Γνώμη
π ολ ι τώ ν
15νθήµερη ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

www.gnomipoliton.wordpress.com

Φ. 80 •

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

φωτο: Γιάννης Καλλίρης

Η ΜΑΧΗ
ΤΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ

ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΑΤΟΥ:
ΠΟΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
σελ.

8-9

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Κόντρες για την κοπή του φοίνικα
στην Κόκκινη Πλατεία Ζευγολατιού
∆εν υπάρχει απόφαση,
ισχυρίζονται κάτοικοι του χωριού
Την ιστορία δεν την γράφουν τα δέντρα,
απαντά ο δήµαρχος
σελ.

2-3

Π Ο ∆ Ο ΣΦ Α Ι Ρ Ο

Γιόρτασε µε 6-0
το ντάµπλ ο ΑΟΖ
σελ.

11

Ερώτηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ
Πελοποννήσου για τη σύµβαση
µε την ΤΕΡΝΑ
σελ. 5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ∆ΡΑΣΕΙΣ

Με µεγάλη επιτυχία
το "Let©s do it Greece"
στις παραλίες του
δήµου Βέλου-Βόχας

σελ.

16

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

2 Τα εν Δήμω
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑπΡιλιοΥ 2015

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο Ζευγολατιό λόγω
της κοπής του Φοίνικα στην Κόκκινη Πλατεία ή Πλατεία ΦοίνιΖΕυΓΟλΑτΙΟ κα. Τα συνεργεία του δήμου έκοψαν το αιωνόβιο δέντρο διότι, όπως υποστήριξαν, είχε προσβληθεί από το κόκκινο σκαθάρι που εδώ και μερικά χρόνια
καταστρέφει τους φοίνικες της Ελλάδας. Οι περίοικοι μαζεύτη-

καν στην πλατεία και διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρόεδρο
της Δ.Κ. Ζευγολατιού, Παναγιώτη Ζωγράφο γιατί ο φοίνικας
ήταν συνδεδεμένος με την ιστορία του χωριού. Η διαμάχη συνεχίστηκε στα social media αφού πολλοί έκαναν αναρτήσεις
στο Facebook με φωτογραφίες από την ιστορία της πλατείας,
όπου διακρίνεται ο φοίνικας ο οποίος και τη χαρακτήριζε.

H μάχη του Φοίνικα�
Κόντρες για την κοπή του φοίνικα στην Κόκκινη Πλατεία - Δεν υπάρχει απόφαση, ισχυρίζονται
κάτοικοι του χωριού - Την ιστορία δεν την γράφουν τα δέντρα, απαντά ο δήμαρχος

Μ

■ Ο φοίνικας, ο οποίος σύµφωνα µε µαρτυρίες φυτεύθηκε το 1916, ήταν
σηµείο αναφοράς για το Ζευγολατιό. Παλιότερα στόλιζε την πρόσοψη του
τότε Δηµοτικού Σχολείου και κατόπιν έδωσε το όνοµά του στην πλατεία
που αναπτύχθηκε γύρω του. Σήµερα η κοπή του αποτελεί σηµείο τριβής.

η νέα
πρόταση στις

Ζωοτροφές
Γιώργος Τρυφωνόπουλος
Ξηρά τροφή

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 110, ΣτάσηΣπίτι
Αχέπα,
Βέλο
σκύλου
13,99 €
σκύλου
20//kg
2742
301 792
6942 471 577
από
georgios.trifonopoulos@gmail.com

Κονσέρβα
0,99 €
σκύλου 1250 gr
Τροφή πτηνών 11,49 €
α΄ ηλικίας 20 kg

36,99 €

Κουνελίνη
χωρικής
εκτροφής 25 kg

10,99 €
Γάντια εργασίας

Τροφή πτηνών
β΄ ηλικίας 25 kg

12,99 €

0,80 €

Επιλογή που συμφέρει!
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
τηλ. 2742 301 792 // κιν. 6942 471 577
e-mail: georgios.trifonopoulos@gmail.com

άλιστα υπήρξαν αναφορές περί
προσβολής της ιστορίας του
Ζευγολατιού, μαύρης μέρας για
το χωριό, ότι ο φοίνικας δεν είχε κανένα πρόβλημα, ότι δεν υπήρχαν άδειες,
αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου και
επιτροπών κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε
η ανάρτηση του Ζευγολατιώτη ο οποίος
ανέφερε: «Σχετικά με την κοπή του φοίνικα, των πεύκων και καθώς και οποιουδήποτε δένδρου εντός σχεδίου ή οικισμού,
το ΜΟΝΟ αρμόδιο συμβούλιο το οποίο και
γνωμοδοτεί για την κοπή τους ή μη, είναι
το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλον τον νομό και συνεδριάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Το Δασαρχείο είναι υπεύθυνο για την
κοπή δένδρων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Η οποιαδήποτε «απόφαση» είτε του Δ.Σ.
είτε γεωπόνου του Δήμου ή οποιοδήποτε
άλλου φορέα, λειτουργεί σαν εισήγηση και
μόνον μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα
δικαιολογητικά (Τοπογραφικά με συντεταγμένες των δένδρων σε ΕΓΣΑ, αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη, φωτογραφικό υλικό
και αναλυτική αιτιολογημένη έκθεση που
περιγράφει το λόγο και το σκοπό της ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ενέργειας). Ως αρχιτέκτων μηχανικός και μέλος του προαναφερθέντος
συμβουλίου, δηλώνω και ενημερώνω
υπεύθυνα ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε
ούτε μας ζητήθηκε να γνωμοδοτήσουμε
για το θέμα κοπής ή μη των παραπάνω
δένδρων, στην κόκκινη πλατεία του Ζευγολατιού, παρόλο που είμαστε οι μόνοι
αρμόδιοι. Με την ευθύνη των λόγων μου.
Γεώργιος Βουδούρης».

Η απάντηση του δημάρχου

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας
Παπακυριάκος μετά την κοπή των δέντρων και του φοίνικα στην πλατεία Ζευγολατιού αναφέρει τα εξής:
Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες το σκηνικό του
παραλόγου που έχει στηθεί γύρω από
το ζήτημα της κοπής των δέντρων στην
πλατεία στο Ζευγολατιό. Επειδή μάλλον
υπάρχει έντονο κενό γνώσης , σοβαρότητας και ευθύνης από μερίδα κόσμου
καλό είναι να ενημερώσουμε για το τι
έχει συμβεί.
Πρώτον για τα πεύκα. Μετά από
πρόταση της επιτροπής ποιότητας ζωής
–κατόπιν εισήγησης του τμήματος περιβάλλοντος – τα πεύκα αποφασίστηκε να
κοπούν επειδή ήταν πολύ επικίνδυνα για
πιθανή πτώση και υπήρχε σοβαρότατος
κίνδυνος δημόσιας υγείας.

Μετά από αυτό
το θέμα πέρασε
και από το δημοτικό συμβούλιο το
οποίο επίσης πήρε
απόφαση για την
κοπή. Αφού πάρθηκε η έγκριση
από τις αρμόδιες
αρχές της πολεοδομίας πρόσφατα προχωρήσαμε στην εκτέλεση της πράξης.
Δεύτερον για το φοίνικα. Όσον αφορά το φοίνικα υπήρχε ήδη γνωμοδότηση ότι λόγω κλίσης που είχε πάρει είτε
από πιθανή βλάβη στο ριζικό σύστημα,
είτε λόγω χαλαρής δομής του εδάφους
υπήρχε επίσης κίνδυνος πτώσης. Στο
συγκεκριμένο φοίνικα λοιπόν κατά τη διάρκεια της κοπής των δέντρων θέλησαν
τα συνεργεία να προβούν σε καθαρισμό
προκειμένου να μπορέσει να σωθεί. Κατά
τη διάρκεια του καθαρισμού φάνηκε
ότι μεγάλο μέρος του φοίνικα είχε προσβληθεί από το σκαθάρι και ο φοίνικας
δεν μπορούσε να σωθεί. Κατόπιν τούτου
είμαστε υποχρεωμένοι να τον κόψουμε,
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
Γι’ αυτό κόπηκε για να μην υπάρξουν
κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. (σαφής
σκοπός είναι να αντικατασταθεί).
Όσον αφορά αυτά που ανεύθυνα
ακούγονται και γράφονται. Σε περίπτωση
πτώσης δέντρου και ατυχήματος, τι θα
έλεγαν όλοι αυτοί για το Δήμαρχο που
δεν μερίμνησε για την προστασία της δημόσιας υγείας;
Θα έβγαιναν να υπερασπιστούν την
ιστορία ή θα έβριζαν χυδαία, θα σκύλευαν
και θα λεηλατούσαν με αγελαία συμπεριφορά πρόσωπα και καταστάσεις;;;
Όσον αφορά περί σεβασμού της ιστορίας, την ιστορία φίλες και φίλοι δεν την
γράφουν ούτε τα πεύκα, ούτε τα πλατάνια, ούτε οι φοίνικες. Τη γράφουν οι άνθρωποι με τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια και το ηθικό στίγμα που αφήνουν
στην κοινωνία.
Κανένα δέντρο δεν καλύπτει τα κενά
προσωπικότητας και συμπεριφοράς ως
προς τη στάση μας προς τα παιδιά μας και
το μέλλον μας. Μόνο μικροί άνθρωποι
αφήνουν τον ρόλο αυτό στα δέντρα.
Αλήθεια τι θα έλεγε η ιστορία αν συνέβαινε ένα τραγικό ατύχημα;; ποια θα ήταν
η γνώμη των ανθρώπων που σωστά φύτεψαν τότε τα δέντρα για τους απογόνους
τους;;;»
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ν. ΤςΙΤΟΥΡας, επικ. της ελασ. μειοψηφίας:
«Λίβελος για τους Ζευγολατιώτες
το δελτίο τύπου του δημάρχου»

Τ

ις έντονες διαμαρτυρίες του
για την κοπή του φοίνικα
και τη φρασεολογία του
δελτίου τύπου του δημάρχου εξέφρασε ο επικεφαλής
της ελάσσονος μειοψηφίας
του δήμου κ. Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας.
«Από την πρώτη στιγμή», ανέφερε «που έμαθα την πρόθεση των
συνεργείων του δήμου να κόψουν τον
φοίνικα της Κόκκινης Πλατείας, ζήτησα
να μάθω αν έχει ελεγχθεί από τον αρμόδιο υπεύθυνο επιστήμονα, για την
προσβολή του από το κόκκινο σκαθάρι
και την βιωσιμότητά του. Η απάντηση
που πήρα ήταν ότι ελέγχθηκε από το
Τμήμα Περιβάλλοντος του δήμου. Εγώ
ξέρω ότι μόνος υπεύθυνος να δώσει
άδεια είναι η Γεωργική Υπηρεσία και
ο κ. Παπαϊωάννου, κάτι το οποίο δεν
έγινε.
Η γνώμη είναι ότι το δέντρο κόπηκε
κακώς. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος
για το αν ήταν ή όχι μολυσμένο από
το κόκκινο σκαθάρι, αλλά αυτό για το
οποίο είμαι σίγουρος, είναι ότι ούτε το
συνεργείο που τον έκοψε γνώριζε αν
ήταν μολυσμένος, ή τέλος πάντων δεν
ενήργησε με τέτοιο τρόπο. Γιατί αν ήταν
μολυσμένος θα έπρεπε να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία απομά-

κρυνσής του κάτι το οποίο δεν
έγινε. Το κουφάρι του φοίνικα
έμεινε κατακερματισμένο
στην πλατεία, ενώ σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε
να κοπεί σε κομμάτια και να
απομακρυνθεί και να θαφτεί
τυλιγμένο σε σακούλες. Επίσης, θα έπρεπε να ψεκαστεί με
το κατάλληλο εντομοκτόνο ο κορμός
που έμεινε από τον φοίνικα και ο χώρος
γύρω από αυτόν.
Η κοπή του ιστορικού αυτού δέντρου
προκάλεσε σίγουρα μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους του Ζευγολατιού,
όμως το δελτίο τύπου του δημάρχου,
προκάλεσε αγανάκτηση και οργή. Ο δήμαρχος χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για να χαρακτηρίσει τους κατοίκους
της έδρας του δήμου μας. Λυπούμαστε
που ο δήμαρχος του δήμου μας, που
καθημερινά περνάει τόσες ώρες στο
Ζευγολατιό, έχει την άποψη ότι οι κάτοικοί του είναι «μικροί άνθρωποι» με
«κενά προσωπικότητας και συμπεριφοράς» που «βρίζουν χυδαία, σκυλεύουν
και λεηλατούν με αγελαία συμπεριφορά
πρόσωπα και καταστάσεις».
Το δελτίο τύπου του δημάρχου αποτελεί έναν λίβελλο για τους συγχωριανούς μου και ντρέπομαι για λογαριασμό
του»!!!

Θ. Μαναβης, επικ. της μείζ. μειοψηφίας:
«Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει
θύελλες»

Ο

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θανάσης Μανάβης σε δηλώσεις του στην
εφημερίδα μας ανέφερε ότι οι
πληροφορίες του είναι πως
άλλους φοίνικες περιελάμβανε
η απόφαση της κοπής και από
λάθος κόπηκε ο φοίνικας της
Κόκκινης Πλατείας.
«Όσον αφορά», συνέχισε «στην επικινδυνότητα των δέντρων, που ανέφερε
ο δήμαρχος στο δελτίο τύπου, συμφωνώ
πως όποιο δέντρο κρίνει η αρμόδια υπηρεσία επικίνδυνο, πρέπει να κλαδεύεται ή
και να κόβεται. Αντίστοιχα, όμως, όπως
δείχνουμε ευαισθησία στην προστασία των
δημοτών απέναντι στην επικινδυνότητα
που ίσως έχουν κάποια δέντρα, πρέπει
με την ίδια ευαισθησία να αντιμετωπιστούν και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Για παράδειγμα οι τεράστιες γούβες που
είναι διάσπαρτες στους δρόμους του δήμου μας και κρύβουν κινδύνους για κάθε
ανυποψίαστο οδηγό και θα κινδυνέψει να
καταστρέψει το αυτοκίνητό του ή ακόμη
και να χτυπήσει ο ίδιος. Επίσης, μεγάλους
κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών
κρύβουν οι θεοσκότεινοι δρόμοι, όπου
οι λάμπες φωτισμού έχουν καεί και δεν
έχουν αντικατασταθεί εδώ και πάρα πολύ
καιρό. Αλλά και ο μη φωτισμός στην αερογέφυρα του Προαστιακού, αναγκάζει

τους πεζούς, που την περπατούν να
ρισκάρουν τη ζωή τους. Καλό είναι λοιπόν, η δημοτική αρχή να
επιδείξει την ίδια ευαισθησία για
την προστασία και την σωματική ακεραιότητα των πολιτών
και για τις άλλες περιπτώσεις
πέραν της κοπής του «επικίνδυνου» όπως χαρακτηρίστηκε από τον
δήμαρχο, φοίνικα.
Τέλος, όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς του δημάρχου για τους συγχωριανούς μου τους θεωρώ απαράδεκτους
και εριστικούς. Οι Ζευγολατιώτες όπως
και όλοι οι δημότες του δήμου μας έχουν
επιδείξει και ήθος και υπομονή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά
και τώρα και παλιότερα, κυρίως δε, το
τελευταίο διάστημα με το πρόβλημα της
αποκομιδής των απορριμμάτων. Μου είναι
αδύνατον να καταλάβω από πού ο δήμαρχος αποκόμισε την εντύπωση ότι βρίζουν
χυδαία και έχουν αγελαία συμπεριφορά.
Προσωπικά συστήνω ψυχραιμία, νηφαλιότητα και μέτρο στις εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται και προσβάλλουν ένα
ολόκληρο χωριό. Γιατί με τέτοιες εριστικές
συμπεριφορές η δημοτική αρχή δεν θα
βρει συμμάχους τους δημότες στα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Είναι γνωστό
άλλωστε ότι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες».

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

«Λυπούμαστε για τις απαράδεκτες φράσεις του δημάρχου»�

Η

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" δημοσίευσε δελτίο τύπου για το θέμα,
απαντώντας παράλληλα στο Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Βέλου - Βόχας κ. Α. Παπακυριάκου για τη κοπή
των πεύκων και του φοίνικα στην Κόκκινη Πλατεία του
Ζευγολατιού:
«Διαβάσαμε», αναφέρει «με ιδιαίτερη προσοχή το πρόσφατο δελτίο τύπου του δημάρχου μας σχετικά με τη κοπή
κάποιων πεύκων και του φοίνικα που βρίσκονταν φυτεμένα εντός της Κόκκινης Πλατείας στο Ζευγολατιό, και
κρίνουμε απαραίτητο ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού, ως Σύλλογος, να τοποθετηθούμε επί των όσων
αυτό αναφέρει:
1. Δεν υπήρξε αλλά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ή
δυσπιστία ότι για τη κοπή των δένδρων αυτών τηρήθηκε
το νόμιμο της διαδικασιών, δηλαδή ότι προηγήθηκε της
πράξεως της κοπής η λήψη αποφάσεων από τα θεσμικά
όργανα του δήμου. Εκείνο όμως που δεν έγινε, είναι ότι
δεν προηγήθηκε ενημέρωση στους πολίτες περί της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της ενέργειας αυτής.Αλλά
εκ των υστέρων.
2. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι ο δήμος είχε αναθέσει (και
καλά έκανε) σε υπεργολαβία τη κοπή των δένδρων εντός
των ορίων του δήμου είτε για λόγους δημόσιας υγείας
(φοίνικες) είτε για λόγους ασφάλειας (επικινδυνότητα για
παιδιά και διερχόμενους) έναντι του ποσού των 15.000
ευρώ. Θυμόμαστε επίσης ότι αποφασίστηκε να αποδίδεται μέρος των κερδών επί της πώλησης των ξύλων αυτών
προς ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου. Εάν θυμόμαστε καλά ορίστηκε και ένα συμβολικό ποσό της τάξεως

των 3000 ευρώ. Και το ερώτημα παραμένει: Τηρείται
αυτό; Έχει ελεγχθεί; Ας θυμηθούμε και το παράδειγμα των
δένδρων που κόπηκαν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των
Κρηνών.
3. Συμφωνούμε απόλυτα, Δήμαρχε, ότι η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους με τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια και το ηθικό στίγμα που αφήνουν στην κοινωνία.
Όμως η ιστορία σε κάθε περίπτωση ΔΙΔΑΣΚΕΙ. Αυτό είναι
άλλωστε και το νόημα της καταγραφής της. Και ιστορία
δεν είναι μόνο οι επιλογές των ανθρώπων ή η στάση τους
απέναντι σε διάφορα ζητήματα ή θέματα. Αυτά βεβαίως
και συμβάλλουν ως έναν βαθμό στη διαμόρφωσή της.
Υπάρχει Δήμαρχε και η ζωντανή ιστορία. Αυτή που ομιλεί
με εικόνες, φωτογραφίες, μνημεία, λαογραφικά στοιχεία
και παραδόσεις. Και ναι, ακόμα και με δένδρα. Όλα αυτά
είναι στενά συνδεδεμένα με τις ΜΝΗΜΕΣ των κατοίκων
ενός τόπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πλάτανος του
Ιπποκράτη!
4. Λυπούμαστε ειλικρινά για τις απαράδεκτες φράσεις
και τους επιθετικούς χαρακτηρισμούς που αποδίδονται
στο δελτίο τύπου του Δημάρχου σε συμπολίτες μας,όπως "κενά προσωπικότητας και συμπεριφοράς", αόριστες
υποθέσεις του τύπου "θα έβριζαν χυδαία","θα σκύλευαν",
"θα λεηλατούσαν με αγελαία συμπεριφορά". Φράσεις στο
σύνολό τους απαράδεκτες που προσβάλλουν την εικόνα
όχι μόνο του Δήμου που τις χρησιμοποιεί, αλλά και την
προσωπικότητα και το ήθος των συμπολιτών μας στους
οποίους τις αποδίδει.
5. Με την απόφαση 15 και ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2014 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Βέλου

- Βόχας εισηγήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο τη γνωμοδότησή της σχετικά με το ποιά δένδρα
έπρεπε να κλαδευθούν ή τελικώς
να κοπούν εντός των ορίων του
δήμου μας. Για το Ζευγολατιό η
απόφαση αναφέρει το κλάδεμα
πέντε πεύκων και τη κοπή τριών
πεύκων εντός της κόκκινης πλατεί■ Ο πρόεδρος
ας. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά
του συλλόγου
περί κοπής του μοναδικού φοίνικα.
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Οι μοναδικοί φοίνικες που αποΚώστας
φασίστηκε να κοπούν ήταν αυτοί
Σχοινοχωρίτης
της πλατείας Ηρώων. Η απόφαση
αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα με την απόφαση 136 του Δημοτικού μας Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση αυτού την
26η Σεπτεμβρίου 2014. Τελικά, το ερώτημα παραμένει
και μαζί με αυτό οι όποιοι εύλογοι προβληματισμοί. Ποιός
έδωσε την άδεια, ποιό θεσμικό όργανο του δήμου πήρε
την απόφαση και πάνω από όλα με ποιό σκεπτικό, ποιά
δικαιολογία. Δεν είμαστε ειδικοί επί των δένδρων. Αυτό
είναι το μόνο σίγουρο. Όμως δεν μπορούν ορισμένοι να
παίζουν με την νοημοσύνη μας. Επομένως, καλό είναι να
διαβάζουμε πρώτα, μετά να διαμορφώνουμε πληρέστερη
άποψη και στο τέλος να παίρνουμε την όποια θέση.
Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική και η ηρεμία. Καλούμε τον δήμο να κινηθεί ουσιαστικά προς τη κατεύθυνση της έγκαιρης ενημέρωσης προς αποφυγή μελλοντικών
δυσάρεστων καταστάσεων, παρεξηγήσεων και παρερμηνειών. Διότι "ενός κακού μύρια έπονται".
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Διευκρινήσεις για
τις προσφυγές στο ςτΕ από
την "Πελοπόννησος Πρώτα"

αποκατάσταση 76 ΧαΔα�

Τ

Η

ο γραφείο Τύπου του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης "Πελοπόννησος Πρώτα"
εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο
επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη
θέση τους σχετικά με τις προσφυγές
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
την πορεία του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων ΤΕΡΝΑ
και Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αναφέρει λοιπόν τα εξής: «Επειδή
τον τελευταίο καιρό πολλά γράφονται για την εξέλιξη του διαγωνισμού
της διαχείρισης των απορριμμάτων
μέσω ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:
Οι πρόσφατες απορρίψεις από
το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας (αποφάσεις 1076&
1077/24-3-2015 ) των ενστάσεων
των κατοίκων και του Δήμου Οιχαλίας, αφορούν κύρια διαδικαστικά,
διοικητικά θέματα στη διαχείριση
του έργου. Δεν αφορούν ζητήματα
περιβαλλοντικά και επιστημονικοτεχνικά που θα εξεταστούν από το
Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ στις 13/5/2015
μετά από ένσταση πολλών φορέων
(μεταξύ αυτών και η προσφυγή των
Περιφερειακών Συμβούλων της
παράταξής μας ) κατά της έγκρισης
των περιβαλλοντικών όρων του έργου από τον προηγούμενο Υπουργό
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ
προφανώς επηρεάζουν τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Έτσι προέκυψε η 54/93-2015 απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που ανέβαλλε τον έλεγχο
της νομιμότητας των πράξεων της
Διοίκησης , έως την έκδοση των
σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.
Το απαράδεκτο στην διαχείριση
των απορριμμάτων είναι ότι, μ’ ευθύνη της Περιφέρειας και της στάσης
αρκετών Δημάρχων, καθημερινά το
πρόβλημα επιδεινώνεται σε πολλές
πόλεις της Περιφέρειάς μας.
Απαιτείται από την πλευρά της
Κυβέρνησης να παρθούν άμεσα
πρωτοβουλίες, όπου σε συνέχεια
της οριστικοποίησης του Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) και της αναθεώρησης του
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) θα κατατεθεί πλήρης πρόταση εναλλακτικού
μοντέλου διαχείρισης αντίθετη με
αυτή των ΣΔΙΤ, όπως κατά καιρούς
έχουμε αναλύσει.
Μέσα απ’ αυτή επιβάλλεται άμεσα σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ και
τους Δήμους
1. Η αντιμετώπιση της ενδιάμεσης
φάσης έως την οριστικοποίηση
του σχεδίου
2. Η δημιουργία ενός (1) τουλάχιστον ΧΥΤΥ σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
19 τεχνικές εταιρίες με μέγιστη Μέση Έκπτωση 46,11%
στην επανάληψη της δημοπρασίας
Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών
και Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής, κ. Ντίνα Νικολάκου,
ερωτώμενη από δημοσιογράφους
για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 76 ΧΑΔΑ», προϋπολογισμού
23.217.317,76€, δήλωσε:
«Σήμερα ήταν η ημερομηνία που
είχε ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή για
την επανάληψη της δημοπρασίας ενός από τα
σημαντικότερα έργα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε ο διαγωνισμός είχε κηρυχθεί
άγονος με την υπ’ αριθμ.
598/2015 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επαναλήφθηκε η διαδικασία με τους ίδιους
όρους. Στη δημοπράτηση που έγινε
σήμερα πήραν μέρος 19 τεχνικές
εταιρίες με μέγιστη Μέση Τεκμαρτή
Έκπτωση 46,11%".
Είναι πολύ σημαντικό για την Περιφερειακή Αρχή, επεσήμανε η κα
Νικολάκου, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, η οποία, σε συνδυασμό με το έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων,
αλλάζει σελίδα προοπτικών ανάπτυξης στην Πελοπόννησο. Αναμένουμε
το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να
προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή

ως αρμόδιο συλλογικό όργανο στην
κατακύρωση του αποτελέσματος του
εν λόγω διαγωνισμού.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθούν και οι εναπομείναντες τέσσερις ΧΑΔΑ, για τους
οποίους έχουν ήδη εξασφαλισθεί οι
πόροι, έτσι ώστε να μετατραπούν από
εστίες διαχρονικών περιβαλλοντικών εγκλημάτων
και μόλυνσης σε χώρους
πρασίνου, δίνοντας νέα
προοπτικές ανάπτυξης στις
συγκεκριμένες περιοχές.
Για όλες τις Κασσάνδρες, που μέχρι σήμερα
με δηλώσεις τους προσπαθούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εξέλιξη του
διαγωνισμού και στην ολοκλήρωση
του κρίσιμου αυτού έργου, μιλώντας δήθεν για "δεύτερο άγονο διαγωνισμό" και για "μηδενικά ποσοστά
έκπτωσης", αποδεικνύεται για μία
ακόμη φορά ότι στο βωμό του άκρατου και ανεύθυνου λαϊκισμού και με
σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιοτελών
μικροπολιτικών συμφερόντων τους
είναι διατεθειμένοι να αγνοήσουν με
προκλητικό τρόπο το δημόσιο συμφέρον και αυτό είναι πλέον πρόδηλο
στους πολίτες.
Για μία ακόμη φορά η μεθοδευμένη προσπάθεια συκοφαντίας εναντίον
της Περιφέρειας Πελοποννήσου έπεσε στο κενό».

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ Φ Α Σ Ι Λ Η
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

ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

βΡαΧαΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤηΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Ερώτηση ςΥΡΙΖα για τα σκουπίδια
Ερώτηση προς τους Υπουργούς - Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οι βουλευτές Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων
Στην ερώτησή τους οι βουλευτές Πελοποννήσου αναφέρουν: «Η κατάσταση με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη σε όλη
τη χώρα.
- Ο διεθνής διαγωνισμός ΣΔΙΤ με την προβλεπόμενη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία
(ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) περιέχει μια σειρά από οικολογικά, αναπτυξιακά, οικονομικά, κοινωνικά και
θεσμικά προβλήματα.
Τα παραπάνω αντιβαίνουν στο σύγχρονο
εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και έχουν τεκμηριωμένα επισημανθεί από Δήμους, περιφερειακές
παρατάξεις, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
οργανώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν ασκηθεί Αιτήσεις ακυρώσεως με Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
από δημότες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και περιφερειακούς συμβούλους της μείζονος
μειοψηφίας. Επ’ αυτών, το ΣτΕ θα συνεδριάσει
τον ερχόμενο Μάιο.
– Την ίδια στιγμή, το έργο της αποκατάστασης
των 76 ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου προϋπολογισμού 23 εκ. € (!), το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους,
δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί, αν και απειλούμαστε με συνεχή πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
– Αποκορύφωμα αυτών των επιλογών αποτελούν τα συσσωρευμένα απορρίμματα στην
Τρίπολη που παρέμειναν στην πόλη για παραπάνω από τέσσερις (4) μήνες, αλλά και η τραγική
κατάσταση που επικρατεί και σε άλλες πόλεις
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο
έχουμε περιέλθει, καθώς και το ότι η ενδιάμεση
μεταβατική διαχείριση έχει πλήρως αποτύχει.
Για όλα αυτά σημαντικό ρόλο έπαιξε η μέχρι
τώρα ανεύθυνη στάση των προηγούμενων κυβερνήσεων που σκόπιμα διατηρούσαν ασαφή
και χαώδη την κατανομή των αρμοδιοτήτων.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που επιφυλάσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δοθεί
μέσω αμφίβολων αποφάσεων και μετά από
πίεση, ενώ σήμερα η τελευταία λόγω των παραπάνω δυσμενών αποτελεσμάτων, αναζητά
συνενόχους για την έως τώρα απραξία της.
Επειδή, όλα τα προβλήματα με την διαχείριση
των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκονται στο «κόκκινο».
Επειδή πιστεύουμε ότι απαιτούνται ριζικές
και άμεσες αποφάσεις από την κυβέρνηση για
την επίλυσή τους.
Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:
1) Στο πλαίσιο των κυβερνητικών δηλώσεων
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για το θέμα, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ακυρωθεί ο ως άνω
διαγωνισμός με ΣΔΙΤ και να αποτραπεί, μεταξύ
άλλων, και η υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών της Πελοποννήσου από την αύξηση των
δημοτικών τελών που συνεπάγεται η εφαρμογή
της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία;
2) Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν για τον
συντονισμό και προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και δράσεων που μπορούν να αναλάβουν ο

ΦοΔΣΑ, οι Δήμοι και η Περιφέρεια;
3) Με την ολοκλήρωση του ΕΣΔΑ και
την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ που θ’ ακολουθήσει, θα κατατεθεί από την κυβέρνηση ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης,
όπου μέσα από τοπικά σχέδια διαχείρισης
(διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση,
ανακύκλωση κλπ.) το κύριο βάρος της θα
δίνεται στους Δήμους και τον ΦοΔΣΑ; Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται προβλέψεις
για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και την στήριξη της διαχείρισης και αξιοποίησης της ανακύκλωσης

από τους Δήμους;
4) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να
προχωρήσουν άμεσα και σε συνεννόηση
με τους Δήμους στη δημιουργία χώρων
ΧΥΤΥ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με
την αναγκαία κατεύθυνση και προσαρμογή χρηματοδότησης και πόρων σε υποδομές και εξοπλισμούς, ώστε να μπορούν οι
Δήμοι ν’ ανταποκριθούν στον ρόλο τους;
5) Προτίθεστε να προχωρήσετε στην
θεσμοθέτηση διατάξεων που θα δίνουν
κίνητρα για την συμμετοχή των δημοτών
σ’ όλες τις φάσεις και ιδιαίτερα σ’ αυτήν
της διαλογής στην πηγή;

6) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για
την αποφυγή των προστίμων από την
καθυστέρηση της αποκατάστασης των
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και για τον κίνδυνο το
έργο αυτό να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι
31/12/2015;
Η ερώτηση υπογράφεται απο τους:
Ψυχογιός Γεώργιος, Κουρεμπές Θεοφάνης, Θελερίτη Μαρία, Πετράκος Αθανάσιος, Αραχωβίτης Σταύρος, Κοζομπόλη
Παναγιώτα, Ψαρρέα Ελένη, Κοδέλας
Δημήτριος, Ζαχαριάς Κων/νος, Κωνσταντινέας Πέτρος.

Γνώμη
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6 Δήμος Κορινθίων
η ςυμμαχία Πολιτών
για τα αποθεματικά

∆

ήλωση έκανε ο Β. Νανόπουλος σχετικά με
την ΠΝΠ για τα αποθεματικά
των φορέων. Ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών
ανέφερε: «Για την αιφνίδια
έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από
πλευράς της Κυβέρνησης με την οποία δεσμεύονται τα αποθεματικά των φορέων, μεταξύ των
οποίων και των ΟΤΑ, μίλησε ο επικεφαλής της
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, κ. Βασίλης Νανόπουλος.
Υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση δείχνει ότι
η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους
βρίσκεται πια σε οριακό σημείο και πρόκειται
για απελπισμένη προσπάθεια προκειμένου να
συνεχιστεί η ίδια τακτική η οποία όμως οδηγεί
σε ασφυξία συνολικά την οικονομική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις.
Αν αυτή η κίνηση πράγματι αποσκοπεί σε ένα
χρονικό ορίζοντα 10 - 15 ημερών, τότε μπορεί
να δοθεί αυτό το διάστημα στην Κυβέρνηση ώστε
να πραγματοποιήσει τους όποιους ελιγμούς της
στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Από
εκεί και πέρα όμως η δέσμευση των αποθεματικών των ΟΤΑ, οδηγεί σε οικονομική ασφυξία
τους δήμους, ουσιαστικά παγώνει τη λειτουργία
τους και είναι ανεπίτρεπτη.
H Δημοτική Αρχή πρέπει το συντομότερο να
ενημερώσει δημόσια για τις επιπτώσεις.
Θα πληρωθούν οι μισθοί των υπαλλήλων
κανονικά;
Oι προμηθευτές και εργολάβοι των οποίων οι
πληρωμές εκκρεμούν πότε θα πληρωθούν; Oι
συμβάσεις για μελλοντικά έργα παγώνουν;
Η Κυβέρνηση είναι θετικό να στηρίζεται, αλλά
όχι στη βάση μιας αδιέξοδης πολιτικής και μιας
λανθασμένης πορείας. Όλοι πρέπει να κάνουν
τις υπερβάσεις τους γιατί προέχει η χώρα που
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Στις παρούσες συνθήκες οφείλουν όλοι και
πρώτη η κυβέρνηση , να λένε την αλήθεια χωρίς
μικροκομματικές σκοπιμότητες και να αναζητήσουν άμεσα τη χρυσή τομή για να αναπνεύσει η
Ελληνική οικονομία.
Έτσι και αλλιώς τα δεδομένα του προβλήματος είναι γνωστά και οι λύσεις είναι γνωστές, η
παράταση της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας
είναι καταστροφική για τη χώρα!»
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Καταγγέλλει εμπρησμούς
στη χωματερή Περιγιαλίου�
Ο Δήμος Κορινθίων εξέδωσε σκληρό δελτίο τύπου κατά των "γνωστών-αγνώστων"

Σ

ε εμπρησμό οφείλονται σύμφωνα με τον δήμο Κορινθίων οι φωτιές που συχνά ανάβουν στην χωματερή του Περιγιαλίου.
Με δελτίο τύπου ο δήμος καταγγέλλει τους γνωστούςαγνώστους όπως τους ονομάζει:
«Οι γνωστοί – άγνωστοι ξαναχτύπησαν και πάλι.
Αργά εχθές το βράδυ, στις 11.30 μ.μ., Πέμπτη 16 Απριλίου του 2015, ο Τομέας καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων ενημερώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κορίνθου για φωτιά που ξέσπασε στο Περιγιάλι Κορινθίας,
στο χώρο όπου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και ο
Δήμος εναποθέτουν κυρίως κλαδιά και υπολείμματα γκαζόν και κήπων.
Η προχωρημένη ώρα ανάφλεξης των υπολειμμάτων
αυτών, η οποία εκδηλώθηκε αργά το βράδυ, δεν δικαιολογεί ούτε το πιθανό κάψιμο καλωδίων από κάποιους Ρομά

αλλά ούτε και την αυτανάφλεξη της χωματερής στο συγκεκριμένο χώρο.
Παρόλα αυτά, ο Τομέας Καθαριότητας του Δήμου
αντέδρασε άμεσα και την επομένη ημέρα, Παρασκευή 17
Απριλίου, λίγο πριν το μεσημέρι, αποκατέστησε πλήρως το
χώρο αυτό, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.
Επειδή η ανοχή του Δήμου έχει φτάσει στα όρια του, θα
πρέπει λοιπόν κάποιοι να γνωρίζουν ότι η τιμωρία είναι
αναπόφευκτη για τους υπαίτιους τέτοιων αποτρόπαιων
πράξεων που πλήττουν όλους του συμπολίτες μας.
Ενόψει κυρίως της θερινής αντιπυρικής περιόδου, ο
Δήμος παρακαλεί και προτρέπει τους συνδημότες μας
να είναι περισσότεροι προσεκτικοί στην εναπόθεση των
απορριμμάτων γιατί η καθαριότητα και η προστασία του
περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους».

Νέα Πλατεία, Ζευγολατιό

αναψυκτικά, καφέδες, τυρόπιτες-σφολιάτες,
τοστ-µπαγκέτες, σάντουϊτς
ΛΕΙΤ ΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Ευχαριστήριο της Μαρίας Καλλίρη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ευχαριστήρια επιστολή στους χορηγούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέλου - Βόχας έστειλε
η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Μαρία Καλλίρη, η οποία αναφέρει:
«Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την
ευγενική και πολύτιμη προσφορά σας
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέλου Βόχας.
Με οδηγό την ανιδιοτελή προσφορά
και την αγάπη προς το συνάνθρωπο το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Βέλου Βόχας έχει καταφέρει
να κρατηθεί ζωντανό χάρη
στη συγκινητική ανταπόκρισή
σας.
Γι’ αυτό το λόγο, ευχαριστούμε εσάς που στηρίζετε
και ενισχύετε με κάθε τρόπο
το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου μας, ανακουφίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, ευελπιστώντας οι πράξεις αυτές να αποτελέσουν παράδειγμα
προς μίμηση.

Δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μας ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη
γενναιόδωρη προσφορά σας
και ελπίζουμε να συνεχίσετε
να στηρίζετε την κοινή μας
προσπάθεια.
Με εκτίμηση
Η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής
Μαρία Καλλίρη
Η επιστολή κοινοποιείται στους:
Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΕΛΙΞΗ",
Δημοτικούς

7th Nafplio-Corinthia Historic Rally
Για 2η συνεχή χρονιά στο Δήμο Βέλου Βόχας
& ώρα 20:00, εφόσον συνοδεύονται
από το παράβολο συμμετοχής, το
οποίο επιστρέφεται εξ΄ ολοκλήρου
στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανακαλέσει τη δήλωση του
μέχρι την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 &
ώρα 20:00. Μετά από αυτή την ημερομηνία ουδεμία επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί.
http://www.ac3.gr/Events.php
Υπεύθυνοι επικοινωνίας, Αποστόλης Λακασάς (6936 969 245 ) και
Θεοδοσία Ουλή (6944 692 509)

O

AC3 μετά το επιτυχημένο
6th Midnight Summer Rally
2014, συνδιοργανώνει με το
Δήμο Bέλου – Βόχας το 7th NafplioCorinthia Historic Rally 2015
(Regularity), εκδήλωση ακριβείας
ιστορικών αυτοκινήτων, την Κυριακή 10 Μαίου 2015, με εκκίνηση από
το Βέλο, ανασυγκρότηση στο Ζευγολατειό και τερματισμό στο Βραχάτι
Κορινθίας.
Η εκδήλωση προσμετρά στο
Argolis Historic Trophy με συντελεστή 1 .
Το μήκος της διαδρομής θα είναι
περίπου 115 Km σε 1 σκέλος, με
5-6 Ειδικές Δoκιμασίες Ακριβείας
και πολλαπλές χρονομετρήσεις. Οι
τεχνικές ασφάλτινες διαδρομές στην
Κορινθία είναι ¨στολισμένες¨ με τα
ανοιξιάτικα χρώματα, διέρχονται
μέσα από ημιορεινούς αμπελώνες
και συναντώνται με την διαδρομή
του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, με θέα τον Κορινθιακό Κόλπο.
Ο Διοικητικός και Τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τις
09:00-10:30 στο Βέλο στο σημείο
αφετηρίας (Οδός Αγ. Μαρίνης και
Παπακυριάκου) πλησίον στο δημοτικό parking.
Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:00 και

ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί,
μετά από περίπου 4 ώρες.
Η χρονομέτρηση της εκδήλωσης
ανατέθηκε στην εταιρεία Ironteam,
συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία που αρχίσαμε το 2013. Οι
χρονομετρήσεις των Ε.Δ.Α θα γίνουν
στο 1/10 του δευτερολέπτου (0.1),
με ανάρτηση των αποτελεσμάτων
στο διαδίκτυο (www.sportstiming.
gr) και τον τερματισμό.
Το δικαίωμα συμμετοχής για την
εκδήλωση ορίζεται στα 60,00 € (πλήρωμα 2 ατόμων) και περιλαμβάνει:
-Παράβολο Συμμετοχής.
-Ασφάλεια προς τρίτους κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης.
-Την αναλογία των δαπανών σε
όλα τα έξοδα της διοργάνωσης της
εκδήλωσης.
-Έντυπα της εκδήλωσης (road
book, νούμερα, πινακίδα κτλ)
-Έπαθλα και αναμνηστικά .
Πλέον της γενικής κατάταξης και
των καθιερωμένων κατηγοριών,
έπαθλα θα απονεμηθούν και στα
τρία πρώτα πληρώματα που θα καταταγούν, με αυτοκίνητα που δεν θα
φέρουν συνδεδεμένα πρόσθετα όργανα μέτρησης αποστάσεων .
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται
δεκτές έως την Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Συμβούλους Δήμου Βέλου Βόχας,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων Δήμου, Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού Δήμου Βέλου Βόχας,
Κ.Α.Π.Η Δήμου Βέλου Βόχας, Επίλεκτη
Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Βέλου Βόχας, Πολιτιστικούς & Αθλητικούς
Συλλόγους Δήμου Βέλου Βόχας, Super
Market LIDL, Super Market Α.Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ,
Ομάδες Ενεργοποίησης & Συλλογικότητας Βέλου, Ομάδες Σκέψης & Δράσης
"ΔΡΩΜΕΙΣ"

Κλειστή η γέφυρα
στα Ταρσινά
Σύμφωνα με ενημέρωση από την
κατασκευάστρια εταιρεία του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-ΚόρινθοςΠάτρα-Πύργος-Τσακώνα, σας ενημερώνουμε ότι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και για ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
θα κλείσει η Κάτω Διάβαση (γέφυρα)
από την ΠΟΥΛΙΤΣΑ προς τα ΤΑΡΣΙΝΑ
λόγω έργων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται σύμφωνα με την κατάλληλη
σήμανση από την κατασκευάστρια
εταιρεία, διαμέσου της Γέφυρας από
ΚΡΗΝΕΣ προς ΤΑΡΣΙΝΑ.

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

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ανάσα για τους ιδιοκτήτες
της Π.Ε. Κανελλοπούλου

Μείωση ποσού εισφοράς σε χρήμα του ν. 1337/1983 για την Π.Ε. Κανελλοπούλου

Μ

εγάλη ανάσα για τους ιδιοκτήτες της
Π.Ε. Κανελλοπούλου αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τους παρέχει έκπτωση 20% επί της
οφειλόμενης σε χρήμα εισφοράς. Με δεδομένη την οικονομική κρίση που μαστίζει τη
χώρα μας η απόφαση αυτή έρχεται να ανακουφίσει τους μικροϊδιοκτήτες, αλλά και να
βοηθήσει στην απεμπλοκή της ρυμοτόμησης της Π.Ε. Κανελλοπούλου.
Σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Σικυωνίων μειώνεται κατά
20% η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα βάσει

του νόμου 1337/1983 για την πολεοδομική
ενότητα Κανελλοπούλου. Η διαδικασία θα
έχει ολοκληρωθεί έως και το τέλος Ιουνίου
ούτως ώστε να εκδοθεί νέα πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα. Η εισφορά μπορεί
να αποπληρωθεί μέχρι 108 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ. Σημειώνεται τέλος, ότι
τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για την
οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα και όχι για
τυχόν μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα
ή προσκυρώσεις.

Λιμάνι Κιάτο
Τον τουριστικό χαρακτήρα του λιμανιού έχει

Γέμισαν τα ράφια του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Το Σάββατο το πρωί 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε
δράση ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σικυωνίων από ομάδα εθελοντών που ολοκλήρωσαν το
πρόγραμμα "Εθελοντισμός και Τοπική Κοινωνία" του
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σικυωνίων. Η
δράση πραγματοποιήθηκε σε τρία σούπερ μάρκετ και
είχε εξαιρετική επιτυχία. Ο κόσμος ενημερωνόταν από
τους εθελοντές κατά την είσοδο στο Σ.Μ. και βγαίνοντας
άφηνε ό,τι ήθελε στο καλάθι. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Πολλά καλάθια γέμισαν και μαζί και τα ράφια του Παντοπωλείου. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και μια ακόμη
απόδειξη του πόσα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί όταν ο στόχος είναι η ανιδιοτελής προσφορά
και αγάπη στο συνάνθρωπο.

Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων

Απόφαση για την υποστήριξη 7 οικογενειών αναξιοπαθούντων πήρε πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων. Η απόφαση αφορούσε περιπτώσεις επείγουσες, δεδομένου
ότι συνδέονται με δικαιούχους που βρίσκονται σε απόγνωση είτε, γιατί έχουν μικρά παιδιά
είτε, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά και έκτακτα προβλήματα υγείας. Η αλήθεια είναι ότι
έχουν γίνει πάνω από 100 αιτήσεις για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και η διαδικασία
πλήρους μελέτης και ιεράρχησης είναι χρονοβόρα και ιδιαίτερα προσεκτική.

Μεταφέρεται η λαϊκή αγορά Κιάτου

Τ

ην ανακούφιση της
περιοχής της οδού
Δημοκρατίας από τη λαϊκή αποφάσισε το δημοτικό
συμβούλιο Σικυωνίων. Η
μοναδική λαϊκή αγορά του
δήμου Σικυωνίων λειτουργεί κάθε Σάββατο στο Κιάτο,
επί της οδού Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ του
ποταμού Ελλισώνα και της
οδού Πετμεζά, τα τελευταία
τουλάχιστον, δέκα πέντε
(15) χρόνια. Οι κάτοικοι της
περιοχής είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την
ταλαιπωρία και φασαρία
που υφίστανται, ενώ σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η
αύξηση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης, αφού πέραν
του μεγάλου πλέον αριθμού
των οχημάτων που κυκλοφορούν, τις περισσότερες
ώρες της ημέρας, κάθε

Σάββατο, μένει κλειστή μία
από τις δύο οδούς που οδηγούν στο κέντρο της πόλης.
Τέλος ο τόπος λειτουργίας της υφιστάμενης Λαϊκής
Αγοράς δεν καλύπτει τον
αριθμό των θέσεων πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) ο οποίος πλέον
είναι αυξημένος λόγω της
οικονομικής κρίσης αλλά
και της αύξησης του πληθυσμού του δήμου Σικυωνίων.
Με βάση αυτά τα σοβαρά προβλήματα η επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του δήμου
Σικυωνίων, πρότεινε τη
μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού
Πετμεζά) μεταξύ των οδών
Μπουμπουλίνας & Κολοκοτρώνη έως την οδό Παπαφλέσσα, με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο.

Σύμφωνα με την απόφαση τα πλεονεκτήματα της
περιοχής είναι ότι ο χώρος
είναι εξ ολοκλήρου δημοτικός, βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση από την υφιστάμενη θέση, πρόκειται να
συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, είναι
μεγαλύτερος και άρα δίνει
τη δυνατότητα καθορισμού
περισσότερων
θέσεων
πωλητών (παραγωγών και
επαγγελματιών), υπάρχει
η δυνατότητα στάθμευσης των αυτοκινήτων των
αδειούχων πωλητών, ενώ
τέλος εξασφαλίζεται η τοποθέτηση εντός του χώρου
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα)
των πωλητών.

Τ

ην Τετάρτη 22 Απριλίου το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού
Θεάτρου, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση με σκοπό την
συζήτηση και ενημέρωση, σχετικά με την
πρόταση αναβάθμισης και αξιοποίησης του
Λιμένα Κιάτου. Η παρουσίαση που ξεκίνησε
με μία σύντομη ιστορική αναδρομή, όπου
αναφέρθηκε ότι μόλις το 1953 ξεκίνησε η
πρώτη φάση των έργων στο λιμάνι Κιάτου.
Η επέκταση του προσήνεμου μόλου ολοκληρώθηκε το 1976 ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε κρηπίδωμα παράλληλο στην
ακτογραμμή με όπισθεν χερσαίο χώρο.
Τέλος, το αλιευτικό καταφύγιο κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Σήμερα, το λιμάνι του Κιάτου έχει εμπορικό, κυρίως, χαρακτήρα και μπορεί να φιλοξενήσει στη διάρκεια του έτους 60 σκάφη
αναψυχής, 25 εμπορικά πλοία, 40 βοηθητικά σκάφη, ενώ το αλιευτικό καταφύγιο, μετά και τα έργα βελτίωσης του που
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, φιλοξενεί έως 200 αλιευτικά σκάφη
ανά έτος.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

& Αειφόρου Ανάπτ
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Περιφέρειας δεν εί
Η εμβέλεια και η κ
περιορισμένες, με
ματικό λιμένα των
μειώθηκε πως ο λ
η πλέον ευνοϊκή θ
την ανάδειξη ενός λ
σημασίας που θα δ
προς τον Πειραιά
εξυπηρετούμενα απ
αλλά και τον σιδηρό
κύριος προσανατολ
Πάτρας είναι η Αδρ
Από την άλλη, η
πολύ περιορισμέν
κυρίως από τοπικέ
ακτής της Πελοπο
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ου: Πόλος τουριστικής ανάπτυξης�
σκοπό να αναδείξει η δημοτική αρχή Σικυωνίων, αφού η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου

τυξης Περιφέρειας Πελοσυμβολή των θαλασσίων
εταφορικό σύστημα της
ίναι ιδιαίτερα σημαντική.
κίνηση των λιμένων είναι
εξαίρεση τον εμπορευν Αγίων Θεοδώρων. Σηλιμένας Καλαμάτας είναι
θέση της Περιφέρειας για
λιμένα διαπεριφερειακής
δρα συμπληρωματικά ως
(εμπορευματικά φορτία
πό τον αυτοκινητόδρομο
όδρομο) δεδομένου ότι ο
λισμός του λιμανιού της
ριατική.
η επιβατική κίνηση είναι
νη, και προσδιορίζεται
ές συνδέσεις μεταξύ της
οννήσου και των πλησικαι τέλος, το λιμάνι του
ούτε στους πρωτεύοντες
υς δευτερεύοντες θαλάστυξης.
ναφορά στον τουριστικό
που προωθείται για τα
ό την Περιφέρεια, αφού

και ένταξή τους στο δίκτυο τουριστικών λιμένων. Το Κιάτο, που απέχει 8 ν.μ. περίπου
από τον τουριστικό λιμένα του Ξυλοκάστρου
και 10 ν.μ. από αυτόν της Κορίνθου, είναι
αδύνατον να συνεχίσει να έχει εμπορικό
χαρακτήρα, διότι αφενός σύμφωνα με τους
αναπτυξιακούς σχεδιασμούς δίνεται έμφαση
στην αποφυγή «υπερπροσφοράς» λιμενικών
εγκαταστάσεων, αφετέρου η λειτουργία του
λιμένα του Κιάτου με τον σημερινό χαρακτήρα (εμπορικός λιμένας) επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία στο αστικό οδικό δίκτυο λόγω της διέλευσης μεγάλου αριθμού
βαρέων οχημάτων. Αντίθετα οι προοπτικές
τουριστικής ανάπτυξης του Ν. Κορινθίας
ευνοούν την προσέλκυση τουριστικών
σκαφών γι’ αυτό και ενθαρρύνεται η
δυνατότητα ανάπτυξης στο Κιάτο λιμένος
σκαφών αναψυχής.
Το συμπέρασμα λοιπόν από το πρώτο
μέρος της διαβούλευσης ήταν πως ο χαρακτήρας του λιμανιού του Κιάτου σύμφωνα
και με τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό πρέπει να αλλάξει και να αποκτήσει
καθαρά τουριστική μορφή. Έτσι, η πρόταση
που κατατέθηκε στη διαβούλευση ήταν να
δημιουργηθεί ένα τουριστικό καταφύγιο
σκαφών.

Προτάσεις βελτίωσης

Στη συνέχεια η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το λιμάνι και το αλιευτικό
καταφύγιο. Τα σημαντικότερα προβλήματα
που αναφέρθηκαν και εξετάστηκαν είναι: η
κυματική δράση, η παρακμή του εμπορικού
λιμανιού και η αναντιστοιχία του τουριστι-

σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό:
«…Στο επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων, διαχρονικά σημαντικούς τουριστικούς
προορισμούς της Περιφέρειας αποτελούν η
ΠΕ Αργολίδας και η ΠΕ Κορινθίας, οι οποίες διατηρούν ή/και αυξάνουν διαχρονικά το
ειδικό τους βάρος στις αφίξεις τουριστών.
Η «δικτύωση» των οργανωμένων υποδομών θαλασσίου τουρισμού αποκαλείται
«Ζώνη Ναυσιπλοίας Αναψυχής» (ΖΝΑ).
Η ΖΝΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
χαρακτηρίζεται από μη-λειτουργικό δίκτυο
υποδομών, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να «πυκνώσει», ώστε να καταστεί
βιώσιμο και να εξυπηρετεί μεμονωμένους
χρήστες ή/και ομάδες σκαφών (flotilae),
ώστε να αναπτυχθούν πλόες και συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν προσθετικά αλλά και αναβαθμίζουν το
υφιστάμενο τουριστικό προϊόν».
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον θαλάσσιο τουρισμό προβλέπει την πύκνωση
του δικτύου των τουριστικών λιμένων, ενώ
ειδικό στόχο αποτελεί η αναβάθμιση αργούντων και σχολαζόντων κρηπιδωμάτων με
προσθήκη των απαιτούμενων υποδομών

κού χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης με τον
εμπορικό χαρακτήρα του λιμανιού.
Η κυματική μελέτη που παρουσιάστηκε
κατέδειξε ότι τόσο το λιμάνι όσο και το αλιευτικό καταφύγιο είναι ευπρόσβλητα στους βόρειους και κυρίως στους βορειανατολικούς
και ανατολικούς ανέμους που πλήττουν συχνά τον Κορινθιακό. Το ύψος του κύματος
εντός του αλιευτικού καταφυγίου μπορεί να
φτάσει το 1 μέτρο, καθιστώντας το ανασφαλές για τα ελλιμενισμένα σκάφη. Σύμφωνα,
με τα διεθνή στάνταρτς το ύψος του κύματος
οφείλει να μην ξεπερνά τα 60 εκατοστά.
Με βάση την κυματική μελέτη αλλά και
τη χωροταξική προτάθηκε η επέκταση του
μώλου του αλιευτικού καταφυγίου αλλά
και του λιμανιού με σκοπό την καλύτερη
προστασία των σκαφών και τη δημιουργία
ασφαλούς τουριστικού καταφυγίου. Η προτεινόμενη λύση για το τουριστικό καταφύγιο (δες σχέδιο) απαιτεί την επέκταση του
υπήνεμου μώλου κατά 170 μέτρα και την
επέκταση του μώλου του αλιευτικού καταφυγίου κατά 20 μέτρα. Δημιουργεί έτσι
ένα ασφαλές καταφύγιο όπου μπορούν να
ελλιμενιστούν 143 σκάφη, να διέλθουν με
ασφάλεια μεταξύ τους μεγαλύτερα σκάφη,
αφού δημιουργούνται «διάδρομοι» 40 και
50 μέτρων. Επίσης, η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο πλωτών προβλήτων,
των οποίων το μήκος καλύπτει την ασφαλή
ελλιμένιση 60 σκαφών.
Τέλος στη βόρεια εξωτερική πλευρά του
λιμένος προβλέπεται να μπορεί να ελλιμενιστεί εμπορικό πλοίο, μέγιστου μήκους 50
μέτρων, το οποίο μπορεί να καλύψει περιστασιακές εμπορικές ανάγκες.

Προχωράει
στο θέμα
της διαχείρισης
των απορριμμάτων
Φαίνεται ότι στα μέσα της άλλης
εβδομάδας θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων η μελέτη
για την διαχείριση των απορριμμάτων
και τη χωροθέτηση του έργου. Εν τω
μεταξύ στους δρόμους της πόλης του
Κιάτου εμφανίστηκαν οι νέοι κάδοι για
την ανακύκλωση του γυαλιού.
Το γυαλί ως υλικό είναι επικίνδυνο
να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά στους γνωστούς
μπλε κάδους διότι σπάει και μπορεί να
προκαλέσει ατυχήματα κατά τη χειροδιαλογή.
Οι κάδοι αυτοί τοποθετήθηκαν στα
σημεία: 1) Δημαρχείο, 2) Δερβενακίων
(απέναντι απο το «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»), 3)
πεζόδρομο Μιαούλη, 4) Κολοκοτρώνη
κ Δερβενακίων (απέναντι από το «ΚΑΤΙ
ΑΛΛΟ»), 5) Αράτου (έξω από τον ΟΤΕ)
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ςκόρπιες σκέψεις, χλωμές ευχές σε γκρίζο φόντο
Ποιός είπε πως ο φασισμός τελείωσε με την αυτοκτονία του Αδόλφου και της
ερωμένης του Eva Brown
στα υπόγεια της καγκελαρίας; Τι είπατε; Ο φασισμός
περιορίζεται πλέον στα διάφορα μορφώματα του τύπου
«χρυσή αυγή» κοινοβουλευτικά η μη;
Γελιέστε.
Ο φασισμός είναι ολοζώντανος δίπλα μας, κοντά
μας. Βρίσκεται στην κοινωνία, το στρατό, την εκκλη-

σία, στα σχολεία, μέσα στο
σπίτι μας.
Στο σπίτι μας; Φυσικά.
Γιατί πως θα χαρακτηρίσεις τον πατέρα «padre
padrone» που μεγαλώνει
τον κανακάρη του έτσι ώστε
να γίνει τσαμπουκάς, νταής,
να γίνεται πάντα το δικό
του, να ρίχνει και καμμιά
ξανάστροφη στον λεπτοκαμωμένο συμμαθητή του με
τα γυαλάκια και τη δειλή
συμπεριφορά που απεχθάνεται τα νταηλίκια και είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητος, δηλαδή «διαφορετικός»;
Είδατε; Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Εκεί που στηρίχτηκαν
και οι Ναζί για να ξεκινήσουν τον διωγμό και τη
σφαγή παντός διαφορετικού. Στο σχολείο την άσκηση αυτής της βίας την είπαν
bullying. Τι λέξη...
Γιατί να βγάλουμε όμως
απ΄έξω και τη μητέρα;Αυτή
που μια ζωή δέχτηκε τη βία
από τον πατέρα αφέντη και
πού θα μεγαλώσει το γιό

της στα πρότυπα του δυνάστη συζύγου;Μήπως για να
υποστεί τα ίδια και εκείνη η
γυναίκα που κάποια στιγμή
θα της πάρει το γιό και θα
τον χάσει;
Σκέψεις σκόρπιες...
Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης
ήταν το πιο πρόσφατο θύμα
του φαινομένου. Όχι όμως
το τελευταίο. Το αυγό του
φιδιού έχει σπάσει. Το φίδι
κυκλοφορεί ελεύθερο. Αν
δεν του συντρίψουμε το
κεφάλι θα συνεχίσει τη θα-

νατηφόρα περιπλάνησή του.
Οι σταυροί και οι γολγοθάδες θα πληθαίνουν.
Μαζί με τόσους σταυρούς
που μας φόρτωσε η διεθνής
οικοινομική δυναστεία, φασιστική πέρα για πέρα με
καθημερινά θύματα <<αυτοκτονημένους>> και ματωμένους ανθρώπους.
Με την ευκαιρία των
άγιων ημερών θέλω να
ευχυθώ σε όλους όσους
σέρνουν ένα σταυρό που
τους φόρτωσε η ανελέητη

Γράφει ο Χρήστοσ
ΠαΠαΓκίκασ, οδοντίατρος

εποχή μας ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Και όπως είπε και ο ποιητής
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ. Είναι η μόνη
ελπίδα. Καλή Ανάσταση φίλοι μου.

Λαμπίκο το 1ο Δημοτικό ςχολείο Ζευγολατιού�
Με την επιστροφή στα θρανία μια έκπληξη περίμενε τους μικρούς μαθητές αλλά και τους δασκάλους του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού αφού ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων είχε βάψει και χρωματίσει τους τοίχους, τα παγκάκια και ό,τι άλλο χρειαζόταν με ανοιξιάτικους τόνους και ωραίες ζωγραφιές.
Μπράβο στη Πρόεδρο και αυτούς που βοήθησαν και άλλαξαν την εικόνα του προαύλιου χώρου. Πάντα τέτοια!!!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 1ου-2ου
Νηπιαγωγείου & 1ου Δημοτικού σχολείου
Ζευγολατιού έδωσε στη δημοσιότητα ευχαριστήρια επιστολή η οποία αναφέρει:
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων
ευχαριστεί τους δασκάλους, τους γονείς,
φίλους και συμπολίτες που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα μας από τις 31 Μαρτίου - 4
Απριλίου 2015, αγοράζοντας τις δημιουργίες των μελών φίλων αλλά και δημιουργίες
της επιχείρησης «ΚΥΡΟΣ δια ΧΕΙΡΟΣ» σε λαμπάδες για το Πασχαλινό Bazaar 2015 που
κατασκεύασαν με μεράκι, διάθεση και αγάπη
και συνέβαλαν στην οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου.
Επίσης ευχαριστούμε τα μέλη - γονείς του
συλλόγου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
για τις δωρεάν απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών με την οικονομική ενίσχυση συλλόγου μας. Τα μαθήματα ξεκίνησαν
στις 2 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν με
μια μεγάλη «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ» στο τέλος
Ιουνίου. Ευχαριστούμε τους δασκάλους των
δραστηριοτήτων μας: τον Παναγιώτη Χωρίκη

που διδάσκει Ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς, το Γιώργο Αραπάκη που διδάσκει
τραγούδι στα παιδιά με στόχο τη δημιουργία παιδικής χορωδίας,την Γωγώ Ξανθάκη
ηθοποιό - Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού
που θα ανεβάσει με παιδιά του σχολείου μας
θεατρική παράσταση στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, αλλά και τους δασκάλους που έχουν
ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας για τις καλοκαιρινές δραστηριότητες του συλλόγου :σκάκι - μπάσκετ - βόλλευ-μοντέρνους χορούς
-ζωγραφική.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στη δράση «Καθαρίζουμε και ομορφαίνουμε
το σχολείο»που πραγματοποιήθηκε στις
15-16-17 Απριλίου 2015 όλους όσους με
αγάπη βοήθησαν με τον τρόπο τους το έργο
του συλλόγου προσφέροντας προσωπική
εργασία για το κλάδεμα των δέντρων -το
καθαρισμό του προαυλίου χώρου, βάφοντας
τα παρτέρια - τους τοίχους - τα παγκάκια -τις
πόρτες - το κοντέινερ, διορθώνοντας φθορές
εντός κι εκτός αυτού από το μέλος- γονέα
Δημήτρη Νταλιάρδο, ζωγραφίζοντας επιδα-

πέδια παιχνίδια μεταμορφώνοντας την αυλή
του σχολείου σε ένα χώρο με αισθητικό αλλά
και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον για τα παιδιά.
Να ευχαριστήσουμε για την ευγενή χειρονομία τον Θανάση Μανάβη όπου με προσωπική εργασία και κόστος βοήθησε στο
καθαρισμό του προαυλίου του σχολείου, με
το μάζεμα και το πέταγμα των κλαδιών μετά
από το κλάδεμα των δέντρων .
Μπράβο στα παιδιά και τους γονείς όπου
μετά από πρόσκληση του Δήμου και του
συλλόγου δώσαμε δυναμικά το παρόν μας
συμμετέχοντας με επιτυχία στη δράση :«Let’s
do it Greece» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου καθαρίζοντας την παραλία
Βραχατίου με σύνθημά μας:»θα είμαστε κι
εμείς εκεί!!!»,σε μια εθελοντική καμπάνια
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με σκοπό
τον καθαρισμό κάθε γωνιάς του τόπου μας.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους
τους γονείς-μέλη, τους διευθυντές των
σχολείων μας , το εκπαιδευτικό προσωπικό
Νηπιαγωγείων & Δημοτικού,τους χορηγούς/
δωρητές,το Δήμο αλλά και όλους όσους μας

στηρίζουν από οποιαδήποτε θέση κι αν κατέχουν στα κοινά, που κατά καιρούς έχουν συνεισφέρει με τον τρόπο τους, τις πράξεις τους
και διατίθενται να συνεισφέρουν μελλοντικά
στο σύλλογό μας .
Η συμμετοχή σας είναι «απαραίτητη»
αφού το έργο αφορά τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ !!!
Αυτά όλα, αλλά κυρίως η προσωπική συμμετοχή των γονιών με μεράκι, αστείρευτο
κέφι και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά μας,
θα κάνουμε το Σύλλογό μας να ξεχωρίζει και
να πρωτοπορεί, δείχνοντας στην πράξη το
υπέροχο αποτέλεσμα που έχει για τα παιδιά
μας η καλή συνεργασία των παραγόντων της
σχολικής κοινότητας.
Για τη συνέχεια και εξέλιξη του έργου
του Συλλόγου είναι απαραίτητη η δική σας
παρουσία στις δράσεις του καλοκαιριού όσο
αφορά το χώρο του σχολείου, ζητώντας την
εθελοντική εργασία από γονείς και παιδιά,
δηλώνοντας τη συμμετοχή στο 6947191107.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιάννα Μπεκιάρη - Βορινιώτη»
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Γιόρτασε με 6-0 το ντάμπλ ο α.Ο.Ζ.

■ Ο Βασ. Μανιάτης βραβεύει τον αειθαλή φίλαθλο Σίδ.
Δασκαλόπουλο, υπό το βλέµµα του Ν. Ραχανιώτη

Σ

ε πανηγυρική ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ζευγολατιού ο ΑΟΖ έκλεισε τις αγωνιστικές του
υποχρεώσεις νικώντας 6-0 τον ΠΑΣ Κόρινθος. Το
παιχνίδι δεν αντέχει κριτικής καθώς η διαφορά δυναμικότητας ήταν τέτοια που την θρυλική ομάδα της
Κορίνθου μόνο οι φανέλες της τη θύμιζαν! Οι παίκτες
δε της πάλαι ποτέ «Μπάρτσας» άλλοτε έκαναν αγγαρεία, άλλοτε ήταν εριστικοί προς τους γηπεδούχους
αλλά και προς τον διαιτητή Καρακάση, που ανέχτηκε
τις διαμαρτυρίες τους σε κάθε σχεδόν, σφύριγμα.
Οι παίκτες του ΑΟΖ θέλοντας να κλείσουν με μια
καλή εμφάνιση και νίκη τις υποχρεώσεις τους, έπαιξαν όσο έπρεπε για να ευχαριστήσουν τους φίλους
τους, αλλά και να κάνουν πιο πανηγυρική τη φιέστα
που ακολούθησε με την απονομή των δύο τροπαίων
πρωταθλήματος και κυπέλλου από τον πρόεδρο της
ΕΠΣΚ κ. Τσιχριτζή.
Ο χορός των γκολ άνοιξε στο 10΄ μετά από συνδυασμό ο Μυργιώτης τετ-α-τετ και 1-0. Η Κόρινθος
στο επόμενο λεπτό είχε δοκάρι και εκεί σταμάτησαν
όλα. Ο Καραΐνδρος σε μία φάση που υπήρξαν αψιμαχίες πέτυχε γκολ στο 42΄. Στο 68΄ ο Πετρόπουλος με
πλασέ έκανε το 3-0, και έξι λεπτά αργότερα ο Παληός
με ατομική ενέργεια το 4-0. Ο ρυθμός του παιχνιδιού
έπεσε για το επόμενο εικοσάλεπτο, οι παίκτες της
Κορίνθου, φαντάσματα του εαυτού τους, έψαχναν
αφορμή για να χαλάσουν τη φιέστα. Το μόνο που κα-

τάφεραν τελικά ήταν αν δεχθούν γκολ στο 90΄ από
τον Γιώργαρη μετά από ενέργεια του Παληού, του
οποίου η εκτέλεση απευθείας φάουλ στο 93΄ έστειλε
για έκτη φορά την μπάλα στα δίχτυα της Κορίνθου.
■ Ο Γιώργος Βορινιώτης βραβεύει τον Θανάση Μανάβη,
Τελικό σκορ 6-0!!!
έναν από τους βασικούς χορηγούς της οµάδας
Ακολούθησε η απονομή του κυπέλλου στους αρχηγούς και μετάλλια στους παίκτες και παράγοντες,
αλλά και ειδικές βραβεύσεις από το Δ.Σ. του ΑΟΖ σε
πρώην προέδρους, χορηγούς και φίλους της ομάδας. Βραβεύτηκαν οι Γ. Ρίσκας ως πρόεδρος του
ΑΟΖ, που το 1972 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο Γ.
Κουρής για πολλά χρόνια παράγοντας του ΑΟΖ. Ο
Γ. Πολίτης ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ΑΛΚΥΩΝ για
την χορηγία του. Ο Θανάσης Μανάβης και ο Σταμπεδάκης Παναγιώτης για την πολύτιμη βοήθειά του ο
πρώτος και τις χορηγίες του ο δεύτερος και ο Δασκαλόπουλος Σίδερης για τη συνεχή παρουσία του ■ Ο Θαν. Περαχωρίτης βραβεύει τον επί σειρά ετών
στην ομάδα ως φίλαθλος.
παράγοντα της οµάδας, Γιώργο Κουρή

Συγχαρητήριο μήνυμα
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Βέλου-Βόχας, κ. Μαρία Καλλίρη έδωσε στη
δημοσιότητα συγχαρητήριο μήνυμα προς τον ΑΟ
Ζευγολατιού στο οποίο αναφέρει: «Ολόθερμα συγχαρητήρια για τη διπλή σας επιτυχία, κατάκτηση
πρωταθλήματος και κυπέλλου. Μας έχετε κάνει
περήφανους.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο
προπονητικό τιμ, στη διοίκηση και σε όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του τεράστιου στόχου που
κάνει όλο το φίλαθλο κόσμο του Δήμου μας περήφανο. Συνεχίστε την ανοδική σας πορεία και να γνωρίζετε ότι είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές σας».
(Πλούσιο φωτογραφικό υλικό
στο www.gnomipoliton.wordpress.com)

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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α1 ΚαΤηΓΟΡΙα ΚΟΡΙνΘΙας
Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε το
πρωτάθλημα ο ΑΟ Ζευγολατιού, ο οποίος συνέτριψε την Κόρινθο με 6-0, στη φιέστα απονομής του τίτλου και πλέον ετοιμάζεται για τους
αγώνες μπαράζ, για την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι σε όλη
τη διάρκεια του ματς, προηγήθηκαν με τον
Μυργιώτη, ο οποίος έφτασε τα 23 τέρματα και
αναδείχθηκε για 3η σερί σεζόν, 1ος σκόρερ της
Α1 Κορινθίας.
Από την άλλη πλευρά, ολοκληρώθηκε μια
απογοητευτική σεζόν για την Κόρινθο, η οποία
τερμάτισε στη διόλου τιμητική 12η θέση και το
μόνο που κρατά, είναι η αποφυγή του υποβιβασμού. Αντίθετα τον υποβιβασμό δεν απέφυγαν
οι ομάδες των Αγίων Θεοδώρων, του Σπαθοβουνίου και του Ηρακλή Ξυλοκάστρου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ

2-1

ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ

1-1

ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ∆ΕΡΒ.

5-3

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. - ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ

0-0

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ - ΤΕΝΕΑΤΗΣ

2-4

ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06

5-10

ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

6-0

ΠΕΛΟΠΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ

4-0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α
ΑΓ
1. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
30
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
30
3. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 30
4. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 30
5. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
30
6. Ν. ΑΣΤΗΡ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ 30
7. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 30
8. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
30
9. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
30
10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 30
11. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
30
12. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
30
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 30
14. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ
30
15. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 30
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
30
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5
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Β
65
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α2 ΚαΤηΓΟΡΙα ΚΟΡΙνΘΙας
Τους τρεις βαθμούς της νίκης κατέκτησε ο
Ισθμιακός, ο οποίος επιβλήθηκε 2-1 του Ολυμπιακού Άσσου και διατήρησε τις όποιες ελπίδες του
για άνοδο στην Α1. Ταυτόχρονα ο Ηρακλής Λεχαίου εδραίωσε την κυριαρχία του και την άνοδό του
με το ευρύ 6-2 επί της Περαχώρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ Κ. ∆ΙΜΗΝΙΟΥ - ∆ΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
ΤΑΡΣΙΝΑ '97 - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
∆ΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ- ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡ.

6-2
1-2
4-2
2-1
0-5
2-2
2-1
2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α
ΑΓ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 25
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 25
3. ∆ΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 25
4. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 25
5. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
25
6. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ∆ΙΜΗΝΙΟΥ 25
7. ΤΑΡΣΙΝΑ '97
25
8. ∆ΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 25
9. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 25
10. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 25
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 25
12. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
25
13. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 25
14. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 25
15. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
25
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.
25
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Επόµενη αγωνιστική
3/5/15 ώρα 5.00 το απόγευµα

ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΤΑΡΣΙΝΑ '97
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡ.

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

B2 ΚαΤηΓΟΡΙα ΚΟΡΙνΘΙας
Σπουδαία επιτυχία για την Λυκοποριά, η οποία
επικράτησε εκτός έδρας 0-1 του Άρη Βοχαϊκού,
παίρνοντάς του την 3η θέση και την ευκαιρία για
άνοδο.
Ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δύο πλευρές,
οι γηπεδούχοι σημείωσαν γκολ με τον Λίλιο, το
οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ και στην αντεπίθεση και λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Σεφέρης διαμόρφωσε το τελικό 0-1, «παγώνοντας»
τους φιλάθλους του Άρη Βοχαϊκού και δίνοντας
στην ομάδα του, μια πολύ μεγάλη νίκη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΊΚΟΥ-ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ-ΑΠΕΣΣΑΣ
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ.
ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ-ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ

0-1
3-2
2-4
1-0
1-0
4-1

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α
ΑΓ
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
22
2. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 22
3. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
22
4. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
22
5. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
22
6. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 22
7. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
22
8. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 22
9. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ
22
10. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ
22
11. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 22
12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤ. 22
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Πηγή: www.apopsi24.gr, epskor.gr

Ευχαριστήρια ανακοίνωση
από τον Άρη βοχαϊκού
Ο πρόεδρος και όλο
το ΔΣ του ΑΟ Άρης
Βοχαϊκού με το τέλος
του πρωταθλήματος,
θέλει να ευχαριστήσει
τους αθλητές της ομάδας που αφιλοκερδώς
έδωσαν τον καλύτερο
τους εαυτό όλη την
αγωνιστική περίοδο, τιμώντας στο έπακρο την
φανέλα του συλλόγου.
Επίσης ευχαριστεί τον προπονητή κύριο Πέτρο Βελέντζα, που όλο τον χρόνο εργάστηκε
πραγματικά σαν επαγγελματίας και για αυτό του
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της ομάδας, διότι χωρίς αυτούς η ομάδα
δεν θα μπορούσε να ήταν βιώσιμη
Τέλος ένα ευχαριστώ στην τοπική αρχή του
Δήμου για την καλή συνεργασία που είχαμε όλο
τον χρόνο.
Ο Άρης Βοχαϊκού εύχεται καλή πορεία στις
ομάδες του ΠΑΟ Κουταλά και της Προοδευτικής Περιγιαλίου στην Α2 Κατηγορία Νομού
Κορινθίας.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Πελματογράφημα και Ορθωτικά Πέλματα

Τ

Γράφει ο ΒΑσΙλησ ΠΑΠΑχρηστΟυ, φυσικοθεραπευτής

ο σώμα μας είναι μια μεγάλη κινητική αλυσίδα,
όλα τα μέρη της αλληλοσυνδέονται. Όταν κάποιος
«κρίκος» της αλυσίδας δυσλειτουργεί τότε δημιουργούνται αλλαγές στην στάση του σώματος. Το
πέλμα μας αποτελεί την βάση-θεμέλιο του σώματος μας,
είναι μια πολύπλοκη κατασκευή που αποτελείται από 28
οστά τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους με μαλακούς
ιστούς- μύες, συνδέσμους, τένοντες και την πελματιαία
απονεύρωση.

Από τις εικόνες παρα -

Τι είναι ο Πελματογράφος;

να δηµιουργεί στροφή

Ο πελματογράφος είναι μια συσκευή που αξιολογεί
τον άκρο πόδα, δημιουργεί μια ψηφιακή εικόνα των
πελμάτων, η οποία δείχνει την κατανομή του σωματικού
βάρους σε κάθε πέλμα και επισημαίνει τις μορφές αστάθειας ή τις αδυναμίες των πελμάτων.

στον

Πως βοηθά το πελματογράφημα;
Το πελματογράφημα βοηθά στον εντοπισμό αποκλίσεων του άκρου πόδα που έχει ως συνέπεια την δημιουργία παθολογικών αντισταθμίσεων και εμβιομηχανικών
αλλαγών, δηλαδή παθολογικών αλλαγών, στο υπόλοιπο
σώμα, αλλάζει η στάση του σώματος, η θέση των οστών
οι μύες χάνουν την λειτουργική ισορροπία τους. Το αποτέλεσμα της ανισορροπίας που δημιουργείται οδηγεί σε
χρόνιους πόνους κατά μήκος του σώματος μας (όπως
στα πέλματα, στα γόνατα, στα ισχία και την σπονδυλική
στήλη). Οι αδυναμίες ή μορφές αστάθειας στα πέλματά οι
οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα αίτια του προβλήματός ή να προκαλέσουν ανάπτυξη προβλημάτων
στο μέλλον. Όταν στέκεστε όρθιοι, περπατάτε ή τρέχετε, το σώμα σας υπόκειται σε φυσικά ασκούμενες
δυνάμεις και στάσεις, που μπορούν να προκαλέσουν
πίεση και καταπόνηση σε όλο το μήκος της κινητικής
αλυσίδας του σώματός σας. Όταν δεν είναι σωστά
ευθυγραμμισμένα, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
στο σώμα σας τη στήριξη που του είναι απαραίτητη.
Παρακάτω αναφέρονται περιπτώσεις που ενδείκνυται το πελματογράφημα όπως:
• Αθλητικές κακώσεις: διαστρέμματα, τενοντίτιδα στον
Αχιλλείου ή στον επιγονατιδικό τένοντα, πελματιαία
απονευρωσίτηδα
• Ρευματολογικές παθήσεις και παραμορφώσεις δακτύλων του άκρου πόδα
• Νευρολογικές παθήσεις: διαταραχή ισορροπίας και
βάδισης, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
• Μεταβολικές παθήσεις: σακχαρώδης διαβήτης- διαβητικό πόδι (αλλαγή φόρτισης στον άκρο πόδα)
• Τραυματισμοί: μετά από τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβάσεις στα πόδια ή στην σπονδυλική στήλη.

Πέλματα-κατασκευή ορθωτικών
Μετα την αξιολόγηση με τον πελματογράφο, ανάλογα
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, προχωράμε στην
κατασκευή εξατομικευμένων πελμάτων για κάθε ασθενή. Την ψηφιακή εικόνα που έχει δημιουργήσει ο πελματογράφος την επεξεργάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής και κατασκευάζει με ακρίβεια το ορθωτικό πέλμα
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πέλματος. Με
την χρήση των ορθωτικών πελμάτων οι φορτίσεις γίνονται συμμετρικές, οι ευθυγραμμίσεις αποκαθίστανται, το
πέλμα δίνει και παίρνει υγιή επανατροφοδότηση. Στην
εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα πριν και μετά την
εφαρμογή εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων.

τηρείται ότι πριν την
εφαρµογή ορθωτικών
πελµάτων τα πόδια
ήταν σε θέση πρηνι σµού- είχαν απόκλιση
µε αποτέλεσµα αυτό
άκρο πόδα,

στροφή στην κνήµη,
στροφή στο γόνατο,
στροφή στο ισχίο, αλ ■ Πριν την εφαρµογή

λαγή στην θέση της
λεκάνης, αλλαγή στην

■ Μετά την εφαρµογή

κατανοµή του κέντρου
βάρους,

σκολίωση

λόρδωση ή κύφωση,
πτώση στον ώµο.

ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ «ΒΑΣΗ» ΣΑΣ;

Δωρεάν αξιολόγηση άκρου πόδα - πελµατογράφηµα
για τους αναγνώστες της εφηµερίδας
µέχρι 31 Μαΐου 2015
Παπαχρήστου Βασίλειος, Φυσικοθεραπευτής
Ελ. Βενιζέλου 49, Βραχάτι

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πληροφορικής αναλαµβάνει αναβαθµίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιµές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631 9/1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ στο
νοµό Κορινθίας. Τηλ. 6946-742363 6/2

∆ΙΑΦΟΡΑ

598266 κ’ 27410 56496.

3/11

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 60 τ.µ. µε WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα 70 τ.µ. το καθένα. Ζευγολατιό, δρόµος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΖΗΤΕΤΑΙ TV 20-22 ιντσών µε ενσωµατωµένο
video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης. 15/12

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέµµα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. ∆ύο δρόµοι επιλογής: Βελινιάτικα
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελής κατοικία 110 τ.µ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068

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

∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

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

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

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

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφηµερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Ο καταστροφικός σεισμός του 1928
Τέτοιες μέρες πριν από 87 χρόνια η γη της Κορινθίας σειόταν, τα περισσότερα σπίτια είχαν γκρεμιστεί,
στα χωριά οι κάτοικοι έμεναν σε σταφιδόπανα και ένιωθαν μόνοι και πλήρως εγκαταλελειμμένοι από το επίσημο κράτος.
115 οικιών του χωρίου κατεδαφίσθησαν ολοσχερώς 12, κατέρρευσαν 20
και ερράγησαν άπασαι αι υπόλοιποι. Εις
την παραλίαν το έδαφος υπέστη ρωγμή
κάθετον 15 μέτρων. Επίσης, εις το χωρίον Βραχάτι εκ των 150 οικιών μόνο
10 είναι κατοικήσιμοι, οι υπόλοιποι καταεστράφησαν άλλοι κατεδαφίσθησαν
ολοσχερώς και πλείσται διερράγησαν».

Η επίσκεψη του υπουργού
και τα επεισόδια

Την 26η Απριλίου την πληγείσα περιοχή της Κορινθίας επισκέφτηκε ο
τότε υπουργός Πρόνοιας κ. Κύρκος.
Οι κάτοικοι της Βόχας εξαθλιωμένοι,
πεινασμένοι, φοβισμένοι και ταλαιπωρημένοι αισθάνονταν και ήταν σε
μεγάλο βαθμό, εγκαταλελειμμένοι από
το επίσημο κράτος. Έτσι η παρουσία
του υπουργού δεν έτυχε και ιδιαίτερα
θετικής υποδοχής! Σύμφωνα με το
δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ
της 27ης Απριλίου 1928 έφτασε το
απόγευμα της 26ης Απριλίου στην Κορινθία και «εξέδραμε εις τα πέριξ της
Κορίνθου χωριά μετά του Μητροπολίτου Δαμασκηνού. Επεσκέφθη πρώτον
το Βραχάτι, του οποίου όλαι σχεδόν αι
οικίαι είναι κατερειπωμέναι τελείως. Οι
άστεγοι κάτοικοι του χωριού εζήτησαν
ξυλείαν και την παροχή πιστώσεων για
την καλλιέργειαν, διαμαρτυρηθέντες
εντόνως προς τον κ. Υπουργόν δια την
αναίδειαν και την αστοργίαν της Κυβερνήσεως.
Από το Βραχάτι», συνεχίζει το δημοσίευμα, «μετέβη εις το χωρίον Νεράντζα όπου η καταστροφή και η ερήμωσις δεν είναι μικροτέρα της Κορίνθου.

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

Οι κάτοικοι συνεκεντρώθησαν πέριξ του
κ. Κύρκου διαμαρτυρόμενοι δια βιαίων
εκφράσεων παλλομένων υπό την εκχειλίζουσαν ακαταστασίαν των, δια την
τακτικήν την οποίαν τηρεί μέχρι σήμερον το επίσημον κράτος και την αναλγησίαν του απέναντι των σεισμοπαθών. Ο
κ. Κύρκος τους επεσχέθη ότι θα εξετάση
τας ανάγκας των και θα λάβη της δέουσας αποφάσεις.
Την αόριστον ταύτην απάντησιν του κ.
υπουργού οι κάτοικοι υπεδέχθησαν δι’
άγριων αποδοκιμασιών.
- Δεν είμεθα θέαμα, του εφώναζον,
δια να έρχεσθε να μας βλέπετε και να
μας εμπαίζετε με τις υποσχέσεις.
Αι γυναίκες κλαίουσαι του εφώναζον:
- Πεινούμε. Έχομεν ανάγκην από
ψωμί.
Ο κ. Κύρκος ηθέλησε να δώσει νέας
υποσχέσεις αλλ’ οι συγκεντρωθέντες
τον διέκοψαν δια νέων γιουχαϊσμών και
εν τέλει τον εγκατέλειψαν και έφυγαν.
Μετέβη κατόπιν εις το Κοκκώνι όπου
τον ανέμενεν η ίδια υποδοχή, οι κάτοικοι απήτησαν όπως σταλούν επειγόντως σκηναί, διότι τα σταφιδόπανα
κατεστράφησαν τελείως εκ της προχθεσινής χαλαζοθυέλλης.
Ο κ. υπουργός ηθέλησε τότε να καθησυχάσει τους κατοίκους αλλά κατέστη αδύνατον να τους ωμιλήσει διότι
αι αποδοκιμασίαι εδώ υπερέβησαν τας
προηγούμενας. Διαρκουσών των αποδοκιμασιών, συνέβη σοβαρόν επεισόδιον μεταξύ του κ. Κύρκου και του προ-

έδρου της Κοινότητος Ευαγγελιστρίας,
όστις είπεν εις τον κ. Υπουργόν ότι η
Κυβέρνησις εγκατέλειψεν εις την τύχην
των τους σεισμοπλήκτους των πέριξ της
Κορίνθου χωρίων. Ο κ. Κύρκος αντί
άλλης απαντήσεως, έδωσεν διαταγήν
εις τον οδηγόν να αναχωρήση, χωρίς να
ειπή τίποτε.
Μετά ταύτα μετέβη εις το χωρίον
Βέλλο, όπου τον υπεδέχθησαν αι αυταί
αποδοκιμασίαι. Το χωρίον τούτο είχε
μείνει από πρωΐας άνευ άρτου και οι
κάτοικοι εμαίνοντο κυριολεκτικώς. Οι
κάτοικοι εζήτησαν από τον κ. υπουργόν
ξυλείαν, άλευρα και άλλες διευκολύνσεις.
Ο κ. Κύρκος εδήλωσεν ότι αι απαιτήσεις τον είναι υπερβολικαί, διότι είναι
εργατικοί και δύνανται να εξοικονομηθούν οπωσδήποτε. Τη δήλωσιν του
κ. Κύρκου υπεδέχθη πανδαιμόνιον
αποδοκιμασιών. Οι κάτοικοι του Βέλου
εφώναζον προς τον κ. υπουργόν: «Διατί λοιπόν πληρώνομεν τόσον καιρόν φόρους εις το κράτος; Δια να πλουτίζουν οι
οικοπεδοφάγοι;». Ο κ. Κύρκος ηθέλησε
τότε να επιβληθή διά του υπουργικού
αξιώματος, ειπών εις τους χωρικούς
ότι «δεν είναι γλώσσα αύτη προς έναν
υπουργό».
Οι χωρικοί εξετράπησαν εις νέας
βιαιοτέρας αποδοκιμασίας και ο κ.
υπουργός έφυγεν αμέσως κακήν κακώς, εσταμάτησε δε την περαιτέρω
περιοδείαν του. Διερχόμενος εκ Κιάτου
δεν κατήλθεν του αυτοκινήτου του.»!!!!

Πηγές: Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, Ιστορία Ελληνικού
Έθνους Εκδοτικής Αθηνών, "Οι σεισμοί της Ελλάδας" Βασίλη Παπαζάχου
Eπιµέλεια: Γιώτα Αθανασούλη

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
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Τ

ο βράδυ της 22ας Απριλίου
1928 στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου η γη άρχισε να μουγκρίζει να σείεται.
Στις 9:00 το βράδυ σημειώθηκε στην
Κόρινθο η πρώτη ισχυρή δόνηση την
οποία ακολούθησαν 18 ασθενείς δονήσεις!!! Οι κάτοικοι έντρομοι βγήκαν
από τα σπίτια τους και παρέμειναν σε
ανοιχτούς χώρους.
Ευτυχώς γιατί στις 10:00 το βράδυ σημειώθηκε ο δεύτερος ισχυρός
σεισμός τον οποίον διαδέχθηκε μετά
από ένα τέταρτο της ώρα ο κύριος
σεισμός έντασης 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος κατέστρεψε
την πόλη της Κορίνθου. Παρά το γεγονός ότι η φύση είχε προειδοποιήσει
εγκαίρως και οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τις οικίες τους υπήρξαν 20
νεκροί και 30 τραυματίες. Καταστράφηκε όμως και το σύνολο σχεδόν
των 2000 κτιρίων της πόλης της Κορίνθου και προκλήθηκαν σημαντικότατες καταστροφές έγιναν σε όλα τα
χωριά της παραλιακής Κορινθίας στο
Λέχαιο, στο Περιγιάλι, στο Βραχάτι,
στο Κοκκώνι, στο Βέλο αλλά και στο
Κιάτο. Οι εφημερίδες της εποχής περιγράφουν την απελπιστική κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι κάτοικοι
της Κορινθίας.
«Αι περισσότεραι κατοικίαι του χωρίου Βέλλο διερράγησαν, πλείσται δε
κατέρρευσαν» γράφει η εφημερίδα
ΕΜΠΡΟΣ της 25ης Απριλίου 1928. Και
συνεχίζει: «Οι κάτοικοι διαμένουν εις
το ύπαιθρον υπό σταφιδόπανα. Εις το
πλησίον χωρίον Κρήναι κατέρρευσαν
πλείσται οικίαι. Στο Κοκκώνι εκ των

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

16 Δράσεις
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑπΡιλιοΥ 2015

Με μεγάλη επιτυχία το Let's do it Greece και φέτος

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια», τόνισε «μέχρι να κάνουμε τον
κόσμο κοντά να συμμετέχει ενεργά
σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Τότε θα έχουμε αποτελέσματα
που θα προσφέρουν στον άνθρωπο».
Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής Μαρία Καλλίρη σε δηλώσεις της τόνισε ότι το "Let's do
it Greece" είναι πλέον θεσμός για
το δήμο Βέλου-Βόχας. «Για μένα»,
συνέχισε «είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε την ένννοια του
εθελοντισμού που τόσο την έχει

ο
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ανάγκη ο τόπος μας. Η συμμετοχή
είναι ικανοποιητική, ενώ οι δράσεις
που αφορούν τον καθαρισμό της
παραλίας θα συνεχιστούν και τους
επόμενους μήνες.
Θέλουμε», κατέληξε, «να ευχαριστούμε τους συλλόγους και τα
σχολεία που συμμετείχαν αλλά και
τον κ. Ραψωματιώτη ο οποίος θα
πάρει τα ανακυκλώσιμα υλικά που
θα συλλεγούν. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ για την προσφορά σάντουιτς και
αναψυκτικών στους εθελοντές».
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γραφικός Σύλλογος Βόχας, η ομάδα
Σκέψης και Δράσης ΔΡΩμείς και η
Επίλεκτη ομάδα Ειδικών Αποστολών Βέλου-Βόχας.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος δηλώνοντας την
ικανοποίησή του που για τρία χρόνια
ο δήμος συμμετέχει στην πανελλαδική εκστρατεία "Let's do it Greece"
σημείωσε πως: «Σκοπός είναι να κινητοποιήσουμε την εθελοντική δράση του κόσμου παρά το γεγονος ότι
λόγω των προβλημάτων του δεν έχει
μεγάλη συμμετοχή και αδιαφορεί.

Κ έ ντ

Φ

ιλοξενήθηκε και φέτος,
στην Ελλάδα το «Let’s Do
It Greece», η μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη
εθελοντική καμπάνια καθαρισμού
σε παγκόσμια κλίμακα, στην οποία
συμμετείχε δυναμικά και ο Δήμος Βέλου-Βόχας, την Κυριακή 26
Απριλίου 2015.
Στις δράσεις καθαρισμού συμμετείχαν: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου &2ου Νηπιαγωγείου
και 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού, ο Πολιτιστικός και Λαο-
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