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τεταρτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙου 2014
διανεμεται δωρεαν

68,5 εκατ. ευρώ ΑΠΟ ΤΟ εσπα ΓΙΑ
Τη διαχειριση ΤΩΝ απορριμματων

«Ιστορική μέρα για την Πελοπόννησο
η ένταξη στο ΕΣΠΑ του μεγάλου έργου
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των
απορριμμάτων», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης
σελ.

Μάχη δηλώσεων και
εντυπώσεων για τη
χωματερή Άσσου-Λεχαίου
Νανόπουλος και Πνευματικός αναλώνονται σε πολυσέλιδες
ανακοινώσεις και μηνύσεις όταν οι κάδοι της περιοχής ξεχειλίζουν κυριολεκτικά από σκουπίδια!!!
σελ. 5-7

4

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Τιμητική διάκριση για το 2ο
Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού!
Η εργασία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού
ξεχώρισε ανάμεσα σε 222
συμμετοχές ως "η πιο
δυναμική εργασία" και
βραβεύτηκε γι' αυτό!

σελ.

3

Ας είναι αυτές οι γιορτές μια νέα αρχή για τον κόσμο μαςα n σελ. 2
και ας μπορέσουμε όλοι μας να ζήσουμε πιο ανθρώπινα
ώστε να μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή.
Ας υπάρχει υγεία και ας επανέλθει
το χαμένο χαμόγελο στα χείλη όλων…
Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2015!
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Τα εν Δήμω... 3
τεταρτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τιμητική διάκριση για
το 2ο 4θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Ζευγολατιού!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
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*Η κ. Δήμητρα Τσεπεντζή είναι
Διευθύντρια 2ου 4/Θ Δημοτικού
Σχολείου Ζευγολατιού

νέο κατάστημα!
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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
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Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής
Εκεχειρίας και το British Council διοργάνωσαν Πανελλήνιο Ψηφιακό Διαγωνισμό για το 2014, με θέμα “Λέμε
ΟΧΙ στο Σχολικό Εκφοβισμό”, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Απευθυνόταν σε μαθητές των
Ε΄και Στ΄ Τάξεων των Δημοτικών
Σχολείων και όλων των τάξεων
των Γυμνασίων και ήταν μέρος του
εκπαιδευτικού προγράμματος των
διοργανωτών, με τίτλο “Σέβομαι τη
διαφορετικότητα”.
Ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας που βασίζεται στα ιδανικά
και στις αξίες του Ολυμπισμού και
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές!
222 σχολεία! 546 ομάδες από όλη
την Ελλάδα! 1.944 παιδιά!
Η ομάδα του Σχολείου μας, του
2ου 4/θεσίου Δημοτικού Σχολείου
Ζευγολατιού Κορινθίας, συμμετείχε
με ένα εξαιρετικό βίντεο, μέσα από
το οποίο τα παιδιά προσπάθησαν να
δώσουν τα δικά τους μηνύματα, που
αφορούν στη φιλία, στην επίλυση
των διαφορών και στην αποδοχή του
άλλου γι' αυτό που είναι. Ο τίτλος της
δουλειάς τους: “Η αλήθεια νικάει!”
Με ιδιαίτερη χαρά, μαθητές και
δάσκαλοι, πληροφορηθήκαμε πως
ψηφιστήκαμε μέσα στις δέκα καλύτερες συμμετοχές, κερδίζοντας τον
τίτλο της “πιο δυναμικής εργασίας”!
Στην τελετή ανακοίνωσης και
απονομής των βραβείων, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της
Ακρόπολης, την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014, το Σχολείο εκπροσώπησαν η συντάκτρια του παρόντος ως
Διευθύντρια και η Υπεύθυνη εκπαιδευτικός της δράσης κα Μαρία Μαυραγάνη.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
στους μαθητές μας, τόσο για την
προσπάθεια και συμμετοχή τους,
όσο και για τη διάκρισή τους.
Αν λάβουμε υπόψη τις πολλές
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του
συγκεκριμένου Σχολείου, που στεγάζεται σε προκατασκευασμένες αίθουσες και φιλοξενεί κυρίως Ρομά
μαθητές, η διάκριση αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη αξία, για μας.
Μας δίνει τη δύναμη να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο για ένα
καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά!

Από την πλευρά μας ως εφημερίδα οφείλουμε να συγχαρούμε εκπαιδευτικούς και μαθητές για την
διάκρισή τους! Επίσης τους ευχαριστούμε που μας κάνουν περήφανους
και μας γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον! Μπράβο σας!

από Άσσο, Βραχάτι

Επιμέλεια
Δήμητρα Τσεπεντζή*

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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4 Περιφέρεια Πελοποννήσου
τεταρτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

68,5 εκατομ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την
ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων
«Ιστορική μέρα για την Πελοπόννησο η ένταξη στο ΕΣΠΑ του μεγάλου έργου της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των απορριμμάτων», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης
Ως την πιο σημαντική και ιστορική
μέρα για την Πελοπόννησο χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης την ένταξη
του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ ως
μεγάλο έργο στο πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 68,5 εκατομμύρια ευρώ σε
έκτακτη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014.
«Από όλα τα αντίστοιχα έργα που
βρίσκονταν σε εξέλιξη σε όλη τη
χώρα, μόνο αυτό της Περιφέρειας
Πελοποννήσου δεν αποκλείστηκε και
εντάχθηκε ομαλά στο ΕΣΠΑ» τόνισε
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
και σημείωσε ότι «σε μια περίοδο με
κατεβασμένα τα ρολά για το σύνολο
της χώρας, αποδεικνύουμε στην Πελοπόννησο ότι με την επιμονή, την
αποφασιστικότητα, τη βαθιά γνώση και την αποτελεσματικότητά μας

υλοποιούμε με επιτυχία το σχέδιο
που μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες».
Ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε επίσης
ότι η σύμβαση του έργου έχει ήδη δι-

Καλές γιορτές
με υγεία και χαρά!

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

διανομή κατ’ οίκον

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

αβιβαστεί στο ελεγκτικό συνέδριο, για
να ελεγχθεί, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα έχει υπογραφεί μέχρι τις
15 Ιανουαρίου 2015, «ώστε μέχρι το
τέλος του 2015 να είναι έτοιμη η δομή
της ολοκληρωμένης διαχείρισης
όπως είχαμε εξαρχής δεσμευτεί».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει ήδη υπογραφεί η έγκριση δημοπράτησης του
έργου της αποκατάστασης των 78
ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού
30 εκατομμυρίων ευρώ, και ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι τρείς ΧΑΔΑ.
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
κέρδισε επενδύσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ, πέραν του αρχικού της

προγράμματος» σημείωσε ακόμη
ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης και
πρόσθεσε ότι «με την αποφασιστικότητά μας αυτή πραγματώνουμε το
στόχο μας να καταστήσουμε την Πελοπόννησο την πρώτη Ευρωπαϊκή
Περιφέρεια της χώρας».
Ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε τέλος την υπογραφή της προέγκρισης
δημοπράτησης του έργου Ρωμανός – Γαργαλιάνοι και χαρακτήρισε
την ολοκλήρωση των έργων αυτών
δείγμα συνέπειας και αξιοπιστίας
προς τους πολίτες, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για
το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προηγείται σε σχέση με τις
λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
•ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
• ∆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

Χρόνια Πολλά, καλές γιορτές!

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου 5
τεταρτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μάχη δηλώσεων και εντυπώσεων
για τη χωματερή Άσσου-Λεχαίου
Οξύ πρόβλημα δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου με την
αποκομιδή των απορριμμάτων. Δημοτικοί
Σύμβουλοι της "Συμμαχίας Πολιτών" του Βασ.
Νανόπουλου κατέθεσαν μήνυση εναντίον
του δημάρχου Κορινθίων Αλέξ. Πνευματικού, η οποία ως αποτέλεσμα είχε το κλείσιμο
της χωματερής. Ο δήμος Κορινθίων εξέδωσε
δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρει:
«Με έκπληξη διαπιστώθηκε μετά σχετική κλήση προς ανωμοτί εξέταση απ’ την
Αρμόδια Υπηρεσία της Εισαγγελίας Κορίνθου προς τον κ. Δήμαρχο Κορινθίων, ότι
στις 24/9/2014 ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος
και δέκα έξη (16) υποψήφιοί (δημοτικοί και
κοινοτικοί) Σύμβουλοι του απ’ την Δημοτική
Ενότητα Άσσου – Λεχαίου είχαν υποβάλλει
(την με στοιχεία ΑΒΜ: Ε 14/1158) μήνυση
τους εναντίον του Δημάρχου Κορινθίων κ.
Αλέξανδρου Πνευματικό με πρόσχημα την
δήθεν συκοφαντική τους δυσφήμηση κατά
την διάρκεια συνέντευξης του προς Τοπικά Μ.Μ.Ε. την 28.7.2014. Στην ουσία όμως
την υπέβαλαν με σκοπό την δημιουργία
κοινωνικής αναστάτωσης, σύγχυσης και
αναταραχής των κατοίκων της άνω Δημοτικής Ενότητας πράγμα το οποίο και πέτυχαν,
δεδομένου ότι έθιξαν το θέμα της αδειοδότησης της λειτουργούσας στην θέση «Αετόπετρα» Άσσου χωματερής, για το οποίο ο κ.
Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν υπέχουν
την παραμικρή ευθύνη όπως πιο κάτω αναλυτικά θα εκτεθεί.
Ακόμη με κατάπληξη διαπιστώθηκε ότι
την 20 Ιουνίου και την 19 Ιουλίου 2014 είχε
προηγηθεί επίσης καταγγελία δύο (2) κατοίκων της περιοχής της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου περί καύσης απορριμμάτων στις θέσεις
«Χούνι» Περιγιαλίου και «Ράχιανι» Άσσου,
με σκοπό την «καταδίωξη» του Δημάρχου,
ενώ αλήθεια είναι ότι στην θέση «Χούνι»
εναποτίθενται ξερά κλαδιά δένδρων και
χορτάρια που τα μεταφέρουν και κάτοικοι
της ευρύτερης περιοχής.

Από ετών με την ανοχή βασικά, αλλά και
την σύμφωνη γνώμη των Αρμοδίων Προϊσταμένων μας Διοικητικών Αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ανάπτυξης,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας κ.λ.π.),
στην ως άνω περιοχή «Αετόπετρα» λειτουργεί (ΧΑΔΑ) Χώρος Απόθεσης Δημοτικών
Απορριμμάτων, ένας χώρος που εξυπηρετεί
αποκλειστικά την αποκομιδή των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άσσου –
Λεχαίου. Αυτόν τον χώρο παρέλαβε ο νέος
Δήμος Κορινθίων απ’ τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Άσσου – Λεχαίου την 1.1.2011
και σ’ αυτόν συνέχισε την εναπόθεση των
απορριμμάτων και αφορά την περιοχή αυτή
και μόνο.
Παραμονές των Δημοτικών εκλογών της
18ης Μαΐου 2014 χωρίς λόγο και αιτία και
προκειμένου να διασαλευτεί η μέχρι τότε
επικρατούσα τάξη, στελέχη του συνδυασμού
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» επικεφαλής του
οποίου συνδυασμού ως γνωστόν ήταν ο κ.
Νανόπουλος, προέβησαν στον αποκλεισμό
της άνω χωματερής με σκοπό να εκμεταλλευτούν την κατάσταση που θα δημιουργείτο κι ως εκ τούτου να αποκόμιζαν εκλογικά
οφέλη πράγμα το οποίο και πέτυχαν.
Μετά από ψύχραιμη αντιμετώπιση της καταστάσεως και κατόπιν διαλογικής συζήτησης με αυτούς που εμπόδιζαν την λειτουργία
της άνω χωματερής, που είχε ως αποτέλεσμα την μη αποκομιδή των απορριμμάτων
επί αρκετές ημέρες, η χωματερή άνοιξε και
πάλι. Τον Σεπτέμβριο του 2014 οπότε και με
σκοπό την δημιουργία αρνητικού κλίματος
και μη μπορώντας να αντέξουν την ήττα
στις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, ο
κ. Νανόπουλος και τα στελέχη του δια της
υποβολής της ως άνω μηνύσεως τους επιχείρησαν και επιχειρούν να αναγκαστεί η
Δημοτική Αρχή να προβεί στο κλείσιμο του
πιο πάνω ΧΑΔΑ με την αιτιολογία ότι δεν είχε

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

+ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΤΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

+ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ!

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

αδειοδοτηθεί, όπως φυσικά και καμία άλλη
σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, γεγονός το οποίο κατήγγειλε ο κ. Δήμαρχος σε
συνέντευξή του.
Μετά την γνωστοποίηση της πιο πάνω
μήνυσης, της οποίας ποσοστό 80% εκ του
περιεχομένου αφορούσε την νομιμότητα
χρήσης της χωματερής στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου, με σκοπό την παύση της λειτουργίας της, η Δημοτική Αρχή αναζήτησε
εναλλακτικές λύσεις εναπόθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άσσου
– Λεχαίου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει
βρεθεί τέτοιος χώρος και ο έτερος διαθέσιμος χώρος δημοτικών απορριμμάτων δεν
μπορεί να εξυπηρετήσει και την Δημοτική
Ενότητα Άσσου – Λεχαίου ούτε τώρα, ούτε
στο μέλλον.
Όταν πρόσφατα αποφασίστηκε η μηδενική
αύξηση για άλλη μια φορά των τελών καθαριότητας ο κ. Νανόπουλος απέκρυψε επιμελώς τις προθέσεις του και τους στόχους του
για κλείσιμο του ΧΑΔΑ στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου (και πιθανόν και το κλείσιμο
και του έτερου ΧΑΔΑ στην Τοπική Κοινότητα
Χιλιομοδίου) διότι αυτό θα οδηγούσε στην
αύξηση των τελών σε ποσοστό 40% όπως
συμβαίνει σε πολλούς Δήμους της χώρας
που αναγκάζονται να μεταφέρουν τα απορρίμματα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Σήμερα η Δημοτική Αρχή σταθμίζοντας
υπεύθυνα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αναλαμβάνει την ευθύνη για την συνέχιση της αποκομιδής των απορριμμάτων

στην Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
και απόθεση αυτών στην θέση «Αετόπετρα»
όπως γίνεται τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια τώρα, μέχρις ότου η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και το Κράτος που έχουν την
αρμοδιότητα αποκλειστικά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, λύσουν το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.
Η προσπάθεια που καταβάλλει ο κ. Νανόπουλος να εμφανίσει την Δημοτική Αρχή
ως εκδικητική απέναντι στους κατοίκους
της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου
δεν μπορεί να σταθεί ούτε στο πιο φανατικό ακροατήριο του που γνωρίζει για τα
έργα εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν σ’
αυτή ήτοι: (δύο (2) γήπεδα, πεζοδρόμια,
κατασκευές αρδευτικών αυλάκων, πλατείες
κ.λ.π.), όπως κι αυτά που προγραμματίζονται
να ξεκινήσουν, που είναι έργα προϋπολογισμού άνω των 49.000.000,00 ευρώ και που
θα λύσουν το πρόβλημα της αποχέτευσης
ακαθάρτων σε όλη την Δημοτική Ενότητα
Άσσου – Λεχαίου.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια
του έργου τροποποιηθήκαν οι μελέτες για
να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, ιδιαίτερα των
κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου
και ο βιολογικός καθαρισμός που είχε αρχικά χωροθετηθεί στα διοικητικά του όρια δεν
θα γίνει και τα λύματα θα μεταφέρονται και
θα επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου – Λουτρακίου του οποίου η δυναμικότητα θα αυξηθεί.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος Κορινθίων
προσπάθησε και προσπαθεί να διαχειρίζεται
τα απορρίμματα ενισχύοντας την ανακύκλωση και καταθέτοντας προτάσεις στο ΕΠΕΡΑΑ
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη») του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την κατασκευή εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση την
κομποστοποίηση.
Η πρόταση του Δήμου Κορινθίων το 2011
όπως κι όλων των Δήμων της Πελοποννήσου δεν εγκρίθηκε ποτέ, ένα δε χρόνο
πριν έχουμε καταθέσει πρόταση και πάλι
στο ΕΠΕΡΑΑ για μονάδα ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης κι έχουμε εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους, ωριμότητα της
πρότασης 100% και αναμένουμε την έγκριση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση
του έργου διαχείρισης των απορριμμάτων
στο διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι
εγκαταστάσεις από την εταιρεία που ανέδειξε ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ (Συμβάσεις Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης ο Δήμος Κορινθίων θα ξεκινήσει
σε λίγες ημέρες πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης το οποίο αφορά την
Δημοτική ενότητα Άσσου – Λεχαίου και την
πόλη της Κορίνθου, μια πρόταση που πρέπει
να στηριχθεί για να πετύχει από την Κοινωνία και από σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου όμως δυστυχώς η μείζονα
μειοψηφία από τις πράξεις της δείχνει ότι δεν
επιθυμεί να στηρίξει, να στηρίξει, δηλαδή
μια προσπάθεια που θα οδηγούσε λιγότερα
απορρίμματα προς ταφή.
Η Μείζονα Αντιπολίτευση με επικεφαλής
τον κ. Νανόπουλο, μη δυνάμενη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής στον τομέα των απορριμμάτων και της
διαχείρισης αυτών καθώς και τις πρωτοπόρες μεθόδους για την επίλυση του προβλήματος, αναλώνεται σε υποβολή μηνύσεων
μόνο και μόνο για εφήμερες εντυπώσεις
αγνοώντας εσκεμμένα τα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
που η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κορινθίων
έχει δρομολογήσει.
Λυπούμαστε που αναγκαζόμαστε να αναφέρουμε όσα δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κ.
Νανόπουλος κι όσοι λίγοι πλέον τον ακολουθούν, που διακαής του πόθος ήταν να
γίνει Δήμαρχος και τελικά η μη εκλογή του,
δικαίωσε τον Δήμο και τους Δημότες.

Εν κατακλείδι, δεν θα ασχοληθούμε με τις
αλχημείες – ακροβασίες ενός Χημικού που
ποτέ δεν αντιλήφθηκε ότι η ενασχόλησή του
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προϋποθέτει
ειδικό βάρος, γνώσεις κι ενίοτε ειδική αντιμετώπιση των καταστάσεων.
Η κρισιμότητα των καιρών απαιτεί ενότητα στα Δημοτικά Συμβούλια και την Κοινωνία
κάτι που δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Νανόπουλος κι αυτοί που απέμειναν να τον ακολουθούν, αφού έχει υποβάλλει στους πρώτους
μήνες της θητείας αυτής της Δημοτικής
Αρχής τρείς (3) μηνύσεις εναντίον της, σε
μια πρωτόγνωρη για την Ιστορία του Δήμου
αυτοδιοικητική συμπεριφορά. Σημειωτέον
ότι εντάσεις στον Δήμο Κορινθίων υπήρχαν
κατά το παρελθόν πάρα πολλές, κανείς όμως
δεν επιχείρησε να ποινικοποιήσει την αυτοδιοικητική πολιτική ζωή στον Δήμο».
Η πλευρά Νανόπουλου δεν έχασε την ευκαιρία παρά σήκωσε αμέσως το γάντι εκδίδοντας δελτίο τύπου υπό τον τίτλο:

ομαδούλα των πειθήνιων οργάνων του τοπικού τύπου και του πολιτικού του περίγυρου, που ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία
αδιαφορώντας και για την υγεία των κατοίκων, διασπείροντας πληροφορίες ότι δήθεν
προσπαθεί κ Βασίλης Νανόπουλος να κλείσει την (κλειστή υποτίθεται) χωματερή του
πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου;
Γιατί ψεύδονται, αποδεχόμενοι μάλιστα
την αδιαφορία τους για την υγεία των περιοίκων, λέγοντας ότι ο ΧΑΔΑ στην «ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ» λειτουργούσε με τη σύμφωνη γνώμη
των προϊσταμένων υπηρεσιών;
Σίγουρα αυτό που θέλει να πετύχει είναι
να κρυφτεί πίσω από αερολογίες προκειμένου να εφαρμόσει αυτό που είχε στο μυαλό
του. Να παραδώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιωτικούς φορείς χρεώνοντας
υπέρογκα τέλη στους Δημότες.
Ας θυμίσουμε στον έχοντα ΚΑΙ κοντή
μνήμη κο Πνευματικό αλλά και στα κακόηχα

φερέφωνά του τα παρακάτω:
1. Με το Αρ.Πρωτ 28307/8943/6-7-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΣ47Λ1-Υ95) έγγραφο του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφασίζει
εντός τριάντα (30) ημερών από τότε να παύσει η λειτουργία και να γίνει αποκατάσταση
των ΧΑΔΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ και ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, απειλώντας με την επιβολή κυρώσεων
σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30 του
Ν.1650/1986.
2. Με το Αρ.Πρωτ 32138/780/27-7-2011
(ΑΔΑ: 4ΑΣ37Λ1-ΙΤ2) έγγραφο της το οποίο
κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει πρόστιμο ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων
(48.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για την
πρόκληση σοβαρής ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος και κινδύνου για τη
Δημόσια Υγεία λόγω λειτουργίας του ΧΑΔΑ
που βρίσκεται στην περιοχή Άσσου και συγκεκριμένα:
Α) Έντεκα χιλιάδες (11.000) Ευρώ για την
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,
Β) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την
απουσία περίφραξης,
Γ) Έντεκα χιλιάδες (11.000) Ευρώ για την
μη αποκατάσταση του χώρου και
Δ) Δέκα εννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ για
τις εστίες φωτιάς, την απουσία φύλαξης και
για τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
3. Με το Αρ.Πρωτ 563/8-02-2012 (ΑΔΑ:
ΒΟΖΘ7Λ1-ΜΣΤ) έγγραφο του, λόγω και μη
έκδοσης απόφασης παύσης λειτουργίας από
τα Δημοτικά συμβούλια, ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου επιτάσσει και πάλι την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ («ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ» και
«ΧΟΥΝΙΟΥ»), απειλώντας με την επιβολή κυ-

«Δηλώσεις Πνευματικού:
Σκουπίδια και ψέματα

Με αηδία παρακολουθούμε», αναφέρει
επί λέξει το δελτίο τύπου «τη συνεχιζόμενη,
πρωτάκουστη, άκρως προκλητική και προσβλητική ιδιοκτησιακή συμπεριφορά, μέσα
από Δελτία Τύπου του Δήμου Κορινθίων
να κατηγορείται δημοτικός σύμβουλος και
συγκεκριμένα ο επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας Βασίλης Νανόπουλος.
Τι προσπαθεί με έκδηλη την αγωνία να
πετύχει ο κος Πνευματικός και η κλειστή

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

ειδική
αγωγή

Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

µαθησιακές
δυσκολίες
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ρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 28,29 και 30
του Ν.1650/1986.
4. Με το Αρ.Πρωτ 48469/1107/01-082012 (ΑΔΑ: Β40Ζ7Λ1-ΑΩΙ) έγγραφο της
το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου
επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους δέκα επτά
χιλιάδων (17.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στη θέση
«ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ» Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, λόγω:
Α) Δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ για την
διαπίστωση εστιών φωτιάς,
Β) Πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για την
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,
Γ) Δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για την ελλιπή φύλαξη και την απουσία περίφραξης.
5. Με το Αρ.Πρωτ 1622/18/10-01-2013
(ΑΔΑ: ΒΕΦΣ7Λ1-ΒΟ4) έγγραφο της το οποίο
κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων
(8.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων για τον
ΧΑΔΑ που βρίσκεται στη θέση «ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ» Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, λόγω:
Α) Πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500)
Ευρώ για την διαπίστωση εστιών φωτιάς,
Β) Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Ευρώ
για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων.
6. Με το Αρ.Πρωτ 16506/426/21-032012 (ΑΔΑ: Β44Μ7Λ1-Ν3Θ) έγγραφο της
το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει νέο πρόστιμο ύψους σαράντα
οκτώ χιλιάδων (48.000) Ευρώ στο Δήμο
Κορινθίων για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στη
θέση «ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ-ΛΙΤΣΑ» Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, λόγω:
Α) Έντεκα χιλιάδες (11.000) Ευρώ για την
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,
Β) Τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ για την
διαπίστωση εστιών φωτιάς και
Γ) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την
ελλιπή φύλαξη και την απουσία περίφραξης.
7. Με το Αρ.Πρωτ 67559/903/1-10-2013
(ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-66Ι) έγγραφο της το οποίο
κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει πρόστιμο ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) Ευρώ στο Δήμο Κορινθίων
για τον ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ,
λόγω:
Α) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την
ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων,
Β) Επτά χιλιάδες (7.000) Ευρώ για την μεταφορά στερεών αποβλήτων.
8. Με το Αρ.Πρωτ 56973/1277/20-092012 (ΑΔΑ: Β4Θ07Λ1-0ΝΧ) έγγραφο της
το οποίο κοινοποιείται και στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Κορίνθου καθώς και στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβάλλει πρόστιμο ύψους είκοσι επτά
χιλιάδων (27.000) Ευρώ στο Δήμο ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ για τη χρήση και από τον Δήμο Κορινθίων του ΧΑΔΑ που βρίσκεται στο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.
Από την απλή μόνο ανάγνωση των αποφάσεων που μπορεί να αναζητήσει κάθε πολίτης στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι ο Δήμαρχος
Κορινθίων αδιαφορώντας για τα πρόστιμα
και τις αποφάσεις της Περιφέρειας, ξεχνώντας τις μεγαλόστομες παλαιότερες προεκλογικές υποσχέσεις του ότι «έχει τη λύση
για τα απορρίμματα στο τσεπάκι του», φορτώνει μέσα από τα πρόστιμα με υπέρογκα
τέλη τους μόνους που δεν φταίνε για αυτήν
την κατάντια. Τους Δημότες του Δήμου Κορινθίων αλλά ακόμη και όμορου Δήμου.
Οι μηνύσεις που σας έχουν υποβληθεί

κε Πνευματικέ αφορούν τις άθλιες συκοφαντίες σας εναντίον μας, στην αγωνιώδη
προσπάθεια σας να γαντζωθείτε στην καρέκλα χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Ποιος σας
κατάτρεχε και έβαζε φωτιές από το 2011
τουλάχιστον και ποιος σας έκλεισε τις χωματερές; Δεν είναι ο προϊστάμενος σας κος Περιφερειάρχης; Γιατί δεν τον μηνύετε; Μέχρι
πότε πιστεύετε ότι τα ψεύδη θα καταπίνονται
εύκολα από τους πολίτες;
Κε Πνευματικέ, ο Βασίλης Νανόπουλος
έχει σπουδάσει όπως είπατε Χημικός και όχι
άλλη ειδικότητα που πιθανόν να μπορεί να
ερμηνεύσει τον ψυχικό σας κόσμο. Αλλά να
είστε σίγουρος ότι δεν θα αφήσει τα ψυχικά
σας ανεξήγητα σκαμπανεβάσματα να ταλαιπωρούν άλλο τον Δήμο, καταφεύγοντας σε
όποια όπλα του προσφέρει η Δημοκρατία
στην οποία μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί ότι
ζούμε.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ δεν θα σας επιτρέψει να κάνετε τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
άναρχο οικισμό ή να τον καταντήσετε σαν το
Δημόσιο ΚΤΕΟ. Ούτε θα επιτρέψει να πληρώνουν εσαεί την ανικανότητα σας και την
αδιαφορία σας οι Δημότες.
Και βέβαια θα σας αποτρέψει από το να
παραδώσετε τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα κάτι που φαίνεται ότι είναι η τελική σας επιδίωξη φορτώνοντας με νέα υπέρογκα τέλη τους Δημότες.
Αρκετά. Τέλος στην προσφιλή σας τακτική
«όλα κάτω από το χαλί».
Στρωθείτε και δουλέψτε. Δεν θα σας περιμένουμε.
Μας κατηγορείτε ότι σας μηνύουμε. Εμείς
δεν ανεχόμαστε συκοφαντίες και προσβολές. Αυτά αλλού. Πάψτε να μας συκοφαντείτε για να πάψουμε να σας μηνύουμε. Εμείς
θα εξασφαλίσουμε το επίπεδο του πολιτικού

διαλόγου που εσείς αδυνατείτε αλλά και δεν
θέλετε να αντιληφθείτε.
Επιτέλους πρέπει να σας επιβληθεί έστω
και από τη δικαιοσύνη η στοιχειώδης ευγένεια, ευπρέπεια, η καλή συμπεριφορά και ο
σεβασμός στην αλήθεια, αφού δεν έχετε τον
αυτοσεβασμό να το κάνετε μόνος σας.
Δεν έχετε το ακαταλόγιστο για να προσβάλλετε τους πάντες ατιμώρητα, ούτε να
τους απειλείτε με εκδίκηση επειδή δεν σας
ψήφισαν.
Όσο και αν προσπαθούν να σας καλύψουν
οι φίλοι σας με δημοσιεύματα περί δήθεν
ενότητας, συμφιλίωσης κλπ, δεν σας αφήνει ο χαρακτήρας σας να λειτουργήσετε έτσι
όπως πρέπει. Δεν μπορείτε να κρύψετε τον
κακό εαυτό σας πλέον.»!!!
Η κόντρα των δύο αρχηγών καλά κρατεί
όπως καταλαβαίνετε, αλλά δυστυχώς το
"μάρμαρο" πληρώνουν οι πολίτες...

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

8 Μικρές Ειδήσεις
τεταρτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ώριμα για
ένταξη έργα

Ένα δώρο για δύο
Μια ωραία πρωτοβουλία από την Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Βέλου-Βόχας είδε το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με δελτίο
τύπου που εξέδωσε:
«Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλοι δίνουμε και περνούμε δώρα
(οι περισσότεροι τουλάχιστον). Τη φετινή χρονιά, για λόγους οικονομίας, η παράταξή μας θα κάνει ένα Δώρο με δύο αποδέκτες.
187 οικογένειες έχουν καταγραφεί στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου μας. (Ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνει,
δυστυχώς).
Από την άλλη έχουμε τους αγωνιστές εργαζόμενους
της ΒΙΟΜΕ, που προσπαθούν να επιβιώσουν παράγοντας προϊόντα
καθαρισμού.
Αγοράζοντας απορρυπαντικά από τη ΒΙΟΜΕ και προσφέροντάς
τα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, βοηθάμε και τους απόρους συνδημότες μας και τους εργάτες που αντιστέκονται.
Έτσι πετυχαίνουμε με το ίδιο Δώρο δύο στόχους.
Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους να συνεισφέρετε, κατά την κρίση
σας και τη δυνατότητά σας.
Τα ’Δώρα’ θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ.
Θα υπάρχει κουτί εισφορών.
Σας ενημερώνουμε ότι ένα τεμάχιο υγρό σαπούνι για τα χέρια
στοιχίζει μόλις 1,50€.
Ο στόχος είναι να συγκεντρώσουμε 200 τεμ, για να καλύψουμε
όλες τις οικογένειες.
Νομίζουμε ότι όλοι μπορούμε να βάλουμε κάτι. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την πορεία της προσπάθειας».

Πάνω από 8, είπε ο
δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος,
ότι είναι τα έργα
που είναι ώριμα
για ένταξη. Ανάλογα με τα τομεακά
που ανοίγουν θα
προχωράμε, είπε
στο πρόσφατο Δ.Σ.
Τώρα κυνηγάμε τα
αποχετευτικά. Έχουμε έτοιμο έργο
αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων
δεν υπάρχει τομεακό, έχουμε
αντιπλημμυρικό δεν υπάρχει τομεακό, υπάρχουν μελέτες αλλά δεν
υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα,
κατέληξε.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αρ.54 του
Ν.4305/2014 ¨Ρύθμιση Οφειλών¨
προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης θεσπίστηκε μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών
όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας (πλην ΝΑΤ) και αφορούν:
1)Ληξιπρόθεσμες
Οφειλές
μισθολογικής περιόδου έως
31/8/2014 2)Καθυστερούμενες
οφειλές έως την 30/9/2014 3)

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

προσεχώς

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Διανομή κατ’ οίκον

φα

χωριο του αη βασιλη, βε

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τ
Το ΄΄Χωριό του Αϊ Βασίλη΄΄ είναι ανοικτό κ
10.00 το βράδυ με πλούσιο πρόγραμμα
και τους μεγάλους φίλους μας. Σας περιμ
όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα

Τα Χριστού
Μου ανάβου

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

...έγραψ

Ανακοίνωση από το ΙΚΑ ΚΙΑΤΟ

Οφειλές έως την 30/9/2014 που
έχουν ρυθμιστεί με προηγούμενους νόμους.
Η ανωτέρω ρύθμιση είναι για
οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ.
Για ποσά ανώτερα του 1.000.000
ευρώ ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.4152/13. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην
ρύθμιση είναι η υποβολή Α.Π.Δ
όπου προβλέπεται και η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από
1/10/2014 και εφεξής.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση
απόφασης είναι ο Δ/ντης της Περι-

φερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή του
Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής
που ανήκει ο οφειλέτης. Οι οφειλέτες έχουν την δυνατότητα:
1)Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής
με έκπτωση 100% όλων των
τελών και των προσαυξήσεων.
2) Εξόφληση έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 90%
στα τέλη και προσαυξήσεις.
3) Εξόφληση έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 80%
στα τέλη και προσαυξήσεις.
4) Εξόφληση έως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 70%

στα
5) Εξό
νια
στα
6) Εξό
νια
στα
7) Εξό
νια
στα
8) Εξ
μη
20%
Σε
100 δ

ψε
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στον

2000 ευρώ

ελο

του ΄΄Χωριού του Αϊ Βασίλη΄΄ στο Βέλο.
καθημερινά από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις
α από εκδηλώσεις για τους μικρούς αλλά
μένουμε όλους να περιπλανηθείτε σε μία
με πολλές δράσεις και πολλά παιχνίδια.

κόστιζε μέχρι το 2012 η
κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου! Αυτό
αποκαλύφθηκε κατά τη
συζήτηση του Ισολογισμού
Απολογισμού των χρήσεων
2011-2012. Τα χρήματα αυτά
διατίθονταν για αμοιβές
παράστασης των αιρετών!!!

ύγεννα λέω να στολίσω εμένα.
ία!
υν τα λαμπάκια εύκολα τελευτα
Ο ιπτάμενος

ΟΥ για ρυθμίσεις οφειλών

α τέλη και προσαυξήσεις.
όφληση έως 48 ισόποσες μηαίες δόσεις με έκπτωση 60%
α τέλη και προσαυξήσεις.
όφληση έως 60 ισόποσες μηαίες δόσεις με έκπτωση 50%
α τέλη και προσαυξήσεις.
όφληση έως 72 ισόποσες μηαίες δόσεις με έκπτωση 30%
α τέλη και προσαυξήσεις.
ξόφληση έως 100 ισόποσες
ηνιαίες δόσεις με έκπτωση
% στα τέλη και προσαυξήσεις.
αυτήν την περίπτωση (των
δόσεων) οι οφειλές δεν μπο-

ρεί να υπερβαίνουν το ποσό των
15.000 ευρώ μηνιαίως.
Το ελάχιστο ποσό της δόσης δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των 50
ευρώ. Η κύρια οφειλή βαρύνεται
από τον μήνα υπαγωγής της ρυθμίσεις με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
Αμέσως μόλις οι οφειλέτες
υπαχθούν στις διατάξεις της ανώτερης ρύθμισης χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής (με το
υπολειπόμενο ποσό οφειλής) το
οποίο και έχει θέση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσε-

ων για την υπαγωγή στην ρύθμιση
του παρόντος άρθρου ισχύει μέχρι
και την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Μαρτίου του 2015.
Περισσότερες λεπτομέρειες
για την ανωτέρω ρύθμιση και
τους όρους της για τους οφειλέτες εισφορών επιχειρήσεων
και οικονομοτεχνικών έργων
της περιοχής των Δήμων Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης να απευθύνεστε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κιάτου
(τηλ επικοινωνίας 27420 2226620878-20867)».

Καλά Χριστούγεννα,
µε υγεία, αγάπη
και χαρά για όλον
τον κόσµο!
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Επικεφ. ελασ. αντιπολίτευσης δήµου Βέλου-Βόχας

Ημερίδα στην Κόρινθο - "Έργα και Πολιτικές
για βελτίωση της ποιότητας ζωής"
Η Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα με
θέμα «Έργα και Πολιτικές για βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην Κορινθία». Η Ημερίδα, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων και το Περιφερειακό Τμήμα
Πελοποννήσου του ΤΕΕ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου
(Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη), τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 17.00.
Η εκδήλωση θα καλύψει μια ευρεία θεματολογία σχετικά με τις νέες πολιτικές του
ΥΠΕΚΑ και τα έργα της επόμενης προγραμματικής περιόδου στην Κορινθία, την
επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και την
ενεργοποίηση νέων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 ως στρατηγικών μοχλών ανάπτυξης. Την εναρκτήρια ομιλία της Ημερίδας θα απευθύνει ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Νικόλαος Ταγαράς.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός
Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

Η 23ετής πείρα µας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση
της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας.

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945
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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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

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.

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

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

μικρεσ αγγελιεσ
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
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 τρακτερ JOHN DEERE 1020
μαζί με δύο τουρμπίνες σε τιμή ευκαιρίας. Τάσος 6988 619971. 3/11
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
598266 κ’ 27410 56496. 3/11

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ με κυρία 40 έως 50
ετών με σκοπό το γάμο ή τη συμβίωση. Κύριος
Νίκος. Τηλ. 6979931775. 3/11
ΖΗΤΕΤΑΙ TV 20-22 ιντσών με ενσωματωμένο
video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης. 15/12

ENOIKIAZETAI επιχείρηση τροφίμων
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση
του Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης.
3/11
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

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
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Αιμορραγικός πυρετός EBOLA

Πώς μεταδίδεται;
Ο ιός Ebola μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, με την άμεση επαφή (μέσω αμυχών του
δέρματος ή βλεννογόνων) με αίμα, εκκρίσεις,
όργανα, ιστούς, ή άλλα σωματικά υγρά (π.χ.
σάλιο, ούρα, κόπρανα, σπέρμα κλπ.) μολυσμένων ατόμων, νεκρών ή ζωντανών, καθώς και με την έμμεση επαφή με αντικείμενα
(όπως ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποιημένες
βελόνες) που έχουν μολυνθεί από σωματικά υγρά ασθενών. Στους τρόπους μετάδοσης περιλαμβάνεται και η χωρίς προφυλάξεις σεξουαλική επαφή με ασθενείς, έως και
εφτά εβδομάδες (περίπου 2 μήνες) μετά την
ανάρρωση τους. Η μετάδοση στο περιβάλλον
του νοσοκομείου Είναι συχνή, με την έκθεση
επαγγελματιών υγείας και άλλων ατόμων που
φροντίζουν ασθενείς χωρίς να λαμβάνουν τις
απαραίτητες προφυλάξεις. Οι ασθενείς θεωρούνται μολυσματικοί από τη στιγμή που παρουσιάζουν συμπτώματα.
Η ασθένεια μεταδίδεται, επίσης, μέσω της
άμεσης επαφής με αίμα και άλλα σωματικά

υγρά από μολυσμένα άγρια ζώα, νεκρά ή ζωντανά, όπως π.χ. πιθήκους, γορίλες, αντιλόπες και νυχτερίδες.

Μεταδίδεται με τον αέρα ο ιός;
Ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα,
όπως η γρίπη ή η φυματίωση.
Από τη στιγμή που θα μολυνθώ
σε πόσο χρόνο θα εκδηλώσω
τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα εκδηλώνονται από 2 έως
και 21 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, συνήθως μέσα σε 8-10 ημέρες.
Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου;
Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά με
πυρετό, έντονους μυϊκούς πόνους, αίσθηση
αδυναμίας, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Το
επόμενο στάδιο της ασθένειας περιλαμβάνει
έμετο, ναυτία, διάρροια, ανορεξία, κοιλιακό
πόνο, εξάνθημα και δυσλειτουργία του ήπατος
και των νεφρών. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν,
επίσης, αιμορραγικές εκδηλώσεις εσωτερικών
και εξωτερικών οργάνων (π.χ. αιμορραγίες από
τη μύτη, τα ούλα, το δέρμα (π.χ. μελανιές), αίμα
στα εμέσματα ή/και στα κόπρανα, αιμορραγίες
στο σημείο ενέσεων) και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η θνητότητα της νόσου κυμαίνεται
από 25% έως 90%, ανάλογα με το είδος του ιού.
Υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο
για τον ιό Ebola;
Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία για
αυτή την ασθένεια. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και συμπτωματική.
Ποιος είναι ο κίνδυνος να μολυνθώ από τον
ιό Ebola και πως μπορώ να προφυλαχθώ;
Ακόμα και αν ιδείτε ή έχετε ταξιδέψει σε πε-

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

ριοχές που έχουν πληγεί στην τρέχουσα επιδημία στη Δυτική Αφρική , ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό Ebola είναι εξαιρετικά χαμηλός,
εκτός εάν έχετε εκτεθεί σε αίμα ή σε άλλα
σωματικά υγρά ενός νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου. Η συνήθης κοινωνική επαφή σε δημόσιους χώρους με άτομα
που δεν φαίνεται να είναι άρρωστα δεν ενέχει
κίνδυνο μετάδοσης του ιού Ebola. Δεν κινδυνεύετε να μολυνθείτε με τον ιό Ebola ανταλλάσσοντας χρήματα ή αγαθά ή κολυμπώντας
σε πισίνα. Ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται με το
τσίμπημα κουνουπιών.
Ο ιός Ebola σκοτώνεται εύκολα με καλό
πλύσιμο με σαπούνι, χλωρίνη (αραίωση 1:10),
τα συνήθη αντισηπτικά / απολυμαντικά ή το
στέγνωμα κάτω από τον ήλιο. Το πλύσιμο των
ρούχων που έχουν μολυνθεί με βιολογικά
υγρά σε πλυντήριο με απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να εξουδετερώσει τον
ιό Ebola. Ο ιός δεν επιζεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει.

Έχω ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα όπου
παρουσιάσθηκαν κρούσματα της νόσου. Τι
πρέπει να προσέξω;
Ο κίνδυνος να έχετε εκτεθεί στον ιό Ebola
είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Ωστόσο: Σε περίπτωση που
• εμφανίσετε πυρετό, ανεξήγητο αίσθημα κόπωσης, πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις, διάρροια ή άλλα σοβαρά συμπτώματα
μετά την επιστροφή σας από τις χώρες/περιοχές που αναφέρουν κρούσματα, Ή
• έχετε εκτεθεί άμεσα σε σωματικά υγρά νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή
ζώου, καθώς και αν είχατε χωρίς προφυλάξεις σεξουαλική επαφή με ασθενή που έχει
αναρρώσει από αιμορραγικό πυρετό.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Τι είναι ο αιμορραγικός
πυρετός Ebola;
Ο αιμορραγικός πυρετός
Ebola είναι μια σπάνια, σοβαρή, συχνά θανατηφόρα ιογεn
νής λοίμωξη. Η νόσος προΓράφει ο
σβάλλει ανθρώπους και αλλά
Χρήστος
πρωτεύοντα θηλαστικά (π.χ.
Γκιλίτσης*
πιθήκους, γορίλες, χιμπατζήδες). Ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά το
1976, σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Ebola
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και συγχρόνως στο Σουδάν. Η προέλευση του ιού
είναι άγνωστη, ωστόσο αποθήκη του ιού στη
φύση θεωρούνται ορισμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική.

Καθημερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

12
τεταρτη 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο
Ερώτηση: «Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού;»
Απάντηση Αλβέρτου Αϊνστάιν:
«Χωρίς αμφιβολία...Η προσωπικότητά του βρίσκεται σε κάθε λέξη.
Κανένας άλλος μύθος δεν είναι εμπλουτισμένος με τόση ζωή».
Όταν λέμε «Ιστορικότητα του Ιησού», εννοούμε από
τη μιά πλευρά τη μελέτη της ιστορικής πραγματικότητας προσώπων και γεγονότων, και από την άλλη την
ανάλυση των διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων για την
εξακρίβωση ότι: (α). ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ως ιστορική μορφή και (β). κάποια από τα μεγάλα ορόσημα της
ζωής του, όπως αυτά περιγράφονται στα Ευαγγέλια,
μπορούν να επιβεβαιωθούν ως ιστορικά γεγονότα.
Σήμερα, οι περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές της
αρχαιότητας συμφωνούν ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε.
Για τη γενική πορεία της ζωής του Ιησού δεν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες. Υπάρχουν όμως ως πρός
την ιστορικότητα συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία
περιγράφονται στις βιβλικές αναφορές για τον Ιησού.
Τη συνολική αποδοχή συγκεντρώνουν μονάχα δύο γεγονότα: (α). ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη
Βαπτιστή και (β). ότι σταυρώθηκε με διαταγή του Ρωμαίου Επάρχου Πόντιου Πιλάτου.
Ο Ιησούς δεν ήταν εξ αρχής κάποιο σημαίνον ιστορικό πρόσωπο, αλλά ένας ηγέτης μιας
ομάδας ανθρώπων που κατοικούσαν σε μία από τις
μικρότερες και ασήμαντες επαρχίες και λόγω της
ταπείνωσής του δε συγκέντρωσε πάνω του όσο ζούσε
«δημοσιότητα». Όμως, την ιστορικότητα του Ιησού δεν
την αμφισβητούν ούτε οι άθεοι.
Οι όποιες αμφιβολίες υπήρξαν ή υπάρχουν περί της
ιστορικής υπάρξεως του Ιησού εμφανίστηκαν μετά τον
17ο αιώνα μ.Χ. Η αναζήτηση για το ιστορικό πρόσωπο
του Ιησού ξεκινά διακόσια χρόνια πριν, όταν στα τέλη
του 18ου αιώνα μερικοί Ευρωπαίοι διαφωτιστές και διανοούμενοι άρχισαν να εφαρμόζουν τη φιλολογική και
ιστορική κριτική στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Επομένως, εάν ο Ιησούς δεν υπήρξε σαν ιστορική προσωπικότητα, τότε τί συνέβη και το θυμήθηκαν μερικοί
μετά από 17 αιώνες??
Κοιτίδα των αμφιβολιών αυτών και της αμφισβήτησης για την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού φαίνεται ότι ήταν οι λιγοστές αναφορές – πληροφορίες
ή ιστορικές πηγές που υπάρχουν περί του Ιησού. Θα
δούμε στη συνέχεια ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και καταρρίπτεται επιστημονικά και ιστορικά.
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά
πρόσωπα, τα οποία έχουν σαφώς λιγότερες πηγές,
όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Σωκράτης που δεν άφησε
ο ίδιος γραπτά έργα αλλά οι μαθητές του, ο Πυθαγόρας
κ.α., και παρά ταύτα είναι εκτός αμφισβήτησης.
Αξίζει να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι το 70 μ.Χ. οι Ρωμαίοι εισέβαλαν και κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ και
το μεγαλύτερο μέρος του Ισραήλ γενικότερα. Είναι
πιθανόν πολλά από τα ιστορικά στοιχεία της ύπαρξης
του Ιησού να καταστράφηκαν και επιπλέον πολλοί αυτόπτες μάρτυρες του Ιησού θα πρέπει να σκοτώθηκαν,
με συνέπεια ο αριθμός των επιζώντων που θα μπορούσαν να ομολογήσουν για τον Ιησού να περιορίστηκε σημαντικά.

Ιστορικές πηγές – στοιχεία
Υπάρχει ένα πλήθος στοιχείων υπέρ της ιστορικής
ύπαρξης του Ιησού Χριστού, τόσο στην κοσμική όσο
και στην εκκλησιαστική ιστορία. Η Καινή Διαθήκη
είναι η κύρια πηγή των αποδείξεων για την ύπαρξη
του Ιησού Χριστού, αφού περιλαμβάνει εκατοντάδες
αναφορές για το πρόσωπο του.
Όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, έχουμε γρα-

πτά κείμενα που συγγράφτηκαν εντός 200 χρόνων
από τότε που έλαβαν χώρα τα ιστορικά γεγονότα
που σχετίζονται με τη ζωή, τη δράση και το έργο του
Ιησού Χριστού στην Ιουδαία και τη Γαλιλαία, τα οποία
θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα στοιχεία, όπως π.χ. οι
περισσότερες από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που συγγράφτηκαν από τον ίδιο στα μέσα του 1ου
αιώνα μ.Χ (λιγότερο από 40 χρόνια μετά το θάνατο του
Ιησού), τα τέσσερα ευαγγέλια των Μάρκου, Ματθαίου,
Ιωάννη και Λουκά κ.α.
Ιστορικά όμως στοιχεία εντοπίζονται και σε διάφορα αρχαία συγγράμματα, τα οποία αποτελούν ισχυρή
απόδειξη της ύπαρξης ενός άνδρα στο Ισραήλ με την
επωνυμία «Ιησούς» κατά τις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ.
Οι πηγές αυτές είναι οι εξής:

Πρώτη πηγή: Κορνήλιος Τάκιτος
(Ρωμαίος ιστορικός, β΄ μισό του 1ου μ.Χ – α΄ μισό του 2ου μ.Χ
αιώνα)
Θεωρείται ένας από τους πιό αξιόπιστους ιστορικούς του αρχαίου κόσμου. Στο έργο του «Χρονικά»
(Annales) αναφέρει για τους προληπτικούς «Χριστιανούς», που έλαβαν το όνομά τους από τον Christus
(λατινική ονομασία του Χριστού), ο οποίος υπέφερε
από τον Πόντιο Πιλάτο κατά τη βασιλεία του Τιβέριου
(14 μ.Χ. – 37 μ.Χ.). Ο Τάκιτος έγραφε, όπως αναφέρει,
έχοντας ως πηγή τα Ρωμαϊκά αρχεία, τα οποία όμως
δεν σώζονται.Αναφέρει και τις ιδιαίτερες τιμωρίες
που υπέβαλε ο Νέρων το 64 μ.Χ τους Χριστιανούς, οι
οποίοι όπως προσθέτει ήταν πολυάριθμοι,λόγω της
μεγάλης πυρκαγιάς – πυρπόλησης της Ρώμης.
Ειδικότερα, γράφει ότι: « ο Νέρων υπέδειξε άλλους ως
ενόχους και υπέβαλεν εις ιδιαιτέρας τιμωρίας εκείνους
τους οποίους ο λαός μισώντας τους για τις ανομίες
τους ωνόμαζε χριστιανούς. Εκείνος από τον οποίον
προήλθε το όνομα είναι ο Χριστός, ο οποίος εθανατώθη
επί της βασιλείας του Τιβέριου, όταν Επίτροπος ήτο ο
Πόντιος Πιλάτος. Η προς καιρόν κατασταλείσα ολέθρια
δεισιδαιμονία ανεφάνη πάλιν όχι μόνον εις την Ιουδαίαν,
την εστίαν αυτού του κακού, αλλά και εις την Πόλιν
(Ρώμην), όπου από παντού μαζεύονται και ακούονται
όλα τα κακά και τα αισχρά (Annales, XV, 44)».
Από τη μαρτυρία αυτή του Κορνήλιου Τάκιτου προκύπτουν τα εξής στοιχεία: (α). Δίνεται συγκεκριμένος
χρόνος και τόπος δράσεως, δηλαδή «επί Τιβερίου βασιλέως και διοικητού της Ιουδαίας Ποντίου Πιλάτου»,
(β). πιστοποιείται η ύπαρξη του Ιησού Χριστού και μιλάει για τον θάνατό του ως «κακοποιού» από τον Πιλάτο και (γ). μιλά για τον Ιησού με απλότητα χωρίς να
φαίνεται ότι αμφισβητεί την ύπαρξή του.
Ο Κορνήλιος Τάκιτος, παρόλο που ήταν αντίθετος
στον Χριστιανισμό, δεν αμφισβητεί ούτε ότι υπήρξε ο
Χριστός ούτε ότι ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε παρά
τους διωγμούς που υπέστη. Εάν είχε την οποιαδήποτε
αμφιβολία, με κάποιο τρόπο θα κατάγραφε αυτήν στο
έργο του.

Δεύτερη πηγή: Γάιος
Σουητώνιος Τρανκίλλιος
(Gaius Suetonius Tranquillus, Ρωμαίος ιστορικός, 67/77 – 141/168
μ.Χ.)
Ο Σουητώνιος, σύγχρονος του Τάκιτου, ήταν ένας
σπουδαίος ιστορικός και αρχιγραμματέας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Ανδριανού (76μ.Χ – 138 μ.Χ).

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

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
Στο κυριότερο έργο του «Βίοι Καισάρων» (Vitae XII
Caesarum) καταγράφει και τον βίο του αυτοκράτορα
Κλαύδιου που βασίλεψε από το 41 μ.Χ έως το 54 μ.Χ,
όπου αναφέρει στο κεφάλαιο XXV, 4 για το διάταγμα
του αυτοκράτορα Κλαυδίου με το οποίο οι Ιουδαίοι
της Ρώμης εξορίζονταν απ’ αυτήν: «Iudaeos impulsore
Chresto assidue tumultuants Roma expulit». Δηλαδή:
«Τους Ιουδαίους οι οποίοι τη υποκινήσει του Χριστού
εδημιούργουν θόρυβον εις την Ρώμη τους εξόρισε».
Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια αναγκαία επεξήγηση
προς αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων.Ο
Χριστιανισμός είχε γίνει δεκτός πρώτα στις Ιουδαϊκές
κοινότητες. Από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου
γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν Ιουδαίοι.
Επομένως, υπήρχαν Ιουδαίοι χριστιανοί από τη μία
και Ιουδαίοι πιστοί στο γράμμα του Μωσαϊκού νόμου
από την άλλη. Είναι πιθανόν να σημειώθηκαν θερμά
επεισόδια μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, λόγω των
δογματικών τους διαφορών, γι’αυτό και εξορίστηκαν
όλοι από τη Ρώμη. Για τη Ρώμη δεν υπήρχε κάποιος
διαχωρισμός ή διάκριση σε Ιουδαίους και Χριστιανούς,
αντίθετα χαρακτηρίζονταν όλοι ως Ιουδαίοι.
Το ερώτημα είναι πώς προέκυψε η εξορία αυτή από
τη Ρώμη. Οι Χριστιανοί της Ρώμης κατηγορήθηκαν
από ειδωλολάτρες και εβραίους για τον εμπρησμό της
βιβλιοθήκης της Ρώμης που ήταν πλούσια και αξιόλογη, όπως της Αλεξάνδρειας. Η ίδια όμως η ιδεολογία
ή το φρόνημα των πρωτοχριστιανών ήταν αντίθετη με
τέτοιου είδους πράξεις.
Η απάντηση στο ερώτημα έγκειται στο γεγονός ότι η
Ρώμη αντιδρούσε έντονα απέναντι σε μια θρησκεία που
αμφισβητούσε την θεϊκότητα του αυτοκράτορά της και
κατ’ επέκταση την εξουσία του, κυρίως με διωγμούς,
συλλήψεις, φυλακίσεις, μαρτυρικά βασανιστήρια. Η
Ρώμη είδε τους Χριστιανούς ως απειλή.Οι Χριστιανοί
απειλούσαν τη Ρώμη μέσω της «Αποκάλυψης» και
επιπλέον δεν δέχονταν να κάνουν θυσίες στους θεούς
και δεν λάτρευαν την εικόνα του αυτοκράτορα.
Με βάση αυτά, ο Σουητώνιος στο Βίο του Κλαύδιου
μιλάει για Χριστιανούς και δεν εννοεί τον ίδιο τον
Χριστό, ο οποίος είχε θανατωθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Πώς είναι δυνατόν ένας νεκρός να «υποκινεί
φασαρίες και θορύβους»?
Η μαρτυρία αυτή του Σουητώνιου για το διάταγμα
του Κλαυδίου διασταυρώνεται ως ιστορικό γεγονός με
τις «Πράξεις των Αποστόλων», αφού όταν ο Απόστολος
Παύλος πήγε στην Κόρινθο βρήκε εκεί τους Ιουδαίους
Ακύλα και Πρίσκιλλα που είχαν εξοριστεί από τη Ρώμη:
«Μετά δέ ταύτα χωρισθείς ο Παύλος εκ των Αθηνών
ήλθεν εις Κόρινθον και ευρών τινα Ιουδαίον ονόματι
Ακύλαν, Ποντικόν τω γένει, προσφάτως εληλυθότα
από της Ιταλίας, και Πρίσκιλλαν γυναίκα αυτού, δια το
διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τους Ιουδαίους
από τής Ρώμης, προήλθεν αυτοίς» (Πράξ. ιη’, 1-2).
Ο Σουητώνιος αναφέρεται και αυτός στις ειδικές
τιμωρίες που υπέβαλε ο Νέρων τους Χριστιανούς της
εποχής εκείνης.
Συνεχίζεται στο επόμενο
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Ήρθαν οι καφέ κάδοι στην Πελοπόννησο
Οι πρώτοι καφέ κάδοι έφτασαν στην Πελοπόννησο, μέσω
του Ομίλου Εταιρειών Ραψωματιώτη και ήδη παραδόθηκαν στον πρώτο Δήμο της Πελοποννήσου, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των οργανικών
αποβλήτων, στο σύνολό του.
Είναι ένα τεράστιο πείραμα και πρόκληση για όλους, να
πετύχει και να δώσει έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες και
στο Δήμο, να δείξουν ότι μπορούν και πρέπει να διαχειριστούν το πρόβλημά τους, ως δυνατότητα περιβαλλοντικά
ορθής και οικονομικά συμφέρουσας λύσης, και στη συνέχεια ως ευκαιρία για την ανάδειξη και την προβολή του τόπου τους, ως πρότυπο, για ολόκληρη τη χώρα μας.
Η συνεργασία όλων είναι το μόνο ζητούμενο και τα αποτελέσματα μπορούν να είναι θεαματικά.

Ανακυκλώνουμε σωστά!

σωστή και αποτελεσματική
εφαρμογή της ανακύκλωσης:
• Διαχωρίζουμε καθημερινά
τις συσκευασίες
• Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τα υπολείμματα πριν
την ανακύκλωση
• Διπλώνουμε/συμπιέζουμε
τα χαρτοκιβώτια
• Πετάμε τις ανακυκλώσιμες

συσκευασίες χύμα στους
μπλε κάδους
• Κλείνουμε τους μπλε κάδους, προστατεύοντας τα
ανακυκλώσιμα υλικά από
βροχή
• Προσέχουμε να αποφεύγουμε ρίψη υλικών στους
μπλε κάδους που δεν ανακυκλώνονται ή που είναι

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

ο

από τη σελίδα της στο facebook
https://www.facebook.com/
EcorapAE, τα δελτία τύπου και
τις ενημερωτικές δράσεις της,
παρέχει καθημερινά συμβουλές, ενημερώνει και λύνει τις
απορίες σας, για το πως οφείλουμε να ανακυκλώνουμε με
σωστό τρόπο!

Ανακυκλώσι
μω
ογής
λ
α
νΥ
Δι

Κ έ ντ

ρ

επικίνδυνα, όπως σπασμένα γυαλιά, βιοδιασπώμενες
σακούλες, αφρολέξ
Σημασία δεν έχει μόνο να
κάνουμε κάτι καλό, αλλά και
να το κάνουμε με το σωστό
τρόπο!
Η ECORAP Α.Ε. των αδερφών Ραψωματιώτη, με έδρα
το Μπολάτι Κορινθίας, μέσα

κών
λι

Ορισμένες φορές, στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι
καλό για εμάς, τους δικούς μας
ή ακόμα για την κοινωνία και το
περιβάλλον που ζούμε, υποπίπτουμε σε λάθη, που έχουν τα
αντίθετα από τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Αναφορικά με
την ανακύκλωση των απορριμμάτων-υλικών, οφείλουμε
να συμπεριφερόμαστε στην
καθημερινότητά μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κατέχοντας πλήρη γνώση για το
πως να ανακυκλώνουμε.
Αν δεν ανακυκλώνουμε
σωστά, θέτουμε σε κίνδυνο
όχι μόνο το σκοπό της ανακύκλωσης, αλλά και την υγεία
των ανθρώπων, που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα.
Με αφορμή τις γιορτές που
πλησιάζουν, και σίγουρα θα
έχουμε πολλές συσκευασίες
να ανακυκλώσουμε, ακολουθούν ορισμένα «tips» για τη

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

Λαζανά 151,
Παραλία Βραχατίου

www.ecoradio.gr
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Σταθερά στην κορυφή
ο Α.Ο.Ζευγολατιού!

Μεγάλη νίκη εκτός
έδρας για το Βέλο!

Α.Ο.Ζευγολατιου - πανκαμαριακοσ 1-0

πελοπασ κιατου - ελλασ βελου 0-3

Άλλη μία εντός έδρας νίκη για τον ΑΟ Ζευγολατιού αυτή τη φορά απέναντι
στον αξιόμαχο Πανακαμαριακό. Το 1-0 στο γήπεδο του Ζευγολατιού εξασφάλισε την παραμονή των γηπεδούχων στην κορυφή, μαζί με την Κόρινθο '06.
Στο α’ μέρος δεν υπήρξαν σπουδαίες φάσεις, με τους φιλοξενούμενους
να έχουν μια καλή στιγμή με τον Ραχανιώτη, ενώ οι παίκτες του Χρήστου
Βελέντζα έφτασαν κοντά στο γκολ με κεφαλιά του Σπυρόπουλου, την οποία
όμως απομάκρυναν στη γραμμή οι αμυντικοί του Καμαρίου.
Στην επανάληψη, το γκολ ήρθε με πλασέ του Μάκη Μυργιώτη από κοντά,
με το 1-0 να μην αλλάζει ως το τέλος, παρά τις καλές ευκαιρίες που έχασαν
οι φιλοξενούμενοι κυρίως με τον Τσιπά, αλλά και με τον Βραζιλιάνο Τιάγκο,
να μην μπορεί να νικήσει τον Μητσόπουλο.
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Ντόκο, Αντωνόπουλος Χ., Σπυρόπουλος, Βελέντζας Δ., Λούβρης, Ραπουσάι, Μπούκης, Μιχαλόπουλος, Αντωνόπουλος Π., Μυργιώτης. Έπαιξαν και οι: Πετρόπουλος, Παληός, Βελέντζας Π.
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ: Φραντζής, Τουμπανάκης, Καφαντάρης, Δεσποτέλης,
Τακουμάκης, Σκούρας, Ραχανιώτης, Ντοντάη, Τσιπάς, Τιάγκο, Ντε Λούκας.
Έπαιξαν και οι: Καραγιάννης, Ενό, Σωτηρόπουλος.

Συνέτριψε τον Πέλοπα η Ελλάς Βέλου

Άνετη νίκη πέτυχε η Ελλάδα Βέλου στο γήπεδο του Κιάτου απέναντι
στον υποτονικό Πέλοπα. Μόλις στο 8ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το
σκορ, αφού το φάουλ που κέρδισε ο Κλαδάκης λίγο έξω από την περιοχή,
το εκτέλεσε αριστοτεχνικά ο Μαρτίνος στέλνοντας την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Λακόβ. Πολλές ευκαιρίες και στο 29ο λεπτό ήρθε το δεύτερο
γκολ, όταν ο Κλαδάκης από θέση μέσα αριστερά με σέντρα ακριβεία βρίσκει
τον Λέντερη στο ύψος της μικρής περιοχής που με ωραία κεφαλιά στέλνει
την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Λακόβ.
Τέλος στο 83ο λεπτό o Arapi βρίσκει τον Μαρτίνο που με ωραία προσποίηση πλασάρει τον εξερχόμενο Rijai η μπάλα καταλήγει όμως και πάλι στον
Μαρτίνο που πλασάρει στην κενή εστία γράφοντας το 3-0!
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ: Λακόβ (30’ Ριζάι), Σελλάς, Μακρής (60’ Κοντάκης),
Μυργιώτης Α., Δάνης, Βράκας, Μαζαράκης, Παπαβασιλείου, Παλογιαννίδης (39’ Δεδάκης), Βαρβιτσιώτης, Λίλιος
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ: Κουρούμαλης, Τάλιος, Σάνι, Σαββίδης, Νάκος, Ρούπας,
Μαρτίνος, Δελής (76’ Αναστασιάδης), Κλαδάκης (79’ Γιακούπι), Λέντερης
(85’ Σούλι Ν.), Αράπι		
Πηγή: www.apopsi24.gr, epskor.gr

α2 κατηγορια κορινθιασ

b2 κατηγορια κορινθιασ

Στο τοπικό ντέρμπυ η Δάφνη Πουλίτσας επιβλήθηκε με δυσκολία στα Ταρσινά 97 με σκορ
1-2. Το σκορ άνοιξαν τα Ταρσινά, στο δεύτερο
ημίχρονο με τον Ντερτινή, όμως ο Λαμπρόπουλος της Πουλίτσας πέτυχε δύο τέρματα και πήρε
το τρίποντο για την ομάδα του.

Χωρίς εντυπωσιακή απόδοση αλλά με ένα σωτήριο γκολ του Τσουμάνη ο ΠΑΟ Κουταλά πήρε
το παιχνίδι στο Ζευγολατιό και άνοιξε τη διαφορά
από τη Στιμάγκα. Ο Άρης Βοχαϊκού πάλεψε και
έφτασε αρκετές φορές κοντά στην ισοφάριση,
αλλά δεν κατάφερε να βρει τα δίχτυα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
4. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
5. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
6. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
7. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ
8. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
9. ΤΑΡΣΙΝΑ '97
10. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
11. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.
12. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
13. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
14. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
15. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.

ΑΓ
11
11
10
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11

Ν Ι
10 1
10 1
8 2
7 2
6 1
5 3
5 2
3 4
3 3
2 5
2 3
4 1
2 1
2 1
2 0
1 0

Η Β
0 31
0 31
0 26
2 23
4 19
3 18
4 17
3 13
5 12
4 11
6 9
6 7
8 7
8 7
9 6
10 3

Επόμενη αγωνιστική
3/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡ.
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΤΑΡΣΙΝΑ '97
4/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.- ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ -ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ

Πηγή: wwwepskor.gr

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ

ΑΓ Ν Ι Η Β

1.

ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

10

9 1 0 28

2.

ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

10

7 1 2 22

3.

Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

10

6 3 1 21

4.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ.

10

7 0 3 21

5.

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

10

6 1 3 19

6.

ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ

9

5 0 4 15

7.

ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ

9

4 1 4 13

8.

Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ

10

3 1 6 10

9.

Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ

10

2 0 8

6

10. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

10

2 0 8

6

11. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

10

1 2 7

5

12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ

10

2 0 8

4

Επόμενη αγωνιστική
11/1/15 ώρα 11.00 το πρωί
ΑΠΕΣΣΑΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ -ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ -ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ

Πηγή: wwwepskor.gr

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
1. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
3. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
4. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
5. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
6. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
7. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
8. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ
9. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
10.ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
11.ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
12.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ.
13.ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
14.ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
15.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ.
16.ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.

ΑΓ Ν
12 8
12 9
12 7
12 8
12 7
12 6
12 5
12 5
12 4
12 5
12 4
12 4
12 4
12 3
12 2
12 1

Ι
3
0
3
0
0
2
2
2
3
0
2
2
1
2
4
2

Η
1
3
2
4
5
4
5
5
5
7
6
6
7
7
6
9

Β
27
27
24
24
21
20
17
17
15
15
14
14
13
11
10
5

Επόμενη αγωνιστική
27/12/14 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ -ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ -ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ -ΠΕΛΟΠΑΣ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ο Βίγια σας περιμένει όλους
στην αθλητική εκπομπή του

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ
8.30 - 10.30

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ Ζευγολατιού:
Μπαράζ επιτυχιών και διακρίσεων!
Ο ΑΠΙΣ Ζευγολατιού μετά την
πολύ επιτυχημένη πορεία του στον
στίβο, επί σειρά ετών, συνεχίζει να
γράφοντας λαμπρές σελίδες στο
άθλημα του βόλεϊ. Συγκεκριμένα η
ομάδα βόλεϊ ανδρών στο Πρωτάθλημα Πελοποννήσου έχει καταφέρει μέχρι στιγμής μια συναρπαστική
πορεία με αλλεπάλληλες νίκες που
την έχουν οδηγήσει στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα.
Στον αγώνα της το Σάββατο
13.12.14 στο κλειστό Γυμναστήριο
Γεώργιος Τριαντάφυλλος νίκησε τον
Θησέα Πατρών με 3 - 2 ( 20-25, 2517, 22-25, 25-19. 15-12 ), και προπορεύεται στο Πρωτάθλημα Ανδρών
Πελοποννήσου με στόχο την κατάκτηση της Πρώτης θέσης που δίνει
το εισιτήριο για άνοδο στην Β΄Εθνική. Για την ομάδα του Α.Γ.Σ. Άπις
έπαιξαν κάτω από τις προπονητικές
οδηγίες του Γ. Νανόπουλου οι: Καραθανάσης Α. - Σπίνας Δ. - Ευαγγελάρας Ε. - Φάνης Π. - Θεοδωρόπου-

λος Δ. - Κουράτος Ά. - Γεωργίου Κ.
- Μαυραγάνης Π. - Αλεξόπουλος Δ.
- Νανόπουλος Η. - Σαράντος Δ.

Στην εθνική
ο Νανόπουλος!

λος Ν. - Νανόπουλος Δ. - Κουράτος
Ά. - Γεωργίου Κ. - Μαυραγάνης Π.
- Αλεξόπουλος Δ. - Νανόπουλος Η.
Εν τω μεταξύ αναμενόμενη ήταν η
νίκη που πέτυχε το Σάββατο 20.12.14
μέσα στο Ξυλόκαστρο ο Α.Γ.Σ. Άπις
νικώντας τον Α.Ο. Ξυλοκάστρου στα

πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος Βόλευ Ανδρών
Πελοποννήσου με 1-3. Τα σετ :(2519, 19-25, 15-25, 15 -25)
Α.Γ.Σ. Άπις : (Νανόπουλος) Καραθανάσης Α. - Σπίνας Δ. - Φάνης
Π. - Θεοδωρόπουλος Ν. - Νανόπου-

Εν τω μεταξύ, κλήση σε προετοιμασία για την εθνική ομάδα παμπαίδων που θα πάρει μέρος στο
βαλκανικό πρωτάθλημα της κατηγορίας το καλοκαίρι, έφτασε στο
σύλλογο για τον αθλητή Δημήτρη
Nανόπουλο.
Οι αθλητές που επιλέχθηκαν
είναι 40 από όλη την Ελλάδα και
θα βρεθούν στο Κιλκίς από 26 έως
30 Δεκεμβρίου για να προετοιμαστούν προκειμένου ο ομοσπονδιακός προπονητής να καταλήξει στην
ομάδα που θα εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στο βαλκανικό πρωτάθλημα
παμπαίδων.
Το Δ.Σ. του ΑΓΣ Άπις εύχεται στον
αθλητή καλή επιτυχία στη προσπάθειά του και πάντα επιτυχίες!

Βαθμολογική ανάσα για τον Παμβοχαϊκό
Bαθμολογική ανάσα πήρε η ομάδα του Βραχατίου μετά τη ΝΊΚΗ στο "Χαλκοπούλειο" με 3-0 επί της
Λαμίας στην 9η αγωνιστική της Volleyleague.
Ο Μίκαελ Μέρτεν είδε τον Σιμέ Βούλιν να μένει
εκτός αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα της ίωσης που τον ταλαιπωρούσε, παρόλα αυτά
το γεγονός αυτό δεν στάθηκε ικανό για να σταματήσει τον Παμβοχαϊκό. Κανέλλος και Παπαδόπουλος
ήταν άψογοι στο μπλοκ και "κατατρόπωσαν" την
Λαμία.
Στο 1ο σετ η ομάδα του Παμβοχαϊκού μπήκε δυνατά και πήρε προβάδισμα δύο φορές αλλά η Λαμία

ισοφάρισε, αρχικά με 7-5 και 10-9, το οποίο έγινε
10-10 και στη συνέχεια με 16-13 αλλά το οποίο έγινε 18-18 και 21-21. Η συνέχεια είχε σερί 4-0 με επιθέσεις του Ασπιώτη και έτσι ο Παμβοχαϊκός έκανε
το 25-21 και το 1-0 σετ.
Στο 2ο σετ πάλι ο Παμβοχαϊκός ξεκίνησε με προβάδισμα που έφτασε 13-8, με τη διαφορά να αγγίζει
το +6 (19-13) στη συνέχεια. Η Λαμία βρήκε απαντήσεις και μείωσε στον πόντο 21-20 αλλά ο Παμβοχαϊκός με φοβερή δουλειά στο μπλοκ και ουσιώδεις
επιθέσεις πήρε το σετ με 25-21 και έκανε το 2-0.
Ίδια η κατάσταση και στο 3ο σετ όπου ο Παμβο-

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

χαϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ με 10-5, κράτησε ως
το 21-16 αλλά και πάλι η Λαμία κατάφερε να μειώσει με 21-20. Ο "Παμβό" κατάφερε να ανταπεξέλθει
στην πίεση και πήρε τη νίκη με 25-23 και το 0-3.
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Μέρτεν): Τερζής 3π. (1/1 επ., 2
μπλοκ), Ασπιώτης 20 (18/26, 2 μπλοκ), Παπαδόπουλος Τζορτζ 8 (5/6, 3 μπλοκ), Κανέλλος 5 (3/8, 1
μπλοκ, 1 άσσο), Νέμεθ 11 (8/22, 2 μπλοκ, 1 άσσο,
46% υπ., 31% άριστες), Σαρικεϊσογλου / Ζήσης (λ.
- 55% υπ., 36% άριστες), Στεβάνοβιτς 2 (2/5, 58%
υπ., 21% άριστες), Δρογκάρης, Βούλιν, Γεωργίου.
πηγή: www.pamvohaikos.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
και η Δημοτική Αρχή

σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα
Ειρηνικό, Ευτυχισμένο
και Δημιουργικό
το νέο έτος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΑΝΔ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
- ΣΠ. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΚΩΝ. ΝΟΥΤΣΗΣ - ΝΙΚ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΜ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ - ΑΝΑΣΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΑΓΓ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ - ΑΝΤ. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ - ΜΙΧ. ΣΑΡΜΑΣ
ΔΗΜ. ΜΠΕΖΙΟΣ - ΕΥΑΓ. ΔΑΓΡΕΣ - ΙΩΑΝ. ΚΑΛΛΑΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΖΟΣ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ

