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Φ. 60  •  τριτη  24  ιουνιου  2014
διανεμεται δωρεαν

ομαδεΣ ενερΓοΠοιηΣηΣ ΣυΛΛοΓιΚοτηταΣ ΒεΛου: η μουσική μας ενώνει και μας ταξιδεύει!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 α n σελ. 15-16

 α n σελ. 14

 α σελ.11

 α n σελ. 2  α n σελ. 6

Άρχισαν οι καλοκαιρινές 

εκδηλώσεις

ο Βίγια σχολιάζει 

το μουντιάλ!

επεισοδιακό το πρώτο 
μετεκλογικό συμβούλιο!

Συνεχίζεται 
η μάχη των ανα-

κοινώσεων

...ενώ η επανακα-
ταμέτρηση 

δεν έχει φτάσει 
ούτε στη μέση!

Σε αΠοΓνωΣη οι αΓροτεΣ

ΚαταΣτροΦεΣ αΠο το 
ΧαΛαΖι Στη ΣτιμαΓΚα!

σελ. 3-5
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Το πρώτο μετεκλογικό συμβούλιο
αποδείχθηκε επεισοδιακό!

Έντονες λογομαχίες και διαφωνίες με παρόντες αρκετούς από τους νεοεκλεγμένους 
συμβούλους την Τετάρτη το βράδυ 18 Ιουνίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέλου-Βόχας ενημερώνει ότι, 
σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α΄) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε 
ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρό-
θεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει  14 
/ 08 / 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονο-
μική υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Το σχέδιο συγχωνεύσεων-καταργήσεων σχολικών μονάδων του Υπουργείου 

Παιδείας προβλέπει την κατάργηση του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ζευγολατιού. Η Α΄ 
ΕΛΜΕ Κορινθίας αντέδρασε άμεσα στην προβλεπόμενη κατάργηση με έγγραφό της 
στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει την αναγκαιότητα ύπαρξη του ΕΠΑΛ στην κε-
ντρική Κορινθία και σε ένα δήμο 30.000 κατοίκων, ενώ διαπιστώνει πώς δεν έγιναν 
οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπήρχαν, ενώ εκτιμά 
πώς βαρύνουσα σημασία στην απόφαση κατάργησης αποτελεί η φετινή θετική εισή-
γηση του διευθυντή της Δ/βάθμιας Εκπ/σης Κορινθίας και καταλήγει διερωτώμενη:  
Τα παιδιά του Βέλου και της Βόχας δεν έχουν δικαίωμα στην Τεχνική Εκπαίδευση;  Η 
ανακοίνωση καταλήγει με την πάγια θέση της Α΄ ΕΛΜΕ πως οι συγχωνεύσεις-κα-
ταργήσεις σχολείων χτυπάνε τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με το χειρό-
τερο τρόπο στο όνομα μιας υποτιθέμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Φωτιά πήραν τα μικρόφωνα στην 
συζήτηση για το κατεπείγον του 
συμβουλίου. Για να πραγματοποιη-
θεί το συμβούλιο έπρεπε να υπάρ-
ξει απόφαση κατά πλειοψηφία πριν 
αρχίσει το συμβούλιο για το κατε-
πείγον της σύγκλισής του, αφού ο 
νόμος προβλέπει ότι μέχρι την ανά-
ληψη των καθηκόντων της νέας 
δημοτικής αρχής μόνο έκτακτα και 
κατεπείγοντα θέματα μπορούν να 
συζητηθούν. 

Η απαρτία ήταν οριακή, αφού 

παρόντες ήταν 14 από τους 27 
συμβούλους. Αυτό σήμαινε ότι 
χρειάζονταν ψήφοι από την αντι-
πολίτευση για να χαρακτηριστούν 
τα θέματα ως κατεπείγοντα και να 
προχωρήσουν στη συζήτησή τους. 
Με αφορμή αυτό αρκετοί σύμβου-
λοι της αντιπολίτευσης λογομάχη-
σαν τόσο με τον πρόεδρο κ. Δαρ-
δάνη όσο και με το δήμαρχο Αννίβα 
Παπακυριάκο για το αν έπρεπε να 
προχωρήσουν στη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα. Τελικά, 

η συζήτηση προχώρησε αλλά η 
ένταση δεν έλειψε. 

Στο συγκεκριμένο συμβούλιο 
που μπορεί να ήταν και το τελευ-
ταίο, ο Θανάσης Περαχωρίτης 
άναψε τα αίματα ειδικά με τις ερω-
τήσεις του προς τον πρόεδρο του 
Μπολατίου κ. Δημήτρη Μπέζιο για 
το έργο του νερού. 

Για το πολυϊατρείο ο δήμαρχος 
ενημέρωσε πώς χρειάζεται χώρος 
του δήμου γύρω στα 300 τ.μ. για να 
εγκατασταθεί. Έτσι ο δήμος είναι σε 

αναζήτηση τέτοιου χώρου. 
Παρόντες στη συζήτηση ήταν και 

οι νεοεκλεγέντες αρχηγοί της αντι-
πολίτευσης, Θανάσης Μανάβης, 
Νίκος Βουδούρης (Τσίτουρας) και 
Λεωνίδας Στεργιόπουλος, οι οποίοι 
έκαναν παρεμβάσεις στη διάρκεια 
της συνεδρίασης. 

Ο περιορισμένος χώρος αυτής 
της έκδοσης δεν μας επιτρέπει να 
αναφερθούμε αναλυτικά στους δι-
αλόγους που έγιναν, πράγμα που 
θα γίνει στο επόμενο φύλλο. 
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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ∆Α

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

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

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

τιµές
χονδρικής

Ά μεσα κινήθηκε η δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας μετά την χθεσινή χαλαζόπτωση στη Στιμάγκα, προ-
σπαθώντας να βοηθήσει με κάθε τρόπο, τους αγρότες παραγωγούς που επλήγησαν. Έτσι, έστειλε 

έγγραφο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ παρακαλώντας για τις όσο το δυνατόν συ-
ντομότερες ενέργειές τους και ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων με τη μορφή προκαταβολής. Το 
έγγραφο, που υπογράφει ως αναπληρωτής δημάρχου, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Βασίλης Τρωγάδης, 
αναλυτικά αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 15 Ιου-
νίου 2014 και από ώρα 13,00 έως 15,00 σημει-
ώθηκε ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ σε ένταση και ποσότητα   
χαλαζόπτωση  στην Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας 
του Δήμου Βέλου Βόχας Κορινθίας ,προκαλώ-
ντας ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  τόσο στην παραγωγή όσο 
και τις υποδομές στήριξης και προστασίας  των 
καλλιεργειών σουλτανίνας - αμπελοειδών .       

Παρακαλούμε όπως :
1. Σταλούν άμεσα κλιμάκια γεωπόνων του Υπο-

καταστήματος Πάτρας ώστε να έχουν ιδία 
αντίληψη των ζημιών και να προγραμματί-
σουν τα απαραίτητα κλιμάκια  εκτιμήσεων και

2. Να υπάρξει άμεση καταβολή των αποζημιώ-
σεων με τη μορφή προκαταβολής στους ζημι-
ωθέντες  καθότι  οι παραγωγοί αφενός έχουν 
πραγματοποιήσει αυτή την περίοδο  μεγάλο 
ποσοστό των εξόδων που  απαιτεί η καλλιέρ-
γεια  αφετέρου πρέπει να ληφθεί υπόψιν  η  
ήδη καταβολή των εισφορών τους στον ΕΛΓΑ.
Επικοινωνία: Δαρδάνης Γεώργιος Πρόεδρος 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Στιμάγκας και Πρό-
εδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου Βόχας  
6944 748376 2742061279

Νούτσης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Τοπικής 
Κοινότητας Στιμάγκας 6974 784616

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΤΡΩΓΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 

Τις πολύ σοβαρές ζημιές από τη χα-
λαζόπτωση και την έντονη βροχόπτω-
ση στην αγροτική παραγωγή, ιδίως σε 
αμπέλια, βερίκοκα και κηπευτικά, της 
περιοχής από τη Νεμέα μέχρι τη Στι-
μάγκα διαπίστωσε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά 
την αυτοψία που πραγματοποίησε τη 
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, συνοδευ-
όμενος από το Θεματικό Αντιπεριφε-
ρειάρχη κ. Απόστολο Παπαφωτίου, το 
Δήμαρχο Νεμέας κ. Ανδριανάκο και 
το νέο Δήμαρχο κ. Καλαντζή, Δημο-
τικούς Συμβούλους και τον υποψήφιο 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Παπαγιαν-
νακόπουλο. 

Απευθυνόμενος στους παραγωγούς 
ο κ. Τατούλης τους ενημέρωσε ότι βρί-
σκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ 
για την άμεση καταγραφή των ζημιών 
και αποζημίωσή τους και τόνισε ότι οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκο-
νται σε ετοιμότητα για κάθε συνδρομή 
που θα απαιτηθεί. 

SOS ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟ-
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

Η έντονη χαλαζόπτωση της προηγούμενης εβδο-
μάδας στη Στιμάγκα ήταν ένα καίριο χτύπημα στους 
παραγωγούς του χωριού και ήρθε να προσθέσει ένα 
ακόμη πρόβλημα στα τόσα άλλα που τους ταλαιπω-
ρούν τα τελευταία χρόνια. Οι απαιτήσεις για τις καλλι-
έργειες παραμένουν αυξημένες σε φάρμακα, ποτίσμα-
τα κ.λπ. οι εισφορές στον ΕΛΓΑ  είναι δυσβάσταχτες 
και μέσα στη σημερινή δύσκολη ομολογουμένως συ-
γκυρία το μόνο που δεν χρειάζονται είναι καταστροφές 
στην παραγωγή τους.  Τις πληγείσες περιοχές επισκέ-
φτηκε άμεσα τόσο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Πέτρος Τατούλης, όσο και οι βουλευτές του νομού 
Δήμας και Κόλλιας. Στην Στιμάγκα βρέθηκε και ο πρό-
εδρος του ΕΛΓΑ κ. Έξαρχος, ο οποίος απέκτησε ιδίαν 
αντίληψη για το πρόβλημα. 

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Δαρδάνης, πρόεδρος του 
Συν/σμού Στιμάγκας αλλά και ο κ. Νούτσης πρόεδρος 
της Τ.Κ. Στιμάγκας, κατά τις επισκέψεις διαπιστώθηκε 
και καταγράφηκε το μέγεθος της ζημιάς και υπήρξαν 
δηλώσεις συμπαράστασης προς τους αγρότες, αλλά 
και υποσχέσεις ότι θα δοθούν εγκαίρως οι προβλεπό-
μενες αποζημιώσεις. 

Το αίτημα των παραγωγών στο οποίο φάνηκε ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ να συναινεί ήταν να επιδοτηθούν 
τα προστατευτικά αντιχαλαζικά δίχτυα για μια εξαετία. 
Έτσι θα μπορέσουν όλοι να τα τοποθετήσουν στις καλ-
λιέργειές τους (το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 350 
€ το στρέμμα). Από το τέλος του μήνα αναμένονται οι 
αρμόδιοι γεωπόνοι για τις τελικές εκτιμήσεις. 

Αυτοψία του Πέτρου Τατούλη στην 
πληγείσα από το χαλάζι Κορινθία

Αποζημιώσεις με τη μορφή προκαταβολής ζητά 
ο δήμος Βέλου-Βόχας για τις καταστροφές

από το χαλάζι στη Στιμάγκα
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Ο Χρίστος Δήμας για τις ζημιές 
από το χαλάζι

Αυτοψία στις πληγείσες από το χαλάζι περιοχές πραγματοποίησε  ο 
Χρίστος Δήμας στις 16/6/2014, μία μέρα μετά την καταστροφή. Την 
επόμενη 17/6/2014 ο  Βουλευτής Κορινθίας συνάντησε τον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ κύριο Βασίλη Έξαρχο στο γραφείο του στην Αθήνα. Στην 
συνάντηση ο Βουλευτής Κορινθίας είπε στον κύριο Έξαρχο πως πρέ-
πει να υπάρξει άμεση και δίκαιη αποζημίωση των παραγωγών.

Ο Χρίστος Δήμας τόνισε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ την ανάγκη για 
επιπλέον πρόληψη και προστασία της αγροτικής παραγωγής από 
φυσικούς κινδύνους. Του υπενθύμισε πως, δυστυχώς, τα τελευταία 
χρόνια, η Κορινθία έχει πολύ αυξημένα κρούσματα χαλαζόπτωσης 
με αποτέλεσμα να είναι μία από τις περιοχές με την μεγαλύτερη και 
εντονότερη συχνότητα χαλαζόπτωσης στην χώρα.

Ζήτησε από τον κύριο Έξαρχο αρχικά να επισκεφθεί το επόμενο 
διάστημα τις πληγείσες περιοχές της Κορινθίας ώστε να αποκτήσει 
και προσωπική άποψη για την κατάσταση αλλά και να αυξηθεί το πο-
σοστό επιδότησης του ΕΛΓΑ για την αγορά αντιχαλαζικών διχτύων. 
Επισημαίνεται πως η επιδότηση των αντιχαλαζικών διχτύων σήμερα, 
ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου κόστους και αυξάνεται στο 75% 
για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ είπε στον κύριο Δήμα πως θα επισκεφθεί 
την Κορινθία, συμφώνησε με την επέκταση της επιδότησης των αντι-
χαλαζικών διχτυων, υπό την προϋπόθεση ότι οι έμποροι των διχτύων 
δεν θα ανεβάσουν τις τιμές τους για να εκμεταλλευτούν οικονομικά 
την πρόσθετη επιδότηση. Επίσης ανακοίνωσε το καινούριο πρόγραμ-
μα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2014 
συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 Ευρώ.

Παράλληλα, ο Χρίστος Δήμας ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, 
μέσα στο πλαίσιο της επικείμενης εσωτερικής αναδιοργάνωσης να 
επανεξεταστεί το χρόνιο αίτημα των παραγωγών και των φορέων της 
Κορινθίας για υπαγωγή στον ΕΛΓΑ Τριπόλεως.

Τέλος, ο Χρίστος Δήμας επικοινώνησε και με τον Ειδικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αρμόδιο για τα κοινοτι-
κά κονδύλια κ. Δημήτρη Ιατρίδη για να εξετάσουν το ενδεχόμενο η 
χρηματοδότηση για την επιδότηση μέσων πρόληψης και προστασίας 
της αγροτικής παραγωγής από φυσικούς κινδύνους, όπως τα αντι-
χαλαζικά δίχτυα, να ενταχθούν στο καινούριο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Ο Ειδικός Γραμματέας διαβεβαίωσε τον κ. Δήμα 
ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα και 
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα επιτευχθεί ο στόχος.

Πηγή: Δελτίο Τύπου του Βουλευτή Κορινθίας Χρίστου Δήμα

Κοντά στους πληγέντες αγρότες 
και ο Κώστας Κόλλιας

Κοντά στους αγρότες που επλήγησαν από σφοδρή χαλαζόπτωση στις περιοχές 
Κούτσι, Πετρί, Στιμάγκα και Δάφνη της Νεμέας βρέθηκε τη Δευτέρα ο Βουλευτής 
Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας. Σχετικά με το θέμα ο κ. Κόλλιας δήλωσε:

«Οι αναφορές που άρχισαν να φθάνουν από το μεσημέρι της Κυριακής σχετικά με 
το χαλάζι που έπεσε στη Νεμέα μιλούσαν για ολική καταστροφή. Επισκεπτόμενος 
σήμερα τις πληγείσες περιοχές, διαπίστωσα δυστυχώς ότι οποιαδήποτε περιγραφή 
ωχριά μπροστά στην πραγματικότητα. Δεν μιλούμε απλά για ζημιές, αλλά για ολο-
κληρωτική απώλεια της παραγωγής, και μάλιστα όχι μόνο σε αμπέλια, αλλά σε όλες 
τις καλλιέργειες που βρίσκονται αυτήν την εποχή σε κρίσιμα στάδια.

Αμπέλια με επιτραπέζια σουλτανίνα και μαύρη σταφίδα έχουν κυριολεκτικά απο-
ψιλωθεί, βερίκοκα που σε λίγες μέρες θα ήταν έτοιμα να πουληθούν βρίσκονται στο 
χώμα, αλλά και ελιές, όλα έχουν καταστραφεί. Ακόμα και σε χωράφια με αντιχαλα-
ζικά δίχτυα υπάρχουν ζημιές, καθώς δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πρωτοφανή σε 
διάρκεια και σφοδρότητα χαλαζόπτωση.

Οι αγρότες, ιδιαίτερα στο Κούτσι, το Πετρί, τη Στιμάγκα και τη Δάφνη, είναι σε 
απόγνωση. Μέσα σε μισή ώρα έχασαν όλη τους της παραγωγή και μαζί κάθε ελπίδα 
να εξασφαλίσουν το εισόδημα της φετινής χρονιάς. Οι παραγωγοί βερίκοκων, έπειτα 
από έναν ολόκληρο χρόνο κόπων και φροντίδας, δεν έχουν καρπό να διαθέσουν 
στην αγορά. Ό,τι έμεινε από την επιτραπέζια σουλτανίνα, που έχει μεγάλο καλλιερ-
γητικό κόστος και απαιτείται να έχει άριστη ποιότητα, έχει χάσει όλη της την αξία. 

Ο ΕΛΓΑ οφείλει να επιστρατεύσει άμεσα το διαθέσιμο δυναμικό του προκειμένου 
να ξεκινήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί το 
ταχύτερο δυνατό. Επαναλαμβάνω ότι έχουν χαθεί τα εισοδήματα μιας ολόκληρης 
χρονιάς και, αν η διαδικασία δεν γίνει γρήγορα και δίκαια, οι αγρότες δεν έχουν 
καμία ελπίδα ανάκαμψης.

Ήδη σήμερα συνάντησα στη Νεμέα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που έφτασε για μία πρώ-
τη αποτίμηση της καταστροφής, ενώ επικοινώνησα και με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ 
προκειμένου να τους μεταφέρω την εικόνα και να ζητήσω κεντρικά την παρέμβασή 
της. Επεσήμανα ότι στα πορίσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη απώλειες όχι μόνο 
στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα της παραγωγής, ενώ θα πρέπει να εξετασθεί 
και το θέμα της αποκατάστασης των διχτυών, καθώς και διευκολύνσεις στο φετινό 
πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας. Ζήτησα από τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. 
Μποτό να επισκεφθεί ο ίδιος την περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει τις ζημιές 
και να κινητοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.

Τίθεται θέμα επιβίωσης για εκατοντάδες οικογένειες στη Νεμέα, γεγονός που 
πρέπει να ευαισθητοποιήσει την πολιτεία. Θα παρακολουθώ όλο το προσεχές διά-
στημα την εξέλιξη της διαδικασίας, ώστε οι αρμόδιοι να ανταποκριθούν στον επείγο-
ντα χαρακτήρα της περίστασης και σύντομα να υπάρξει δικαίωση για τους πληγέντες 
παραγωγούς.»

Πηγή: Δελτίο Τύπου του Βουλευτή Κορινθίας Κώστα Κόλλια
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Επιχορήγηση 5 εκατ. ευρώ 
από τον ΕΛΓΑ για το πρόγραμμα 
αντιχαλαζικής προστασίας 2014
Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά σχετική ανακοίνωση, ο ΕΛΓΑ ενέκρινε το 

πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2014 
συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
νέου προγράμματος, σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος 
είναι η διεύρυνσή του ως προς τον χρόνο υποβολής αιτήσεων και την κά-
λυψη των επιλέξιμων καλλιεργειών με αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβρόχινη 
μεμβράνη σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Ειδικότερα, για το 2014 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχο-
ρηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. είναι:

α) Η πρόληψη ζημιών στα εσπεριδοειδή από παγετό, με την εγκατά-
σταση ηλεκτροκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Το πρόγραμμα αυτό 
εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, 
Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.

β) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι στα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα 
ακτινίδια, τα αμπέλια και τις κερασιές, με την κατασκευή και εγκατάσταση 
συστημάτων με αντιχαλαζικά δίχτυα. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις Περι-
φερειακές Ενότητες της επικράτειας.

γ) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι & βροχή σε καλλιέργεια κερασιάς 
και αμπέλου, με την κατασκευή συνδυαστικής εγκατάστασης αντιχαλαζικής 
και αντιβροχικής προστασίας. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις περιφερειακές 
ενότητες της χώρας.

Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των μέτρων ανέρχεται στο 60% του 
επιλέξιμου κόστους. Ειδικά για τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγω-
γών το ποσοστό ανέρχεται σε 75%.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, κα-
θώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία 
ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας πλην της 
περιοχής του Αγίου Όρους. Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν όσοι αποδεδειγ-
μένα έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις 
και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με το Ν. 3877/2010.

Οι αιτήσεις μπορούν ήδη να υποβάλλονται στα αρμόδια Υποκαταστή-
ματα ΕΛΓΑ και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Aνά τακτά διαστήματα, 
θα εκδίδεται απόφαση έγκρισης δικαιούχων ένταξης στο πρόγραμμα από το 
ΔΣ του ΕΛΓΑ.

Η Ενωτική Ριζοσπαστική 
Παράταξη για τις καταστροφές 

από τη χαλαζόπτωση

 ■ Το αντιχαλαζικό δίχτυ 
παρέχει υψηλή προστασία 
ακόµη και από ισχυρές 
χαλαζοπτώσεις.

Δελτίο τύπου εξέ-
δωσε η Ενωτική 
Ριζοσπαστική παρά-
ταξη Βέλου-Βόχας 
με αφορμή τις κα-
ταστροφές από την 
χαλαζόπτωση. Το 
κείμενο που υπογρά-
φει ο επικεφαλής της 

παράταξης Λεωνίδας Στεργιόπουλος, 
έχει ως εξής: 

«Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 
δύο φορές είν’ αδειανό και μια φορά 
γεμάτο. Στις δύο παραπάνω συμπαθείς 
επαγγελματικές κατηγορίες θα πρέπει 
να προσθέσουμε και μια τρίτη, τους 
αγρότες.  Οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις 
ήρθαν να επιβεβαιώσουν με τραγικό 
τρόπο το πόσο ευάλωτο είναι το αγρο-
τικό επάγγελμα.

Δεν έφτανε η ραγδαία άνοδος του 
κόστους καλλιέργειας, η αύξηση των 
φόρων, οι μειωμένες τιμές στην αγο-
ρά, ήρθε και ο κακός καιρός να βάλει 
ταφόπλακα σε πλήθος αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις.

Πρώτα το μαγιάτικο χαλάζι ήρθε σαν 
προειδοποίηση και μετά το χαλάζι του 
Ιουνίου αποτελείωσε τη δουλειά, ειδι-
κά στην αμπελοκαλλιέργεια και στην 
καλλιέργεια σουλτανίνας. Ο κόπος μιας 
ολόκληρης χρονιάς εξανεμίστηκε σε 
λίγα λεπτά.

Με οδύνη και πόνο βλέπει κανείς τον 
κόπο του, το εισόδημα από το οποίο πε-
ριμένει να ζήσει όλη τη χρονιά και για 
την καλλιέργεια του οποίου έχει ήδη 
χρεωθεί, να απλώνεται στο έδαφος σε 
μικρά νεκρά κομμάτια.

Τι συμπεράσματα βγάζουμε από τις 
πρόσφατες αυτές θεομηνίες,
• Μια αρκετά μεγάλη ζώνη καλλιερ-

γειών, κυρίως στην ορεινή Κορινθία, 
είναι αποδέκτης συχνών χαλαζοπτώ-
σεων και εξαιρετικά ευαίσθητη σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα,

• Προστασία υπάρχει μόνο με την 
εγκατάσταση των ειδικών αντιχαλα-
ζικών διχτυών,

• Η εγκατάσταση της υποδομής προ-

στασίας (σιδηροκατασκευές) είναι 
εξαιρετικά ακριβή, για τα σημερινά 
δεδομένα, οι υπάρχουσες υποδομές 
δεν καλύπτονται από επιδότηση,

• Υπάρχει διάχυτη αμφιβολία για την 
εγκυρότητα και αντικειμενικότητα 
των προδιαγραφών υποδομής,

• Οι αγρότες, τελικά, αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς 
τη βοήθεια της πολιτείας.
Είναι φανερό ότι οι αγρότες βρίσκο-

νται σε αδιέξοδο, ακόμη και επιδοτού-
μενοι.

Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να 
αφεθούν χιλιάδες οικογένειες στη μοί-
ρα τους και στις διαθέσεις του καιρού, 
ζητάμε,
• Να ρυθμιστούν ευνοϊκά  τα χρέη των 

πληγέντων αγροτών,
• Να δοθούν έγκαιρα αποζημιώσεις 

και άμεσα προκαταβολή για να αντι-
μετωπίσουν επείγουσες ανάγκες,

• Να επανεξεταστούν/επιβεβαιωθούν  
οι προδιαγραφές της αντιχαλαζικής 
υποδομής από ανεξάρτητο επιστη-
μονικό φορέα, που δε θα δημιουργεί 
υποψίες μεθοδεύσεων στους αγρό-
τες,

• Να δοθούν μακροχρόνια δάνεια σε 
ενδιαφερόμενους για εγκατάσταση 
υποδομής,

• Να εξεταστεί η δυνατότητα επιδό-
τησης δικτύων σε ήδη υπάρχουσες 
υποδομές, με μικρές και οικονομικές 
παρεμβάσεις όπου απαιτείται,

• Να μελετηθεί η χρήση και άλλων 
προστατευτικών τεχνικών, που 
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία,  
όπως είναι τα κανονάκια και οι αερο-
ψεκασμοί,

• Να ενεργοποιηθεί ο Δήμος και να 
συμβάλει, με το θεσμικό του κύρος, 
στην προώθηση των αγροτικών αι-
τημάτων στους αρμόδιους φορείς. 
 

Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

επικεφαλής Ενωτικής 
Ριζοσπαστικής Παράταξης
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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€

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε, στις 
αρχές Ιουνίου, η 1η μετεκλογική συνέλευση στα 
Ταρσινά, όπου παραβρέθηκε το μεγαλύτερο μέ-
ρος των ενεργών μελών της παράταξης. Η συνέ-
λευση ξεκίνησε με εισήγηση του επικεφαλής και 
υποψηφίου δημάρχου Λεωνίδα Στεργιόπουλου, 
ο οποίος έκανε τον απολογισμό της εκλογικής 
μάχης και του αποτελέσματός της.

Η άποψη που επικράτησε είναι ότι η παράτα-
ξή μας (δεδομένων των συνθηκών) πέτυχε μια 
μεγάλη νίκη, για την οποία μπορούμε να είμαστε 
περήφανοι.

Στην πορεία θα πρέπει να αναζητήσουμε τους 
τρόπους παρέμβασης στην τοπική κοινωνία, 
ώστε, χωρίς να καταφύγουμε σε μεθόδους που 
έχουμε απορρίψει και καταγγείλει, να μετατρέ-
ψουμε αυτή την πρώτη νίκη σε θρίαμβο, στην 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στη συνέχεια εκλέχτηκε 9μελές συντονιστικό 
όργανο αποτελούμενο από τους,

Στεργιόπουλο Λεωνίδα, Κόρκα Δημήτρη,

Γρανιτσιώτη Ανδρέα, Βυτινιώτη Θανάση,
Πολλάλη Τάσο, Γκούμα Αναστασία,
Δημάκη Θανάση, Μπιτσάκου Σούλα,

Μπαλντουμά Χρύσα.
(Στο συντονιστικό θα μετέχουν πάντα οι εκλε-

γέντες δημοτικοί σύμβουλοι).
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως
η πρόταση που κατέθεσε το μέλος Δημήτρης 

Κόρκας για εναλλαγή των προσώπων στο συμ-
βούλιο. Αυτό προϋποθέτει ότι οι εκλεγέντες θα 
πρέπει να παραιτηθούν και στη θέση τους θα 
αναλάβουν οι επόμενοι, ώστε να μεγεθυνθεί ο 
αριθμός των εμπλεκομένων προσώπων και να 
αυξηθεί η συλλογική εμπειρία της παράταξης.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές προ-
ϋποθέσεις για τη συνεχή λειτουργία της παράτα-
ξης και τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες.

Συζητήθηκε επίσης η αλλαγή ονόματος και 
άλλα θέματα.

Όλα τα παραπάνω, το εκλεγέν συντονιστικό 
όργανο θα αναλάβει να τα εξειδικεύσει και να 
εισηγηθεί σε μελλοντική συνέλευση των μελών.

  Η συνέλευση / συνεστίαση έκλεισε με άφθονο 
κρασί, φαγητό και ζωντανό μουσικό πρόγραμμα.

Βασίλης Νανόπουλος και 
Αλέκος Πνευματικός συνε-
χίζουν τη μάχη των ανακοι-
νώσεων ενώ η επανακατα-
μέτρηση στο Πρωτοδικείο 
δεν έχει φτάσει ούτε στη 
μέση! Η πλευρά Νανόπου-
λου λοιπόν, εξέδωσε δελτίο 
τύπου στο οποίο αναφέρει: 

«Επειδή από μερίδα ΜΜΕ μεταδίδονται λανθα-
σμένες πληροφορίες που αφορούν την πρόοδο 
στην επανακαταμετρηση και τον έλεγχο των ψη-
φοδελτίων των δημοτικών εκλογών στο δήμο 
Κορινθίων σας ενημερώνουμε ότι: 
• Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί τα μισά ψηφο-

δέλτια και εκλογικά τμήματα, η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί στο επόμενο δεκαήμερο.

• Από τα μέχρι τώρα ευρήματα και την εκτίμηση 
των νομικών μας συμβούλων, η προσπάθεια 
μας δικαιώνεται και το εκλογοδικείο θα μας 
κατακυρώσει την εκλογική νίκη και την εντολή 
των δημοτών να υπηρετήσουμε ως δημοτική 
αρχή το δήμο στην επόμενη πενταετία, πράγ-
μα που συγκεκριμένες ενέργειες μας στέρησαν 
αδίκως το βράδυ των εκλογών.

• Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει με την επανακατα-
μετρηση έστω και αν είναι προφανές το λάθος. 
Η επανακαταμετρηση δίνει τα στοιχεία και τις 
αποδείξεις για το επόμενο στάδιο που είναι η 
προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο – εκλο-
γοδικείο.

• Η ανακήρυξη δημάρχου θα γίνει με τα ήδη 
ανακοινωμένα αποτελέσματα του υπουργείου 
εσωτερικών με την ολοκλήρωση της επανακα-
ταμέτρησης και του ελέγχου των ψηφοδελτίων.

• Η οριστική ανακήρυξη του δημάρχου θα γίνει 
μετά την εκδίκαση της προσφυγής μας από το 
διοικητικό πρωτοδικείο –εκλογοδικείο σε πε-
ρίπου 2-3 μήνες».

Από την πλευρά Πνευματι-
κού η ανακοίνωση που ακο-
λούθησε ήταν μεν ολιγόλογη, 
αλλά εξαιρετικά καυστική: 
«Μας είναι αδύνατο να παρα-
κολουθήσουμε τον παραλο-
γισμό και τα αδιέξοδα  του κ. 
Νανόπουλου. Η Κόρινθος έχει 

νόμιμα εκλεγμένη Δημοτική Αρχή, που συνεχίζει 
το δημιουργικό της έργο. Η ζωή κ. Νανόπουλε 
έχει και άλλες χαρές. Καλό καλοκαίρι!».

1η Μετεκλογική Συνέλευση της ‘Ενωτικής 
Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας’

Η μάχη των ανακοινώσεων συνεχίζεται στην Κόρινθο!
Ενώ η επανακαταμέτρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΖΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΨΗΣΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ, ΤΥΛΙΧΤΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27410-56022
Υπεύθυνος καταστήµατος: κ.Τάκης
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ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό

• Ανδρικό

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161, Λέχαιο τηλ. 27413. 010.74

˜ °˛
Παραπλεύρως Φαρµακείου 

ΧΡΗΣΤΑΡΑ

• Γυναικείο

• Μανικιούρ   • Πεντικιούρ

 Έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέ-
λου – Βόχας με κοινοποίηση στο Δασαρχείο 
Κορίνθου και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, Τομέας Νοτίου Ελλάδος απέ-
στειλε η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 
"Κοινωνία". Το έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο 
πρόεδρος της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" κ. Κώστας Σχοινο-
χωρίτης, έχει θέμα «Ενημέρωση για το χώρο του 
πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού (θέση «Πουρνάρι») 
– Ανάγκη λήψης μέτρων αποκατάστασής του» και 
αναφέρει αναλυτικά: 

«Συνοπτικό  ιστορικό του χώρου
Με τις υπ. αριθ. 196 / 2002 και 312 / 2011 απο-

φάσεις του Ειρηνοδικείου Κορίνθου επεβλήθη 
η απαγόρευση της εναπόθεσης και καύσης των 
απορριμμάτων στο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) στη θέση «Πουρνάρι» 
Ζευγολατιού.

Την 17η Μαϊου 2011 έγινε καταγγελία πολιτών 
πρός το ΥΠ.Ε.Χ.Ω.ΔΕ και την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Τομέας Νοτίου 
Ελλάδας [αριθ. πρωτ. 1791, τμήμα Α΄], σχετικά 
με τη παράταση της λειτουργίας της παράνομης 
χωματερής στη θέση «Πουρνάρι» Ζευγολατιού.

Την  6η Ιουνίου 2011 κατατέθηκε πρός το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου – Βόχας εισήγηση 
– πρόταση της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευ-
γολατιού σχετικά με τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων (αριθ. πρωτ. 8726).

Την 30η Ιουνίου 2011 συνεδρίασε το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού με πρώ-
το θέμα τη «Διαχείριση των απορριμμάτων της 
δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού». Αναφέρθη-
κε ότι ο χώρος του Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Πουρνάρι» 
ήταν αρχικώς δημόσια δασική έκταση, η οποία 
καταπατήθηκε  και μετατράπηκε σε Χ.Α.Δ.Α. Στη 
συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα (αριθ. 
απόφασης 25 / 2011) να μην επιτραπεί η εγκα-
τάσταση και λειτουργία δεματοποιητή στη Δ.Κ  
Ζευγολατιού.

Την 29η Αυγούστου 2011 στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου έγινε συζήτηση και απο-
δοχή των προτάσεων της Κίνησης Ενεργών Πο-
λιτών. Αποφασίστηκε να μην επιτραπεί η εγκατά-
σταση δεματοποιητή στα όρια του δήμου Βέλου 
– Βόχας, καθώς επίσης και η λήψη μέτρων – 
δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Τον Δεκέμβρη του 2012 ο Σύλλογός μας μετά 
από συντονισμένες ενεργειές του με τα : (α). υπ. 
αριθ. πρωτ. 115378 / 2059 / 22 – 10 – 2010 έγ-
γραφο του ΥΠΕΚΑ, (β). υπ. αριθ. πρωτ. 4874 / 
235582 / 08 – 11 – 2012 έγγραφο του Δασαρχεί-
ου Λιβαδειάς και (γ). το υπ. αριθ. πρωτ. 505 / 11 

– 12 – 2012 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου, 
προχώρησε σε μερική αποκατάσταση του χώρου 
του Χ.Α.Δ.Α με την αναδάσωσή του και την τοπο-
θέτηση εντός αυτού 240 δενδρυλλίων.

Την 20η Μαρτίου 2013 με έγγραφό του το Δα-
σαρχείο Κορίνθου (αριθ. πρωτ. 159) ενημερώνει 
ότι η έκταση την οποία αναδασώσαμε στη θέση 
«Πουρνάρι» είναι δημόσια έκταση – δάσος, η 
οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ. αριθ. 
2436 / 5 – 11 – 2012 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου λόγω της πυρ-
καγιάς του καλοκαιριού 2012. Η εν λόγω έκταση 
είχε κηρυχθεί πάλι αναδασωτέα και κατά το πα-
ρελθόν λόγω πυρκαγιάς με την υπ. αριθ. 1389 / 
1990 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.

Στις 2 Απριλίου 2013 κατατέθηκε διαμαρτυρία 
του Συλλόγου μας πρός το δήμο Βέλου – Βό-
χας (αριθ. πρωτ. 5201) για την απουσία ειδικής 
απαγορευτικής σήμανσης στο χώρο του πρώην 
Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού.

Την 11η Απριλίου 2013 ο δήμος Βέλου – Βόχας 
με το υπ. αριθ. 5201 έγγραφο του τμήματος περι-
βάλλοντος και πολιτικής προστασίας ενημερώνει 
το Σύλλογό μας ότι υπάρχει η σχετική μέριμνα 
και οι αντίστοιχες πιστώσεις για την υλοποίηση 
των απαιτούμενων εργασιών και των προληπτι-
κών μέτρων – δράσεων πολιτικής προστασίας 
στο Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού, στη θέση «Πουρνάρι». 
Επιπλέον, μας απαριθμεί συνοπτικά τα μέτρα που 
πρέπει να υπάρχουν στο Χ.Α.Δ.Α, σύμφωνα και 
με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι το συντομό-
τερο δυνατό θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες περί λήψης των αναγκαίων μέτρων.

Την 31η Μαϊου 2013 η Περιφέρεια Πελοποννή-

σου, για να αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη διά-
θεση των απορριμμάτων, υπέγραψε σύμβαση με 
την Κοινοπραξία: «ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντι-
κών Μελετών ΑΕ – ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ Α.Ε – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ» για 
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες 
Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α Πελοποννήσου». Το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης αφορά 
συνολικά 82 Χ.Α.Δ.Α και ανέρχεται στο ύψος των 
40.000.000 ευρώ.

Α ι τ ο ύ μ α σ τ ε :
[1]. Από το δήμο Βέλου – Βόχας τη πραγμα-

τοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και των 
προληπτικών μέτρων – δράσεων πολιτικής προ-
στασίας στο πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού, στη 
θέση «Πουρνάρι», αφού όπως μας έχει ενημε-
ρώσει εγγράφως το τμήμα περιβάλλοντος και 
πολιτικής προστασίας του δήμου (αριθ. πρωτ. 
5201 / 11 – 4  - 2013) υπάρχει η σχετική μέριμνα 
και οι αντίστοιχες πιστώσεις.

[2]. Να προχωρήσει η εφαρμογή των μέτρων 
που πρέπει να υπάρχουν σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία. Έχει παρέλθει ένας ολόκληρος 
χρόνος από την αποστολή του ανωτέρω εγγρά-
φου πρός το Σύλλογό μας, δίχως να έχει γίνει κά-
ποιο από τα μέτρα που αναφέρονταν.

[3]. Να προχωρήσει ο δήμος και οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του στις απαραίτητες ενέργειες για την 
ολική αποκατάσταση του χώρου που κάλυπτε ο 
πρώην Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Πουρνάρι» στο Ζευ-
γολατιό. Εάν έχουν ήδη γίνει σχετικές ενέργειες, 
να μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο και τη 
κατάληξή τους.

[4]. Να τοποθετηθεί ειδική σήμανση στον εν 
λόγω χώρο, που να ενημερώνει όσους προ-
σεγγίζουν αυτόν ότι έχει κηρυχθεί αναδασωτέα 
έκταση, ότι απαγορεύεται η ρίψη μπαζών και 
απορριμμάτων και ότι οι παραβάτες θα τιμωρού-
νται με πρόστιμο ( έχει ήδη οριστεί απο το δήμο).

[5]. Να μας ενημερώσετε γραπτώς εάν στη 
Κοινοπραξία Μελετών Αποκατάστασης των 82 
ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου, περιλαμβάνεται και 
η αποκατάσταση του πρώην Χ.Α.Δ.Α στη θέση 
«Πουρνάρι» Ζευγολατιού.

[6]. Να μας ενημερώσετε γραπτώς εάν ο δή-
μος Βέλου – Βόχας έχει υποβάλει κάποια πρότα-
ση για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Για εμάς Ενεργός Πολίτης είναι ο ενημερωμέ-
νος πολίτης, ο οποίος κινείται μεθοδικά και συ-
ντεταγμένα, στοχεύει και διεκδικεί προς όφελος 
του Τόπου του και της Κοινωνίας των Πολιτών».

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "Κοινωνία" 
επανέρχεται για το θέμα του ΧΑΔΑ Ζευγολατιού
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˜° ˛˝˙˛ˆ ικό στο όρος Φουκάς
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.
Το βιβλίο Οδοιπορικό στο όρος Φουκάς (Απέσας) είναι το πρώτο ιστορικό βιβλίο που εκδίδεται 
και κυκλοφορεί για τη περιοχή της Βόχας και του Ζευγολατειού. Περιλαµβάνει όλα εκείνα τα 
ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε το όρος Φουκάς, τα οποία παρουσιάζονται στο αναγνωστι-
κό κοινό µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχεται µια συνολική εικόνα της ιστορικής του πορεί-
ας και εξέλιξης στο πέρασµα των χρόνων. Πρόκειται για ένα βιβλίο πρωτογενές, η συγγραφή 
του οποίου έγινε εκ του µηδενός, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε άλλη σχετική βιβλιογραφία για το 
όρος Φουκάς, παρά µονάχα σκόρπιες αναφορές οι οποίες συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν, 
ταξινοµήθηκαν και καταγράφηκαν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείψει από κανένα 
σπίτι. Οι στόχοι του βιβλίου είναι πολλοί. Ο κυριότερος είναι σε πρώτη φάση να πληροφορήσει, 
να ενηµερώσει και να φέρει σε µια γόνιµη εκπαιδευτική επαφή τον κάθε πολίτη µε την ιστορία 
του τόπου µας. Να γνωρίσουµε τον τόπο µας, την ιστορία του, τα µνηµεία του και τους αρχαιο-
λογικούς του χώρους. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό κινείται στη κατεύθυνση της ανάδειξης και της 
προβολής του χώρου του Φουκά εντός και εκτός του δήµου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. 
Ανάδειξη και προβολή µε στόχο την αξιοποίησή του πρός όφελος της τοπικής µας κοινωνίας”.

Κεντρική διάθεση:
- Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος, τηλ. 6945 832094
- Βιβλιοπωλείο Γιαννακόπουλου Σταύρου «PLAISIO», Ζευγολατιό

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

Ο κ. Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας 
εκλέχτηκε Αναπληρωτής 
Καθηγητής Λαογραφίας
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Δρ. Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, εκλέχτηκε 
ομόφωνα στις 06 Ιουνίου 2014 Αναπληρωτής  
Καθηγητής της Λαογραφίας, στο Τμήμα Ιστορί-
ας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Καλαμάτα), όπου υπηρετούσε ως Επίκουρος 
Καθηγητής.

Γεννήθηκε στην Γκούρα Φενεού Κορινθίας 
το 1949. Είναι αριστούχος πτυχιούχος της Φι-
λοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(1972)  και αριστούχος διδάκτωρ της ίδιας Σχο-
λής στη Λαογραφία (1988).Το 1984 μετεκπαι-
δεύτηκε με υποτροφία τού ΥΠΕΠΘ στο Institute 

of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση ως φιλόλογος καθηγητής, διευθυντής Γυμνασίου, Μεταλυκειακού 
Κέντρου, Λυκείου και ως Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων. Διετέλεσε, εξάλλου, 
αναπληρωτής διευθυντής στο ΠΕΚ (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Εκπαι-
δευτικών) Πάτρας και διευθυντής στο ΠΕΚ Τρίπολης.

 Έχει δημοσιεύσει 14 βιβλία για τη Λαογραφία, τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά, όπως 
: «Η έμμετρη εκφορά του νεοελληνικού παροιμιακού λόγου», διδακτορική διατριβή, 
(Βιβλ. Γρηγόρη 1989), «Ο παροιμιακός λόγος στο μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη 
“Αλέξης Ζορμπάς”» (Βιβλιογονία 1991), «Η παροιμιολογική και παροιμιογραφική 
εργογραφία του Δημ. Σ. Λουκάτου» (Πορεία, 1994), «Λυσία, Λόγος υπέρ Αδυνά-
του, Ερμηνευτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας», (Γρηγόρης 1996, 6η έκδ.),
«Οι προτιμήσεις φιλολόγων σε θέματα εξετάσεων στα κείμενα Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας Γυμνασίου-Λυκείου» (Γρηγόρης 1998), «Ανθολόγιο Λυρικής Ποίησης 
- Ιφιγένεια η εν Ταύροις», Βιβλίο τού Καθηγητή (Κώδικας 1993), (σε συνεργασία), 
«Η ανθρώπινη ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι. Α΄.Η Γυναικεία Ομορφιά», (Παπα-
ζήσης 2007), «Διδακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία» (Αντ. Σταμούλης 2008), «Νεοελληνικός παροιμιακός λόγος», (Αντ. 
Σταμούλης 2010, «Λαογραφικά Μουσεία της Μεσσηνίας» (με τη συνεργασία Χρ. 
Ρέππα), (Αντ. Σταμούλης 2012), «Μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι», (Αντ. 
Σταμούλης 2013), «Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι», 
(Αντ. Σταμούλης 2013), κ.ά. Επιμελήθηκε  με τη συνάδελφό του κ. Ιωάννα Σπηλι-
οπούλου, με εκδοτική εποπτεία της κ. Γ. Ξανθάκη –Καραμάνου, την έκδοση του  
πολύτιμου τόμου : «Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και στον Πολιτισμός της», 
(Παπαζήσης, 2012)

Πολλά άρθρα και βιβλιοκρισίες του είναι δημοσιευμένα σε διάφορα λαογραφικά 
και εκπαιδευτικά περιοδικά. Έχει, επίσης, λάβει μέρος με εισηγήσεις σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει πολλές διαλέξεις και ομιλίες, ενώ είναι μέλος 
επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών.

Επιστολή στον δήμαρχο Βέλου-Βόχας 
έστειλε ο Σύλλογος "Η Αναγέννηση του 
Βραχατίου" με θέμα την αποκατάσταση της 
παιδικής χαράς της Σαμούτανης. Το έγγρα-
φο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Αξιότιμε Κ, Δήμαρχε.
Ο Σύλλογός μας, βάσει του Καταστατικού 

του και ως Εξωραϊστικός Σύλλογος, είναι 
γνωστό ότι έχει κάνει τεράστιες προσπά-
θειες μέσα στην πορεία του, για να συμβά-
λει και να προσφέρει στον εξωραϊσμό του 
Βραχατίου, στην αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος, τη ανάπλαση και την αξιοποίηση της 
περιοχής, με πολλαπλούς χειρισμούς ενέρ-
γειες και προσπάθειες. Και όχι μόνον.

Με δική του οικονομική δαπάνη, αγορά-
στηκαν παγκάκια και ομπρέλες παραλίας 
που εξυπηρετούν τους λουόμενους του Δή-
μου, αλλά και κοσμούν την παραλιακή ακτή.

Το έτος δε 1992 επίσης με χρήματα του 
ταμείου του Συλλόγου, αγοράστηκαν με 
συνολική δαπάνη 930.000 Δρχ. τα παιχνίδια 
που βρίσκονται μέχρι σήμερα στην Παιδική 
Χαρά του Δήμου, στην παραλία του ανατολι-
κού Βραχατίου.

Μία παιδική χαρά που το κομμάτι της πε-

ριοχής εκείνης το είχε πάντοτε ανάγκη.
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, ο Σύλλογος επι-

μελείται ανελλιπώς με προσωπική εργασία 
αλλά και με χρήματα δικά του, για την συ-
ντήρηση όλων των ως άνω αντικειμένων, 
αλλά και των παιχνιδιών και του χώρου αυ-
τής της Παιδικής Χαράς του Δήμου.

Με τα χρόνια όμως, λόγω της διάβρω-
σης από την θάλασσα, στην Παιδική Χαρά 

H "Aναγέννηση του Βραχατίου" για την παιδική χαρά της Σαμούτανης

Στην παραλία Βραχατίου, εκεί όπου 
αναμένεται να κατασκευαστεί το έργο 
του αλιευτικού καταφυγίου βρέθηκε τις 
προηγούμενες μέρες ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, μαζί 
με τον περιφερειακό σύμβουλο Θανάση 
Πισιμίση. 

Οι δυο τους περπάτησαν το τμήμα του 
λιμένα, διαπιστώνοντας το τεράστιο πρό-
βλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και 
εκτιμώντας ότι το έργο του αλιευτικού 
καταφυγίου θα αλλάξει την εικόνα της 
περιοχής, αφού αναμένεται να φέρει κό-
σμο στην περιοχή. 

Ο κ. Πισιμίσης δήλωσε πώς το έργο 

Στο Βραχάτι ο Πέτρος Τατούλης
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˜° ˛˝˙˛ˆ ικό στο όρος Φουκάς
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.
Το βιβλίο Οδοιπορικό στο όρος Φουκάς (Απέσας) είναι το πρώτο ιστορικό βιβλίο που εκδίδεται 
και κυκλοφορεί για τη περιοχή της Βόχας και του Ζευγολατειού. Περιλαµβάνει όλα εκείνα τα 
ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε το όρος Φουκάς, τα οποία παρουσιάζονται στο αναγνωστι-
κό κοινό µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχεται µια συνολική εικόνα της ιστορικής του πορεί-
ας και εξέλιξης στο πέρασµα των χρόνων. Πρόκειται για ένα βιβλίο πρωτογενές, η συγγραφή 
του οποίου έγινε εκ του µηδενός, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε άλλη σχετική βιβλιογραφία για το 
όρος Φουκάς, παρά µονάχα σκόρπιες αναφορές οι οποίες συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν, 
ταξινοµήθηκαν και καταγράφηκαν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείψει από κανένα 
σπίτι. Οι στόχοι του βιβλίου είναι πολλοί. Ο κυριότερος είναι σε πρώτη φάση να πληροφορήσει, 
να ενηµερώσει και να φέρει σε µια γόνιµη εκπαιδευτική επαφή τον κάθε πολίτη µε την ιστορία 
του τόπου µας. Να γνωρίσουµε τον τόπο µας, την ιστορία του, τα µνηµεία του και τους αρχαιο-
λογικούς του χώρους. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό κινείται στη κατεύθυνση της ανάδειξης και της 
προβολής του χώρου του Φουκά εντός και εκτός του δήµου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. 
Ανάδειξη και προβολή µε στόχο την αξιοποίησή του πρός όφελος της τοπικής µας κοινωνίας”.

Κεντρική διάθεση:
- Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος, τηλ. 6945 832094
- Βιβλιοπωλείο Γιαννακόπουλου Σταύρου «PLAISIO», Ζευγολατιό

Βιομηχανική συμβίωση - 
επιχειρηματική συμβίωση - 

συνεργασία
Σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο 

για τη Βιομηχανική Συμβίωση που 
φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, με έναρξη την 
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και έλαβε χώρα 
στο ξενοδοχείο President, παρευρέθηκε 
ο κύριος Δημήτρης Ραψωματιώτης, 
επιχειρηματίας στο χώρο της διαχείρισης 
απορριμμάτων. Το διεθνές συνέδριο 
“SYMBIOSIS 2014” διοργανώθηκε από 
την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με 
εισηγητές ειδικούς επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αξία του συνεδρίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς στόχο έχει να 
αντιμετωπίσει το σημαντικό ζήτημα της αξιοποίησης των παραγόμενων 
βιομηχανικών αποβλήτων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών τε-
χνολογιών και τις πρακτικές ασφαλείας. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση 
κυρίως στην βιομηχανική συμβίωση, την κατανομή των υπηρεσιών, τη 
χρησιμότητα, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να τονώσει το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων, των βιομηχανιών και των ενώσεων, να τους ενημερώσει 
για τη δημιουργία οικονομικής και περιβαλλοντικής αξίας μέσω 
της ενδοεταιρικής συνεργασίας και να συμβάλει στη μετάβαση μίας 
κοινωνίας χωρίς απόβλητα. Μεταξύ άλλων κάλυψε και τα παρακάτω 
θέματα:
• Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
• Βιομηχανική οικολογία
• Βιομηχανική συμβίωση ως ένα επιχειρηματικό σχέδιο
• Οικο-βιομηχανικά πάρκα
• Πολιτικές και νομοθεσία για τη βιομηχανική συμβίωση
• Τεχνολογίες και προσεγγίσεις για “καθαρή” βιομηχανική παραγωγή
• Περιβαλλοντική οικονομία και βιομηχανία
• Εργαλεία λήψης αποφάσεων
• Αποδοτική χρήση πόρων σε βιομηχανίες διεργασιών
• Επαναχρησιμοποίηση υλικών για την παραγωγή προϊόντων

Στα πλαίσια διοργάνωσης και διεξαγωγής του συνεδρίου, ο κ. Ραψω-
ματιώτης, δήλωσε:

«Αυτό που µένει ως συµπέρασµα είναι ότι η λέξη «συµβίωση» έχει 
τεράστια αξία και πέρα από την βιοµηχανική θα πρέπει να µας απασχολεί 
και η επιχειρηµατική συµβίωση-συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, 
Νοµού και Περιφέρειας. Να αναπτυχθούν συνέργειες, να µελετηθούν 
οι κοινοί τρόποι αντιµετώπισης προβληµάτων, να διασφαλιστεί η 
συµπληρωµατικότητα και τέλος να γίνει συνείδηση σε όλους η στήριξη 
της επιχειρηµατικότητάς και η ειλικρινής συνεργασία µε το κράτος, 
τους φορείς, το εργατικό – επιστηµονικό προσωπικό, που εργάζεται ή 
συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις.»

Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου – Δήμος 

Σικυωνίων: «Ενημέρωση για το 
Καλοκαιρινό Σχολείο 2014»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
συνεργασία με το Δήμο Σικυωνίων είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει  την έναρξη και 
λειτουργία τακτικού Καλοκαιρινού Σχολείου. Το 
καλοκαιρινό Σχολείο  του ΠΕΔιΣ για το 2014 έχει 
διεθνή προσανατολισμό  και θα διεξαχθεί στην 
Αγγλική Γλώσσα, με τίτλο «Νέοι και Ανάπτυξη 
στη Μεσόγειο». Περισσότερες πληροφορίες για 
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο  Καλοκαιρι-
νό Σχολείο του Τμήματος ΠΕΔιΣ είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr και στο τη-
λέφωνο 27410 -40040.

Ο  Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Τεχνικών Υπηρεσιών
Παύλος κ. Χρυσικός

Το καλοκαίρι είναι εδώ!δεδε ώδώδδώδώδ !ώ!ώ

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

ριοχής εκείνης το είχε πάντοτε ανάγκη.
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, ο Σύλλογος επι-

μελείται ανελλιπώς με προσωπική εργασία 
αλλά και με χρήματα δικά του, για την συ-
ντήρηση όλων των ως άνω αντικειμένων, 
αλλά και των παιχνιδιών και του χώρου αυ-
τής της Παιδικής Χαράς του Δήμου.

Με τα χρόνια όμως, λόγω της διάβρω-
σης από την θάλασσα, στην Παιδική Χαρά 

έχουν προκύψει ζημιές που έχουν ανάγκη 
αποκατάστασης, έτσι ώστε ο χώρος να είναι 
κατάλληλος και ακίνδυνος για την χρήση 
του από παιδιά. Μία δαπάνη στην οποία ο 
Σύλλογος σήμερα δυστυχώς δεν έχει την 
οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί.

Σύμφωνα δε με την Νομοθεσία, και επει-
δή επίκειται και έλεγχος όλων αυτών των 
χώρων από αρμόδιες κρατικές επιτροπές, 

που θα εγκρίνουν την καταλληλότητά τους
Παρακαλούμε την Δημοτική Αρχή, να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι 
ώστε να λάβει την άδεια λειτουργίας της. 
(όπως αυτό πρόκειται να κάνει και για την 
άλλη παιδική χαρά του Βραχατίου).

Σε αυτή σας την προσπάθεια,εμείς θα εί-
μαστε αρωγοί με προθυμία σε ότι νομίζετε 
ότι μπορούμε να βοηθήσουμε.

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στο ουσι-
αστικό αυτό αίτημά μας, αίτημα που είναι 
επίμονο όλων των κατοίκων της περιοχής 
και που σας το μεταβιβάζουμε, έτσι ώστε 
να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η Παιδική 
Χαρά, που είναι τόσο αναγκαία και χρήσι-
μη, και που για αυτήν ο Σύλλογος επί τόσα 
χρόνια έχει κάνει προσπάθειες για να την 
διατηρήσει.

Θα είναι κρίμα, αν για μία τόσο μικρή δα-
πάνη για τον Δήμο, σφραγιστεί και απαγο-
ρευτεί η λειτουργία της. Σας ενημερώνουμε 
δε ότι εμείς τοποθετήσαμε προσωρινή απα-
γορευτική πινακίδα εισόδου, προς αποφυγή 
οιουδήποτε δυστυχήματος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Λουκάς Στιβακτής»

H "Aναγέννηση του Βραχατίου" για την παιδική χαρά της Σαμούτανης

αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα αφού 
υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα στη 
χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ, οπό-
τε δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί άλλος 
χρόνος. Ένα έργο που χρόνια τώρα περι-
μένει το Βραχάτι, δυστυχώς χάθηκε κά-
ποτε εξαιτίας της εναντίωσης που υπήρξε 
από μερίδα του κόσμου της παραλίας, 
αλλά ευτυχώς επανέρχεται σήμερα, χω-
ρίς τις χερσαίες εγκαταστάσεις που ξε-
σήκωσαν τις αντιδράσεις τότε, ώστε να 
υλοποιηθεί και να αλλάξει τη μορφή της 
περιοχής. 

Πηγή: Εφημερίδα Κορινθιακή, 
φύλλο 490, 21-22/6/2014

Στο Βραχάτι ο Πέτρος Τατούλης
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

∆ιεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης

 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο
27420
33933

Βραχάτι 
Λέχαιο

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ

EUROCAMP: 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

3-15 Αυγούστου 2014 
στο Έσσεν της Γερμανίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της εξω-
στρέφειάς της, έχει αναπτύξει συνεργασίες με σημα-
ντικές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες με στόχο να αναπτύ-
ξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να αξιοποιήσει 
τη διεθνή εμπειρία και να δημιουργήσει ένα δίκτυο 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνεργα-
σιών. 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανα-
πτύξει διμερείς σχέσεις με το κρατίδιο του Hessen της 
Γερμανίας με σκοπό τη συνεργασία σε τομείς όπως 
του θεματικού και μαθητικού τουρισμού και του αθλη-
τισμού. 

Το κρατίδιο του Έσσεν διοργανώνει στο Edersee 
και στο Wetzlar, από 3 μέχρι 15 Αυγούστου 2014, 
Eurocamp με τη συμμετοχή νέων από τις περιοχές 
Jaroslawl (Ρωσία), Wielkopolska (Πολωνία), Frydek 
– Mistek (Τσεχία), Verona (Ιταλία), Emilia - Romagna 
(Ιταλία), Navarra (Ισπανία), Mora (Πορτογαλία), 
Gotland (Σουηδία), Έσσεν (Γερμανία) και Πελοποννή-
σου (Ελλάδα). 

Η κατασκήνωση θα έχει ως θέμα «Ο Ρατσισμός στον 
Αθλητισμό – Ο Αθλητισμός ενάντια στο Ρατσισμό».  Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, 
επισκέψεις σε πολιτιστικά μνημεία και περιοχές φυσι-
κού κάλλους της περιοχής, ημερίδες, κλπ (συνημμένα 
το αναλυτικό πρόγραμμα) . 

Κάθε βράδυ θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα αφιερω-
μένο στην κάθε Περιφέρεια και θα περιλαμβάνει ομα-
δικά παιχνίδια, σκετς, τραγούδια, χορούς, video clips, 
κλπ που θα μπορέσουν να φέρουν την κουλτούρα και 
τις παραδόσεις της κάθε Περιφέρειας κοντά στις υπό-
λοιπες. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νέοι-νέες, ηλικίας 18 
– 20 ετών, γνώστες ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση 
Γερμανικής) να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρο-
νικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση magklari@arcadia.
gr μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.

Η φιλοξενία στην κατασκήνωση (διανυκτέρευση, 
γεύματα, μετακινήσεις, κλπ) είναι δωρεάν για τους 
συμμετέχοντες. Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρί-
ων (ειδική εκπτωτική τιμή) καλούνται να καλύψουν οι 
ίδιοι οι συμμετέχοντες.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στην κα Μάγκλαρη (τηλ: 2713601116) και να 
επισκεφθείτε τους κάτωθι συνδέσμους:

www.sportjugend-hessen.de
www.jugendreisen-hessen.de

Ενημερώνουμε όλους τους δημό-
τες ότι από 1η Ιουλίου έως και 8 
Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί, με 
την υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕ-
ΛΙΞΗ», πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» στις εγκα-
ταστάσεις των Κλειστών Γυμναστηρί-
ων, στο Βέλο και στο Βραχάτι. 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 6 
εβδομάδων και οι ώρες λειτουργίας 
του θα είναι 9:00 – 13:30. 
Εκπαιδευτές Προγράμματος: 
• Καρακατσάνη Μαρία (Ιστορικός Τέ-

χνης – Εικαστικός και καθηγήτρια 
του Κέντρου Νεολαίας και Πολιτι-
σμού Δήμου Βέλου Βόχας)

• Πετρόπουλος Άγγελος (Καθηγη-
τής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής 
ακαδημιών Ελλάς Βέλου)

• Δενεκε – Τάγκαλη Ειρήνη (Νηπια-
γωγός)

• Τσεβελέκος Παναγιώτης (Φυσικός 
– Μουσικός)

• Μητσοπούλου Ελένη (Κοινωνική 
Λειτουργός)  

Δραστηριότητες Προγράμματος:
Αθλητικές δραστηριότητες (ποδό-

σφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, 
πινγκ – πονγκ, παραδοσιακές αθλη-
τικές δραστηριότητες), Θεατρικό 
παιχνίδι, Εικαστικά (ζωγραφική, κα-
τασκευές), Μουσικό εργαστήρι, Μου-
σικοκινητική αγωγή, Χορωδία, Ανά-
γνωση παραμυθιού, Κουκλοθέατρο, 
Εργαστήρι μαγειρικής, Περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση, Γνωρίζω τον τόπο 
μου, Επιτραπέζια παιχνίδια (παιχνίδι 
συμβολισμού, παιχνίδια λέξεων – πα-
ρατηρητικότητας – μνήμης) και Αφη-
γήσεις ιστοριών.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιού-
νται στο χώρο των κλειστών γυμνα-
στηρίων, στο Βέλο και στο Βραχάτι, 
από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 
17:00 – 19:00 και έως τις 25 Ιουνίου 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμε-
τάσχουν παιδιά ηλικίας από 5 – 12 
ετών.  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2742 
360308 / 360329. 
Σημείωση :
1. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαι-

τούμενος αριθμός παιδιών το πρό-
γραμμα θα πραγματοποιηθεί μόνο 
στις εγκαταστάσεις του κλειστού 
γυμναστηρίου Βέλου.

2. Η Κοινωνική Λειτουργός θα στελε-
χώσει το πρόγραμμα εφόσον ο αριθ-
μός των παιδιών κριθεί επαρκής. 

Γραφείο Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
για τα ΚΑΠΗ σε ΠΟΡΟ-ΥΔΡΑ-ΑΙΓΙΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασί-
ας Ηλικιωμένων του Δήμου μας, προσκαλούν 
όλους τους δημότες την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, 
στην μονοήμερη κρουαζιέρα που θα πραγματο-
ποιηθεί στον ΠΟΡΟ-ΥΔΡΑ-ΑΙΓΙΝΑ με το κρουα-
ζιερόπλοιο «ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ». 

Πρόγραμμα Εκδρομής:
• Ώρα αναχώρησης από τα Κ.Α.Π.Η του Δή-

μου: 07:00π.μ.
• Στις 08.00π.μ. αναχώρηση από Πάχη Μεγά-

ρων για το τρία νησιά του Αργοσαρωνικού.
• Παραμονή στην Ύδρα περίπου μιάμιση (1,5) 

ώρα.
• Παραμονή στον Πόρο περίπου πενήντα (50) 

λεπτά.
• Παραμονή στην Αίγινα περίπου δύο ώρες και 

δέκα πέντε λεπτά (2 &15) Προαιρετική εκ-
δρομή στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.

• Επιστροφή στην Πάχη στις 20.00μ.μ.
• Επιστροφή στα Κ.Α.Π.Η. περίπου 21.00μ.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 35 €
Στην τιμή περιλαμβάνεται: φαγητό (μπουφέ 

στο πλοίο και 1 ποτό), μουσικοχορευτικό συ-
γκρότημα, επίσκεψη στα τρία νησιά του Αργο-
σαρωνικού και μεταφορά από και προς.

Παιδιά έως 12 ετών 4€. 
Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή καθημε-

ρινά στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας έως την Τρί-
τη 1 Ιουλίου 2014.

Σημείωση:
1) Όλοι οι εκδρομείς θα πρέπει να βρίσκονται 

στα Κ.Α.Π.Η. δεκαπέντε (15) λεπτά νωρίτερα 
από την ώρα αναχώρησης.

2) Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. σας προσκαλούν 
όλους.

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

4) Σε περίπτωση συμμετοχής, αριθμού μικρό-
τερου των 150 ατόμων, η αναχώρηση θα 
πραγματοποιηθεί από τον Πειραιά.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

EEEEEEEEECCC ααα...εεε...

ΚΚΚ
έέέννν
τττρρρ

οοο ΔΔΔ
ιιιαααλλλλλλοοοοοο

γγγγγγήήήήήήγήγγγήγήγήγγγήγγήγγγήγήγήγγγήγ ςςςςςς ΑΑΑνννααακκκυυυκκκλλλώώώώώώσσσσσσιιιιιιμμμμμμωωωννν ΥΥΥλλλλλλιιιιιικκκκκκώώώώώώ
ννν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

Μια Μαγευτική Βραδιά.
Σάββατο 21 Ιουνίου, στην πλατεία 

Ελευθερίας στο Βέλο, Οι ομάδες 
Ενεργοποίησης της Συλλογικότητας 
γιόρτασαν την Παγκόσμια μέρα της 
μουσικής. Κάτω από τον καλοκαιρι-
νό ουρανό, η κεντρική πλατεία του 
Βέλου γέμισε από χαρούμενα πρό-
σωπα, μουσικές, ήχους, χρώματα, 
ενέργεια. Με την δημιουργική συ-
νεργασία όλων και την συμμετοχή 
μικρών και μεγάλων, η βραδιά που 
περάσαμε ήταν μαγευτική, με την 
μουσική να έχει την τιμητική της και 
να μας ταξιδεύει! 

Ευχαριστούμε όλους τους μου-
σικούς που μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους καθώς και όλους εσάς 
που συμμετείχατε και στηρίξατε την 
προσπάθεια μας για ένα Βέλο, πιο 
δημιουργικό, πιο ζωντανό !

Η μουσική μάς ενώνει και μας ταξιδεύει�
ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α΄ Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλµολογικής Εταιρείας Master στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Δρ. ΣΕΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ M.D, PhD, FEBO, MSc

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ./FAX:  213-0229511
Ραντεβού: 6981-502072
Επείγοντα: 6947-725814
e-mail:  sergiotali@hotmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 16:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 14:00
 16:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00 - 20:00

Σπύρου Κοκκώνη 12, Ζευγολατιό Κορινθίας

οΦΘαΛμοΛοΓιΚο
Κεντρο ΒοΧαΣ

Το σωματείο ΑΜΕΑ Κορινθίας 
απευθύνεται στους δημάρχους
Το Δ.Σ. του Σωματείου  υπενθυμίζει την υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη 

δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλίες  των Ατόμων με 
Αναπηρία.  Όπως  αναφέρεται στο κείμενο  από την εφημερίδα της κυβερ-
νήσεως ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1038460/2439/
Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792/29−4−2009 τ.Β΄) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  Εσωτερικών.

Όπου αναφέρεται η υποχρέωση των ΟΤΑ  να προβούν  «Σε τουλάχιστον 
ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους 
αιγιαλού, παραλίας στη τοποθέτηση ενός διαδρόμου, κάθετα προς την 
ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών ανα-
πηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την 
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.),

Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός του-
λάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός αποδυτηρίου,  με διαστάσεις και 
εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του 
κοι− νοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβά-
σιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθ-
μευσης.

Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγια-
λού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) του− λάχιστον χώρο στάθμευσης απο-
κλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς 
και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, κ.λ.π».

Κοιν.:  κ. Πνευματικό Αλ.   Δήμαρχο Κορίνθου
κ. Σταματόπουλο Σπ. Δήμαρχο  Σικυωνίων
κ. Λογοθέτης Κωσ.  Δήμαρχο  Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
κ. Κλαδούχος Αντ. Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
κ. Παπακυριάκος Ανν.  Δήμαρχο Βελου- Βοχας
Μ.Μ.Ε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΕΣ -ΚΥΡΙΟΙ µε αυτοπεποίθηση και δυναµι-
σµό ζητούνται για 4ωρη πρωϊνή ή απογευµατινή 
εργασία σε τηλεφωνικές πωλήσεις στα γραφεία 
µας. Αθήνα – Πάτρα – Άσσος Κορινθίας. Επιθυ-
µητή εµπειρία. Μισθός 250 € τηλ: 6984010767 
Κος ∆ηµήτρης.  24/06

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ   ΟΙΚΟΠΕ∆Ο     450 τ.µ. µε παλιά 
µονοκατοικία 80 τ.µ. στον Άνω Άσσο, πίσω από 
το ∆ηµοτικό Σχολείο. Τηλ.  6977308420.   24/06

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 
154 τ.µ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, µε αυτόνο-
µη θέρµανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόµενος  
χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και τριφασικό 
ρεύµα. Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 
2741-0-56496.   24/06

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
∆ώστε τις µικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr

και θα δηµοσιευτούν για ένα µήνα ∆ΩΡΕΑΝ!
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Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας 
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως: 
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου:
«Προτεραιότητά µας

η ενίσχυση των κοινωνικών δοµών»

«Η χώρα δεν πρέπει να χάσει 
την εξαιρετική τεχνογνωσία του 

"Βοήθεια στο Σπίτι"»

«Η δομή της "Βοήθειας στο Σπίτι" διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία, 
την οποία η χώρα δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει» δήλωσε ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη συνάντησή 
του με εκπροσώπους των εργαζομένων του προγράμματος και τους 
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Θε-
οφάνη Στεφανόπουλου στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη, τονί-
ζοντας ταυτόχρονα ότι «θέλουμε να συνεχίσει το πρόγραμμα, στη βάση 
ωστόσο ενός νέου και ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου, που θα διασφαλί-
ζει την ομαλή λειτουργία του». 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε επίσης ότι η δυνατότητα 
εκ νέου χρηματοδότησης του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ προέκυψε 
μετά την παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαμόρφω-
ση του θεματικού άξονα 9 για την καταπολέμηση της φτώχειας, και συ-
μπλήρωσε ότι «η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανεξάρτητα από την όποια 
εξέλιξη θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα». 

Ο κ. Τατούλης, αφού εξήρε την πολυδιάστατη αξία του προγράμματος 
και στο κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης, ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινω-
νία με τους αρμόδιους Υπουργούς για το ζήτημα αυτό. 

Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους, αφού εξέθεσαν τη δράση 
του προγράμματος, την αποτελεσματικότητά του και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, ζήτησαν τη συνδρομή και τη θετική εισήγηση 
της Περιφέρειας για τη μετεξέλιξη του προγράμματος σε «Κατ’ Οίκον 
Κοινωνική Φροντίδα» και την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησής του 
στο νέο ΕΣΠΑ.  

Μαζικός εμβολιασμός από
την "Κιβωτό των Παιδιών" 

στον οικισμό των αθίγγανων 
στο Ζευγολατιό

Η «Κιβωτός Των Παιδιών – Ελλάδα» σε συνεργασία με τον «Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό» και με την εθελοντική υποστήριξη από τις παιδιάτρους 

Μαργαρίτα Μπίτση και Μπετίνα Σίντερ καθώς και τον σύλλογο «Ρομανί Ελπί-
δα», πραγματοποίησε την Πέμπτη 19/6/2014 τον δεύτερο κατά σειρά μαζικό 
εμβολιασμό των παιδιών στον οικισμό των Ρομά Ζευγολατιού Κορινθίας.

Ο πρώτος εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στις 27/3 στο 2ο Δημοτικό σχο-
λείο Ζευγολατιού το οποίο βρίσκεται μέσα στον οικισμό των Ρομά ύστερα 
από παράκληση της διευθύντριας του σχολείου. Χτες έγινε η συνέχεια στον 
ίδιο χώρο και στοχεύουμε σε παρόμοιες δράσεις αφού βλέπουμε ότι υπάρ-
χουν τεράστιες ελλείψεις στον βασικό εμβολιασμό των παιδιών αυτού του 
οικισμού.

Και τις δυο φορές εμβολιάστηκαν πάνω από 100 παιδιά και δόθηκαν πε-
ρισσότερο από 200 δόσεις σε βασικά εμβόλια. Τα εμβόλια ήταν προσφορά 
του ΕΕΣ.

Πηγή:  Δελτίο τύπου της "Κιβωτού των Παιδιών - Ελλάδα"



   ΤΡΙΤΗ   24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2014

14 πολιτών
ΓνώμηΑθλητικά  -  Απόψεις

ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ
∆ΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΣΗΚΩΣΕΙ ...

Ε ίχα πει σε προηγούμενο άρθρο ότι η 
Ισπανία είναι το φαβορί για την κατσαρό-

λα. Λόγω ότι είχε βρει την συνταγή σε τέτοια 
τουρνουά, έχει έναν αξιοσέβαστο προπονητή, 
αλλά κυρίως έχει ένα ποιοτικό υλικό για να 
πάει μπροστά. Το καρπούζι όμως . βγήκε σε 
αυτή την διοργάνωση μάπα! Στημένες λεμο-
νόκουπες όλοι τους .και ντεφορμέ.

Δεν μπορώ να προβλέψω και να πω από 
τώρα, ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο σ’ 
αυτό το Μουντιάλ, όμως, τολμάω να ρισκάρω 
και να πω, ποιες ομάδες είναι φοβερά δύσκο-
λο να το σηκώσουν. Ποιες είναι αυτές;

Η Ολλανδία, η Γερμανία και η Αργεντινή, 
έστω κι αν θεωρούνται από τα μεγάλα φα-
βορί. Διότι και οι τρεις έχουν το ίδιο σοβαρό 
αδύνατο σημείο. Ευάλωτες άμυνες. Ναι, μεν, 
μπορούν να κάνουν ευκαιρίες και να σκορά-
ρουν με ευκολία, αλλά και με την ίδια ευκολία 
τα τρώνε. 

Και ξεκινάω από την Ολλανδία. Όταν μία τυ-
χάρπαστη Αυστραλία σου βάζει δύο γκολ και 
σου κάνει 3-4 ανεπανάληπτα τετ α τετ για να 
σου πάρει το ματς, αυτό σημαίνει ότι η άμυνά 
σου κάνει νερά και μπάζει επικίνδυνα. 

Το ίδιο και η Γερμανία. Όταν μία Γκάνα μπαί-
νει εύκολα μέσα στην περιοχή σου, σου κάνει 
δύο γκολ και χάνει ένα τσουβάλι κραχτές ευ-
καιρίες και τα δύο σέντερ μπακ, ο Χούμελς με 
τον Μερτεζάκερ κουτουλάνε συνεχώς μεταξύ 
τους, τότε αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Το ίδιο και η Αργεντινή. Όταν ένα ανύπαρ-
κτο στην κυριολεξία Ιράν διεισδύει με άνεση 
μέσα στην καρδιά της άμυνάς σου και χάνει 
τόσες ευκαιρίες, τότε σίγουρα η αμυντική σου 
λειτουργία ρετάρει και κάνει καρμπυλασιόν 
πατ-πατ…πατ-πατ!!! 

Πως μπορείς λοιπόν να έχεις εμπιστοσύνη 
σ’ αυτές τις τρεις ομάδες, ότι κάποια απ’ αυτές 
θα σηκώσει στο τέλος την κατσαρόλα; Στην 
ιστορία των Μουντιάλ, όσες ομάδες έχουν πά-
ρει το τρόπαιο, η άμυνά τους ήταν από μαντέμι 
και γρανίτη. Κάστρο απόρθητο, που όσο κι αν 
προσπαθούσαν οι Απάτσι και οι Ζουλού δεν 
μπορούσαν ποτέ να το κυριεύσουν!

ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ Ο ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΛΙ!!!

Κ αι ενώ ο ρέφερι είχε βάλει το στραγάλι 
στο στόμα για να σφυρίξει τη λήξη, ήλθε 

και το ζωγράφισε πάλι ο 
«κοντοπούτανος». Ελί-
χθηκε ανάμεσα από δύο, 
έφερε την ασπρόμαυρη 
στο αριστερό, έκοψε αζι-
μούθιο και με εσωτερικό 
φάλτσο την έστειλε, όχι 
στο γάμα, αλλά στο δέλτα 
του Νείλου. Το «κλάτς» που έκανε η μπάλα 
σπαρταρώντας στα δίχτυα ακούστηκε ακόμα 
και μέσα από την τηλεόραση...

Ειλικρινά εκείνη τη στιγμή λυπήθηκα τους 
Πέρσες. Ήταν άδικο για αυτούς να μην επιβρα-
βευτεί η υπερπροσπάθεια που είχαν κάνει σε 
όλο το παιχνίδι. Και ταυτόχρονα μου προκάλε-
σαν αλγεινή εντύπωση οι Αργεντίνοι με τους 
έξαλλους και υπερβολικούς πανηγυρισμούς 
που ξέσπασαν. Λες και είχαν κερδίσει στον 
τελικό τη Βραζιλία, μέσα στο Μαρακανά. Με 
ποιους παίζατε ρε ; Με τον Ξέρξη, τον Δάρειο 
και τον Τισσαφέρνη παίζατε, που τα όπλα τους 
ήταν τόξα, τα βέλη και τα ακόντια...

Μικρή ομάδα φάνηκε η Αργεντινή. Μικρή 
σε ποδοσφαιρική αξία και ακόμα πιο μικρή σε 
υπερηφάνεια, σε αξιοπρέπεια και σε χαρακτή-
ρα. Από τον μέγα Μαραντόνα και μετά, μέχρι 
και σήμερα, παριστάνουν τους επαναστάτες 
του ποδοσφαίρου και τους προστάτες των κα-
τατρεγμένων, αλλά στην ουσία, είναι ψευτοε-
παναστάτες του κώ...ου.

Και στα δύο ματς που έχει παίξει μέχρι τώρα 
η Αργεντινή, κάθε άλλο παρά ικανοποίησε. 
Με τα χίλια ζόρια κέρδισε τη Βοσνία και ακό-
μα πιο δύσκολα κέρδισε το Ιράν. Και στα δύο 
την ξελάσπωσε ο Μέσι. Μη αυτός ο παικταράς 
μέσα στην ομάδα, αυτή η Αργεντινή δεν έχει 
καμία τύχη στο Μουντιάλ. Έτσι είναι, Με τον 
Ιγκουαϊν, τον Αγκουέρο, τον Ζαπαλέτα και τον 
Παλάσιο θα προχωρήσει ; Άσε, δε, που αυτή 
η άμυνα είναι για τον γάιδαρο καβάλα. Έφτασε 
στο σημείο να φάει από τους Πέρσες 3-4 ανε-
πανάληπτα τετ-α-τετ και να γλιτώσει από του 
χάρου τα δόντια. Και γενικά η ανάπτυξή της, 
η δημιουργία της και κυρίως η ουσία της, δεν 
προκαλεί δέος και τρόμο. Και σας ρωτάω. Έχει 
καμία σχέση αυτή η Αργεντινή που έχουμε δει 
μέχρι τώρα, με τη Γαλλία που είδαμε προχθές 
; Εν πάση περιπτώση, περιμένω να την δω 
και στη συνέχεια. Ίσως να μεταμορφωθεί και 
να μας πείσει. Μακάρι να συμβεί αυτό και να 
ομορφύνει ακόμα περισσότερο το μουντιάλ.

πολιτών

n

Σχολιάζει ο Βίγια

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφηµερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

Ο Βίγια σας περιμένει όλους

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

στην αθλητική εκπομπή του

Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ

9.00 - 10.00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

Ο Ανδρέας Σιάχος 
αποχωρεί από την 

προεδρεία της 
«Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης Βόχας»
Την παραίτησή του 

από τη θέση του προ-
έδρου του Συλλόγου 
"Επιτραπέζια Αντισφαί-
ριση Βόχας" έκανε γνω-
στή ο Ανδρέας Σιάχος 
με μια λιτή ανακοίνωση. 
Ο λόγος της παραίτησής 
του είναι η εκλογή του 
στη θέση του Δημοτι-
κού συμβούλου. Ανα-
λυτικά η ανακοίνωση 
αναφέρει τα εξής: 

«Μετά την εκλογή μου, ως Δημοτικός Σύμβουλος, 
στις εκλογές του Μαΐου, αποφάσισα να παραιτηθώ από 
πρόεδρος της «Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βόχας», για-
τί θεωρώ ασυμβίβαστες αυτές τις δύο ιδιότητες. Πάντα 
όμως θα είμαι ενεργό μέλος του Συλλόγου. Θέλω να ευ-
χαριστήσω τους αθλητές, τους γονείς, τους προπονητές 
και τους συνεργάτες μου, γιατί όλοι μαζί καταφέραμε να 
τελειώσουμε επιτυχημένα μια δύσκολη αθλητική χρονιά.

Αθλητές μας συμμετείχαν σε πολλά Πανελλήνια Πρω-
ταθλήματα και Τουρνουά, με επιτυχίες και αρκετά μετάλ-
λια.

Δύο αθλητές μας πήραν μέρος στο Παγκόσμιο Σχολικό 
Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που διεξήχθη 
στη Γαλλία, στη Λυών τον Απρίλιο του 2014. Για πρώτη 
φορά ο Σύλλογος μας διοργάνωσε Ανοιχτό Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα και επίσης στην αίθουσά μας έγινε το πρώ-
το Σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μα-
θητών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων του Νομού 
Κορινθίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους: 
«Eurofi lm Μάντζαρης Α.Ε.», «Alpha Pack S.A.», «Ιώνια 
Euromedica Κορίνθου», «Μύλοι Μάρρα», «Πυροτεχνή-
ματα Κανελλόπουλος» και «Kallas Beach», για την οικο-
νομική ενίσχυση που προσέφεραν στο Σύλλογο μας, σε 
μια δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους μας.

Σας ευχαριστώ όλους και πάντα θα είμαι δίπλα σας
Ανδρέας Σιάχος».

Στο ρυθµό του Μουντιάλ
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Γνώμη Εκδηλώσεις

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014
To Kέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του δήμου μας, στα πλαίσια λήξης της σχολι-
κής χρονιάς 2013-2014 διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Δευτέρα 30/06/2014       ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΟΥ, ΩΡΑ 20.30  
Εκδήλωση χορού από τα τµήµατα Latin και Μπαλέτ ου του Κέντρο Νεολαίας και 
Πολιτισµού. Συµµετέχουν ο Πολιτιστικός και Λαο γραφικός Σύλλογος Βόχας και 
ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλο γος Κοκκωνίου "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ". Προσπάθειά 
µας, µέσω της εκδήλωσης α υτής είναι να τονίσουµε το µήνυµα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, προσφέροντας προϊόντα µακράς διαρκείας για τους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήµου µας. "Ας απλώσουµε το χέρι να βοηθήσουµε ο 
ένας τον άλλον, όσο ποτέ άλλοτε".

Παρασκευή 04/07/2014    ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, ΩΡΑ 20.00 
Τµήµα Εικαστικών & Ζωγραφικής. Συνθέτουµε επί τόπου καλοκαιρινές δηµιουργίες.

Παρασκευή 04/07/2014    ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, ΩΡΑ 22.00 
Rock συναυλία.

Σάββατο 05/07/2014   ΑΙθΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ, ΩΡΑ 20.30
Εκδήλωση µουσικής από τα τµήµατα κιθάρας, πιάνου, φλογέρας και µπουζουκιού 
του Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισµού.
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!!

Η Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού γιορτάζει 
τα 27 χρόνια της και διοργανώνει το

20ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Παραδοσιακού χορού 

και Μουσικής
 

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, έχει μέχρι 
τώρα εκπληρώσει όλους τους στόχους για 

τους οποίους ιδρύθηκε.
Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και με τη 

συμμετοχή των νέων του Δήμου μας, προσπαθεί 
για ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε να κάνει πιο 
φωτεινό τον τόπο μας και να του δώσει την δική 
του ξεχωριστή προσωπικότητα.

 Σε μεγάλο βαθμό αφορά τους στόχους του Φο-
ρέα μας η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων πολιτισμού, οι οποίες 
έχουν πολιτιστική πολυμορφία. 

Το 2014 είναι σταθμός στην μεγάλη πορεία της ΣΤΕΓΗΣ.
Γιορτάζουμε τα 27 χρόνια της ίδρυσής της και τα 20 χρόνια του 

Παγκόσμιου Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού και Μουσικής.
Στις 11-12-13 Ιουλίου στο Ζευγολατιό Διοργανώνουμε το 20ο ΔΕ-

ΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, με μουσικές χορούς και τραγούδια των Λαών της 
Γης από 6 ξένες χώρες από Κορέα, Γεωργία, Αρμενία, Ιταλία, Ρωσία, 
Σερβία και χορευτικά συγκροτήματα απ' όλη την Ελλάδα.

Σας καλούμε όλους να σας φιλοξενήσουμε και να γνωρίσετε όλο το 
φάσμα της Ελληνικής Παράδοσης και της ξένης κουλτούρας.

ΕΛΕΝΗ ΛΙΜΙΑΤΗ
Πρόεδρος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

 ■ Από το περυσινό 19ο Φεστιβάλ 
της "ΣΤΕΓΗΣ"

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 
"AΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ"

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυ-
ναικών Πουλίτσας "Άγιος Σπυρίδωνας" όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας 
προσκαλεί την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.00μ.μ. στον προαύλιο 
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πουλίτσας σε μία βραδιά Ελληνικών Πα-
ραδοσιακών Χορών.  Συμμετέχουν το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο 
Λεχαίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ταρσινών. Η παρουσία σας 
θα μας τιμήσει. Είσοδος ελεύθερη.

                                         ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Παρασκευή 27 Ιουνίου. 
Παιδικό Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών. 
Ώρα 20:00 στην Τοπική 
Κοινότητα Στιµάγκας.  Ο 
Χορευτικός & Λαογραφικός 
Σύλλογος Στιµάγκας 
«ΘΥΑΜΙΣ», διοργανώνει 
για τέταρτη συνεχή χρονιά 
Παιδικό φεστιβάλ 
Παραδοσιακών χορών & 
Μουσικής και προσκαλεί 
τα παιδικά χορευτικά όλων 
των φορέων του Δήµου 
αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής, να 
συµµετάσχουν στο 
παραδοσιακό αυτό 
αντάµωµα. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6980 851993 
Ζάρκου Κατερίνα, 6947 
412154 Χωρίκης 
Παναγιώτης.

Σάββατο 28 Ιουνίου. 
Βραδιά παραδοσιακών και 
µοντέρνων χορών. Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Βόχας µας προσκαλεί σε 
µία βραδιά γεµάτη χορό! 
Παραδοσιακοί και 
µοντέρνοι! Στο προαύλιο 
του δηµοτικού σχολείου 
Ζευγολατιού, στις 9.00 µ.µ. 
Είσοδος: 2,00 €

Κυριακή 29 Ιουνίου. 
Παράσταση Ευρωπαϊκών 
και Λάτιν χορών. 
Ευρωπαϊκοί και Λάτιν 
χοροί από τα τµήµατα 
Λάτιν των συλλόγων 
“Μέγας Αλέξανδρος” 
Βραχατίου, “Η Ρέα” 
Άσσου, “Πολιτιστική 
παρέµβαση” Δ.Ε Σολυγείας 
και “Τερψιχόρη” Δήµου 
Κορινθίων. Στο κλειστό 
γυµναστήριο Βραχατίου  
“Γ. Τριαντάφυλλος”.  
Ώρα έναρξης 21.00

Κυριακή 29 Ιουνίου. Τα 
τµήµατα µπαλέτου και 
σύγχρονου χορού του 
Πνευµατικού Πολιτιστικού 
Κέντρου Λεχαίου 
παρουσιάζουν το 
Χορόδραµα "Ο Κύκλος της 
Ζωής". Ράχη Λεχαίου. Ώρα 
21.30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ& άλλες
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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T.K. 20006,� � � � � � � � � �� � � � 4, � � � �� ��� � � �� � �� � ,

27 10 500 16, K 69�� � .: 4 �� .: 45 387 388
e-mail: liliopoulosj@agency.interamerican.gr

Τετάρτη 25 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.    Δηµοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014. Πληροφορίες, έντυπο πρόγραµµα και 
κρατήσεις, καθηµερινά 9:00 π.µ. – 2:00 µ.µ. στα γραφεία της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, 
Πυλαρινού 84 α’ όροφος και στα τηλέφωνα: 27410 21236 & 27410 28048, http://libkor.gr/vivliothiki. 

25 έως 27 Ιουνίου. Δηµοτική Πινακοθήκη Κορίνθου (Κολοκοτρώνη 4) Έκθεση εικαστικών τεχνών “5 
καλλιτέχνες συνοµιλούν”  Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Δευτέρα – Σάββατο 09.00 – 13.00 και 
Δευτέρα 19.00 – 21.00

26 Ιουνίου  7.00 µ.µ. στον Αυτοδιαχειριζόµενο κοινωνικό χώρο «Σβούρα», Σίνα 37, Κόρινθος: Ένα 
εργαστήριο αυτοέκφρασης για ενήλικες που τους αρέσουν τα παραµύθια. Μελέτη, συζήτηση και 
εκµάθηση τρόπων αφήγησης παραµυθιών και ιστοριών. Συµµετοχή ελεύθερη (προαιρετικά 
ενισχύουµε τον κουµπαρά).

25 ΙΟΥΝΙΟΥ - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014




