οργανισμό να λει-
τουργήσει φυσιολογικά. Και επιπρόσθετα , διαθέτει 
σημαντικές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες στην υπηρεσία των αγγείων.

 Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι η αύξηση της 
επιτυγχάνεται με τη διακοπή του καπνίσματος, με 
την άσκηση και τη δίαιτα, την απώλεια βάρους. Όλα 
τα φαρμακευτικά σκευάσματα που δοκιμάστηκαν 
απέτυχαν να συνδυάσουν την φαρμακευτική αύξη-
σή της με τη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμά-
των και υπέστησαν κριτική, έτσι ώστε η αύξηση της 
HDL δεν αποτελεί στόχο της θεραπείας της υπερλι-
πιδαιμίας, παρά το γεγονός ότι είναι επιθυμητή!

Η ελάττωση ,αντίθετα της LDL και των τριγλυκε-
ριδίων είναι στόχος της θεραπείας, επιτυγχάνεται 
τις περισσότερες φορές με φαρμακευτική θεραπεία, 
και κορωνίδα της θεραπείας αυτής είναι οι στατίνες.

Ανακεφαλαιώνοντας, καμμιά θεραπεία δεν μπο-
ρεί να είναι αποτελεσματική αν ακολουθείται από 
υπερβολές του σύγχρονου δυτικού μοντέλου δια-
τροφής και (μη) κίνησης!

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

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

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
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

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

Η ανάρτηση αυτή θα αναλύσει 
τι πρέπει να γίνει για την αποκα-
τάσταση της θλάσης αφού έχουν 
ολοκληρώσει τη δουλειά τους ο 
γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής. 
Αυτό λέγεται τρίτο στάδιο αποκα-
τάστασης και σκοπός του είναι να 
επαναφέρει τη λειτουργική ικα-
νότητα του αθλητή. 

Είναι λάθος όταν ο αθλητής 
επιστρέψει στο γήπεδο να συμ-
μετάσχει κανονικά στην προπό-
νηση με εντολή να κάνει ‘λίγο 
πιο χαλαρά’ καθώς ΔΕΝ είναι 
έτοιμος γι’αυτό και πολλές φορές 

παρασύρεται με αποτέλεσμα την υποτροπή.
Οι θλάσεις πρώτου βαθμού είναι μικρο-τραυμα-

τισμοί και με μικρή περίοδο αποκατάστασης. Κύριο 
σύμπτωμα είναι ο πόνος από το οίδημα. Σκοπός της 
θεραπείας είναι η μείωση του οιδήματος, με την υπο-
χώρηση του οποίου παύει σχεδόν κάθε ενόχληση. Οι 
θλάσεις δευτέρου βαθμού χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για την αποκατάστασή τους, έχουν αντιμετώπι-
ση που χωρίζεται σε τρία στάδια και προχωράς από το 
ένα στάδιο στο άλλο με κριτήριο αν υπάρχει πόνος ή 
όχι.

Στρατηγική:
Α’ ΣΤΑΔΙΟ (Στο σπίτι, 1-3 μέρες):
ΠΑΓΟΣ από την πρώτη στιγμή της θλάσης.
ΠΑΓΟΣ τις πρώτες 2-3 μέρες, 4-6 φορές την ημέρα, 

από 15 λεπτά κάθε φορά.
ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΗ, ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΝΥΨΩ-

ΣΗ ΠΟΔΙΟΥ (αυτό πετυχαίνεται στο κρεβάτι με χοντρά 
μαξιλάρια) τα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα.

Επίσκεψη στο γιατρό.
Β’ ΣΤΑΔΙΟ (Στο φυσικοθεραπευτήριο, 3-10 μέρες):
Διάγνωση από γιατρό και φαρμακευτική αγωγή ΑΝ 

το συστήσει.
Φυσιοθεραπευτικά μέσα όπως laser, υπέρηχο, δια-

θερμίες κλπ.
Επιτυχής απορρόφηση του οιδήματος.
Λίγος έως καθόλου πόνος.
Γ’ ΣΤΑΔΙΟ
Επιστροφή στο γήπεδο (καθημερινά εφόσον δεν 

υπάρχει πόνος):

HΠΙΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ σε ανώδυνα όρια, με την επίβλε-
ψη του γυμναστή, με σκοπό την ευθυγράμμιση των 
νεαρών μυϊκών ινών.

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ με τη βοήθεια του γυμνα-
στή, μέχρι να φύγει πλήρως το οίδημα.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ σε ανώδυνα όρια, με την 
επίβλεψη του γυμναστή, για να αποφευχθεί μείωση 
του εύρους τροχιάς.

Στο γήπεδο (έναρξη δρομικών ασκήσεων, 3/w εφό-
σον δεν υπάρχει πόνος):
• Πρώτη μέρα: 1 γύρος jogging στο γήπεδο
• Δεύτερη μέρα: 2 γύροι jogging στο γήπεδο
• Τρίτη μέρα: 3 γύροι jogging στο γήπεδο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρξει πόνος, επιστροφή στο πρό-
γραμμα της προηγούμενης μέρας.
• Τέταρτη μέρα: 3 γύροι jogging στο γήπεδο και 6 πε-

νηντάρια στο 50% έντασης
• Πέμπτη μέρα: 3 γύροι jogging στο γήπεδο και 6 πε-

νηντάρια στο 75% έντασης
• Έκτη μέρα: 3 γύροι jogging στο γήπεδο και 6 πενη-

ντάρια στο 100% έντασης
• Έβδομη μέρα: 3 γύροι jogging στο γήπεδο και 6 πε-

νηντάρια στο 100% έντασης και 4 x 30άρια με γρή-
γορη εκκίνηση.

• Όγδοη μέρα: 3 γύροι jogging στο γήπεδο και 6 πε-
νηντάρια στο 100% έντασης, 4 x 30άρια με γρήγο-
ρη εκκίνηση και 6 x κοψίματα δεξιά-αριστερά κάθε 
10μέτρα.
Στο γυμναστήριο (μυϊκή ενδυνάμωση, 2/w εφόσον 

δεν υπάρχει πόνος):
3 x 10άρια με βάρος κατά 10% λιγότερο από αυτό 

που μπορεί να σηκώσει το μη τραυματισμένο μέλος, 
για αύξηση της δύναμης.

1 x 20άρι με βάρος κατά 30% λιγότερο από αυτό 
που μπορεί να σηκώσει το μη τραυματισμένο μέλος, 
για αύξηση της αντοχής.

ΠΑΓΟΣ για 10 λεπτά.
Όταν η διαφορά δύναμης γίνει μικρότερη από 10%, 

ο τραυματίας είναι έτοιμος να συμμετάσχει στις προ-
ηγούμενες κινητικές του δραστηριότητές του με την 
ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποκατάσταση ολοκληρώνεται όταν ο 
τραυματίας ολοκληρώσει το Γ’ στάδιο (διατάσεις, τρέ-
ξιμο, βάρη), με επιτυχία.

Συμμετοχή κανονικά στην προπόνηση.
Συμμετοχή σε αγώνα.

Γράφει ο
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
Φοιτητής 
Φυσικής Αγωγής
ΤΕΦΑΑ Τρικάλων
Ειδικότητα  
Ποδοσφαίρου

Αντιμετώπιση  τραυματισμών




