
Υπάρχει 
...λόγος 
σοβαρός!

Η κοινωνία μας περνά-
ει αναμφίβολα δύσκολες μέ-
ρες. Οι δυσκολίες δεν είναι 
μόνο οικονομικές, παρά το γε-
γονός ότι αυτές μονοπωλούν 
τις σκέψεις και τις ανησυχί-
ες μας αυτόν το καιρό, οι δυ-
σκολίες είναι κυρίως κοινωνι-
κές, επικοινωνιακές, κατά βά-
σιν υπαρξιακές.

Μέσα σ’ 
αυτόν τον 
κυκεώνα 
των ανεκ-
πλήρωτων 
προσδο-
κιών των 
ονείρων 
που ξεφτί-
ζουν, νομί-
ζουμε ότι 
είναι ανα-

γκαίο να ξαναβρούμε την αν-
θρώπινη μαγιά μας, την αν-
θρώπινη μαγεία μας αν θέ-
λετε. 
Την επικοινωνία. Την ουσια-
στική, άμεση, ανιδιοτελή επι-
κοινωνία εκείνη που ενώνει 
τους ανθρώπους σε μια γρο-
θιά. 
Μέσα από αυτή την εφημερί-
δα λοιπόν, προσπαθούμε να 
επικοινωνήσουμε την ανάγκη 
μας για ενημέρωση, την ανά-
γκη μας για διάλογο, την ανά-
γκη για έκφραση των προβλη-
μάτων και των προβληματι-
σμών. Ταπεινή μας φιλοδοξία, 
ύψιστη προσπάθεια μας, είναι 
να δώσουμε λόγο στους πολί-
τες να εκφραστούν. Ξέρουμε 
ότι ο καθένας από μας, έχει τη 
γνώμη του. Θέλουμε αυτή η 
γνώμη να ακουστεί και να εκ-
φραστεί. Η Γνώμη των Πολι-
τών είναι πολύτιμη...

Η συντακτική επιτροπή.
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15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣΓνώμη
δΗμαρΧιαΚΟ ΚαταΣτΗμα

Δεσπόζει απομονωμένο στις βόρειες γειτονιές του Ζευγολατιού τυλιγμένο στη σιωπή 
και την εγκατάλειψη. Συχνά πυκνά αποτελεί καταφύγιο οικονομικών μεταναστών,  
αλλά και ζώων ή πουλιών. Σε τίποτα δεν θυμίζει τις αστραφτερές μακέτες που 
απεικόνιζαν την τελική μορφή του. Τι έφταιξε άραγε και το δημαρχιακό μέγαρο - 
Πολιτιστικό Κέντρο κατέληξε να μοιάζει με κτίριο φάντασμα; Ποιες είναι  
οι προοπτικές του; Θα αποπερατωθεί άραγε ποτέ;   n σελ. 4-5

κτίριο φάντασμα;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΘΕΜΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

μυκηναϊκή 
Πόλη στα 
αζήτητα!!!

Στις θέσεις «Ράπτη» και 
«Ντάρανη», ΝΔ του Ζευγολατειού

n σελ. 3

αποδυτήρια 
στάβλοι 

και βουνά 
σκουπιδιών

Φτάσαμε σε οριακό σημείο

n σελ. 8

Σύσταση ομάδας 
εθελοντισμού 
στο δήμο μας

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία

n σελ. 2

αΚΟμα: • Ο Παμβοχαϊκός στη Λαμία, η Ελλάδα Βέλου υποδέχεται τη Νεμέα  σελ. 6
 • «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» στον κινηματογράφο ΑΜΟΡΕ στο Ζευγολατιό, σελ. 7
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα 
με το νόμο: Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, ΖευγολατιόΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Ο δήμος μας στην έκθεση του 
επιμελητηρίου Κορινθίας
Το γεγονός

Ο Δήμος Βέλου Βόχας για πρώτη φορά συμμε-
τείχε σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στο χώρο 
της 3ης Πανελλήνιας Έκθεσης του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας με σκοπό να προβάλλει τόσο τα ιδιαίτε-
ρα τοπικά του προϊόντα,  να αναδείξει  τον ενιαίο 
Δήμο Βέλου Βόχας ως τουριστικό προορισμό αλλά 
και να συμβάλλει σε επενδυτικές ευκαιρίες και συ-
νεργασίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπα-
κυριάκος δήλωσε ικανοποιημένος από την πα-
ρουσία του Δήμου στην 3η Έκθεση του Επιμελητη-
ρίου Κορινθίας και τόνισε ότι από δω και στο εξής 
ο Δήμος Βέλου Βόχας θα συμμετέχει και στις επό-
μενες εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν με συ-
νολική παρουσία όλων των επιχειρήσεων και πα-
ραγωγών του Δήμου.

Οι απόψεις
Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο το σύνολο 

της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε θετική τη συμ-
μετοχή του δήμου στην έκθεση, βάζοντας μικρούς 
αστερίσκους για την μη έγκαιρη ενημέρωση των 
επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους. 

Ωστόσο, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης 
κ. Νίκος Λέκκας πως καλύφθηκαν τα έξοδα και 
με ποια απόφαση οργάνου του δήμου εγκρίθηκε 
η δαπάνη. Στην απάντησή του ο δήμαρχος υπο-
γράμμισε πως το  κόστος για το Δήμο ήταν μηδε-
νικό, διότι καλύφθηκαν τα έξοδα από τις χορηγίες 
των συμμετασχόντων  και από την προσφορά του 
Επιμελητηρίου προς τον Δήμο μας.

Ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
30ης Σεπτεμβρίου 2011 η Σύσταση Ομάδας 
Εθελοντισμού για το Δήμο Βέλου-Βόχας. Ο 
Δήμαρχος  κ. Αννίβας Παπακυριάκος  ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
«οι νέοι Δήμοι έχουν να αντιμετωπίσουν πλη-
θώρα προβλημάτων σε όλους τους τομείς. Δι-
ανύουμε μία εποχή που έχει ανάγκη από εθε-
λοντικές δράσεις. Η κάθε μορφή εθελοντικής 
οργάνωσης προσφέρει σημαντικό έργο στην 
κοινωνία. Ο Δήμος μας θα πρέπει να οργα-

νώσει το κίνημα του εθελοντισμού με σωστό 
σχεδιασμό και συγκεκριμένους στόχους στους 
τομείς: Φυσικό περιβάλλον-Καθαριότητα-
Πολιτική Προστασία-Πολιτισμός-Αθλητισμός-
Ανάδειξη Αρχαιολογικών χώρων-Μνημείων-
Υγεία-Πρόνοια-Αλληλεγγύη».

Ο σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Θανάσης 
Περαχωρίτης, χαιρετίζοντας την σύσταση της 
ομάδας δήλωσε ότι θα παραχωρήσει το 50 % 
της αποζημίωσης του 2011 ως Δημοτικού 
Συμβούλου στην Δημοτική Ομάδα του εθελο-

ντισμού.
Το Δ.Σ ονομάζει την Δημοτική Εθελοντική 

Ομάδα του Δήμου Βέλου-Βόχας <<ΑΡΩΓΗ>> 
και ορίζει υπεύθυνο της ομάδας εθελοντών 
τον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Παλυβό. 

Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις  για 
την ενημέρωση όλων των Δημοτών του Δή-
μου Βέλου-Βόχας που έχουν ανάγκη από την 
σημαντικότατη έκφραση του εθελοντισμού, 
που είναι η ανιδιοτελής προσφορά προς το 
κοινωνικό σύνολο.

Σύσταση Ομάδας Εθελοντισμού στο Δήμο Βέλου-Βόχας

ΥΠΑΡΧΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΛΙΚΑ;
Διαξιφισμούς μεταξύ δημάρχου και αρχηγού μείζονος αντιπο-
λίτευσης προκάλεσε δημοσίευμα του Γραφείου Τύπου του δή-
μου σύμφωνα με το οποίο η σημερινή δημοτική αρχή δεν βρή-
κε μελέτες έργων. 
Ο κ. Λέκκας απαρίθμησε σειρά έργων για τα οποία υπήρχαν 
μελέτες όπως η αντιπλημμυρική προστασία στον πρώην δήμο 
Βέλου, οι μελέτες αποχέτευσης και ύδρευσης, το Γενικό Πολε-
οδομικό Σχέδιο Βέλου και μελέτες για τον βιολογικό καθαρι-
σμό Βέλου. 
Ο δήμαρχος με τη σειρά του αντέτεινε ότι δεν υπάρχουν πο-
λεοδομικές μελέτες για την εφαρμογή εκτός του Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου η αντιπλημμυρική μελέτη δεν έχει έγκρι-
ση από την περιφέρεια και επικαιροποίηση και το ύψος των 
4,000,000 ευρώ της μελέτης είναι ανέφικτο για τις δυνατό-
τητες του Δήμου. 
Η μελέτη της αποχέτευσης αφορά μόνο τον πυκνοδομημένο 
ιστό του Βέλου και δεν είναι επικαιροποιημένη.
Στην ύδρευση υπάρχουν μελέτες από το 2001 που δεν είναι 
επικαιροποιημένες και δεν υπάρχει ωριμότητα των έργων. Για 
την   αλλαγή  των αμιαντοσωλήνων είπε ότι  χρηματοδοτήθηκε 
ο Δήμος μας   με το ποσό των 580.000  ευρώ  και αφορά τιμή-
ματα του Βραχατίου του Βέλου και ένα μικρό τμήμα της Στιμά-
γκας, η υλοποίηση αναμένεται  σε 1,5 χρόνο περίπου και η με-
λέτη αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική μας Υπηρεσία .

ΕΙΠΕ: Η δημοτική σύμβου-
λος Πένυ μερκούρη ζή-
τησε να ενημερωθεί για  
την δυνατότητα  χρημα-
τοδότησης για κατασκευή  
τριών νέων αιθουσών  στο  
δημοτικό Σχολείο  Βο-
χαικού μέσω ΕΣΠΑ .

ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ: Ο Αντι-
δήμαρχος Κ. Παλυβός  
είπε σχετικά με τις αίθου-
σες στο Βοχαικό  η ικανό-
τητα  χρηματοδότησης του 
Δήμου μας εξαρτάται από 
την διαχειριστική μας 
επάρκεια  που θα συζη-
τηθεί σήμερα σε  θέμα της 
ημερήσια διάταξης .

Τηλ. επικοινωνίας: 6974-583005 & 6972-322441

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ: Το θέμα που αφορούσε στην 
ενοποίηση και αναπροσαρμογή του συντελε-
στή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου 
Βέλου-Βόχας και καθορισμός τιμών οικοπέ-
δων σε Τοπικές Κοινότητες Δημοτικής Ενό-
τητας Βόχας.  Ο εισηγητής αντιδήμαρχος κ. 
Τρωγάδης ζήτησε την αναβολή του θέματος 
ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα η εισήγηση 
και να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
πληρέστερα για το θέμα.

ΟΜΟΦΩΝΑ: Ψηφίστηκαν ο Κανονισμός 
Ύδρευσης και ο κανονισμός λειτουργίας 
Δημοτικών Νεκροταφείων του δήμου Βέ-
λου - Βόχας. 
Σημαντικές παρατηρήσεις  του Νίκου Λέκ-
κα, του Νίκου Μπούρα αλλά και του Προ-
έδρου Μπολατίου κ. Μπέζου συμπεριελή-
φθησαν και τροποποίησαν συγκεκριμένα 
άρθρα του κανονισμού .
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Μνημεία της περιοχής μας

Εκείνη τη περίοδο ο κ. 
Ανδρέας Μαυραγάνης, 
συνταξιούχος και πρώ-

ην Αρχιτεχνίτης συντηρητής 
των ελληνικών μουσείων, σε 
μια του βόλτα στις παραπάνω 
περιοχές ‘’Ράπτη’’ και ‘’Ντάρα-
νη’’, εντοπίζει μερικά αντικεί-
μενα – πέτρες και σπασμένα 
κομμάτια – που πιστεύει ότι εί-
ναι αρχαία. Η πολύχρονη πεί-
ρα του, δίπλα σε γνωστούς αρ-
χαιολόγους, του δίνει το δικαί-
ωμα να έχει άποψη!

Αδιαφορία
Στη περιοχή ‘’Ράπτη’’, που 

είναι ένα μικρό οροπέδιο, με 
μήκος 300 περίπου μέτρα, 
εντοπίζει παραλληλόγραμμες 
πέτρες, από ντόπιο υλικό, δι-
αστάσεων 1.50 Χ 0.70 Χ 0.40 
μέτρα, ενώ για δείγμα δεν μπό-
ρεσε να βρεί ούτε μια πετρού-
λα. Οι πέτρες αυτές ήταν διατε-
ταγμένες στις άκρες του πλατώ-
ματος, λές και αποτελούσαν τεί-
χος. Μια πιο προσεχτική έρευ-
να που έκανε στην περιοχή, 
τον έφερε μπροστά σε κομμά-
τια πήλινων κεραμιδιών, πά-
χους τουλάχιστον 3 πόντων. Οι 
πέτρες είναι λαξευμένες. Κατά 
την άποψή του, όπως λέει ο 
κ. Μαυραγάνης, πρόκειται για 
αναλημματικό τοίχο που υπο-
βάσταζε κάστρο ή ιερό. Ούτε 
λίγο ούτε πολύ ταυτίζει την πε-
ριοχή με ακρόπολη.

Στα δυτικά του ‘’οροπεδί-
ου’’ υπάρχει μια ρεματιά και 
αμέσως μετά αναπτύσσεται 
μια άλλη οροπεδιακή έκταση, 
γνωστή σαν θέση ‘’Ντάρανη’’. 
Εκεί, λέει, στο ύψωμα, πρέπει 
να είναι θέση νεκροταφείου 
και μάλιστα Μυκηναϊκής πε-
ριόδου. Δύο τύμβοι που υπάρ-
χουν στην δεύτερη θέση, του 
δίνουν την βεβαιότητα για τις 
απόψεις του.

Μετά από τις ‘’ανακαλύ-
ψεις’’ ενημέρωσε εγγράφως 
την Δ΄ Εφορία Προϊστορι-
κών – Κλασσικών Αρχαιοτή-
των στο Ναύπλιο, με ημερομη-
νία 30 Ιανουαρίου 1984.Στην 
αναφορά του, γράφει για κτί-
σματα και αντικείμενα του 4ου 
π. Χ. αιώνα στην πρώτη περι-
οχή και για 2.000 π.Χ. στην 

θέση ‘’Ντάρανη’’. Τις απόψεις 
του, υποστηρίζει βασιζόμενος 
σε αποσπάσματα του Στράβω-
να και του Παυσανία.

Η αυτοψία
Δεν αρκείται σε αυτά και κα-

ταφεύγει στο Μουσείο της Πα-
λαιάς Κορίνθου, που ζητά τη 
συνδρομή κρατικού αρχαιο-
λόγου. Πράγματι με τις πιέ-
σεις του, κατορθώνει να πεί-
σει την αρχαιολόγο Ε. Κόρκα, 
επιμελήτρια αρχαιοτήτων τότε 
και τώρα Διευθύντρια της Ειδι-
κής Εφορείας Αρχαιοπωλείων 
& Ιδιωτικών Αρχαιολογικών 
Συλλογών του ΥΠ.ΠΟ.Τ, να 
κάνει μια αυτοψία στην περιο-
χή. Σε έκθεσή της προς την Δ΄ 
Εφορία Αρχαιοτήτων Ναυπλί-
ου, στις 29/5/1984, αναφέρει 
ότι έκανε αυτοψία στις 25/5/84 
στις παραπάνω περιοχές και ότι 
στη θέση ‘’Ράπτη’’ πρόκειται για 
υπολλείμματα του 4ου π.Χ. αι-
ώνα και στην θέση ‘’Ντάρα-
νη’’ για Μυκηναϊκή πόλη και 
νεκροταφείο. Προτείνει δε την 
άμεση έναρξη ανασκαφών και 
στις δυο θέσεις.

Στις 29 Μαϊου 1984, πάλι 
προς την Δ΄ Εφορία Κλασσι-
κών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου, 
επανέρχεται ο κ. Μαυραγάνης, 
με νέα του αναφορά και ρωτά 
το λόγο που η πολιτεία αδια-
φόρησε. Μια ημέρα αργότερα, 
στις 30/5/84, με τηλεγράφη-
μά του προς την υπουργό Πο-
λιτισμού – Επιστημών κ. Με-
λίνα Μερκούρη, την ενημερώ-
νει για τα ευρήματά του και για 
τις ενέργειές του προς την Δ΄ 
Εφορία Αρχαιοτήτων.

Στις 9 Ιουλίου, δέχεται μια 
απάντηση από την προϊσταμέ-
νη της Εφορίας Ελένη Παλαι-
ολόγου, με την οποία ‘’τον ευ-
χαριστούν για τις υποδείξεις 
του και τον ρωτούν για το αν 
επιθυμεί αμοιβή’’.

Τα ευρήματα
Οκ. Μαυραγάνης κατέφυ-

γε στην ‘’Ε’’, ζητώντας τη συν-
δρομή της, για μια βόλτα στην 
Ακρόπολη και στην Μυκηναϊ-
κή πόλη και νεκροταφείο που 
έχει ανακαλύψει. 

Η θέση ‘’Ράπτη’’ βρίσκεται 

στα νοτιοδυτικά του Ζευγολα-
τειού και δεσπόζει σε όλη την 
τοποθεσία προς τον κορινθια-
κό κόλπο. Στα ανατολικά υψώ-
νεται ο Ακροκόρινθος. Στα βο-
ρειοδυτικά βρίσκεται ο χείμαρ-
ρος Ζαπάντης, που κατά τον 
Στράβωνα (Γ 382) ήταν ο πο-
ταμός Νεμέας, κατά τον Παυ-
σανία (Κορινθιακά) ο ποταμός 
Νέδας και κατά τον Ανδρέα 
Σκιά, ήταν ο Κουτσομαδιώτι-
κος (από το Κουτσομάδι που 
είναι περιοχή της Νεμέας).

Πάνω σ’ αυτή τη θέση η ‘’Ε’’ 
είδε και φωτογράφισε τις τερά-
στιες παράλληλες πέτρες και 
έγινε μάρτυρας, όταν ο αρχαι-
ολάτρης Μαυραγάνης, βρήκε 
διάφορα κομμάτια από στόμιο 
αμφορέα, τμήμα πέτρινο από 
αναθύρωση, στρωτήρα με κο-
ρινθιακό πηλό (ανοιχτοκόκκι-
νος) και άλλα αντικείμενα.Το 
σπουδαιότερο, ένας πήλινος 
κώνος, ύψους 8 πόντων, που 
χρησίμευε για νήμα της στάθ-

μης, για χτίστες ή για τους αρ-
γαλειούς. Ήταν χωμένος στα 
χωμάτινα τοιχώματα, δυο μέ-
τρα δίπλα στη βάση του ορο-
πεδίου. Επίσης βρέθηκε ένα 
τμήμα λαιμού από αμφορέα με 
σπασμένο το χεράκι και τμήμα 
καλύμματος πυξίδας που έχει 
χαραγμένα τα γράμματα ΧΕ.

Στη θέση ‘’Ντάρανη’’ βρέ-
θηκαν διάφορα κομμάτια, που 
κατά τον Α. Μαυραγάνη ήταν 
από Μυκηναϊκούς κύλικες, 
πιθάρια και ένα κομμάτι από 
χέρι αμφορέα. Επίσης βρέθη-
καν 3 μυλόπετρες, που άλεθαν 
το στάρι, διαστάσεων 30 περί-
που εκ, καθώς και αμέτρητα 
κομμάτια από σκύφους, κρα-
τήρες και άλλα.

Εντυπωσιακό είναι και ένα 
τμήμα εστίας, από πόρινη κα-
λοδουλεμένη πέτρα, διαστάσε-
ων περίπου 90 εκ.Τη χρησιμο-
ποιούσαν για να κάνουν σπον-
δές στους θεούς ή στον τοπι-
κό θεό.

Φιλολογία - Ιστορία
Ο Παυσανίας έγραψε τα 

‘’Κορινθιακά’’ του στις αρχές 
του δεύτερου μισού του 2ου 
μ.Χ. αιώνα.

Τη περίοδο εκείνη, τα σύνο-
ρα μεταξύ Σικυώνας και Κο-
ρίνθου, ήταν ο σημερινός ξε-
ροπόταμος Ζαπάντης. Γράφει 
ο Παυσανίας, ότι αφού είδε 
και περιέγραψε την Κόριν-
θο, δεν ακολούθησε τον πα-
ραλιακό δρόμο προς τη Σικυ-
ώνα, αλλά μετά τον Ακροκό-
ρινθο, βγήκε από την Τενεατι-
κή πύλη και ακολούθησε τον 
δρόμο προς το βουνό Απέσα 
(το σημερινό Φουκά) που δε-
σπόζει πάνω από τις δύο προ-
αναφερθείσες περιοχές ‘’Ρά-
πτη’’ και ‘’Ντάρανη’’. 

Όχι πολύ μακρυά από την 
Κόρινθο και στα αριστερά των 
συνόρων με την Σικυώνα – 
τον ποταμό Νέδα, είδε ναόν 
καμμένον και κατεστραμμένον, 
αφιερωμένο στον Απόλλωνα, 
ή τον Δία ή τον Απεσάντιο Δία.

Σεισμοί σημειώθηκαν στην 
περιοχή το 23 και 155 μ.Χ. 
που ίσως κατέστρεψαν τα κτί-
σματα και έτσι τα είδαν ο Στρά-
βωνας και ο Παυσανίας».

Η κατάληξη σήμερα
Μετά την κήρυξη των θέ-

σεων «Ράπτη» και «Ντάρανι» 
κτηματικής περιφερείας Ζευ-
γολατιού ως αρχαιολογικών 
χώρων (ΦΕΚ Αρ. 611 / 8 
Οκτωμβρίου 1985), το Κράτος 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες ου-
δεμία ενέργεια έλαβαν για την 
προστασία και ανάδειξη των 
εν λόγω χώρων. Αποτέλεσμα 
ήταν οι σκόρπιοι αρχαιοκάπη-
λοι να έχουν την ελευθερία να 
τις πλησιάζουν και να γίνονται 
κάτοχοι αντικειμένων, συνή-
θως ανυπολόγιστης αξίας.

Δεν είναι όμως αργά ο Δή-
μος Βέλου-Βόχας σε συνεργα-
σία με την αστυνομία να λά-
βει τα απαραίτητα εκείνα μέ-
τρα προστασίας των προανα-
φερόμενων χώρων, προκει-
μένου έτσι να αποτρέπονται 
οι παράνομες εκσκαφές με τις 
καταστροφές που έχουν προ-
καλέσει.

Μυκηναϊκή Πόλη στα αζήτητα…!!!
Στις θέσεις «Ράπτη» και «Ντάρανη», στα νοτιοδυτικά του Ζευγολατειού

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος,  
υποψήφιος Διδάκτωρ, Πρόεδρος ΤΟ.ΣΥ.Ν ΔΗΜ.ΕΝ. Βόχας

•	«Ελευθεροτυπία» / Πέμπτη 
30 Αυγούστου 1984 /  
σελ. 20 – 21 
Άρθρο του Κ. Χριστοδούλου 
- Φωτογραφίες του  
Κ. Στεφανόπουλου
•	«Παρέμβαση»	/ Μάϊος 2010 

/ σελ. 8 – 9, αρ. φύλλου 4

(Αναδημοσίευση)

«Το παρόν δημοσίευμα το αφιερώνω στη μνήμη ενός διακεκριμένου και ανήσυχου πνεύματος, με διεθνή ακτινοβολία 
και αναγνώριση, του αείμνηστου Ανδρέα Μαυραγάνη, ως ελάχιστο φόρο τιμής και σεβασμού για την προσφορά αλλά και 
τη συμβολή του στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Βόχας και ιδιαίτερα της έδρας της, του Ζευγολατειού. 
Μια προσφορά ανεκτίμητη και συνάμα επίκαιρη. Παράλληλα όμως αποτελεί και μια πολύτιμη παρακαταθήκη, πρόκληση 
και ευθύνη για την τοπική μας κοινωνία, να προφυλάξουμε, να αναδείξουμε, να γνωρίσουμε την τοπική  μας πολιτιστική  
κληρονομιά και να παραδώσουμε αυτήν αλώβητη ως «κτήμα ες αεί» στους επόμενους από εμάς»
…και ταυτόχρονα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία με σκοπό τη διενέργεια 
συστηματικής και οργανωμένης ανασκαφής, προκειμένου να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί προς όφελος του νέου και 
ταλαιπωρημένου οικονομικά  δήμου Βέλου – Βόχας, της κοινωνίας των πολιτών μας.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Γεννήθηκε στη ρίζα κορινθίας τον Απρίλιο του 1920 και έως τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου πήγε 
σχολείο στην Κόρινθο. Από την ηλικία των 13 ετών, υπό το βάρος οικογενειακών υποχρεώσεων 
(έμεινε ορφανός από πατέρα) άρχισε να εργάζεται στην αμερικανική αρχαιολογική Σχολή υπό τον 
κ. Όσκαρ μπρονίρ. Για την τιμιότητα, την εργατικότητα και τη φιλομάθεια που επέδειξε, μετατέθη-
κε στην Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή. Στα μέσα του 1950 προσελήφθηκε στο εθνικό αρχαιολο-
γικό μουσείο Αθηνών, όπου εργάστηκε υπό τον μεγάλο αρχαιολόγο κ. Καρούζο έως το 1970, που 
αναγκάστηκε σε παραίτηση από τη Χούντα.
Έλαβε μέρος στις ανασκαφές της Πύλου και στο ακρωτήρι της Θήρας με τον μεγάλο Έλληνα αρχαι-
ολόγο κ. Σ. μαρινάτο. Το 1961 συνεργάστηκε με τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο κ. Γιάννη τσαρού-
χη και έφτιαξε όλα τα σκηνικά της Μήδειας στην επίδαυρο με την μαρία κάλλας. Συνεργάστηκε με 
τον μεγάλο Έλληνα χαράκτη κ. Βάσο Φαληρέα και έστησε τα μεγάλα αγάλματα της αθηνάς στο Πε-
δίο του Άρεως και το άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Τον Ιούνιο του 1970 προσλήφθηκε 
στη Γαλλική αρχαιολογική Σχολή, όπου και εργάστηκε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1981 υπό 
τον Γάλλο Ακαδημαϊκό κ. αμαντρύ. Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, τιμώντας τη μεγάλη του προσφο-
ρά, τον κάλεσε και τον τίμησε σε ειδική τελετή στο μουσείο του Λούβρου.
Το 1981 συνταξιοδοτείται και εγκαθίσταται μόνιμα στο Ζευγολατειό, προτείνοντας στο Υπ. Πολιτι-
σμού να ιδρύσει στην Αρχαία Κόρινθο μια σχολή συντηρητών, πρόταση που όμως δεν έγινε απο-
δεκτή. Το 1984 ανακάλυψε ερείπια ναού, μυκηναϊκή πόλη με νεκροταφείο, τύμβους, κτερίσματα, 
εστία κ.α. στη θέση ντάρανι Ζευγολατιού.
Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου 2008 ξεχασμένος από την Πολιτεία.
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Ένα όνειρο ετών μετατρέπεται σε κτίριο φάντασμα;

1999 20052000 2002 2003 2004
Από 1-1-1999 τίθεται 
σε εφαρμογή το σχέ-
διο “Καποδίστριας” 
που προβλέπει τη συ-
νένωση των κοινοτή-
των σε δήμους. Ο δή-
μος Βόχας γεννιέ-
ται και μαζί του οι αυ-
ξημένες ανάγκες για 
επαρκείς υποδομές. 
Θεμελιώδες πρόβλημα 
αποτελεί η δημιουργία 
ενός δημαρχιακού με-
γάρου που θα καλύψει 
με τους χώρους του 
τις ανάγκες στέγασης 
των όλων των υπηρε-
σιών.

Η Α΄ φάση του έργου 
έχει ανατεθεί στην εται-
ρεία ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ και 
διεκπεραιώνεται όταν 
την άνοιξη του 2005 
με συγκίνση παρουσία 
πλήθους κόσμου τελού-
νται τα εγκαίνια. 
Το δημαρχείο - Πολιτι-
στικό Κέντρο είναι επι-
φάνειας 2500 τ.μ., η Α΄ 
φάση είναι προϋπολο-
γισμού 610.000 ευρώ 
και όλα δείχνουν ότι το 
αργότερο μέχρι το τέ-
λος του 2010 το έργο θα 
έχει τελειώσει...

Το ζεύγος Φραγκούλη, 
μεταξύ άλλων ακινήτων, 
κληροδοτεί στο δήμο το 
οικόπεδο, στο οποίο με-
τέπειτα θεμελιώθηκε 
το δημαρχείο.  Στην δι-
αθήκη υπάρχει σαφής 
όρος για τη δημιουργία 
Πνευματικού Κέντρου κι 
αυτό αποτελεί ένα κώ-
λυμα για τη δημοτική 
αρχή Γαλάνη που εκεί 
ονειρεύεται να χτίσει το 
νέο δημαρχιακό μέγαρο. 

Στην προσπάθεια να ξε-
περαστεί το πρόβλημα 
με τον όρο της διαθή-
κης, η δημοτική αρχή 
αποφασίσει τη δημι-
ουργία κτιρίου που θα 
περιλαμβάνει και Πνευ-
ματικό Πολιτιστικό Κέ-
ντρο πέραν των εγκα-
ταστάσεων του δημαρ-
χείου. Η αρχιτεκτονική 
μελέτη που ανατίθεται 
στον Αρχιτέκτονα καθ. 
Μωραΐτη του ΕΜΠ 
προβλέπει εγκαταστά-
σεις 4.500 τ.μ.!

Από 1-1-2003 ανα-
λαμβάνει νέα δημοτι-
κή αρχή υπό τον Σπ. 
Χριστοδούλου. Από τις 
πρώτες κινήσεις που 
κάνει είναι να έρθει σε 
συνεννόηση με τον κα-
θηγ. Μωραΐτη για την 
συρρίκνωση των δομη-
μένων επιφανειών του 
δημαρχιακού μεγάρου, 
ώστε το έργο να «μαζευ-
τεί» σε λογικά όρια προ-
ϋπολογισμού και να γί-
νει εφικτή η υλοποίησή 
του. Πράγματι οι προ-
σπάθειες ευοδώνονται.

Η νέα μελέτη προβλέ-
πει γραφεία για τη στέ-
γαση όλων των υπη-
ρεσιών του δήμου, αί-
θουσα θεάτρου 250 θέ-
σεων και αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων 220 
θέσεων. Ένα φιλόδοξο 
έργο τίθεται σε εφαρ-
μογή και η δημοτι-
κή αρχή Χριστοδούλου 
αγωνιά για την έγκαιρη 
δημοπράτησή του. Δη-
μοπρατείται πράγμα-
τι στα τέλη του έτους, 
με προϋπολογισμό 2,5 
εκατ. ευρώ.

εί
π

αν
:

Δημήτρης Γαλάνης
(δήμαρχος Βόχας 1998-2002)

Σπύρος Χριστοδούλου
(δήμαρχος Βόχας 2003-2006)

Χαραλ. Τανισχίδης
(αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βόχας 2009-2010)

“Αισθάνομαι βαθιά απογοήτευση για 
τη σημερινή κατάσταση του δημαρχια-
κού μεγάρου, διότι τότε, προσπαθήσαμε 
σκληρά, ώστε το οικόπεδο αυτό να κλη-
ροδοτηθεί στο δήμο μας. Θυμάμαι ότι 
προσωπικά δυσκολεύτηκα να πείσω το 
συμβούλιο να ψηφίσει υπέρ της ανέγερ-
σης του δημαρχείου, είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η πρόταση πέρασε με οριακή πλει-
οψηφία. Λυπάμαι πολύ που τόσα χρόνια 
μετά η κατάσταση είναι απογοητευτική”.

«Νομίζω πως είναι απαράδεκτο να βρίσκεται το δημαρ-
χείο σ’ αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Εμείς ως 
δημοτική αρχή θεμελιώσαμε το έργο και το προσαρμόσαμε 
σε λογικά οικονομικά μεγέθη ώστε να καταστεί υλοποιήσι-
μο. Πιστεύουμε ότι το έργο βάλτωσε και η χρηματοδότησή 
του από το ΘΗΣΕΑ χάθηκε με υπαιτιότητα της δημοτικής 
αρχής Λιούντρη, διότι δεν προέβη στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για να αναγκάσει τον εργολάβο να συνεχίσει το έργο 
και να το υλοποιήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εί-
ναι τραγικό το έργο να βρίσκεται σήμερα, 5 χρόνια μετά 
στην ίδια σχεδόν κατάσταση που το αφήσαμε».

«Λυπάμαι πολύ που ένα τόσο απαραίτητο και ουσιαστικό έργο για την αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών από το δήμο μας παραμένει ημιτελές. Σταθήκαμε 
άτυχοι, ως δήμος, διότι η ανάδοχος εταιρεία της β΄ φάσης που είχε αναλάβει το έρ-
γο από το Μάρτη του 2007 ήταν ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Για το λόγο αυτό 
η σύμβαση διαλύθηκε το Μάη του 2009, με υπαιτιότητα του δήμου, προκειμένου 
να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις στο έργο που θα προέκυπταν αν μπαί-
ναμε στη διαδικασία να κηρύξουμε την ανάδοχο έκπτωτη. Έτσι προχωρήσαμε σε 
απευθείας ανάθεση στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η οποία ανέλαβε να ολοκληρώσει 
τις εργασίες της β΄ φάσης και με τον δήμαρχο κ. Γ. Λιούντρη επιδοθήκαμε σε αγώ-
να δρόμου να επανεντάξουμε το έργο στο ΘΗΣΕΑ και να μην χάσουμε τις προβλε-
πόμενες χρηματοδοτήσεις. Εύχομαι το έργο κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί».

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΓΡΑΦ. Δ/ΝΤΩΝ

χΩΡ. ΑΝΑΜΟΝ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 240 ΑΤΟΜ.

ΓΡ
ΑΦ

. Υ
ΔΡ

ΕΥ
Σ.

ΛΟ
ΓΙΣ

ΤΗ
ΡΙ

Ο

ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΓΡ
ΑΦ

. Δ
ΗΜ

ΑΡ
χ.

ΓΡΑΦ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡχΩΝ & ΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΙΘ. ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ.

ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜ. ΤΕχΝ. ΕΡΓΩΝ
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Ένα όνειρο ετών μετατρέπεται σε κτίριο φάντασμα;

2007 2008 2009 2010
Η Α΄ φάση του έργου 
έχει ανατεθεί στην εται-
ρεία ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ και 
διεκπεραιώνεται όταν 
την άνοιξη του 2005 
με συγκίνση παρουσία 
πλήθους κόσμου τελού-
νται τα εγκαίνια. 
Το δημαρχείο - Πολιτι-
στικό Κέντρο είναι επι-
φάνειας 2500 τ.μ., η Α΄ 
φάση είναι προϋπολο-
γισμού 610.000 ευρώ 
και όλα δείχνουν ότι το 
αργότερο μέχρι το τέ-
λος του 2010 το έργο θα 
έχει τελειώσει...

Η α΄ φάση του έργου 
όμως έχει αποπερατω-
θεί και η β΄ φάση προ-
ϋπολογισμού 794.000 
ευρώ έχει δημοπρατη-
θεί από τον Νοέμβριο 
του 2006. Η σύμβα-
ση υπογράφεται Μάρ-
τιο του 2007 και η ανά-
δοχος εταιρεία ΦΑΙ-
ΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ έχει 
προθεσμία περαιώσε-
ως του έργου 18 μήνες. 
Οι εργασίες που πρέπει 
να πραγματοποιηθούν 
αφορούν τοιχοποιίες, 
επιχρίσματα, ηλεκτρο-
λογικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις.

Η 18μηνη προθεσμία 
για την ανάδοχο εται-
ρεία έχει παρέλθει προ 
πολλού όταν διαφαί-
νεται πια καθαρά ότι 
υπάρχει αδυναμία ολο-
κλήρωσης του έργου. Η 
δημοτική αρχή Λιού-
ντρη προσπαθεί με διά-
φορους τρόπους να βρει 
λύση, ενώ η αντιπολί-
τευση βοά για αδυνα-
μία διαχείρισης της κα-
τάστασης. 

Η σύμβαση διαλύε-
ται τον Μάη του 2009 
υπαιτιότητα του δήμου 
Βόχας. Η επόμενη κίνη-
ση της δημοτικής αρχής 
είναι η απευθείας ανά-
θεση του έργου στη ΔΟ-
ΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Το 
έργο συνεχίζεται με με-
γάλες καθυστερήσεις κι 
ενώ η Ελλάδα μπαίνει 
σταδιακά στην περιδί-
νηση της οικονομικής 
κρίσης. Γίνεται αγώνας 
δρόμου να απορροφη-
θούν τα κονδύλια από 
τον ΘΗΣΕΑ. 

Η φύση έπαιξε παράξενα παιχνίδια κατά τη φωτογράφηση  
του ημιτελούς δημαρχιακού κτιρίου. Μαύρα σύννεφα δίνουν 

ένα δραματικό τόνο στην εγκαταλελειμμένη οικοδομή 
σκιαγραφώντας τις δυσκολίες για την αποπεράτωσή του....

Το φθινόπωρο του 
2010 οι χρηματο-
δοτήσεις του ΘΗ-
ΣΕΑΣ σταματούν. 
Το έργο σταματάει. 
Η χρηματοδότησή 
του καθίσταται δύ-
σκολη αν όχι αδύ-
νατη. Εδώ και ένα 
χρόνο δεν έχει βρε-
θεί καμία λύση για 
την χρηματοδότηση 
και την ολοκλήρω-
ση του φιλόδοξου 
αυτού έργου.

Χαραλ. Τανισχίδης
(αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βόχας 2009-2010)

«Λυπάμαι πολύ που ένα τόσο απαραίτητο και ουσιαστικό έργο για την αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών από το δήμο μας παραμένει ημιτελές. Σταθήκαμε 
άτυχοι, ως δήμος, διότι η ανάδοχος εταιρεία της β΄ φάσης που είχε αναλάβει το έρ-
γο από το Μάρτη του 2007 ήταν ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Για το λόγο αυτό 
η σύμβαση διαλύθηκε το Μάη του 2009, με υπαιτιότητα του δήμου, προκειμένου 
να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις στο έργο που θα προέκυπταν αν μπαί-
ναμε στη διαδικασία να κηρύξουμε την ανάδοχο έκπτωτη. Έτσι προχωρήσαμε σε 
απευθείας ανάθεση στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η οποία ανέλαβε να ολοκληρώσει 
τις εργασίες της β΄ φάσης και με τον δήμαρχο κ. Γ. Λιούντρη επιδοθήκαμε σε αγώ-
να δρόμου να επανεντάξουμε το έργο στο ΘΗΣΕΑ και να μην χάσουμε τις προβλε-
πόμενες χρηματοδοτήσεις. Εύχομαι το έργο κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί».

Αννίβας Παπακυριάκος  (δήμαρχος Βέλου - Βόχας) 

Η θέση της σημερινής δημοτικής αρχής

«Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η Β΄ φάση. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για 
τη χρηματοδότηση του υπόλοιπου έργου. Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια στέκεται και ο 
ΥΠΕΘΑ, ο κ. Μπεγλίτης. Έχουμε προσπαθήσει να το εντάξουμε σε διάφορες δράσεις, ακόμη και 
περιβαλλοντικές. Ωστόσο, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Κατά 
συνέπεια, η τελική λύση που σκεφτόμαστε -διότι το έργο είναι απαραίτητο να γίνει- είναι να το 
καλύψουμε από ιδίους πόρους και έσοδα του δήμου. Κι αυτό όμως φαντάζει ανέφικτο, δεδομένης 
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚ
ΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΙΑΙΚΤΥΟ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  19/07/2011

Αριθ. Πρωτ.: 12274

Α..Α.:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ 
ε

Εγκρίνουε τη δέσ
ευση πίστωσης συν

ολικού ύψους εκατό
ν δέκα οκτώ  χιλιάδες εξακόσια

εξήντα οκτώ Ευρώ  και είκοσι

επτά  Λεπτά (118.668,27 €) για την πληρωή
ισόποσης δαπάνης

σε βάρος της πίστω
σης του προπολο

γισού εξόδων

των παρακάτω KAE του οικονοικού έ
τους 2011 για την ΑΝΕΓΕΡΣ

Η ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [ Β '

ΕΙΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ - Β ' ΦΑΣΗ ] - 3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ

Κωδικός

Αιτιολογία

Εγκεκρινος Π/Υ

ιαορφωνος
ι της παρούσης

ιατεθντα
Υπόλοιπο

257.953,15

02.80.8122.05 - ΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘ
ΟΥ ΕΠΕ-Ανέγερση

κτιρίου δηοτικού κ
αταστήατος(Β Ειδ.Πρ/σός-Β

Φάση), αρ.ελ.249/04, Β΄ειδ.πρ/σός επικ/νη,

αρ.197/9 ΑΣ-Επιχ/ση ΘΗΣΕΑΣ

257.953,15

0,00
139.284,88

118.668,27

Σύνολο: 118.668,27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΑ

ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι
η ανωτέρω δαπάνη

συνολικού ύψους

εκατόν δέκα οκτώ  χιλιάδες εξακόσια
εξήντα οκτώ Ευρώ  και

είκοσι επτά  Λεπτά (118.668,27 €) είναι εντός του δια
θέσιου

ποσοστού της πίστω
σης των λογαριασ

ών

"ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜ
ΑΡΧΟΥ"

Ο ΑΝΤΙΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΑΛΥΒΟΣ

02.80.8122.05

Κοινοποίηση:
Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Προστάενος Εξ
όδων

ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡ
ΟΠΟΥΛΟΣ

Καταχωρήθηκε ε α
/α 243 στο Βιβλίο Εγκρίσε

ων και Εντολών

Πληρωής της Υπη
ρεσίας ας

Α/Α 243

ΑΠΟΦΑΣΗΑΝΑΛΗΨ
ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΣΗΣ

1.
α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 "Περί ηόσιου Λο

γιστικού κλπ" (Α.247) όπως τροποποιήθ
ηκε και

συπληρώθηκε ε
τα αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)

β. Του Νόου
γ. Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υπ

οχρεώσεων από το
υς ιατάκτες (Α.194)

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

2. Την αριθ. 142/11 απόφαση του ηά
ρχου  περί εταβίβασης

εξουσίας να υπογρά
φουν "ε Εντολή η

άρχου " Ο

Αντιδήαρχος  ".

3. Την ανάγκη ΑΝΕΓ
ΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Η

ΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤ
ΗΜΑΤΟΣ [ Β ' ΕΙΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ

ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Β ' ΦΑΣΗ ] -

3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ

4. Το γεγονός ότι, το
ποσό της δεσευό

ενης, ε την παρού
σα, πίστωσης είναι εντ

ός του εγκεκριένου
ποσοστού

διάθεσης.

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Ω9Π-6ΛΗ

Ο λογαριασμός είναι ακόμα 
ανοικτός! Χρηματικό ένταλμα 

της 19/07/2011 ύψους 118.000 
ευρώ για τις εργασίες της 

ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο 
δημαρχείο. Σύμφωνα με το 
ένταλμα υπάρχει υπόλοιπο 

άλλων 139.000 ευρώ. 

Η λύση της σύμβασης με την ΦΑΙΑΞ τον Μάη του 
2009, με υπαιτιότητα του δήμου. 
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Αθ
λη

τισ
μό

ς

έκθεση - service - ανταλλακτικά

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ
Το Δ.Σ. ενέκρινε την επιχορήγηση του  ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΥ , με 
το ποσό των 10.000 Ευρω, για τις ανάγκες της ομάδας η οποία 
βρίσκεται στην Α1 Εθνική Κατηγορία. Επίσης ενέκρινε την 
επιχορήγηση του Συλλόγου ΔΙΑΓΟΡΑΣ με το ποσό των 3.000 
Ευρω, για τις ανάγκες της ομάδας στους αγώνες.

[Το κείμενο -ευγενική παραχώρηση του Αρ. Μπουλντά] αποτελεί τμή-
μα του υπό έκδοση και επεξεργασία βιβλίου για την Ιστορία του Στίβου 
του Ζευγολατιού. Επιμέλεια: Κώστας Σχοινοχωρίτης]
Ο Α.Γ.Σ Άπις Ζευγολατιού ιδρύθηκε στις 8 Αυγούστου 1995 στην 
έδρα του δήμου Βέλου – Βόχας, το Ζευγολατιό, συνεχίζοντας μια 
ιστορία πολλών ετών για τον Στίβο του Ζευγολατιού, από μία ομά-
δα πολιτών, τους Αριστείδη Μπουλντά, Βασιλική Πιτσούνη, Αντώνη 
Δημάκη, Νίκο Ραχανιώτη, Γιώργο Γεωργιόπουλο, Γιώργο Μυλωνά, 
Παναγιώτα Πιτσούνη και την Σπυριδούλα Πιτσούνη. Αναγνωρίστη-
κε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις 15 Δεκεμβρίου 1995 
και εγγράφηκε στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ στις 8 Ιανουαρίου 1996.
Είναι το μοναδικό σωματείο στην Κορινθία, που έχει κερδίσει Πρω-
τάθλημα Ελλάδας σε ομαδικό επίπεδο σε όλα τα αθλήματα. Και αυτό 
όχι μόνο μια φορά. Έως και το 2010 υπήρξε 37 φορές Πρωταθλη-
τής στην ομαδική βαθμολογία στα Περιφερειακά Πρωταθλήματα 
(Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ανατολικής Πελοποννήσου) 
σε διάφορες κατηγορίες. Η γενική συγκομιδή μεταλλίων του ΆΠΙΣ 
έως και το 2010 σε όλους τους αγώνες που συμμετείχε ως Σύλλο-
γος ήταν 1918 μετάλλια, εκ των οποίων τα 1015 ήταν χρυσά, με 
42 από αυτά σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

(Συνεχίζεται)

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΕΛΟΥ
Η ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ σε συνεργασία με την Liverpool F.C. και τη στήριξη του Δήμου Βέλου-
Βόχας ξεκινούν την λειτουργία των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Ο Σύλλογος του Βέλου 
και μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του κόσμου καλούν όλους τους μικρούς φίλους 
της στρογγυλής θεάς (ηλικίας από 5-13 ετών) να «ξεδιπλώσουν» το ταλέντο τους και 
να κυνηγήσουν το όνειρό τους. 
τεχνικός διευθυντής: Χρήστος Βελέντζας (Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA B)
Προπονητές 
Κωσταγιώργος Σπυρίδων (Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA B)
μάζης Κυριάκος  (Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA B)
Κοσκολέτος νικόλαος  (Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:
Στα γραφεία της ελλάδας Βέλου
Πλατεία Ελευθερίας 4, Βέλο, ώρα 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα :27420 34110
Υπεύθυνος Γιώργος Βαρβιτσιώτης τηλ. 6976054633
Στο κλειστό Γυμναστήριο Βέλου 
6938611656 (Υπεύθυνη κα Αγάθου Σοφία) ώρα 18:00 έως 20:00  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
Ηρακλής Λεχαίου – Ολυμπιακός Λ.: 2-0
Ισθμιακός – ΠΑΣ Κλένια: 1-3
ΠΑΟ Λουτράκι – Αστέρας Δερβενίου: 3-0
Σαρωνικός – Ελλάς Βέλου: 3-0
Πανσολυγειακός – Προοδευτική Π.: 1-0
Ηρακλής Ξυλ/στρου – Άλμπατρος: 2-0
ΑΟ Σολομού – Παννεμεατικός: 0-4
Θύελλα Πετρίου – Πέλοπας Κιάτου: 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΠΑΟ Λουτράκι  12 βαθμ.
2.ΠΑΣ Κλένια  10 
3.Ελλάς Βέλου  9 
4.Παννεμεατιακός  7 
5.Θύελλα Πετρίου  7 
6.Πανσολυγειακός  7 
7.Αστέρας Δερβενίου  7 
8.Ηρακλής Λεχαίου  7 
9.Ολυμπιακός Λουτρακίου  6 
10.Ηρακλής Ξυλοκάστρου  6 

ΒΟΛΕΪ: Στη Λαμία ο Παμβοχαϊκός
Το πρώτο του παιχνίδι στη Volley League δίνει  το Σάββατο 15 Οκτωβρίου η 
ομάδα του Παμβοχαϊκού, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας, στις 19:00, τη Λαμία 
(ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Star Κεντρικής Ελλάδας).

 Επόμενη Αγωνιστική: Η ελλάδα Βέλου υποδέχεται τον Παννεμεατικό

Α.Γ.Σ ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
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Χρήσιμα ΝέαΔωρεάν 
φροντιστηριακά 
μαθήματα  
στο δήμο μας
Στο πρόσφατο δημοτικό συμ-
βούλιο ο δήμαρχος ενημέρω-
σε για την πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Φροντιστών Κοριν-
θίας για δωρεάν παρακολού-
θηση  φροντιστηριακών μα-
θημάτων. Ο κ. Σίδερη Φώτης,  
ο οποίος είναι Πρόεδρος του 
Συλλόγου  Φροντιστών Κο-
ρινθίας, ανέλυσε στο Σώμα 
την προσφορά και  είπε ότι  
οι φροντιστές μέλη του Συλ-
λόγου, προσφέρουν  δωρε-
άν παρακολούθηση  μαθημά-
των σε ένα μαθητή ανά φρο-
ντιστηριακή μονάδα  Μέσης 
Εκπαίδευσης και Ξενόγλωσ-
σων Φροντιστηρίων. Η προ-
σφορά απευθύνεται σε άπο-
ρους και οικονομικά αδύ-
ναμους μαθητές του Δήμου 
μας.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος 
πρότεινε να συσταθεί Τριμε-
λής Επιτροπή από τους Αντι-
δήμαρχο κ. Τρωγάδη Βασί-
λειο,  τον κ. Σίδερη Φώτιο 
Πρόεδρο Συλλόγου Φροντι-
στών ΜΕ και τον κ. Ανεστό-
πουλο Γρηγόριο εκπρόσωπο 
ξενόγλωσσων φροντιστηρίων  
οι οποίοι θα αξιολογήσουν 
τις αιτήσεις των ενδιαφερο-
μένων που θα υποβληθούν 
στον Δήμο Βέλου Βόχας. 
Το δημοτικό συμβούλιο συμ-
φώνησε με την εισήγηση του 
Δημάρχου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

Ο  Αγροτικός Συνεταιρισμός Στιμάγκας προσέφερε οικονομική 
βοήθεια για την μεταφορά του Αγροτικού  Ιατρείου Στιμάγκας στο 
χώρο του Δημοτικού Καταστήματος στην Πλατεία του χωριού ,κα-
θώς επίσης σε συνεργασία με την  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Κιάτου χρηματοδότησαν τις εργασίες   καθαρισμού του δρόμου  Ταρ-
σινά -Στιμάγκα -Νεμέα.

ΒΕΛΟ: Παραχώρηση αίθουσας 
στο σύλλογο Σκακιού
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 30/09/2011 ο Νίκος Λέκκας αναφέρθη-
κε στην ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινό-
τητας Βέλου, σχετικά  με την παραχώρηση των γραφείων της Κοινό-
τητας  και  σε Σύλλογο Σκακιού και πρότεινε να παραχωρηθεί  για το 
σκάκι αίθουσα  που βρίσκεται δυτικά του Κλειστού Γυμναστηρίου Βέ-
λου, και να υλοποιηθεί με αυτό τον τρόπο η απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας.
Ο Δήμαρχος με τη σειρά του ανέφερε ότι στη συζήτηση  που είχε γί-
νει με το Συμβούλιο του Βέλου πριν την απόφαση δεν υπήρχε αντίρ-
ρηση επεσήμανε την ανάγκη μιας  αίθουσας  αξιοπρεπούς  στο κέντρο 
της πόλης και υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη λειτουρ-
γία της κοινότητας γιατί θα την χρησιμοποιεί ο Σύλλογος Σκακιού τα 
Σαββατοκύριακα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ  

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
& ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ  
ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ  
«ΘΥΑΜΙΣ»

 
Άρχισαν οι εγγραφές για τα 
μαθήματα παραδοσιακών 
χορών του Α΄έτους (2012) 
του Θεάτρου ΔΟΡΑ ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ από την συνεργαζόμε-
νη σχολή ΄΄ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ <<ΘΥ-
ΑΜΙΣ>>΄΄.
 Οι χορευτές του Συλλόγου 
αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής Κορινθίας
 -Θα μπορούν να παρακο-
λουθούν μαθήματα χορού 
(από τον εξειδικευμένο δά-
σκαλο παραδοσιακών χο-
ρών αλλά και μεταπτυχιακό 
φοιτητής της λαογραφίας κ. 
Χωρίκη Παναγιώτη) σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα του 
Θεάτρου ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
 -Να παίρνουν μέρος στις 
παραστάσεις και στα ταξί-
δια που διοργανώνει το Θέ-
ατρο
 -Να έχουν την ίδια αντι-
μετώπιση με τους χορευτές 
του Θεάτρου στην Αθήνα
 -Τέλος να παίρνουν και 
την πιστοποίηση μετά από 
εξετάσεις από γνώστες του 
αντικειμένου
 Το Σαββατοκύριακο 29 
& 30 Οκτωβρίου 2011 θα 
πραγματοποιηθεί στην Το-
πική Κοινότητα Στιμά-
γκας σεμινάριο παραδοσια-
κών χορών από δασκάλους 
του Θεάτρου ΔΩΡΕΑΝ για 
όσους επιθυμούν να γνω-
ρίσουν αυθεντικούς Ελληνι-
κούς Χορούς.
 Για περισσότερες πληροφο-
ρίες
 ΘΕΑΤΡΟ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, 
Σχολείου 8 Πλάκα
Γραφεία: τηλ. 210 324 4395 
και 210 324 6188
 Θέατρο: τηλ. 210 921 4650 
και 210 921 2866
Για δηλώσεις συμμετοχής
 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙΜΑ-
ΓΚΑΣ «ΘΥΑΜΙΣ»
Τηλ. 6980 859193 - 
6917771097

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη 
θεατρική παράσταση «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», του 
Αλέκου Σακελλάριου σε σκηνοθεσία Τάκη Τσαρσιταλίδη, που θα 
παρουσιάσει η θεατρική σκηνή «Σοφία Σπούλου», το Σάββατο 
15 Οκτωβρίου και ώρα 9.00 μ.μ. στο Ζευγολατιό, πρώην 
Κινηματογράφο «ΑΜΟΡΕ».
  Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΠρΟΣταΣια ΠΥρΟΠΛΗΚτων 

ΠεριΟΧων: 
Ο δημ. σύμβουλος Θαν. 

Περαχωρίτης αναφέρ-

θηκε στο δημοτικό συμ-

βούλιο στις περιοχές του 

πρώην Δήμου Βόχας 

που είχαν  πληγεί από 

πυρκαγιά και βρίσκονται 

σήμερα σε αναβλάστηση 

και ζήτησε την προστα-

σία τους από το  Δήμο.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις φθινοπωρινές 
παραστάσεις της η θεατρική σκηνή της Νέας Διάπλασης 

Μπολατίου που παρουσίασε το έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη «Αυλή των θαυμάτων» σε σκηνοθεσία 
Άννας Ρότσιου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου.
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ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ - ΣΤΑΒΛΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΛΟΠΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Βρήκαμε το δήμαρχο Βέλου - Βόχας και τον ρωτήσα-
με για την άσχημη εικόνα που παρουσιάζει ο δήμος μας 
τον τελευταίο καιρό με το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Ζευγολα-
τιού και την μη αποκομιδή των απορριμμάτων. Η απά-
ντησή του ήταν λιγόλογη και σαφής: 

«Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα 
της περιφέρειας. Μετά την άρνηση του ΧΥΤΑ Κιάτου να 
δεχτεί τα σκουπίδια έστω και του πρώην δήμου Βέλου 
-ως οφείλει με βάση την διαδημοτική συνεργασία που 
είχε συνταχθεί- απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη και βρήκαμε 
προσωρινή λύση για την διάθεση των απορριμμάτων 
του δήμου μας. Ωστόσο, θα στραφούμε δικαστικά κατά 
του ΧΥΤΑ Κιάτου και θα διεκδικήσουμε μέσω της Περι-
φέρειας μόνιμη και ουσιαστική λύση για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων στο δήμο Βέλου-Βόχας».

Πρόκειται για τα 
αποδυτήρια του 
ΑΟΖ, που δημιουρ-
γήθηκαν το 2006 σε 
ένα μικρό γηπεδάκι 
πίσω από το Γυμνά-
σιο Ζευγολατιού για 
να διευκολύνουν την 
ομάδα στις προπο-
νήσεις της.

Το 2007 η τότε αντι-
πολίτευση διαμαρτυ-
ρήθηκε για την κα-
τάσταση στην οποία 
βρίσκονταν διότι εί-
χαν παραβιαστεί οι 
κλειδαριές και εί-
χαν γίνει εκτεταμέ-
νες καταστροφές στο 
εσωτερικό των εγκα-
ταστάσεων.

Οι παραπάνω φωτογραφίες μεταξύ άλλων δημοσιεύτηκαν στον 
τοπικό τύπο, συνοδεύοντας επιστολή-διαμαρτυρία για την κατά-
ντια της περιουσίας του δήμου. Τίποτα όμως δεν προοιώνιζε το 
«λαμπρό» μέλλον των αποδυτηρίων....

Σήμερα τα αποδυ-
τήρια έχουν με-
τατραπεί σε πο-
λυτελείς στάβλους 
αλόγων. Τα δοκά-
ρια χρησιμεύουν 
για το δέσιμο των 
ζώων και το κτί-
ριο - αφού αφαι-
ρέθηκαν τα πε-
ριττά κουφώμα-
τα- χρησιμοποιού-
νται για τη φύλα-
ξη του σανού και 
των λοιπών τρο-
φών. Τα σχόλια εί-
ναι πραγματικά 
περιττά...

Η κατάσταση  
είναι πλέον οριακή...

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕυχΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Τραγική έχει καταντήσει η κατάσταση με τις κλοπές 
αγροτικών προϊόντων  από οργανωμένα συνεργεία απα-

τεώνων. Η συχνότητα των περιστατικών έχει φέρει τους αγρό-
τες σε απόγνωση, ενώ πολλοί διαμαρτύρονται ότι οι ποινές για 
την κλοπή αγροτικών προϊόντων δεν είναι αρκετά βαριές ώστε 
να αποτρέπουν τους κλέφτες. Ζητούν μάλιστα να εξισωθούν με 
τις ποινές της ζωοκλοπής οι οποίες είναι αρκετά τσουχτερές.

Η κατάσταση  
είναι πλέον οριακή...


