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ΣΤΡΕΒΛΗ εικόνα
από τη Le Monde
Η γαλλική εφημερίδα, σε ρεπορτάζ της για την κρίση του ευρώ, αναφέρεται στο Βραχάτι ως
το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο το οποίο γνωρίζει κατακόρυφη μείωση της τουριστικής
κίνησης του και συνοδεύει τα γραφόμενά της με φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει μια,
καθόλα παραπλανητική, εικόνα διάλυσης και εγκατάλειψης για την παραλία της Βόχας
σελ.
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Στολίδι το γήπεδο του Ζευγολατιού�
Σε όαση έχουν σκοπό να μετατρέψουν το γήπεδο του Ζευγολατιού οι άνθρωποι του Δ.Σ. της ομάδας του ΑΟΖ. Καθημερινά οι Τάκης Κατσιφώλης,
Σάββας Καρανικης και Γιώργος Βορινιώτης βρίσκονται στο χώρο του γηπέδου και βελτιώνουν τις εγκαταστάσεις και την όψη του.
Έτσι, στην είσοδο του γηπέδου τοποθετήθηκε φρέσκο χώμα και φυτεύθηκαν δέντρα και άλλα φυτά. Παράλληλα τοποθετήθηκαν συστήματα κλιματισμού στα αποδυτήρια γηπεδούχου και φιλοξενουμένων.
Ο Γιώργος Βορινιώτης, ο οποίος ορίστηκε από τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας και την αρμόδια αντιδήμαρχο ως υπεύθυνος λειτουργίας του γηπέδου,
επιμελείται τις εργασίες καλλωπισμού με ιδιαίτερο ζήλο. Αρωγός της ομάδας σ' αυτή την προσπάθεια ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού Παναγιώτης
Ζωγράφος ο οποίος διέθεσε έναν εργάτης (πεντάμηνης σύμβασης) για την
εκτέλεση των εργασιών.
Το Δ.Σ. του ΑΟΖ αισθάνεται υποχρεωμένο να ευχαριστήσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγόγγυστα βοήθησαν στις εργασίες συντήρησης
και καλλωπισμού ώστε το γήπεδο να γίνει ένα στολίδι για την περιοχή και
να είναι πανέτοιμο τη Δευτέρα οπότε ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας.
Όσον αφορά στο αγωνιστικό τμήμα ο Δουβίκας παραμένει ως προπονητής, ενώ από το περυσινό ρόστερ διατηρείται το 80% περίπου. Παράλληλα,
η ομάδα ενισχύεται με μεταγραφές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και όλοι
περιμένουν από το Ζευγολατιό την ίδια θριαμβευτική πορεία με πέρυσι.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Στρεβλή εικόνα του Βραχατίου από τη Le Monde
Οι ρεπόρτερς της γαλλικής εφημερίδας βρέθηκαν
στην περιοχή μας με σκοπό να κάνουν ένα ρεπορτάζ
για την οικονομική κρίση. Κατέγραψαν μαρτυρίες
και πήραν φωτογραφίες τις οποίες χρησιμοποίησαν
για την τεκμηρίωση του ρεπορτάζ τους. Ωστόσο, η

εικόνα που παρουσιάσαν για την περιοχή μας κάθε
άλλο παρά κολακευτική μπορεί να θεωρηθεί το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό
είναι στρεβλή και παραπλανητική. Διότι όταν υπάρχουν στην παραλία του Βραχατίου μια σειρά από

μαγαζιά με άρτιες υποδομές για την εξυπηρέτηση
του τουρισμού και επιλέγεται φωτογραφικό υλικό
από το ένα μαγαζί που έχει κλείσει, τότε η εικόνα
της παραλίας μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ας δούμε όμως αναλυτικά:

■■ Η λεζάντα στην γαλλική εφημερίδα μάς πληροφορεί ότι οι αφίξεις (εννοεί τουριστών) έχουν μειωθεί 50% σε σχέση με το 2014, αν και η κρίση ξεκίνησε το 2011.
Χρησιμοποιεί μάλιστα τη φωτογραφία αριστερά αυτής της εγκαταλελειμμένης επιχείρησης για να περάσει το μήνυμά της. Ωστόσο, η φωτογραφία αυτή δεν είναι
αντιπροσωπευτική της περιοχής αφού αν και υπάρχει πρόβλημα με τη μείωση της κίνησης, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η εικόνα διάλυσης που προκύπτει.
Αντίθετα όπως βλέπουμε στη φωτογραφία δεξιά όλο το μέτωπο της παραλίας είναι οργανωμένο και άρτιο σε υποδομές.

■■ Οι ρεπόρτερς της Le Monde έφτασαν στο υπό κατασκευή δημαρχείο στο Ζευγολατιό. Σημειώνουν στη λεζάντα ότι το δημαρχείο είναι υπό κατασκευή εδώ και 10 χρόνια
και οι εργασίες έχουν σταματήσει τα τελευταία 8 λόγω έλλειψης πόρων. Αφενός οι πληροφορίες τους είναι ανακριβείς: Το δημαρχείο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το
2002 και σταμάτησε κατά τη Β΄ φάση εκτέλεσης των εργασιών το 2007 περίπου. Ο λόγος που οι εργασίες διακόπηκαν δεν ήταν η έλλειψη πόρων αλλά τα λάθη των
δημοτικών αρχών στην διαχείριση των εργολάβων και προβλημάτων που προέκυψαν από λάθος κατασκευές. Μεσούσης της κρίσης, από το 2010 μέχρι και σήμερα η
παρούσα δημοτική αρχή έχει αναζητήσει λύσεις χρηματοδότησης και σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου έχουν βρεθεί ώστε το έργο να
ολοκληρωθεί. Αφετέρου, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι παρά την κρίση έργα αναπτυξιακά γίνονται είναι το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου (φωτό δεξιά), του οποίου οι
εργασίες είναι σε εξέλιξη και παρότι οι Γάλλοι διέτρεξαν την παραλία δεν κατάφεραν να πέσουν πάνω του ή να πληροφορηθούν για το έργο. Κρίμα!

■■ Κι εδώ, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε των
Τεχνικών Υπηρεσιών, μας έπιασαν
οφσάιντ. Γιατί η εικόνα που παρουσιάζει
η είσοδος των Τεχνικών Υπηρεσιών, του
παραρτήματος όπως γράφουν οι ίδιοι του
δημαρχείου, στο Βραχάτι είναι το
λιγότερο άθλια. Έτσι λοιπόν τους δώσαμε
το τέλειο ντεκόρ για να υπερασπιστούν
και με εικόνες την άποψή τους περί
υποβάθμισης της περιοχής.

Οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μας συγκλίνουν ότι οι απεσταλμένοι της γαλλικής εφημερίδας ήρθαν σε εντεταλμένη υπηρεσία ώστε
να δώσουν μια εικόνα της Ελλάδας, διαλυμένης
και στα πρόθυρα της διχόνοιας και του εμφυλίου,
αφού παρόμοια με την περίπτωση του Βραχατίου
άρθρα γράφτηκαν για την ανατολική Κορινθία και
το Ναύπλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες,
ενώ πήραν συνεντεύξεις από άτομα στην περιοχή
δεν χρησιμοποιήσαν παρά ελάχιστες δηλώσεις κι
αυτές στην κατεύθυνση της εικόνας που ήθελαν
να δημιουργήσουν. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι
ήδη έχει σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στην εφημερίδα.
Τι κακό μπορεί να κάνει αυτό το δημοσίευμα
στην περιοχή μας; Ελάχιστο έως μηδαμινό θα
απαντήσουμε με βεβαιότητα. Αφού το Βραχάτι
βασίζεται σε συντριπτικό ποσοστό στον εσωτερικό τουρισμό και οι υποδομές και παροχές του
είναι γνωστές τοις πάσι. Ωστόσο, δεν μπορούμε
να μην σημειώσουμε ότι αυτή η εικόνα του τόπου
μας, μάς θίγει, μάς μειώνει και μάς στεναχωρεί
γιατί κυρίως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Δε λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν
υπάρχει κακοδιαχείριση και περιθώρια βελτί-

ωσης. Πρώτα και κύρια η ορθή διαχείριση των
απορριμμάτων που θα διόρθωνε σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής στο δήμο Βέλου-Βόχας.
Όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι παρά την
κρίση, παρά τα κακά οικονομικά στοιχεία του δήμου, παρά τη δυσκολία χρηματοδότησης, γίνονται
πολλές και φιλότιμες προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της παροχής υπηρεσιών. Έτσι εν μέσω κρίσης κατασκευάστηκε το
γήπεδο στο Ζευγολατιό, εν μέσω κρίσης γνωστή
εταιρεία έχει αναλάβει το έργο της καθαριότητας
της παραλίας, η οποία έχει την καλύτερη εικόνα
των τελευταίων ετών, εν μέσω κρίσης γίνεται η
ενοποίηση των δικτύων ύδρευσης Ζευγολατιού Βραχατίου, εν μέσω κρίσης στήθηκαν κοινωνικές
δομές ανακούφισης των πληγέντων κ.ά.
Και ναι μεν αυτά που γίνονται είναι πολύ λίγα
για τις ανάγκες του δήμου και της περιοχής αλλά
αυτό το λίγο που πετυχαίνουμε και δημιουργούμε
"με το αίμα της καρδιάς μας" δεν μπορεί κανείς να
το εξευτελίσει και να το ποδοπατήσει!
Τέλος, όσο κι αν στεναχωρήσουμε τους φίλους
μας τους Γάλλους και διαψεύσουμε το σενάριο
που έχουν στο μυαλό τους δεν έχουμε καμία διάθεση ως λαός, παρά τις διαφωνίες μας, να εμπλακούμε σε εμφύλιες διαμάχες!
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Με επιτυχία
ολοκληρώθηκαν
οι εκδηλώσεις
του Κέντρου
Νεολαίας και
Πολιτισμού του
ΝΠΔΔ Ανέλιξη

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο
πρόεδρος της "Ανέλιξης" Ανδρέας
Σιάχος αναφέρονται τα εξής:
«Αγαπητοί γονείς και παιδιά, σας
ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου μας
ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών
του για τη σχολική χρονιά 20142015. Στα πλαίσια εορτασμού της λήξης της φετινής περιόδου πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και
οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις
από τις 20 Ιουνίου έως τις 08 Ιουλίου
2015 με τη συμμετοχή των μαθητών
και των μαθητριών του Κέντρου.
Σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρξε
έντονη παρουσία κοινού, γεγονός
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου μας αποτελεί φορέα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
έχει εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τους
καθηγητές για τις όμορφες βραδιές
που μας χάρισαν. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας υποστηρίζετε και
έμπρακτα δείχνετε την εμπιστοσύνη
σας.
Καλό καλοκαίρι σε όλους και ραντεβού τον Σεπτέμβρη».
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Ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο
για τη διαχείριση απορριμμάτων
Σε ανοιχτή επιστολή του προς του δημότες Σικυωνίων ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Δομετίου
τονίζει πως «το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή μας πηγάζει από πολύ
σοβαρά αίτια τα οποία αδυνατούν να λυθούν άμεσα».
Στην εποχή που ζούμε, πρέπει να
συνειδητοποιήσoυμε ότι η οικονομική ευημερία και η ανάπτυξη δεν
αρκούν εάν δε συμβαδίσουν με την
προστασία του περιβάλλοντος και
την ποιότητα ζωής. Ζωντανό παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης είναι
η χαοτική κατάσταση που επικρατή
με την διαχείριση των απορριμμάτων στις περισσότερες περιοχές της
Ελλάδας όπως και στην πόλη μας.
Ο δήμος Σικυωνίων προσπαθεί
με κάθε δυνατό τρόπο να διαχειριστή αυτό το σοβαρό πρόβλημα των
σκουπιδιών τόσο στο Κιάτο καθώς
και σε όλες τις τοπικές κοινότητες
της περιοχής.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην περιοχή μας
πηγάζει από πολύ σοβαρά αίτια τα
οποία αδυνατούν να λυθούν άμεσα, όπως δεν έχουμε χώρο για να
εναποθέσουμε τα σκουπίδια μας,
διότι εδώ και 3 μήνες έχει κλείσει το
ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα να πρέπει να
τα πηγαίνουμε στο XYTA Ξυλoκάστρου πράγμα που κάνει την μεταφορά δυσκολότερη καθώς και μας
περιορίζει στον όγκο των απορριμ-

μάτων που μπορούμε να εναποθέτουμε καθημερινά.
Ένα άλλο βασικό πρόβλημα που
είχε να αντιμετωπίσει ο δήμος μας
είναι η έλλειψη του εποχιακού προσωπικού, καθώς η πρόσληψη του
στο οποίο είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για μια καθαρότερη πόλη,
καθυστέρησε 5 μήνες.
Το εμφανές αποτέλεσμα του προβλήματος είναι οι συσσωρευμένοι
όγκοι σκουπιδιών εντός και εκτός
κάδων. Οι λόγοι που πρέπει να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο δεν εί-

ναι καλλωπιστικοί καθώς τα απορρίμματα σχετίζονται με φαινόμενα
απειλητικά για την Δημόσια Υγεία
όταν η διάθεσή τους δεν είναι ταχεία
και σωστή.
Τα οικιακά απορρίμματα είναι δυνατόν να γίνουν μολυσματικά, όταν
παραμένουν αδιάθετα για μεγάλο
χρονικό διάστημα και κυρίως όταν
περιέχουν υπολείμματα τροφίμων
ή άλλων οργανικών ουσιών. Οι κίνδυνοι μεταδόσεως ασθενειών από
τα απορρίμματα σχετίζονται με την
εμφάνιση και τον πολλαπλασιασμό

«φορέων» μεταδόσεως διαφόρων
νόσων.
Επίσης μύγες, ψύλλοι, κατσαρίδες, κουνούπια, σκνίπες, ποντίκια
και άλλα τρωκτικά αυξάνονται ταχέως σε συνθήκες μη ελεγχόμενου υγιεινού περιβάλλοντος ενώ
είναι πολύ συχνό το φαινόμενο
μύγες ή τρωκτικά όπως οι ποντικοί να τρέφονται από υλικό
απορριμμάτων ιδιαίτερα απορρίμματα που ξεχειλίζουν από τα
δοχεία ή όταν υπάρχει απρόσεκτη
απόρριψή τους γύρω από αυτά.
Για τους παραπάνω λόγους απαραίτητο για την δημόσια υγεία είναι οι
ίδιοι οι πολίτες να προβούν σε κάποια βασικά μέτρα όπως είναι :
• Ο προσεκτικός διαχωρισμός του
είδους των απορριμμάτων δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων ή
οργανικών ουσιών θα πρέπει να
συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα (χαρτιά, γυαλιά, πλαστικά, κονσέρβες) και να
φυλάσσονται στο σπίτι, έως ότου
αποκατασταθεί η ανωμαλία.
• τα άδεια κουτιά από κονσέρβες
να ξεπλένονται πριν πεταχτούν.

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

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

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296
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Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

• η συλλογή απορριμμάτων να γίνεται σε ανθεκτικές σακούλες,
σφικτά δεμένες.
• Οι σακούλες που περιέχουν υπολείμματα τροφίμων δε θα πρέπει
να εκτίθενται στον ήλιο, αλλά να
φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.
• Επίσης οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε
να αποφεύγεται η επαφή ή η
προσέγγιση των ζώων τους
σε σωρούς απορριμμάτων.
Από την μεριά του όμως και ο
δήμος Σικυωνίων δεν είναι άνευ
ευθυνών. Πλέον έχει λυθεί τον
πρόβλημα του εποχιακού προσωπικού πράγμα που βοηθάει
στην διεξαγωγή του προγράμματος για την αποκατάσταση και
επίλυση του προβλήματος. Το
υφιστάμενο πρόγραμμα έχει ως
εξής :
• Με όσα μέσα διαθέτουμε προσπαθούμε η αποκομιδή των

απορριμμάτων εντός και εκτός
κάδων να γίνεται τακτικά.
• Μετά από κάθε άδειασμα των
κάδων περνάει ειδικό μηχάνημα
καδοπλυντήριο το οποίο πλένει
τους κάδους για να αποφευχθούν τυχόν μυρωδιές από τα
στραγγίσματα των απορριμμάτων.
• Στην συνέχεια ακολουθεί πλυστικό μηχάνημα το οποίο καθαρίζει τον δρόμο γύρο από κάθε
κάδο για τυχόν διαρροή στραγγισμάτων των απορριμμάτων που
βρίσκονταν εκτός κάδου.
• Τέλος ο δήμος φροντίζει να ενημερώνει τους πολίτες για την
υπάρχων κατάσταση και την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ανακύκλωση.
Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος
Βασίλειος Ι. Δομετίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό
Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) στις 4 Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και
ώρα 20:30, με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε:
• Έγκριση της 148/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:«Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας Οικονομικού
έτους 2014».
• Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 284/2014 απόφασης Δ.Σ. με Θέμα:
«Έγκριση τροποποιήσεων στην Πολεοδομική Ενότητα Τραγάνας που προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής και από την απαλλοτρίωση του ΟΣΕ»..
• Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα
: «Εξωραϊσμός πεζόδρομου οδού Κλεισθένους από οδό Σικυώνος έως οδό
28ης Οκτωβρίου στην Δ. Κ. Κιάτου.»
• Έγκριση της αριθ.22/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Συζήτηση της απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού για τοποθέτηση πασσάλων
στις διόδους του Άλσους Κ. Διμηνιού
• Τροποποίηση της αριθ.374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 3852/2010) .

Αιμοδοσία στην Παναγίτσα
Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) στο Κιάτο Κορινθίας, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 από τις 10.00 το πρωί έως την 13.00
μετά το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από την κινητή Μονάδα
αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου για τις ανάγκες της Ενοριακής τράπεζας αίματος. Παρακαλούνται οι αιμοδότες και όσοι μπορούν
και θέλουν να προσφέρουν αίμα, να προσέλθουν. Σίγουρα κάποιος το έχει
ανάγκη. Το αίμα δίνει ζωή και αποτελεί έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Κλιματιζόμενοι χώροι για τον καύσωνα
Σας ενημερώνουμε, ότι ο Δήμος Σικυωνίων διαθέτει για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες και για όσους επιθυμούν τους παρακάτω κλιματιζόμενους χώρους κάθε φορά που θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και
ώρες από 10:00π.μ έως 20:00μ.μ.
• Δημοτική Βιβλιοθήκη
• ΚΑΠΗ
• Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
• Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΒΟΧΑΣ
Κωνσταντίνος Χαρλαύτης

Ελ. Βενιζέλου 41, Βραχάτι
(πλησίον Δημ. Σχολείου)

Τηλ.: 27410 551 57
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την υπ' αριθμ. 188/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η παραλαβή της μελέτης του «Τοπικού Ρυμοτομικού
Βραχατίου».
Ο τοπογραφικός χάρτης που συνοδεύει την ανωτέρω μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο
154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580Δ/27-07-1999), αναρτάται :
1. στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Ζευγολατιού (έδρα του Δήμου),
2. στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Βραχατίου,
για δεκαπέντε (15) ημέρες από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 έως και τη Δευτέρα 10
Αυγούστου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δύνανται, να υποβάλλουν εγγράφως τυχόν ενστάσεις τους, επί της μελέτης, στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου Βέλου-Βόχας (ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών, Βραχάτι, τηλ.
2741055274, 50302).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

αυτό το

προικώον

ποιος θα το πάρει;
Κύριε Διευθυντά,

Στην δυτική είσοδο του Ζευγολατιού έξω από την οινοποιία "Μάρρα"
καθημερινώς συγκεντρώνονται προικώα είδη, δηλαδή καναπέδες, κα-

Μ Ι Κ Ρ Ο
Ειδική Οικονομική
Ζώνη στην Κορινθία
προτείνει ο Τατούλης
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κατά τη
συζήτηση της Β1 φάσης της αναθεώρησης
του χωροταξικού σχεδιασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου
2015 μίλησε για την πρόβλεψη δημιουργίας
Ειδικής Οικονομικής Ζώνης ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ενημέρωσε το σώμα ότι
στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια η παρούσα Κυβέρνηση νομοθέτησε τη δυνατότητα
δημιουργίας ΕΟΖ, με την προϋπόθεση να
έχει υπάρξει μελέτη. «Στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε ΕΟΖ στην περιοχή της
Κορινθίας για τη ναυτιλία, ώστε να προσφέρουμε ελκυστικό κίνητρο για τις ναυτιλιακές
εταιρείες και ήδη έχουμε έτοιμη μελέτη από
την Παγκόσμια Τράπεζα» κατέληξε ο Πέτρος
Τατούλης εκτοξεύοντας βόμβα μεγατόνων
για το Νομό μας!!!

Πάνω στην ώρα ήρθε το μνημονιάκι.

ρέκλες, σεντόνια, κρεβάτια, στρώματα κ.ά. Επίσης, τρόφιμα πεπόνια,
καρπούζια, ζωοτροφές τα οποία εναποτίθενται μπροστά από τους κά-

Κ έ ντ

την περιοχή καθότι υποβαθμίζουν το προσφερόμενο υλικό που συγκε-

ο

Ανακυκλώσι
μω
ογής
νΥ
κών
λι

Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ώστε να απομακρυνθούν οι κάδοι από

ρ

δους απορριμμάτων, μπλε ανακύκλωσης και ανακύκλωσης γυαλιού.

αλ
Δι

ντρώνεται και εμποδίζουν την προώθησή του.
Με τιμή
Ο προικοδότης

ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“η μουρια”

• ουζοµεζέδες
• γουρουνοπούλα

ΣΠ. ΚΟΚΩΝΗ, έναντι ΑΜΟΡΕ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
DELIVERY  27410 52246

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr

Νικητ
Αγορά

Σας ενημερ
Κλασσικής
Τετάρτη 08
η κλήρωση
Η κλήρωση
τριες του Κ
ενώπιον υπ
Ν.Π.Δ.Δ. ''Α
Ta δώρα τα
• Ένα (1) la
• Τέσσερα
• Ένα (1) κ
• Δύο (2) μ
εταιρείας
Οι κληρωθέ
κλήρωση
• No 1170
• Νο 0130
• No 0832
• No 0371
• No 0107
• No 1938
• Νο 1727
espesso
• No1733 μ
espesso
Παρακαλού
με τα τηλ
274203269
Ευχαριστού
Λαχειοφό

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α
«…Μαρία και
Αντώνη μήπως από

εκεί που κάθεστε πήρε το
μάτι σας το εναλλακτικό
σχέδιο του Λαφαζάνη για
την έξοδο από το ευρώ;».

Στη συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ οι εκπρόσωποι της
Κορινθίας Μαρία Θελερίτη,
βουλευτής και Αντώνης
Πρεντάκης εκπρόσωπος
της Νομαρχιακής Επιτροπής
Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ,
βρέθηκαν να κάθονται
ακριβώς πίσω από τον
Παναγιώτη Λαφαζάνη, για τον
οποίον μην ξεχνάμε ότι και
αυτός έλκει την καταγωγή
του από την Κορινθία.

ρώνουμε ότι στην εκδήλωση
και Ρεμπέτικης Μουσικής την
8 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε
η της Λαχειοφόρου Αγοράς.
η έγινε από μαθητές και μαθήΚέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού,
παλλήλων και μελών του Δ.Σ του
ΑΝΕΛΙΞΗ''.
α οποία κληρώνονταν ήταν τα εξής:
aptop.
(4) tablets.
κινητό τηλέφωνo .
μηχανές για καφέ espesso της
ς illy.
έντες λαχνοί με βάση τη σειρά
ης είναι οι εξής:
με δώρο το laptop
με δώρο το 1ο tablet
με δώρο το 2o tablet
με δώρο το 3ο tablet
με δώρο το4ο tablet
με δώρο το κινητό τηλέφωνο
με δώρο την 1η μηχανή για καφέ
της εταιρείας illy
με δώρο την 2η μηχανή για καφέ
της εταιρείας illy
ύνται οι νικητές να επικοινωνήσουν
λέφωνα: 2742360300,
94 και 6977270306
ύμε όλους όσους ενίσχυσαν τη
όρο.
Ο πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Ανδρέας Σιάχος

Με αργά, αλλά σταθερά βήματα και καλύπτοντας
πλήρως τον σχεδιασμό του, ο όμιλος εταιρειών Π.
& Δ. Ραψωματιώτη κάνει αισθητή την παρουσία
του, πλέον σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Άλλο ένα βήμα έκανε με την τοποθέτηση των
μπλε κάδων- τύπου καμπάνα για την συλλογή των
γυάλινων συσκευασιών στο Δήμο Τρίπολης, την
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015.
Πριν περίπου ένα μήνα τοποθέτησε ίδιους κάδους
και στο Δήμο Ερμιονίδας, στα πλαίσια της σύμβασης
συνεργασίας που έχει υπογράψει με την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για
όλους τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αρκαδίας και Αργολίδας.

. Να χουμε να διαβάζουμε στην παραλία
Ο ιπτάμενος

τές Λαχειοφόρου
άς

Καλύπτει το
σύνολο της Πελοποννήσου
η ECORAP

Όχι στην άσκοπη χρήση νερού
Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού Παναγιώτης Ζωγράφος με ανακοίνωσή
του ζητά από τους κατοίκους του χωριού να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση των υδάτων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Καλούμε όλους τους δημότες της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού να
μην κάνουν άσκοπη χρήση του νερού σε γκαζόν – δεντροπερίβολα-κήπους
(λουλούδια) μέχρι επιλύσεως του προβλήματος ύδρευσης που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η δημοτική κοινότητα Ζευγολατιού.
Έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση του ζητήματος και
σύντομα θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να
διακόπτεται το νερό κατά τις βραδινές ώρες (από 11.00 μ.μ. – 5.00 π.μ.).

Οι υποδομές, οι εξοπλισμοί και οι αδειοδοτήσεις
των εταιρειών του ομίλου Π. & Δ. Ραψωματιώτη
διασφαλίζουν την άμεση, νόμιμη και με τον μεγαλύτερο βαθμό αξιοποίησης, διαχείρισης των αποβλήτων και σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανάγκες
διαχείρισης και την έλλειψη εναλλακτικών νόμιμων
λύσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε
ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζεται επίσης και από
την αποδοχή που ήδη έχει φθάσει στην απόλυτη
συνεργασία του ομίλου με το σύνολο σχεδόν των
Δήμων της Πελοποννήσου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς
και με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων της χώρα μας.

ιστορικά
...ανάλατα

Το 1974 φώναζαν
"Ελλάς - Γαλλία
Συμμαχία".
Και σήμερα
ο ντ' Εστέν
ζητά Grexit...

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
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Στη δημοσιότητα το σχέδιο το νέο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Οι στόχοι του ΥΠΑΠΕΝ και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στη δημοσιότητα δόθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έναν «φιλόδοξο»,
όπως τον χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, «σχεδιασμό, που
σηματοδοτεί την ανατροπή των ακολουθούμενων
μέχρι σήμερα πολιτικών των κυβερνήσεων της
τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας και κατευθύνει
προς μια οικονομία και μια κοινωνία με μηδενικά
απόβλητα, που θα μετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους», όπως είπε.
«Η εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
και η αξιοποίηση -αλλά και υπέρβαση σε ορισμένες
περιπτώσεις- των πιο θετικών στοιχείων του κοινοτικού κεκτημένου, σε συνδυασμό με τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων
υποδομών και δράσεων, αποτελούν το πρώτο βήμα
για το πέρασμα από την μεσαιωνικού τύπου ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στη σύγχρονη αντίληψη της ανάκτησής τους με φιλικό για το περιβάλλον
και την κοινωνία τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά
ο αναπληρωτής υπουργός.
Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), το ΕΣΔΑ, το οποίο διαμορφώθηκε
από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εστιάζει προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο
και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων, των οποίων ο ρόλος αναβαθμίζεται,
την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, τη διακριτή
διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος,
τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και
ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΠΕΝ, οι στόχοι του ΕΣΔΑ
υπερβαίνουν τη λογική των συγκεντρωτικών μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων,
υπέρ της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και
βιοαποβλήτων και της μείωσης της παραγωγής
αποβλήτων αλλά και του κόστους διαχείρισής τους.

Ταυτόχρονα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο
άμεση συμμετοχή στη διαχείριση των αποβλήτων,
η δυνατότητα σύναψης συνεργασίας μόνον για τη
διαλογή στην πηγή και την εκπαίδευση μεταξύ δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον τα απόβλητα
εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση.
Αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη αντιμετώπισης
της παραοικονομίας στον τομέα της ανακύκλωσης,
που αναπτύσσεται κατά κανόνα με παραβατικό και
περιβαλλοντικά επικίνδυνο τρόπο, καθώς και η παράνομη μεταφορά συμμείκτων μέσω Κέντρων Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου συμβαίνει.
Επιπλέον, σημαντική στο νέο ΕΣΔΑ κρίνεται η
απορριπτική αναφορά στην καύση ως μεθόδου διαχείρισης. Μέθοδοι θερμικής ανάκτησης ενέργειας
δευτερογενών στερεών καυσίμων όπως η καύση,
η αεριοποίηση, η πυρόλυση, η αεριοποίηση Plasma
κ.ά. θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντι-

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

κής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης
δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό. Ως εκ
τούτου τεχνικές που παράγουν RDF/SRF δεν ενδείκνυνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων καθότι απομακρύνουν υλικά που πρέπει να οδεύουν
προς ανακύκλωση.
Οι έννοιες «Ανάκτηση Ενέργειας» και «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων» στο ΕΣΔΑ ορίζονται ως
οι πρακτικές ήπιας περιβαλλοντικής όχλησης, όπως
η ανάκτηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, η παραγωγή
βιοαερίου μέσω αναερόβιας αποδόμησης, η παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα έλαια κ.ά.
Στόχοι της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα μέχρι το 2020 είναι: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία
προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με
χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων-βιοαποβλήτων
να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση ενέργειας να
αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν
έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους
ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την
τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Το ΕΣΔΑ εκτός από τα ΑΣΑ περιλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα
βιομηχανικά απόβλητα, τα γεωργοκτηνοτροφικά,
η ιλύς των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Ο μελλοντικός προγραμματισμός του ΥΠΑΠΕΝ
σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, έχει να
κάνει με την έγκριση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, του οποίου
η εκπόνηση ολοκληρώνεται και σύντομα τίθεται σε
δημόσια διαβούλευση, η προσαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
στο νέο ΕΣΔΑ έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η διαμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων,
σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων και
μέτρα διευκόλυνσης της χωροθέτησης υποδομών
ήπιας διαχείρισης αποβλήτων.
Επιπλέον, αναμένονται ενημερωτικές πρωτοβουλίες για το ΕΣΔΑ και διάλογος με τη συμμετοχή
τόσο επαγγελματικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ώστε να διευκολυνθεί η επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ, καθώς επίσης και δράσεις τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των δήμων και των υπηρεσιών
τους, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών,
για την κατάρτιση μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου των
τοπικών Δημοτικών Σχεδίων και υλοποίησή τους
στη συνέχεια, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.
Τέλος, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των
δράσεων και υποδομών των Τοπικών Δημοτικών
Σχεδίων και των συναφών έργων των ΠΕΣΔΑ,
μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών και εθνικών
προγραμμάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Το ΕΣΔΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
υπουργείου www.ypeka.gr (ενότητα “περιβάλλον”,
υποενότητα “διαχείριση αποβλήτων”), όπου είναι
επίσης αναρτημένο και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, αναπόσπαστο
στοιχείο του νέου σχεδιασμού.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Εγκαίνια για το Famous Point
στο Βραχάτι
Ένα νέo κατάστημα άνοιξε τις πόρτες τους, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου
στο Βραχάτι κι έρχεται να καλύψει όλους αυτούς που αγαπούν την μόδα, την
κομψότητα και την αισθητική.
Στο Βραχάτι λοιπόν στην Παλαιά Εθνική Οδό θα μπορείτε να βρείτε πλέον
μια πλήρη γκάμα παπουτσιών, ρούχων και αξεσουάρ, που θα καλύπτει τις
ανάγκες σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, σε προσιτές τιμές και μεγάλες
ευκαιρίες.
Ήδη τα μηνύματα που λαμβάνονται, από την τοπική αγορά είναι πολύ ευχάριστα και όσοι επισκεφτείτε το νέοκατάστημα Famous Point θα φύγετε
σίγουρα ικανοποιημένοι τόσο από τις αγορές σας όσο και από τον τρόπο
με τον οποίο θα σας υποδεχτούν οι ιδιοκτήτες του Βασιλική Χαρλαύτη και
Λεωνίδας Χασάπης.
Εμείς δεν μπορούμε παρά να ευχηθούμε καλές δουλειές!

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
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

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

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

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

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

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

μικρεσ αγγελιεσ
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
ηλεκτρολογοσ αδειουχοσ
αναλαμβάνει εγκαταστάσεις, αποκατάσταση βλαβών

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 •

και τοποθέτηση κεραιών TV.
Τηλ. 6949 433657
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 κα-

θένα. 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται σερβιτόρα κατά προτίμηση Ελληνίδα για καινούριο καφενείο στο Χαλκί Κορινθίας.
Τηλ. επικοινωνίας:6972515299 Νίκος.

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
π ολ ι τώ ν
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Το Βραχάτι γιόρτασε το Μίκη του
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου η συναυλία
για τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη στην παραλία Βραχατίου. Ο χώρος είχε
γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο που ήθελε να ακούσει και να σιγοτραγουδήσει
για άλλη μια φορά τα τραγούδια του αγαπημένου συνθέτη των Ελλήνων. Η
κόρη του μεγάλου μουσουργού Μαργαρίτα Θεοδωράκη ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή για την άψογη οργάνωση και συνέστησε στον κόσμο να τραγουδά τα τραγούδια του πατέρα της!

Οι φωτογραφίες είναι
του Γιάννη Στεφανή
(www.korinthostv.gr)

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
LIVE ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
Τιμή Εισιτηρίου (20,00€ με ποτό)
Τηλέφωνα Κρατήσεων: 27424 00447 690 76 73 223
Σημεία Προπώλησης Εισιτηρίων
Αρωματοπωλείο Νο9: Κιάτο, τηλ. 2742
400 114 Ρουβέρα: Σπ.Παπαγεωργιου
4, παραλία Ξυλόκαστρου τηλ.: 27430
26683Βουστάσια 1954: Κλεισθένους 2 &
Μαυρούλια, Κιάτο, τηλ. 27420 22294

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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
| Μικροωτοσκόπηση.
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

Νίκος Καραµαλίκης

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

14 Εκδηλώσεις

ΠαπακωνσταντίνουΘηβαίος στο Βέλο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
από το ΚΕΠΑΠ Κορινθίων
Σάββατο 1 Αυγούστου
• “LOCUS EST” . Δραματοποιημένη
αφήγηση του ποιήματος του Οβιδίου «Ηχώ και Νάρκισσος». Συμμετέχει το Γ.Φ.Σ. OPUS FEMINA
• 13ο Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2015», από το Κορινθιακό
Θέατρο «Βασίλης Ρώτας», με τη
συμμετοχή 10 θιάσων από Ελλάδα
και Κύπρο, Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου (Δαμασκηνού), ώρα 9.00 μ.μ.
Διάρκεια Φεστιβάλ: 1-10 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Χρήστος Θηβαίος σε
μία μοναδική συναυλία το Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9.30
μ.μ. στον Προφήτη Ηλία στο Βέλο.
O αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου συναντά το Χρήστο Θηβαίο τραγουδοποιό σπάνιας ευαισθησίας. Οι δύο αγαπημένοι
ερμηνευτές ετοιμάζονται για ένα μουσικό παιχνίδι για δύο φωνές,
το Σάββατο 8 Αυγούστου 2015 και ώρα 21.30 στον Προφήτη Ηλία
στο Βέλο, όπου οι πάσες από τραγούδι σε τραγούδι θα έχουν σταθμούς σε αγαπημένα τους κομμάτια αλλά και απρόβλεπτες επιλογές.
Ερμηνευτές που τους πάει η σκηνή και ο ηλεκτρισμός των ανοιχτών συναυλιών, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ένα πολυμορφικό
πρόγραμμα που θα είναι τόσο δικό τους όσο και των «άλλων». Η
αποδεδειγμένη χημεία τους και η άρνηση τους να μεγαλώσουν με
τον κλασικό τρόπο, γίνoνται το όχημα για μοναδικές συναυλίες χωρίς φραγμούς και σταθερές.
Οι δυο τους εγγυώνται μια συναυλιακή εμπειρία που μένει αξέχαστη. Μαζί τους οι:
Πιάνο: Ανδρέας Αποστόλου, Μάξιμος Δράκος, Drums : Στέφανος
Δημητρίου, Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης, Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη, Κιθάρες –πνευστά: Γιάννης Αυγέρης, Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Μπίτος, Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας,
Ενορχήστρωση : Αντρέας Αποστόλου
Tιμές εισιτηρίων: Προπώληση – Φοιτητικό – Ανέργων 10 €.
Στο ταμείο στον χώρο της εκδήλωσης 12 €.
Σημεία Προπώλησης:
• ΒΕΛΟ : Βιβλιοπωλείο ‘Το Ρόδι’ , Καφέ ‘ΟΝΑΡ’ πλατεία Ελευθερίας, Δημοτικό Κατάστημα Βέλου (γραφείο 4).
• ΝΕΡΑΝΤΖΑ : Creperie ‘Eatable’
• ΒΡΑΧΑΤΙ : Καφέ – Μπαρ – Εστιατόριο ‘SOCIALISTA’ , Ψητοπωλείο
‘ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ’ , Βιβλιοπωλείο ‘ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ’
• ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ : Οικονομικές Υπηρεσίες Δ. Βέλου – Βόχας
• ΚΙΑΤΟ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ : Καταστήματα ‘YOU’
• ΚΟΡΙΝΘΟΣ : Βιβλιοπωλείο ‘ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ’

Δευτέρα 3 Αυγούστου
• Συναυλία με τα «Χάλκινα»
Κορίνθου, Λιμανάκι Κάτω Άσσου,
ώρα 9.00 μ.μ.

7-8 Αυγούστου
• 1Ο Κορινθιακό Rock Festival με

ροκ συγκροτήματα από την Κορινθία, χώρος Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού ΟΣΕ, ώρα 9.00 μ.μ.

Δευτέρα 10 Αυγούστου
• Η Ομάδα Αστρονομίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου προσκαλεί τα μέλη της και τους δημότες της
πόλης σε βραδινή επίσκεψη στην
Έκθεση Λαϊκής και Σύγχρονης
Τέχνης στο Στεφάνι Κορινθίας.
Θα προβληθεί οπτικοακουστικό
υλικό σχετικό με την έκθεση και θα
ακολουθήσει Αστροπαρατήρηση.
Η μετακίνηση είναι δωρεάν και
προσφέρεται από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Στεφανίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 27410
28048 (κα Σαζακλή).

Μεγάλες Μέρες της Νεμέας
2015, όλο τον Αύγουστο
O Σύνδεσμος Οινοποιών Νεμέας και ο Δήμος Νεμέας διοργανώνουν και φέτος για 11η
χρονιά, τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ.
Ο θεσμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην περιοχή της Νεμέας με στόχο την προβολή
του κρασιού ΠΟΠ ΝΕΜΕΑ που βασίζεται στην ποικιλία Αγιωργίτικο, αλλά και την ανάπτυξη
του οινικού τουρισμού στην περιοχή.
Οι επισκέπτες των ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, να επισκεφτούν τα οινοποιεία, να μιλήσουν προσωπικά με τους οινοποιούς, να δοκιμάσουν κρασιά της αρεσκείας τους και να θαυμάσουν
ένα μοναδικό τοπίο φυσικής ομορφιάς και περιβαλλοντικής σπουδαιότητας, κατάφυτο από
αμπελώνες.
Επίσης, από φέτος στο κέντρο της Νεμέας σε έναν πολυχώρο γευσιγνωσίας και πληροφόρησης του Συνδέσμου Οινοποιών Νεμέας, οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν όλα
τα κρασιά συνολικά των οινοποιείων της ζώνης Νεμέας και να παίρνουν πληροφορίες για
ότι αφορά στην περιοχή, στο Αγιωργίτικο και στα Οινοποιεία.
Στις φετινές εκδηλώσεις, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας, θα τιμηθεί ο
ποιητής Τίτος Πατρίκιος, ο
οποίος θα ανακηρυχτεί και
πρεσβευτής του κρασιού
της Νεμέας.

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

Φεστιβάλ
Καραγκιόζη
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ούστου
Δευτέρα 10 Αυγ στο πάρκινκ)
κο
παραλία ντά
ΒΡΑΧΑΤΙ (στην
υ Καραγκιόζη”
“Το πανηγύρι το
στου
Τρίτη 11 Αυγού
σχολείου)

αυλή του Δημοτικού
ΝΕΡΑΤΖΑ (στην
ψαράς”

“Ο Καραγκιόζης

ούστου
Τετάρτη 12 Αυγ Φανουρίου)

ία
ΒΕΛΟ (στην πλατε

Αγίου

“O Καραγκιόζης
γορίλα”
στην φωλιά του
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:30

ΕΙΣΟΔΟΣ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

5€

Στο τέλος της παράστασης θα δίνεται

ΔΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Σάββατο 1 Αυγούστου,
9.00 μ.μ.
• Θεατρική παράσταση "La Nonna",
του Roberto Cossa, από τη θεατρική
σκηνή "Σοφία Σπούλου" του Συλλόγου
Πολιτισμού "Σαν Παραμύθι".. Αποθήκες
ΑΣΟ. Τιμή Εισιτηρίου: 6,00 €.

Κυριακή 2 Αυγούστου
9.30 μ.μ.
• Συναυλία της Μουσικής Σκηνής
«Γιάννης Σπανός» Συνδιοργάνωση ΝΠΔΔ Μηκώνη και Πολιτιστικός
Σύλλογος Κ.Διμηνιού "Αγκαλιά-ΖΩ".
Αποθήκες ΑΣΟ. Τιμή Εισιτηρίου: 3,00 €.

Δευτέρα 3 Αυγούστου,
9.00 μ.μ.
• Παραδοσιακή βραδιά "Όσο η ανάμνηση υφαίνει, ο χορός με κύκλους
δένει". Με τα χορευτικά τμήματα του
Λυκείου Ελληνίδων. Τραγουδάει ο Παναγιώτης Λάλεζας με την ορχήστρα του.
Αποθήκες ΑΣΟ. Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη 4 Αυγούστου,
9.00 μ.μ.
• Βραδιά παραδοσιακών χορών Αντάμωμα. Συμμετέχουν αλφαβητικά:
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Κρυονερίου, Σύλλογος Γυναικών Μουλκίου,
Σύλλογος Διμηνιού "Νεφέλη", Σύλλογος
Ηπειρωτών "Η Πίνδος". Αποθήκες ΑΣΟ.
Είσοδος ελεύθερη.

1-8 Αυγούστου
• Έκθεση Εικαστικών "Μελάνθιος" Πολιτιστικός Εικαστικός Επιμορφωτικός
Σύλλογος. Ώρες λειτουργίας 8.00 μ.μ.
έως 11.00 μ.μ.. Αποθήκες ΑΣΟ.

Σάββατο 8 Αυγούστου
• Λευκή Νύχτα. Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου

Δευτέρα 10 Αυγούστου,
9.00 μ.μ.

• «Κάπως έτσι...». Κωμωδία. Βασισμένη σε διηγήματα του
Τσέχωφ από το θεατρικό τμήμα του ΝΠΔΔ
Μηκώνη. Αποθήκες ΑΣΟ.
Είσοδος ελεύθερη.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Τρίτη 11 Αυγούστου
• 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία.
Εκδήλωση της Τράπεζας Αίματος.

Τετάρτη 12 Αυγούστου,
7.30 μ.μ.
• Ομιλία του αρχαιολόγου Ιωάννη Λώλου με θέμα "Η εξέλιξη των ανασκαφών
στην Αρχαία Σικυώνα", στο πλαίσιο της
έκθεσης Εικαστικών του Συλλόγου
Πολιτών "Η αρχαία Σικυών".Αποθήκες
ΑΣΟ. Είσοδος ελεύθερη. Η διάρκεια της
έκθεσης είναι από 9-18 Αυγούστου.
• «Οι Τενόροι», θεατρική παράσταση.
Κωμωδία βασισμένη στο έργο του Κεν
Λουντιβιχ "Ζητείται τενόρος" σε διασκευή/σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης,
Θανάσης Τσαλταμπάσης Πάνος Σταθακόπουλος, Βιβή Κόκκα. Αποθήκες ΑΣΟ.
Τιμή εισιτηρίου 13 & 15 ευρώ.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Μαγευτική βραδιά από τον Πολιτιστικό
και Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας
Στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
η μεγάλη γιορτή του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας στο προαύλιο
του Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού.
Μια μοναδική βραδιά παραδοσιακών και
μοντέρνων χορών που μάγεψε τους παρευρισκόμενους και άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις.
Ο Σύλλογος παράλληλα με την καλοκαιρινή του εκδήλωση διοργάνωσε σε συνεργασία με την ECORAP των Π. & Δ. Ραψωματιώτη δράσεις ανακύκλωσης βιβλίων και
ηλεκτρικών συσκευών. Τα παραπάνω ανακυκλώσιμα υλικά συγκεντρώθηκαν στον
προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού σε μια προσπάθεια συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος.
Εμείς οφείλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας και τις ευχές μας για ακόμη
ωραιότερες δράσεις και εκδηλώσεις.

