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Με διαμαρτυρίες από την αντιπολίτευση και μικρές εντάσεις πέρασαν
από το δημοτικό συμβούλιο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός για το 2015
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Αιχμές και "βέλη" στη συζήτηση
Ο προϋπολογισμός του 2015 έχει στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της καθημερινότητας, τόνισε ο δήμαρχος.

Π

ριν από κάποια χρόνια την
1-1-2011 όταν ξεκίνησε αυτός ο δήμος είχαμε ελέγξει τα
πρώτα οικονομικά στοιχεία
και τα πράγματα ήταν άσχημα. Το
ίδιο έγινε και τα επόμενα δύο χρόνια
το 2012 και το 2013. Ήταν τόσο μεγάλες οι οφειλές και τα ανοίγματα,
και τόσο μεγάλες οι περικοπές της
τάξης του 65% που τα πράγματα
ήταν πολύ σκληρά. Στόχος από την
αρχή ήταν να κάνουμε εξυγίανση
και να φτάσουμε να κάνουμε έναν
ρεαλιστικό προϋπολογισμό, πράγμα
το οποίο πιστεύω ότι έχουμε ήδη
πετύχει σε μεγάλο ποσοστό». Με
αυτά τα λόγια ξεκίνησε τη συζήτηση
για τον προϋπολογισμό του 2015,
στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας, ο
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος.
Κατέληξε υπογραμμίζοντας πώς η
στόχευση αυτού του προϋπολογισμού είναι αναπτυξιακή, αλλά και
η βελτίωση της καθημερινότητας,
κυρίως όμως η οικονομική σταθερότητα του δήμου.

Βασίλης Τρωγάδης: «Ο
προϋπολογισμός του 2015
κλείνει έναν κύκλο»
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασίλης Τρωγάδης, μεταξύ άλλων ανέφερε στην εισήγησή
του τα εξής: «Ο προϋπολογισμός
τους 2015 κλείνει έναν κύκλο μιας,

όσο μας επέτρεπαν οι γενικότερες
οικονομικές συνθήκες, συγκεκριμένης και στοχευμένης οικονομικής
πολιτικής της οποίας το σχεδιασμό
και την ευθύνη, είχε, έχει και θα
έχει η σημερινή δημοτική αρχή. Οι
οικονομικοί άξονες στους οποίους
κινήθηκαν σταδιακά οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί είναι ίδιοι
και για το σημερινό προϋπολογισμό
που αφορά το 2015. Οι άξονες αυτοί
πάντα ήταν και θα είναι και για το
2015 πολύ απλά η αύξηση εσόδων
η μείωση εξόδων και η ρύθμιση και
ο σωστός προγραμματισμός των
μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. Μια
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μικρή ανάλυση θα σας κάνω για τον
κάθε τομέα για να καταλάβετε πώς
κινηθήκαμε και πώς θα κινηθούμε
και φέτος.
Η αύξηση των εσόδων που είναι
γεγονός επετεύχθη παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον πράγμα
που έμοιαζε ακατόρθωτο αρχικά.
Αυτό έγινε στοχευμένη αύξηση του
τέλους ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του 2011 που ήταν το μόνο
έσοδο που θα μπορούσαμε άμεσα να καρπωθούμε κι έτσι ενώ το
2010 οι δύο δήμοι εισέπρατταν περίπου 1.480.000 έχουμε φτάσει να
εσοδεύουμε πραγματικά 1.750.000
αύξηση δηλαδή 365.000 το χρόνο, 1000 ευρώ την ημέρα! Υπήρξε
επίσης σταθεροποίηση μέσω της
σωστής λειτουργίας συγκεκριμένων εσόδων, των οποίων τα όποια
καλά νούμερα είχαν επιτευχθεί στο
παρελθόν ήταν συγκυριακά, όπως
ΤΑΠ και φυσικά με την πολύ μεγάλη
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και
συνεχίζεται και σήμερα στο προ του
2011 παρατημένο έσοδο της ύδρευσης. Ήδη σήμερα που μιλάμε οι βεβαιώσεις στο οικονομικό έτος 2014
που αφορούν παρελθούσες χρήσεις
αλλά και τη χρήση του 2014 ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.
Χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος εστιάσαμε στη λήψη
μέτρων για την είσπραξη μεγάλων
οφειλών που υπήρχαν και υπάρχουν από συνδημότες μας. Όπως
για παράδειγμα δέσμευση φορολογικής ενημερότητας που ανάγκασε
τους μεγαλοοφειλέτες να προβούν
σε ρυθμίσεις. Για φέτος ήδη έχουμε
ξεκινήσει μια διαδικασία αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλέτες άνω των 10.000 ευρώ.
Η μείωση εξόδων δεν έγινε ούτε
γίνεται άκριτα αλλά με προσοχή στις
περικοπές αναγκών γιατί θα μπορούσαμε να φέρουμε σε δύσκολη

θέση το δήμο και τη λειτουργία του.
Ας μην ξεχνάμε ότι παρά τις μεγάλες
οφειλές που παραλάβαμε ο δήμος
και οι υπηρεσίες του είχαν μεγάλες
ελλείψεις και ορισμένες έχουν ακόμη.
Τέλος σε ένα μεγάλο βάρος που
αφορούσε παλιές οφειλές έγινε
ρύθμιση των μακροπρόθεσμων
οφειλών με τον όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, ενώ κινηθήκαμε ταχύτατα όσον αφορά το πρόγραμμα
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η
υλοποίησή του είχε στενά χρονικά
όρια.
Ενδεικτικά και προς επιβεβαίωση
των παραπάνω θα ήθελα να αναφέρω πώς σύμφωνα με απολογιστικά
στοιχεία οι δύο πρώην δήμοι εισέπρατταν μαζί περίπου 2.200.000 το
χρόνο από ανταποδοτικά τέλη και
οι οφειλές που είχαν για τις ίδιες
περιόδους ήταν περίπου 3.000.000!
Δηλαδή ήταν μείον 800.000 περίπου. Ενώ σήμερα οι εισπράξεις θα
κινηθούν γύρω στα 2.600.000 με
οφειλές σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 835.000. Αντιλαμβάνεστε
τα μεγέθη!
Βέβαια, ο προϋπολογισμός και
ο κάθε προϋπολογισμός δεν είναι
μόνο νούμερα, είναι και δράσεις
που αφορούν τον πολίτη και την
κοινωνική πολιτική. Όσο μπορούμε
προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη
μας τις ανάγκες των δημοτών μας
που προέκυψαν από την οικονομική κρίση. Και στον φετινό προϋπολογισμό και στον προηγούμενο
αυτό γίνεται μέσα από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, μέσω χρηματοδοτήσεων για πετρέλαιο θέρμανσης
των σχολικών επιτροπών αλλά και
άλλων δράσεων. Τι δεν γίνεται: Στο
συγκεκριμένο κομμάτι δεν εντάξαμε
στον προϋπολογισμό κωδικούς που
θα έμεναν τελικά ανενεργοί λόγω
κωλυμάτων. Αναφέρω ενδεικτικά:
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για τον προϋπολογισμό του 2015
Ένταση με την τοποθέτηση Στεργιόπουλου για το δελτίο τύπου του Ταγαρά και τη μήνυση στον Λαμπρόπουλο
να φτάσουν σε ένα επίπεδο ώστε να
πληρώνονται οι τρέχουσες υποχρεώσεις κι έτσι να καρπωνόμαστε τα
έσοδα της κάθε χρήσης. Δεύτερος
στόχος είναι να καταφέρουμε να μην
δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα από δικαστικές αποφάσεις, που
θα επιφέρουν κάποιες κατασχέσεις.

Επίσης, να εκμεταλλευτούμε την
οποιαδήποτε ευνοϊκή χρηματοδότηση που θα μας βοηθήσει στην πληρωμή παλαιών οφειλών από τις επιχειρήσεις των πρώην δήμων. Τέλος,
πάνω από όλα και πρώτα από όλα ο
στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε
τις ανάγκες του δημότη με τον όσο το

δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Μετά από όλα αυτά καταθέτουμε σήμερα τον προϋπολογισμό του
2015 με την παρότρυνση και τη γνώμη ότι δεν πρέπει να θεωρείται ταμπού να ψηφίζει θετικά κάποιος από
την αντιπολίτευση».
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

νέο κατάστημα!
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ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βοχαϊκού

δίπλα σας
και
κάθε μέρα
φθηνά!
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ
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Πλαστήρα

Προς Καλέντζι,
Σουληνάρι,
Χαλκί, Νεμέα

Ασημ. Βουδούρη

Αγίας Μαρίνας

από Άσσο, Βραχάτι

πετρέλαιο θέρμανσης σε απόρους,
επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
σε απόρους και άλλους. Εννοείται
βέβαια ότι κι αυτά τα παρακολουθούμε και αν εγκριθούν αναλόγως
θα ενεργήσουμε κι εμείς.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της υπομονετικής και επίμονης προσπάθειας
είναι ο δήμος σήμερα να έχει ανακτήσει πλήρως την αξιοπιστία του σε
προμηθευτές, εργολάβους, και δίνει
καθημερινή μάχη μέρα με τη μέρα να
βελτιώσει όλες του τις υπηρεσίες με
τελικό αποδέκτη βέβαια τον δημότη.
Αποτέλεσμα είναι επίσης να έχει
όλα αυτά τα χρόνια υγιή νομικά
πρόσωπα που η σημερινή δημοτική
αρχή δημιούργησε, όπως για παράδειγμα η Ανέλιξη. Η προσπάθεια
αυτή θα συνεχιστεί γιατί για μας
δεν υπάρχει μόνο προϋπολογισμός,
αλλά ο λογισμός και ο υπολογισμός
της κάθε μέρας ξεχωριστά. Πρέπει
όμως παρά τα αισιόδοξα μηνύματα των όσων παραπάνω ανέφερα,
να λάβουμε υπόψη μας και μερικά
πράγματα που σκιάζουν τις όποιες
βελτιώσεις σε οικονομικό επίπεδο.
Υπάρχουν μερικά αγκάθια που
πληγώνουν και αφορούν παλιές
οφειλές που έρχονται με τη μορφή κατασχέσεων. Υπολογίζεται ότι
φέτος θα αγγίξουμε το ποσό των
600.000 ευρώ. Με βάση όλα αυτά
θεωρώ ότι η σημερινή δημοτική
αρχή, ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος
ματαιοδοξεί, ότι θα έρθει από τη μια
μέρα στην άλλη η οικονομική εξυγίανση σε έναν δήμο και θα βελτιωθεί
αυτή η κατάσταση που παραλάβαμε.
Όμως σίγουρα είναι πολύ καλύτερη
κι αυτό δεν έχει γίνει τυχαία.
Χωρίς η δημοτική αρχή να έχει
το αλάθητο, αυτό ισχύει και για την
αντιπολίτευση σαν Οικονομική Υπηρεσία έχουμε τη διάθεση να ακούσουμε όποιον θέλει να βοηθήσει
ουσιαστικά και όχι με εξυπνάδες και
να ξεκινήσουμε μια συμμετοχική διαδικασία της κατάθεσης απόψεων
που θα αφορούν τον προϋπολογισμό καθόλη τη διάρκεια του έτους
γιατί όπως γνωρίζετε η οικονομική
διαχείριση που γίνεται καθημερινά είναι ένας ζωντανός οργανισμός
και απαιτεί τη βοήθεια όλων όσων
πραγματικά ενδιαφέρονται.
Κλείνοντας θα λέγαμε ότι ο φετινός προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται
από μια σταθερότητα που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε όχι όμως και
να εφησυχάζουμε.
Πέρα από τα στενά και στερεότυπα
που θα πούμε για τις προβλέψεις του
προϋπολογισμού δύο τρία πράγματα
ρεαλιστικά που είναι οι στόχοι μας:
Οι εισπράξεις από παλιές οφειλές

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

προς Κιάτο

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι
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Θανάσης Μανάβης:
Ανησυχία για
κατασχέσεις και
παλαιές οφειλές
Παρατραβηγμένα χαρακτήρισε κάποια ποσά στα
γενικά στοιχεία του προϋπολογισμού ο αρχηγός της
μείζονος
αντιπολίτευσης.
Ανέφερε συγκεκριμένα κάποιους κωδικούς που αφορούσαν πληρωμές τρίτων
για τους οποίους ζήτησε διευκρινίσεις από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Βασίλη
Τρωγάδη.
Τόσο ο αντιδήμαρχος όσο
και ο αρμόδιος υπάλληλος
της Οικονομικής Υπηρεσίας
παρείχαν τις σχετικές διευκρινίσεις και ο Θανάσης
Μανάβης κατέληξε εκφράζοντας την ανησυχία του για
τις κατασχέσεις που ενδεχομένως γίνουν στο δήμο για
παλαιές οφειλές, αλλά και
τι επιπτώσεις θα έχει στον
προϋπολογισμό η ενσωμάτωση των οφειλών και
προστίμων της Κατασκευαστικής του πρώην δήμου
Βέλου.
«Το χειρότερο από όλα»,
επεσήμανε ο αρχηγός της
μείζονος
αντιπολίτευσης
«θα είναι να φτάσουμε σε
ένα σημείο όπως ο Δήμος
Μεγαρέων για παράδειγμα,
που οι υπάλληλοι είχαν να
πληρωθούν έξι μήνες. Γιατί στο αποθεματικό ταμείο
κρατάμε και τις μισθοδοσίες».
«Ο δήμος κινδύνευσε
μόνο τέλος του 2011 να
μην μπορέσει να καταβάλει
μισθοδοσία για έναν μήνα»,
απάντησε ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών Βασίλης Τρωγάδης «και τότε τρέξαμε κι
εγώ και ο δήμαρχος και εισπράξαμε από ιδιώτη που
όφειλε 80.000 μέσα σε μία

μέρα και δεν παρουσιάστηκε πουθενά κανένα κενό.
Και από τότε κρατάμε πάντα
μέσα τρεις μισθοδοσίες».

Γιώργος
Καραφωτιάς:
Απευθείας αναθέσεις
και συγχαρητήρια
για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
Από τα έσοδα ξεκίνησε τις
παρατηρήσεις του ο Γιώργος
Καραφωτιάς. «Τον κωδικό
με τα πανηγύρια», είπε, «να
τον ενισχύσουμε». «Νομίζω
δεν θα ενισχυθεί καθόλου»,
απάντησε ο Βασίλης Τρωγάδης. «Είναι άσχημο αυτό»,
είπε ο Γ. Καραφωτιάς. «Είμαστε της άποψης να μην
γίνει κανένα πανηγύρι» είπε
ο Βασίλης Τρωγάδης και συνέχισε «πολύς ντόρος για το
τίποτα». Ο σύμβουλος της
αντιπολίτευσης επεσήμανε
επίσης την ανάγκη να εισπραχθούν τα τέλη τα οποία
οφείλουν τα καταστήματα να
αποδίδουν στο δήμο όπως
το τέλος του 0,5%, τα τέλη
για την κατάληψη πεζοδρομίων και πλατειών και άλλα.
Επίσης αναφέρθηκε στο ΤΑΠ
μη ηλεκτροδοτούμενων που
έχει τέσσερα χρόνια να βεβαιωθεί στο Ζευγολατιό,
αλλά και σε αγροτεμάχια του
δήμου που μένουν ανεκμετάλλευτα.
Αναφερόμενος
στην αύξηση της δαπάνης
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στις 10.000 ευρώ συνε-

χάρη την δημοτική αρχή για
αυτή την κίνηση.
Με μια λεπτή ειρωνεία
αναφέρθηκε στους κωδικούς που έχουν δαπάνη
24.600 ευρώ (μέγιστο όριο
για απευθείας ανάθεση).
«Μέτρησα 17 από αυτά»,
είπε. «Πόσα μπορούμε να
βάλουμε;» «Όσα θέλουμε»
απάντησε ο Βασίλης Τρωγάδης.

Λεωνίδας
Στεργιόπουλος:
Ο Ταγαράς μας
παρακαλάει να
πάμε να πάρουμε
200.000 ευρώ!
Ο επικεφαλής της Ενωτ.
Ριζοσπαστικής Παράταξης
επεσήμανε ότι στο θέμα
της ύδρευσης φαίνεται ότι
υπάρχει καθυστέρησης στην
έκδοση ενταλμάτων και
αναρωτήθηκε γιατί αυτό δεν
έχει διορθωθεί. «Υπάρχει»
εξήγησε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών «συγκεκριμένη
ημερομηνία που ένας βεβαιωτικός κατάλογος μπορεί να
ακολουθεί κάποιον άλλον
κι αυτό είναι το πρόβλημα.
Επίσης, υπάρχουν μόνο δύο
άτομα που μπορούν να μετράνε ρολόγια και γι’ αυτό
υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Θεωρώ ότι μετά από
δύο χρόνια θα μπορέσουμε
να έρθουμε στα ίσια», κατέληξε.
Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος πρότεινε να προϋπο-

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

λογιστεί ένα ποσό ύψους
1.000.000 για την εξαγορά
της ΕΤΠΑΚΟ. «Κάνοντας το
ρυμοτομικό», είπε, «το επόμενο βήμα είναι να την αποκτήσουμε». «Εάν χρειαστεί,
δεν θα είναι δύσκολο να το
συζητήσουμε», απάντησε ο
δήμαρχος.
Στα έξοδα επεσήμανε δύο
σημαντικά σημεία στην πολιτική του δήμου: Κοινωνική
πολιτική και απορρίμματα.
«Μετρήσαμε 10.000 ευρώ
στην κοινωνική πολιτική και
είναι πολύ μικρό το ποσό.
Οι οικογένειες που σιτίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα έπρεπε να
καλύπτονται με επάρκεια»,
επεσήμανε.
«Για το θέμα των κάδων»
είπε ο αρχηγός της Ενωτ.
Ριζοσπαστικής Παράταξης
«40.000 ευρώ που προϋπολογίζονται είναι πολύ λίγα.
Σας έχω μια πρόταση, γιατί
όπως κατάλαβα υπάρχει
πρόβλημα χρημάτων, σας
προωθώ αυτό το έγγραφο,
είναι δελτίο τύπου του κ.
Ταγαρά. Ο οποίος μοιράζει
λεφτά προεκλογικά –δεν
έχει σημασία- και μας παρακαλάει να πάμε να πάρουμε
200.000 ευρώ!!!».
Η αναφορά αυτή του Λεωνίδα Στεργιόπουλου πυροδότησε μια μικροένταση
στην οποία πήρε μέρος και
ο Γιώργος Καραφωτιάς, ο
οποίος είχε προσπαθήσει
στην αρχή του συμβουλίου
να διαβάσει το σχετικό δελτίο τύπου του υπουργού
αναπληρωτή ΠΕΚΑ! (Αναλυτικά δες ρεπορτάζ στις
επόμενες σελίδες).
«Υπάρχει κι ένα θέμα»,
συνέχισε ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, «σχετικά με τα
χρέη που έχουν προέλθει
από παλιές χρήσεις. Έχουμε ακούσει πώς η προ-προηγούμενη
δημοτική
αρχή μας έχει κληροδοτήσει
κάποια χρέη τα οποία καλύπτουν πλασματικά τιμολόγια
και διαδικασίες ανορθόδοξες. Αν είναι αλήθεια αυτό το
πράγμα θα ήθελα να ξέρω
πώς το χειριζόμαστε. Αυτά
πληρώθηκαν από τα ταμεία
του δήμου μας, δεν θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί νομικά

εναντίον αυτού που τα πλήρωσε;» κατέληξε.
«Όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα που είχαν αυτά τα καταχρεωμένα, δεν πλακώσανε
να κάνουν μηνύσεις στους
προηγούμενους» απάντησε
ο δήμαρχος.
«Συγνώμη»,
απάντησε
ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος «αλλά κάποιος πήρε
τα λεφτά του δήμου και τα
έπαιξε στο Καζίνο και εμείς
λέμε τι καλό παιδί που είναι;» «Αυτόν τον κύριο που
λέτε» απάντησε ο δήμαρχος «εμείς τον πολεμάμε
15 χρόνια!». «Δεν το ξέρω
αυτό» απάντησε ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος και ο
δήμαρχος του απάντησε σε
έντονο ύφος «Ε, να μάθετε
τότε»! και συνέχισε «αυτά
τα εικονικά έχουν πάει εκεί
που πρέπει κι όταν βγουν τα
πορίσματα θα γίνει αυτό που
λέτε».
Το λόγο πήρε ο Βασίλης
Τρωγάδης και ρώτησε τον
επικεφαλής της Ενωτικής
Ριζοσπαστικής Παράταξης
τι έχει να προτείνει γι’ αυτό
το θέμα. Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος σήκωσε το γάντι
και του απάντησε: «Έχω να
προτείνω κ. Τρωγάδη αυτό
που είπατε πέρυσι τον Φεβρουάριο: Μήνυση στον κ.
Λαμπρόπουλο»! Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών απάντησε πώς αν συμφωνεί το
συμβούλιο τότε «ναι».
«Δεν θα την κάνουμε
τη μήνυση;» ρώτησε και ο
Γιώργος Καραφωτιάς. Ο Βασίλης Τρωγάδης απάντησε
ότι «από τη στιγμή που το
κράτος τους αθωώνει θα
κάνουμε εμείς τη μήνυση;»
Ο δήμαρχος εξήγησε πως
δεν είναι προς το συμφέρον
του δήμου να κυνηγήσει
την υπόθεση από τη στιγμή
που επικρέμεται πρόστιμο
ύψους 2,5 εκατομμυρίων
ευρώ, το οποίο μπορεί να
τινάξει τον προϋπολογισμό
του δήμου στον αέρα.
Ένταση
πυροδοτήθηκε
όταν ο Γιώργος Καραφωτιάς
εξεμάνη και είπε απευθυνόμενος στη δημοτική αρχή
«είπατε εδώ πώς θα κάνετε
μήνυση για να κερδίσετε
προεκλογικά και μετά το πήρατε πίσω. Αυτό κάνατε!».
Τελικά, ο προϋπολογισμός
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
αφού οι Μανάβης, Λιάκος,
Καραφωτιάς και Γκατζογιάννης ψήφισαν αρνητικά,
εκτός από τον κωδικό του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
και οι Στεργιόπουλος, Γρανιτσιώτης ψήφισαν λευκό.
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Φωτιεσ Απο Τον Νίκο Ταγαρά!
Ένταση μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης Βέλου-Βόχας από δελτίο τύπου του Κορίνθιου υπουργού
Ένταση προκλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής
12 Δεκεμβρίου εξ’ αφορμής δελτίου τύπου του Νίκου Ταγαρά. Τα
κορινθιακά ΜΜΕ δημοσίευσαν το
ακόλουθο δελτίο τύπου: «Μέσω
του Πράσινου Ταμείου, το ΥΠΕΚΑ
χρηματοδοτεί έργα περιβαλλοντικού
ισοζυγίου στους δήμους όλης της
χώρας. Και στο Νομό Κορινθίας, του
οποίου όλοι οι δήμοι χρηματοδοτούνται άμεσα από πόρους του Πράσινου
Ταμείου, τα χρήματα επενδύονται
σε δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή
των πολιτών και την καθημερινότητα
τους». Αυτά δήλωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Νίκος Ταγαράς ενόψει της απόφασης
του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου που
θα εγκρίνει συγκεκριμένα έργα για
χρηματοδότηση εντός του 2014. Ειδικότερα για το νομό Κορινθίας από
το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» εγκρίνονται
άμεσα τα εξής προγράμματα:
• Δράσεις βιώσιμης διαχείρισης,
ανακύκλωσης και εκμετάλλευσης
αστικών απορριμμάτων στην πόλη
της Κορίνθου: προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων και
προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων, συνολικού ύψους 152.000
ευρώ για το Δήμο Κορινθίων
• Κατασκευή γηπέδου Καλαθοσφαίρησης στο Λουτράκι (στην περιοχή
του Κέντρου Υγείας), συνολικού
ύψους 116.122 ευρώ για το Δήμο
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
• Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
(Πλατειών), συνολικού ύψους
150.000 ευρώ για το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
• Αναβάθμιση αστικών υποδομών
(διαμόρφωση υφιστάμενου ανοιχτού κοινόχρηστου χώρου στον
οικισμό Νεμέας), ύψους 150.000
ευρώ για το Δήμο Νεμέας
• Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου (επί
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως,
από την οδό Μαυρούλια έως την
25ης Μαρτίου και των κάθετων
αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους),
συνολικού ύψους 150.000 ευρώ,
για το Δήμο Σικυωνίων
• Επιπλέον καλείται ο Δήμος
Βέλου – Βόχας να υποβάλλει
συγκεκριμένη πρόταση έργου
για δράσεις περιβαλλοντικού
ισοζυγίου, συνολικού ύψους
έως 200.000 ευρώ, σύμφωνα
με το τεχνικό πρόγραμμα του
δήμου».

Η τελευταία παρατήρηση που
αφορούσε το δήμο Βέλου-Βόχας
πυροδότησε αντιδράσεις. Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος κοινοποίησε
στο Facebook το δελτίο τύπου του
Νίκου Ταγαρά με το εξής σχόλιο:
«Εκλογές έρχονται, ο κος Υπουργός σπεύδει να μοιράσει λεφτά.
Όλοι οι Δήμοι της Κορινθίας έχουν
ήδη πάρει το μερίδιό τους. Μαντέψτε ποιος κοιμάται τον ύπνο του
δικαίου», υπονοώντας σαφώς το
δήμο Βέλου-Βόχας. Το ίδιο βράδυ
στο δημοτικό συμβούλιο αποδείχθηκε πώς εκτός από τον Λεωνίδα
Στεργιόπουλο (βλέπε σελίδες 2-4)
ενήμερος για το δελτίο τύπου ήταν
και ο Γιώργος Καραφωτιάς, ο οποίος και επιχείρησε να το διαβάσει
κατά την έναρξη της συζήτησης για
τον προϋπολογισμό.

Γιώργος Καραφωτιάς:
«Πρέπει να έχουμε κεραίες
ανοιχτές για κάθε πηγή
χρηματοδότησης»
«Η δημοτική αρχή» τονίζει σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας ο
Γιώργος Καραφωτιάς, «οφείλει να
παρακολουθεί τα προγράμματα και
τις χρηματοδοτήσεις που τρέχουν
από Υπουργεία ή προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ κ.λπ.
Σε τέτοιους καιρούς που βρισκόμαστε όπου οι κρατικές επιχορηγήσεις
έχουν μειωθεί σημαντικά είναι πολύ
σημαντικό για το δήμο μας να είναι
ανοιχτές οι κεραίες μας για πηγές
χρηματοδότησης που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε και μεγάλα και
μικρά έργα, που θα βελτιώσουν την
καθημερινότητά μας ή θα δώσουν
αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή
μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό
δεν έχει γίνει και τρέχουμε να προλάβουμε τελευταία στιγμή, ενώ εκτιθόμαστε όπως τώρα στην περίπτωση του δελτίου τύπου του Υπουργού
ΠΕΚΑ που μας καλεί να καταθέσουμε πρόταση ενώ για όλους τους
υπόλοιπους δήμους της Κορινθίας
ανακοινώνει συγκεκριμένα έργα.
Είναι απαράδεκτο, όπως απαράδεκτο είναι και αυτό που τόνισα και στο
συμβούλιο, ότι οι όμοροι μας δήμοι
είχαν έτοιμες μελέτες, πήραν χρήματα και εκτελούν έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ενώ εμείς
καθυστερήσαμε με αποτέλεσμα να
μην έχουμε κανένα όφελος.
Αυτό πρέπει να αλλάξει! Δεν πρέπει πλέον να αργοπορούμε, πρέπει
να εκμεταλλευόμαστε την παραμικρή ευκαιρία χρηματοδότησης, να
διεκδικούμε και να απαιτούμε για
το δήμο μας για να μην γίνουμε οι
ουραγοί της Κορινθίας».

Αννίβας Παπακυριάκος,
δήμαρχος Βέλου-Βόχας:
«Κοιμoύνται τον ύπνο του
Δικαίου όσοι δεν ξέρουν
από Τοπική Αυτοδιοίκηση»
«Ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει
κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει», αναφέρεται σε δελτίο τύπου
του δήμου Βέλου-Βόχας. «Ωρίμασε
μελέτες, ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμά του, διεκδίκησε επιπλέον
χρηματοδότηση. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου
έλαβε απόφαση μετά από έντονες πιέσεις του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου, να καλέσει το
δήμο Βέλου-Βόχας να υποβάλλει
για άμεση χρηματοδότηση αίτημα
συγκεκριμένου έργου. Έχει γίνει
λοιπόν ήδη η προαξιολόγηση της
χρηματοδότησης και μάλιστα με
οροφή προϋπολογισμού μεγαλύτερη από όλους τους άλλους δήμους της Κορινθίας.
Μόλις το Πράσινο Ταμείο είναι
έτοιμο να εκδώσει τη νέα του πρόσκληση για το χρηματοδοτικό του
πρόγραμμα, η οποία αναμένεται

εντός της επόμενης εβδομάδας, ο
δήμος είναι έτοιμος να καταθέσει
το αίτημά του, για συγκεκριμένο έργο και το οποίο θα εγκριθεί
άμεσα από το Πράσινο Ταμείο,
ελέγχοντας μόνο την πλήρωση
των απαιτούμενων κριτηρίων της
πρόσκλησης και όχι την αναγκαιότητα χρηματοδότησης του δήμου, η
οποία έχει εγκριθεί.
Τον ύπνο του Δικαίου μάλλον
κοιμούνται όσοι δεν ξέρουν πώς
λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση».

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

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες
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Θυελλα Στο Χωριο Του Αη Βασιλη!
«Θύελλα» προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο «Χωριό του Αη Βασίλη» στο Βέλο, όταν
η Πυροσβεστική Υπηρεσία έκανε μήνυση και ο υπεύθυνος του χωριού οδηγήθηκε στο αυτόφωρο!
Σύμφωνα με ειδησεογραφικά site
στις 9 Δεκεμβρίου οδηγήθηκε στο
αυτόφωρο «ο υπεύθυνος του εκθεσιακού κέντρου με την ονομασία
«Χωριό Του Άι Βασίλη» μετά από
έλεγχο που έκανε η Πυροσβεστική
και από κοινοποίηση που έστειλε στο
Α.Τ Βραχατίου, ότι η συγκεκριμένη
έκθεση λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό πυρόσβεσης παρότι δέχεται
δεκάδες πιτσιρίκια μέσα σε εύφλεκτα
υλικά και χώρους». Μάλιστα το ρεπορτάζ έλεγε πως: «Σε επικοινωνία
της korinthiannews.gr με την αστυνομία μας ανέφεραν μεταξύ άλλων:
‘’Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο
Βέλο ένας 49χρονος Έλληνας διότι
κατελήφθη ως υπεύθυνος διοργανωτής Χριστουγεννιάτικου εκθεσιακού χώρου (στο Βέλο) με την επωνυμία «Χωριό- Άη Βασίλη», χωρίς να
έχει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή’’»!

Η απάντηση του δημάρχου

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο
δημοτικό συμβούλιο δήμου ΒέλουΒόχας όπου όπως ήταν φυσικό η

αντιπολίτευση ζήτησε εξηγήσεις από
τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο
για το τι γίνεται στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Ο δήμαρχος εξήγησε πώς
έγινε καταγγελία από έναν κάμεραμαν τοπικού σταθμού και η Πυροσβεστική πήγε να ελέγξει το χώρο.
Βρήκε λοιπόν, πώς είχε τα χαρτιά
της άδειας πυροπροστασίας από την
Έκθεση. Εξήγησε στον υπεύθυνο
πώς χρειάζεται αναβάθμιση η άδεια
και λόγω της καταγγελίας πρέπει να
οδηγηθεί στο αυτόφωρο. Ό,τι και να
γίνει, εξήγησε ο δήμαρχος, είναι ευ-

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

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

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









Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.μ-1.30 μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 μ.μ.-8.30 μ.μ.

θύνη του ιδιώτη.
Το θέμα είναι απάντησε ο Θανάσης
Μανάβης, πως δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν εμπλεκόμαστε, πώς κερδίζουμε αν δεν είμαστε εμπλεκόμενοι
και ο ιδιώτης φέρνει την ευθύνη.
Ο Νίκος Τσίτουρας επεσήμανε
πως όταν γράφεται μια ανακρίβεια
σε κάποιο σάιτ πρέπει να απαντάμε.
Είναι θέμα ασφάλειας και προστασίας, είπε. Είχαμε ρωτήσει στο προηγούμενο συμβούλιο ποιος φέρει την
ευθύνη και μας είπες ο επιχειρηματίας. Αλλά αν γίνει κάτι θα μπλέξει και
ο δήμος.
«Να γνωρίζετε», είπε ο δήμαρχος
ότι «πρώτον φράγκο δεν θα βάλει
ο δήμος. Δεύτερον, κατά 90% θα
έχουμε ένα κέρδος που θα είναι όλα
τα σπιτάκια. Τα οποία τα ζήτησα να τα
κρατήσω για να κάνω μετά άλλες εκδηλώσεις. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η
συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου
χαίρεται. Με ενδιαφέρει ο κόσμος
που μου λέει «μπράβο»!

Δελτίο τύπου της Ενωτικής
Ριζοσπαστικής Παράταξης

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Ενωτική
Ριζοσπαστική Παράταξη για το θέμα
που ανέκυψε στο «Χωριό του Άη Βασίλη». Η ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο επικεφαλής της παράταξης
Λεωνίδας Στεργιόπουλος αναφέρει:
«Mε οδυνηρή έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο υπεύθυνος τους ‘Χωριού του Αι Βασίλη, κος Σαριγιάννης,
οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, από το
τοπικό αστυνομικό τμήμα, κατόπιν
μηνύσεως από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία. Ο λόγος είναι ότι το ‘Χωριό’ λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, που εγγυώνται
την ασφάλεια των επισκεπτών και
ειδικά των δεκάδων παιδιών που
καθημερινά διαβαίνουν τις πύλες του
εργοστασιακού χώρου.
Η έκπληξή μας δεν αφορά βέβαια τον κύριο Σαριγιάννη που μας
είναι παντελώς άγνωστος, αλλά τη
Δημοτική αρχή του Δήμου μας και
συγκεκριμένα τον Δήμαρχο κο Παπακυριάκο και τους εμπλεκόμενους
δημοτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, που με το κύρος τους προέβαλαν, προώθησαν και προωθούν τη
συγκεκριμένη εκδήλωση.
Σε επανειλημμένες ερωτήσεις μας
στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος μας βεβαίωνε ότι η Δημοτική
αρχή δεν έχει καμιά νομική η οικονομική ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία του ‘Χωριού’.
Άποψή μας είναι ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει, με τη μέγιστη σχολαστικότητα, κάθε λειτουργία την οποία

καλύπτει με το κύρος του, ειδικά
όταν αφορά την ασφάλεια των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών μας.
Δεν είμαστε σε θέση (αυτή τη στιγμή) να γνωρίζουμε αν υπάρχουν
ποινικές ευθύνες για τη Δημοτική
αρχή αλλά θεωρούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία δεν ζήτησε την
αυτόφωρο κράτηση του υπευθύνου
για ασήμαντο λόγο.
Η ‘πολιτική’ ευθύνη του Δήμου
είναι συνεπώς δεδομένη. Για να μη
μπλέξουμε πάλι στη συζήτηση περί
του ‘νομίμου και ηθικού’ ρωτάμε
απλώς τον κο Δήμαρχο, τι θα γίνει αν
συμβεί κάποιο ατύχημα π.χ. φωτιά σ΄
ένα χώρο γεμάτο με εύφλεκτα υλικά
και προκύψει κάποιο θύμα. Θα σηκώσουμε τους ώμους και θα πούμε «δε
μας αφορά, φταίει ο κος Σαριγιάννης».
Πως θα δικαιολογήσουμε ότι μέχρι και τώρα προτρέπουμε τα παιδιά
να πάνε να διασκεδάσουνε στο ‘Χωριό’ του Σαριγιάννη, που διαφημίζει
ο Δήμος; Ευχόμαστε και ελπίζουμε,
οι αρμόδιοι, να λάβουν άμεσα όλα τα
αναγκαία πρόσθετα μέτρα ώστε να
εξαλειφθεί κάθε ρίσκο και η χαρά
των παιδιών να απαλλαγεί από κάθε
σκιά κινδύνου».

Επίσημη απάντηση
του δήμου

Ο δήμος Βέλου-Βόχας εξέδωσε
επίσημη ανακοίνωση στην οποία
αναφέρεται: «O Δήμαρχος Βέλου
Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος
μετά τα τελευταία δημοσιεύματα
σχετικά με τη λειτουργία του «Χωριού του Αϊ Βασίλη» στο Βέλο Κορινθίας ενημερώνει τους δημότες του,
τους επισκέπτες αλλά και φίλους
του χωριού ότι έχουν γίνει όλες οι
νόμιμες διαδικασίες για τη λειτουργία του και ουδέποτε θα έθετε σε
κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών
του. Οποιαδήποτε δημοσιεύματα και
αναφορές σε ρεπορτάζ τα τελευταία
24ωρα περί μη νομιμότητας του εν
λόγω χωριού είναι ανυπόστατα και
μόνο σκοπό έχουν να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη. Τέλος
όλη αυτή η διοργάνωση η οποία
φιλοξενείται στο Δήμο Βέλου Βόχας
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
του Δήμου, αποτελεί ένα μοναδικό
γεγονός και έχει ως μοναδικό σκοπό
να δώσει ένα ισχυρό κίνητρο στους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
να επισκεφθούν το «Χωριό του Αϊ
Βασίλη» να περάσουν όμορφες, ξένοιαστες στιγμές και να περιπλανηθούν σε μία όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με πολλές δράσεις
και πολλά παιχνίδια για τους μικρούς
μας φίλους.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Λεων. Στεργιόπουλος, επικεφ. Ενωτ. Ριζοσπαστικής Παράταξης

“Περιμένουμε εξηγήσεις για
την αδράνεια του δημάρχου”
Κε Στεργιόπουλε πολύς θόρυβος
έγινε τελευταία σχετικά με το ‘Χωριό του Αι Βασίλη’ που διαφημίζει ο
Δήμος μας, η δε παράταξή σας εξέδωσε ‘Δελτίο Τύπου’ , που φιλοξενούμε σε διπλανή σελίδα. Μπορείτε
να μας πείτε κάτι γιαυτό.
Κατ αρχάς οφείλω να δηλώσω ότι
δεν είμαστε αντίθετοι στην οργάνωση
και λειτουργία εορταστικών εκδηλώσεων και ειδικά στη ζοφερή εποχή
που ζούμε. Από την άλλη όμως δε δεχόμαστε να ρισκάρουμε την ασφάλεια
των παιδιών μας ούτε κατ’ ελάχιστο.
Στην περίπτωσή μας έχουμε από
τη μια πλευρά τον κο Δήμαρχο να βεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι όλα
είναι άψογα και δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα και από την άλλη την Πυροσβεστική υπηρεσία να γνωματεύει ότι
υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινης ζωής.
Αυτό άλλωστε υποχρέωσε την αστυνομία να οδηγήσει στο αυτόφωρο τον
υπεύθυνο του ‘Χωριού’.

Δεν είναι δυνατόν να έχουν όλοι δίκιο, κάποιος προφανώς σφάλει.
Αφήνω τους συνδημότες μας να
αποφασίσουν ποιος έχει δίκιο. Προσωπικά γνωρίζω ότι η Πυροσβεστική
είναι και έμπειρη και δεν έχει κανένα
λόγο να σαμποτάρει τις εκδηλώσεις
του Δήμου. Όσον με αφορά θα ευχόμουν να κλείσει αυτή η κατάσταση με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους.
Στη συνεδρίαση της περασμένης
Παρασκευής για τον προϋπολογισμό
η παράταξή σας ψήφισε ‘Λευκό’.
Πως το αιτιολογείτε;
Στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε είδαμε τα εξής σημαντικά θέματα.Αφενός την οικονομική καχεξία
που έχει οδηγήσει η κυβερνητική πολιτική όλους τους Δήμους της χώρας.
Οι κρατικές εισφορές έχουν μειωθεί
στο ελάχιστο. Οι συμπολίτες μας, μετά
από 5 χρόνια μείωσης των εισοδημάτων και αύξησης των φόρων, έχουν

καταστεί αδύναμοι στο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Αφετέρου όμως είδαμε και την
αδυναμία της δημοτικής αρχής να εισπράξει αυτό που αντικειμενικά θα
μπορούσε, λόγω κακής λειτουργία
των υπηρεσιών είτε κακού σχεδιασμού των διαδικασιών.
Αυτό είναι εμφανέστατο στην είσπραξη των τελών ύδρευσης, που
είναι και το σημαντικότερο ποσό αλλά
και σε άλλα δευτερεύοντα έσοδα.
Εκ παραλλήλου σε δύο σημαντικότατους τομείς δραστηριότητας του
Δήμου, όπως είναι η κοινωνική πολιτική και η καθαριότητα, η διάθεση πιστώσεων δεν είναι ούτε καν συμβολική. Ο συνδυασμός των παραπάνω μας
οδήγησε στη λευκή ψήφο και όχι στην
καταψήφιση.
Κε Στεργιόπουλε είδαμε στη συνεδρίαση ότι  καταθέσατε ένα έγγραφο
στο προεδρείο. Σε τι ακριβώς αναφερόταν;
Επρόκειτο για δελτίο τύπου που
δημοσίευσε ο υπουργός κος Ταγαράς,
που ούτε λίγο ούτε πολύ μας πληροφορούσε ότι μοιράζει χρήματα στους
δήμους μέχρι 200.000€, κίνηση που
θυμίζει λίγο προεκλογική περίοδο
αλλά που ουδόλως μας απασχολεί.
Σημασία έχει ότι το ποσό είναι σημαντικότατο για τα δεδομένα της εποχής.
Το τραγικό είναι ότι στο δελτίο παρουσιάζονται όλοι οι Δήμοι της Κορινθίας να έχουν ήδη επωφεληθεί από τα
διανεμόμενα κονδύλια εκτός από τον

δικό μας, τον οποίο ‘ευγενικά’ καλούσε να προσέλθει, πριν παρέλθει η προθεσμία. Το σχολιάσαμε όπως οφείλαμε
και περιμένουμε τον κο δήμαρχο να
μας εξηγήσει την αδράνειά του.
Στην ίδια συνεδρίαση προσέξαμε
ότι, στη συζήτηση για τα οικονομικά, στοχεύσατε στην προ ‘Αννίβα’
εποχή, δηλαδή στην εποχή Λαμπρόπουλου.
Πολύ καλά το προσέξατε. Με δεδομένο το τεράστιο χρέος που παραλάβαμε από το Δήμο Βέλου και το
γεγονός ότι όλος ο Δήμος βοά για το
βίο και την πολιτεία του τότε Δημάρχου, έχουμε ζητήσει να ενημερωθούμε αν όντος υπάρχουν χρέη τα οποία
να έχουν προέλθει από ‘ανορθόδοξες’
διαδικασίες. Διαδικασίες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ποινική
δίωξη κατά του κου Λαμπρόπουλου.
Από τις απαντήσεις που λάβαμε και
από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, είναι μάλλον βέβαιο ότι πράγματι υπήρξαν ‘ανορθόδοξα’ πράγματα.
Όσον αφορά τη μη δίωξη του πρώην, η απάντηση ήταν, όπως πιθανόν
θα ακούσατε, ότι δε συνηθίζεται να
διώκονται ποινικά οι εκάστοτε πρώην
δήμαρχοι. Προφανώς από συναδελφική αλληλεγγύη.
Το καταθέτω, χωρίς περαιτέρω
σχόλιο, σε όλους τους δημότες του
δήμου μας που έχουν πληρώσει και
εξακολουθούν να πληρώνουν τα
‘ανορθόδοξα’ χρέη του πάλαι ποτέ ένδοξου Δημάρχου μας.

Εάν η υγεία και η ομορφιά των
άκρων είναι σημαντική για σας...
Εάν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα των ποδιών, κάνουν την
καθημερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουμε.
Σε έναν όμορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με σύγχρονο
εξοπλισμό και εξειδικευμένα προϊόντα αναλαμβάνουμε να σας
βοηθήσουμε σε προβλήματα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόμα αναλαμβάνουμε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

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

✉ fotini.masouri@gmail.com
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Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
Βέλου-Βόχας για το 2015. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν οι μικροεντάσεις κυρίΜΙΚΡΟΕΝΤΑΣΕΙΣ ως μεταξύ του αρχηγού της
αντιπολίτευσης Θανάσης
Μανάβη και συμβούλων της πλειοψηφίας, αλλά και
οι διαμαρτυρίες του Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα για
το ποσό που διατίθεται για την Δημοτική Κοινότητα
Ζευγολατιού, το οποίο, θεωρεί εξαιρετικά χαμηλό.

Κ

ατά την έναρξη της συζήτησης
του τεχνικού προγράμματος το
λόγο πήρε ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας Αννίβας Παπακυριάκος ο
οποίος ανέφερε τα εξής:
«Το τεχνικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζει το τι θέλει και τι
οραματίζεται μία δημοτική αρχή για τον
τόπο της. Είναι όμως
διαφορετικό πράγμα αυτό που θέλουμε και διαφορετικό, τις εποχές αυτές
που ζούμε, αυτό που μπορούμε. Γιατί
από ό,τι ξέρετε τα οικονομικά στοιχεία είναι πολύ διαφορετικά από αυτά
που είχαμε συνηθίσει το 2009 και το
2010. Ενδεικτικά η ΣΑΤΑ (ο κωδικός
των χρημάτων που έρχονται από την
κεντρική εξουσία για να γίνουν έργα)
που προβλέπεται είναι 216.000 €.
Σκεφτείτε ότι παίρνουμε 200 χιλιάδες
το χρόνο για να κάνουμε έργα όταν
προ του 2010 οι δήμοι Βέλου και Βόχας έπαιρναν πάνω από 1,5 εκατομμύρια.
Το φετινό τεχνικό πρόγραμμα είναι
ένας συνδυασμός αυτού που θέλουμε και αυτού που μπορούμε. Η ουσία
είναι όμως ότι εμείς έχουμε ως αρχή
επειδή τα λεφτά δεν είναι πολλά, προτιμούμε να μαζεύουμε τα χρήματα
για να κάνουμε κάτι μεγάλο παρά να
σκορπάμε τα μικρά ποσά σε μικρά
έργα. Ετσι λοιπόν, είχε παρθεί μια
απόφαση από την αρχή της προηγού-

Τεχνικο Προγραμμα Βελ

Με τις αρνητικές ψήφους των Τσίτουρα, Καραφωτιά και Γκατζογ
για το ποσό που διατίθεται για το Ζευγολατιό συζητήθηκε και ψηφ
μα Βέλου-Βόχας για το 2015. Φτωχό, το χαρακτήρισε ο Θ

μενης θητείας να μαζέψουμε κάποια
χρήματα, να είναι σημαντικά να μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα
για τον τόπο. Θα δείτε λοιπόν στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα πώς
το μεγαλύτερο κονδύλι αφορά τα συνεχιζόμενα. Είναι ένα ποσό 1.420.000
€ που είναι χρήματα που είχαν αποταμιευθεί και θεωρούμε ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε πέντε πράγματα
που είναι ουσιαστικά.
Το τεχνικό πρόγραμμα έχει προκύψει από συνεργασία που κάναμε
οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι τεχνικές
υπηρεσίες, οι πρόεδροι με μία ιεράρχηση που έγινε πάνω στο τι θέλει η
κάθε μια από τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες.
Πέρα από αυτό να σας πω ότι οι βασικοί στόχοι όσον αφορά το Τεχνικό
Πρόγραμμα είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο αναπτυξιακό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν
καλύτερα κομμάτια όλου του δήμου
συνολικά, γιατί για μένα είμαστε ένα
σύνολο, όλοι μαζί, να ρίξουμε βάρος
στον αθλητισμό, όλοι θέλουμε να
σπρώξουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, στις οδοποιίες (200.000 στην
Δ.Ε. Βόχας και 200.000 στην Δ.Ε. Βέλου) οι οποίες προσφέρουν ανάπτυξη, οι αγροτικές οδοποιίες οι οποίες
έχουν μεγάλα θέματα επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που μπορούν να
οδηγήσουν το δήμο σε καλύτερες
καταστάσεις, τα γενικά πολεοδομικά

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

σχέδια, οι κυρώσεις κοινοχρήστων
και οι οριοθετήσεις ποταμών όπως ο
Ζαπάντης και κάποιων ρεμάτων.
Θα δείτε κάποια πολύ σημαντικά,
πολύ μεγάλα έργα για τα χρόνια που
ζούμε, όπως στα αθλητικά η περιτοίχιση και ο ηλεκτροφωτισμός του
γηπέδου του Βέλου, το οποίο από
το 2004 δεν έχει πέσει ποτέ ούτε ένα
ευρώ, το γήπεδο της Πουλίτσας το
οποίο δημοπρατήθηκε μαζί με τον
ηλεκτροφωτισμό του Βέλου, η ολοκλήρωση του γηπέδου στο Ζευγολατιό, ο ηλεκτροφωτισμός του, τα μικρά
κλειστά γήπεδα τα οποία σκοπεύουμε
να φτιάξουμε. Επίσης, προβλέπονται
να φτιαχτούν κάποια πεζοδρόμια τα
οποία είναι στο Βέλο, να συνεχιστεί το
έργο της ύδρευσης Ζευγολατιού και
Βραχατίου και κάποιες μελέτες αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων.
Η χρονιά 2015 είναι μία χρονιά
στοίχημα και για τις τεχνικές υπηρεσίες και για εμάς τους αιρετούς είπε καταλήγοντας ο Αννίβας Παπακυριάκος,
αφού όπως υπογράμμισε το τεχνικό
πρόγραμμα του 2015 είναι ένα δυνατό πρόγραμμα που αν υλοποιηθεί όλο
μέσα στη χρονιά θα έχει γίνει μια πολύ
σημαντική δουλειά.

Η ανάλυση του
αντιδημάρχου
Το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών
Υπηρεσιών, Λάμπης
Τανισχίδης, ο οποίος έκανε μία ευρεία
ανάλυση του Τεχνικού
Προγράμματος.
Ξεκινώντας από τα συνεχιζόμενα έργα ο κ. Τανισχίδης αναφέρθηκε αναλυτικά σε κάθε έργο, σε ποιο
στάδιο βρίσκεται και ποιο είναι το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
Εξηγώντας τον γενικό τίτλο «Έργα
αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόχας» ο αντιδήμαρχος εξήγησε πώς
αφορά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γ.
Τριαντάφυλλος» στο Βραχάτι όπου
έχουν προβλεφθεί δύο γήπεδα τένις,
ένα μπάσκετ και ένα βόλεϊ, υπαίθρια,
με μικρές κερκίδες, με φωτισμό. Επίσης, αφορά στην τοποθέτηση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο
Ζευγολατιού. Ενώ στο γενικό τίτλο
«Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων
Δ.Ε. Βέλου» συμπεριλαμβάνονται
το γήπεδο της Πουλίτσας και ο ηλεκτροφωτισμός του σταδίου στο Βέλο.
Αναφέρθηκε επίσης στην γεώτρηση
του Ελληνοχωρίου που έγινε διαγω-

νισμός και το πήρε μια εταιρεία από τη
Θεσσαλονίκη με 11% έκπτωση, αλλά
και στην αποτύπωση των γεωτρήσεων του δήμου ώστε να ξεκαθαρίσει το
τοπίο σχετικά με τις γεωτρήσεις που
ανήκουν στο δήμο.
Στα καινούργια έργα στάθηκε στο
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Ζευγολατιού, όπου θα διατεθεί το ποσό
των 12.600 ευρώ για να φωτιστούν
κεντρικά σημεία, στα έργα αποστράγγισης ομβρίων στο Κοκκώνι και στη
Νεράντζα, αλλά και στην πλατεία της
Ευαγγελίστριας για την οποία θα διατεθεί ποσό 60.000 ευρώ, ώστε να
διαμορφωθεί και να γίνει ασφαλής και
προσβάσιμη στους κατοίκους.

Θανάσης Μανάβης: Φτωχό
το τεχνικό πρόγραμμα
Αναλυτικότατο αλλά
φτωχό, χαρακτήρισε
ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου
Βέλου-Βόχας. Το θεωρώ ελλιπές, επεσήμανε, αλλά αφού οι
πρόεδροι τα ζήτησαν, πάει να πει ότι
ξέρουν κάτι καλύτερο από μας. Θεωρώ όμως ότι είναι μηδαμινά τα ποσά,
κατέληξε.
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Νίκος Τσίτουρας: 12.600 €
για το Ζευγολατιό είναι λίγα!
Ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης
Νίκος Τσίτουρας συνεχάρη τη δημοτική
αρχή για την έκπτωση
του 53% που πήρε για
τα αθλητικά έργα. Συνεχίζοντας επεσήμανε πώς η έκπτωση για την γεώτρηση του Ελληνοχωρίου είναι μόλις
5% όπως προκύπτει από τα ποσά που
εμφανίζονται, και όχι 11%. Κι αυτό
όπως υπογράμμισε, είναι ένα πολύ
μικρό ποσοστό.
Στη συνέχεια στάθηκε στο ποσό που
προβλέπεται για την Δ.Κ. Ζευγολατιού
και τόνισε με έμφαση πώς το ποσό που
προβλέπεται (12.600 ευρώ) είναι πολύ
μικρό. «Η αγροτική οδοποιία του Ζευγολατιού είναι τεράστια», επεσήμανε
«έχει τεράστια αγροτική γη και αυτό το
ποσό δεν αντιστοιχεί σε τίποτα. Όταν
στα άλλα μικρά χωριά δίνουν 12.600
και μπορούν να βολευτούν, τι θα κάνουμε μ’ αυτά στο Ζευγολατιό; Είναι
η μεγαλύτερη Δ.Κ. σε καλλιεργήσιμη
έκταση στην Ελλάδα. Τι μπορούμε να
κάνουμε. Όλοι οι δρόμοι του Ζευγολατιού είναι χώμα και πρέπει κάθε χρόνο
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γιάννη και τις διαμαρτυρίες του Ν. Τσίτουρα
φίστηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό ΠρόγραμΘανάσης Μανάβης, αλλά το ψήφισε.

φτει λίγη άμμος, ή λίγο λάδι που
ε παλιά για να μην σκονίζεται
οβαθμίζεται το προϊόν. Αυτά είγα ανάπτυξης», τόνισε με έμφαεν ξέρω το τοπικό συμβούλιο τι
. Είναι ελάχιστα τα λεφτά! Και σας
α να το κοιτάξετε!», κατέληξε.

νίδας Στεργιόπουλος:
πλάσιο το κόστος
γεώτρησης

Τις ενστάσεις του
κατέθεσε και ο επικεφαλής της Ενωτικής
Ριζοσπαστικής Παράταξης Λεωνίδας Στεργιόπουλος για τη γεώτου Ελληνοχωρίου. Τόνισε ότι
τος της είναι 10πλάσιο από μια
ηση που θα έκανε ένας ιδιώτης.
ϊστάμενος των Τεχνικών Υπην εξήγησε γιατί παρουσιάζεται
η απόκλιση στις τιμές μεταξύ
ίου και ιδιωτικού έργου, αφού
ς είναι καθορισμένες από το ελδημόσιο.

γος Καραφωτιάς:
κημένος
γροτικός κόσμος

Ο Γιώργος Καραφωτιάς στην παρέμβασή
του αναφέρθηκε κατ’
αρχήν στις δύο μελέτες
που αφορούν τον κόμβο στην Γράνα Ζευγοκαι την σύνδεση του Κλειστού
στηρίου με την Π.Ε.Ο. ζητώντας
ρινήσεις για το αν αυτές οι μεέχουν ξαναπληρωθεί από την
ούμενη δημοτική αρχή. Ο δής και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
βαιώσαν ότι αυτό δε συμβαίνει.
υθυνόμενος ο δημοτικός σύμς της αντιπολίτευσης στον
ρο του Σουληναρίου, τον ρών θεωρεί σημαντικό να γίνουν
βάσεις στην κοίτη του ποταμού
τη. Στην συνέχεια ανέπτυξε την
σή του για το έργο που πρέπει
ει, η οποία έγινε δεκτή από τη
κή αρχή.
ώργος Καραφωτιάς συνέχισε
ποθέτησή του απευθυνόμενος
αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρε«θεωρώ ότι έχετε αδικήσει τον
κό κόσμο κ. Τανισχίδη. Δεν είδα
νά ούτε 100 μέτρα τσιμενταύ», είπε χαρακτηριστικά. «Πολύ
τικό κομμάτι για τον αγροτικό
, σε έναν δήμο που είναι το
γρότες» συνέχισε «λύνει πολλά

προβλήματα ένας τσιμενταύλακας και
είναι ένα έργο με τσιμενταύλακες το
οποίο έχει γίνει και δεν έχει πληρωθεί», επεσήμανε. Συνεχίζοντας, σημείωσε πώς «οι χαλικοστρώσεις είναι
δώρον άδωρον. Λύνει το πρόβλημα
για μια χρονιά» είπε χαρακτηριστικά,
ενώ απευθυνόμενος προς τον δήμαρχο επεσήμανε πώς «αυτά τα 12.600 €
που θα ρίξεις σε κάθε χωριό σε τρία
χρόνια, μέσα στη θητεία σου, θα το
ξαναφτιάξεις και μπορεί να το ξαναφτιάξεις και τρίτη φορά μέσα στη
θητεία σου». Ο δήμαρχος συμφώνησε μαζί του αλλά τόνισε πώς αυτές
οι χαλικοστρώσεις λύνουν έκτακτα
προβλήματα που προκύπτουν από
βροχοπτώσεις και άλλες καταστροφές του αγροτικού δικτύου. Παρόλα
αυτά ο Γιώργος Καραφωτιάς κατέληξε λέγοντας ότι «όσο μπορούμε να
λύνουμε κάτι μόνιμα. Σε κάθε χωριό
να δίνουμε μια μόνιμη λύση».
Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε
στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και επεσήμανε
πώς έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί περισσότερο και το τεχνικό πρόγραμμα
να περιλαμβάνει περισσότερα έργα.
Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «πάω
στο Κιάτο και βλέπω ‘αυτό το έργο
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ’ πάω
στην Κόρινθο και βλέπω ‘αυτό το
έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ’
και στον δήμο μας δεν υπάρχει ούτε
μια πινακιδούλα που λέει για ΕΣΠΑ».
Ο δήμαρχος απάντησε πως τα έργα
που τρέχουν στους όμορους δήμους
είναι έργα που τα είχαν πάρει πριν το
2011. Εμείς δεν είχαμε καμία μελέτη
να τρέξουμε, πλην της προγραμματικής σύμβασης με την Κόρινθο για το
αποχετευτικό. Το 2011-2013 λόγω
της κρίσης πάγωσαν όλα, συνέχισε ο
δήμαρχος, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως οι μεγαλύτερες πόλεις έχουν
αβαντάζ στο ΕΣΠΑ.
«Για παράδειγμα», είπε «εμείς
έχουμε ετοιμάσει αντιπλημμυρική μελέτη 2,5 εκατομμύρια για να σώσουμε
Κοκκώνι, Πουλίτσα, Ευαγγελίστρια,
Κρήνες. Αν ανοίξει το τομεακό ‘αντιπλημμυρικά’ στο ΕΣΠΑ και εντάξουμε
τη μελέτη μας και καταθέσει παράλληλα για παράδειγμα και ο δήμος Ιλίου, τι πιστεύετε ότι θα γίνει; Δεν είναι
εύκολα τα πράγματα», κατέληξε με
νόημα.
Τελικά το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία αφού οι Τσίτουρας-Βουδούρης, Καραφωτιάς και
Γκατζογιάννης ψήφισαν αρνητικά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015
Στις παρενθέσεις τα προϋπολογισθέντα ποσά (υπόλοιπα ή νέα) για κάθε έργο

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έργα Δημοτικών Κτιρίων T.K. Ταρσινών (12.600,00)
Έργα Δημοτικών Κτιρίων T.K. Μπολατίου (12.312,13)
Έργα Δημοτικών Κτιρίων T.K. Βοχαϊκού (6.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έργα Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου (54.862,69)
Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βόχας (200.000,00)
Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βέλου (100.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ενοποίηση Δικτύων Ύδρευσης Βραχατίου-Ζευγολατιού
(131.892,29)
Ανόρυξη γεώτρησης Ελληνοχωρίου (56.580,00)
Έργα συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βέλου (12.600,00)
Μελέτη αποτύπωσης εκτάσεων γεωτρήσεων του Δήμου
(18.200,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (18.458,18)
Μελέτη πολεοδόμησης περιοχής (E1γ) του ΓΠΣ Δ.Ε. Βέλου
(8.156,40)
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ανατολική είσοδο Δήμου
(15.474,63)
Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης του γηπέδου «Γ. Τριαντάφυλλος» με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών (15.474,63)
Έργο ανάπλασης πεζοδρομίων Δήμου (200.000,00)
Έργα Δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ (117.999,60)
Έργα Δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ (121.797,53)
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου (18.500,00)
Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Ζευγολατιού (12.600,00)
Έργα Αγροτικής Οδοποιίας T.K. Στιμάγκας (45.000,00)
Έργα Αγροτικής Οδοποιίας T.K. Ελληνοχωρίου (12.600,00)
Έργα Αγροτικής Οδοποιίας T.K. Σουληναρίου (7.019,97)
Έργα Αγροτικής Οδοποιίας T.K. Κρηνών (12.600,00)
Έργα Αγροτικής Οδοποιίας T.K. Χαλκείου (12.600,00)
Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την εκπόνηση μελετών
έργων υποδομής στις Δ.Κ. Ζευγολατιού και Βραχατίου (18.200,00)
Έργα αντιστήριξης Καλεντζίου (37.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στα πλαίσια του
ΓΠΣ Δ.Ε. Βόχας (15.000,00)
Μελέτη κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
• Κρηνών-Κοκκωνίου (5.412,00)
• Βραχατίου-Βοχαϊκού (13.530,00)
• Πουλίτσας-Νεράντζας-Ευαγγελίστριας-Μπολατίου(13.530,00)
• Καλεντζίου, Χαλκείου, Σουληναρίου, Ταρσινών, Ελληνοχωρίου,
Στιμάγκας, Σαϊτέικων (10.880,00)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έργα επισκευής σχολείων Ζευγολατιού (2.450,00)
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Βραχατίου (6.300,00)
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιοχής Βέλου (6.300,00)
Μελέτη αποτύπωσης ρέματος «Ζαπάντη» (10.000,00)
Επούλωση λάκκων Δήμου (47.460,55)
Έργα παιδικών χαρών Τ.Κ. Νεράντζας (12.600,00)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.421.990,60

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έργα δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ (6.300,00)
Έργα δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ (6.300,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Ζευγολατιού
(12.600,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Αξιοποίηση γεώτρησης Ελληνοχωρίου
(30.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έργα αγροτικής οδοποιίας T.K. Ζευγολατιού
(12.600,00)
Έργα αγροτικής οδοποιίας T.K. Στιμάγκας
(12.600,00)
Έργα δημοτικής οδοποιίας Δ.Κ. Βέλου
(60.000,00)
Έργα αγροτικής οδοποιίας T.K. Ταρσινών
(12.600,00)
Έργα αγροτικής οδοποιίας T.K. Κρηνών
(12.600,00)
Έργα αγροτικής οδοποιίας T.K. Βοχαϊκού
(12.600,00)
Έργα αγροτικής οδοποιίας T.K. Μπολατίου
(12.600,00)
Έργα αποστράγγισης όμβριων Τ.Κ. Κοκκωνίου
(12.600,00)
Έργα αποστράγγισης όμβριων T.K. Νεράντζας
(12.600,00)
Έργα περίφραξης κοινόχρηστου χώρου Τ.Κ.
Πουλίτσας (12.600,00)
Έργα Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ Ευαγγελίστριας
(5.000,00)
Έργα πλατείας T.K. Ευαγγελίστριας (60.000,00)
Έργα διαμόρφωσης πλατείας T.K. Χαλκείου
(30.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Έργα νεκροταφείου T.K. Σουληναρίου (12.600,00)
Έργα νεκροταφείων Δήμου (πλήν ΤΚ Σουληναρίου) (7.200,00)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έργα σχολικών κτιρίων Δήμου (33.200,00)
Μελέτη οριοθέτησης ποταμού «Ζαπάντη» εντός
ορίων οικισμού Βραχατίου (18.250,00)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κόμβων στην είσοδο Δήμου
Βέλου-Βόχας (3.000,00)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων
υποδομής στις Δ.Κ. Ζευγολατιού και Δ.Κ. Βραχατίου (2.000,00)
Έργα περίφραξης χώρων εγκαταστάσεων και
κοινόχρηστων χώρων Δήμου (4.000,00)
Μελέτη σχεδίου δράσης αειφόρου (βιώσιμης)
ενέργειας για Δημοτικά και Σχολικά κτίρια Δήμου
(8.000,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: 411.850,00

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

Λαζανά 151,
Παραλία Βραχατίου

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

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
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

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

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!

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

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

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Για προένταξη
το αποχετευτικό
Κοκκωνίου-Νεράντζας

Για το γήπεδο του Ζευγολατιού εξασφαλίστηκαν 100.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, του Υπουργείου Αθλητισμού για
κατασκευή WC και κερκίδων και ήδη έχουν
γίνει οι μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες,
ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος στο τελευταίο συμβούλιο. Το πρόγραμμα
της χρηματοδότησης αφορά κάποια χρήματα να
δοθούν μέσα στο 2014, κάποια μέσα στο 2015
και στο 2016 το μεγαλύτερο ποσό (86.000).
Γίνονται όμως συζητήσεις τα χρήματα του 2016
να περάσουν στο 2015, κατέληξε.

Υγρασίες και λακούβες
Στις λακούβες που έχουν προκύψει από το
έργο σύνδεσης ύδρευσης του Ζευγολατιού με
το Βραχάτι αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λάμπης Τανισχίδης. Ενημέρωσε το
συμβούλιο ότι ο εργολάβος επισκέφτηκε το
έργο και είδε την κατάσταση αλλά η αυξημένη
υγρασία λόγω των καιρικών συνθηκών δεν
επιτρέπει να πέσει πίσσα. Υποσχέθηκε όμως ότι
όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν αυτό
θα γίνει αμέσως.

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

Μετακινείται λόγω εορτών η μέρα της λαϊκής
αγοράς στο Βέλο και το Ζευγολατιό. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 28
Δεκεμβρίου θα γίνουν οι λαϊκές στο Βέλο.
Μάλιστα συζητείται να γίνει στο χώρο του
«Χωριού του Άη Βασίλη» και θα λειτουργεί από
τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
Στο Ζευγολατιό θα γίνουν Τετάρτη 24
Δεκεμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων)
και Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Για το θέμα
της καθαριότητας τις μέρες της Κυριακής οι
πωλητές της λαϊκής αγοράς έχουν δεσμευθεί
να καθαρίσουν μόνοι τους.

Εισαγωγή κακίας...
Το μόνο κακό που έγινε με το «Χριστουγεννιάτικο
Χωριό» είναι ότι κάναμε εισαγωγή κακίας και
γελοιότητας από την Κόρινθο. Κάποια σάιτ που
στήριζαν τον Αλέκο Πνευματικό έχουν «φλιπάρει» γιατί δεν έγινε στην Κόρινθο. Αυτά είπε ο
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος στο δημοτικό
συμβούλιο σχετικά με τα δημοσιεύματα που
αφορούν το "Χωριό του Αη Βασίλη".

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

100.000 € για το γήπεδο

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου που έγινε η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας για το Τεχνικό Πρόγραμμα, ήρθε ως προ
ημερησίας θέμα για το «Δίκτυο Αποχέτευσης
Ακαθάρτων Παραλιακής Ζώνης δήμου Βέλου-Βόχας (παραλιακή ζώνη Κοκκωνίου-Νεράντζας)». Όπως εξήγησε ο πρόεδρος Γιώργος
Πρεδάρης το πρωί της ίδιας μέρας το υπουργείο ΠΕΚΑ ζήτησε από το δήμο να πάρει μια
απόφαση για «να γίνει η προένταξη του έργου
και για να προχωρήσει το έργο». Ο δήμαρχος
Αννίβας Παπακυριάκος που πήρε στη συνέχεια το λόγο είπε πως «τις τελευταίες 15 μέρες υπήρχε πολύ μεγάλη κινητικότητα σε δύο
μεγάλα προγράμματα που προσπαθούμε να
εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Το ένα έχει να κάνει με
την αποχέτευση του Κοκκωνίου – Νεράντζας
και το άλλο με την αποχέτευση Βραχάτι – Ζευγολατιό. Η αποχέτευση Βραχατίου – Ζευγολατιού είναι σε προγραμματική σύμβαση με την
Κόρινθο, με την ΔΕΥΑ Κορίνθου και από ό,τι
φαίνεται θα έχουμε αίσιο τέλος. Από κει και
πέρα όμως έχουμε και το κομμάτι Κοκκώνι –
Νεράντζα, για το οποίο έχω πάει στο ΕΠΕΡΑ
και έχω μιλήσει με τον γενικό γραμματέα τον
κ. Μαμαλούγκα. Υπήρχαν κάποια θέματα από
το Υπουργείο Εσωτερικών τα οποία λύθηκαν.
Το έργο είναι ώριμο είναι ύψους 3.000.000 €
και χρειάζεται μόνο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή πρότασης για
προένταξη. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από
υπόλοιπα του ΕΣΠΑ τα οποία τα διαχειρίζεται
το ΕΠΕΡΑ». «Αυτό που θέλουμε τώρα είναι
μία απόφαση να χαρακτηριστεί το έργο ως
εμπροσθοβαρές» συμπλήρωσε ο πρόεδρος
Γιώργος Πρεδάρης, «δηλαδή, ότι είναι ώριμο
προς υλοποίηση». Όπως ήταν φυσικό εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο.

Αλλάζει η μέρα της λαϊκής
σε Ζευγολατιό και Βέλο

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Χριστιανικό έθιμο ή
ειδωλολατρικό κατάλοιπο;

Γενικά στοιχεία
Τη περίοδο των Χριστουγέννων εορτάζεται η
Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κατ’
επέκταση συνολικά όλες οι εορτές από την ημέρα
της Γεννήσεως μέχρι των Θεοφανείων, γι’ αυτό
και λέγονται «δωδεκαήμερο». Των Χριστουγέννων
προηγείται νηστεία τεσσαράκοντα (40) ημερών,
που αρχίζει από την εορτή του Αγίου Φιλίππου (14
Νοεμβρίου). Στην Ορθόδοξη υμνολογία περιλαμβάνονται λαμπροί ύμνοι για την μεγάλη εορτή από
τους σπουδαιότερους υμνογράφους της Εκκλησίας, όπως του Ρωμανού του Μελωδού, του Ιωάννη
του Δαμασκηνού κ.α.
Η 25η Δεκεμβρίου, ως ημέρα εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου, θεσπίστηκε το 336 – 352 μ. Χ. επί
Πάπα Ρώμης Ιουλίου. Αυτό έγινε κατόπιν έρευνας
στα Αρχεία της Ρώμης για την απογραφή που είχε
γίνει στα χρόνια του Αυγούστου και επιπλέον μετά
από υπολογισμούς – συνδυασμούς διαφόρων χωρίων του Ευαγγελίου, όπου διαπιστώθηκε, όπως
πιστεύεται, τελικώς η ακριβής ημερομηνία της Γεννήσεως του Χριστού.
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων συνοδεύεται
και από ήθη και έθιμα. Όμως με το πέρασμα του
χρόνου πλαισιώθηκε και από ορισμένα, τα οποία
όμως δεν έχουν καμία απολύτως ουσία και σχέση
με την εορτή των Χριστουγέννων. Έχουν όμως λαογραφική αξία. Ένα από αυτά είναι και το γνωστό
Χριστουγεννιάτικο δένδρο.

Η λατρεία των δένδρων
Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου δένδρου
μπορούν να αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά έθιμα
της λατρείας των δένδρων. Ήδη από τους αρχαίους
χρόνους και σε όλες τις θρησκείες υπήρχε η παράδοση να στολίζονται δένδρα ή κομμάτια δένδρων.

Αρχαίοι Έλληνες
Στην Ελλάδα των αρχαίων χρόνων υπήρχε το
έθιμο του στολισμού ενός δέντρου. Το δέντρο όμως
δεν ήταν έλατο, αλλά η Ειρεσιώνη. Η Ειρεσιώνη (είρος = έριον, μαλλίον) ήταν κλάδος αγριελιάς (κότινος) στολισμένος με γιρλάντες από μαλλί λευκό και
κόκκινο, και από τους πρώτους φθινοπωρινούς
καρπούς, όπως καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα κ.α.
Το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» των αρχαίων Ελλήνων αποτελούσε μια έκφραση ευχαριστίας για τη
γονιμότητα του λήξαντος έτους και μια παράκληση
για τη συνέχιση της γονιμότητας και της ευφορίας
κατά το επόμενο έτος. Η ευχαριστία και η παράκληση αυτή ήταν αφιερωμένη στην Αθηνά, τον Απόλλωνα και τις Ώρες (Ευνομία, Δίκη, Ειρήνη).

Βίκινγκς
Το έθιμο του στολισμένου δέντρου (Ειρεσιώνη)
μεταδόθηκε στους βόρειους λαούς από τους Έλληνες ταξιδευτές, οι οποίοι ελλείψει ελαιόδενδρων,
στόλιζαν κλαδιά από τα δέντρα που ευδοκιμούσαν
σε κάθε τόπο. Έτσι, στη βόρεια Ευρώπη, οι Βίκινγκς
χρησιμοποιούσαν το δένδρο στις τελετές τους ως
σύμβολο της αναγέννησης που σηματοδοτούσε το
τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της άνοιξης και
της αναγέννησης της Μητέρας Φύσης.

Ρωμαίοι
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις είναι ένα μίγμα της λατρεί-
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ας του Σατούρνο (Κρόνου) και άλλων δοξασιών
που αναμείχθηκαν με τις χριστιανικές. Υπάρχουν
μαρτυρίες που χρονολογούνται από το 336 μ. Χ. ότι
στις 25 Δεκεμβρίου στη Ρώμη εορτάζονταν τα Σατουρνάλια (Κρόνεια) προς τιμήν του θεού Σατούρνο
(Κρόνου) και οι Ρωμαίοι στόλιζαν διάφορα δένδρα
με στολίδια, όπως καρύδια ή άλλα φαγώσιμα. Οι
ερευνητές πιστεύουν ότι τα Σατουρνάλια (Κρόνεια)
είναι ο πρόδρομος των Χριστουγέννων.

Βυζαντινοί
Το έθιμο του στολισμένου έλατου φαίνεται πώς
από ένα χρονικό σημείο και έπειτα συγκαταλεγόταν
και στα βυζαντινά ήθη και έθιμα.
Ο καθηγητής της Χριστιανικής Αρχαιολογίας Κώστας Καλογύρης υποστήριξε ότι το έθιμο του δένδρου δεν έχει ξένη προέλευση, αλλά ανατολίτικη
(βυζαντινή). Την άποψή του αυτή στηρίζει σε ένα
συριακό κείμενο που υπάρχει σε χειρόγραφο στο
Βρετανικό Μουσείο. Το κείμενο αναφέρεται σε ένα
ναό που έχτισε το 512 ο βυζαντινός αυτοκράτορας
Αναστάσιος Α΄ (419 – 518 μ.Χ.) στα βόρεια της Συρίας και στον οποίο υπήρχαν δύο μεγάλα ορειχάλκινα δένδρα.
Ο πρώτος όμως που σκέφθηκε να στολίσει τα
κλαδιά του έλατου με πολύχρωμα κεριά, άσπρα,
κίτρινα και κόκκινα ήταν ο βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ο Μέθυσος (842 - 867 μ.Χ.). Μια παραμονή Χριστουγέννων διέταξε τους αυλικούς του
να τοποθετήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα
μεγάλο έλατο στην πλατεία του Ταύρου, όπου βρίσκονταν και τα ανάκτορα. Έπειτα ο ίδιος με μια σκαλωσιά κρέμασε στα κλαδιά του δέντρου διάφορα σε
μέγεθος κεριά. Τα κεριά αυτά τα άναψε, τη στιγμή
που σήμαναν οι καμπάνες καλώντας τους πιστούς
στην Εκκλησία. Τα κεριά έμειναν αναμμένα αρκετή
ώρα και ο κόσμος που περνούσε από την πλατεία
του Ταύρου και έβλεπε το φωτισμένο έλατο, υπέθετε ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα θαύμα.
Αυτό άρεσε στο λαό και έτσι τον επόμενο χρόνο αρκετοί άρχοντες του Βυζαντίου επανέλαβαν το
σκηνικό με τη διαφορά ότι αντί να στολίσουν κάποιο
δέντρο του κήπου τους, στόλιζαν τα σπίτια τους. Με

τον καιρό η συνήθεια αυτή εδραιώθηκε τόσο πολύ
στη συνείδηση του λαού, ώστε γενικεύθηκε και
έμεινε σαν έθιμο.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
ακαδημαϊκός Φαίδων Κουκουλές αναφέρει ότι
κατά την εορτή των Χριστουγέννων στο Βυζάντιο
«...κατά διαταγήν του επάρχου της πόλεως, ου
μόνον καθαρισμός των οδών εγένετο, αλλά και
στολισμός διαφόρων στηνομένων στύλων με δενδρολίβανα,κλάδους μύρτου και άνθη εποχής» [Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τ. στ΄, σελ. 152].
Η ανάμνηση του βυζαντινού χριστουγεννιάτικου
στολισμού με στηνόμενους στύλους με δενδρολίβανα επιβίωσε στα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα,
όπου ακούμε: «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψηλή μου
δενδρολιβανιά...».
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στο Βυζάντιο
περιελάμβανε τη φάτνη και τα κάλαντα. Ειδικότερα,
«οι βυζαντινοί κατά την ημέραν των Χριστουγέννων...εσχημάτιζον σπήλαιον και εν αυτώ ετοποθέτουν στρωμνήν εφ’ ής ετοποθέτουν παίδα, τον
Ιησούν παριστάνοντα...» και επιπλέον «οι βυζαντινόπαιδες περιερχόμενοι τας οικίας, από βαθείας
πρωίας μέχρι δείλης οψίας, μετά αυλών και συρίγγων έλεγον τα κάλανδα...» [Φαίδων Κουκουλές,
Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τ. στ΄, σελ. 151
– 152].

Γάλλοι – Άγγλοι – Γερμανοί
Στην Γαλλία, οι Δρυΐδες στόλιζαν χρησιμοποιώντας φρούτα και κεριά τις βελανιδιές προς τιμήν
των θεών τους.
Στην Αγγλία, σύμφωνα με την παράδοση, αυτός
που καθιέρωσε το χριστουγεννιάτικο δένδρο ως
σύμβολο ήταν ο Άγγλος ιερομόναχος Άγιος Βονιφάτιος τον 8ο αιώνα μ. Χ., όπου για να εξαλείψει
την ιερότητα που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη
δρύ (βελανιδιά), έβαλε στη θέση της το έλατο σαν
σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα των Χριστουγέννων. Ο Άγγλος συγγραφέας, Τσάρλς Ντίκενς, σε
διάφορα έργα του και περισσότερο στις χριστουγεννιάτικες ιστορίες του, το προβάλλει σαν βασικό
χριστουγεννιάτικο σύμβολο.
Άλλη παράδοση θέλει τον Μαρτίνο Λούθηρο
(ιδρυτή του Προτεσταντισμού) να είναι εισηγητής
του Χριστουγεννιάτικου δένδρου. Την ιδέα αυτή
την εμπνεύσθηκε ο Λούθηρος, όταν έκανε ένα
βράδυ περίπατο σ’ ένα χιονισμένο δάσος, κάτω από
αστροφωτισμένο ουρανό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, έκανε την κατασκευή του, η οποία περιελάμβανε ένα κομμάτι δένδρου με βαμβάκι και κεράκια
στις άκρες των κλώνων του.

Ιστορία του Χριστουγεννιάτικου δένδρου
Ο πρόδρομος του Χριστουγεννιάτικου δένδρου
στην Ελλάδα είναι το παραδοσιακό χριστόξυλο ή
Δωδεκαμερίτης ή Σκαρκάνζαλος. Αυτό το συναντάμε κυρίως στα χωριά της Βορείου Ελλάδας.
Κάθε Χριστούγεννα έβαζαν ένα μεγάλο κού-

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

Περιβάλλον 13
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αναμφίβολα το έθιμο του στολισμένου
δένδρου έλκει την καταγωγή του από τα πανάρχαια χρόνια, πρό Χριστού, αποτελώντας
ουσιαστικά το επίκεντρο ορισμένων μαγικολατρευτικών ή παγανιστικών τελετουργιών
διαφόρων λαών. Είναι ένα από τα σύμβολα
εκείνα που εμπεριέχουν τον «φετιχισμό», δηλαδή τη λατρεία σαν θεού ενός πράγματος.
Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο δεν έχει καμία
απολύτως σχέση με τον Χριστιανισμό και τα
Χριστούγεννα ειδικότερα.
Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση χριστιανικό ή ορθότερα ελληνορθόδοξο έθιμο, αλλά
ειδωλολατρικό (παγανιστικό), που δεν εξυπηρετεί πνευματικούς στόχους και σκοπούς,
αλλά καθαρά εμπορικούς – υλιστικούς.
Είναι γνωστό σε όλους μας άλλωστε ότι
στην Αμερική ειδικά, αλλά και σε άλλα μέρη,
συντηρούνται ολόκληρα πάρκα – φυτώρια με
έλατα για τις εμπορικές ανάγκες των Χριστουγέννων.
Επομένως, ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι
καλό θα είναι να προσηλωθούμε στις δικές
μας ρίζες, στα δικά μας ήθη και έθιμα με τα
αντίστοιχα σύμβολα που τα συνοδεύουν, στις
δικές μας παραδόσεις, όπως ο παραδοσιακός στολισμός της Φάτνης, ως ανάμνησης
ιστορικοθρησκευτικής του λαμπρότατου κοσμοϊστορικού γεγονότος της Γεννήσεως του
Σωτήρος μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
του νησιώτικου εθίμου του στολισμού του καραβιού, το οποίο είναι και ένας συμβολισμός
της Εκκλησίας κ.α.
[*] πρώτη δημοσίευση Εφημερίδα Γνώμη
Πολιτών αριθ. φύλλου 16, 21 Δεκεμβρίου 2012.

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

Στην καθημερινότητα μας, πιστεύουμε ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», στις επιχειρήσεις και το εμπόριο όμως, «η αρχή
μπορεί να είναι μια δοκιμή της ποιότητας του προϊόντος και της
συνέπειας του νέου συνεργάτη στα συμφωνηθέντα.»
Ή έτσι ή αλλιώς, η αρχή έχει γίνει και με την επανάληψη των
εξαγωγών της, η ECORAP Α.Ε. δείχνει να έχει καταφέρει πλέον να
διεισδύει στους πολύ δύσκολους δρόμους των χωρών της Μέσης
Ανατολής και να κατέχει πλέον τις διαδικασίες, τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Παγκόσμιου Εμπορίου και να καταλαμβάνει
έτσι τη θέση της, στο χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων,
στη χώρα μας.
Περίπου 40 κοντέινερ φορτώθηκαν το τελευταίο διάστημα από
τις εγκαταστάσεις της ECORAP A.E. στο Μπολάτι Κορινθίας, με κατεύθυνση το λιμάνι του Πειραιά. Η πρόσφατη συνεργασία με Ολλανδική εταιρεία συνεχίστηκε με την αποστολή χαρτιού (χαρτόνι
και ανάμεικτο χαρτί) στην Ινδονησία και σε άλλες χώρες της Μέσης
Ανατολής. Η περσινή συνεργασία μέσω Ισπανού αντιπροσώπου,
συνεχίστηκε με φόρτωση των αγροτικών πλαστικών φιλμ από
καλλιέργειες σουλτανίνας, με προορισμό τώρα την Μαλαισία.
Μια νέα συνεργασία με Ρουμάνο αντιπρόσωπο κινέζικης εταιρείας, έδωσε τη δυνατότητα φόρτωσης δύο κοντέινερ με πλαστικά
από σακιά και big-bag. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Ελλάδα υπήρχε ένα εργοστάσιο στα Φίχτια Αργολίδας, που μπορούσε να τα επεξεργαστεί, το οποίο όμως, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια σταμάτησε
να δουλεύει και υπήρξε πρόβλημα διάθεσης αυτού του είδους των
πλαστικών, που ανακτώνται από το ΚΔΑΥ.
«Η προσπάθειά μας είναι να καταφέρουμε και την εξαγωγή των
τετραπάκ (κουτιά από αναψυκτικά, γάλα κτλ), που είναι και αυτό
ένα δύσκολο προϊόν και δεν υπάρχει εργοστάσιο στην Ελλάδα να
μπορεί να το διαχειριστεί», δήλωσε ο Δημήτρης Ραψωματιώτης,
«και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε πριν βγει ο χρόνος».
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Συμπέρασμα

Η ECORAP AE στους δύσκολους
δρόμους του Παγκόσμιου εμπορίου και
της Μέσης Ανατολής
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Χριστουγέννων, καθώς το θεωρούσαν παγανιστικό έθιμο. Αυτό θα γίνει μετά το 1840
όπου η Αμερικάνικη κοινότητα θα αρχίσει να
δέχεται το δένδρο ως σύμβολο της γιορτής. Τα
στολίδια του θα είναι κυρίως φρούτα, καρύδια, ζαχαρωτά και άλλα φαγώσιμα.
Το 1882 στολίστηκε στην Νέα Υόρκη, στο
σπίτι του Έντουαρντ Τζόνσον (συνάδελφου
του εφευρέτη του ηλεκτρισμού Τόμας Έντισον), το πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δένδρο του κόσμου.
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τσουρο από άγρια κερασιά, πεύκο ή ελιά στο
τζάκι, όπου θα έκαιγε για όλο το 12ήμερο των
εορτών, από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα.
Το Χριστόξυλο, σύμφωνα με τις αντιλήψεις,
καθαρίζει την παλιά καπνιά του τζακιού και
φέρνει την καλοτυχία. Προστατεύει κυρίως το
σπίτι από τους Καλικάντζαρους.
Η πρώτη εμφάνισή του στον ελλαδικό χώρο
σημειώθηκε το 1833. Το έφερε ο Όθωνας και
η Βαυαρική δυναστεία ως Γερμανικό έθιμο και
το πρώτο έλατο στολίστηκε στα ανάκτορα του
Ναυπλίου το 1833. Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο άρχισε να καθιερώνεται σε όλα τα ελληνικά σπίτια από το 1950 και μετά.
Ο χαρακτηρισμός του ως γερμανικό έθιμο
όμως είναι αυθαίρετος, καθώς οι μαρτυρίες
που έχουμε, σύμφωνα με τα χειρόγραφα κείμενα, δείχνουν ότι η ύπαρξη του δένδρου ως
εορταστικό σύμβολο χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η λατρεία και ο στολισμός του δένδρου
έρχεται από την αρχαιότητα, στη λατρεία της
Κυβέλης στην Φρυγία, όπως άλλωστε αναφέρει ο Π. Λεκατσάς.
Το 1650 υπάρχει μια αναφορά για χριστουγεννιάτικο δένδρο που στήθηκε στο Στρασβούργο και ήταν στολισμένο με τριαντάφυλλα από χρωματιστά χαρτάκια, γλυκίσματα και
ζαχαρένια ανθρωπάκια.
Άλλες πάλι πηγές μας πληροφορούν ότι εμφανίστηκε το 1539 στην Αλσατία, το 1600 στο
Ελσάς, το 1640 στο Στρασβούργο. Επεκτάθηκε
στην Αυστροουγγαρία, στην Γαλλία, στις Βρυξέλες και από εκεί στην Αγγλία. Νωρίτερα είχε
εισαχθεί ως έθιμο στην Πετρούπολη και κατά
τα τέλη του ΙΗ΄ αιώνα σε Δανία, Νορβηγία
και Σουηδία.Φαίνεται πώς οι Γερμανοί ήταν οι
πρώτοι οι οποίοι έβαλαν το Χριστουγεννιάτικο
δένδρο σπίτι τους. Το διακοσμούσαν με καρύδια, μπισκότα και κάθε είδους φαγώσιμα και
κεριά, θέλοντας να συμβολίσουν τα θεία δώρα
που έκαναν οι Μάγοι στον νεογέννητο Χριστό.
Το 1830 Γερμανοί μετανάστες εισήγαγαν
το Χριστουγεννιάτικο δένδρο στην Αμερική
και στις αποικίες που κατοίκησαν. Την πρώτη
μαρτυρία δημοσίας εμφάνισης δένδρου την
έχουμε στην Πενσυλβανία των Η.Π.Α., όπου
υπήρχαν πολλοί Γερμανοί μετανάστες. Οι άλλες εθνότητες δεν το δέχονταν ως σύμβολο
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ΚΥΨΕΛΟΣ – Α.Ο.Ζευγολατιου 0-1

Ελλασ βελου - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2-1

Έπιασε κορυφή ο ΑΟΖ!
Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με μια
εκτέλεση φάουλ, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος
έδωσε τη νίκη στον ΑΟ Ζευγολατιού με 0-1 επί
Κύψελου, δίνοντας μάλιστα την ευκαιρία στην
ομάδα του να απολαμβάνει την κορυφή, όπου
και «συγκατοικεί» με την Κόρινθο 2006.
Γενικά οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στον
αγώνα ήταν από στημένες φάσεις, με τον Κύψελο να έχει και δοκάρι στο 1ο ημίχρονο με σουτ
του Κυρέζη.
Οι παίκτες του Γιώργου Ηλία έφτασαν κοντά
στο γκολ με τους Κονιδάρη και Δαμαλά, ενώ από
την άλλη πλευρά οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με
τους Μυργιώτη κυρίως και Δημήτρη Βελέντζα.
Και ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα πήγαινε
στο 0-0, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, που είχε
περάσει στο ματς ως αλλαγή, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του
Ντάση, που δεν έκανε καλό υπολογισμό και διαμόρφωσε το τελικό 0-1, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από πλευράς Ζευγολατιού.
ΚΥΨΕΛΟΣ: Ντάσης, Στεργίου, Ρουσλά, Κυρέζης, Παππάς Γ., Μαλαχάτης, Ασλάνογλου, Αμπαδιωτάκης Κ., Κονιδάρης, Δαμαλάς, Κολλιάκος
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Βελέντζας
Δ., Σπυρόπουλος, Ντόκο, Αντωνόπουλος Χ.,
Παπαϊωάννου, Μιχαλόπουλος, Πετρόπουλος,
Λούβρης, Μπούκης, Μυργιώτης
Έπαιξαν και οι: Ραπουσάι, Αντωνόπουλος Π.,
Παληός .

Μεγάλη νίκη για την Ελλάδα Βέλου

Κάνοντας πολύ καλή εμφάνιση, η Ελλάς Βέλου
επιβλήθηκε 2-1 της Κορίνθου και έφτασε τους
17 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Α1 Κορινθίας,
με την "Μπάρτσα" να μένει στους 21.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς και αν ήταν πιο προσεκτικοί,
θα μπορούσαν να «καθαρίσουν» πιο νωρίς τον
αγώνα.
Στο α’ μέρος η ομάδα του Βέλου είχε την απόλυτη υπεροχή, με τον Μαρτίνο να είναι ο κινητήριος μοχλός, ενώ ο Λέντερης δημιούργησε
αρκετά προβλήματα.
Ο Παναγιωτόπουλος πάντως αντέδρασε σωστά στα σουτ των Μαρτίνου και Λέντερη, απομακρύνοντας την μπάλα, κρατώντας το 0-0 στο
1ο ημίχρονο.
Στην επανάληψη και πιο συγκεκριμένα στο
52’, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όταν ο Μαρτίνος βρήκε υπέροχα τον Λέντερη, αυτός έκανε
το σουτ, η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Παναγιωτόπουλου και στην επαναφορά ο Ρούπας την
έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.
Στη συνέχεια οι Ρούπας και Κλαδάκης απέτυχαν να σκοράρουν, στέλνοντας την μπάλα άουτ,
με την Κόρινθο να απειλεί με σουτ του Δελάρδα,
που έφυγε αρκετά άουτ.
Στο 70’ όμως ήρθε η ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Φραγκάκης έκλεψε την
μπάλα, τροφοδότησε τον Καρβούνη και αυτός

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. - ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 2-0

Δίκαιη ήττα για τον Άρη!
Μια πολύ σπουδαία νίκη πήρε η Προοδευτική
Περιγιαλίου, η οποία επιβλήθηκε 2-0 στο ντέρμπι
του Άρη Βοχαϊκού, έφτασε τους 18 βαθμούς.
Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το 1-0 στο 28’ με υπέροχο σουτ του Ρουτσάι, και το τελικό 2-0 στο 65’
όταν ο Λαζαρίδης εκμεταλλεύθηκε γύρισμα του
Σαζακλή.

Ανακοίνωση του Άρη Βοχαϊκού
Η διοίκηση της ομάδας του Αρη Βοχαικου
θέλει να ευχαριστήσει την αντίστοιχη ομάδα της
Προοδευτικής Περιγιαλίου για την άψογη φιλοξενία στον σημερινό αγώνα και υπόσχεται ανάλογη στον επαναληπτικό γύρο.
Επίσης ευχαριστεί το διαιτητικό τρίο για την
πολύ καλή διαιτησία και οποίο λάθος μπορεί να
έγινε εις βάρος μας είναι στα πλαίσια του ανθρώπινου λάθους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
2. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
3. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
4. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΑΓ
9
9
9
9

ΝΙ Η
8 10
7 02
6 21
6 12

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ.
ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ
Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ
Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ
ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
4
2
2
1
2
1

03
04
14
16
07
26
07
08

18
15
13
7
6
5
4
3

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

ΑΓ Ν
11 7
11 8
11 7
11 6
11 7
11 5
11 5
11 5
11 4
11 5
11 4
11 3
11 3
11 3
11 1
11 1

Ι
3
0
0
3
0
2
2
2
3
0
2
2
2
1
4
2

Η
1
3
4
2
4
4
4
4
4
6
5
6
6
7
6
8

Β
24
24
21
21
21
17
17
17
15
15
14
11
11
10
7
5

Επόμενη αγωνιστική
20/12/14 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ -ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ -ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΛΟΠΑΣ -ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ-ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ

Επόμενη αγωνιστική

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06 -ΤΕΝΕΑΤΗΣ

21/12/14 ώρα 11.00 το πρωί
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ -ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤΟΥ -ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
ώρα 3.00 το μεσημέρι

Β
25
21
20
19

πλάσαρε εύστοχα τον Κουρούμαλη, για το 1-1.
Η Ελλάς Βέλου πίεσε στη συνέχεια, στο 74’
ο Παναγιωτόπουλος είπε «όχι» σε φάουλ του
Μαρτίνοτ, δεν τα κατάφερε όμως και στο 77’
όταν ο Αράπι γύρισε στον Λέντερη και αυτός από
κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-1
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ: Κουρούμαλης, Γιακούπι, Σάνι,
Σαββίδης, Νάκος, Ρούπας, Μαρτίνος, Δελής (83’
Αναστασιάδης), Κλαδάκης, Αράπι, Λέντερης (89’
Κακαβελάκης)
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Παναγιωτόπουλος, Αυγέρης,
Χρυσίνης, Δελάρδας, Μπέλλης (66’ Μαυρέλης
Γ.), Λέκκας, Ευθυμίου, Λίμα, Πέδρο (56’ Φραγκάκης), Δήμας
Πηγή: www.apopsi24.gr

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ

Ν.ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ - ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ -ΑΠΕΣΣΑΣ
Πηγή: www.apopsi24.gr, epskor.gr

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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Γιατί η Πληροφορική είναι
εφόδιο ζωής και καριέρας...
Η ραγδαία εξάπλωση των Η/Υ ευνοεί τα άτομα που έχουν την απαιτούμενη γνώση για να τους
χειριστούν αποτελεσματικά. Σταδιακά πλέον αυΚαθηγήτρια
ξάνονται οι απαιτήσεις στις θέσεις εργασίας που
πληροφορικής
απευθύνονται σε βασικούς ή επιδέξιους χρήστες
Ιδιοκτήτρια Κέντρου υπολογιστών, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται
να διαφοροποιηθεί αισθητά και ο ρυθμός απορΠληροφορικής
ρόφησης των τεχνολογικά «εγγράμματων» έναντι
Top Computer
των «παραδοσιακών» επαγγελματιών. Αλλά και οι
School
ιδιώτες -ανεξαρτήτως απασχόλησης- θα βρεθούν
Λέχαιο Κορινθίας
τα επόμενα χρόνια αντιμέτωποι με την Τεχνολογία.
Εμπόριο, σπουδές, αλληλογραφία, συναλλαγές με
δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να διεκπεραιώνονται μέσω υπολογιστών (e-mail, e-commerce, e-government,
e-banking, e-learning κ.α.), με στόχο στο προσεχές μέλλον να καθιερωθεί η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών.
Ο ρυθμός ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και ΕπικοινωΓράφει η
Ελένη Α. Πλατή

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας

νιών λοιπόν επιβάλλει την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού,
εργατικού και μη, αφού οι Η/Υ έχουν πλέον αναδειχθεί σε εργαλείο
ζωής. Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται πια ενώπιον ριζικών αλλαγών. Οι θεμελιώδεις δομές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
μεταβάλλονται ραγδαία από την ανάπτυξη της Τεχνολογίας και της
Πληροφορικής. Κι αυτό…, γιατί η επανάσταση της νέας Τεχνολογίας
ισοδυναμεί στην ουσία με την επανάσταση στην επικοινωνία και στην
ανθρώπινη παραγωγικότητα. Βασικό όργανο επικοινωνίας και αποτελεσματικότητας στη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα
που διαμορφώνεται καθίσταται πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Γι
αυτό τα σημερινά παιδιά, είναι σκόπιμο να αρπάξουν την ευκαιρία από
νωρίς και να μάθουν σωστά και σε βάθος την πληροφορική, ώστε να
ζήσουν καλύτερα.
Η εκμάθησης πληροφορικής δεν έχει όριο ηλικίας, πλέον όλοι
μπορούν με την σωστή καθοδήγηση να συμπεριλάβουν τον υπολογιστή στην καθημερινότητα τους, είτε για να περάσουν ευχάριστα τον
ελεύθερο χρόνο τους, είτε για να επικοινωνήσουν με αγαπημένα τους
πρόσωπα, να αναζητήσουν πληροφορίες, να διευρύνουν τις γνώσεις
τους.
Άραγε, είστε όλοι έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το νέο «κώδικα» επικοινωνίας, δηλαδή τη χρήση υπολογιστών, ή κάποιοι θα αποτελέσουν
τους ψηφιακά «αναλφάβητους» της ανατέλλουσας εποχής; Ο τρόπος
ζωής μας πλέον στηρίζεται κατά πολύ στην πληροφορική είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις προκλήσεις του αύριο;

τηλ: 27410 55151
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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΓΡΑΦΑΝ

Πλημμύρες στη Βόχα!

Π

αραμονή
Χριστουγέννων
1896. Ο κόσμος ετοιμάζεται
να γιορτάσει τη γέννηση του
Θεανθρώπου αλλά στη Βόχα η κατάσταση είναι απελπιστική. Αρκετές
μέρες ο ποταμός Ράχιανης είναι
πλημμυρισμένος και έχει καταστρέψει περιουσίες, έχει βυθίσει στην
απελπισία και στο χάος τους κατοίκους της περιοχής. 17 Δεκεμβρίου
1896 η εφημερίδα «Εμπρός» γράφει
πως «εις τα χωρία Άσσος και Βόχα
της Κορινθίας τα ύδατα κατέκλυσαν
τα χωρία ταύτα. Περί τας 20 οικίαι
κατέπεσαν οι δε εσπαρμένοι αγροί
μεταβλήθησαν εις λίμνας». Στην έκδοση της 24ης Δεκεμβρίου 1896 η
εφημερίδα επανέρχεται και γράφει
για τις πλημμύρες στον κάμπο της
Βόχας: «Η πεδιάς της Βόχας από το
χωρίον Περιγιάλι μετεβλήθη εις λιμνοθάλασσαν. Ο ποταμός Ράχιανας
παρέσυρε τη γέφυραν τη συνδέουσαν την Βόχαν μετά της Κορίνθου ως
και την γέφυραν του χωρίου Περιγιαλίου. Εις το χωρίον Αζίζη της Βόχας
ανετράπη η σιδηρά γέφυρα του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου»!
Το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς είναι η σειρά του Ζαπάντη να
πλημμυρίσει. Το «Εμπρός» της 11ης
Οκτωβρίου 1897 γράφει: «ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ. Ζητούν βοήθειαν.
Από της χθες κατακλύζουν ολόκληρον χωρίον ύδατα πλημμυρήσαντος
ποταμού Ζαπαντίου. Οι κάτοικοι περίτρομοι ζητούν βοήθειαν. Οικίαι
πλείσται κατέπεσον. Ποιμνιοστάσια
δε ολόκληρα παρεσύρθησαν υπό των
υδάτων. Συγκοινωνία σιδηροδρομική
χθες διεκόπη. Οι κώδωνες των εκκλησιών ηχούσι διαρκώς. Δήμαρχος
Κορινθίων εις τας παρακλήσεις των
κατοίκων σιωπά. Υψώσατε φωνήν εις
κυβέρνησιν όπως προσέλθη επίκουρος. Αναμείνατε λεπτομερείας».
Λίγα χρόνια αργότερα στη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 1911,
στη Βουλή των Ελλήνων ο Κορίνθιος βουλευτής Γεώργιος Βλάσσης αναφέρεται στο ζήτημα των
συνεχών πλημμυρών στην Βόχα.
Στο περιθώριο της συζήτησης του
Κρητικού Ζητήματος ο βουλευτής
Κορινθίας πήρε το λόγο και είπε:
«Ο χείμαρρος Ζαπαντίου, μικρόν
απέχων του χωρίου Βραχατίου του
Δήμου Κορινθίων, τετράκις εντός της
τελευταίας δεκαπενταετίας επλημμύρισε, εκ της πλημμύρας του οποίου
ου μόνον το ειρημένον χωρίον υπέστη ανυπολογίστους καταστροφάς,
αλλά και τέσσερα εισέτι έτερα χωρία
ολίγον απ’ αλλήλων απέχοντα σοβαρώς διεκινδύνευσαν και σπουδαίως
και αυτή τούτων η ζωή ηπειλήθη.

Προς αποτροπήν του επαπειλούντος το τε χωρίον Βραχάτιον ως και
τα λοιπά χωρία κινδύνου κατασκευασθέν προ ετών έργα αντιπλημμυρικά
επί του ειρημένου χειμάρρου πλησίον των χωρίων Βραχατίου και Ζευγολατιού, αλλ’ εκ των έργων τούτων
κατά την αρτίως ενσκήψασαν θύελλαν τα μεν πλησίον του χωρίου Βραχατίου σοβαρώς εβλάβησαν και επί
τοσούτον ώστε εάν δεν γείνη ταχίστη

αυτών επισκευή αφεύκτως θέλουσι
καταπέσει.
Δια την κατασκευή των αντιπλημμυρικών τούτων έργων εδαπανήθησαν υπέρ τας τριάκοντα χιλιάδας
δραχμών, αίτινες βεβαίως θ’ αποβώσι εις μάτην αν μη, ως προείπον,
διαταχθέν ταχίστη επισκευή τούτων,

μικράν δαπάνην απαιτούσα και ουχί
ανωτέραν των δραχμών τριών χιλιάδων.
Ανάγκη επίσης να γείνωσι αντιπλημμυρικά έργα και εν τω χωρίω
Ζευγολατιώ κατά τρόπον ώστε ουδεμία εκ τούτων ζημία να γείνει εις
άλλον χωρίον».
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