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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΒΕΛΟ!!!
Όπως ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, στο χώρο που έγινε η 6η Πανελλήνια Έκθεση "Κορινθία", στο εργοστάσιο πρώην ΕΛΒΙΟΧΥΜ πρόκειται να στηθεί ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο χωριό!!! Λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο.

του ασωπου
...τα παθη!
Ένας πάει, άλλος έρχεται, αλλά το έργο προχωράει με ρυθμούς χελώνας!
σελ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ

Αναγκαστική συνένωση
...μετά μουσικής!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Μία ήττα και μία νίκη
για τον Άρη Βοχαϊκού

ECORAP A.E.

Διαζύγιο μετά το Χ
Έλυσαν τη συνεργασία τους Α.Ο. Ζευγολατιού
και Σπ. Αργυρόπουλος μετά το 0-0 με
την Ελλάδα Βέλου
α n σελ. 14-15

Σύγχυση και αναστάτωση από την απόφαση
του Δ/ντή της Πρωτοβάθμιας για συγχώνευση των τριών σε δύο τμήματα της Γ΄ τάξης
του Δημ. Σχολείου Βέλου
α n σελ. 2-3

4-5

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ή
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΙ
Το ιστορικό ποτάμι της Κορίνθου
και της Βόχας α n σελ. 10

Δυναμικά
στις
εξαγωγές!
α n σελ. 6
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Εβδομάδα Κοινωνικής
Προσφοράς
Ας δείξουμε όλοι την ανθρώπινη πλευρά μας και την κοινωνική μας
αλληλεγγύη, καθιερώνοντας την «Εβδομάδα Κοινωνικής Προσφοράς».
Συγκεκριμένα:
- Δευτέρα 03/11/2014 προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι. Σημείο συγκέντρωσης προϊόντων το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
- Τρίτη 04/11/2014 προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τα
μέλη του Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου. Σημείο συγκέντρωσης προϊόντων το
Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου.
- Τετάρτη 05/11/2014 προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τα
μέλη των Κ.Α.Π.Η. Βέλου και Ζευγολατιού. Σημείο συγκέντρωσης
προϊόντων τα δύο Κ.Α.Π.Η.
- Πέμπτη 06/11/2014 προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο οι
υπάλληλοι του Δήμου μας. Η συγκέντρωση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στον χώρο εργασίας τους.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ενισχύει 156 οικογένειες του Δήμου μας.
Προϊόντα άμεσης ανάγκης :
• Ελαιόλαδο
• Όσπρια και ζυμαρικά
• Γάλα μακράς διάρκειας
• Είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής
Ενισχύοντας την προσπάθεια στηρίζω τους συμπολίτες μου. Η κάθε
προσφορά μετράει.
Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Συγχαρητήρια επιστολή στους μαθητές
για τις εορταστικές εκδηλώσεις
της Εθνικής Επετείου του "ΟΧΙ"
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, τα Δ.Σ των Ν.Π.Δ.Δ.
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας και
η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα. Μαρία Καλλίρη συγχαίρουν τους μαθητές και τις
μαθήτριες του Δήμου μας για τη λαμπρή παρουσία τους στις σχολικές εορτές
και στην Παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς που με τις γνώσεις τους
και τις εμπειρίες τους συνετέλεσαν ουσιαστικά στην άψογη διεξαγωγή των
εορταστικών εκδηλώσεων και της παρέλασης που όλοι παρακολουθήσαμε.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Αναγκαστική
Στο Δημοτικό Σχολείο του Βέλου δημιουργήθηκε το εξής
πρόβλημα: Η Μουσικός του σχολείου πήρε άδεια εγκυμοσύνης
και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφάσισε ότι για να αντιμετωπιστεί το κενό που δημιουργείται θα συμπτυχθούν τα τρία (3) τμήματα της Γ΄τάξης σε δύο (2) έως ότου
διοριστεί –εάν – διοριστεί εκπαιδευτικός ειδικότητας. Με αυτόν
τον τρόπο ο εκπαιδευτικός που «περισσεύει» θα διδάσκει το
μάθημα της Μουσικής στο Σχολείο!

Αντιδρασεισ
Γονεων και
Μαθητων...
Η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας δημιούργησε σύγχυση και αναστάτωση. Οι γονείς σε έκτακτη
Γενική Συνέλευση αποφάσισαν την αποχή από τα μαθήματα των μαθητών της Γ΄ τάξης.
Ηταν μια δύσκολη απόφαση, όπως τόνιζαν τα μέλη του συλλόγου
γονέων, η οποία όμως προήλθε από την άρνηση της Διεύθυνσης, να
δεσμευθεί εγγράφως για τον ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ χρόνο επίλυσης του προβλήματος.
Το Δημοτικό Σχολείο Βέλου, υπογράμ«η συνενωση
μιζαν, είναι το σχολείο με το μεγαλύτερο
ειναι
προσωρινη»
μαθητικό δυναμικό του νομού Κορινθίας.
Είναι σχολείο που λειτουργεί με το Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(ΕΑΕΠ) και ο νόμος προβλέπει ότι στελεχώνεται κατά προτεραιότητα. Είναι πραγματικά
άδικο, οι δημοσιονομικοί στόχοι του Υπουργείου Παιδείας να προτάσσονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα τμήματα που δημιουργούνται από
την συνένωση των τριών τμημάτων είναι
υπεράριθμα και επιπλέον σε αυτά είναι και
τέσσερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Προσωρινή χαρακτήρισε
βεβαιωμένα από το ΚΕΔΔΥ, καταλήγουν.
τη συνένωση ο ΠροϊστάΗ αποχή συνεχίστηκε έως ότου οι επαμενος της Πρωτοβάθμιας
ναλαμβανόμενες δεσμεύσεις από πλευΕκπαίδευσης Παναγιώτης
ράς του προϊστάμενου της Πρωτοβάθμιας
Παπαγεωργάκης. Εντός
Εκπαίδευσης έκαμψαν τις αμφιβολίες των
ολίγων ημερών δεσμεύτηγονέων.
κε για την επαναφορά της
Γ΄ τάξης σε τρία τμήματα,
Γ. Χρυσικόπουλος, πρόεδρος
ενώ δήλωσε πώς ο βασιΣυλλόγου Γονέων &
κός λόγος της συνένωσης
Κηδεμόνων: «Κίνηση καλής
Θέλησης να μην συνεχιστεί η
ήταν να συνεχιστεί η
αποχή από τα μαθήματα»
λειτουργία του ολοήμερου
Οι μαθητές μπήκαν στις τάξεις τους αφού
σχολείου του οποίου η
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι γονείς της
δυναμικότητα είναι 20
Γ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βέλου,
παιδιά.
αποφάσισαν να μην συνεχιστεί η αποχή
από τα μαθήματα. "Η απόφαση", μας λέει ο
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Γ. Χρυσικόπουλος, "πάρθηκε μετά την
διαβεβαίωση από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Κορινθίας κ Παπαγεωργάκη Παναγιώτη, ότι μέχρι την Δεύτερα θα έχει
λυθεί το πρόβλημα και η τοποθέτηση εκπαιδευτικού θα είναι άμεση.
Αν το πρόβλημα δεν έχει λυθεί θα γίνει συνέλευση με τους Γονείς της
Γ Δημοτικού για να αποφασίσουν πως θα κινηθούν.
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συνένωση μετά μουσικής!

Φημο

Σ

λογίε

Το γεγονός προκάλεσε τη μήνη των γονέων
και των μαθητών οι οποίοι αποφάσισαν να προβούν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση και να άρει αυτήν την
εντολή ο Προιστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Εντολή που βρίσκει αντίθετους και τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας.

Η δημοτική αρχή
συμπαραστέκεται

νέο κατάστημα!

Ο Γιάννης Χρυσικόπουλος τονίζει
πώς «ο κ. Δήμαρχος ήταν ενημερωμένος από την πρώτη στιγμή και
συμπαρίσταται στην απόφασή μας,
καθώς και η Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τα σχολεία, κ. Μ. Καλλίρη,
όπως και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,
κ.Σδράλης, οι οποίοι με την προσωπική τους παρουσία, βρέθηκαν
κοντά μας αμέσως μόλις παρουσιάστηκε το πρόβλημα».
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Γυμνάσιο - Λύκειο

Γράνα
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βοχαϊκού

δίπλα σας
και
κάθε μέρα
φθηνά!
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ

από Βραχάτι
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Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

Εν τω μεταξύ η Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη του δήμου Βέλου-Βόχας εξέδωσε δελτίο τύπου
με το οποίο τάσσεται υπέρ γονέων
και μαθητών. Το δελτίο τύπου που
υπογράφει ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, δημοτικός σύμβουλος και
επικεφαλής της παράταξης αναφέρει: «Η Ενωτική Ριζοσπαστική
Παράταξη Βέλου-Βόχας καταγγέλλει την άδικη, αψυχολόγητη και
αντιλειτουργική απόφαση του Δντη
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για τη συνένωση των τμημάτων της Γ’ τάξης του Δημοτικού
σχολείου Βέλου.
Η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης μαθητικής κοινότητας και την
αναστάτωση που θα επιφέρει στο
σύνολο των μικρών μαθητών.
Φαντάζει δε ακόμη πιο παράλογη
από το γεγονός ότι δόθηκε υπόσχεση αποκατάστασης μετά από λίγους
μήνες (αν και ουδέν μονιμότερον
του προσωρινού).
Η παράταξή μας συμπαρίσταται
στους μαθητές, στους γονείς και
στους δασκάλους που πλήττονται
από την απόφαση.
Ζητάμε δε από την εκπαιδευτική
ηγεσία, να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία και να μην διαταράσσει την
αναγκαία ηρεμία της μαθησιακής
διαδικασίας και μάλιστα στη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
Οι όποιες αλλαγές κριθούν απαραίτητες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, τους νεκρούς μήνες του
καλοκαιριού, πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του
διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, οι πληροφορίες από το Υπουργείο
Παιδείας μιλούν για την μη αναπλήρωση της θέσης της αδειούχας μουσικού και την συνέχιση
της ...αναγκαστικής συνένωσης
των δύο τμημάτων της Γ΄ τάξης μέχρι νεωτέρας!

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Η ιδέα της κατασκευής φράγματος στον ποταμό Ασωπό
δεν είναι δυνατόν να εντοπίσουμε πόσο παλιά είναι. Στον
απολογισμό όμως της θητείας του
...απο το 1998!
Άγγελου Μανωλάκη ως Νομάρχη
Κορινθίας για την περίοδο 19952002 εντοπίζουμε από το 1998 τις πρώτες αναφορές σε
μελέτες χωροθέτησης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
κατασκευής του φράγματος!

Το έργο ονομάζεται "Φράγμα στον Ασωπό ποταμό" και
εμφανίζεται ως οικονομικό στοιχείο το έτος 1999 με σπατάλη
ποσού 5.634.000 δρχ για τη μελέτη κατασκευής. Το 2000
καταγράφεται σπατάλη 5.000.000 δρχ για μελέτη χωροθέτησης
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η μελέτη κατασκευής
απορροφά άλλα 100.000.000 δρχ!!! Σήμερα, 14 χρόνια
αργότερα το έργο που έχει τόσους "πατεράδες" καρκινοβατεί
και κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί!

Του Ασωπου ...Τα Παθη!

Ένας πάει, άλλος έρχεται αλλά το φράγμα δε λέει να τελειώσει! Από το 1998 που ο τότε Νομάρχης
Άγγελος Μανωλάκης το κατέτασσε στα απαραίτητα για την ανάπτυξη της Κορινθίας έργα,
μέχρι τις παραμονές των εκλογών του 2007 που υπογράφηκε η πρώτη δημοπράτησή του
και μέχρι σήμερα το έργο συνεχίζει να βαδίζει με ρυθμούς χελώνας!

■■ Ο Ν. Ταγαράς, υπουργός αναπληρωτής
σήμερα, αποτελεί τη σοβαρότερη
ελπίδα για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Ασωπός στην ελληνική μυθολογία ήταν θεός. Και τι θεός! Τον
έτρεμε ακόμη και ο Δίας! Όπως
βέβαια και όλους τους θεούς και
τις θεές που δήλωναν τις δυνάμεις
της φύσης. Η αρχαία δύναμη της
Γης ήταν πάντα ισχυρότερη και πιο
αξιοσέβαστη από τους νέους θεούς.
Σήμερα, βέβαια όλα έχουν αλλάξει. Τους αρχαίους θεούς τους
έχουμε για να επουλώνουμε την
πληγωμένη εθνική μας υπερηφάνεια. Κάτι σαν αναλγητικό.

Διδασκαλία αδίδακτου κειμένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

Τα αεικίνητα νερά του Ασωπού ποταμού γίνεται προσπάθεια
να αξιοποιηθούν, να καλυφθούν
οι μεγάλες και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε άρδευση. Με
την κατασκευή του φράγματος
αναμένεται να αρδεύονται 50.000
στρέμματα και να εξυπηρετηθούν
περισσότερες από 4.000 αγροτικές
οικογένειες. Εξασφαλίζεται έτσι η
τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με νερό άρδευσης, άριστης
ποιότητας, δίνοντας νέα δυναμική
στην ανάπτυξη της γεωργίας, προστατεύοντας παράλληλα τις πεδινές
γεωτρήσεις από τον κίνδυνο της
υφαλμύρωσης.
Το 2003, χρηματοδοτήθηκε η
οριστική μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006 και το κόστος της
ανήλθε στα 2.100.000€. Το έργο
χρηματοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2006 και δημοπρατήθηκε το
Μάιο του 2007. Λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2007 ο Αν. Παπαληγούρας, υπουργός τότε, επισκέφτηκε την περιοχή και τοποθέτησε
μαρμάρινη πλάκα εγκαινιάζοντας(!)
το έργο!!!
Στις 31 Οκτωβρίου 2008, όμως,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την
επαναδημοπράτηση του έργου
όπου ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.»
με ποσοστό έκπτωσης 44,62%. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 58.750.000 €, από τα οποία
1.500.000 € αφορούσαν στις απαλλοτριώσεις των εκτάσεων που
απαιτήθηκαν και τα 2.500.000 € στο
κόστος των τεχνικών συμβούλων.
Η σύμβαση κατασκευής του έργου έγινε στις 14 Ιουλίου 2010.
Υπογράφηκε σε πανηγυρικό κλίμα
ενώπιον της Υπουργού τότε Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπατζελή, του
Κορίνθιου υπουργού Π. Μπεγλίτη
και του Νομάρχη Κορινθίας κ. Νίκου Ταγαρά, ο οποίος είχε ασκήσει
πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση για
να προχωρήσει το έργο. Ο απαιτού-

μενος χρόνος κατασκευής εκτιμήθηκε στους 36 μήνες. Σήμερα διανύουμε τον 52ο μήνα(!) και το έργο
δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται!!!
Η εταιρία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» φάνηκε
αδύναμη να φέρει εις πέρας αυτό
το τόσο σημαντικό έργο. Αρχές του
2013 το έργο «πάγωσε» οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι για μεγάλο
χρονικό διάστημα και η καταστροφή φάνταζε πιο σίγουρη παρά ποτέ.
Η έγκαιρη επέμβαση της περιφέρειας και μια σειρά από ενέργειες
διόρθωσαν κάπως τα πράγματα, το
έργο πήρε παράταση έως το τέλος
του 2015 και η χρηματοδότηση συνεχίστηκε.
Φέτος, πριν τις περιφερειακές
εκλογές του Μαΐου, ο Πέτρος Τατούλης και το επιτελείο του επισκέφτηκαν το φράγμα και έκαναν
αυστηρές και σαφείς συστάσεις
προς την ανάδοχο εταιρεία για την
ενταντικοποίηση των έργων και την
ολοκλήρωση των εργασιών μέσα
στο χρονικό πλαίσιο που επιβάλλεται από την Ε.Ε.
Ωστόσο, «πριν αλέκτωρ λαλήσει
τρεις» και μόλις μετά τις εκλογές,
η ανάδοχος εταιρεία εξέφρασε την
αδυναμία της (και πάλι) να ολοκληρώσει το έργο. Ευτυχώς, τη δεδομένη στιγμή στη θέση του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ βρίσκεται ο
Νίκος Ταγαράς, ο οποίος ενήργησε
τα δέοντα και τάχιστα, βάζοντας
και πάλι το νερό στο αυλάκι. Στις
16 Οκτωβρίου ανακοίνωσε τις
ενέργειές του και ότι το πρωί της
20ης Οκτωβρίου μαζί με τον ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων
και Υποδομών Δημήτρη Ιατρίδη και
εκπρόσωπους τεχνικών εταιρειών
θα επισκεφθούν το εργοτάξιο του
φράγματος Ασωπού για επιθεώρηση. Λίγο αργότερα το Γραφείο
Τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδιδε ανακοίνωση ότι ο
Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης θα επισκεφτεί το
φράγμα Ασωπού για αυτοψία την
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014!!!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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17 Οκτωβρίου 2014

20 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΙΚΟΥ ΤΑΓΑΡΑ

Παρόντες στην
αυτοψία (από αριστερά) οι: Γιώργος
Καραφωτιάς, δημοτικός σύμβουλος
Βέλου-Βόχας, Θ.
Γκίκας, Πελ. Καλλίρης, Αντιπερ/ρχης
Κορινθίας, Άγγελος
Παπαγγελόπουλος
και ο Εντεταλμένος
Περιφερειακός
Σύμβουλος Αλέξης
Αλεξόπουλος.

«Με πείρα και σοβαρότητα προχωράμε τον Ασωπό, ξεπερνώντας τα μέχρι τώρα προβλήματα»
«Το φράγμα του Ασωπού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου» επανέλαβε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης κατά την αυτοψία του στο έργο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 «γιατί διαφορετικά, αφενός, θα χαθούν πόροι από το ΕΣΠΑ και,
αφετέρου, θα επιβαρυνθεί το νέο μας πρόγραμμα προκειμένου να τελειώσει
το έργο».
Θετικά χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τη δημιουργία του
νέου κοινοπρακτικού σχήματος, με τη συμμετοχή της εταιρείας Άκτωρ, για
την υλοποίηση του έργου, γιατί «από τη μια πλευρά θα ξεμπλοκάρει τη χρηματοδότησή του και αφετέρου θα ενώσουν τις δυνάμεις τους δύο σημαντικές
εταιρείες με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων».
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξαρχής προσέγγισε και διαχειρίστηκε το
έργο με μεγάλη προσοχή, ως η διευθύνουσα υπηρεσία» σημείωσε ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «επανειλημμένα εδώ και 18 μήνες θέσαμε υπόψιν του
ΥΠΑΑΤ, που αποτελεί την προϊσταμένη εποπτική αρχή του έργου, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το φράγμα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση και να λυθούν. Όταν διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν εφικτή πλέον
η υλοποίηση του έργου όπως προβλεπόταν, προβήκαμε στην ειδική πρόσκληση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η μόχλευση της δυνατότητας υλοποίησης του
έργου και η δημιουργία του συγκεκριμένου κοινοπρακτικού σχήματος».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φράγματος του Ασωπού
ώστε να τελειώσει εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά και
να υπάρξει συνεννόηση με το ΥΠΑΑΤ, ώστε να προσδιοριστούν τα προβλήματα
και να εξευρεθούν οι κοινά αποδεκτές λύσεις».

Θανάσης Γκίκας,
Δημήτρης Ιατρίδης, Πελοπίδας
Καλλίρης Αντιπερ/
ρχης Κορινθίας,
Κώστας Καλαντζής
δήμαρχος Νεμέας
συνομιλούν με τον
υπουργό αναπληρωτή ΠΕΚΑ Νίκο
Ταγαρά κατά την
επίσκεψή του στο
φράγμα.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ο Νίκος Ταγαράς συναντήθηκε στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων. Την επόμενη μέρα το γραφείο του υπουργού εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου: «Μετά
από χθεσινή επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Ταγαρά στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνάντηση με τον Ειδικό
Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Ιατρίδη, το έργο της
κατασκευής του φράγματος Ασωπού απεμπλέκεται από εκκρεμότητες και
μπορεί να προχωρήσει.
Ταυτόχρονα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς υπέγραψε σήμερα συμπληρωματική έγκριση επέμβασης επί δημοσίων εκτάσεων δασικού
χαρακτήρα για την κατασκευή του φράγματος Ασωπού, ώστε να λυθούν και
επιμέρους προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά την κατασκευή».
Κατά την επίσκεψη του Κορίνθιου Υπουργού, στις 20 Οκτωβρίου, στο φράγμα του Ασωπού έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις για το ξεπλοκάρισμα του
έργου λόγω οικονομικών προβλημάτων της αναδόχου εταιρίας. Το πρόβλημα
φαίνεται να λύθηκε με την είσοδο της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας του
ΑΚΤΩΡΑ στην κοινοπραξία που θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει το έργο.
Κατά την επίσκεψη μάλιστα κοντά στον Νίκο Ταγαρά παραβρέθηκε και ο
πρόεδρος του ΑΚΤΩΡΑ Δημήτρης Κούτρας ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το έργο
θα προχωρήσει χωρίς κανένα πρόβλημα πλέον και θα ολοκληρωθεί στην ώρα
του ή το πολύ με 3-4 μήνες καθυστέρηση αν δεν τρέξουν όπως πρέπει οι διάφορες μελέτες.
Ο Νίκος Ταγαράς επεσήμανε την σπουδαιότητα του έργου για όλη την Κορινθία και ειδικότερα βέβαια για τους αγρότες μας. Τόνισε ότι το φράγμα θα
είναι χρήσιμο εκτός από αρδευτικούς λόγους και για άλλους σοβαρούς λόγους
όπως υδροηλεκτρικούς, υδρευτικούς και τουριστικούς.
Ευχή όλων μας: Επιτέλους να ολοκληρωθεί!!!

Κέντρο Εκμάθησης Πληροφορικής
για παιδιά και ενήλικες

Όσοι ενδιαφέρονται για:

+

Ελένη Α. Πλατή

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

+ ∆ΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ΑΛΛΑ ΚΡΥΦΑ ΚΟΣΤΗ

+ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ

Μασούρη Φωτεινή

+ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΤΗ

Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού

+ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ!

ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

WORD - EXCEL - INTERNET
ΔΩΡΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ WINDOWS

WORD - EXCEL - INTERNETACCESS - POWERPOINT
ΔΩΡΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ WINDOWS

250€

Σίγουρη επιτυχία!

Η δεκαετής και επιτυχημένη παρουσία µας στην
εκµάθηση ηλεκτρονική υπολογιστών µας καθιστά
πρωτοπόρους στα σύγχρονα εκπαιδευτικά
προγράµµατα και στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

για όλες τις ηλικίες

150€

ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
27410 88780
6984 396982

Γνώμη
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Δυναμικά στις εξαγωγές η ECORAP!
Σημαντική συμφωνία με ολλανδική εταιρεία

Μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα να βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις κατάταξης των χωρών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς
τη διάδοση της ανακύκλωσης,
ωστόσο το θετικό σημείο είναι
ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το
ποσοστό των πολιτών που
ανακυκλώνουν.
Οφείλουμε όμως, και εμείς
ως πολίτες να συνειδητοποιήσουμε ότι η μείωση του
όγκου των απορριμμάτων
και η αύξηση των ποσοστών
ανακύκλωσης δεν είναι κάτι
που μας επιβάλλεται, αλλά μια
προσπάθεια που οφείλουμε να
δώσουμε, ώστε να κερδίσει
το περιβάλλον, η οικονομία, η
δημόσια υγεία αλλά και εμείς

κ.α., πλαστικές σακούλες.
• Γυάλινα μπουκάλια (προσοχή, όχι σπασμένα και μικρά
κομμάτια από γυαλί, διότι
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στο διαχωρισμό των
υλικών).
Δεν πετάμε στον μπλε κάδο
τα υλικά μας μέσα σε δεμένες
σακούλες, τα ρίχνουμε χύμα.
Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους
ανακύκλωσης.
Η ορθή προσέγγιση προστάζει να ξεπλένουμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, αλλά
να το κάνουμε με ενεργειακά

ρ

Ανακύκλωση
συσκευασιών
σε μπλε κάδους

οι ίδιοι.
Βλέποντας τους μπλε κάδους, το μυαλό μας πηγαίνει
πλέον, απευθείας στην ανακύκλωση συσκευασιών (χαρτί,
γυαλί , πλαστικό, αλουμίνιο).
Παρόλ’ αυτά, επειδή ακόμα και
σήμερα, γίνονται πολλά λάθη
στο διαχωρισμό των υλικών,
χρειάζεται να ενημερωνόμαστε συνεχώς.
Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπορούμε να ρίξουμε τα εξής:
• Χαρτί, εφημερίδες, περιοδικά κτλ.
• Χάρτινες συσκευασίες και
χαρτοκιβώτια (διπλώνουμε
τα χαρτοκιβώτια).
• Συσκευασίες tetrapack, π.χ.
γάλακτος και χυμών.
• Συσκευασίες από αλουμίνιο,
π.χ. κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κτλ.
• Σιδηρούχες συσκευασίες,
π.χ. από γάλατα εβαπορέ,
κονσέρβες κ.α.
• Σπρέι καλλυντικών (πρέπει
να είναι τελείως άδεια, - χωρίς το πλαστικό καπάκι, εάν
έχουν).
• Πλαστικές
συσκευασίες,
π.χ. από μπουκάλια νερού,
απορρυπαντικών, λαδιού

ο

Ανακυκλώσι
μω
ογής
λ
α
νΥ
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Κ έ ντ

νεχίζουμε δυναμικά και αναζητούμε νέες συνεργασίες,
όπου και αν βρίσκονται αυτές,
προκειμένου η βιομηχανία μας
να είναι βιώσιμη και να συνεχίσει να προσφέρει», δήλωσε
ο εκπρόσωπος της εταιρείας
Ραψωματιώτης Δημήτρης.

αποδοτικό τρόπο.
• Ξεπλύνετε τις συσκευασίες
με τα απόνερα από τη λάντζα.
• Όταν πλένετε τα πιάτα στο
νεροχύτη, βάλτε τις συσκευασίες (από πλαστικό
και αλουμίνιο) κάτω από τα
τρεχούμενα νερά και τις σαπουνάδες.
• Καθαρίστε τις συσκευασίες
με χαρτί κουζίνας, ακόμη
και χρησιμοποιημένο.
Γιατί πρέπει να πλένουμε τις
συσκευασίες;
• Γίνεται πιο εύκολη η διαλογή των ανακυκλώσιμων
υλικών.
• Προστατεύεται η υγεία των
εργαζομένων στην ανακύκλωση.
• Δεν μαζεύονται έντομα
και άλλα ζώα από τα υπολείμματα τροφής, όσο οι
συσκευασίες παραμένουν
στους κάδους.
• Σπαταλάται λιγότερη ενέργεια κατά την ανακύκλωση
καθαρών συσκευασιών.

κών
λι

Μια σημαντική συμφωνία
για εξαγωγές των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτώνται
από τη μονάδα της, πραγματοποίησε η ECORAP Α.Ε. με ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ήδη τα
πρώτα κοντέινερ φορτώθηκαν
την Τετάρτη 29/10/2014.
Η συμφωνία για φόρτωση
11 κοντέινερ με 250.000 κιλά
χαρτόνι και ανάμεικτο χαρτί,
με προορισμό την Ινδία, είναι
μόνο η αρχή.
Αν υπολογίσουμε ότι, παρά
το όχι μεγάλο ενδιαφέρον από
τους Δήμους και τους πολίτες,
4.500.000 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών ανακτώνται τον
χρόνο από το ΚΔΑΥ στο Μπολάτι Κορινθίας, καταλαβαίνουμε τι θα μπορούσε να γίνει αν
φθάσει η μονάδα σε πλήρη λειτουργία με βάση την αδειοδότησή της, δηλαδή 13.000.000
κιλά τον χρόνο, δεν θα πηγαίνουν στις χωματερές αλλά
θα γίνονται πρώτη ύλη για τις
βιομηχανίες, διασφαλίζοντας
ένα πολύ σημαντικό ποσό συναλλάγματος για τη χώρα, περίπου 2.500.000€.
Μια εταιρεία ζητάει από
τους Δήμους και τους πολίτες
να της μεταφέρουν το πρόβλημά τους, για να το αξιοποιήσει,
να χρησιμοποιήσει εργαζόμενους, να καταναλώσει υλικά, να πληρώσει εφορεία και
ασφαλιστικούς οργανισμούς,
να φέρει και συνάλλαγμα.
Όμως η κοινωνία και οι Δήμοι αντιμετωπίζουν την έννοια
της ανακύκλωσης τουλάχιστον με επιφύλαξη.
«Παρ’ όλα αυτά εμείς συ-

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

www.kenppe.gr

Διανομή κατ’ οίκον
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149

www.ecoradio.gr
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Εγκαίνια στο Ζευγολατιό για το

Τ

ην Τετάρτη το απόγευμα 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος ΠΡΩΤΟΝ στο Ζευγολατιό. Παρά την κακοκαιρία ο κόσμος ήταν παρών, γεμίζοντας τον προαύλιο χώρο του
καταστήματος, τον οποίο είχαν διαμορφώσει κατάλληλα για την εκδήλωση.
Μετά τον αγιασμό ακολούθησε κέρασμα από τους υπεύθυνους κ. Μακρή
Χρήστο και Μακρή Κωνσταντίνο και μια ζεστή κουβέντα με όλους τους παρευρισκόμενους. Όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πουν για το νέο Παντοπωλείο
που παρέχει πολλές προσφορές και τιμές χονδρικής σε πολλά είδη.
Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε τέτοιες επιχειρηματικές κινήσεις βοηθούν στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών, αφού παρέχουν αγαθά καθημερινής χρήσης σε ελκυστικές
τιμές.
Τους ευχόμαστε καλές δουλειές.

Γνώμη
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ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕ

Σε ισχύ
το νέο θεσμικό
πλαίσιο για
τις γεωτρήσεις Κέντρο διά βίου μάθησης θα λειτουργήσει στο δήμο Βέλου-Βόχας
Σε ισχύ τίθεται και επίσημα, το νέο
θεσμικό πλαίσιο που θα
ισχύει εφεξής για κάθε
χρήση ή έργο
αξιοποίησης
νερού, ύστερα από τη δημοσίευση
σχετικής ΚΥΑ που προώθησε ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς.
«Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην
απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων
τεχνολογιών. Επιλύουμε προβλήματα δεκαετιών που αφορούν τη
χρήση του νερού, μειώνουμε τη
γραφειοκρατία, διευκολύνουμε
τους πολίτες κυρίως στην ελληνική περιφέρεια» δήλωσε σχετικά, ο
κ. Ταγαράς.
Όπως τόνισε, «βάζουμε οριστικό
τέλος στην αυθαιρεσία. Κάθε έργο
αξιοποίησης υδατικών πόρων και
κάθε χρήση νερού οφείλει να καταγράφεται στο Εθνικό Μητρώο
Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και
να αδειοδοτείται».
Ταυτόχρονα, ο κ. Ταγαράς καλεί
τους πολίτες «που έχουν γεωτρήσεις ή άλλα σημεία υδροληψίας σε
όλη τη χώρα, να καταγραφούν στο
ΕΜΣΥ μέχρι το τέλος του έτους,
χωρίς πρόστιμο, με μία απλή δήλωση και ακολούθως να αδειοδοτηθούν στις αρχές του 2015».
Οι χρήσεις νερού για τις οποίες
απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης
είναι η ύδρευση, η αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή
χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι
χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν
σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα,
τόσο ως απλές χρήσεις όσο και
όταν έπονται έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων.
Τα έργα αξιοποίησης υδατικών
πόρων για τα οποία απαιτείται η
έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου
αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι υδροληψίες από υδατορέματα,
υδροληψίες από λίμνες, υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις
και φρέατα κάθε χρήσης καθώς
και έργα αγωγών μεταφοράς νερού και δεξαμενές αποθήκευσης
νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω έργα.
Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από τον
γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Υδάτων. Σημειώνεται ότι βασική
προϋπόθεση για την αδειοδότηση
είναι η καταγραφή στο ΕΜΣΥ.

Η

αρμόδια αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη ενημερώνει
όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/
ες ότι ο Δήμος Βέλου Βόχας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου
Βέλου Βόχας
στο οποίο θα
υλοποιηθούν
εκπαιδευτικά προγρ ά μ μ α τ α
Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με
εκπαιδευτικές δράσεις

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του
Δήμου Βέλου Βόχας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα: ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων,
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών). ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, Πρακτικές
συμβουλές (υγιεινής) διατροφής, Αγωγή
Υγείας – Πρώτες Βοήθειες) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media), Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία). ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Αγγλικά
για τον τουρισμό, Γερμανικά για τον τουρισμό, Ιταλικά για τον τουρισμό, Ισπανικά
για τον τουρισμό). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗ-

...έγραψε

ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ (Διαχείριση εργασιακού
άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής, Εθελοντικές δράσεις
στην τοπική κοινωνία, Αντιμετώπιση της
κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή).
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (Εικαστικό Εργαστήρι, Θεατρικό Εργαστήρι, Εργαστήρι
μουσικής). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή, Τσιγγάνοι –
Γλωσσικές δεξιότητες). Τα προσφερόμενα
προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,
ηλικίας και μόρφωσης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα
τμήματα απαιτείται α) η συμπλήρωση
σχετικής αίτησης και β) η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Για
πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε
στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

φακό

στον

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ:
Σε πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της "ΑΝΕΛΙΞΗΣ" πιστώθηκε ποσό 8.000 ευρώ για
όργανα παιδικής χαράς. Απ' ότι φαίνεται ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
Ανδρέας Σιάχος έχει βάλει σκοπό να αλλάξει την απεχθή και επικίνδυνη κατάσταση
κάποιων παιδικών χαρών του δήμου μας. Οικτρό παράδειγμα η παιδική χαρά έξω
από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί.

του Δήμου Β
Αγ. Μαρίνας
Δηλώσεις συ
γάσιμες ημέρ
εμβρίου 2014
Οι Αιτήσεις θ
χείο στο Ζευ
στημα Βέλου
του Δήμου μα
έντυπο της α
και στην ιστο
velo-vocha.g
2742 3 6030
velo-vocha.g
Τα προγράμμ
ρια των τριώ
(Ζευγολατιό,
κτίριο του Κ
σμού στις Κρ
τεραιότητας.

Πρόστιμα για τα
ακαθάριστα αυλάκια
Από το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας
Ζευγολατιού (Τηλ.: 27413 60507) έγινε η
παρακάτω ανακοίνωση:
Παρακαλούνται οι κάτοικοι της
Δ.Κ. Ζευγολατιού όπως προβούν
στον καθαρισμό των αυλάκων τους
(τσιμεντένιων και χωμάτινων) από
1 Νοεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου
2014 προκειμένου να αποφευχθούν
προβλήματα στην ύδρευση των
αγροτεμαχίων τους.
Σε διαφορετική περίπτωση και αφού
ελεγχθούν από επιτροπή του δήμου θα
επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

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

info

Σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
το απόγευμα στις 6.30 μ.μ.,
στο Εμπορικό Επιμελητήριο
Κορίνθου ο κ. Αριστείδης Ν.
Δουλαβέρας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Λαογραφίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
θα μιλήσει στο πλαίσιο
επιμορφωτικής συνάντσης με
θέματα: α) «Η διδασκαλία του
λαϊκού πολιτισμού μέσα από
τα δημοτικά μας τραγούδια.
Η περίπτωση του «Νεκρού
αδελφού». β) Προτάσεις για
ερευνητικές εργασίες (projects)
από τον λαϊκό πολιτισμό».

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

ΕΙΣ

Βέλου Βόχας στη Διεύθυνση:
101 στο Βέλο (1ος Όροφος).
υμμετοχής καθημερινά τις ερρες και ώρες και έως 28 Νο4.
θα γίνονται δεκτές στο Δημαρυγολατιό, στο Δημοτικό Κατάυ και Βραχατίου και στα ΚΕΠ
ας. Πληροφορίες καθώς και το
αίτησης μπορείτε να αναζητάτε
οσελίδα του Δήμου μας (www.
gr). Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
00 / 309 / 334, email: anelixi@
gr
ματα θα υλοποιηθούν στα κτίών Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας
, Βραχάτι, Βέλο) καθώς και στο
Κέντρου Νεολαίας και Πολιτιρήνες. Θα τηρηθεί σειρά προ-
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Πολιτικές εκδηλώσεις πραγματοποίησε η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας. Το Σάββατο στο Βέλο μίλησε ο
δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής Νίκος Ξυδάκης και την Κυριακή στο Βραχάτι ο δημοσιογράφος και υποψήφιος
ευρωβουλευτής Γιώργος Κυρίτσης. Και στις δύο εκδηλώσεις μετά την εισήγηση των ομιλητών, ακολούθησε μια ουσιαστική
συζήτηση με τους πολίτες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
ετοιμάζονται μεγάλες εκδηλώσεις για την αγροτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, σε Ζευγολατιό και Στιμάγκα, τις προσεχείς ημέρες. Επίσης,
κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας έχει ήδη μιλήσει με τους πολίτες στα χωριά Βοχαϊκό, Καλέντζι, Σουληνάρι, Χαλκί επιχειρώντας
να ενημερώσει τους πολίτες για το πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε προσεχείς ημερομηνίες ετοιμάζει
εξορμήσεις και στα υπόλοιπα χωριά της περιοχής. Αρωγοί στις εξορμήσεις αυτές στέκονται τα μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία
Θελερίτη και Φάνης Κουρεμπές. Σε δηλώσεις τους τα στελέχη της Τοπικής Οργάνωσης, κάνουν λόγο για πλήρη μεταστροφή του
κλίματος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τον τρόπο που επέλεξε το κόμμα τους να απευθυνθεί στους
πολίτες, δηλαδή να εξακολουθήσει να κατεβαίνει το κόμμα στον κόσμο δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, κάνοντας
σαφείς και κατανοητούς τους τρόπους και τις πρακτικές που θ΄ακολουθηθούν από μία κυβέρνηση της Αριστεράς.

Έμαθε ο χειμώνας για την πτώση στην τιμή του
πετρελαίου και πλάκωσε νωρίς-νωρίς φέτος!
Ο ιπτάμενος
Υδρόμετρα...
Έγγραφο προς την Υπηρεσία Ύδρευσης, την Οικονομική Υπηρεσία και το Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Βέλου – Βόχας απεύθυνε η "Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού". Το έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρός της κ. Κώστας Σχοινοχωρίτης
αναφέρει: «Υδρόμετρα και ακριβής μέτρηση κατανάλωσης του νερού»
Αξιότιμοι κύριοι,
ως Σύλλογος με το υπ. αριθ. 12616 / 21–7–2014 έγγραφό μας που κατατέθηκε στην
αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης του δήμου μας, ζητούσαμε διευκρινίσεις και προτείναμε λύσεις σχετικά με την απουσία υδρομέτρων από ορισμένες οικίες του δήμου
Βέλου –Βόχας. Ειδικότερα:
- Να μας ενημερώσει γραπτώς η Υπηρεσία σας για τον αριθμό των σπιτιών που δεν
έχουν ή δεν λειτουργούν υδρόμετρα. Πόσες αριθμητικά είναι οι περιπτώσεις αυτές
και πώς κατανέμονται ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα.
- Υπάρχει πρόθεση ή πρόβλεψη ο δήμος μας να προχωρήσει στην αντικατάσταση
των χαλασμένων υδρομέτρων και στην εγκατάσταση νέων εκεί όπου δεν υπάρχουν;
Έκτοτε, ουδεμία απάντηση λάβαμε.
Επανερχόμαστε δια του παρόντος εγγράφου μας διότι εκτιμούμε ότι το θέμα είναι
σοβαρό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης τόσο για τον ίδιο το δήμο μας και την
οικονομική του κατάσταση, αλλά περισσότερο για να διαφυλάσσεται η ισορροπία,
η ισονομία και η ίση μεταχείριση – αντιμετώπιση όλων των δημοτών ανεξαιρέτως
και αδιακρίτως. Δεν είναι δυνατόν εν έτει 2014 να υπάρχουν οικίες που δεν έχουν
υδρόμετρα ή που έχουν και δεν λειτουργούν. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουν και
κάποιοι να ωφελούνται με την ανοχή ή την αδιαφορία των αρμοδίων αρχών.
Αιτούμαστε :
1. Να συζητηθεί το θέμα αυτό σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού μας συμβουλίου και να παρθεί σχετική απόφαση.
2. Να μας απαντήσουν γραπτώς στο έγγραφό μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου
μας, στις οποίες και απευθύνεται το παρόν έγγραφο.
3. Να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας σε επιτόπιο έλεγχο των
συνδέσεων – παροχών νερού που πραγματοποίησε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ σε οικίες –
παραπήγματα ROMA στη θέση «Κυρά Βρύση» της δημοτικής κοινότητος του Ζευγολατιού στα πλαίσια της κατασκευής του νέου αύλακα.
Καμία εταιρεία και κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να αντικαθιστά το δήμο και τις
υπηρεσίες αυτού».

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Παροχές:
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ









Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ευτερα-παρασΚευη 9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: τριτη-πεΜπτη-παρασΚευη 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΜΕΑ ή ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
μέρος Β΄

Το ιστορικό ποτάμι της
Κορίνθου και της Βόχας

Ο Λέων της Νεμέας

αποτέλεσμα να κατακλύζεται από νερά και να μετατρέπεται, για το μεγαλύτερο μέρος του έτους,
σε βαλτώδη τόπο και έλος. Ακόμα και οι πρώτες
απεικονίσεις των νεότερων χρόνων δείχνουν μια
βαλτώδη κοιλάδα, η οποία κατοικούνταν μονάχα
από τους βοσκούς και τα κοπάδια τους.

Αρχαίοι χρόνοι

Πρόκειται για τον πρώτο από τους δώδεκα
άθλους (= κατορθώματα) του Έλληνα ημίθεου και
ήρωα Ηρακλή. Η δρ Σοφία Φαρμάκη στη διατριβή
της (βλέπε βιβλιογραφία άρθρου) μας παρέχει μια
αλληγορική επεξήγηση – προσέγγιση του άθλου
αυτού. Αναφέρει ότι ο μύθος αυτός πιθανόν να
αντικατοπτρίζει ένα από τα πολλά εγγειοβελτιωτικά έργα που έγιναν κατά την αρχαιότητα, δηλαδή
την προσπάθεια του ημίθεου και ήρωα Ηρακλή να
περιορίσει έναν ορμητικό χείμαρρο (= το λιοντάρι)
που κατέστρεφε τις καλλιέργειες.
Την ερμηνεία αυτή του μύθου ενισχύει και η ελληνική μυθολογία, κατά την οποία η θεά Άτις ,ως
θεά της καταστροφής, προκαλούσε θεομηνίες,
φέρνοντας τα βρόχινα λασπόνερα μέσω των χειμάρρων και πλημμυρίζοντας έτσι την πεδιάδα της
περιοχής, προξενώντας ζημιές στις καλλιέργειες,
τα ζώα και τους κατοίκους.
Συνεχίζοντας η κα Φαρμάκη το συλλογισμό της
υποστηρίζει ότι αυτό ίσως δείχνει την προσπάθεια
του Ηρακλή να αποξηράνει ένα έλος (= βάλτος)
που μάστιζε την περιοχή. Μια περιοχή, ειδικά την
πεδιάδα της Βόχας, που μέχρι τα νεότερα χρόνια
είχε αρκετά έλη – βάλτους κοντά στον αιγιαλό (και
όχι μόνο). Αυτό άλλωστε το ενισχύει και η ίδια η
γεωμορφολογία της αρχαίας Νεμέας, η οποία βρισκόταν στους πρόποδες των Αρκαδικών βουνών.
Καταλλήγοντας η κα Φαρμάκη αναφέρει ότι
η κοιλάδα αυτή δεν αποστραγγιζόταν καλά, με

Σύμφωνα με τον Έλληνα περιηγητή και γεωγράφο Παυσανία που έζησε τον 2ο αιώνα μ. Χ., ο ποταμός Νεμέα ή για εμάς τους βοχαϊτες ο χείμαρρος
Ζαπάντι (Ζαπάντης) αποτελούσε το φυσικό σύνορο ανάμεσα στα δύο από τα μεγαλύτερα βασίλεια
της αρχαίας Ελλάδος: τις πόλεις – κράτη της Σικυώνος και της Κορίνθου. Ο χείμαρρος Ζαπάντι
(Ζαπάντης) που διέσχιζε και διαχώριζε φυσικά την
αρχαία χώρα των Κορινθίων από την χώρα των
Σικυωνίων, εκβάλλει σήμερα στο Βραχάτι, ενώ
κατά την αρχαιότητα το σημείο της εκβολής του
χειμάρρου λεγόταν Κισσαίος κόλπος ή Κρισσαία
θάλασσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη δεξιά πλευρά
(Δυτικά) του κάμπου της Βόχας, με κατεύθυνση
πρός τη Σικυώνα, ξεκινούσε και αναπτυσσόταν το
περίφημο «Σικυώνιον πεδίον», το οποίο υπήρξε
από τις ευφορότερες πεδιάδες της Ελλάδας των
αρχαίων χρόνων.

Η μάχη στο ποταμό Νεμέα (ή
χείμαρρος Ζαπάντι) [394 π.Χ.]
Ως γνωστόν, ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431
π.Χ. – 404 π.Χ.) υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους και καταστροφικότερους εμφυλίους πολέμους στην Ελλάδα των αρχαίων χρόνων. Ο πόλεμος αυτός έληξε το 404 π.Χ. με την ολοκληρωτική
ήττα και συντριβή των Αθηναίων από τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους αυτών. Συνέπεια του
πολέμου αυτού ήταν η ανάδειξη της πόλης – κράτους της Σπάρτης σε ηγεμονεύουσα και κυρίαρχη
δύναμη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Μερικά χρόνια αργότερα, το 395 π.Χ., ξέσπασε
ένας ακόμα εμφύλιος πόλεμος, ο Κορινθιακός πόλεμος (395 π.Χ. – 387 π.Χ.), αιτία του οποίου ήταν
η επεκτατικότητα της προαναφερθείσας Σπαρτιατικής ηγεμονίας. Ο πόλεμος αυτός έληξε, όταν
υπογράφτηκε η Ανταλκίδειος ειρήνη.
Βρέθηκαν αντιμέτωπες από τη μια πλευρά η
Σπάρτη με συμμάχους της όλες τις πελοποννησιακές πόλεις (Σικυώνα κ.α.) εκτός του Άργους, της

Οδοιπορικό στο όρος
Φουκάς (Απέσας)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.
Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από τα βιβλιοπωλεία:
• Σταύρου Γιαννακόπουλου (Ζευγολατιό)
• Σούλας Μπιτσάκου (Βραχάτι) και
• Οικονόµου (Κόρινθος)

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος,
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού
"Κοινωνία"
τηλ.: 6945 832.094 email: Korinthios13@yahoo.gr
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κορίνθου και της Αχαϊας, και από την άλλη πλευρά
η Αθήνα με συμμάχους της το Άργος, την Κόρινθο, τη Θήβα και την Περσία. Ο πόλεμος διεξήχθη
σε δύο μέτωπα. Στο χερσαίο μέτωπο σε Κόρινθο
και Θήβα, και στο θαλάσσιο μέτωπο (Αιγαίο πέλαγος).Η κουρασμένη και εξαντλημένη από τον
Πελοποννησιακό πόλεμο Κόρινθος αντιστάθηκε
στη Σπαρτιατική ηγεμονία και συμμάχησε με τους
Αθηναίους, πολεμώντας στο πλευρό τους εναντίον των Σπαρτιατών.
Το 394 π.Χ. έγινε η περίφημη μάχη στο ποταμό
της Νεμέας (ή χείμαρρος Ζαπάντι), κατά την οποία
η Κόρινθος, η Αθήνα και οι υπόλοιποι σύμμαχοί
τους υπέστησαν συντριπτική ήττα από τους Λακεδαιμόνιους και τους συμμάχους αυτών. Η μάχη
στον ποταμό Νεμέα (ή χείμαρρος Ζαπάντι) υπήρξε
μία απο τις μεγαλύτερες μάχες του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Ο αντιλακωνικός συνασπισμός είχε ως βάση
του την Κόρινθο. Οι Λακεδαιμόνιοι αφού αρχικά
περίμεναν την επιστροφή του βασιλιά Αγησίλαου
από την εκστρατεία του στην Περσία, αποφάσισαν
τελικά να κινηθούν πρός τον ποταμό Νεμέα (ή
χείμαρρο Ζαπάντι). Κατευθύνθηκαν πρός την παραλία του Κορινθιακού κόλπου και απο εκεί ακολούθησαν τον παραλιακό δρόμο, φθάνοντας στον
ποταμό Νεμέα (ή χείμαρρο Ζαπάντι) και επιχείρησαν την ανάβαση του ποταμού πρός την Νεμέα. Ο
Ξενοφών επί τούτου αναφέρει χαρακτηριστικά: «
ως δέ κατέβησαν επί θάλατταν, ταύτη προήσαν διά
του πεδίου, τέμνοντες και κάοντες την χώραν».
Στη μάχη αυτή στο ποταμό Νεμέα αρχηγός των
Λακεδαιμονίων ήταν ο Αριστόδημος ως επικεφαλής 13.500 οπλιτών, από τους οποίους οι απώλειες σε νεκρούς ανήλθαν στον αριθμό των 1.108
οπλιτών. Από τους νεκρούς αυτούς μονάχα 8 ήταν
Σπαρτιάτες, ενώ οι υπόλοιποι 1.100 από τις τάξεις
των συμμάχων τους. Από την άλλη πλευρά, αρχηγός των Αθηναίων ήταν ο Ισμηνίας ως επικεφαλής
24.800 οπλιτών, από τους οποίους οι απώλειες σε
νεκρούς ανήλθαν στους 2.800 οπλίτες.
Μετά τη μάχη ο Αριστόδημος έστησε τρόπαιο
για την νίκη των Σπαρτιατών και των συμμάχων
τους. Το τρόπαιο ήταν ένα πρόχειρο μνημείο νίκης
των αρχαίων χρόνων που αποτελούνταν από τα
όπλα, τις ασπίδες και τα κράνη των ηττημένων.
Στηνόταν στο πεδίο της μάχης ή σε κοντινούς ιερούς χώρους και αφιερωνόταν κυρίως στον Δία ή
στον Ποσειδώνα.

Συνεχίζεται στο επόμενο
"Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή χρήση,αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου άνευ της
γραπτής αδείας του συγγραφέως"

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα 3ης Ηλικίας
τα ΚΑΠΗ του δήμου Βέλου-Βόχας
Με μεγάλη επιτυχία έγινε
η συνάντηση των μελών των
ΚΑΠΗ του δήμου Βέλου-Βόχας
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας στο
κέντρο Κουτρουμπή στο Ζευγολατιό.
Ο πρόεδρος της ΑΝΕΛΙΞΗΣ
κ. Ανδρέας Σιάχος αφού καλωσόρισε τα μέλη έδωσε το στίγμα
του για τη συνεργασία και την
προοπτική των ΚΑΠΗ, για τις
δραστηριότητες τους, αλλά και
για την αρωγή του δήμου στις
ανάγκες που έχουν και τη συνέχιση της προσφοράς στην τρίτη
ηλικία.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος που εξήρε την προσπάθεια
όλων και υποσχέθηκε τη διαρκή στήριξη και συμπαράσταση
του δήμου, αλλά και η αρμόδια
αντιδήμαρχος κ. Καλλίρη Μαρία
η οποία κινήθηκε στο ίδιο μήκος
κύματος με τον δήμαρχο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Λάμπης Τανισχίδης, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Λυκαργύρης, ενώ
η αντιπολίτευση εκπροσωπήθηκε μόνο από τον επικεφαλής της
Ενωτικής Ριζοσπαστικής παράταξης κ. Λεωνίδα Στεργιόπουλο.
Στη συνέχεια ακολούθησε φαγητό και αμέσως μετά η βραδιά
ολοκληρώθηκε με χορούς των
μελών και των φίλων που παραβρέθηκαν. Να ευχηθούμε να
συνεχίσει ο δήμος και οι αρμόδιοι τη στήριξη των ΚΑΠΗ, γιατί
στους δύσκολους καιρούς που
διανύουμε ο ρόλος τους είναι
μοναδικός και αναντικατάστατος όσον αφορά στην προσφορά
στην τρίτη ηλικία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Ιδιαίτερα μαθήματα
για όλα τα επίπεδα

Τιμές προσιτές

Φωτεινή Π. Κυζιώρου
Απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

✆ 6981 460 329

✉ foteinikiz@yahoo.gr

Κάθε µέρα από
το πρωί µε
τσίπουρο ποικιλίες
και µεζέδες...
...και το βραδάκι
εκλεκτό κρασί
και κρύα πιάτα!

Λαζανά 151,
Παραλία Βραχατίου

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

e-mail: crisgli@otenet.gr

• παιδιατρικά

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

μικρεσ αγγελιεσ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναψυκτήριο-καφέ-

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 τ.μ. με παλιά
μονοκατοικία 80 τ.μ. στον Άνω Άσσο, πίσω
από το Δημοτικό Σχολείο. Τηλ. 6977308420.

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-

3/11

αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτερ JOHN DEERE 1020
μαζί με δύο τουρμπίνες σε τιμή ευκαιρίας. Τάσος 6988 619971. 3/11

τευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση τροφίμων στο
Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση του
Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. Πληρο3/11
φορίες στο τηλ. 6945 832094

598266 κ’ 27410 56496.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ με κυρία 40 έως 50
ετών με σκοπό το γάμο ή τη συμβίωση. Κύριος
Νίκος. Τηλ. 6979931775. 3/11

ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με

τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
3/11

ζητουν εργασια
Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631 3/11

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Σε 7 μήνες θα ανοίξει τις πύλες του το μεγάλο εμπορικό
κέντρο «MARE WEST»

Με ταχύτατους ρυθμούς και με κατασκευάστρια εταιρία την ΤΕΡΝΑ
προχωράνε οι εργασίες για την κατασκευή του πρώτου μεγάλου εμπορικού κέντρου της Κορίνθου που θα έχει το όνομα «MARE WEST». Ήδη
έχει αργήσει τουλάχιστον ένα δεκάμηνο η κατασκευή του Κέντρου αφού
υπολογιζόταν για το τέλος του 2013 ή τις αρχές του 2014
Οι εγκαταστάσεις του εμπορικού κέντρου θα είναι σε δύο συγκροτήματα και θα καλύπτουν 13.500 τ.μ. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης αναμένεται να είναι μεταξύ 8,5 και 9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το εισόδημα από
μισθώματα θα είναι περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως βλέπεται και στην φωτογραφία που παραθέτουμε, στο Βόρειο
συγκρότημα που θα έχει 8.000 περίπου τ.μ θα στεγαστεί το super market
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Μέσα στο χώρο του super market θα υπάρχουν τρεις
ξεχωριστοί επαγγελματικοί χώροι για αρτοποιείο-γλυκοπωλείο, ταχυφαγείο και καφετέρια.
Στην αριστερή πτέρυγα όπως βλέπουμε από την Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών δηλαδή στο Βορειοδυτικό Συγκρότημα θα στεγαστούν τα κατάστημα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών «ΜΕΓΚΑ ΚΩΤΣΩΒΟΛΟΣ»
και το μεγάλο γνωστό κατάστημα ένδυσης «Η & Μ» Θα υπάρξουν στο
συγκρότημα αυτό και πολλά ακόμα μικρότερα καταστήματα όλων των
εμπορικών ειδών. Καταστήματα ρούχων, υποδημάτων, παιδικό ρούχο,
κομμωτήρια, καφέ-εστιατόρια, φαρμακεία κ.α
Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα υπάρχουν στο “mare west” κινηματογράφοι και βραδινή διασκέδαση κάθε μορφής. Το κέντρο θα κλείνει για
το κοινό μιάμιση ώρα μετά το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων,
δηλαδή στις 10.30 μ.μ περίπου. Το MARE WEST αναμένεται να ανοίξει τις
πύλες του για το κοινή το τελευταίο δεκαήμερο Μαΐου 2015.

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

Ο Παμβοχαϊκός τίμησε
τη μνήμη του Θύμιου
Κανελλόπουλου
Το ΔΣ και όλη η οικογένεια του Παμβοχαϊκού, σε ένδειξη Τιμής και
Μνήμης στον αείμνηστο ΘΥΜΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ που τόσο άδικα χάθηκε πριν λίγο καιρό από κοντά μας απένειμε στην οικογένειά του τιμητική
πλακέτα και λίγα λουλούδια, ενώ στη θέση που
καθόταν στις κερκίδες τοποθετήθηκε μια φανέλα
του Παμβοχαϊκού με το
όνομά του.
Οι αθλητές της ομάδας
μας φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια ενώ τηρήθηκε
και ενός λεπτού σιγή. Ο
ΘΥΜΙΟΣ εκτός από φίλος,
υπήρξε μέλος του Παμβοχαϊκού και υποστηρικτής του, διετέλεσε δε και
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Την πλακέτα παρέδωσε στην οικογένειά του ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Τανισχίδης, ενώ ο αρχηγός της ομάδας μας, Θ.
Τερζής, εναπόθεσε την
ανθοδέσμη στην θέση του
ΘΥΜΙΟΥ στις κερκίδες.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Α.Ο.Ζευγολατιού: Διαζύγιο μετά το Χ!
όμως σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Προσπερνάμε το αποτέλεσμα και κοιτάμε μπροστά».

Δεν τελειώνουμε
καλά τις επιθέσεις
Ο προπονητής της Ελλάδας Βέλου, Γ. Καρυώτης, δήλωσε: «Εν κατακλείδι το αποτέλεσμα είναι
δίκαιο. Αμυντικά είμαστε καλοί επιθετικά όχι καθώς δεν τελειώνουμε καλά τις επιθέσεις. Στόχος
μας η γρήγορη παραμονή στην κατηγορία, η προοπτική να μπούνε νέα παιδιά από τις ακαδημίες
μας και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο».

Βελούδινο διαζύγιο
Στο ίδιο έργο θεατές όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο Ζευγολατιού για να δουν το τοπικό ντέρμπυ.
Για άλλη μια φορά, σε ένα ακόμη εντός έδρας
παιχνίδι, οι παίκτες του ΑΟΖ δεν κατάφεραν να
βρουν δίχτυα. Η Ελλάς Βέλου βέβαια δεν ήταν
εύκολη λεία καθώς η ομάδα διαθέτει μακρά
εμπειρία και έχει αποδείξει πως δεν χαρίζεται σε
κανέναν αντίπαλο ή εκτός ή εντός έδρας.
Το 0-0 μάλλον δίκαιο μπορεί να χαρακτηριστεί
αφού φάσεις μπορεί να έγιναν αλλά οι τακτικές
των ομάδων, οι επεμβάσεις των τερματοφυλάκων όπου χρειάστηκε δεν έδωσαν τη χαρά του
γκολ σε καμία από τις δύο επιθέσεις.
Σε δύο φάσεις μετά από συνδυασμό των επιθετικών του ΑΟΖ στο 25΄ και στο 80΄, του Βέλου
στο 13΄ και στο 60΄ οι Μητσόπουλος και Κουρούμαλης επιβεβαίωσαν τη φήμη τους και τον
χαρακτηρισμό τους ως κορυφαίοι πορτιέρο της
κατηγορίας. Διακρίθηκαν ακόμη από τον ΑΟΖ ο
Μιχαλόπουλος, Μπούκης, ενώ από την Ελλάδα

Βέλου οι Νάκος και Αράπι.
Η διαιτησία του Καρσιώτη δεν άφησε παράπονα.
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Γόγολας,
Μιχαλόπουλος, Παπαϊωάννου Γ., Παληός (77’
Αντωνόπουλος Π.), Σπυρόπουλος, Πετρόπουλος
(56’ Αντωνόπουλος Χ.), Λούβρης, Μυργιώτης,
Μπούκης (56’ Μήτρου), Ζήσης
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ: Κουρούμαλης, Τάλιος, Κόρρο,
Σαββίδης, Νάκος, Ρούπας, Μαρτίνος, Δελής (82’
Ιατρού), Κλαδάκης (90’ Κακαβελάκης), Λέντερης
(84’ Αναστασιάδης), Αράπι

Κοιτάμε μπροστά
Σε δηλώσεις του ο προπονητής του ΑΟΖ Σπύρος Αργυρόπουλος υπογράμμισε: «Απέναντι σε
κλειστές άμυνες φαίνεται πώς δεν μπορούμε να
λειτουργήσουμε χρειαζόμασε διορθωτικές κινήσεις για να διορθώσουμε γρήγορα την κατάσταση. Μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι, πέσαμε

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΥΓΚΡΑΣΙΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Σχολιάζοντασ το ντερμπυ ολυμπιακοσ - παναθηναϊκοσ

Μόλις τελείωσε το ντέρμπι ακούς το φίλαθλο
κοινό να λένε με απορία και έκπληξη, «Μα δεν
ντρέπονται λίγο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός; Μπάλα ήταν αυτή που παίξανε ή, φτου
ξελευθερία και βγαίνω;». Ειλικρινά, δεν τους
καταλαβαίνω. Δηλαδή, ρε, μάγκες, εσείς τι περιμένατε να δείτε; Θέαμα, ποιότητα και γρήγορες
εναλλαγές τις μπάλας απ ’αυτές τις δύο ομάδες
και ειδικά από τον Παναθηναϊκό; Με ποιους παίκτες να τα κάνουν και οι δύο όλα αυτά που ζητάτε; Με τον Τριανταφυλλόπουλο, τον Μπουϊ, τον
Ατζαγκουν, τον Κάρελη και όλους τους υπόλοιπους άμπαλους ; Ή με τον Μανιάτη, τον Εντιγκάν,
τον Μιλόγεβιτς, τον Μήτρογλου, τον Αμπιτάλ και
τον Μποτία; Από τη στιγμή που μπλοκαρίστηκαν
ο Ντομιγκεζ και ο Μασουακου, πάπαλα η ποιότητα και το θέαμα για τον Ολυμπιακό.
Καμινάδα στην καμινάδα, γιόμα στη γιόμα και
όπου το πει. Και το είπε μια φορά με την εύστοχη
κεφαλιά του Αυλωνίτη. Από κει και πέρα και ειδικά για τον Παναθηναϊκό δικαιολογημένα ήταν να
μασάς και να φτύνεις το κουκούτσι. Λεφτά δεν
έχει, παίκτες δεν έχει λογικό είναι να μην έχει και
καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός, όμως που όντως είναι λεφτάς , που στο διάολο είναι οι παικταράδες
που έπρεπε να έχει; Από τον Ολυμπιακό έχεις τις
απαιτήσεις και όχι από τον Παναθηναϊκό, που
δεν έχει στον ήλιο μοίρα...

Κοινή συναινέσει αποφάσισαν τη λύση της συνεργασίας τους η διοίκηση του ΑΟ Ζευγολατιού
με τον προπονητή Σπύρο Αργυρόπουλο, τον
οποίο και ευχαρίστησε για την ως τώρα προσφορά του στην ομάδα. Αναλυτικά η ανακοίνωση της
ομάδας αναφέρει: «Η διοίκηση του ΑΟ Ζευγολατιού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της
συνεργασίας της με τον προπονητή Σπύρο Αργυρόπουλο, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο σύλλογο πέρσι και φέτος. Του εύχεται
καλή συνέχεια σε ότι κάνει και τονίζουμε πως η
πόρτα της ομάδας θα είναι πάντα ανοιχτή για αυτόν».
Ο Σπύρος Αργυρόπουλος, σε δηλώσεις του στο
www.apopsi24.gr ευχαρίστησε τους πάντες στον
σύλλογο και ευχήθηκε κάθε ατομική και ομαδική
επιτυχία.
Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, η διοίκηση
έχει ήδη κάνει τις πρώτες επαφές και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ

ΑΓ Ν

Ι

Η

Β

1 ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ.

5 5

0

0

15

2 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ

5 4

0

1

12

Άλλο είναι όμως το μεγάλο θέμα στο ελληνικό
πρωτάθλημα. Αυτό το
πράγμα με τη καραμέλα
της διαιτησίας, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ!
Αυτό το θέμα έχει πολύ
βαθιές ρίζες και δύσκολα
θα ξεριζωθούν. Κι αν κάποτε ξεριζωθούν, θα έλn
θει κάποιος άλλος για να
Γράφει ο Βίγια
βάλει τις δικές του ρίζες.
Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης,Πατέρας, Μαρινάκης και έρχεται από πίσω ο Μελισσανίδης.... Δεν
σταματάει αυτή η γάγγραινα...

3 ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06

5 4

0

1

12

4 Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

5 3

0

2

9

5 Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

5 2

2

1

8

6 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ

5 2

2

1

8

7 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

5 2

1

2

7

8 ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ

5 2

1

2

7

9 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ

5 2

0

3

6

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤ.

5 2

0

3

6

11 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.

5 1

2

2

5

12 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.

5 1

2

2

5

13 ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ

5 1

1

3

4

14 ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

5 1

1

3

4

15 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

5 1

1

3

4

Ο Καλογερόπουλος από το πρώτο λεπτό έδειξε τις προθέσεις του. Φρρρ, και φρρρ, και φρρρ,
δεν άφησε φάουλ για φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού άσε να παιχτεί λίγο η μπάλα . Και όταν κάποιος ερυθρόλευκος έκανε φάουλ σε παίκτη του
ΠΑΟ, ο Καλογερόπουλος κατάπινε το στραγάλι
.Δεν λέω κάτι για το ανύπαρκτο χέρι που σφύριξε στον Πέτριτς στην περιοχή του Ολυμπιακού.
Δηλαδή, κύριε, Καλογερόπουλε, εμείς οι υγιείς
φίλαθλοι που σε βλέπουμε και σε κρίνουμε με
αυτά που βλέπουμε από πού νομίζεις ότι είμαστε; Από το νομό Ουγκρασιόν ; ; ;

16 ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ

5 0

1

4

1

Επόμενη αγωνιστική
8/11/14 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ –ΠΕΛΟΠΑΣ
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ -ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ -ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Μία ήττα και μία νίκη για τον Άρη
Μία ήττα και μία νίκη για την ομάδα του Άρη Βοχαϊκού, αφού στο κύπελλο έχασε με σκορ 1-3 από τον
Ολυμπιακό Λουτρακίου και αποκλείστηκε, αλλά στο πρωτάθλημα της Β2
νίκησε την Θύελλα Λεοντίου με σκορ
1-0 και πήρε το τρίποντο που τον κατατάσσει στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤ. 1-3

Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των
παικτών στον αγώνα κυπέλλου Κορινθίας τα αμυντικά λάθη στοίχισαν
στους γηπεδούχους που βρέθηκαν
από νωρίς να χάνουν με 0-2. Το ημίχρονο έκλεισε με το βαρύ 0-3. Στο β΄
μέρος οι συνεχείς επιθέσεις των παικτών του Άρη έφεραν την πίεση και
το άγχος στην περιοχή του Ολυμπιακού Λουτρ. με αποτέλεσμα να γίνει
πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο
Σταύρου μειώνοντας το σκορ σε 1-3.

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ –
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 1-0

Χωρίς πολλές φάσεις και ευκαιρίες κύλησε το παιχνίδι με την Θύελλα
Λεοντίου με τον γηπεδούχο Άρη να
είναι καλύτερος. Το μοναδικό τέρμα
της αναμέτρησης πέτυχε νωρίς-νωρίς πριν καλά-καλά συμπληρωθεί
το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης ο
Γιάννη Σταύρου. Η αμυντική γραμμή
του Άρη, στάθηκε βράχος από κει
και πέρα, καθάρισε όλες τις φάσεις
και διατήρησε το απυρόβλητο των
τερμάτων του. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα με
τον Σταύρου και πάλι, ενώ οι φιλοξενούμενοι της Θύελλας απείλησαν
κάποιες φορές μόνο από στημένες
φάσεις.
Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε

τον Άρη Βοχαϊκού που έφτασε έτσι
τους 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα και
συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα του
για την άνοδο στην Α2 Κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ

ΑΓ Ν Ι Η Β

1 ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ

3 3 0 0 9

2 ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

3 3 0 0 9

3 Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

3 2 1 0 7

4 ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

3 2 0 1 6

5 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ

3 2 0 1 6

6 ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

2 1 1 0 4

7 Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ

3 1 1 1 4

8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡ. 3 1 0 2 3
9 ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

3 0 1 2 1

10 ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 3 0 0 3 0
11 Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ
12 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. Β.

2 0 0 2 -2
3 0 0 3 -2

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

από 373€

299€

από 286€

229€

Κινητηρασ
SUBARU 6HP

από 161€

Κινητηρασ
LONCIN 6,5HP

129€

ΚεΦαΛη αεροσυΜπιεστη
Β 4900 ΜαντεΜενια 600
ΚεΦαΛη
αεροσυΜπιεστη
550

αεροσυΜπιεστησ ΒενΖ/τοσ 6ηρ
SUBARU + ΚεΦαΛη Β4900
αεροσυΜπιεστησ
ΒενΖ/τοσ 50lt 6ηρ
SUBARU + ΚεΦαΛη
Β4900

240€
από 1143€

999€

990€

από 312€

250€

από 300€

Χτενα Μπαταριασ
33V

από 1237€

ΒερΓα Μπαταριασ
παΛΜιΚοσ
αΧινοσ

Χτενα
CAMPANGOLA Με
πτυσσοΜενο
Κονταρι
από 550€

440€

ΚοσΚινεσ
από 600€

από 1362€

1090€

480€

από 143€

115€
αΛυσοπριονο HUSQVARNA
από 274€
38cc 1,9 HP 40cm

175€

MPF

Χτενα LISAM
Με πτυσσοΜενο Κονταρι
από 450€

360€

Χτενα Με
πτυσσοΜενο
Κονταρι
CEPAR ιταΛιασ

ΚαταστροΦεασ ΚΛα∆ιων
Και Χορτων DRAGONE
ιταΛιασ υ∆ραυΛιΚοσ 160
από 68€

από 3800€

55€

3500€

∆ιΧτυ εΛαιοσυΛΛοΓησ Βαρεου
τυπου Με Φασα περιΜετριΚα 6Χ12m

6 ατοΚεσ ∆οσεισ σε οΛα τα ερΓαΛεια με πιστωτική κάρτα
Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per lavorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bearbeitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres

ΨυΛΛασ ΓεωρΓιοσ

αΓ. ιωαννησ, ΒεΛο ΚορινΘιασ

www.dragoneweb.org

τηλ.

27420 35333

email:gpsillas@hotmail.com

