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Το γΥΜνΑσΙο 
ΒΕλοΥ ζηΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑΚη λΥση

σελ. 2

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α

 α n σελ. 10  α n σελ. 11

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

 α n σελ. 14-15

νίκη στο ντέρμπυ με στιμάγκα 
για τον Άρη Βοχαϊκού

Αποκατάσταση 
των ΧΑΔΑ μέσα 

στο 2015, 
υπόσχεται 

ο Π. Τατούλης

ΠοΤΑΜοσ νΕΜΕΑσ ή 
ΧΕΙΜΑΡΡοσ ζΑΠΑνΤΙ
Το ιστορικό ποτάμι της Κορίνθου 

και της Βόχας

ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

σημαντικές 
συναντήσεις με 
Τατούλη, Ταγαρά 

και Καλλίρη

 α n σελ. 8-9

 α n σελ. 3

Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Παρασκευή 
27 Νοεμβρίου στα εγκαίνια του Χριστουγεν-
νιάτικου χωριού στο Βέλο

Ισοπαλίες για Αοζ 
και Ελλάδα Βέλου!

Τοποθέτηση-παρέμβαση της Αγγελικής Στάμου στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο για το οξύ πρόβλημα της στέγασης

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

 3 συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου Βοχαϊκό 
- νεμέα και άλλα σημαντικά ζητήματα

 3 Την δέσμευση Τατούλη για την ένταξη του έργου 
του Δημαρχείου στο "Πελοπόννησος 2020" 
απέσπασε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας

 3 Επίσκεψη στο ΠΕΚΑ και στο υπουργείο Εσωτερικών 
για την προώθηση του αποχετευτικού και της 
διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων αντίστοιχα.

ΑνοΙΞΕ ΤΙσ ΠΥλΕσ ΤοΥ 
Το ΧωΡΙο ΤοΥ Αη ΒΑσΙλη!
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2 πολιτών
ΓνώμηΤα εν Δήμω...

βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Το φλέγον ζήτημα του κτηριακού 
προβλήματος του Γυμνασίου Βέλου 
έφερε η σύμβουλος Κοκκωνίου Αγ-
γελική Στάμου στην τελευταία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέλου-Βόχας. Η κ. Στάμου στην το-
ποθέτησή της ανέφερε: «Ως μέλος 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων Γυμνασίου Βέλου γνωρίζω ότι 
ο δήμαρχος αγωνίστηκε την προη-
γούμενη 4ετία για την παραχώρηση 
έκτασης από το κτήμα ΑΧΕΠΑΝΣ 
για την ανέγερση κτηρίου για τις 
ανάγκες του σχολικού συγκροτή-
ματος Γυμνασίου Βέλου. Ωστόσο, η 
καινούργια θητεία σας βρίσκει σε αί-
θουσες προκάτ και ανήλιαγες καμα-
ρούλες  όπου στεγάζονται οι μαθητές  
Γυμνασίου-Λυκείου Βέλου. Εδώ να 
πω», σημείωσε η κ. Στάμου «ότι και 
το δημοτικό σχολείο Βέλου που είναι 
το μεγαλύτερο του νομού Κορινθίας 
αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. 
Παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί 
από το δήμαρχο ότι είμαστε σε καλό 
δρόμο για την παραχώρηση οικοπέ-
δου από τους ΑΧΕΠΑΝΣ δεν έγινε 
κατορθωτό. Γνωρίζουμε από τις τε-
χνικές υπηρεσίες ότι χρειάζονται 10 
στρέμματα για την ανέγερση δημο-

τικού και Λυκείου Βέλου. Και για τα 
δύο. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρί-
ων έχει δώσει το πράσινο φως για τη 
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την 
ανέγερση των σχολείων. Γνωρίζω, 
επίσης, ότι είχε γίνει μια παραχώ-
ρηση 5 στρεμμάτων στον Μανδράκο 
επί εποχής Λαμπρόπουλου, ωστόσο 
κάθε χρόνο είχαμε διαβεβαιώσεις και 
από τον προηγούμενο δήμαρχο και 
από τον τωρινό ότι θα γίνει σχολείο 
πράγμα που δεν έγινε. Είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη αγοράς οικοπέδου 10 
στρεμμάτων προκειμένου να γίνει η 

ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 
και να λυθεί στεγαστικό πρόβλημα 
μαθητών του Βέλου». 

Με αφορμή την τοποθέτηση της κ. 
Στάμου ο Θανάσης Μανάβης ζήτησε 
να μάθει τον αριθμό των μαθητών 
(264 στο Γυμνάσιο Βέλου, 190 το 
Λύκειο όπως του απάντησε η Μα-
ρία Καλλίρη) και επεσήμανε πώς «οι 
ανάγκες υπάρχουν γενικότερα σε 
όλα τα σχολεία. Και στο Δημοτικό 
Σχολείο Ζευγολατιού και στο Γυμνά-
σιο Ζευγολατιού».

Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριά-
κος, πήρε το λόγο και τόνισε με τη 
σειρά του πώς το θέμα στο Γυμνάσιο 
Βέλου είναι μεγάλο. Αλλά δεν είναι 
αυτό το ζήτημα. «Το θέμα», όπως 
επεσήμανε,  «είναι ότι έχει γίνει προ-
σπάθεια να βρούμε τα οικόπεδα. 
Απλά να ξέρει η κ. Στάμου ότι πρώτον 
όσον αφορά στην ΕΛΒΙΟΧΥΜ όντως 

υπάρχουν αυτά τα πέντε στρέμματα, 
αλλά για να πάρουμε τα πέντε στρέμ-
ματα να τα δώσουμε στον ΟΣΚ και 
να γίνει το κτήριο μέσω του ΕΣΠΑ», 
εξήγησε ο δήμαρχος, «πρέπει πρώτα 
να τελειώσει η φάση πολεοδόμησης. 
Η φάση αυτή είναι πολύ αργή. Οι σχέ-
σεις μου με τον κ. Μανδράκο είναι 
πολύ καλές γιατί έχουμε τρέξει γρή-
γορα όλες τις φάσεις, το θέμα τρέχει 
όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Με με-
λέτες συνέχεια, φέρνουμε τα θέματα 
γρήγορα. Όμως κολλάμε συνέχεια 
γιατί είναι εξάμηνες οι διαδικασίες 
ενστάσεων, εξάμηνες υπογραφές 
από το υπουργείο. Είμαστε όμως σε 
καλό δρόμο», υπογράμμισε. 

«Όσον αφορά την ΑΧΕΠΑ» συνέχι-
σε ο δήμαρχος «τώρα τελευταία μα-
θαίνουμε ότι μάλλον λύνεται το θέμα 
ποιος είχε τη δικαιοδοσία, το υπουρ-
γείο Οικονομικών ή το υπουργείο 
Γεωργίας. Το να πάρουμε 10 στρέμ-
ματα», εξήγησε ο δήμαρχος, «δεν εί-
ναι θέμα αν έχουμε τα χρήματα. Δεν 
μπορείς να πάρεις στρέμματα έτσι για 
να κάνεις σχολείο. 

Είναι θέμα Γ.Π.Σ., είναι θέμα χω-
ροταξικό. Δεν μπορούμε να πούμε 
ότι δίνει κάποιος το κάνουμε. Παλεύ-
ουμε να το δεχτούν να το πάρουμε», 
κατέληξε. 

Η κ. Στάμου απαντώντας ζήτησε 
το θέμα να συζητηθεί σε προσεχές 
Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα για το 
οποίο δεσμεύτηκαν και ο δήμαρχος 
και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών Λάμπης Τανισχίδης.

Το Γυμνασιο Βελου ΖηΤα λυση...

µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
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3πολιτών
Γνώμη Τα εν Δήμω...

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
Βοχαϊκού

Προς Καλέντζι, 
Σουληνάρι, 

Χαλκί, Νεμέα
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Γράνα 
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γυμνάσιο - Λύκειο

ανοιχτά
ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

δίπλα σας
και

κάθε μέρα 
φθηνά!

νέο κατάστημα!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Σημαντικές επαφές είχε ο δή-
μαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Πα-
πακυριάκος με τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, τον 
υπουργό αναπληρωτή ΠΕΚΑ Νίκο 
Ταγαρά και τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη για την 
προώθηση σημαντικών ζητημάτων 
και έργων του δήμου. 

Ο κ. Τατούλης επισκέφτηκε το 
δήμο Βέλου-Βόχας και συζητήθη-
καν πολλά θέματα μείζονος σημασίας 
με κορυφαίο το έργο της συνέχισης 
και αποπεράτωσης του Δημαρχείου, 
αλλά και του αποχετευτικού δικτύου 
και της αλλαγής του συνόλου των 
αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευ-
σης όλου του δήμου. 

Ο δήμαρχος τόνισε πως αναμέ-
νουμε την ένταξη του έργου του 
Δημαρχείου από στιγμή σε στιγμή 
στο «Πελοπόννησος 2020», αφού ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχει 
δεσμευτεί ότι η αποπεράτωση του 
κτηρίου θα είναι το ένα από το δύο 
πρώτα έργα που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα. «Είναι ζήτημα υπογρα-
φών στα αρμόδια υπουργεία» τόνισε 
χαρακτηριστικά ο δήμαρχος «για να 
εγκριθούν τα κονδύλια για το Πελο-
πόννησος 2020». 

Συναντήσεις με Ταγαρά
Όσον αφορά στις επισκέψεις και συ-

ναντήσεις του δημάρχου Βέλου-Βόχας 
με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ 
Νίκο Ταγαρά, ο Αννίβας Παπακυριά-
κος μας ενημέρωσε πώς συζητήθηκε 
διεξοδικά το έργο του αποχετευτικού 
Κοκκωνίου-Νεράντζας, αλλά και το 
Ζευγολατιό – Βραχάτι, ενώ τόνισε τη 
βούληση του Κορίνθιου υπουργού 
να δρομολογήσει και να ολοκληρώσει 
όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στο 
νομό Κορινθίας, από την καίρια κυ-
βερνητική θέση στην οποία βρίσκεται 
τώρα. Έτσι ο Νίκος Ταγαράς συνόδευ-
σε τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα 
Παπακυριάκο στην επίσκεψή του στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 
τον κ. Λεονταρίδη σχετικά με παλιές 
οφειλές της πρώην κατασκευαστικής 
του πρώην Δήμου Βέλου (ΔΗΚΕΒ) οι 
οποίες πρέπει να αποπληρωθούν από 
το πρόγραμμα των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Ο δήμαρχος ζήτησε την πα-
ράταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών έτσι ώστε να ενταχθούν εκεί 
και οι ληξιπρόθεσμες της πρώην κατα-
σκευαστικής του πρώην δήμου Βέλου. 

Επίσκεψη σε Καλλίρη
Τέλος, γόνιμη συνάντηση είχε ο δή-

μαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπα-
κυριάκος με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη για το 

τεχνικό πρόγραμμα της επόμενης χρο-
νιάς. Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η συ-
νέχιση και ολοκλήρωση της οδοποιίας 
Βοχαϊκό – Νεμέα αλλά και ο κυκλο-
φοριακός κόμβος στη Γράνα Ζευγολα-
τιού, αφού από πλευράς δήμου έχουν 
γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

το έργο είναι έτοιμο για ένταξη. 
Αναφερόμενος στο Αλιευτικό Κα-

ταφύγιο Βραχατίου ο δήμαρχος τόνι-
σε ότι θα προχωρήσει γρήγορα αφού 
έγινε η δημοπράτηση και υπάρχει μια 
μικρή ένσταση η οποία δεν αλλάζει 
την πορεία των έργων.  

Σημαντικές συναντήσεις 
του δημάρχου με Τατούλη, 

Ταγαρά και Καλλίρη
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4 πολιτών
ΓνώμηΠεριφέρεια Πελοποννήσου

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.

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

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

Κέντρο Εκμάθησης Πληροφορικής
για παιδιά και ενήλικες

Ελένη Α. Πλατή

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ!

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

Όσοι ενδιαφέρονται για:
ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η	δεκαετής	και	επιτυχημένη	παρουσία	µας	στην	
εκµάθηση	ηλεκτρονική	υπολογιστών	µας	καθιστά	
πρωτοπόρους	στα	σύγχρονα	εκπαιδευτικά	

προγράµµατα	και	στο	υψηλό	επίπεδο	εκπαίδευσης	

ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
27410 88780
6984 396982

WORD - EXCEL - INTERNET

Σίγουρη επιτυχία!

για όλες τις ηλικίες

ΔΩΡΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ WINDOWS 150€

WORD - EXCEL - INTERNET- 
ACCESS - POWERPOINT
ΔΩΡΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ WINDOWS

250€

+

+

+

+

+

αναβολή έκθεσης «Μυθική Πελοπόν-
νησος» στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την αναβολή της διοργάνω-
σης του Φεστιβάλ Προώθησης των Πελοποννησιακών Προϊόντων «Μυθι-
κή Πελοπόννησος», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Δε-
κεμβρίου 2014 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, μετά από σχετική συνεννόηση 
με τα Επιμελητήρια και δεδομένων των υφισταμένων και προβλεπόμενων 
δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς 
φορείς, σε προσεχές χρονικό διάστημα όταν και οι καιρικές συνθήκες θα 
είναι ευνοϊκότερες για την εξασφάλιση της επιτυχίας της. 

Οι παρατάξεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου «Πελο-
πόννησος Πρώτα», «Δημοκρατική 
Πελοποννησιακή Συνεργασία», «Πε-
λοποννησιακή Ένωση»  και «Πελο-
πόννησος Οικολογική» ένωσαν τα 
πυρά τους εναντίον του Πέτρου Τα-
τούλη σε ένα κοινό δελτίο τύπου επ' 
αφορμή της τελευταίας συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου και 
της αποχώρησης της μειοψηφίας. Το 
δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής: 

«Στην προσφιλή τακτική των 
ύβρεων και  των  χαρακτηρισμών  
κατέφυγε  για μια ακόμη φορά ο  Πε-
ριφερειάρχης, κ. Τατούλης, κατά την 
χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου  Πελοποννήσου 
(24/11/2014), σε  μια απέλπιδα προ-
σπάθεια να μεταφέρει  την ατμόσφαι-
ρα της «κερκίδας» στο συλλογικό 
όργανο. Με μια αψυχολόγητη και 
ανεύθυνη τοποθέτησή του δυναμίτι-
σε την -μέχρι εκείνη στιγμή απόλυτα 
ήρεμη- συνεδρίαση, χαρακτηρίζο-
ντας ως «χουλιγκάνους» τα στελέχη 
της αντιπολίτευσης, αναγκάζοντας  
σύσσωμη  την  αντιπολίτευση να 
αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Η χθεσινή επίθεση αποτελεί τη 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σε 
μια σειρά συστηματικών υβριστικών 
επιθέσεων, κατά της αντιπολίτευσης, 
που στην γκάμα της περιλαμβάνει 
όρους και χαρακτηρισμούς, όπως 
«κομμουνιστοσυμμορίτες», «λού-
μπεν», «φασιστοειδή», κ.ά.

Καταγγέλλουμε στο λαό της Πελο-
ποννήσου αυτή την αχαρακτήριστη 
συμπεριφορά  του Περιφερειάρχη 
,που  στόχο έχει να υποβαθμίσει, να 
αποδυναμώσει και εν τέλει να απαξι-
ώσει το κορυφαίο αιρετό όργανο της 
Περιφέρειας, ώστε να μην ελέγχο-
νται ο τρόπος και οι μέθοδοι άσκησης 
της εξουσίας που ο ίδιος προσπαθεί 
να επιβάλλει.

Τον καταλαβαίνουμε! Η πολιτική 
του απραξία και τα συσσωρευμένα 
άλυτα προβλήματα της Πελοποννή-
σου τον παρασύρουν σε πρακτικές 
αντιδημοκρατικού εκτροχιασμού. Τα 
ψέματα, οι φαρισαϊσμοί, τα ποικιλώ-
νυμα τερτίπια  και η ακατάσχετη κε-
νολογία φθάνουν στο τέλος τους.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι οι 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα 
ασκήσουμε υπεύθυνα τη λειτουργία 

μας  μέσα και έξω από το συλλογικό 
όργανο, όπως αυτή απορρέει από 
το θεσμικό μας ρόλο. «Η σιωπή των 
αμνών» που  ονειρεύεται  να  επι-
βάλλει ο κ. Περιφερειάρχης δεν θα 
περάσει. Η πολιτική εκ μέρους του, 
των αλαλαγμών και των ύβρεων δεν 
έχουν καμία  θέση  στο θεσμικό όργα-
νο της Περιφέρειας. Δεν θα τον ακο-
λουθήσουμε στον κατήφορο  του.

Έχουμε διαφορετική αντίληψη από 
τον κ. Τατούλη για τον τρόπο άσκη-
σης της εξουσίας, για την λειτουργία  
του  Περιφερειακού Συμβουλίου, 
αλλά και για την Δημοκρατία γενικό-
τερα. Τον παραδίδουμε στην κρίση  
των συμπολιτών μας!».

Πέτρος Τατούλης: «Η Πελο-
πόννησος αλλάζει σελίδα»

Εν τω μεταξύ ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης 
κατά την τελετή εγκαινίων και την 
παράδοση στην κυκλοφορία του οδι-
κού τμήματος Κουμπίλα – Λουλούδι 
την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 δή-
λωσε πως «η Πελοπόννησος αλλάζει 
σελίδα, πρωτίστως γιατί το θέλουν 
οι πολίτες της» και τόνισε ότι «όλη 
η Πελοπόννησος είναι ένα απέραντο 
εργοτάξιο και μάλιστα σε μια δύσκο-
λη περίοδο για τη χώρα».

«Αποδεικνύουμε καθημερινά με 
την αποφασιστικότητά μας ότι μπο-
ρούμε και θα τα καταφέρουμε, αν 

πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, και 
ότι δεν χρειαζόμαστε κανένα ξένο» 
συνέχισε ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου και πρόσθεσε ότι «πολύ 
σύντομα θα πετύχουμε και θα κά-
νουμε πραγματικότητα τα μακρό-
πνοα όνειρα δεκαετιών, λύνοντας 
προβλήματα που ταλάνιζαν για δε-
καετίες τον τόπο».

Ο Πέτρος Τατούλης αναφέρθηκε 
επίσης στην ατελέσφορή προσπάθεια 
Υπουργών να αναλάβουν αυτοί τη 
διαχείριση του νέου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και όχι οι Περιφέρει-
ες, «γεγονός το οποίο αποδεικνύει 
ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κα-
τεύθυνση», καθώς και για το γεγονός 
ότι το ΥΠΕΚΑ απέσυρε το αρ. 17 του 
πρόσφατου νόμου για την αναθε-
ώρηση των ΠΕΣΔΑ, «για το οποίο 
πρωτοστατήσαμε και πετύχαμε μία 
ακόμη σημαντική πολιτική νίκη». 

Ειδική αναφορά έκανε ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου στον 
Ανατολικό παραλιακό άξονα της Πε-
λοποννήσου, ήτοι Κόρινθος – Επί-
δαυρος – Πόρτο Χέλι – Ναύπλιο – 
Λεωνίδιο – Φωκιανός – Κυπαρίσσι, 
τμήμα το οποίο θα παραδοθεί μέσα 
στο 2015, – Γύθειο – Αρεόπολη – 
Στούπα – Καρδαμύλη – Καλαμάτα, το 
οποίο η Περιφέρεια το έχει χαρακτη-
ρίσει «έργο σημαία» για την ανάπτυ-
ξη της παραλιακής Πελοποννήσου. 

Οργισμένη απάντηση της αντιπολίτευσης!
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ΦΕΤΑ ΖΗΡΕΙΑ

3,99€

2,49 €

1,49€

δώρο 
ψωµί

CRETA FARMS ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

ΝΟΥΝΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0,79€
AXE ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ

1,30€

POWERADE ΛΑΜΠΕΣ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οι εκτιμήσεις, οι διαπιστώσεις και τα προβλή-
ματα που έχουν αναδειχθεί και καταγραφεί τα 
προηγούμενα έτη, σε σχέση με την ευπαθή κοι-
νωνική ομάδα των ΡΟΜΑ στο πλαίσιο εφαρμογής 
των δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων 
και του κοινωνικού αποκλεισμού παραμένουν 
επίκαιρα. 

Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και 
των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για τους πληθυσμούς 
των Ρομά όπως αυτές καθορίζονται από το Ευ-
ρωπαϊκό Περιφερειακό Κεφάλαιο Ανάπτυξης 
ERDF, επιχειρείται η παρέμβαση μέσω Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος στη βάση των προτεραιο-
τήτων που υιοθετούνται από τα Μέλη-Κράτη και 
τις περιφέρειες. 

Με το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
για τους ΡΟΜΑ επιδιώκεται, η αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού των 
Ρομά και η διατύπωση της μελλοντικής επιθυ-
μητής κατάστασης της ομάδας στόχος των ΡΟΜΑ 
για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, την 
οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επιδιώξει 
να υλοποιήσει με την εφαρμογή της στρατηγικής 
που θα επιλεγεί και με την ευρύτερη δυνατή κοι-
νωνική συναίνεση. 

Με βάση τα ανωτέρω, το όραμα της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, συνοψίζεται στην αντιμετώπι-
ση των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, 
με τη δημιουργία προϋποθέσεων υπέρβασης 
των εμποδίων του κοινωνικού αποκλεισμού των 
Ρομά και τον καθορισμό των όρων και προϋπο-
θέσεων της κοινωνικής ένταξης τους.

Η διατύπωση της στρατηγικής γίνεται μέσω του 
καθορισμού αξόνων και μέτρων που αφορούν:
• Εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
• Ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινω-

νικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχό-
λησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας) 

• Ανάπτυξη Κοινωνικού διαλόγου και συναίνε-
σης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και 
της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά. 
Στους αναφερόμενους άξονες σχεδίου αναλύ-

ονται κι εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προτει-
νόμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της προώθη-

σης των αρχών, της ισότητας των ευκαιριών και 
της ίσης μεταχείρισης. Οι παρεμβάσεις αυτές κα-
θορίζονται στο προγραμματικό έγγραφο, με την 
συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,  των Δήμων της περιοχής αναφοράς, 
και σχεδιάζονται για να ανταποκρίνονται στις συ-
γκεκριμένες ανάγκες των ΡΟΜΑ. 

Για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Επι-
χειρησιακού Σχεδίου, έγινε διασταύρωση των 
στοιχείων των οικισμών, με επιτόπιες επισκέψεις 
στους οικισμούς από την ομάδα σύνταξης του, 
αλλά και σειρά συναντήσεων με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου θέτει σε δημόσια διαβούλευση από 
24/11/2014 έως & 05/12/2014, το σχέδιο «Επι-
χειρησιακό Σχέδιο δράσης για την ένταξη των 
ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καλεί τους πολίτες, 
ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς 
και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας, για την 
υποβολή προτάσεων. Ηλεκτρονικά στη διεύθυν-
ση :  nbedevis@mou.gr 

Για διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνή-
σετε, στα τηλ. 2713601390 (Μπεντεβής Νίκος), 
2713601346 (Σκούρας Αναστάσιος).

Εγγράφως στη διεύθυνση (με σφραγίδα ταχυ-
δρομείου την 5/12/14):

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100, 
Τρίπολη, (Μπεντεβής Νίκος).

Δημόσια διαβούλευση επιχειρησιακού σχεδίου για 
την ένταξη των ρομά Περιφέρειας Πελοποννήσου
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info
Εκεί που 
τελειώνει 
η λογική, 
αρχίζει 

η ...τρόικα!
Τρόφιμα συγκέντρωσαν οι Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ζευγολατιού με σκοπό να τα 

προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε βέβαια 
ηπαρουσία της αντιδημάρχου Μαρίας Καλλίρη, στις τάξεις των πωλητών της 

Λαϊκής Αγοράς. Μια αξιέπαινη κίνηση που ελπίζουμε να βρει μιμητές και σε άλλες 
παραγωγικές τάξεις.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ:

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

Εκλογές στην 
Ο.Μ. ΣΥριΖα 
βέλου-βόχας
Εκλογές πραγματοποιήθηκαν 
την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στην 
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βέ-
λου-Βόχας για την ανάδειξη 
νέου Συντονιστικού. 
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου 
που εκδόθηκε ψήφισαν 23 μέλη 
και έλαβαν  Καλλίρης Αλέξης 14 
ψήφους, Κεχαγιάς Μιχάλης 5 
ψήφους, Κόρκας Δημήτρης 12 
ψήφους, Μάνος Γιάννης 19 ψή-
φους, Στεργιόπουλος Λεωνίδας 
10 ψήφους, Τσιόδρας Γιώργος 
4 ψήφους. Έτσι εκλέγονται οι: 
Καλλίρης Αλέξης, Κεχαγιάς 
Μιχάλης, Κόρκας Δημήτρης, 
Μάνος Γιάννης, Στεργιόπουλος 
Λεωνίδας.
Το συντονιστικό θα συνεδριά-
σει τις επόμενες ημέρες για να 
εκλέξει τα όργανά του.

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε η Πρόε-
δρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου, 
αρμόδια αντιδήμαρχος, 
Μαρία Καλλίρη προς τους 
Πωλητές της Λαϊκής Αγο-
ράς Ζευγολατιού για την 
προσφορά αγαθών στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
Η επιστολή αναφέρει:
«Με το παρόν έγγραφο θα 

θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προ-
σφορά σας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήμου μας και την δυνατότητα που μας δί-
νετε να προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε 
την αξιοπρεπή διαβίωση και την κοινωνική 
επανένταξη των οικονομικά ασθενέστερων 
δημοτών. Ελπίζουμε η προσφορά σας αυτή 
να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 
και από οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, 
δημότες ώστε το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
να συνεχίσει να προσφέρει σε αυτούς που 
πραγματικά έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας».

Σε παραίτηση οδηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του 
δήμου Βέλου-Βόχας Νίκος Ρόζος λόγω ασυμβίβαστου της ιδι-

ότητάς του και της θέσης του ως υπάλληλος 
του ΑΟΣΑΚ. Παρά το γεγονός ότι η θέση του ως 
αντιδήμαρχος δεν προβλέπει αντιμισθία, υποχρε-
ούται σύμφωνα με το νόμο να εγκαταλείψει με 
άδεια άνευ αποδοχών τη θέση του στον ΑΟΣΑΚ 
για όσο καιρό είναι αντιδήμαρχος (2,5 χρόνια) 
πράγμα το οποίο είναι φυσικά αδύνατον. 
Ο νόμος που προβλέπει την παραίτηση του αντι-
δημάρχου άλλαξε πρόσφατα, στην προσπάθεια 
της κυβέρνησης να περικόψει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τις δαπάνες του δημοσίου, αλλά και 

να χαλιναγωγήσει ενδεχόμενες καταχρήσεις της εξουσίας. 
Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος θα αναγκαστεί με βαριά 
καρδιά να κάνει αποδεκτή την παραίτηση, ενώ παρότι δεν έχει 
διαρρεύσει κανένα όνομα πιθανού διαδόχου, φαίνεται ότι θα 
οδηγηθούμε σε παλιές και ασφαλείς "λύσεις" για τον νευραλγικό 
τομέα της καθαριότητας. 
Ο Νίκος Ρόζος αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει από τη 
θέση του δημοτικού συμβούλου με τις γνώσεις και την εμπειρία 
του σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που ανακύπτει τόσο στο 
σύνολο του δήμου όσο και στο χωριό του, το Κοκκώνι!

Παρασκήνια...

Ευχαριστήρια ΕπιστολήΠαραίτηση Νίκου ρόζου

Συζήτηση για 
την αγροτική 
Πολιτική 
του ΣΥριΖα

το ΚτΕΟ 
Κορινθίας

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις  
6:30 το απόγευμα θα πραγ-
ματοποιηθεί  συζήτηση για το 
πρόγραμμα αγροτικής πολιτι-
κής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συζήτηση θα γίνει στο 
Ζευγολατιό στο καφενείο 
‘’ΑΓΟΡΑ’’ και θα μιλήσουν τα 
μέλη της  Κεντρικής Επιτροπής 
του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη 
και Φάνης Κουρεμπές.

Σε ανακοίνωση που εξέδω-
σε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και 
υπογράφουν οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι Κορινθίας για την 
τελευταία συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου ανα-
φέρθηκαν μεταξύ άλλων τα 
εξής: «...το σχεδόν έτοιμο δη-
μόσιο ΚΤΕΟ Κορινθίας, μας εί-
παν ότι κρίνεται ασύμφορο για 
την Περιφέρεια, γιατί τα έσοδα 
πηγαίνουν στο Υπουργείο Οι-
κονομικών και όχι στην Πε-
ριφέρεια. Από εκεί και πέρα, 
καμία δέσμευση δεν υπήρξε 
από την πλευρά του κ.Καλλί-
ρη, Αντ/ρχη Κορινθίας, για την 
επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ  τη 
στιγμή που  έχουν ήδη προϋ-
πολογιστεί 85.165,20 € για μη-
χανολογικό εξοπλισμό και ήδη 
δαπανηθεί περίπου 300.000 
€ για επιδιορθώσεις, ούτε για 
την διεκδίκηση αλλαγής του 
πλαισίου, ώστε η Περιφέρεια 
να καρπώνεται μέρος των 
εσόδων του. Η λογική του 
«πονάει χέρι, κόβω χέρι» προς 
όφελος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ 
και σε βάρος του Δημοσίου και 
των πολιτών για ένα ΚΤΕΟ το 
οποίο τα δύο τελευταία χρόνια 
λειτουργίας του είχε έσοδα 
815.404 € για το έτος 2011 
και 730.381,50 € για το έτος 
2012.(...) Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΣ ΠΡΩΤΑ» θα επαναφέρει 
το ζήτημα της λειτουργίας του 
δημόσιου ΚΤΕΟ».

...έγραψε στονφακό



  ΔΕΥΤΕΡΑ 1  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014

7πολιτών
Γνώμη

Επιστολή προς τις Εφορίες 
αρχαιοτήτων αλλά και την 
αρμόδια αντιδήμαρχο Βέ-
λου-Βόχας Μαρία Καλλίρη 
απέστειλε η Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ" σχετικά με αρχαιολο-
γικό εύρημα που παραμένει 
επί 3 δεκαετίες (!!!) παρατημέ-
νο! Συγκεκριμένα η επιστολή 
αναφέρει: 
«Αξιότιμοι κύριοι,
σας γνωστοποιούμε ότι στον 
προαύλειο χώρο του δη-
μοτικού καταστήματος στο 
Ζευγολατειό (Δημαρχείο) 

βρίσκεται τοποθετημένο εδώ 
και χρόνια ένα πιθάρι ύψους 
1,5 μ. Το πιθάρι αυτό βρέθη-
κε πρίν αρκετά χρόνια, μαζί 
με άλλα ευρήματα, κατά την 
εκτέλεση εργασιών για τη δι-
άνοιξη δρόμου στην περιοχή 
της Αγίας Τριάδος Ζευγολα-
τιού.
Ο τότε πρόεδρος της κοινό-
τητος Ζευγολατιού κ. Γεώρ-
γιος Ρίσκας, του οποίου και 
επικαλούμαστε την μαρτυρία, 
απομάκρυνε το πιθάρι από το 
χώρο, τοποθετώντας το στον 
προαναφερόμενο χώρο όπου 

και παραμένει μέχρι σήμερα.
Σε σχετικό δημοσίευμα της 
εφημερίδος «Ελευθεροτυ-
πία» (Πέμπτη 30 Αυγούστου 
1984) με τίτλο «Μυκηναϊκή 
πόλη στα αζήτητα στο Ζευγο-
λατειό Κορίνθου», ανάμεσα 
σε άλλα πληροφορούμαστε 
για το συγκεκριμένο πιθάρι 
ότι είναι πιθανόν του 4ου π.Χ. 
αιώνα.
Σας προσκαλούμε να διενερ-
γήσετε αυτοψία.
Σας προτείνουμε, σε συνερ-
γασία με το δήμο Βέλου – 
Βόχας, να προχωρήσετε στη 

δημιουργία μιας τοπικής αρ-
χαιολογικής συλλογής για την 
περιοχή μας. Πέραν του πι-
θαριού, για το οποίο θα απο-
δειχθεί από τους έμπειρους 
αρχαιολόγους μας η χρονο-
λόγησή του, έχουν έρθει το 
τελευταίο διάστημα στο φώς 
και διάφορα ευρήματα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών 
στη Ν.Ε.Ο, όπως τάφοι,νομί-
σματα, αγγεία κ.α.
Τα ευρήματα αυτά αποτελούν 
κομμάτι της τοπικής μας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και σε 
κάθε περίπτωση διδάσκουν. 

Η έκθεσή τους σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο του δήμου 
μας θα έχει πολλαπλά οφέλη 
για τη τοπική μας κοινωνία.
Αναμένοντας την επίσκεψή 
σας, αλλά και την απάντησή 
σας στο αίτημα για τη δημι-
ουργία «τοπικής αρχαιολογι-
κής συλλογής Βόχας».
Με διάθεση συνεργασίας και 
προσφοράς,

Για την Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Ζευγολατιού 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ο Πρόεδρος του Δ .Σ

Σχοινοχωρίτης Κων/νος»

Μικρές Ειδήσεις

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

Υπόδειξη πιθανού αρχαιολογικού ευρήματος – 
αίτημα για τη δημιουργία αρχαιολογικής συλλογής βόχας

Μαθήματα Μουσικής στις Κρήνες
Ο Γιώργος Αραπάκης , δάσκαλος Μου-

σικής είναι ο δάσκαλος στην Χορωδία των 
ΚΑΠΗ και στο Κέντρο Νεολαίας και Πολι-
τισμού του Δήμου Βέλου - Βόχας. Με πρό-
σκλησή του καλεί όλους στον ανακαινισμένο 
χώρο  (πρώην Δημοτικό Σχολείο Κρηνών) 
για να  γνωριστούν  και να δουν τους αυ-
ριανούς καλλιτέχνες της περιοχής μας στα 
πρώτα τους βήματα. 
Πληροφορίες 2742032694  (κα Δώρα)  κα-
θημερινά μετά τις 15.00 και  Γ. Αραπάκης  
6977 432091 27420 34952

Σημαντική ημερίδα από την 
Πρωτοβουλία αλληλέγγυων Πολιτών

Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών διοργανώνει την Κυριακή 7 Δεκεμ-
βρίου 2014 στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, ημερίδα με θέμα: 

"Διαχείριση Απορριμμάτων: Και όμως υπάρχει λύση"
Τα σκουπίδια μπορούν να αξιοποιηθούν;
Τι ποσοστό των απορριμμάτων μας ανακυκλώνεται;
Τι επιπτώσεις θα έχει η διαχείριση με ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου και ιδιω-

τικού τομέα) από Τατούλη-ΤΕΡΝΑ;
Τι σημαίνει εγγυημένη ποσότητα 150.000 τόνων παράδοση στη περιφέρεια 

από τους δήμους;  
Που πάνε 18.000 τόνοι αστικά απόβλητα του δήμου Κορινθίων;
Τι επιπτώσεις στην Υγεία μας έχουν οι φωτιές στις χωματερές του ΄Ασσου-

Λεχαίου και του Χιλιομοδίου;
Ποιός θα πληρώσει τα πρόστιμα για τους ΧΥΤΑ:
Υπάρχει συμφέρουσα οικονομικά λύση για μας και συγχρόνως συμβατή με 

την προστασία του περιβάλλοντος; 
Ομιλητές στην ημερίδα θα είναι:
Ο Δήμαρχος Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, Νίκος Πατσαρίνος
και ο Τάσος Κεφάλας, μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία συνεννόησης 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων).
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Το Χριστουγεννιάτικο χωριό του Αη Βασίλη στο Βέλο 
άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει. Μια εξαιρετική 
πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κορινθίας και του Δήμου 

Βέλου-Βόχας που περιλαμβάνει 
όλων των ειδών τις διασκεδάσεις 
από παιχνιδότοπο, παγοδρόμιο, 

σινεμά 6D, τον Άη Βασίλη και τα ξωτικά του και άλλα 
παιχνίδια, μέχρι παραδοσιακά προϊόντα Κορινθίας και 
παραδοσιακούς χορούς. Αξίζει να το επισκεφθείτε!!!

εΓκαινια σΤο Χωριο Του αη Βασιλη!
Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Παρασκευή το απόγευμα 27 Νοεμβρίου στα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Βέλο

ΕπισΚΕφθΕιτΕ το!

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου το απόγευμα ένα φαντασμαγορικό και παραμυθένιο χωριό 
άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί όλους για τις φετινές γιορτές. Στο χώρο βρέθηκαν 
πάνω από 1700 άτομα μικροί και μεγάλοι έτοιμοι να ζήσουν αξέχαστες εμπειρίες με τα τερά-
στια φουσκωτά, το επιβλητικό τραμπολίνο, το χρωματιστό μικρό καρουζέλ, το 6D σινεμά, το 
παγοδρόμιο, τα εργαστήρια μουσικής και αυτοσχεδιασμού, τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 
για παιδιά, τα πειράματα και τις κατασκευές, τα face-painting, το κουκλοθέατρο, την Παρα-
μυθού, τους Κλόουν και τους ζογκλέρ, τις μπαλονοκατασκευές!!!

Τα εγκαίνια του Χωριού  πραγματοποιήθηκαν από τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Πα-
πακυριάκο και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βασίλη Νανόπουλο. Αμέσως μετά τα φώτα 
χαμήλωσαν και ο Άη Βασίλης έκανε τη θεαματική είσοδό του πάνω στη γουρούνα της Επί-
λεκτης Ομάδας ειδικών Αποστολών Βέλου-Βόχας. Χιλιάδες αστράκια έπεφταν παντού όταν 
το έλκηθρο του Αη Βασίλη έπαιρνε τη θέση μέσα στο μαγικό χωριό του των 2800 τ.μ. στε-
γασμένου χώρου. 

Πολλά μικρά παιδιά φωτογραφήθηκαν μαζί του, ενώ άλλα έπαιξαν ατελείωτες ώρες στα 
φουσκωτά και τα άλλα παιχνίδια. Οι πιο μεγάλοι  επισκέπτες απόλαυσαν δίπλα στο τζάκι 
ζεστά ροφήματα και  γευστικά εδέσματα και στην συνέχεια διασκέδασαν, υπό τους ήχους 
ζωντανής μουσικής στην  αίθουσα εκδηλώσεων με τον "Κώστα Αλεξίου και τους  3 Άσους" 
που πρόσφεραν μία ξεχωριστή βραδιά όλο κέφι με τις υπέροχες ερμηνείες τους.

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα έχει προγραμματιστεί καθημερινά να πραγματοποι-
ούνται εκδηλώσεις τα απογεύματα από τις 5.00 μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ με ζωντανή μουσι-
κή, θεατρικά δρώμενα, χορωδίες, κατασκευές στολιδιών, χορευτικά και παρουσιάσεις από 
συλλόγους, αθλητικές δραστηριότητες και πολλές πολλές εκπλήξεις.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου μετά τις 5.00 μ.μ. ακούστηκαν Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από 
τη Χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου νέων Κρυονερίου "Οι φίλοι της παράδοσης" και θα 
παρουσιάστηκαν χοροί από την Πελοπόννησο, τα νησιά και την Κρήτη.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου μετά τις 5.00 μ.μ. οι μικροί επισκέπτες του χωριού είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν παραμύθι από την Παραμυθού!

Το "Χωριό του Άι Βασίλη"  είναι ανοιχτό καθημερινά και Σαββατοκύριακα & αργίες από 
10.00 μέχρι 22:00 και προσφέρει ένα αξέχαστο ταξίδι μαγείας σε μικρούς και μεγάλους!
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εΓκαινια σΤο Χωριο Του αη Βασιλη!
Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Παρασκευή το απόγευμα 27 Νοεμβρίου στα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Βέλο

Λαζανά 151,
Παραλία Βραχατίου

Κάθε µέρα από

το πρωί µε 

τσίπουρο ποικιλίες 

και µεζέδες...

...και το βραδάκι 

εκλεκτό κρασί

και κρύα πιάτα!
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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

ΙΣΤΟΡΙΚΑ Το ιστορικό ποτάμι της 
Κορίνθου και της Βόχαςμέρος Δ΄

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

Συμπέρασμα περί της ονομασίας «Ζαπάντι»
Στην σλάβικη γλώσσα υπάρχει η λέξη Zapad που 

σημαίνει δύση, ηλιοβασίλεμα, σκιερός ή σκοτεινός 
τόπος. Στη ρωσική, αλλά και την λατινική γλώσσα 
την οποία χρησιμοποίησαν ως βάση οι Κύριλλος και 
Μεθόδιος για να επινοήσουν το σλαβικό αλφάβητο, 
δεν υπάρχει η λέξη Ζαπάντι ούτε άλλη παρόμοια, 
ενώ στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται ως το-
πωνύμιο (βλέπε παραπάνω).

O Αλβανός γλωσσολόγος και καθηγητής γλωσ-
σολογίας Eric P. Hamp ασχολήθηκε με τη δια-
σπορά των Σλαβικών τοπωνυμίων στην Ελλάδα, 
η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της μετακίνησης των 
Αρβανιτών στην Ελλάδα, και κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι ο αριθμός των Σλαβικών αυτών τοπωνυ-
μίων που σχετίζονται με τη μετακίνηση των Αρβα-
νιτών είναι σχετικά μικρός. Ουσιαστικά υπάρχουν 
10 – 15 τοπωνύμια που επαναλαμβάνονται. Μεταξύ 
αυτών αναφέρονται το Καλέντζι και το Ζαπάντι. Η 
διαπίστωση του Hamp είναι πώς τα περισσότερα 
τοπωνύμια στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν Αρ-
βανίτες, δεν προέρχονται από την Αρβανίτικη. Οι 
Αρβανίτες όταν εγκαταστάθηκαν σε περιοχές όπως 
το Καλέντζι ή το Ζαπάντι, τα ονόματα αυτά που 
έδωσαν δεν προέρχονται από την Αρβανίτικη, αλλά 
από την Λατινική και την Ελληνική.

Όπως προαναφέρθηκε, στη λατινική γλώσσα δεν 
υπάρχει η λέξη Ζαπάντι. Υπάρχει όμως στην Ελλη-
νική και είναι σύνθετη, αφού προέρχεται από την 
ένωση δύο λέξεων (μια συνηθισμένη πρακτική των 
αρχαίων Ελλήνων ήταν η των ονομάτων επίσκε-
ψις).

Η τρίτη εκδοχή για την ονομασία «Ζαπάντι» είναι 
ότι πρόκειται για λέξη ελληνική αρχαίας προελεύ-
σεως και ειδικότερα αιολική – δωρική. Κατά τους 
προιστορικούς χρόνους οι πρώτοι που εγκαταστά-
θηκαν στην Κορινθία ήταν οι Αιολείς (ο πρώτος βα-
σιλιάς της Κορίνθου ο Σίσυφος, ο Αιήτης κ.α.). Κατά 
τους ιστορικούς χρόνους, όταν ο Αλήτης (απόγονος 
του Ηρακλή) το 1110 – 1075 π.Χ. ως βασιλιάς των 
Δωριέων κατέλαβε την Κορινθία, κάτοικοί της ήταν 
οι Αιολείς, οι απόγονοι του Σισύφου. Η συμβίωση 
αυτή των δύο αρχαίων ελληνικών φύλων, Αιολέων 
και Δωριέων, στην Κορινθία, καθώς και η προγένε-
στερη αυτών, Ίωνες και Αιολείς, είχε πολυεπίπεδες 
επιδράσεις και αλλαγές. Είναι πολύ πιθανόν να δη-
μιουργήθηκαν και νέες λέξεις στην καθομιλουμένη 
γλώσσα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η λέξη «Ζαπάντι» πι-
θανόν να είναι σύνθετη και να αποτελείται από το 
ΖΑ και το ΠΑΝΤΙ. Το ΖΑ είναι αχώριστο αιολικό 
προθεματικό μόριο που δηλώνει μέγεθος, ενώ το 
ΠΑΝΤΙ είναι δωρικό επίρρημα που σημαίνει πρός 
κάθε κατεύθυνση. Συνεχίζοντας, παρατηρείται ότι 
και η ετυμολογία του Ζάστανου, του παραποτάμου 
του Ζαπαντίου (ΖΑ + ΤΑΝΥ) όπως και της λέξεως 
Σαμούτανη (ΣΑΜΟΣ + ΤΑΝΥ) κινούνται στο ίδιον 
άξονα προελεύσεως, δημιουργώντας μας τουλάχι-
στον εύλογους προβληματισμούς για την «χαμένη 
προϊστορία» των βιολογικών μας προγόνων.

Κατά τον Έλληνα γεωγράφο Στράβων η λέξη 
σάμος ήταν αρχαία λέξη, η ετυμολογία της οποίας 
σημαίνει ύψος δίπλα στην ακτή, δηλαδή αμμώδης 
λόφος αιγιαλού. Από την άλλη, το ρήμα τανύω 
σημαίνει εκτείνω κατά μήκος, απλώνω,ενώ το 
επίρρημα τάνυ σημαίνει μακρύ στο μήκος και δε 

χρησιμοποιείται ποτέ μόνο του, αλλά πάντοτε ως 
συνθετικό λέξεως. Η ένωση των δύο αυτών λέξε-
ων πιθανόν να σήμαινε την ύπαρξη τέτοιων λόφων 
κατά μήκος του Αιγιαλού.

Στο σημείο της εκβολής ενός ποταμού ή ενός 
χειμάρρου πολλές φορές συσσωρεύονται άμμοι ή 
δημιουργούνται μικροί λοφίσκοι. Ίσως οι πρόγονοί 
μας χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές, ήθελαν να 
αποδώσουν αυτή τη γεωγραφική ιδιομορφία ή ιδι-
αιτερότητα του εδάφους.

Πρόταση
Αφού λάβουμε υπόψιν μας τα προαναφερθέντα 

ιστορικά δεδομένα για τον ποταμό Νεμέα ή χεί-
μαρρο Ζαπάντι, κοιτώντας το σήμερα, ως αυτοδι-
οικούμενη κοινωνία θα πρέπει να αναζητήσουμε 
προτάσεις ή μέτρα τουριστικής αξιοποίησης, ανά-
δειξης και εκμετάλλευσής του μέσω της ανάπτυξης 
κοινωφελών δράσεων.

Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν ορισμένες 
τέτοιες δράσεις ή άξονες με σκοπό τον προβλημα-
τισμό, τη συζήτηση και με κατάληξη τη στόχευση 
στη χάραξη και τη πραγματοποίηση εναλλακτικών 
μορφών ανάπτυξης, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποφέρουν πολλαπλά οφέλη αλλάζοντας άρδην 
την εικόνα της τοπικής μας κοινωνίας.

Ειδικότερα :
Να γίνονται τακτικοί καθαρισμοί του χειμάρρου 

από συνεργείο του Δήμου ή της Περιφέρειας.
Κατά μήκος του χειμάρρου μπορούν να δια-

μορφωθούν ή να χαραχθούν περιηγητικά περι-
βαλλοντικά μονοπάτια ή περιπατητικοί διάδρομοι, 
με έργα που να εξασφαλίζουν την κατά μήκος του 
πεζή βατότητα ή ακόμα για ιππασία και ποδηλατικές 
διαδρομές.

Ανάδειξη και προβολή των τοξοτών γεφυριών 
που βρίσκονται ένα στο χωριό Σουληνάρι και ένα 
λίγο πρίν το χωριό Χαλκί.

Ανάπτυξη οικολογικών δραστηριοτήτων σε συ-
νεργασία με σχολεία, συλλόγους κ.α, όπως φυσική 
καλλιέργεια, φυσικά αγροκτήματα κ.α.

Μπορεί ακόμη να προβλεφθεί η ύπαρξη και λει-
τουργία οικοτουριστικών εγκαταστάσεων για ανά-
παυση, ήπια αναψυχή και εστίαση, ακόμα και για 
διανυκτέρευση. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα 
παλαιά δημοτικά σχολεία Σουληναρίου και Χαλκεί-
ου, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν λειτουρ-
γούν, και αποτελούν ένα τμήμα της αναξιοποίητης 
περιουσίας του δήμου μας.
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Παιδί και ανακύκλωση!
Τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν από μικρή ηλικία 

τι σημαίνει ανακύκλωση και ποιες είναι οι θετικές επιπτώ-
σεις για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζουν 
οι γονείς, που μέσα από την καθημερινότητα οφείλουν να 
ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους από μικρά και να τους 
εξηγήσουν την αξία και τον ρόλο της ανακύκλωσης.

 Οι γονείς αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς για τα παι-
διά τους και παρέχοντας γνώσεις και μορφωτικές εμπει-
ρίες, διαμορφώνουν τις προσωπικές στάσεις των παιδιών 
τους, που με τη σειρά τους αναπτύσσουν απόψεις και αξίες 
υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

 «Το σπίτι μας είναι το περιβάλλον μας!» Τα παιδιά μπο-
ρούν να αντιληφθούν την ανακύκλωση ως ένα μαγικό κό-
σμο, που θέλουν να εξευρενήσουν και να συμμετάσχουν 
στην πιο χρήσιμη εκστρατεία, μέσα από παιχνίδια, βιβλία, 
κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, ενημερωτικά video 
& ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον.

 Οι γονείς, μέσα από ποικίλους τρόπους και κατέχοντας 
την απαραίτητη γνώση και παιδεία, μπορούν να λύνουν τις 
εύλογες απορίες που γεννιούνται στα παιδιά τους για την 
ανακύκλωση, όπως «ποια αντικείμενα ρίχνουμε σε έναν 
μπλε κάδο ανακύκλωσης, ποιο χαρτί ανακυκλώνουμε, 
μπορούν να ανακυκλωθούν οι ζωγραφιές μας;»

 Η ECORAP Α.Ε. των αδερφών Ραψωματιώτη, με έδρα το 
Μπολάτι Κορινθίας, μέσα από το facebook, τις ενημερωτι-
κές εκστρατείες, τα δελτία τύπου, προτείνει λύσεις και πα-
ρέχει συμβουλές στους γονείς, για το πώς να μάθουν στα 
παιδιά τους από μικρή ηλικία την έννοια της ανακύκλωσης.

 Αναστασία Σκαρμούτσου
Rap Media  Executive Assistant

αποκατάσταση των χαΔα μέσα στο 
2015, υπόσχεται ο Πέτρος τατούλης

«Το σύνολο των ΧΑΔΑ 
στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου θα έχει αποκαταστα-
θεί μέσα στο 2015» δήλωσε 
ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου κ. Πέτρος Τατού-
λης κατά τη διάρκεια του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου και τόνισε 
ότι «η αποκατάστασή τους 
δεν θα ήταν εφικτή χωρίς 
το σχέδιο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου». 

Ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου ανακοίνωσε ότι 
οι πρώτοι 77 ΧΑΔΑ θα δη-
μοπρατηθούν τις αμέσως 
επόμενες μέρες ενώ πολύ 
σύντομα θα ακολουθήσουν 
και οι λοιποί 3, ενώ απα-
ντώντας σε επικρίσεις για 
καθυστερήσεις αναφέρθη-
κε σε Δήμους οι οποίοι συ-
νέχισαν τη λειτουργία κλει-
στών ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα 
να αλλάζει το φυσικό αντι-
κείμενο της μελέτης που 
έπρεπε να δημοπρατηθεί. 

Αναφερόμενος στα πρό-
στιμα που επίκεινται για 
τους ΧΑΔΑ ο κ. Τατούλης 
ήταν ιδιαίτερα οξύς προς 
την αντιπολίτευση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, κά-
νοντας λόγο για τον «πρω-
ταγωνιστικό της ρόλο στο 
πάζλ όσων αδιαφορούσαν 
ή δημιουργούσαν σύγχυση 
προκειμένου να μη γίνει τί-
ποτα, γιατί τσαλαβουτούσαν 
από εδώ και από εκεί, χω-

ρίς να έχουν κανένα σχέδιο 
ή καμία άποψη, παραπλα-
νώντας τις Δημοτικές αρχές 
ότι δεν έχουν να φοβηθούν 
τίποτα από τα πρόστιμα».

Ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου σημείωσε ακόμη 
ότι από την πρώτη στιγμή 
ανάληψης της ευθύνης 
πραγματοποιήσαμε συνε-
χείς διαβουλεύσεις με τις 
Δημοτικές αρχές, ώστε να 
υλοποιήσουν τον ΠΕΣΔΑ 
του 2010, που είχαν υπο-
γράψει, και να ανασχεθούν 
τα πρόστιμα. 

Η αρμοδιότητα της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, 
σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, 
ολοκληρώθηκε με την επι-
τυχή έκβαση του διεθνούς 
διαγωνισμού για τον ολο-
κληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων και τόνισε 
ότι «το σχέδιό μας το ενέ-

κριναν δύο φορές οι πολίτες 
και αυτό εφαρμόζουμε». 

Σε ότι αφορά τα πρόστιμα 
που επιβάλλονται από τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου σημείωσε ότι δεν 
γίνεται επιλεκτική επιβολή 
τους, καθώς «κανένα πρό-
στιμο δεν έχει παραμείνει 
στο συρτάρι μας και αυτή εί-
ναι η μόνη δυνατή συνθήκη 
συμμόρφωσης στα συμφω-
νηθέντα». 

«Την αναθεώρηση του 
ΠΕΣΔΑ την έχει η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου και το 
άρθρο 17 του πρόσφατου 
νόμου δεν μπορεί να ανα-
τρέψει το Ν. 4042» δήλωσε 
ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου και ανακοίνωσε 
ότι η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου έχει ήδη έτοιμο τον 
αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. 
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ζητουν εργασια

Πτυχιουχοσ ΠανεΠιστημιου πληρο-
φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  3/11

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

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

ΠωΛουνται

ΠωΛειται   οιΚοΠεΔο   450 τ.μ. με παλιά 

μονοκατοικία 80 τ.μ.  στον Άνω Άσσο, πίσω 

από το Δημοτικό Σχολείο. Τηλ.  6977308420.   

3/11

ΠωΛειται   τραΚτερ   JOHN DEERE 1020 

μαζί με δύο τουρμπίνες σε τιμή ευκαιρίας. Τά-

σος   6988 619971.   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

μιΚρεσ αγγεΛιεσ

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!

ΠωΛειται  εΠιχειρηση (αναψυκτήριο-καφέ- 

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο 

σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

ΤΗΛ.:		27410-53500

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

Ζευγολατιό	Κορινθίας

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

φιΛοΛογοσ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
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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

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

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

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

αναφορά βουλευτή για τη Μονάδα τεχνητού 
Νεφρού του Γ. Ν. Κορίνθου 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζαχα-
ριάς Κωνσταντίνος, κατέθεσε με 
αναφορά του έγγραφα του Συλ-
λόγου Νεφροπαθών Ν. Κορινθί-
ας "Η ΕΛΠΙΔΑ", της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και του Δι-
οικητή του Γ. Ν. Κορίνθου, σχετικά 
με την επιτακτική ανάγκη κάλυψης 
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου 
με νεφρολόγο ιατρό, για τον οποίο 
υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 
Σημειώνεται το ενδεχόμενο αδυνα-
μίας λειτουργίας της ΜΤΝ του Γ. Ν. 
Κορίνθου χωρίς ιατρούς και ο κίν-
δυνος για την ζωή των αιμοκαθαι-
ρόμενων ασθενών. 

«Να δοθεί άμεσα λύση»
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

με Αναπηρία σε έγγραφό της προς 
τον Αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. 
Γρηγοράκο δεν αφήνει περιθώρια 
καθυστερήσεων και ζητά να δοθεί 
άμεσα λύση:  «Η Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) Κορίνθου έχει 
μείνει χωρίς νεφρολόγους μετά 
την παραίτηση της νεφρολόγου κ. 
Συνοδινού Επιμελήτριας Β και τη 
σοβαρή ασθένεια του δεύτερου για-
τρού της μονάδας κ. Λαουμτζή, ο 
οποίος θα απέχει από την εργασία 
του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προς αποφυγή άκρως δυσάρε-
στων καταστάσεων θα θέλαμε να 
επιληφθείτε προσωπικά επί του 

θέματος και να προχωρήσετε στην 
άμεση λύση της της πρόσληψης Νε-
φρολόγου ως επικουρικού ιατρού 
για να καλυφθεί η κενή θέση μετά 
την προαναφερθείσα παραίτηση.

Προς ενημέρωσή σας επισυνά-
πτουμε και το επείγον έγγραφο του 
Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Κορίνθου προς την 6π ΥΠΕ στο 
οποίο αναφέρεται ως επιτακτική 
ανάγκη η πρόσληψη επικουρικών 
ιατρών μεταξύ των οποίων και νε-
φρολόγου σημειώνοντας ότι για τις 
προσλήψεις έχει εγκριθεί πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Νοσοκο-
μείου μας.

Ευνόητο είναι ότι χωρίς νεφρο-
λόγο η Μονάδα δεν μπορεί να λει-
τουργήσει με ότι συνεπάγεται αυτό 
για την ζωή των νεφροπαθών που 
αιμοκαθάρονται και παρακολου-
θούνται σε αυτή τη μονάδα. Έκδηλη 
άλλωστε είναι η ανησυχία του Συλ-
λόγου Νεφροπαθών Κορίνθου Ή 
ΕΛΠΙΔΑ" και της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Νεφροπαθών, οι οποίοι 

σας έχουν ήδη ενημερώσει με έγ-
γραφά τους.

Αναμένουμε την άμεση αντιμετώ-
πιση του εν λόγω προβλήματος και 
την ενημέρωσή μας επί των ενερ-
γειών σας».

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών 
Κορινθίας

Με τη σειρά του ο Σύλλογος Νε-
φροπαθών Κορινθίας είχε εντοπίσει 
το πρόβλημα και ζητούσε την άμεση 
λύση του. Το σχετικό έγγραφο ανα-
φέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι η Μ 
.Τ. Ν. του Νοσοκομείου Κορίνθου 
βρίσκεται σε μεγάλη δυσχερή σχέ-
ση μετά την παραίτηση της νεφρο-
λόγου κ. Συνοδινού, επιμελήτριας 
Β' και με την πολύ σοβαρή ασθένεια 
του κ. Λαουμτζή, που θα λήψει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν τούτου η Μ.Τ.Ν, θα 
εφημερεύει μόνο με 3 βάρδιες την 
Εβδομάδα. Σας παρακαλούμε σαν 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Κοριν-
θίας όπως προβείτε στις απαραίτη-
τες ενέργειες ώστε να προσληφθεί 

και να καλυφθεί μια θέση επικου-
ρικού ιατρού Νεφρολογίας για την 
Μ.Τ.Ν, προς αποφυγή δυσάρεστων 
καταστάσεων, κατά των ασθενών.

Πιστεύουμε πως αν δεν γίνει η 
πρόσληψη του νεφρολόγου θα κα-
ταστεί αδύνατη η λειτουργία της 
Μ.Τ.Ν. με όλα τα σοβαρά επακό-
λουθα».

Το "Ποντίκι" για το 
Νοσοκομείο

Ένα περίεργο δημοσίευμα είδε 
το φως της δημοσιότητας από την 
εφημερίδα Ποντίκι την περασμένη 
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Όπως ανα-
φέρει το εν λόγω δημοσίευμα «Σύμ-
φωνα με καταγγελίες, γνωστός 
ιατρός του νοσοκομείου με τελεσί-
δικη καταδίκη για ανθρωποκτονία 
ασθενούς από αμέλεια το 2006 όχι 
μόνο ασκεί ανενόχλητος τα ιατρικά 
του καθήκοντα χωρίς απολύτως 
καμία πειθαρχική συνέπεια, αλλά 
προωθείται κιόλας για να αναλάβει 
και τη διοίκηση κλινικής. Σε πρό-
σφατη αξιολόγηση του συγκεκρι-
μένου γιατρού, το Συμβούλιο Κρί-
σης του νοσοκομείου φαίνεται να 
«έκλεισε» τα μάτια στην τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση βαθμολο-
γώντας τον με... άριστα στο κριτή-
ριο της Ανταπόκρισης στο Ιατρικό 
Λειτούργημα. Με αυτόν τον τρόπο, 
του εξασφάλισε την αναρρίχηση στη 
διοίκηση της μεγαλύτερης κλινικής 
του νοσοκομείου με τη βούλα και 
τη σφραγίδα του Συμβουλίου Κρί-
σης...»!!!
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ισοπαλίες για αΟΖ και Ελλάδα βέλου!
Μία δυνατή αναμέτρηση έγινε στους Αγίους 

Θεοδώρους μεταξύ του ΑΟΖ και της τοπικής 
κοινότητας. Ο αγώνας είχε τα πάντα: ευκαιρία, 
πάθος, πολλές φάσεις και προσπάθειες για γκολ, 
όμως κανείς δεν έφτασε στο επιθυμητό αποτέ-
λεσμα που δεν ήταν άλλο από την επιτυχία ενός 
τέρματος. 

Οι παίκτες των Αγίων Θεοδώρων είχαν μια 
μεγάλη ευκαιρία στο 20’, όμως τα δοκάρια του 
Μητσόπουλου είπαν όχι στην προσπάθεια του 
Μπράνκο. Στο 35’ αποβλήθηκε ο Οικονόμου από 
την ομάδα των Αγίων Θεοδώρων λόγω 2ης κί-
τρινης κάρτας και οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν  
να συνεχίσουν με δέκα παίκτες. 

Ωστόσο, αυτή το πλεονέκτημα δεν κατάφερε 
να μετουσιώσει σε τέρμα ο ΑΟΖ αφού παρά τις 
καλές προσπάθειες  των Μυργιώτη και Πετρό-
πουλου κυρίως, η εστία του Διάσσινου έμεινε 
απόρθητη. Οι γηπεδούχοι έκαναν μία τελευταία 
προσπάθεια στο 80΄ με τον Μπράνκο και πάλι, 
όμως τα δοκάρια του Μητσόπουλου είπαν και 
πάλι "όχι". 

Έτσι το 0-0 δεν άλλαξε ως το τέλος, με τον ΑΟ 
Ζευγολατιού να φτάνει τους 18 βαθμούς και να 
βρίσκεται μαζί με Κόρινθο και Κόρινθο 2006, 3 
βαθμούς πίσω από Αστέρα Δερβενίου και Θύελ-
λα Πετρίου.

Οι γηπεδούχοι έχουν μεγάλα παράπονα από 
τη διαιτησία κυρίως για την απόφαση αποβολής 
του Οικονόμου στο 35΄αλλά και γενικά καθώς 

θεώρησαν πως έδειχνε με μεγαλύτερη ευκολία 
τις κάρτες για την ομάδα τους.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Διάσσινος, Πάτρας, Καλο-
γήρου, Νικολάου Γ., Λέζη, Νικολάου Ο., Μπα-
στούνης, Οικονόμου Α., Καρβέλης, Γκοτζιάς, 
Μπράνκο

Έπαιξαν και οι: Ράτης, Γεωργακόπουλος, 
Μούκας

ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Ντόκο, 
Σπυρόπουλος, Παπαϊωάννου, Αντωνόπουλος 
Χ., Μιχαλόπουλος, Λούβρης, Μπούκης, Μήτρου, 
Πετρόπουλος, Μυργιώτης

Έπαιξαν και οι: Παληός, Αντωνόπουλος Π.

1-1 η Ελλάδα Βέλου
Στο ντέρμπυ του Βέλου η τοπική ομάδα αντι-

μετώπισε τον Αστέρα Δερβενίου που προηγείται 
στην βαθμολογία.

Πολλές φάσεις και σ' αυτό το παιχνίδι, όπου οι 
παίκτες όμως βρήκαν δίχτυα από μία φορά για 
κάθε ομάδα. Μόλις στο 8΄από κόρνερ που εκτέ-
λεσε ο Πεθαίνος ο Κρισάφι πήρε την κεφαλιά με 
την μπάλα να καταλήγει άουτ χωρίς να ανησυχή-
σει τον Κουρούμαλη.

Στο 16΄ ο Μαρτίνος για την Ελλάδα Βέλου από 
αριστερά έβγαλε την σέντρα ο Λέντερης πήρε 
την κεφαλιά και βρίσκει τον Arapi που γύρισε 
στον Τάλιο που σούταρε δυνατά αλλά μπλόκαρε 
ο Ρουμελιώτης. 

Ο Μαρτίνος και πάλι στο 33΄μπαίνει από δεξιά 

και σεντράρει με τον Λέντερη να παίρνει την κε-
φαλιά με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι.

Στο 43΄ο Βασιλάρης για το Δερβένι παίρνει την 
μπάλα λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου και 
αφού κέρδισε δύο κόντρες βγήκε σε θέση μέσα 
δεξιά και έβγαλε ωραία χαμηλή σέντρα για να 
βρεί στην κίνηση τον Κρισάφι που με πλασέ σκό-
ραρε 1-0 για τον Αστέρα Δερβενίου.

Μία ωραία ενέργεια του Λέντερη στο 55΄σε-
ντράρει με τον Κλαδάκη να παίρνει την κεφαλιά 
και την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το κάθετο 
δοκάρι του Ρουμελιώτη.

Στο 73΄ ήρθε η ώρα της ισοφάρισης. Ο Κλαδά-
κης τσιμπάει την μπάλα από τον Αντωνόπουλο 
στο ύψος της περιοχής και αφού μπήκε στην πε-
ριοχή και βρέθηκε απέναντι από τον Ρουμελιώτη 
ο Αντωνόπουλος τον ανέτρεψε τραβώντας την 
φανέλα με τον διαιτητή να τον αποβάλλει και να 
δείχνει το σημείο του πέναλτι και να τον αποβά-
λει. Το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Κλαδάκης 
ισοφαρίζοντας σε 1-1.

ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ: Κουρούμαλης, Τάλιος (53’ Για-
κούπι), Κόρρο, Σαββίδης, Νάκος, Ρούπας, Μαρ-
τίνος, Δελής, Κλαδάκης, Λέντερης, Αράπι

ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ: Ρουμελιώτης, Κου-
τρούλης, Μπάκας, Μετεβελής, Βασιλάρης (λ.τρ. 
46’ Τάφα), Μαστρογιαννόπουλος, Αντωνόπου-
λος, Καραγιαννίδης (63’ Πρίφτης), Κρισάφη, Σι-
ώζος (74’ Ψαρρός), Πεθαίνος

Στην πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα 
υποχρέωσε τους Νέους Στιμάγκας ο Άρης Βοχα-
ϊκού, ο οποίος επικράτησε 1-0, έφτασε τους 16 
βαθμούς και μπήκε για τα καλά στη διεκδίκηση 
της ανόδου. Το ματς δεν είχε πολλές φάσεις, είχε 
όμως δύναμη, πάθος και αρκετές κίτρινες κάρτες 
που αναγκάστηκε να δώσει ο Παναγιώτης Κακρι-
δής. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημει-
ώθηκε στο 35’ όταν μετά από κόρνερ του Παπα-
δάτου, οι αμυντικοί της Στιμάγκας δεν κατάφεραν 
να απομακρύνουν και από κοντά ο Σταύρου με 
κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία για το 2-0 με 
τους Παπαδάτο και Σταύρου, οι οποίοι δεν μπό-
ρεσαν να σκοράρουν, ενώ από την άλλη πλευρά 
οι παίκτες της Στιμάγκας, είχαν ένα σουτ του Κο-
λινιάτη που έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Νι-
κολού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	 Ι	 Η	 Β
1.	 ΠΑΟ	ΚΟΥΤΑΛΑΣ	 7	 6	 1	 0	 19
2.	 ΝΕΟΙ	ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ	7	 6	 0	 1	 18
3.	 ΑΡΗΣ	ΒΟΧΑΪΚΟΥ	7	 5	 1	 1	 16

4.	 Α.Ο.	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ	 7	 5	 1	 1	 16
5.	 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ	Π.	 7	 5	 0	 2	 15
6.	 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ	 7	 4	 0	 3	 12
7.	 ΑΠΕΣΣΑΣ	ΧΑΛΚ	 7	 3	 0	 4	 9
8.	 Α.Ο.	ΛΕΧΑΙΟΥ	 7	 2	 1	 4	 7
9.	 ΚΕΡΑΥΝΟΣ	Μ.	Β.	7	 2	 0	 5	 4
10.	 Α.Ο.	ΛΑΥΚΑΣ	 7	 1	 0	 6	 3
11.	 ΑΟ	ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ	7	 0	 2	 5	 2
12.	 ΘΥΕΛΛΑ	ΛΕΟΝΤ	 7	 0	 0	 7	 0

αρΗΣ βΟχαΪΚΟΥ  - ΠαΣ ΝΕΟι ΣτιΜαΓΚαΣ 1-0

Πήρε το ντέρμπυ ο Άρης!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	 Ι	 Η	 Β

1 Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 9 6 3 0 21

2 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 9 7 0 2 21

3 Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9 6 0 3 18

4 Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 9 5 3 1 18

5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 9 6 0 3 18

6 ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 9 4 2 3 14

7 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 9 4 2 3 14

8 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 9 4 0 5 12

9 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 9 3 2 4 11

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 9 3 2 4 11

11 ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 9 3 2 4 11

12 ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 9 3 1 5 10

13 ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 9 2 1 6 7

Επόμενη αγωνιστική
6/12/14 ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ   
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ -ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ    

ΠΕΛΟΠΑΣ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ/ΔΙΟΥ    
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ    

ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 -ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ    

ΤΕΝΕΑΤΗΣ-ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ   
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ -ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 

Επόμενη αγωνιστική
7/12/14 ώρα 11.00 το πρωί

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ -ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ

ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ  

ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ. - ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ -ΑΠΕΣΣΑΣ

ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Πηγή: www.apopsi24.gr, epskor.gr

αΓιΟι ΘΕΟΔΩρΟι – α.Ο.ΖΕΥΓΟΛατιΟΥ  0-0 ΕΛΛαΣ βΕΛΟΥ - αΣτΕραΣ ΔΕρβΕΝιΟΥ 1-1
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15πολιτών
Γνώμη

Ο Βίγια σας περιμένει όλους

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

στην αθλητική εκπομπή του

Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ

8.30 - 10.30

αθλητικά

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Τη Δευτέρα 24-11 σε μία εορταστι-
κή ατμόσφαιρα στο Δημοτικό Γήπεδο 
του Ζευγολατιού πραγματοποιήθηκε 
ο αγώνας Παλαιμάχων μεταξύ της 
τοπικής ομάδας ΑΟΖ και των παλαι-
μάχων του ΠΑΟ.  Τη διοργάνωση την 
είχε η διοίκηση του Ζευγολατιού, 
που σκοπό είχε να φέρει κοντά στην 
φίλαθλη και ποδοσφαιρική κοινω-
νία του δήμου μας τις παλιές δόξες 
του ΠΑΟ και να τιμήσει ορισμένους 
από αυτούς με αναμνηστικές πλα-
κέτες. Έτσι όσοι βρέθηκαν στο γή-
πεδο πραγματικά θαύμασαν τους 
αειθαλείς παλαιμάχους του ΠΑΟ που 
πάντα δέχονται με καλή διάθεση να 
συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. 

Τιμητικές πλακέτες
Ο πρόεδρος Μπάμπης Πισιμίσης, 

αντιπρόεδρος του Α.Ο. Ζευγολατιού 
Γιώργος Βορινιώτης και όλη η διοίκη-
ση καλοδέχτηκαν την αποστολή του 

ΠΑΟ και μέσα σε θερμό κλίμα δόθη-
καν οι ανάλογες τιμητικές πλακέτες. 
Τιμήθηκαν οι Κωνσταντίνου, Φυλα-
κούρης, Ρότσα και Παπαβασιλείου. 
Τις απονομές έκαναν τα μέλη της διοί-
κησης του ΑΟΖ αλλά και ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-
κος. Μετά τη μικρή τελετή ξεκίνησε ο 
αγώνας που απέδειξε σε όλους πως 
τα χρόνια μπορεί να περνούν η τέχνη, 
η θέληση και η αγάπη για τον βασιλιά 
των σπορ δεν ξεχνιέται. Οι παλαίμαχοι 
του ΠΑΟ επικράτησαν με 4-3 αφού 
ήταν ανώτεροι και σε φυσική κατά-
σταση, παρότι ο μέσος όρος ηλικίας 
τους ήταν μεγαλύτερος. 

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλε-
σμα που είναι το καθαρά τυπικό μέ-
ρος, κερδισμένοι από αυτόν τον αγώ-
να ήταν όλοι:  Παράγοντες, παίκτες 
και φίλαθλοι που παρακολούθουσαν 
"εραστές του ποδοσφαίρου" να δίνουν  
έναν αγώνα τιμής και διάκρισης!

Παλαίμαχοι ΠαΟ - Παλαίμαχοι αΟΖ
Φιλική αναμέτρηση παλαιμάχων Παναθηναϊκού και παλαιμάχων Α.Ο. Ζευγολατιού 

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το απόγευμα στο γήπεδο του Ζευγολατιού

1

3 54 6 7

2

1. Στιγμιότυπο του αγώνα. 2. Ο πάγκος των φιλοξενουμένων. 3. Απονομή τι-
μητικής πλακέτας στον Ρότσα από τον Γ. Βορινιώτη. 4. Απονομή από τον Αν-
νίβα Παπακυριάκο τιμητικής πλακέτας 5. Ο Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας απο-
νέμει 6. Ο πρόεδρος του ΑΟΖ Μπάμπης Πισιμίσης δίνει τιμητική πλακέτα. 
7. Ο Περιφερειακός σύμβουλος Αλέκος Αλεξόπουλος στο ρυθμό του αγώνα!
Οι φωτογραφίες 3 έως και 7 ανήκουν στον Γ. Στεφανή, www.korinthostv.gr




