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Απρόσμενες εξελίξεις στο δημοτικό συμβούλιο:
Παραιτήθηκε ο Γιάννης Αμπού Ζολώφ�
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
της
πλειοψηφίας
και
αγαπητός γιατρός
του Βέλου, Γιάννης Αμπού Ζολώφ
υπέβαλε πριν λίγες
μέρες την παραίτησή του από το δημοτικό συμβούλιο
Βέλου-Βόχας!
Η επίσημη αιτιολογία για την παραίτησή του αναφέρει ότι ο κ. Αμπού Ζολώφ, ήταν αδύνατον να ανταποκριθεί
στα διττά του καθήκοντα, του γιατρού
και του δημοτικού συμβούλου με αποτέλεσμα να λείπει από τα περισσότερα
συμβούλια. Μάλιστα στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει μεταξύ άλλων:
«οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις
δεν επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή
μου όπως θα επιθυμούσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών». Επιπλέον στην επιστολή του δεν
παραλείπει να ευχαριστήσει το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους
για τη συνεργασία που είχαν, αλλά και
όλους τους δημότες που τον τίμησαν
με την ψήφο τους. Τέλος εύχεται «καλή

συνέχεια στο έργο σας δηλώνω τη
συμπαράσταση μου στον καθημερινό
αγώνα σας για την πρόοδο του Δήμου
μας». Ο δήμαρχος με τη σειρά του «κατανοώντας», όπως λέει «τις επαγγελματικές ιατρικές υποχρεώσεις του, τον
ευχαριστεί για την συμμετοχή του στα
κοινά του Δήμου η οποία ήταν ιδιαίτερα
τιμητική και την άριστη συνεργασία».
Και ως εδώ όλα καλά θα ήταν αν
άλλες πληροφορίες δεν αναφέραν ότι
τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετικά
και ότι στην απόφαση του γιατρού να
παραιτηθεί, καίριο ρόλο έπαιξε μια καταγγελία!!!
Συγκεκριμένα, λέγεται ότι από δεκαημέρου ο Θανάσης
Περαχωρίτης
είχε
καταθέσει
αίτησηκαταγγελία προς την
αποκεντρωμένη Διοίκηση με την οποία κατήγγειλε τον κ. Αμπού
Ζολώφ περί μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του ως δημοτικού συμβούλου!
Μάλιστα, το τμήμα διοικητικού και
οικονομικού της αποκεντρωμένης
διοίκησης είχε ζητήσει τα σχετικά

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

στοιχεία (αποδεικτικά επιδόσεως προσκλήσεων και στοιχεία απουσιών του
εν λόγω συμβούλου) από τον πρόεδρο
του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα
με τις διατάξεις του «Καλλικράτη»!!!
Υπενθυμίζεται ότι ο «Καλλικράτης»
για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρει ότι: «Σε σύμβουλο που απουσιάζει
αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί,
σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου
234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή
της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής
μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή
της έκπτωσης. Σύμβουλος, που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του
για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα
(30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη
γνώμη του συμβουλίου.
Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να
επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία
του Άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του
Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας
συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη
εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις
(3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής

της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.»!!!!

Κυρώσεις
και για τον πρόεδρο;

Τα συγκεκριμένα
άρθρα του νόμου
που
αναφέρονται
στην αργία ή έκπτωση του συμβούλου
που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τα
συμβούλια, υποκρύπτουν και μία άλλη διάσταση που αφορά τον πρόεδρο του συμβουλίου. Έτσι
λοιπόν στην περίπτωση του Αμπού Ζολώφ, με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια
της θητείας του νυν δημοτικού συμβουλίου (από 1ης Σεπτεμβρίου 2014)
έχει λείψει σίγουρα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις και για 3 συνεχείς μήνες, ο
πρόεδρος Γιώργος Πρεδάρης πιθανόν
να βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, επειδή
δεν ενημέρωσε τον Ελεγκτή Νομιμότητας για τις απουσίες του δημοτικού
συμβούλου. Ο "Καλλικράτης" δεν αναφέρει ποια είναι η ποινή για τον πρόεδρο, όμως σε άλλο άρθρο αναφέρεται
ότι η παράβαση καθήκοντος τιµωρείται
µε την ποινή της αργίας!
Απομένει να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Για την ιστορία σημειώνουμε ότι ο σύμβουλος που παίρνει τη θέση του Αμπού Ζολώφ είναι ο
Δημήτρης Τριαντάφυλλος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός
Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

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

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945
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Διαξιφισμοί Στεργιόπουλου - Τρωγάδη
για την ύδρευση και τις χρεώσεις

Π

ριν λίγες μέρες ο επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης
του δήμου Βέλου-Βόχας Λεωνίδας Στεργιόπουλος κάλεσε τη δημοτική αρχή να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων
σχετικά με την ποιότητα του
νερού και τους τρόπους χρέωσης που ακολουθεί η υπηρεσία ύδρευσης. Το, ιδιαίτερα
καυστικό, δελτίο τύπου ανέφερε τα εξής:
«Τα προβλήματα με την
ποιότητα του νερού που φτάνει στις βρύσες των σπιτιών
μας είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα. Νερό ανεπαρκές
και βρώμικο στα όρια του
επικίνδυνου.
Κινήσεις από την πλευρά
της δημοτικής αρχής για βελτίωση της κατάστασης, ανύπαρκτες.
Και ενώ πιστεύαμε ότι η
κατάσταση δε μπορεί να γίνει
χειρότερη ήρθαν καινούργιες
δημοτικές πρωτοβουλίες για
να μας διαψεύσουν.
Τις τελευταίες μέρες πολλοί
συνδημότες μας λαμβάνουν
επιστολή από την οικονομική
υπηρεσία του δήμου, με την
ένδειξη ‘ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ’ και
με προθεσμία για να συμφωνήσουν με το ποσό που αναφέρει ότι οφείλουν.
Δε θεωρήθηκε αναγκαίο,
από τις σοφές υπηρεσίες, να
συνοδεύσουν το έγγραφο
με επεξηγήσεις σχετικά με
το λόγο αποστολής του και
τον τρόπο που θα έπρεπε να
ελέγξουν και να συμφωνήσουν το ποσό που δηλωνόταν
ως χρέωση.
Το αποτέλεσμα όλοι οι παραλήπτες να αναρωτιόνται
σχετικά με το είδος του εγγράφου και τις συνέπειές του.
Και επειδή τηλέφωνο επικοινωνίας δε δόθηκε, αλλά
και αν εδίδετο είναι αμφίβολο
αν θα απαντούσε, όποιος είχε
απορία έπρεπε να μεταβεί
στην έδρα του δήμου και να
αναζητήσει
ενημερωμένο
υπάλληλο.
Προφανώς η υπηρεσία(!)
θεωρεί όλους τους δημότες
αργόσχολους, που ψάχνουν
ευκαιρία για βόλτες και επισκέψεις για καφέ.
Επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, προτείνουμε,
Να σταματήσει άμεσα η

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Καταγγελίες για
απροσπέλαστα ρολόγια
ύδρευσης, διαφορετικά
μέτρα και σταθμά στις
χρεώσεις και ανυπαρξία
κινήσεων από την
πλευρά της δημοτικής
αρχής για την βελτίωση
της ύδρευσης και της
ποιότητας του νερού ήταν
τα βασικά σημεία από το
δελτίο τύπου του Λεωνίδα
Στεργιόπουλου.
αποστολή των εγγράφων
αυτών και αν πρέπει να γίνει
επικοινωνία με τους δημότες,
να σταλεί άλλο έγγραφο με
επεξηγήσεις και οδηγίες.
Με την ευκαιρία καλό είναι
να μας δοθεί απάντηση σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας είσπραξης των τελών
ύδρευσης, σχετικά με
• Πότε θα τοποθετηθούν ρολόγια σε όλες τις παροχές,
• γιατί δε στέλνονται όλοι οι
λογαριασμοί
ταυτόχρονα (άλλοι έχουν λάβει του
2014 και άλλοι έχουν μείνει στο 2012),
• γιατί στο Ζευγολατιό δημότες που έχουν ρολόι χρεώνονται με τον τρόπο που
χρεώνει ο Δήμος αυτούς
που δεν έχουν ρολόι, χωρίς να γίνεται πραγματική
καταμέτρηση,
• γιατί πολλά ρολόγια βρίσκονται σε ‘απροσπέλαστα’
μέρη, που δεν είναι δυνατή
η καταμέτρηση και πως θα
λυθεί αυτό,
• γιατί υπάρχει η ‘υποψία’
‘ότι υπάρχουν παροχές
που δε χρεώνονται καθόλου,
• αν υπάρχει απόθεμα ρολογιών στις αποθήκες και
ποιο είναι αυτό,
• ποιος πληρώνει την ‘βλάβη’ ρολογιού από διάφορες αιτίες και πως τεκμηριώνεται αυτό,
• πόσα είναι τα χρέη των δημοτών και πως αντιμετωπίζονται;
Και αν δε βάζουμε σε κόπο

τον κο Δήμαρχο καλό είναι,
πάντα με την ευκαιρία, να
μας ενημερώσει για το ποιες
ενέργειες έχει προγραμματίσει για την τελική επίλυση
του προβλήματος που λέγεται
‘’Ύδρευση’ του Δήμου μας».

Η απάντηση
Τρωγάδη

Στο δελτίο τύπου απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Οικονομικών του δήμου Βέλου-Βόχας κ. Βασίλης Τρωγάδης αναφέροντας:
«Αγαπητέ κύριε Στεργιόπουλε, θα χρησιμοποιήσω την
πρώτη παράγραφο του δικού

σας Δελτίου Τύπου.
<<Τα προβλήματα με την
ποιότητα του νερού που φτάνει στις βρύσες των σπιτιών
μας είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα>>.
Και ενώ πίστευα ότι η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει
καλύτερη και με τις δικές σας
προτάσεις, ήρθε το Δελτίο Τύπου, να με διαψεύσει.
Αφού τελειώσατε με τα συγχαρητήρια που δίνετε στους
συνδημότες μας για το χιούμορ τους, τώρα άκριτα τους
συμπαραστέκεστε και ειρωνεύεστε τις υπηρεσίες του Δήμου που θέλατε να διοικήσετε

προκειμένου να φανείτε πρόσκαιρα αρεστός.
Η "σοφή υπηρεσία" και "ο
μωρός Αντιδήμαρχος" συμπληρώνω εγώ, θεωρεί πως
οι δημότες ψάχνουν ευκαιρία
να συνεργασθούν μαζί μας
ώστε να λυθούν προβλήματα
ετών που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε τραγικές παραλείψεις και ωχαδερφισμούς παλαιών αιρετών που και αυτοί
με τη σειρά τους θέλησαν να
γίνουν πρόσκαιρα αρεστοί.
Σε ότι αφορά το έγγραφο
που εστάλει, το οποίο δεν
αφορούσε αργόσχολους ή ανθρώπους που ψάχνουν ευκαιρία για βόλτα, ήταν απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου
καθ’ όλα προβλεπόμενο.
Στόχος ήταν να λυθούν
τα όποια προβλήματα μέσω
αμοιβαίων εξηγήσεων με
δημότες που για κάποιους λόγους είχαν αυξημένες ενδείξεις στους μετρητές τους.
Τα ερωτήματα που θέσατε είναι πολύ σοβαρά και θα
απαντηθούν τεκμηριωμένα
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κύριε Στεργιόπουλε, ο τρόπος που προσπαθώ να λύσω
το πολύπαθο κομμάτι της βεβαίωσης καταλόγων ύδρευσης είναι ο "χειρότερος", αν
εξαιρέσουμε όλους τους προηγούμενους συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας.
Θυμίζω ότι κανείς δεν ήθελε να αγγίξει αυτό το κομμάτι,
άρα δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
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και φυσικά, ούτε εσείς προτείνατε κάτι.
Άρα ο δικός μου είναι ο "χειρότερος"
και ο "καλύτερος" αφού είναι ο μόνος.
Με σεβασμό στις απόψεις σας, τις
ιδέες σας και το εννοώ περιμένω τη
δική σας πρόταση».

...και η απάντηση
στην απάντηση

Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος σήκωσε
αμέσως το γάντι που έριξε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης Τρωγάδης και απάντησε σε αυστηρό και
καυστικό ύφος σημειώνοντας στην
ανακοίνωσή του του τα εξής: «Ζητάτε
πρόταση για το θέμα που ανέκυψε και
μας εγκαλείτε ότι δεν έχουμε προτείνει
τίποτε.
Θα φτάσουμε σ’ αυτό αλλά προηγουμένως θα ήθελα να επισημάνω κάποια
πράγματα,
• Η παράταξη στην οποία συμμετέχετε
διοικεί το Δήμο τα τελευταία πέντε
χρόνια, άρα για ότι ‘καλό’ ή ‘κακό’
έχει συμβεί σας αναλογεί μερίδιο ευθύνης,
• τη σημερινή σας αρμοδιότητα την
παραλάβατε από τον εαυτό σας, άρα
δεν μπορείτε να επικαλεσθείτε ότι
παραλάβατε ‘καμένη γη’ από τους
προηγούμενους,
• εγώ προσωπικά και η παράταξη που
εκπροσωπώ ανήκουμε στην αντιπολίτευση και ο ρόλος μας είναι να
ελέγχουμε τη διοίκηση και να επισημαίνουμε τις αδυναμίες της, ώστε
να λειτουργεί ομαλά η δημοκρατική
διαδικασία.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τα
‘παράπονά σας, ότι δεν υπήρξαν άλλες
προτάσεις ή ότι δεν αναλάμβανε κανείς
το δύσκολο έργο κλπ, θα το εκλάβουμε
σαν αυτοκριτική ή ενδοπαραταξιακή
κριτική και πάντως δε μας αφορά.
Άλλωστε δε θυμάμαι να ζητήσατε
ποτέ τη γνώμη μας, για το συγκεκρι-

μένο ή άλλο θέμα και να αρνηθήκαμε
συνεργασία.
Όσον αφορά τα συγχαρητήρια στους
συνδημότες μας για το χιούμορ τους,
κάνετε λάθος αφορούν την υπομονή
τους.
Για δε την κατηγορία, έτσι την εκλαμβάνω, ότι προσπαθούμε να φανούμε
πρόσκαιρα αρεστοί, σας επισημαίνω ότι
αν είχαμε τέτοια πρόθεση θα φροντίζαμε να κολακέψουμε πρώτα τους υπαλλήλους και να ρίξουμε όλο το φταίξιμο
σε σας προσωπικά.
Δεν το κάνουμε όμως και βάζουμε
στο πλάνο και την υπηρεσία ή οποία
όφειλε και οφείλει να προλαμβάνει τα
προβλήματα και να εισηγείται λύσεις
όταν προκύπτουν.
Επί της ουσίας τώρα,
Δέχομαστε ότι για κάποιο υπαρκτό
λόγο έπρεπε να επικοινωνήσετε με τους
δημότες.
Αυτό που επισημάναμε και το επαναλαμβάνουμε πάλι είναι ότι δεν είναι
δυνατόν να στέλνετε ακατανόητα έντυπα
και να υποχρεώνετε τους αποδέκτες να
προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία στο
Ζευγολατιό για να αναζητήσουν ενημερωμένο υπάλληλο και επεξηγήσεις.
Θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν
έχουν όλοι χρόνο και δυνατότητα για
βόλτες.
Η λύση που έχουμε ήδη προτείνει και
επίσης επαναλαμβάνουμε είναι να συνοδεύετε το τυπικό έγγραφό με οδηγίες
και εξηγήσεις ώστε να γίνει κατανοητός:
• ο λόγος αποστολής του,
• το είδος του προβλήματος,
• ο τρόπος της λύσης,
• η μέθοδος συμφωνίας και βέβαια
• και τα ονόματα και τηλέφωνα των αρμοδίων για βοήθεια υπαλλήλων.
Τόσο απλά και τόσο εύκολα.
Τέλος υποδεχόμαστε με χαρά την
πρόθεσή σας να απαντήσετε διεξοδικά
στα υπόλοιπα ερωτήματα στο προσεχές
δημοτικό συμβούλιο».

«Γαλάζιες Σημαίες» σε Κοκκώνι,
Βραχάτι και Πευκιά Κάτω Διμηνιού

Με το διεθνές βραβείο ποιότητας
«Γαλάζιες Σημαίες» βραβεύτηκαν
φέτος τριακόσιες ενενήντα πέντε
ελληνικές ακτές και εννέα μαρίνες,
μεταξύ αυτών και οι παραλίες του
Βραχατίου, του Κοκκωνίου και του
Πευκιά Κάτω Διμηνιού! Για πολλοστή φορά οι παραλίες της περιοχής
μας αναγνωρίζονται ως πληρούσες
τα διεθνή στάνταρτ καθαριότητας
και οργάνωσης. Από την Κορινθία
βραβεύτηκαν ακόμη 4 παραλίες
στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και 4 παραλίες του δήμου
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το
πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από
το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι
οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί
οι ακτές να διαθέτουν μόνο την
απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα
νερών κολύμβησης.
Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και

τα υπόλοιπα 32 κριτήρια, τα οποία
αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια
λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της
ακτής και του παράκτιου χώρου και
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία
του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν
επιλέγουν τους προορισμούς που
προτείνουν στους πελάτες τους,
επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες που προσφέρονται στην
ακτή, αλλά και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν
και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και
Camping, που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα εθελοντικά.
Η Ελλάδα με το πλήθος των βραβευθέντων και φέτος παραλιών
της κατετάγη στην 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 50 χώρες,
σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά
Κατάστηµα: Ελ. Βενιζέλου 36, τηλ.: (27440) 64488 - 63072
Εργαστήριο: Γούβα Λειβαδάκι, τηλ. (27440) 62886, Λουτράκι
25ης Μαρτίου 1, τηλ. (27410) 52305 - Ζευγολατιό
Περαχώρα τηλ.: (27440) 79091

διανομή κατ’ οίκον

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

Γνώμη
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Πήρε παράταση η ρύθμιση οφειλών
Ο Δήμος Σικυωνίων, ανακοινώνει ότι
με απόφαση της αρμόδιας υπουργού,
παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση πάσης φύσεως
οφειλών μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις έως και την 26η Ιουνίου 2015
(τελευταία ημέρα υποβολής).
Υπενθυμίζουμε ότι:
Α. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά
το σύνολο των οφειλών που θα έχουν
βεβαιωθεί έως και την 26.05.2015 συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών
που θα προκύπτουν από εισφορά σε
χρήμα ή μετατροπή εισφοράς σε γη
των προς ένταξη ιδιοκτησιών.
Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται μεταξύ

Μετέφερε τα ταμειακά
διαθέσιμά του
στην Τράπεζα
της Ελλάδος
ο δήμος Σικυωνίων
Την οδηγία της κυβέρνησης για
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων
του στην Τράπεζα της Ελλάδος
αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό
συμβούλιο Σικυωνίων στην τελευταία
συνεδρίασή του.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά
στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας
Τα ταμειακά διαθέσιμα στο δήμο
Σικυωνίων ανέρχονται στο ποσό των €
2.594.887,89. Από αυτά τα ανταποδοτικά
και οι άμεσεες υποχρεώσεις του δήμου
αγγίζουν το ποσό των € 1.530.200.
Επομένως προκύπτει ποσό της τάξης €
1.064.687,89 το οποίο θα μεταφερθεί σε
λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος
με επιτόκιο 2,6% έναντι του επιτοκίου
1,9% της Τράπεζας Πειραιώς στην οποία
διατηρούσε μέχρι σήμερα τα διαθέσιμά
του ο δήμος Σικυωνίων.

Τους πέταξε
τα σκουπίδια μπροστά
στα μαγαζιά τους�
Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο
όταν ο δήμαρχος Σικυωνίων εντόπισε
καταστηματάρχες του Κιάτου να πετούν
μη ανακυκλώσιμα υλικά σε μπλε κάδους
ανακύκλωσης.
Ο διαπληκτισμός έφερε την αγανάκτηση
και ο δήμαρχος πήρε τα σκουπίδια και τα
πέταξε μπροστά στα μαγαζιά!
Τέλος, εμφανίστηκε αποφασισμένος να
προχωρήσει στην επιβολή τσουχτερών
προστίμων προς τους παραβάτες,
για τους οποίους ο νέος κανονισμός
καθαριότητας προβλέπει υψηλά
πρόστιμα!

άλλων και μόνο αν ζητηθεί από
τον οφειλέτη και οι οφειλές που
έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής ή άλλη
προηγούμενη ενεργή ρύθμιση.
Γ. Η ρύθμιση είναι πολύ ευνοϊκή,
δεδομένου ότι αναλόγως του
ρυθμιζόμενου ποσού και του

αριθμού των δόσεων, δίνεται η
δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και
ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Δ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/
νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου (Γρ. 2 Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου καθώς και στα
πρώην Δημαρχεία Στυμφαλίας &
Φενεού). Η εφάπαξ εξόφληση ή
η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης
οφειλής καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων
ημερών από την υποβολή της
αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα των επόμενων
μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Ε. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των είκοσι
(20) ευρώ.
ΣΤ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται σύμφωνα
και με τις ανωτέρω διατάξεις η
26η Ιουνίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/
νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Σικυωνίων (Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360-135, 137, 138, 139
καθώς και 2747360-222).

Γνώμη
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Να κλείσουν οι

Λακούβες
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
στο περιθώριο της συζήτησής μας
για τις παιδικές χαρές, αναφέρθηκε
στο θέμα της συντήρησης του οδικού
δικτύου του δήμου και ιδιαίτερα στο
Ζευγολατιό.
Επειδή υπήρξαν, όπως ανέφερε,
δικαιολογημένες διαμαρτυρίες από
τον κόσμο οφείλω να αναφέρω πως οι
καθυστερήσεις γίνονται από τον εργολάβο λόγω της ρευστότητας που δεν
διαθέτουν για να προχωρήσουν όπως
επιθυμούμε. Προσωπικά, υπογράμμισε
ο Λάμπης Τανισχίδης, δεσμεύομαι για
το Ζευγολατιό πώς θα αποκαταστήσουμε όλες τις γούβες όχι πρόχειρα, όπως
κάποιοι πρότειναν, αλλά με πλήρη
τάπητα που θα μας εξασφαλίσει αντοχή
σε βάθος χρόνου.

Αθλητικές υποδομές

Στο θέμα των αθλητικών υποδομών,
μας δήλωσε, ότι προχωράει η κατασκευή του γηπέδου της Πουλίτσας. Έχει
υπολογιστεί ότι το Νοέμβριο θα είναι
έτοιμο. Έχει γίνει η δημοπράτηση των
πυλώνων φωτισμού στο γήπεδο του
Ζευγολατιού και θα ξεκινήσει σύντομα
η κατασκευή δύο γηπέδων τέννις στον
ανατολικό πάρκινγκ του Κλειστού Γυμναστηρίου του δήμου στο Βραχάτι.

Καταγγελία από το ΙΝΚΑ Κορινθίας και οδηγία
από το Υπουργείο Εσωτερικών ζητούν το κλείσιμο
όσων παιδικών χαρών δεν έχουν πιστοποίηση
Σε καταγγελία προέβη το ΙΝΚΑ Κορινθίας κατά των
δημοτικών αρχών του νομού για τις παιδικές χαρές.
Κατηγορεί τους τοπικούς άρχοντες ότι παρότι το κόστος πιστοποίησης των παιδικών χαρών είναι μικρό,
δεν προβαίνουν στις αντίστοιχες ενέργειες που θα
διασφάλιζαν την λειτουργία και την ασφάλεια των
χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών. Στο
δελτίο τύπου που εξέδωσε μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το να απειλούνται οι δημότες και οι μελλοντικοί
δημότες με ξηλώματα Παιδικών Χαρών, αντί να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για επαύξηση της ασφάλειας των μικρών παιδιών και για να επαυξηθούν οι
δραστηριότητες μέσα στις παιδικές χαρές, όταν ξοδεύονται τα παραπάνω ποσά, αλλά και πολύ μεγαλύτερα για δραστηριότητες σχετικά περιορισμένες, δεν
τιμά κανέναν αυτοδικοικητικό που προβαίνει σε αυτού του είδους τις «απειλές», καθώς κάθε καλόπιστος
και σοβαρός άνθρωπος πιστεύει ότι το πρώτο μέλημα
των δημοτικών αρχών είναι η φροντίδα για τα παιδιά.
Η οικονομική κρίση που μαίνεται, δημιούργησε
στην πλειονότητα των παιδιών ως μοναδική ευχάριστη διέξοδο το παιχνίδι στην Παιδική Χαρά, όπου μπορούν να χαμογελούν και να χαίρονται. Αντικειμενικά
λοιπόν κρίνεται άτοπο να γίνεται «οικονομία» στις
δαπάνες για τις Παιδικές Χαρές και να προβάλλονται
διάφορα προσκόμματα, που εν πολλοίς και με βάση
διάφορες αποφάσεις δημοτικών σας συμβουλίων,
μπορούν να προσπεραστούν πολύ εύκολα, ενόψει και
της καλής διάθεσης του Υπουργείου στο θέμα αυτό.
Με τα υπ.αρθ. 196/2014, 32/2015, 125/2015 και
138/2015 έγγραφά μας, ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που ΟΛΕΣ προβλέπονται από τη
νομοθεσία για τις παιδικές χαρές και ΔΕΝ ενέχουν
υψηλό κόστος, ήτοι:
• Σε κάθε παιδική χαρά πρέπει να υπάρχει βρύση με

νερό, μικρός κάδος απορριμμάτων, πινακίδα με
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής
χαράς, Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων, Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας, Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς, Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν
Παιδί, Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς,
με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με αναπηρία, Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες
προορίζεται η παιδική χαρά.
• Σε κάθε παιδική χαρά πρέπει να γίνεται καθημερινά
επιμελής καθαριότητα και επιμελής συντήρηση του
εξοπλισμού της.
• Η συντήρηση της κάθε παιδικής χαράς πρέπει να
ακολουθεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 1. Να συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. 2) Να
τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για
κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος,
στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά.
• Η πιστοποίηση των παιδικών χαρών ανέρχεται σε
150-300€ έκαστη.
Το μέσο κόστος συμμόρφωσης κάθε Παιδικής
Χαράς ανέρχεται από 1500 έως 8000€, δηλαδή ένα
κόστος που ο κάθε Δήμος και πιο πολύ ο Δήμος
Κορινθίων με ταμειακά αποθεματικά περίπου 14
εκατομμυρίων ευρώ, εύλογα ανταπεξέρχεται, πολύ
περισσότερο που έχει ξοδέψει πάνω από ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ για κατασκευή γηπέδων.
Το ΙΝΚΑ, εμμένει στην ανάγκη ικανοποίησης των
βασικών προδιαγραφών ασφάλειας, όπως η καθημερινή επιθεώρηση και καθαριότητα, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί με ποικιλες μορφές και ευαισθητοποίηση
των δημοτών, δεν ανέχεται όμως σπατάλες σε άλλους
τομείς και «οικονομία» στην ασφάλεια των παιδιών».

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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επικίνδυνες παιδικές χαρές
Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης κάλεσε τους
δήμους μέσω απευθείας εγκυκλίου
να σφραγίσουν ή να ξηλώσουν τις
επικίνδυνες παιδικές χαρές στους
χώρους αρμοδιότητας τους εφόσον
δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη
από τον νόμο πιστοποίηση.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ.
Βούτση και βάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και
λειτουργίας των παιδικών χαρών
των ΟΤΑ, όλες οι παιδικές χαρές που
ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική
χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος
οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο
που ορίζουν οι προαναφερθείσες
αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως
έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την ασφαλή λειτουργία τους.
Βέβαια όπως αναφέρει ο κ. Βούτσης σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο
οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει
να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να
αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια
σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες
που έχει δώσει το Υπουργείο κατά
καιρούς.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία
δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος
ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του
με την τοποθέτηση πινακίδας στην
οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά
δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση
της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή
των συνοδών των ανηλίκων.

■■ Η παιδική χαρά στην παραλία Βραχατίου
είναι η μοναδική πιστοποιημένη στην ευρύτερη περιοχή,λέει ο αντιδήμαρχος ΒέλουΒόχας Λάμπης Τανισχίδης.

Η απάντηση Τανισχίδη

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Βέλου-Βόχας Λάμπης Τανισχίδης, ο οποίος είναι και ο
επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου
παιδικών χαρών του νομού μας, από
τη μεριά του εξηγεί τις ενέργειες που
έχει προγραμματίσει για τη διευθέτηση του σοβαρού αυτού ζητήματος:
«Όσον αφορά το θέμα που έχει
προκύψει με την καταλληλότητα
των παιδικών χαρών», μας λέει, «ως
πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου,
ορισμένος από την Περιφέρεια, έλαβα από το υπουργείο Εσωτερικών με
τη μορφή του κατεπείγοντος διαταγή
που λέει πώς πρέπει να κλείσουν
όλες οι παιδικές χαρές της Κορινθίας
που δεν πληρουν τις προϋποθέσεις
πιστοποίησης και δεν έχουν νόμιμη
άδεια λειτουργίας.
Έχω ενημερώσει τους δημάρχους
των υπολοίπων δήμων του νομού
από 18 Μαΐου, ότι μέσα σε διάστημα
ενός μηνός πρέπει να απαντήσουν

ποιες είναι αυτές οι παιδικές χαρές.
Στο δικό μας δήμο έχει γίνει ήδη η
καταγραφή σε όλες τις δημοτικές και
τοπικές κοινότητες. Η μόνη παιδική
χαρά που είναι σύννομη σε όλα τα δικαιολογητικά είναι αυτή της παραλίας
Βραχατίου, την οποία ξεκίνησε το Λιμενικό Ταμείο Βόχας και ολοκλήρωσε
ο δήμος. Όλες οι υπόλοιπες δεν είναι
σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

και σε μεγάλο ποσοστό θα κλείσουν.
Το κόστος για τη νόμιμη λειτουργία
όλων των παιδικών χαρών του δήμου
μας έχει προϋπολογιστεί ότι πλησιάζει
160.000 €, ποσό που είναι απαγορευτικό, με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση, αφού π.χ. για την πιστοποίηση
ενός οργάνου το κόστος πλησιάζει το
μισό της αξίας αγοράς του», καταλήγει ο κ. Λάμπης Τανισχίδης.

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

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες
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ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙ

«Μνημείο πολιτικάντικης
γελοιότητας»
Συνεχίζει ο δήμος Βέλου-Βόχας την πολεοδομική αναγνώριση οδών
χαρακτηρίζει
Ο δήμος Βέλου-Βόχας συνεχίζει την διαδικασία συλλογής στοιχείων για την πολεοδομική αναγνώριση των δρόο Στεργιόπουμων στους οποίους εφάπτονται ακίνητα, τα οποία είχαν καταστεί μη οικοδομήσιμα (σύμφωνα με την απόφαση στε
λος την απόφα1828/2008 & την εγκύκλιο 1/2010 υπεκα) στους οικισμούς: ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ – ΧΑΛΚΕΙΟΥ – ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ – ΤΑΡΣΙΝΩΝ
–ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ – ΣΑΪΤΕΙΚΑ
ση της ΚΕΔΕ�
Παρακαλούμε όσοι από τους πολίτες έχουν οικόπεδα σε αυτούς τους δρόμους πρέπει να προσκομίσουν στην τεχνική
Μνημείο πολιτικάντικης γελοιότητας θεωρούμε, αναφέρει σε
δελτίο τύπου της Παράταξής του
ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, την
αιτιολόγηση της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την
άρνηση μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Η κυβέρνηση ζήτησε από τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να μεταφέρουν τα
χρηματικά διαθέσιμα, που δεν
καλύπτουν άμεσες ανάγκες των
δήμων και βρίσκονται σε διάφορες
τράπεζες, να μεταφερθούν στην
ΤτΕ, προσφέροντας δε ελκυστικό
επιτόκιο.
Η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο
θα έλυνε προβλήματα ταμιακής
ρευστότητας, που αντιμετωπίζει
από την πρώτη μέρα που ανέλαβε
τη διακυβέρνηση της χώρας και
θα ενδυνάμωνε τη διαπραγματευτική της θέση στη απέναντι στους
δανειστές.
Τα προβλήματα της οικονομίας
είναι γνωστά σε όλους όπως είναι
γνωστή και η αγωνιώδης προσπάθεια για την επίλυσή τους.
Υποχρέωση όλων μας και πατριωτικό καθήκον, είναι να συνδράμουμε, κατά τη δυνατότητά του ο
καθένας.
Θα ήταν πολύ πιο έντιμη μια ξεκάθαρη άρνηση της ΚΕΔΕ.
Η επιβολή αστείων όρων έχει
σαν μοναδικό σκοπό αφενός
την άρνηση παροχής βοήθειας
στην κυβέρνηση αφετέρου την
αποφυγή της κατηγορίας ότι δρα
υπονομευτικά.
Πόσο, άραγε, ποιο δημόσια θα
έπρεπε να το ζητήσει και να το
αιτιολογήσει η Κυβέρνηση;
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ‘ανεξάρτητοι’ δήμαρχοι, που αποτελούν
την πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ, μέχρι
τώρα ουδόλως έχουν αντιδράσει
από τις περικοπές (65% κατά
δήλωσή τους) που επέφεραν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις στα
οικονομικά των δήμων.
Αντιλαμβάνονται άραγε ότι αν η
κυβέρνηση δεν έχει τη στήριξη του
εσωτερικού μετώπου η επόμενη
μέρα θα είναι χειρότερη από την
προηγούμενη;
Οι δανειστές επιμένουν στην περαιτέρω φτωχοποίηση της χώρας,
για το καλό μας βεβαίως-βεβαίως.

υπηρεσία του δήμου (πρώην κοινοτικό κατάστημα Βραχατίου), σε αντίγραφα, τα ακόλουθα:
• Συμβολαιογραφικές πράξεις παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση
• Τοπογραφικό διάγραμμα που τις συνοδεύει
• Πιστοποιητικό μεταγραφής τους και
• Οικοδομικές άδειες (στελέχη) και τοπογραφικά διαγράμματα αυτών.
Από την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015
Πληροφορίες : κ. Γ. Σαντάρμη τηλ. 2741050302 και 2741055274
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

ο πολυπόθητος

απολογισμός

και η κερκίδα

Ήρθε το καλοκαίρι
ήρθαν οι μύγες
και αρχίσαν
τα μυγιάσματα!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Διευθυντά,

Πρόσεξα προ καιρού την τοποθέτηση μιας ωραιοτάτης κερκίδας, μπλε
και άσπρου χρώματος στο χώρο του γηπέδου Ζευγολατιού. Μα τι ομορφιά ήταν αυτή! Έλαμπε το πλαστικό στον ήλιο τόσο εκθαμβωτικά!
Την είδα μισο-άδεια, στα παιχνίδια της τοπικής ομάδας του ΑΟΖ. Αυτήν που ήταν φτιαγμένη για τα πλήθη! Λυπήθηκα!
Μα έπειτα έμαθα πως επίκειται απολογισμός της δημοτικής αρχής και
τότε κατάλαβα! Χαμογέλασα! Η κερκίδα θα δικαιωθεί!
Με εκτίμηση
Ο φίλαθλος

ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Η μΟΥΡΙΑ”

• ουζοµεζέδες
• γουρουνοπούλα

ΣΠ. ΚΟΚΩΝΗ, έναντι ΑΜΟΡΕ, ΖΕΥΓΟλΑΤΙΟ
DELIVERY  27410 52246

Άλλοι πρασινίζουν
και άλλοι …
κοκκινίζουν�

Αυτή η ιστορία με τη μεταφορά
των αποθεματικών των δήμων στην
Τράπεζα της Ελλάδος, έβγαλε στη
φόρα και παράξενες ιστορίες πρασινο-κοκκινίσματος! Τι εννοούμε;
Ήρθαν στην επιφάνεια περιπτώσεις
δήμων που ισχυρίζονταν πως δεν
είχαν αποθεματικά τα ταμεία τους
ήταν στο κόκκινο, για τους οποίους
αποδείχτηκε πως τα ταμεία τους
ήταν καταπράσινα!
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο
Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
που όλοι τον είχαν για «κόκκινο» και
ξαφνικά, μετά την ΠΝΠ, έγινε «πράσινος». Το αποκάλυψε, άλλωστε, ο
ίδιος ο, εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ
δήμαρχος του ο οποίος μετά την
έκδοση της ΠΝΠ βρήκε στα ταμεία
του 9 εκατ. ευρώ!!!!
Από την άλλη ακούγεται έντονα
ότι στην Κορινθία υπάρχει δήμος
που ενώ ισχυριζόταν ότι είναι «καταπράσινος» και έχει πλούσια αποθεματικά, στα ταμεία του έχει πέσει
«περονόσπορος» και τα αποθεματικά
του δεν αγγίζουν ούτε κατά διάνοια
τα λεγόμενα του δημάρχου. Κυριακή
κοντή γιορτή, που λέει ο σοφός
ελληνικός λαός. Θα το δούμε!
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Υπογράφηκε

το Αλιευτικό

για
δυνατούς
λύτες!
Ζητείται το
ακέραιο πηλίκο
της διαίρεσης
1.700.000 διά
24.600 με
υπόλοιπο μηδέν!
Ο νικητής κερδίζει
ασφαλτόστρωση
στην οδό
έμπροσθεν της
οικίας του!

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου-2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού
σε συνεργασία με την εφημερίδα μας. Η εκδήλωση αφορούσε το κάπνισμα και τις
επιπτώσεις του στην υγεία αλλά και το ρόλο της διατροφής στην ανάπτυξης των
παιδιών. Ομιλητές ήταν ο καρδιολόγος Χρήστος Γκιλίτσης και η διαιτολόγοςδιατροφολόγος Μπάρμπαρα Αγγελοπούλου.
Ο κ. Γκιλίτσης με την χρήση εικόνων ανέλυσε με λεπτομέρειες τις επιπτώσεις του
εθισμού και τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, αλλά και τις δυνατότητες
διακοπής του που είναι λυτρωτικές για τον άνθρωπο.
Η κ. Αγγελοπούλου στην αναφορά της στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών,
εστίασε στην ποικιλία των τροφών που πρέπει να τρώνε, αλλά και στην ποσότητα
που είναι απαραίτητη γιατην σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη.

ΠΟΠ η φάβα Φενεού�

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των παραγωγών του νομού για
καταχώριση ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη της ονομασίας «Φάβα Φενεού», στο μητρώο των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και
Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), το οποίο θα δώσει ώθηση και
αξία σε μία σημαντική παραδοσιακή καλλιέργεια.
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Τη σύμβαση για την υλοποίηση των λιμενικών έργων βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης με την
ανάδοχο εταιρεία και τον Αντιπεριφερειάρχη
Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη, την Τετάρτη
20 Μαΐου 2015 στην έδρα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για το
Δήμο Βέλου – Βόχας και για το σύνολο του
Κορινθιακού κόλπου, με σημαντικά οφέλη στην
αλιεία, αλλά και στο τουριστικό μας προϊόν»
δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και
τόνισε ότι «υλοποιείται ένα έργο που διακαώς
και διαχρονικά απαιτούσε η τοπική κοινωνία».
Το έργο με τίτλο «συμπληρωματικά έργα στο
Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» είχε προϋπολογισμό 3,9 εκατομμύρια ευρώ και οι εργασίες
που θα γίνουν αφορούν την επέκταση υπήνεμου μώλου, τη διαπλάτυνση υπήνεμου μώλου,
την εκβάθυνση λιμενολεκάνης, την ολοκλήρωση θωράκισης του προσήνεμου μώλου, τη
διαμόρφωση της επιφάνειας κυκλοφορίας του
προσήνεμου μώλου και τον εξοπλισμό των
ανωδομών.
Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι αν υπογράφηκε
αλλά αν θα τελειώσει. Γιατί και αυτό το έργο
όπως και το μεγάλο έργο του Ασωπού που έχει
υπό την εποπτεία της η Περιφέρεια καρκινοβατούν αρκετό καιρό τώρα...

Νέα Πλατεία, Ζευγολατιό

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

αναψυκτικά, καφέδες, τυρόπιτες-σφολιάτες,
τοστ-µπαγκέτες, σάντουϊτς
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Σύσκεψη στο υπ. Εσωτερικών και κόντρες
Τατούλη-Τσιρώνη για τα σκουπίδια
Το χρόνιο πρόβλημα των 81 χωματερών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου απασχόλησε ευρεία
σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τον
υπουργό κ. Βούτση, τον Γενικό Γραμματέα, τους
δημάρχους της Πελοποννήσου, τον Περιφερειάρχη, τη βουλευτή Κορινθίας κ. Μαρία Θελερίτη, τον
επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια
κ. Πατσαρίνο κ.ά.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει το
μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, καθώς παραμένουν 23 ενεργοί και 58
ανενεργοί ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα εάν δεν υπάρξει
θεαματική πρόοδος τις επόμενες ημέρες, το πρόστιμο να ανέλθει στα 4.160.000 ευρώ!!! Πέραν των
προστίμων, η άμεση αποκατάσταση των χωματερών κρίνεται αναγκαία και διότι από το νέο έτος
διακόπτεται η σχετική κοινοτική ενίσχυση και πλέον τα απαιτούμενα έργα θα πρέπει να εκτελεστούν
αποκλειστικά με εθνικούς πόρους.

Νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων
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Ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκος Βούτσης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα είναι έτοιμο το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ συμπλήρωσε πως πρέπει
να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να
αποφευχθούν τα πρόστιμα εναντίον της χώρας τη

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

δεδομένη στιγμή και μάλιστα για ένα ζήτημα που
έχει τεράστιο κόστος για την τοπική αυτοδιοίκηση
και θα έπρεπε να έχει επιλυθεί χρόνια πριν.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα
έχουν αποκατασταθεί όλες οι χωματερές της Περιφέρειάς του. Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών Ευάγγελος Καπετάνιος, επισήμανε ωστόσο,
ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων αναμένεται
να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος το 2016 διότι τα
έργα δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Κώστας
Πουλάκης τόνισε ότι η χώρα δεν αντέχει και δεν
πρέπει να πληρώνει πρόστιμα λόγω της αδιαφορίας και της ανεπάρκειας, που έχουν ως αποτέλεσμα να διαιωνίζεται επί δεκαετίες η απαράδεκτη
και ατελέσφορη κατάσταση που επικρατεί σχετικά
με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Θερμό επεισόδιο Τατούλη-Τσιρώνη
“Άναψαν τα αίματα” στην κοινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Τατούλη και του Υπουργού Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη
κατά την επίσκεψη του δεύτερου στην Τρίπολη!
Όλα ξεκίνησαν μετά από τις επίμονες και εύλογες ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το αν
η δημιουργία του νέου προγράμματος Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων που αναμένεται να ανακοινώσει η Κυβέρνηση, θα σημάνει τη διακοπή των
έργων της Περιφέρειας για την αποκατάσταση
των ΧΑΔΑ και τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τότε, προκλήθηκε ένταση στην αίθουσα.
Ο Περιφερειάρχης, Πέτρος Τατούλης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Δεν μπορεί κανένας από την κυ-

βέρνηση να σταματήσει το δικό μας έργο. Είναι μια
πολιτική αντίληψη που θα μετατρέψει την Ελλάδα σε
Σοβιέτ, το 2015. Ο κ. Βούτσης (που σε συνέντευξή
του είπε ότι θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός της Περιφέρειας) να καθίσει εκεί που είναι και να μην παραβιάζει το Σύνταγμα».
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, απάντησε πως δεν είναι δική του
αρμοδιότητα να σταματά έργα, αλλά εκτιμά πως
150.000 τόνοι, επί 27 χρόνια, επί τόσες δεκάδες
ευρώ ο τόνος, που αναφέρει το πρόγραμμα της
Περιφέρειας, είναι εκτός σχεδιασμού του υπουργείου του.
Aργότερα, ο Υπουργός ξέσπασε, λέγοντας προς
τον Πέτρο Τατούλη: «Υπερβαίνει τα όρια της φιλοξενίας σας, ο τρόπος που μάς μιλάτε. Είμαι νέος στην
πολιτική πολύ νεότερος από εσάς και σέβομαι την
εμπειρία σας, αλλά θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη
αυτοκριτική αυτή η ζοφερή -για να μην πω άθλιαπραγματικότητα που ζει η χώρα μας στο θέμα των
απορριμμάτων, έχει ονοματεπώνυμο και ευθύνες.
Δεν μπορείτε εσείς που διοικείται αυτή την Περιφέρεια επί μακρόν και σέβομαι την ιστορία σας,
να είσαστε πάντα τιμητής και πάντα έξω από τις ευθύνες.
Δεν είναι δυνατόν να έρχομαι σε μια Περιφέρεια
και να ακούω για Σοβιετία και ότι είμαστε αιθεροβάμονες. Εάν είμαι αιθεροβάμων, εγώ αντίστοιχα σας
αποκαλώ υπεύθυνο της ζοφερής αυτής πραγματικότητας.
Είχατε όλο το χρόνο να το λύσετε γιατί η πολιτική που υπηρετείτε διαχειρίζεται την χώρα μας, επί
δεκαετίες. Οι ευθύνες οι δικές σας είναι βαρύτατες.
Είστε πολύ υπεύθυνος για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Πελοπόννησο. Πείτε πρώτα «Συγγνώμη
Ελληνικέ λαέ» που σε έφερα σε αυτά τα χάλια αλλά
θα τα διορθώσουμε».
Μετά από αυτά που είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, οι παριστάμενοι Αντιπεριφερειάρχες, σηκώθηκαν όρθιοι για να αποχωρήσουν και ο Πέτρος Τατούλης, του είπε ότι «το ξέσπασμά σας δεν
έχει καμία σχέση με το επίπεδο της συζήτησης».
Ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον Υπ. Περιβάλλοντος νε εκφράζει διαφωνίες με το έργο της
Περιφέρειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Πηγή: www.aftodioikisi.gr,
www. kalimera-arkadia.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
www.kenppe.gr

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
www.ecoradio.gr

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Γνώμη
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Μια αξιέπαινη προσπάθεια ενίσχυσης
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Το θαυμασμό και τον σεβασμό μας αξίζει η κίνηση της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης
λουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι συνέβαλαν για να συγκεντρωθεί
μια αρκετά μεγάλη ποσότητα τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης που θα δώσουν μια μικρή ανακούφιση σε κόσμο που τα έχει ανάγκη.
Θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε ότι η παράταξή μας θα συνεχίσει την προσπάθεια ενίσχυσης
του κοινωνικού παντοπωλείου αλλά και κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο την ανακούφιση των πιο
αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του
δήμου μας».
Εμείς δεν έχουμε παρά να σημειώσουμε ότι
με αυτή τη δράση τους έδειξαν με τον καλύτερο
τρόπο ότι και εκτός περιόδων Χριστουγέννων και
Πάσχα, μπορούμε συλλογικά να δράσουμε, να
στηρίξουμε και να συμπαρασταθούμε σε όλους
τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Συγχαρητήρια αξίζουν στα μέλη της Ενωτικής
Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας και στον
επικεφαλής της Λεωνίδα Στεργιόπουλο, για την
δράση που ανέλαβαν για δεύτερη φορά μέσα
στους τελευταίους 2 μήνες.
Στήθηκαν με τις ώρες έξω από το super-market
Κρητικός στο Βέλο και απέδειξαν ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Κι αυτοί μπόρεσαν να κάνουν πολύ
καλά τη «δουλειά» τους, ευαισθητοποιώντας τους
συμπολίτες μας και συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο
αριθμό αγαθών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Έτσι τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο επικεφαλής της παράταξης Λεωνίδας Στεργιόπουλος παρέδωσε στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου τα είδη που
συγκεντρώθηκαν.
Σε δημοσίευσή της στο blog που διατηρεί η
Ενωτική Ριζοσπαστική παράταξη αναφέρει: «Θέ-

Η Μαρία Καλλίρη ευχαριστεί

Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ)

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας με θέμα: “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΥΠΟΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΩΡΑΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΠΡΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σύγχρονες εξελίξεις και
προοπτικές”, πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 22 και το Σάββατο
23 Μαίου 2015 στην Αθήνα στην
Νομική Βιβλιοθήκη.
Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης με

την διπλή ιδιότητα του δημοσίου
προσώπου, ως επιχειρηματίας και
με μακροχρόνια συμμέτοχη στην
διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας από την μια, αλλά και με
την ιδιότητα του ιδιοκτήτη εταιρείας που ασχολείται με την επικοινωνία και την ενημέρωση στα θεματικά αντικείμενα «Περιβάλλον
– Πολιτισμός – Επιχειρηματικότητα» συμμετείχε και με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρακολούθησε την
αξιόλογη αυτή διοργάνωση.
Όσον αφορά την νέα επαγγελματική οικογενειακή δραστηριότητα, ο Δημήτρης Ραψωματιώτης
δήλωσε: «Εμείς δεν θα αρκεστούμε στην ενημέρωση γιατί μας
ενδιαφέρει η επικοινωνία, η δημιουργία αμφίδρομης σχέσης με το
κοινό μας. Θέλουμε να δίνουμε το
ερέθισμα και να παίρνουμε αντιδράσεις ή να ανταποκρινόμαστε
σε ερεθίσματα και να προσφέρουμε πράξεις»

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μαρία Καλλίρη και η επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου στην Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη για την προσφορά
τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στην επιστολή αναφέρεται:
«Oλόθερμα σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου μας και την δυνατότητα που μας δίνετε να προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε την αξιοπρεπή διαβίωση και την κοινωνική
επανένταξη των οικονομικά ασθενέστερων δημοτών μας.
Σήμερα, που οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας είναι πιο δύσκολες
παρά ποτέ και που τα προβλήματα ολοένα και αυξάνονται, ευχόμαστε να
συνεχίσετε να στηρίζετε την κοινή μας προσπάθεια!
Μόνο μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε!
Ας απλώσουμε το χέρι και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, όσο ποτέ
άλλοτε!»

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
v
v
v
v
v
v
v
v

Αυχενική διαφάνεια
Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
Αµνιοπαρακέντηση
Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύμφωνα με τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
Οι εξετάσεις γίνονται όλες από τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιμές απόλυτα εναρμονισμένες με τα σημεία των καιρών.

Ερμού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148
Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

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 •

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
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ αεβε
με έδρα την Πουλίτσα ζητά γυναίκες
με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συσκευασία
σταφυλιών, για τη σεζόν 2015.
Επικοινωνία: Τζαναβάρα Κωνσταντίνα 6944 771946
Δευτερα-παρασκευη: 27410-50380, 9:00-12:00
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
εργασια
Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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.
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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το καθένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμματα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:
1200 €. Τηλ. 6974-484971

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

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

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

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

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

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
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Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός
Σύλλογος Βόχας και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καλεντζίου
γιορτάζουν την Αγία Τριάδα

Το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου στο Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Την Κυριακή 7/6/2015 το Λύκειο
Ελληνίδων Κιάτου θα γιορτάσει τα
5 Χρόνια του Μουσείου Φυσικού
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με την
εκδήλωση: «Παραδοσιακό σεργιάνι
στου Μουσείου τη γιορτή», με τον
Π. Λάλεζα και την ορχήστρα του.
Χορεύουν τμήματα του Λυκείου
των Ελληνίδων Κιάτου. Συμμετέχει ο Άθως Δανέλλης (Θέατρο
Σκιών). Ώρα έναρξης : 8.00 μ.μ.

Γλέντι θα στήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδος Ζευγολατιού, ο Πολιτιστικός
και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλεντζίου. Μετά το πέρας της
λειτουργίας στο εορτάζον εξωκκλήσι θα προσφέρουν κεράσματα και τα χορευτικά τους τμήματα θα
παρουσιάσουν χορούς.

Πολιτιστικές Δράσεις προγραμματίζει
η Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού
Όλες οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Θύμιου Κανελλόπουλου
γήσουν στο κοινό οι Γεωργιανές Δημιουργοί.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ΚΑΠΗ Ζευγολατιού Κυριακή 31 Μαΐου
2015 ώρα 10:30 π.μ.
Ιούνιος: Σεμινάρια παραδοσιακού χορού (Κρήτη-Μακεδονία-Κύπρος) στην αίθουσα του
Συλλόγου. Τα σεμινάρια θα παρακολουθήσουν οι δάσκαλοι και οι χορευτές του μεγάλου
παραδοσιακού τμήματος αλλά jcai χορευτές
άλλων αδελφών Συλλόγων.
Ιούλιος: 10-11 Ιουλίου 2015, η αποκορύφωση
όλων των εκδηλώσεων το «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» Παραδοσιακού χορού και μουσικής
με συμμετοχές 8 ξένων μουσικοχορευτικών
αποστολών και Συγκροτημάτων απ’ όλη την
Ελλάδα. Οι μουσικές του κόσμου θα πλημμυρίσουν τον Βοχαίτικο κάμπο, προσφέροντας
ανάσες πολιτισμού στον τόπο. Θα φιλοξενηθούν η Γαλλία, η Γεωργία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Αρμενία, η Νότια Κορέα,

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

η Τσεχία και χοροί της Αιγύπτου.
Σεπτέμβριος: Εκδηλώσεις αθλητικών εκδηλώσεων Πολεμικής Τέχνης και Διασυλλογικοί
του Συλλόγου Αγώνες. Συμμετοχή της «ΣΤΕΓΗΣ» στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ παρουσίασης
παραδοσιακών στολών σε Διαγωνισμό της
Διεθνούς οργάνωσης παγκοσμίων εκδηλώσεων όπου θα λάβουν χώρα στην MIRANDA
DE EBRO της Ισπανίας. Στη αποστολή θα συμμετέχουν Μέλη του Δ.Σ. χορευτές και Δάσκαλοι της «ΣΤΕΓΗΣ» καθώς και Μέλη Συνοδοί.
Οκτώβριος: Θα λειτουργήσουν νέα τμήματα
παραδοσιακού χορού ενηλίκων και παιδιών,
τμήματα μοντέρνου χορού και Λάτιν, Γυμναστικής, Παραδοσιακής χορωδίας.
Η Πρόεδρος κα Ελένη Λιμιάτη και το Δ.Σ. καλούν όλους τους Δημότες μας αλλά και τους Κορίνθιους να τιμήσουν με την παρουσία τους τις
εκδηλώσεις πολιτισμού, παρέχοντας σε όλους
φιλοξενία.

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

Η «Πνευματική Στέγη» ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ συνεχίζει την ανοδική της
πορεία δημιουργώντας πολιτισμό με τα μέλη
της που εργάζονται και προσφέρουν με αγάπη
σε όλους τους τομείς εκπληρώνοντας όλους
τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε αυτός
ο Σύλλογος. Γιορτάζουμε τα 28 χρόνια της ίδρυσης της με μια σειρά εκδηλώσεων πολιτισμού,
με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2015»
31 Μαΐου: Η «ΣΤΕΓΗ» με τη συμμετοχή της Γεωργιανής Κοινότητας Αθηνών διοργανώνει
εκδήλωση Τέχνης κατά την οποία θα παρουσιασθούν τρεις παραδοσιακές καλές τέχνες
της Γεωργίας:
Α) Η Εριογραφία (Ζωγραφική και βαφή ερίου)
Β) Το περίκλειστο Σμάλτο (Ζωγραφική και χρωματισμός μεταλλικής επιφάνειας σε κλίβανο).
Γ) Το Μπάτικ (Ζωγραφική σε λινό και μεταξωτό)
Στην εκδήλωση τις Γεωργιανές Τέχνες θα εξη-

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

Γνώμη
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Εντυπωσιακή εμφάνιση για Λιούντρη και Κωστάρα
στον 2ο Αγώνα του ΠΠΤ στα Μέγαρα

photos: Biker Spirit

Δύο νέα παιδιά από την περιοχή μας, ο
Γιώργος Λιούντρης από το Βραχάτι και ο
Αναστάσιος Κωστάρας από το Ζευγολατίο
έδωσαν το παρόν στον δεύτερο αγώνα του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας
Μοτοσυκλέτας που πραγματοποιήθηκε στα
Μέγαρα το Σαββατοκύριακο 23-24/5/2015.
Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς που είχε
πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 17-1819/4/2015 ο Γιώργος Λιούντρης είχε κατακτήσει την 4η θέση στα 600 cc OPEN και είχε
πάρει μετάλλιο, ενώ ο Αναστάσιος Κωστάρας με χρόνο 01:01.464 γεύτηκε κι αυτός τη
χαρά του βάθρου των νικητών.
Την περασμένη Παρασκευή οι δύο Βοχαΐτες αθλητές συμμετείχαν στις ανεπίσημες δοκιμές ενώ το Σάββατο στις επίσημες, δηλαδή
τις χρονομετρημένες. Την Κυριακή αγωνίστηκαν στους επίσημους αγώνες και έδωσαν
το καλύτερο τους εαυτό. Έτσι κατάφεραν να
πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα:
Την 5η θέση γενικής κατάταξης για τον
Τάσο Κωστάρα, ο οποίος έτρεχε με μηχανικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον 2ο
γύρο και
την 6η θέση γενικής κατάταξης για τον
Γιώργο Λιούντρη στην γενική κατάταξη μαζί
με μια 2η θέση στο βάθρο της υποκατηγορίας Open 600.
Τέλος ο Γιώργος Λιούντρης θέλει να ευχαριστήσει για την ηθική και οικονομική τους
συμπαράσταση τους:
• Aggelou Constructions, Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία
• Γεωργικά Μηχανήματα, Αποστόλη Λιούντρη, Βραχάτι
• Κάβα Ποτών ΦΑΣΙΛΗ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Βραχάτι
• Βλάσσης Λαμπρόπουλος, Dennis Cafe
• Παναγιώτης Φρυσίρας, Pitbull Frisiras
• Αιγινίτης Σταύρος, BARF – Raw Habits
Τροφές Σκύλων
• Χρήστος Κοτούλας, Racing By Kotoulas
(Μηχανικός)
• Μιχάλης Σπιλιώτης, Fabbri Screens

photos: Biker Spirit

■■ Γιώργος Λιούντρης

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

■■ Τάσος Κωστάρας

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281
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Επιτυχιών συνέχεια
για τον Αργύρη Κωνσταντίνου�
Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΚΑΜΑΣ,
προπονητής του οποίου είναι ο Αργύρης Κωνσταντίνου , έλαβε μέρος
στο Πανελλήνιο Κύπελο Καράτε
Shito Ryu στις 09-10/05/15 με αναπάντεχα αποτελέσματα. Σημείωσε
26 θέσεις στο βάθρο εκ των οποίων οι 10 ήταν για την απονομή του
χρυσού μεταλλίου σε κάποιον από
τους 24 στο σύνολο άξιους αθλητές
που συμμετείχαν. Το επίτευγμα αυτό
ήταν άκρως τιμητικό για τον Σύλλογο του Δήμου μας καθώς το αγωνιςτικό επίπεδο του συγκεκριμένου
κυπέλου ειναι από τα υψηλότερα
στην χώρα μας. Αυτό συμβαίνει διότι
το 60% των αθλητών που ανήκουν
στην Εθνική Ομάδα Ελλάδος υπηρετούν το σύστημα καράτε Shito Ryu.
Ακολουθεί η αναλυτική λίστα επιτυχιών που έκανε περήφανους την
οικογένεια, τους φίλους και κυρίως
τον Προπονητή των καρατέκα, Αργύρη Κωνσταντίνου:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος 1η
θέση kumite, 5η θέση kata
• Αράπι Ρενάλντο 1η θέση kumite
• Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος 2η
θέση kumite

• Βέρμπης Νίκος 1η θέση kumite
• Ζήση Μαυρέτα 3η θέση kumite
• Θεοδώρου Φανουρία-Αντωνία 1η

θέση kumite, 3η θέση kata
• Κατσαβριά Χρύσα 3η θέση kata
• Κελλάρη Βασιλική 1η θέση

kumite
• Κυριακόπουλος Παναγιώτης 3η
θέση kumite
• Λόντος Πέτρος 1η θέση kumite
• Λόντος Χαράλαμπος 3η θέση
kumite, 3η θέση kata
• Λύκουρα Μαρία 2η θέση kumite
• Μάντζαρης Βασσίλης 3η θέση
kumite
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος
Γιώργος 1η θέση kumite, 1η θέση
kata
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος
Δημήτρης 4η θέση kumite
• Πούλος Γιώργος 2η θέση kumite
• Χάντε Δημήτρης 2η θέςη kumite,
3ή θέση kata
• Χελιδώνης Αλέξανδρος 1η θέση
kumite
• Χρήστοβα-Παύλωβα Βικτώρια 2η
θέση kumite, 1η θέση kata
• Επίσης εξαιρετική αγωνιστική
παρουσία έδειξαν και οι:
• Αρσουλικ Νικήτας, Γραμματικά
Δήμητρα, Ζευκιλή Ασπασία,
Σπηλιώτης Βλάσης, Τερλέγκας
Αναστάσης.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας!

Υπάρχει και η αντισφαίριση στο δήμο Βέλου-Βόχας
Εδώ και περίπου μια δεκαετία,
αθόρυβα και χωρίς πολλές προβολές έχει αναπτυχθεί το άθλημα
της αντισφαίρισης στον δήμο Βέλου-Βόχας από μια παρέα φίλων
με το προσωνύμιο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΤΕΝΝΙΣ ΒΕΛΟΥ», οι οποίοι με διάφορες δραστηριότητες προσπαθούν
να μεταδώσουν και να αναπτύξουν
με κάθε τρόπο και μέσο το άθλημα.
Έχοντας στην διάθεση τους ΜΟΝΟ
ένα γήπεδο στο κλειστό γυμναστήριο
του Βέλου, το οποίο όμως χρειάζεται συντήρηση, γιατί λόγω ετών έχει
υποστεί φθορά.
Η θέληση της ομάδας για να συνεχίσει να υπάρχει το άθλημα της αντισφαίρισης στον δήμο, μέσα στους
δύσκολους αυτούς καιρούς, καθιστά
εφικτή τη συγκέντρωση του άκρως
απαραίτητου ποσού για τη συντήρηση του γηπέδου.
Κατά καιρούς διοργανώνονται από
τους «ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΒΕΛΟΥ»
εκδηλώσεις-τουρνουά που συμμετέχουν αθλητές από τον δήμο
Βέλου-Βόχας αλλά και από άλλους
δήμους και νομούς!
Η συμμετοχή όμως δεν στέκεται
μέσα στο γήπεδο. Οι εκδηλώσεις

■■ MASTER VELOU μονά ανδρών, Μάρτιος
2015. Αριστερά ο νικητής Καλιτζάκης
Ανδρέας από το δήμο Σικυωνίων. Δεξιά ο
νικητής Τρυφωνόπουλος Κώστας από δήμο
Βέλου-Βόχας. Στη μέση ο διαιτητής των
αγώνων Δημήτρης Δρόσος.

–τουρνουά προσελκύουν και φίλαθλο κοινό για να θαυμάσει το πολύ
όμορφο θέαμα που παρουσιάζουν
οι αθλητές, καθώς το ζεστό και φιλικό περιβάλλον που βρίσκουν όταν
βρεθούν για να παρακολουθήσουν
κάποιο παιχνίδι.

■■ MASTER VELOU διπλά ανδρών, Μάιος 2015
Αριστερά οι νικητές Κοντόπουλος-Σιάχος, από το δήμο Κορινθίων.
Δεξιά οι νικητές Στάμος από δήμο Βέλου-Βόχας και Καρανικόλας
από δήμο Σικυωνίων. Στη μέση ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος με τον διαιτητή των αγώνων Δημήτρη Δρόσο.

MASTER VELOU ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ
Έπεσε η αυλαία στο MASTER
VELOY ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ νικητές του
τουρνουά ανακηρύχτηκε το ζευγάρι
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙΑΧΟΣ με τελικό
σκορ 3/6 6/3 τ.β 11-8.
Συγχαρητήρια και στο άλλο ζευ-

γάρι ΣΤΑΜΟΣ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ για
τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο τουρνουά.
Επίσης να ευχαριστήσουμε και το
Δήμαρχο Βέλου-Βόχας κος Αννίβα
Παπακυριάκο που μας τίμησε με την
παρουσία του.
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