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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αποχώρησε
η μειοψηφία
Στο πρόσφατο Δημοτικό
Συμβούλιο της 17ης Οκτωβρίου

n σελ. 3

ΘΕΜΑ

Η ταυτότητα
των μνημείων
του δήμου μας
Τα άγνωστα μνημεία που έχουν
κηρυχθεί προστατευόμενα

n σελ. 4-5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Άνθρακες
ή θησαυρός;

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Έριδες, διαφωνίες, προτάσεις, επιχειρήματα και συγκρούσεις πάνω στο βουνό των
σκουπιδιών που παράγονται καθημερινά και απειλούν τη ζωή και την υγεία όλων μας.

3 στα 3 για τον
Παμβοχαϊκό

ΜΙΛΟΥΝ: Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, ο αντιδήμαρχος Θανάσης Παπαλέκας, ο Περιφερειακός
σύμβουλος Θανάσης Πισιμίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Παπαφωτίου, οι ιδιοκτήτες
του ΚΔΑΥ Δημήτρης και Παναγιώτης Ραψωματιώτης, οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης Νίκος Ραχανιώτης, Νίκος
Λέκκας και Σωτήρης Παπαγεωργίου καθώς και ο Παναγιώτης Μπέκας αγρότης, συνορίτης του ΧΑΔΑ.

n σελ. 7-10

n σελ. 13

Η Γκρέτελ, ο μικρός Νικόλας και όλοι οι μύθοι του Αισώπου σε μία Σύνοδο
Γράφει η απεσταλμένη μας
στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας

ια φορά και ένα καιρό,
που λέτε, εγώ γεννήθηκα σε μια χώρα που μιλούσαν ελληνικά, πληρώναμε με δραχμούλες και
κυβερνούσαν Έλληνες, τώρα
που μεγάλωσα ζω σε μία χώρα
που μιλούν ελληνικά πληρώνουν με ευρώ και κυβερνούν
Γερμανοί. Μάλλον μετανάστευσα και δεν το κατάλαβα.
Όσο μεγάλωνα λοιπόν, πήγα
και σχολείο, και εκεί μου είπαν
μια μέρα ότι την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε το «όχι» σε κάτι
Ιταλούς που είχαν συμφωνία με
τους Γερμανούς και ως αποτέλεσμα η χώρα που γεννήθηκα,

έφαγε ένα ωραιότατο «αγγούρι». Τώρα που μεγάλωσα λοιπόν, μια κυρία από τη Γερμανία
έλεγε «όχι» τόσο καιρό με αποτέλεσμα η χώρα μου, πάλι να
φάει ένα ωραιότατο «αγγούρι».
Ιταλούς δεν είχε αυτή τη φορά,
έχουν τα δικά τους να λύσουν.
Έχει όμως Γάλλους, (οι Πορτογάλοι έχουν τα δικά τους), που
συμφωνούν με την καλή κυρία
από τη Γερμανία.
Βέβαια να είμαστε δίκαιοι, δεν ήμασταν ακριβώς υπόδειγμα συμπεριφοράς. Μαζί με
τις κατηγορίες και τους αφορισμούς για όλα τα κακά που παθαίνουμε, μήπως έφτασε ο και-

ρός να δούμε γιατί δώσαμε το
δικαίωμα να μας κατακρίνουν.
Και δεν είναι μόνο «ποιος έφαγε», χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, είναι και σε
ποιόν επιτρέψαμε να φάει. Ενώ
αγανακτούμε με αυτούς που
δείχνουν ασέβεια προς τον ελληνικό λαό, προτού βρίσουμε και χτυπηθούμε, ας δούμε
γύρω μας.
Γιατί εγώ και εσύ έχουμε δικαίωμα να εργαζόμαστε και να
αγωνιζόμαστε, έχουμε δικαίωμα να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια και να τα
μορφώνουμε και να τα πηγαίνουμε στο γιατρό, εγώ και εσύ

έχουμε δικαίωμα να πληρώνουμε τις εισφορές μας και να
μην πηγαίνουν σε προμήθειες
και αλητείες, έχουμε δικαίωμα
να πληρώνουμε τους φόρους
μας με χαρά όταν έχουν αποτέλεσμα, εγώ και εσύ έχουμε δικαίωμα, γιατί έχουμε ελπίδα.
Εγώ και εσύ όμως, έχουμε και
ευθύνη. Ευθύνη για αυτό που
ονειρευόμαστε, για αυτό που
ζούμε και για αυτό που επιλέγουμε.
Και τώρα λέει μας κουρεύουν. Εμείς τσακωνόμαστε για
τη χωρίστρα και οι καρπαζιές
για το «με γειά» έρχονται βροχή.

Γνώμη

33 Ο Μιχάλης Μπου- 33 Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ελληνοχωρίου
γάς, θα εκπροσωπεί
το δήμο μας ως τακτικό μέλος του ΔΣ
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ). Αναπληρωματικό μέλος
ορίστηκε ο κ. Λιούλιας Ιωάννης

στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ζήτησε τη συνδρομή του δήμου για το θέμα
της δακοκτονίας. Όπως ανέφερε ι τη φετινή χρονιά με ευθύνη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κορινθίας η δακοκτονία
δεν έγινε με σωστό τρόπο γιατί δεν παρακολουθήθηκαν οι δολωματικές παγίδες
σε τακτά χρονικά διαστήματα και δεν έγιναν οι όσοι ψεκασμοί ήσαν απαραίτητοι με
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα
προσβολής του ελαιόκαρπου από το δάκο.

ΠΟΛΙΤΩΝ

33 Το θέμα της εγκληματικότητας απα-

σχόλησε το πρόσφατο Δ.Σ. Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος από τη Δευτέρα
17 Οκτωβρίου 2011 από τις 00.00
- 06.00 κάθε νύχτα θα περιπολεί στο
Δήμο αυτοκίνητο SECURITY σε όλες
τις κοινότητες. Θα ενισχύεται και με
δεύτερο όχημα φύλαξης για ένα τρίωρο. Ζήτησε από τους προέδρους να
ενημερώσουν την Ιδιωτική Εταιρία Φύλαξης για τις περιοχές που χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής.

Oμάδα Εθελοντισμού Δήμο Βέλου-Βόχας

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 20:00
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του
Δημοτικού Σχολείου Βέ-

λου, με θέμα «Ενημέρωση για την ομάδα εθελοντισμού του δήμου Βέλου-Βόχας».
Η συζήτηση μεταξύ των
παρευρισκομένων ήταν

...κι ο εθελοντισμός στην πράξη:
Αιμοδοσία στο Μπολάτι
Ως απόλυτα επιτυχημένη κρίνεται
η 6η εθελοντική αιμοληψία της Νέας
Διάπλασης που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου από τις 5 έως
τις 8 το απόγευμα στο εντευκτήριο του
Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Μπολατίου…κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 36 μονάδες αίμα. Η Νέα Διάπλαση ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες
που για μια ακόμα φορά έδωσαν μάθημα κοινωνικής προσφοράς!!!Μπράβο
στην υπεύθυνη αιμοδοσίας κ.Γωγώ Αγγέλαινα και σε όλους όσοι βοήθησαν!!!
■■ Η Ελένη Παπαγεωργίου ...αιμοδοτεί, ενώ
ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και η
Θωμαΐς Τιγκαράκη εκτελούν χρέη
ομάδας υποστήριξης! Συγχαρητήρια για
την αξιέπαινη προσπάθεια!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:

Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]
ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

εποικοδομητική αν και
η προσέλευση δεν ήταν
ικανοποιητική.
Ο δήμαρχος ανέπτυξε
την ιδέα και την πρωτοβουλία του εθελοντισμού,
καθώς και το όραμα της
δημοτικής αρχής για την
μετεξέλιξη της κίνησης σε
δυναμική έκφραση προσφοράς.
Το λόγο πήραν αρκετοί
δημότες οι οποίοι ανέπτυξαν τους τομείς στους
οποίους μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ κάποιοι άλλοι επισήμαναν την ανάγκη αρτιότερης οργάνωσης της κίνησης του εθελοντισμού.
Στο κλείσιμο της συζήτησης ο δήμαρχος υποσχέθηκε να κάνει όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει τους
δημότες ώστε ο καθένας
να μπορεί να προσφέρει
αυτό που δύναται οργανωμένα και αποτελεσματικά.
Η ομάδα Εθελοντισμού
του Δήμου μας συστάθηκε με την αριθμ. 223/2011
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και έργο της

ομάδας είναι η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σε
διάφορους τομείς, όπως
η κοινωνική προστασία,
η υγεία και η αλληλεγγύη, ο πολιτισμός και ο
αθλητισμός, η πολιτική
προστασία, ο καθαρισμός
κοινόχρηστων χώρων και
γενικότερα η προστασία
του περιβάλλοντος.
Μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορούν να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες το επιθυμούν. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με ειδικό έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι θα το προμηθεύονται
από - Το Δημοτικό Κατάστημα Ζευγολατιού,
(γραφείο πρωτοκόλλου)
- Το Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Βέλου
(γραφείο πρωτοκόλλου) Το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου - Τους Προέδρους
των Τοπικών Κοινοτήτων - ΚΕΠ (Ζευγολατιού
και Βέλου).
Πληροφορίες : - Γεώργιος Πρεδάρης, Πρόεδρος
Δ.Σ., Τηλ. 2742 360302 Κων/νος Παλυβός, Αντιδήμαρχος, Τηλ. 2741
360507, 27410 55274

Βιβλία | Σχολικά | Γραφική ύλη
Αναλώσιμα | Παιχνίδια | Δώρα
Από το 1993

www.mpitsakoubooks.gr
- Πάνω από 200.000 τίτλοι βιβλίων
- Αγορές όλο το 24ωρο

Τηλ. / Φαξ: 27410 51133 e-mail: info@mpitsakoubooks.gr
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δημοτικό συμβούλιο
17/10/2011

Τα νέα του δήμου μας
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
Επεισοδιακό, μπορεί να χαρακτηριστεί, το δημοτικό συμβούλιο της 17ης
Οκτωβρίου, αφού η μειοψηφία αποχώρησε σύσσωμη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαχείριση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης από την δημοτική αρχή. Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση
που άρχισε στις 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Ζευγολατιό, κατέγραφε ήδη από την έναρξή
του αρκετές απουσίες, αφού επί συνόλου 27 μελών του Δ.Σ. παρόντα ήταν
τα 17.
Ο κ. Νίκος Λέκκας ζήτησε το λόγο
αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης
από τον πρόεδρο κ. Πρεδάρη και επεσήμανε ότι παρά το γεγονός πως δήλωσαν παρόντες στην αρχή της διαδικασίας -προκειμένου να υπάρξει
απαρτία- αποχωρούν από τη συνεδρίαση διαμαρτυρόμενοι για την απαξίωση με την οποία η δημοτική αρχή λειτουργεί, απέναντι στους θεσμούς. Έτσι,
συνέχισε ο κ. Λέκκας, ενώ προ διμήνου είχε ομόφωνα συμφωνηθεί να συζητηθεί το θέμα της εγκληματικότητας,
ενώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε επίσης ομόφωνα συμφωνηθεί να συζητηθεί συνολικά η κατανομή των επιχορηγήσεων των Συλλόγων του Δήμου και τέλος είχε συμφωνηθεί να συζητηθεί η σύσταση ταμείου Αλληλεγγύης, κανένα από τα θέματα αυτά δεν υπάρχουν στην σημερινή
ημερήσια διάταξη.
Γι’ αυτό, κατέληξε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης, αποχωρούμε
από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλούμε
ο λόγος μας να λαμβάνεται υπόψιν και
να γίνεται πράξη.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.
Λέκκας και ο κ. Κανελλόπουλος.
Το ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Θανάσης Περαχωρίτης μοναδικός παρών από το συνδυασμό του Νίκου Ραχανιώτη αφού τόνισε ότι σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να συζητηθεί το ζήτημα της συνολικής κα-

τανομής των επιχορηγήσεων των Συλλόγων του Δήμου, θέμα το οποίο δεν
υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.
Ο δήμαρχος με τη σειρά του απάντησε για το θέμα της επιχορήγησης
των Συλλόγων πως η Δημοτική αρχή
συλλέγει τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση και το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάλλου τόνισε πως η σημερινή συνεδρίαση έγινε με βασικό θέμα
την έγκριση του προϋπολογισμού του
ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ προκειμένου να
πληρωθούν οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΑΠΗ.
Απαντώντας στους χαρακτηρισμούς
περί απαξίωσης των Δημοτικών και
Τοπικών Συμβουλίων είπε ότι η μέχρι σήμερα συνεργασία μαζί τους είναι αρμονική και δεν έχει διατυπωθεί
από τους Προέδρους και τα μέλη των
Συμβουλίων -που είναι άλλωστε παρόντα- κάτι σχετικό που να δικαιολογεί
τα περί απαξίωσης.
Επίσης, ενημέρωσε το σώμα για
την περιπολία ιδιωτικής εταιρείας
Security κατά τις νυχτερινές ώρες στις
τοπικές και δημοτικές ενότητες του
δήμου. Ο σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Παπαγεωργίου επε-

σήμανε στο σημείο αυτό πως η ασφάλεια, η προστασία των πολιτών και ο
εθελοντισμός είναι ευθύνη και υποχρέωση του Κράτους και όχι των Εταιριών.
Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το
Σώμα για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και είπε ότι εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
με αλλαγές όσον αφορά τις οργανικές
θέσεις οι οποίες από 115 ορίσθηκαν
σε 53.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία
-μειοψηφούντος πάντα του κ. Παπαγεωργίου- ήταν:
1. Έγκριση – Ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», έτους
2011
2. Καθορισμός εισφοράς από τη χρήση αθλητικών χώρων και του Κέντρου
Νέων
3. Καθορισμός ποσού ετήσιας εισφοράς καθώς και του ποσού εγγραφής
των μελών των Κ.Α.Π.Η.
4. Τακτική επιχορήγηση α’ δόσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», ποσού
50.000,00 €.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (3η).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Από το γραφείο τύπου της μείζονος αντιπολίτευσης εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
"Στη συνεδρίαση της 17η Οκτωβρίου η αντιπολίτευση αποχώρησε διαμαρτυρόμενη για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων αλλά και του ίδιου του δημοτικού συμβουλίου.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Νίκος Λέκκας, είχε αποφασιστεί ομόφωνα σε προηγούμενο Δ.Σ. να υπάρχει στην
ημερήσια διάταξη: 1) Η επιχορήγηση όλων των συλλόγων του Δήμου Βέλου Βόχας, 2) Η πρόταση της αντιπολίτευσης για ταμείο αλληλεγγύης ενάντια στη φτώχεια. 3) Η πρόταση της αντιπολίτευσης για την συμβολή του
δήμου στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που έχει πάρει τεράστια
έκταση στο δήμο. Επειδή κανένα από τα ομόφωνα συμφωνηθέντα δεν
υπήρχε στην ημερήσια διάταξη η αντιπολίτευση αποχώρησε. Η ανοχή
στην απαξίωση της λειτουργίας του δήμου και στην αυτοδιοικητική ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής τελείωσε".
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Εισφορές για
τη χρήση αθλητικών
χώρων και
του Κέντρου Νέων

Μνημεία της περιοχής μας

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

Η Ταυτότητα των κηρυγμένων αρχαιολογικών
χώρων και αρχαίων - ιστορικά διατηρητέων
μνημείων του δήμου Βέλου - Βόχας
Υπάρχουν και εδώ χρήματα.. Αρκεί τα μνημεία αυτά να αναδειχθούν,
να προβληθούν και να αξιοποιηθούν. Η επένδυση στο πολιτισμικό κεφάλαιο
του Τόπου μας αποτελεί μια υγιή και βιώσιμη λύση, μια σίγουρη έξοδο
στα οικονομικά αδιέξοδα του δήμου μας.
Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ

σεται στον δυτικό τοίχο, σε τρία
επίπεδα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το αετωματικό, με παραστάδες πρόπυλο, το οποίο διακόπτει τον παλιό, αν και με νεώτερες επεμβάσεις, μανδρότοιχο
που οριοθετεί τον αύλειο χώρο.
Χαλκείο

11 Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ιερός Χριστιανικός Ναός .
Βυζαντινής περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί ως οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας. Ευαγγελίστρια
11 Αρχαιολογικός Χώρος
στη θέση «Ντάρανι» Ύστερης
Χαλκοκρατίας. Έχει κηρυχθεί ως
αρχαιολογικός χώρος για την
αποτελεσματικότερη προστασία
των αρχαίων της περιοχής. Περιλαμβάνει λείψανα οικισμού και
πιθανόν νεκροταφείου και παρουσιάζει άφθονη κεραμική μυκηναϊκών χρόνων. Ζευγολατειό
11 Αρχαιολογικός Χώρος
στη θέση «Ράπτη» Κλασικής
εποχής. Έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαίων της περιοχής. Διασώζει
λείψανα εκτεταμένου οικοδομήματος και διάσπαρτη κεραμεική
κλασικών χρόνων. Ζευγολατειό
11 Μεσαιωνικός Οικισμός
«Φουκά» Αρχαίο Μνημείο Βυζαντινής περιόδου. Πρόκειται για
την μεσαιωνική πόλη της αρχαίας
Άπεσσας. Ζευγολατειό [Λόφος
αρχαίας Άπεσσας]
11 Ιερός Ναός Ζωοδόχου
Πηγής Αρχαίο Μνημείο Ιερός
Χριστιανικός Ναός. Βυζαντινής
περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί

Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ

■■ Θαυμάσια θέση για οχυρό αποτελούσε ο λόφος του Φουκά, αφού στέκεται πανεπόπτης στο κέντρο της βοχαΐτικης πεδιάδας και προσφέρει απεριόριστη θέα
από τον Αργολικό κόλπο και τη Νεμέα μέχρι το Ξυλόκαστρο και την Κυλλήνη

με τα προσκτίσματά του. Πρόκειται για μικρό εκκλησιαστικό σύνολο κτισμάτων σε τρία επίπεδα,
ενός ναϋδρίου, του κωδωνοστασίου του και των κτισμάτων για
την παραμονή των πιστών. Ζευγολατειό [Λόφος Φουκά]
11 Κοιμητηριακός Ιερός
Ναός Αγίου Νικολάου
Ιερός Χριστιανικός Ναός. Βυζαντινής περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, μαζί με τον περίβολό του,
επειδή αποτελεί μοναδικό στο είδος του μνημείο στην περιοχή.
Ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο
ναού και ανάγεται χρονολογικά
στο τέλος του 18ου αι. Χαλκείο

Αθανασούλη Γεωργία
Ψυχολόγος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης
Άσσος Κορινθίας

& 6945 93.41.56

11 Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ιερός Χριστιανικός Ναός.
Βυζαντινής περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί ως κτίριο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο τον αύλειο, περιφραγμένο χώρο. Ο ναός αυτός,
των αρχών του αιώνα, παρουσιάζει
αξιόλογη
αρχιτεκτονική
μορφή. Πρόκειται για μονόχωρη
βασιλική με δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη και τρίπλευρη αψίδα
ιερού. Η τοιχοποιϊα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη με ακρογωνιαίους λαξευτούς πωρόλιθους,
πώρινα πλαίσια στα ανοίγματα
και περιμετρική, λοξότμητη κορνίζα επίστεψης των τοίχων. Ενδιαφέρον κωδωνοστάσιο αναπτύσ-

• Ειδική
Διαπαιδαγώγηση
• Μαθησιακές
δυσκολίες
• Συμβουλευτική
Γονέων

11 Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Ιερός Χριστιανικός Ναός.
Βυζαντινής περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο που χρήζει
ειδικής κρατικής προστασίας, δεδομένου ότι κτισμένος στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα από τον αρχιτέκτονα Ε. Τσίλλερ, αποτελεί εξαίρεση ανάμεσα
στα εκκλησιαστικά του έργα, σαν
λιγότερο επηρεασμένος από δυτικά στοιχεία αρχιτεκτονικής. Ο
ναός τυπολογικά ανήκει στην κατηγορία των οκταγωνικών, αλλά
με προεξέχουσα την εγκάρσια
καμάρα του σταυρού, ώστε να τονίζεται ο σταυρικός τύπος του.
Στα ανατολικά προβάλλουν τρείς
τρίπλευρες αψίδες με ιδιαίτερα
ψηλές αναλογίες. Εσωτερικά ο
ναός σώζει τοιχογραφίες που
χρονολογούνται στα τέλη του
19ου αιώνα. Βέλο
11 Ιερός Ναός Αγίου Σεραφείμ Ιερός Χριστιανικός Ναός.
Βυζαντινής περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί ως κτήριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, διότι αποτελεί αξιόλογο για την περιοχή δείγμα εκκλησιαστικής αρ-
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■■ Ο επιβλητικός ναός
της Αγίας Μαρίνας
στο Βέλο, θαυμάσιο
δείγμα αρχιτεκτονικής του Τσίλερ, σώζει θαυμάσιες τοιχογραφίες του 19ου
αιώνα.

χιτεκτονικής του β΄μισού του 19ου αιώνα.
Βέλο
11 Μάρμαρα Αρχαιολογικός χώρος. Αρχαιότητα, Βυζαντινής περιόδου. Έχει κηρυχθεί ως
Ιστορικά διατηρητέο. Βέλο Θέση: Μάρμαρα
11 Κοιμητηριακός Ναός Αγίου Νικολάου Ιερός Χριστιανικός Ναός. Βυζαντινής. Έχει χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρητέο μνημείο γιατί ο ναός παρουσιάζει ενδιαφέροντα μορφολογικά και αρχαιολογικά στοιχεία,
αποτελεί δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα και είναι συνδεδεμένος με την εκκλησιαστική ιστορία της
περιοχής. Κοκκώνι
11 Κτίριο ιδιοκτησίας Βασ. Τσουτσάνη
Νεώτερο Μνημείο Αστικό κτίριο Έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικό διατηρητέο μνημείο,
έργο τεχνικής, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό
δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της ώριμης φάσης του ελληνικού νεοκλασικισμού με
αξιόλογα διακοσμητικά και μορφολογικά στοιχεία σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της
αρχιτεκτονικής. Κοκκώνι
11 Προϊστορικός Οικισμός Αρχαίο μνημείο Αρχαιολογική θέση, Οικιστικό Σύνολο
Προϊστορική Έχει χαρακτηριστεί ως Αρχαιολογικός χώρος και ως Ιστορικά διατηρητέο
μνημείο. Κρήνες Θέση: Λιθαράκια
11 Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας Αρχαίο
Μνημείο Ιερός Χριστιανικός Ναός. Έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για ένα μονόχωρο ναΰδριο του τέλους του
19ου αιώνα που διατηρεί εντοιχισμένα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη βυζαντινής εποχής,
προερχόμενα από προϋπάρχοντα ναό. Ταρσινά

11 Αρχαία Λείψανα Αρχαιολογικός Χώρος.
Οικιστικό Σύνολο Αρχαιότητας. Στιμάγκα Άγ.
Ιωάννης
11
11 Λείψανα αρχαίου φρουρίου Κάστρο / Φρούριο Αρχαιότητα. Έχει κηρυχθεί ως
αρχαιολογικός χώρος. Έχουν εντοπιστεί λείψανα αρχαίου φρουρίου επί της κορυφής της
Ευαγγελίστριας. Στιμάγκα Θέση: Κορυφή της
Ευαγγελίστριας
11 Αρχαία Ερείπια Έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος. Έχουν εντοπιστεί αρχαία
Ερείπια. Στιμάγκα Θέση: Λακκαεμάδε & Ποληοκατούντι
11 Αρχαίος Πύργος Αρχαίο μνημείο Αμυντικό Συγκρότημα, Πύργος. Έχει κηρυχθεί ως
ιστορικό Μνημείο, αρχαίος Πύργος. Στιμάγκα
Θέση: Λακκαμάδι, νότια της Στιμάγκας
11 Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Στιμάγκας Νεώτερο μνημείο Αστικό κτίριο, Κτίσμα
Κοινής Ωφελείας. Έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι είναι κτίριο ειδικής λειτουργίας και άρρηκτα συνδεδεμένο με
τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Στιμάγκα Θέση: Λακκαμάδι.
[*] Τα ανωτέρω στοιχεία αντλήθηκαν από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από τις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
(www.yppo.gr) και του Εθνικού Τυπογραφείου
(www.et.gr) . Η επεξεργασία και η παράθεσή τους
υπό τη μορφή πίνακα στοχεύει στο να παράσχει σε
κάθε πολίτη του δήμου μας τη δυνατότητα αλλά και
την ευκαιρία να έρθει σε γνωριμία και επαφή με το
πολιτισμικό απόθεμα της τοπικής μας κοινωνίας.
Κοινή πεποίθηση και συνισταμένη είναι ότι
«Ενεργός Πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης».

Για τη χρήση των αθλητικών χώρων
έχουν καθορισθεί οι κάτωθι εισφορές:
Για το αθλητικό κέντρο Βέλου
• Ποδόσφαιρο 2 ευρώ το άτομο
ή 20 ευρώ ανά ώρα
• Τεννις 2,5 ευρώ ανα άτομο
ή 5 ευρώ ανα ώρα
Για το Κέντρο Νέων
• Μαθήματα μουσικών οργάνων
30 ευρώ /μήνα
• Εικαστικά 10 ευρώ ανα μήνα
• Ζωγραφική 15 ευρώ ανα ΄μηνα
• ΗΥ 15 ευρώ ανα μήνα
• Τμήμα ECDL 30 ευρώ ανα μήνα
• Μπαλέτο 25 ευρώ ανα μήνα
• LATIN 12 ευρώ ανα μήνα
• Δημιουργική απασχόληση
ΔΩΡΕΑΝ
Για τα Κ.Α.Π.Η. καθορίστηκε ως
ποσό ετήσιας εισφοράς τα 5 ευρώ
ενώ το ποσό εγγραφής ορίστηκε κι
αυτό στα 5 ευρώ.

Οικολογική Κίνηση
Κορινθίας
Μια νέα ελπίδα, για την προστασία του περιβάλλοντος
και την στήριξη του πολιτισμού, στην περιφερειακή
ενότητα Κορινθίας.
Είναι μια Μ.Κ.Ο. που έχει σαν κύριο σκοπό της,
την υπεράσπιση και την προστασία του φυσικού
και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, θεωρώντας ότι οι
δυο αυτές έννοιες δεν πρέπει να ξεχωρίζουν. Σκοπεύει να επιδιώξει συνεργασία με όσους ανάλογους φορείς το επιθυμούν, στην περιφερειακή μας
ενότητα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην
Ελλάδα, στο εξωτερικό και να διεκδικήσει την
στήριξη των θεσμικών φορέων της πολιτείας μας.
Διαχειριστής: Παλαμάρης Γιώργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27430 95428
Mail: gpalam@yahoo.gr
Facebook: Οικολογική Κίνηση Κορινθίας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Γνώση

Διεύθυνση Σπουδών:

	Μαθηματικά:
ΜΕΘΟΔΙΚΟ 		
Βέλο
Φυσική-Χημεία:
27420
33933

Λούτας Γιάννης
Σίδερης Φώτης
Λέκκας Νίκος

Βραχάτι
Ζευγολατιό

27410
55983
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Γνώμη

Είχε κάνει το σπίτι
του οπλοστάσιο!

Συνελήφθη στις 24-10 σε Τ.Κ. του Δήμου μας, από
Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου,
ένας 57χρονος άνδρας για παράβαση του Νόμου Περί
Όπλων, Περί Ναρκωτικών και Περί Βεγγαλικών. Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου,
αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 57χρονου, όπου βρήκαν και
κατέσχεσαν:
• Ένα (1) πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV με γεμιστήρα και είκοσι επτά (27) φυσίγγια.
• Δύο (2) περίστροφα 38mm και 4mm, αντίστοιχα.
• Πέντε (5) στιλέτα.
• Ένα (1) ξύλινο ρόπαλο.
• Είκοσι (20) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.
• Δώδεκα (12) κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.
• Ποσότητα κάνναβης βάρους 1,3 γραμμαρίων.
• Είκοσι (20) ναρκωτικά δισκία.
• Πενήντα οχτώ (58) βεγγαλικά.

ΠΟΛΙΤΩΝ

Μου το λέγανε και δεν το πίστευα! Οι
πεζογέφυρες ...στις γέφυρες είναι
βγαλμένες από άλλο ανέκδοτο! Μόνο
όταν φτάσεις στην κορυφή της γέφυρας τις βλέπεις!

Κανένας πεζός δεν μπορεί να ανέβει στις γέφυρες της ΕΡΓΟΣΕ στο Βοχαϊκό και την Πουλίτσα.
Στην αρχή της γέφυρας δεν υπάρχει κανείς
άλλος δρόμος παρά μόνο για τα τροχοφόρα, ή
τους πεζούς που αισθάνονται αρκετά τυχεροί!

...ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Παπαγεωργίου στο πρόσφατο Δ.Σ. έθεσε το θέμα της κακοτεχνίας από την κατασκευαστική εταιρία ΤΕΡΝΑ -κατασκευάζει την Εθνική Οδό Κορίνθου
Πατρών- καθότι στη γέφυρα που βρίσκεται στο συσκευαστήριο
Μητσόπουλου στο Ζευγολατιό η δίοδος κάτω από τη γέφυρα
που οδηγεί στο Καλέντζι, Χαλκί και Σουληνάρι πλημμυρίζει με
αποτέλεσμα σε κάθε έντονη βροχόπτωση να ακινητοποιούνται
αυτοκίνητα και να κινδυνεύουν οι οδηγοί τους.
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Αλλά αν καταφέρεις κι ανέβεις
στο ψηλότερο σημείο, οποία
ανταμοιβή: Λίγα μέτρα πεζογέφυρας την οποία μπορείς να
προσεγγίσεις μόνο αφού πηδήξεις τα κάγκελα, προσφέρονται
για ρέμβη στη ατελείωτη θέα
προς τον Κορινθιακό κόλπο.

Ξέρετε, τι θα ήθελα πραγματικά
να γινόταν; Να γνώριζα αυτούς
που παρέλαβαν αυτά τα έργα,
αυτούς που αποδέχτηκαν πως
είναι λογική η κατασκευή αυτών
των πεζοδρόμων στα πλαϊνά των
γεφυρών. Ήθελα να δω αν είναι
αληθινοί άνθρωποι ή Superman...

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 //

Θανάσης
Πισιμίσης,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

περιφ. Σύμβουλος
Πελοποννήσου

Άνθρακες
ή θησαυρός;

Τ

ο ζήτημα των σκουπιδιών
για το δήμο μας, το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει μία
«καυτή πατάτα» αφού οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για
να τις διαχειριστεί η δημοτική
αρχή.
Από τη μία οι
κάτοικοι με πρωτοβουλία
τους
και υπό το βάρος
των φημών για
την εγκατάσταση δεματοποιητή στην περιοχή, έκλεισαν το
ΧΑΔΑ Ζευγολατιού, από την άλλη ο δήμος Σικυωνίων με αυθαίρετη απόφασή του
καταπατώντας τους όρους της διαδημοτικής συνεργασίας δεν δέχεται άλλα απορρίμματα από το
δήμο μας στον ΧΥΤΑ Κιάτου, οι
γειτονικοί δήμοι υπό καθεστώς
λαϊκής οργής, φοβούνται να πάρουν τα σκουπίδια, με αποτέλεσμα
να συσσωρεύονται στους δρόμους
των χωριών μας: όλα αυτά αποτελούν ένα εκρηκτικό και δύσκολα
διαχειρίσιμο μείγμα.
«Στο ΧΥΤΑ Κιάτου κάναμε ασφαλιστικά μέτρα», λέει ο δήμαρχος

Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος. «Προσδοκούμε να πάρουμε προσωρινή απόφαση να
μπορούμε να ρίχνουμε τα σκουπίδια, αλλά και να κερδίσουμε το δικαίωμα μας να απορρίπτουμε τον
όγκο που δικαιούμαστε.
Ταυτόχρονα προσπαθούμε με
τους κατοίκους της περιοχής του
ΧΑΔΑ Ζευγολατιού που έχουν
κάνει τα ασφαλιστικά μέτρα να
τους πείσουμε να άρουν τις αρνήσεις τους και να μας αφήσουν να
χρησιμοποιήσουμε το χώρο έως
ότου η περιφέρεια δώσει οριστική λύση».
Για την ανακύκλωση ο δήμαρχος επισήμανε ότι έχει έρθει σε
συννενόηση με εταιρεία ανακύκλωσης που θα αναλάβει την ενημέρωση των δημοτών.
«Θα κατέβει κλιμάκιο σε όλα τα
σχολεία, καταρχήν», υπογραμμίζει, «και ταυτόχρονα θα περάσουμε από το δημοτικό συμβούλιο τη
διαδικασία της κατ’ οίκον ενημέρωσης. Δηλαδή ομάδες ατόμων
θα αναλάβουν να επισκεφτούν τα
σπίτια του δήμου και να εξηγήσουν σε κάθε νοικοκυρά τι γίνεται
πώς γίνεται και γιατί πρέπει να γίνεται. Προσδοκούμε μ’ αυτόν τον

ΝΙΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ,

αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης
Για μας η αρχή και τέλος της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η ενημέρωση των δημοτών ώστε η διαλογή να ξεκινά μέσα από τα σπίτια. Πεποίθησή μας αποτελεί ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημοτική αρχή και να δώσει το απαιτούμενο
βάρος ώστε να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ΧΑΔΑ είναι μία ξεπερασμένη
«πολιτική» για την οποία πληρώνουμε πολλά, κυρίως λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Δικαιούμαστε και πρέπει να προστατέψουμε το δικαίωμά να
απορρίπτουμε στον ΧΥΤΑ Κιάτου, αλλά από κει και πέρα
πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις.
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τρόπο να εκτοξεύσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης στο 50-60%
στο οκτάμηνο. Επίσης στις προθέσεις μας είναι να αποκαταστήσουμε το χώρο του ΧΑΔΑ να το περάσουμε σε πρόγραμμα ανάπλασης
στο ΕΠΕΡΑΑ».
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Θανάσης Παπαλέκας με
τη σειρά υπογραμμίζει την κακή
αγωγή των δημοτών στο θέμα της
απόρριψης των σκουπιδιών αφού
όπως λέει οι κάδοι γεμίζουν με οργανικά και ανακυκλώσιμα υλικά κι
αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τσάντες με τα σκουπίδια να πετάγονται έξω και να γίνονται «τροφή»
για τα αδέσποτα ζώα.
Στις άμεσες λύσεις που σκέφτονται να εφαρμόσουν είναι να προμηθευτούν μικρούς κάδους ανακύκλωσης και σκουπιδιών που
θα μοιραστούν στα σπίτια και η
αποκομιδή τους θα γίνεται «πόρτα-πόρτα» από το δήμο, ενώ οι μεγάλοι κάδοι θα μείνουν στα κεντρικά σημεία. Μ’ αυτό τον τρόπο
και εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης ελπίζουν να ευαισθητοποιήσουν τους δημότες και να γίνει
πράξη η σωστή και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων και έχει
την ευθύνη να δώσει μία συνολική λύση για την οποία είναι έτοιμη. Δεν έχει ευθύνη για
τα επιμέρους προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι δήμοι, είτε
με το κλείσιμο ΧΑΔΑ ή με το
ΧΥΤΑ. Έχει
προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για
να δεχθεί
προτάσεις
και λύσεις
για το πως
θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας σε
συνολική διαχείριση όλης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ερώτημα για μας αποτελεί η
αγορά 11 δεματοποιητών από
την εποχή του Περιφερειάρχη
κ. Αγγελόπουλου, των οποίων
τη φύλαξη πληρώνουμε ακόμη. Η χρησιμοποίησή τους είναι αμφίβολη αφού οι κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση δεματοποιητών στην περιοχή τους.
Το θέμα σκουπίδια, για μένα,
λύνεται με ενημέρωση και συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος από την παιδική
ακόμη ηλικία ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να ξεκινά μέσα από το σπίτι.
Αυτή τη στιγμή για ποια
ανακύκλωση μιλάμε όταν πηγαίνει στα Κέντρα το 100% των
απορριμμάτων αδιαχώριστα.
Δεν μπορεί στον ίδιο κάδο -τον
μπλε- να πετάμε όλα τα απορρίμματα. Αυτό οφείλεται στην
έλλειψη της ενημέρωσης και σ’
αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε και να επιμείνουμε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΚΑΣ, κάτοικος Ζευγολατιού

Στο ΧΑΔΑ Ζευγολατιού ποτέ δεν υπήρξε σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των
απορριμμάτων. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όχι μόνο να ρίχνει ο δήμος ο δικός, αλλά επί
2-3 χρόνια να φέρνει ο δήμος Κορινθίων έως και 25 φορτηγά την ημέρα. Επιπλέον πιάσαμε ιδιώτες να φέρνουν τόσο από τον δήμο Άργους όσο και από επιχειρήσεις από όλα τα μήκη του νομού, κι όλα αυτά επειδή ήταν ανεξέλεγκτη
η φύλαξη της χωματερής. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε.
Γι’ αυτούς τους λόγους είχαμε κλείσει τη χωματερή επί Χριστοδούλου
και επί Λιούντρη. Καλέσαμε τον νυν δήμαρχο όταν ανέλαβε και του εκθέσαμε την κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες όμως τα αποτελέσματα
ήταν τα ίδια, δεν υπήρχε πάλι φύλαξη, η κατάσταση διαιωνιζόταν. Μέχρι που υπήρξε σκέψη για την εγκατάσταση δεματοποιητή, η οποία είναι
μια άθλια κατάσταση, που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα χωρίς κανένα όφελος. Έτσι
προχωρήσαμε σε ασφαλιστικά μέτρα και παρά τις απόπειρες που έχουν γίνει η χωματερή δεν έχει ξανανοίξει. Η ουσιαστική μας πρόταση είναι να δοθεί βάρος στην ανακύκλωση ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων.
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Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών
αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως Νέα Αιρετή Αρχή έχουμε από την πρώτη μέρα της
ανάληψης των καθηκόντων μας θέσει ως
στόχο την μετατροπή της Περιφέρειας μας
σε Περιφέρεια της Αειφορίας.
Από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην προσπάθεια αυτή είναι το θέμα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων. Για το θέμα αυτό έχουμε επεξεργαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο που
επιλύει οριστικά την σημερινή απαράδεκτη
κατάσταση. Το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Πέτρο Τατούλη στην διυπουργική επιτροπή
για τα στερεά απόβλητα.
Στα πλαίσια αυτού
του εγκεκριμένου σχεδίου και αμέσως μετά την
από 01/07/2011 μεταφορά της αρμοδιότητας
για τις τεχνικές υπηρεσίες (που είναι απαραίτητες
για τη διεξαγωγή διαγωΤου
νισμού) από την ΑποκεΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.
ντρωμένη Διοίκηση στην
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Αιρετή Περιφέρεια, προχωρήσαμε στην δημοσίΑντιπεριφερειάρχη
ευση της προκαταρκτικής
Πελοποννήσου
προκήρυξης στη επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα στην ανοιχτή διαβούλευση με τους
πολίτες της Πελοποννήσου, όπως κάνουμε για όλα τα σημαντικά θέματα. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα δεδομένα της διαβούλευσης θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή
στην προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων για χρονικό διάστημα περίπου 25 ετών.
Η διαχείριση αυτή εντάσσεται στη γενική
στόχευση και δέσμευσή μας να καταστεί η
Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια της
Αειφορίας και θα βασίζεται στις ακόλουθες
4 αρχές:
•
Αυστηρή τήρηση της Ευρωπαϊκής
και Εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των ρύπων
•
Ελαχιστοποίηση του κόστους για
τους πολίτες
•
Δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και
οικονομικού οφέλους
•
Ελαχιστοποίηση του υπολείμματος
που θα οδηγείται σε ταφή
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), αλλά και σε όλες τις σχετικές
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει
και την προσωρινή επίλυση του προβλήματος κατά τη μεταβατική περίοδο, έως δηλαδή την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
διάθεσης, ώστε να απαλλαγούν οι πολίτες
από την απαράδεκτη σημερινή κατάσταση.
Ο διαγωνισμό είναι πραγματικά ανοικτός
σε όλους και οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν όποια δοκιμασμένη με

επιτυχία και περιβαλλοντικά αποδεκτή τεχνική και τεχνολογική λύση επιθυμούν, εφόσον βέβαια τηρούνται αυστηρά όλες οι απαιτήσεις του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ και της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου,
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα παρουσιάσουν
το δικό τους ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο που θα πρέπει να επιτυγχάνει όλους
τους σχετικούς στόχους του αναθεωρημένου
ΠΕΣΔΑ και των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε.
Επειδή το θέμα της ανακύκλωσης είναι
πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να κάνουν ιδιαίτερη
αναφορά στην επίτευξη των στόχων για την
αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και την εκτεταμένη ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις
επιλογές και να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος και την τυχόν όχληση, δίνουμε τη δυνατότητα στους υποψήφιους επενδυτές να
διαθέσουν ιδιωτικούς κατάλληλους χώρους
για την ανάπτυξη των υποδομών.
Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση.
Στόχος αυτής ήταν να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση των όρων και να προσδιοριστούν
με ακρίβεια οι υποχρεώσεις των υποψηφίων
επενδυτών και του δημοσίου. Στον δικτυακό
τόπο της Περιφέρειας έχουν αναρτηθεί όλα
τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία,
καθώς και οι προτάσεις και οι προβληματισμοί που έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί.
Στον ίδιο δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι
μπορούσαν να υποβάλλουν παρατηρήσεις
και προτάσεις έως την 10η Οκτωβρίου 2011,
ώστε να αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο επόμενο δηλαδή στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που τοποθετείται χρονικά στο τέλος
του Οκτωβρίου.
Επίσης έχει δοθεί η δυνατότητα στους
υποψήφιους επενδυτές να συμπληρώνουν
on-line (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά
στη χώρα μας και αποτελεί άλλη μια καινοτομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου) την
Προδιαγνωστική Έρευνα Αγοράς, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι προτάσεις τους και
οι ίδιοι οι επενδυτές να προετοιμαστούν καλύτερα για την τελική τους πρόταση. ( http://
www.ppel.gov.gr/MKT_sounding/ )
Το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων προβλέπεται να υλοποιηθεί
μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως δηλαδή υλοποιείται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αμείβεται
για την ποσότητα των απορριμμάτων που
θα διαχειρίζεται, τόσο στην προσωρινή όσο
και στην οριστική λύση, εφόσον όμως τηρεί
απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις του που
θα απορρέουν από τη σύμβαση και την περιβαλλοντική νομοθεσία και εφόσον επιτυγχάνει τους στόχους του ΠΕΣΔΑ και των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο
θα διασφαλιστούν απόλυτα οι Πολίτες της
Πελοποννήσου και για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων τους αλλά και για το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών από τους ιδιώτες
επενδυτές προς αυτούς.

ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
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«Στα δύσκολα αξίζαμε καλύτερους»

Απραξία και αδυναμία καταλογίζει στον δήμαρχο Αν. Παπακυριάκο ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Ν. Λέκκας
Με επιστολή του προς την
εφημερίδα μας ο δημοτικός
σύμβουλος του δήμου ΒέλουΒόχας Νίκος Λέκκας καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζει η διοίκηση του
δήμου τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα στην επιστολή του
ο κ. Λέκκας αναφέρει:

Ο κύκλος του ΚΔΑΥ

Εδώ χτυπά η καρδιά της ανακύκλωσης
Τι είναι το ΚΔΑΥ

Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) είναι εγκαταστάσεις όπου με
συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ανάμικτα
μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες
υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή
στην πηγή και ακολούθως πραγματοποιείται αναβάθμιση και δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών. Τα δευτερογενή υλικά
που εξάγονται από ένα ΚΔΑΥ είναι περισσότερο εμπορεύσιμα (καθαρά) απ’ ότι εάν τα
υλικά αυτά επροωθούντο απ’ ευθείας στην
αγορά, λόγω της πρόσθετης διαλογής – συσκευασίας. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι
προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία για
την ανακύκλωση των υλικών. Αυτή τελικά
η παράμετρος αποτελεί και το μεγαλύτερο
όφελος των ΚΔΑΥ.
Στην περιοχή μας λειτουργεί ΚΔΑΥ της
εταιρείας ECORAP στην περιοχή Κοκορέτσα στο Μπολάτι. Οι ιδιοκτήτες Δημήτρης
και Παναγιώτης Ραψωματιώτης αναφέρθηκαν στα μεγαλύτερα προβλήματα που συνάντησαν τόσο για την έναρξη της λειτουργίας,
όσο και τώρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου.

«Ένα ζωτικό για τη λειτουργία του Κέντρου ζήτημα είναι ο όγκος των απορριμμάτων που φτάνει για διαλογή», λέει ο Δημήτρης Ραψωματιώτης, «ενώ ξεκινήσαμε το
καλοκαίρι ικανοποιητικά με αποκορύφωμα
τον Αύγουστο να φτάσουμε στους 30 τόνους
απορριμμάτων κατά μέσο όρο την ημέρα,
τώρα το φθινόπωρο έχουμε πέσει κάτω από
20 τόνους την ημέρα. Κι αυτό αποτελεί πρόβλημα για την επιβίωση του Κέντρου.
Από το είδος των υλικών που φτάνουν
εδώ διαπιστώνουμε το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και γνώσης των δημοτών για την
ανακύκλωση. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις
που βρίσκουμε υλικά διαχωρισμένα σωστά
(πλυμένα, καθαρισμένα και ξεχωριστά) αλλά
έχει τύχει πολλές φορές να έρθει και το 50%
του φορτίου μόνο σκουπίδι».

Τα προβλήματα

«Από τα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίσαμε, ακόμη και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου ήταν η έλλειψη ενημέρωσης. Αυτό μάλιστα μας κόστισε πολύτιμο χρόνο αφού οι τοπικές κοινωνίες -υποκινούμενες από παράγοντες που στο
πλάνο τους είχαν μόνο τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες- ήταν αρνητικές στη λειτουργία
του Κέντρου, αγνοώντας τα πλεονεκτήματα
που αυτό θα συνεπαγόταν.
Ο συνδυασμός παραπληφόρησης κι έλλειψης ενημέρωσης για το ΚΔΑΥ, δημιούργησε φόβους και φοβίες στην τοπική κοινωνία
σε σημείο που ειπώθηκαν απίστευτα πράγματα, όπως ότι η μυρωδιά από το Κέντρο θα
καταστρέψει τουριστικά το Βραχάτι, κι άλλα
τερατώδη που φυσικά δεν ισχύουν!
Η λειτουργία του Κέντρου διέψευσε όλους
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αυτούς που επιθυμούσαν να μην ξεκινήσει να δουλεύει η
ανακύκλωση στο Μπολάτι. Μυρωδιά δεν υπάρχει ούτε έξω
από το Κέντρο πόσο μάλλον στο Βραχάτι!
Το μόνο πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν η μεγάλη καθυστέρηση -τριάμισι χρόνια- στην έναρξη λειτουργίας, τόσος
χαμένος χρόνος για την περιοχή μας».

Η ανάγκη της ενημέρωσης

«Ό,τι πιο αναγκαίο στην παρούσα φάση είναι πρώτα η οργάνωση από τους δήμους και μετά η ενημέρωση», τονίζει ο
Δημήτρης Ραψωματιώτης.
«Είχε γίνει μία καμπάνια ενημέρωσης πριν από 3,5 χρόνια
αλλά τότε το Κέντρο δεν λειτουργούσε και έτσι ο κόσμος ατόνισε και δεν πήρε στα σοβαρό το κομμάτι της ανακύκλωσης.
Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί», υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Ραψωματιώτης.
«Εμείς σαν επιχείρηση», συνεχίζει ο Δημήτρης Ραψωματιώτης, «έχουμε τη διάθεση να είμαστε πολύ ενεργοί στο κομμάτι της ενημέρωσης. Αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κάθε δήμο ότι θα μπορεί να
οργανώσει και να ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία συλλογής των υλικών ανακύκλωσης. Αν δεν υπάρξει δέσμευση σ’
αυτό το κομμάτι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, θα γίνει ζημιά».
«Εμείς προχωρήσαμε με κάποιους ανθρώπους και δημιουργήσαμε μια Α.Μ.Κ.Ε. την Οικολογική Κίνηση Κορινθίας,
με σκοπό να είναι ένας φορέας που θα αναλάβει το κομμάτι
της ενημέρωσης και της πληροφόρησης.
Έχουμε ήδη αγοράσει εξοπλισμό για να μπορούμε σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες κλπ, να οργανώνουμε εκδηλώσεις και δρώμενα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για την ανακύκλωση. Να υπάρχει μία διάρκεια σ’
αυτό. Να γίνει μία συντονισμένη ενημέρωση από εκπαιδευμένους ανθρώπους ώστε ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί και
να λειτουργήσει στην καθημερινότητα του με γνώμονα την
ανακύκλωση. Σκοπός μας είναι να γίνουμε σημείο αναφοράς
στο νομό μας για την Ανακύκλωση».

«Η διαχείριση απορριμμάτων από τη σημερινή δημοτική
αρχή, αποδεικνύει ότι στα δύσκολα αξίζαμε καλύτερους.
Γεγονός πρώτο: Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, με
απόλυτα αδιαφανείς διαδικασίες, πριν από τρεις μήνες «διερευνούσε» τη δυνατότητα εγκατάστασης δεματοποιητή στην
έδρα του Δήμου μας στο Ζευγολατιό. Αποτέλεσμα, η καθολική άρνηση των κατοίκων να
υλοποιήσουν το κλείσιμο της
χωματερής, σύμφωνα και με
την υπάρχουσα δικαστική απόφαση.
Ερώτημα: Πού είναι η αυτοδιοίκηση της αλληλεγγύης από
τον υπόλοιπο νομό, που έταξε
λαγούς με πετραχήλια αν φέρουμε το δεματοποιητή; Έχουμε δήμαρχο να τους θυμίσει ότι
ο πρώην δήμος Βόχας, με δήμαρχο τον Λιούντρη, ήταν παρών όταν είχαν πρόβλημα; Να
τους θυμίσει ότι όλη η Κορινθία φέρνει τα ανακυκλώσιμα
στο Δήμο μας, στο ΚΔΑΥ Μπολατίου; Να τους θυμίσει τα δικά
τους οφέλη και τα δικά μας περιβαλλοντικά προβλήματα;
Γεγονός δεύτερο: Ο ΧΥΤΑ
Κιάτου αρνείται να δεχθεί τα
απορρίμματα.
Ερώτημα: Έχουμε δημοτική
αρχή να κινηθεί άμεσα, νομικά, με ασφαλιστικά μέτρα, εναντίον της αυθαιρεσίας; Έχουμε
δήμαρχο να θυμίζει ότι ο ΧΥΤΑ

Κιάτου φτιάχτηκε με επίμονη
δουλειά από τους δημάρχους
Λαμπρόπουλο και Γιαννόπουλο για την εξυπηρέτηση Κιάτου
και Βέλου; Τα δικαιώματα του
πρώην δήμου Βέλου δεν κληρονομούνται
στο τωρινό
δήμο μας; Ο
πρώην δήμος
Φενεού τί κάνει τα απορρίμματα; Δεν
κληρονομεί ο
δήμος Φενεού τα δικαιώΤου
ματα του δήΝΙΚΟΥ ΛΕΚΚΑ
μου Κιάτου,
Επικεφαλής της μείζ.
όπως πρέπει
αντιπολίτευσης
να συμβεί και
Βέλου-Βόχας
με το τωρινό
δήμο μας;
Γεγονός τρίτο: Η οριστική και μόνιμη διαχείριση των
απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
Ερώτημα: Γιατί στο δημοτικό συμβούλιο δεν έχουμε ποτέ
συζητήσει την οικονομοτεχνική – χωροταξική και περιβαλλοντική μελέτη; Ποια έγγραφα
του δημάρχου προς τη περιφέρεια -και αντίστροφα- δρομολογούν αυτή τη κατεύθυνση; Μήπως η δημοτική αρχή αρκείται
στις δωρεάν θεατρικές παραστάσεις από την περιφέρεια,
όπως οι ιθαγενείς με τα καθρεφτάκια;
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι η δημοτική μας ομάδα
πάντα προσπαθεί να κάνει δημιουργική και δίκαιη αντιπολίτευση, ωφέλιμη για το νέο
Δήμο που εμείς πιστεύουμε.
Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ευκαιρία για μικροπολιτική, αλλά αποδεικνύει ότι στα δύσκολα ο νέος μας
δήμος χρειάζεται τους καλλίτερους. Και δεν τους έχει».

Σχόλιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Σήμερα με την καπιταλιστική
κρίση, το αντικείμενο διαχείρισης
και επεξεργασίας των απορριμμάτων προσφέρει σημαντική διέξοδο για κερδοφόρες επενδύσεις στα
υπερσυσσωρευμένα κέρδη του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου. Από
την άλλη, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όπως και της Ν.Δ. προχωράει
σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για την διευκόλυνση του κεφαλαίου. Η «πίτα» είναι πολύ μεγάλη και ήδη δημιουργήθηκαν τα
πρώτα επιχειρηματικά λόμπι: α) ο
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» που ποντάρει στη
μαζική καύση, β) το «ΣΕΒΙΑΝ»
που προωθεί τη βιολογική ξήρανση και γ) το λόμπι «ανακύκλωση-

κομποστοποίηση» που τυγχάνει τη
στήριξη Μ.Κ.Ο.
• Η «ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» καλεί
τους εργαζόμενους του Δήμου
σ’ ένα μέτωπο μαζί με τους φτωχούς μεσαίους αγρότες και ΕΒΕ,
τη νεολαία να παλέψουμε:
• Να δώσουμε βάρος στην πρόληψη της παραγωγής των απορριμμάτων
• Ανακύκλωση με διαλογή στην
πηγή (μέταλλα – χαρτί)
• Επεξεργασία των μη προδιαλεγμένων αποβλήτων που θα οδηγούνται σε χώρους ασφαλούς
υγειονομικής ταφής αποβλήτων
(ΧΥΤΑ)
• Ορθολογική και ασφαλή αποκο-

μιδή από τον Δήμο μας με σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομή
και κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
• Ουσιαστική αποκατάσταση όλων
των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
• Καθορισμός διαχρονικών εθνικών στόχων ανάλογα με τις ενδεχόμενες εξελίξεις στις τεχνολογίες επεξεργασίας.
• Κριτήρια καταλληλότητας σε
κάθε περιφέρεια και σύνταξη
χαρτιών αποκλεισμού. Βασικός
υπαίτιος της εύρεσης χώρων είναι η πολιτική γης των μέχρι
τώρα κυβερνήσεων με την καταπάτηση – οικοπεδοποίηση – ξε-

πούλημα στο κεφάλαιο δημόσιας γης.
• Ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό
και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού περιβαλλοντικού ελέγχου.
Η εσωτερική σύγκρουση των λόμπι και η προσπάθεια επηρεασμού
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με μοναδικό στόχο το κέρδος,
καθυστερούν χρόνια τώρα τη λύση
του προβλήματος. Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τους δημότες σε οργανωμένη αντίσταση και πάλη γιατί πιστεύουμε ότι το οργανωμένο
ανασυνταγμένο λαϊκό κίνημα μπορεί και θα βάλει τη σφραγίδα του
και στη λύση αυτού του οξυμένου

προβλήματος σε όφελος της λαϊκής
οικογένειας.

ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ

Η εφημερίδα «Καθημερινή» της
23.1.11 έγραφε ότι: «ο τομέας των
απορριμμάτων αποτελεί στρατηγική επιλογή και πρέπει να γίνουν
επενδύσεις 8 δις στην επεξεργασία
απορριμμάτων».
Αν σκεφτεί κανείς ότι τα προβλεπόμενα έσοδα των ΟΤΑ από
τα ανταποδοτικά το 2011 υπολογίζονται σε 1 δις 100 εκατομμύρια μέσα από τους λογαριασμούς
της ΔΕΗ και, από την άλλη, ότι η
επίσημα εμφανιζόμενη συμμετοχή
των ιδιωτών στις επενδύσεις είναι

25% (με γνωστή
την τακτική των
υπερτιμολογήσεων και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο κρατικός
προϋπολογισμός)
καταλαβαίνει καΤου Σωτήρη
νείς ότι έχουν
Παπαγεωργίου
έτοιμα για φάγω- Δημοτικού Συμβούλου
μα 21,5 δις ευρώ
Βέλου-Βόχας με τη
από το πρόγραμ«ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
μα ΕΣΠΑ, τα κονδύλια της Ε.Ε. και του προϋπολογισμού. Να γιατί, μειώνουν τους μισθούς και συντάξεις και αυξάνουν
τους φόρους στη λαϊκή οικογένεια
(Υγεία – Παιδεία, κλπ).
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Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Κομπόστ: Τι είναι
και πώς φτιάχνεται

χρυσοί κανόνες

Τι είναι;

Τι φροντίζουμε πριν πετάξουμε

• Τα φυτικά κατάλοιπα των κήπων και της
κουζίνας συνιστούν το 30% του όγκου
των σκουπιδιών που στέλνουμε στις χωματερές. Τα κατάλοιπα αυτά, επειδή περιέχουν υψηλό ποσοστό υγρασίας, δυσχεραίνουν την αποδοτικότητα των συστημάτων καύσεως. Με την κομποστοποίηση καταναλίσκεται λιγότερη ενέργεια
και για την αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά και για την καύση. Χρησιμοποιώντας το δικό μας κομπόστ περιορίζουμε τη συλλογή τύρφης, η οποία επιβαρύνει ευαίσθητα οικοσυστήματα και έχουμε
ένα ασύγκριτα ανώτερο προϊόν.
• Αποφεύγοντας τα ανόργανα υδατοδιαλυτά λιπάσματα, προστατεύουμε τον υδροφόρο ορίζοντα από τη ρύπανση και τις λίμνες και τις θάλασσες από το φαινόμενο
του ευτροφισμού.
• Μειώνει την κατανάλωση νερού διότι το
κομπόστ βελτιώνει την ικανότητα του
χώματος να συγκρατεί το νερό.
• Λιγότερα απορρίμματα σημαίνουν λιγότερα δημοτικά τέλη για την αποκομιδή
τους.
• Βελτιώνει τη σύσταση του χώματος. Χαλαρώνει το σμικτό αργιλώδες χώμα και έτσι
οι ρίζες εισχωρούν ευκολότερα στο έδαφος, ενώ βελτιώνει το αμμώδες έδαφος
αυξάνοντας την απορροφητικότητά του.

ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ή

ΘΗΣΑΥΡΟΣ;

ΤΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Αυτή η ιστορία με τα σκουπίδια μου θυμίζει το παραμύθι με το γεωργό
και τους τεμπέληδες γιους του: Πεθαίνοντας, τους είπε πως είχε κρύψει θησαυρό στο αμπέλι τους, αναγκάζοντας τους ακαμάτηδες να σκάβουν μέρα-νύχτα για να τον βρουν. Πάνω που είχαν απελπιστεί και πίστευαν πως ο θησαυρός ήταν άνθρακες διαπίστωσαν πως το αμπέλι
από το τόσο καλό σκάψιμο, είχε καρποφορήσει πλούσια με αποτέλεσμα να τους δώσει ...θησαυρό από την πώληση των καρπών του!
Έτσι και με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει θησαυρός
κρυμμένος και δεν είναι άλλος από την ποιότητα ζωής που θα κερδίσουμε όλοι -και για τους εαυτούς μας και για τις ερχόμενες γενιές- αν
μπούμε στον κόπο να «διδάξουμε» τους εαυτούς μας σωστή διαχείριση απορριμμάτων ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.
«Φέρε σε κάθε σπίτι ένα γουρούνι και 10 κότες και θα δεις που θα
πάνε τα σκουπίδια», μου είπε κάποιος όταν επιχείρησα να συζητήσω
μαζί του για τα σκουπίδια. Γουρούνι μπορεί να μην μπορούμε να συντηρήσουμε πλέον στα σπίτια μας, όμως έναν κάδο κομπόστ, μπορούμε να έχουμε όλοι. Κι αν ακόμη κι αυτό φαντάζει δύσκολο ας εξαντλήσουμε τις προσπάθειές μας στο σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων μέσα στο σπίτι μας για να γίνει η ανακύκλωση βίωμα και σε μας
στα παιδιά που μεγαλώνουμε.
Έχει υπολογιστεί πως με σωστή διαχείριση, μπορεί η κάθε οικογένεια
να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων της κατά 50-60%! Όπως και
τόσα άλλα πράγματα στις κοινωνίες μας έτσι κι αυτό κρέμεται από τα
δικά μας χέρια και δυστυχώς για όλους μας δεν έχει ανακαλυφθεί το
μαγικό ραβδί που λύνει τα προβλήματα μονομιάς! Έτσι λοιπόν, δεν μένει τίποτα άλλο για να «σωθούμε» παρά να ...σκάψουμε το αμπέλι
μας μέρα και νύχτα. Και να είστε σίγουροι πως αυτό το αμπέλι στο τέλος θα δώσει θησαυρό!

• Να είναι άδειες οι συσκευασίες από τροφές και υγρά και να τις ξεπλύνουμε ώστε
να μην έχουν υπολείμματα τροφών.
• Να τσακίζουμε τις χαρτόκουτες για να μην
πιάνουν όλο το χώρο.
• Όταν υπάρχει χώρος, να ρίχνουμε χύμα
τις συσκευασίες και όχι μέσα σε σφιχτοδεμένες σακούλες.
• Να διαχωρίζουμε μόνοι μας το χαρτί από
το πλαστικό.
• Να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια
για να εξοικονομούμε χώρο.
• ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πετάμε σπασμένα γυαλιά, γιατί η διαλογή γίνεται στο χέρι και
είναι επικίνδυνο για τους εργάτες.

Μαθήματα χορού από
την «Τερψιχόρη»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων «Τερψιχόρη» οργανώνει
τμήματα εκμάθησης χορών. Συγκεκριμένα δέχεται εγγραφές
γιατα παρακάτω τμήματα χορού:
Κλασικό (Μπαλέτο), Ελληνικούς
παραδοσιακούς λαϊκούς, ευρωπαϊκούς, λάτιν, αργεντίνικο ταγκό και για πρώτη φορά στην
Κόρινθο τμήμα Flamenco! Δασκάλα στο συγκεκριμένο τμήμα
θα είναι η Κατερίνα Βούλγαρη.
Μάλιστα την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα χορού
του Κάτω Άσσου σεμινάριο γνωριμίας.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τι δεν ανακυκλώνουμε
• Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε είδους
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές,
ελαστικά, μέταλλα, ρούχα, παπούτσια,
πλαστικά δοχεία από λάδια αυτοκινήτων
ή από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά,
στρώματα, παλιά έπιπλα, την παλιά δερμάτινη τσάντα, τα οργανικά υπολείμματα των τροφών, τα κλαδιά από τα δέντρα.
• τις βιοδιασπώμενες σακούλες.
• τα μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και σκισμένες σελίδες (όχι γιατί δεν ανακυκλώνονται, αλλά επειδή δεν έχει μεριμνήσει η
ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους).
• Αποτσίγαρα από έτοιμα ή από στριφτά
τσιγάρα.
• Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και
χαρτομάντιλα.
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Εκδηλώσεις

του καλού ανακυκλωτή

Το κομπόστ είναι μερικώς αποσυντεθειμένη οργανική ύλη. Προέρχεται από τα φυτικά υπολείμματα του κήπου και της κουζίνας μας τα οποία η ίδια η φύση μετατρέπει
σε ένα πλούσιο φυτόχωμα που χρησιμεύει για λίπασμα και βελτιωτικό του εδάφους.
Είναι αγνό, καθαρό και φυσικό.

Γιατί είναι ωφέλιμη;

Γνώμη

6974 42.66.10,
6974 87.65.11,
6972 90.70.50,
6976 82.32.29

Παραστάσεις για παιδιά
στο Θέατρο Περιγιαλίου
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
του Ο.Σαίξπηρ (για παιδιά)
Νεανική Πειραματική
Σκηνή Θεάτρου
Περιγιαλίου
Παραστάσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα έναρξη 6.30 μ.μ.

Οι Αστροναύτες και ο Μαμάγκρρρ
στον πλανήτη Άρη!!
(κουκλοθέατρο)
Ομάδα “Τελεία.”
Παραστάσεις
ΣΑΒΒΑΤΟ 5-12-19-26
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ.

"Το Τάβλι" του Δ. Κεχαΐδη
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ.
Κυριακή 06 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου
Η Νέα Διάπλαση έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί μία από τις πιο πετυχημένες φετινές Αθηναικές παραστάσεις. "Το Τάβλι" του Δ. Κεχαϊδη.
Δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Νίκος Ορφανός και ο Κώστας
Κάππας, δίνουν ξανά πνοή στους «φτωχοδιάβολους» ταβλαδόρους του νεοελληνικού ονείρου, τον Φώντα και τον Κόλλια.
Σε μια ανεξάρτητη δική τους παραγωγή, αναλαμβάνουν οι ίδιοι
τη σκηνοθεσία και προσφέρουν για τους φίλους της "Νέας Διάπλασης στη δική μας αυλή" δύο μοναδικές παραστάσεις μετά τις
απόλυτα επιτυχημένες εμφανίσεις τους σε μια από τις ελάχιστες
παλιές αυλές της Αθήνας σε ένα σπίτι εκατό ετών στου Ψυρρή.
«"Το Τάβλι" καυτηριάζει τη νοοτροπία του νεοέλληνα που είναι
ίδια, απαράλλαχτη και "θανατηφόρα" ώς τις μέρες μας. Καταδεικνύει την πηγή των προβλημάτων μας, τον λόγο που έχουμε χρεοκοπήσει ως άνθρωποι πρωτίστως κι έπειτα ως χώρα», μας λέει ο
Νίκος Ορφανός. «Οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας αναλώνονται να πετύχουν οπωσδήποτε μια ευμάρεια με τρόπο πλαστό, αεριτζίδικο» (Από την Ελευθεροτυπία της 29/6/11)

Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες:

6945 87.18.08 - 6974 60.80.79
Γενική είσοδος: 10 ευρώ.

Κώστας

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολογικό υλικό | Φωτισμός
Αγ. Μαρίνας 4, Βέλο Κορινθίας
τ.: 27420 34007, κ.: 6938 876266

ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ.: 27410 52185
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3 στα 3 για τον Παμβό!

ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
Ιστορικό σημείωμα

[Επιμέλεια: Γιώργος Βαρβιτσιώτης]
Η «Ελλάς Βέλου» φέρεται να έχει ιδρυθεί το 1928 ως αθλητικό
σωματείο στίβου.
Η πρώτη διάκριση του σωματείου δεν άργησε να έλθει, αφού το
έτος 1932, συμμετέχοντας στους Πανπελοποννησιακούς Αγώνες
Στίβου στην Καλαμάτα, κατέλαβε την 1η θέση.
Εντούτοις, καθοριστικός και ιδιαίτερα τιμητικός σταθμός της ιστορίας της «Ελλάς Βέλου» έμελλε να γίνει το έτος 1936. Και αυτό, διότι
τότε κλήθηκε από τον ΣΕΓΑΣ (σαν το μόνο σωματείο στίβου στην
Κορινθία) να μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα από το Δερβένι μέχρι
τους Αγ. Θεοδώρους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου,
όπου για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε ο θεσμός της μεταφοράς της
Ολυμπιακής φλόγας, πράγμα το οποίο επαναλαμβανόταν έως και το
έτος 1940.
Η ανέλιξη του σωματείου όμως, διακόπηκε άρδην τη δεκαετία
1940 – 1950, λόγω των αντίξοων πολεμικών συνθηκών. Μετά το
1951 άρχισε σιγά και ακροθιγώς η επαναδραστηριοποίηση του σωματείου.
Τότε, όμως, τη νεολαία της πόλης θα την προσελκύσει το ποδόσφαιρο, εντελώς ερασιτεχνικά και σε επίπεδο γειτονιάς ή συνοικίας.
Το έτος 1953, κάποιοι φίλαθλοι της τοπικής κοινωνίας του Βέλου,
κατόρθωσαν ν’ αναγνωρισθεί η «Ελλάς Βέλου» ως ποδοσφαιρικό σωματείο και έτσι αρχίζει να συμμετέχει στο Πρωτάθλημα της Β΄ Αργολιδοκορινθίας, για την αγωνιστική περίοδο 1953-1954.
Έκτοτε, συμμετέχει συνεχώς στο Πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας
μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 1961-1962 οπότε και ανέβηκε
στην Α΄ κατηγορία Κορινθίας. Τότε κατασκευάσθηκε και το ποδοσφαιρικό γήπεδο Βέλου.
Τα αθλητικό σωματείο της «Ελλάς Βέλου» συμμετέχει πλέον
ανελλιπώς στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Κορινθίας, μ’ εξαίρεση κάποιες αγωνιστικές περιόδους. Συγκεκριμένα:
Το 1967 η «Ελλάς Βέλου» αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια στην Α’
κατηγορία Κορινθίας, αλλά δεν συμμετέχει στους αγώνες μπαράζ για
την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία, αφού ανεστάλησαν τα πρωταθλήματα λόγω των γνωστών πολιτικών γεγονότων.
[Συνεχίζεται]
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Θριαμβευτικά ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στην Volley League η ομάδα του Βραχατίου
αφού με δύο νίκες εκτός και μία εντός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας

Ο

Παμβοχαϊκός έκανε ποδαρικό στην 1η Αγωνιστική, εναντίον του ΓΣ
Λαμίας, αντιμετωπίζοντας έναν Κορίνθιο τεχνικό της
Λαμίας τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Με πρωταγωνιστή τον
αμερικάνο Ντουσάρμ, γρήγορος
και αποτελεσματικός, σαν έτοιμος από καιρό νίκησε με σκορ
0-3 (23-25, 19-25, 29-31), μετά
από μια ιδιαίτερα καλή εμφάνιση, γεννώντας την προσδοκία
για μια θεαματική για τους φιλάθλους αθλητική σεζόν και πολλές
επιτυχίες για την Ομάδα. Κι αν
η «αρχή είναι το ήμισυ του παντός» τότε στο Χαλκιοπούλειο
Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας ο
Παμβοχαϊκός έκανε το πολυτιμότερο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Η έκπληξη
με τον Παναθηναϊκό

ώρες 15:50-17:30

Η πορεία της Ελλάδας Βέλου
στο πρωτάθλημα

Προπονητές

Μάζης Κυριάκος
(Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA B)
Κωσταγιώργος Σπυρίδων
(Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA B)
Κοσκολέτος Νικόλαος
(Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ)

Πληροφορίες:

Η Ελλάδα Βέλου μετά και την 7η αγωνιστική βρίσκεται στην 3η
θέση της βαθμολογίας πίσω από την Κλένια και τον ΠΑΟ Λουτράκι. Έχει πετύχει 6 νίκες: Με τον Ηρακλή Λεχαίου (3-0 εντός),
τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου (1-2 εκτός), τον Σολομό (3-1 εντός),
τον Παννεμεατικό (4-1 εντός), τον Αλμπαρτος (0-2 εκτός) και
τον Ολυμπιακό Λουτρακίου (3-1 εντός). Μετρά μία ήττα από τον
Σαρωνικό (3-0 εκτός) την 4η αγωνιστική. Έχει 18 βαθμούς
όσους και ο δεύτερος ΠΑΟ Λουτράκι, ο οποίος έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων (25-4) σε σχέση με την Ελλάδα (17-7). Την ερχόμενη αγωνιστική η ομάδα του Βέλου ταξιδεύει στο Δερβένι για
να αντιμετωπίσει τον Νέο Αστήρ Δερβενίου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Γνώμη

Μετά την επιτυχία να μαζέψει στις ακαδημίες
της πάνω από 70 παιδιά, η Ελλάς Βέλου σε
συνεργασία με την Liverpool F.C. και τη στήριξη του Δήμου Βέλου-Βόχας ξεκινά τη λειτουργία ποδοσφαιρικών τμημάτων κοριτσιών ηλικίας από 5-14 ετών.
Οι προπονήσεις γίνονται Τρίτη και Πέμπτη και

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

Στη δεύτερη αγωνιστική το
κατάμεστο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιώργος Τριαντάφυλλος»
έζησε ιστορικές στιγμές αφού ο
Παμβοχαϊκός σημείωσε μια μεγάλη νίκη εναντίον του Παναθηναϊκού, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού σε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα! Το
σκορ ήταν 3-2 (17-25, 25-22,
23-25, 25-17, 15-13) και όπως
είπε ο Προπονητής Νίκος Ζαλμάς: «Ζούμε ιστορικές στιγμές»!

Το 3 στα 3

Η 3η Αγωνιστική –ανήμερα
της εθνικής επετείου- έφερε και
πάλι νικήτρια –εκτός έδρας- την
ομάδα του Παμβοχαϊκού κόντρα
στην ΕΑ Πατρών με σκορ 0-3
(19-25, 23-25, 23-25). Η αναμέτρηση με την ομάδα της Πάτρας

■■ «Η καλή μέρα από πρωί φαίνεται» λέει ο λαός και στην περίπτωσή
του ο Παμβοχαϊκός την πρώτη αγωνιστική με την εκτός έδρας νίκη
του 3-2 επί της Λαμίας, έδειξε την ορμητική διάθεση με την οποία
ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Volley League.

κάθε άλλο παρά ντέρμπι ήταν
αφού οι αυστηρές απαιτήσεις
του Νίκου Ζαλμά, η στήριξη των
φιλάθλων που ακολούθησαν την
ομάδα στην αχαϊκή πρωτεύουσα, αλλά και η ισχυρή ικανότητα και θέληση των αθλητών, έφεραν την ομάδα αδιαφιλονίκητα
πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα της Α1.

Η συνέχεια

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στις
7 το απόγευμα, ο Παμβοχαϊκός
υποδέχεται στο «Γ. Τριαντάφυλλος» την ομάδα της Κηφισιάς,
η οποία προέρχεται από ήττα
εντός έδρας από το Φοίνικα Σύρου. Η ανάγκη της Κηφισιάς να
καλύψει το χαμένο έδαφος από
τη μία, η δυναμική και ο αέρας
της νίκης για την ομάδα του
Βραχατίου από την άλλη προοιωνίζουν ένα σπουδαίο παιχνίδι! Ας στηρίξουμε όλοι την ομάδα με την παρουσία μας κι ας
ευχηθούμε να συνεχίσει το σερί
των νικών της στο φετινό πρωτάθλημα!

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

οικονομικές τιμές

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΤΗΛ. 6974 380296

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας

τηλ. 27410 50385, fax: 27410 50386, κιν.: 6974 722281

■■ Κύματα ενθουσιασμού προκάλεσε η εντός έδρας νίκη με 3-2 επί του
Παναθηναϊκού. Το κατάμεστο κλειστό «Γ. Τριαντάφυλλος» έζησε
ιστορικές στιγμές και το πλήθος του κόσμου αποθέωσε την ομάδα
του Βραχατίου.

Βαθμολογία
1.Παμβοχαϊκός
2.Ηρακλής
3.Ολυμπιακός

8 (9-2)
5 (6-2)
4 (5-3)

4.Κηφισιά
5.Φοίνικας Σ.
6.ΠΑΟΚ
7.ΕΑΠ
8.Εθνικός Αλ.
9.Άρης
10.Παναθηναϊκός
11.Απόλλων Κ.
12.Λαμία
*Από 1 αγώνα έχουν
Φοίνικας, Λαμία, Άρης.

4 (5-4)
3 (3-1)
3 (5-5)
2 (3-5)
2 (4-5)
1 (2-3)
1 (3-6)
0 (0-6)
0 (0-3)

Επόμενη Αγωνιστική
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
Π.Α.Ο.Κ. - Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. - Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ
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ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη:
27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας: 27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα: 27410 51751

[Το κείμενο -ευγενική παραχώρηση του Αριστείδη Μπουλντά- αποτελεί τμήμα του
υπό έκδοση και επεξεργασία βιβλίου για την Ιστορία του Στίβου του Ζευγολατιού.
Επιμέλεια: Κώστας Σχοινοχωρίτης]

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή Ελένη
27410 54004

τραπέζια
ι
π
Ε ντισφαίρισ
η
Α

Σκυταλοδρομίες

Βόχας

Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Βόχας ιδρύθηκε το 2009 στο Ζευγολατιό από μία ομάδα κατοίκων που βλέποντας την αγάπη και το ενδιαφέρον πολλών παιδιών για το Άθλημα του Πινγκ-Πονγκ αποφάσισαν την ίδρυση της ομάδας και την αναγνώριση της από την Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης {Ε.Φ.Ο.Επ.Α.}
Μετά από πολλές προσπάθειες και με την βοήθεια του Δήμου Βόχας {Ενοικίαση Αίθουσας πρώην Κιν. ΑΜΟΡΕ } δημιουργήσαμε έναν
χώρο με 10 τραπέζια Ολυμπιακών προδιαγραφών καθώς και πολλά
βοηθητικά όργανα άθλησης, προσλάβαμε τέσσερις προπονητές [Ντανιέλ Τσιόγκας-Τ. Δασκαλόπουλο-Τ. Λέκκα Ελ. Αμπατζή] και έτσι
σήμερα αθλούνται 40-45 παιδιά [με δελτία της ΕΦΟΕπΑ] ΟΛΑ του
Δήμου μας. Οι προσπάθειες μας δεν άργησαν να αποδώσουν καρπούς
και έτσι το 2010 η Ομοσπονδία μας βράβευσε ως η καλύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα στην ΕΛΛΑΔΑ, καθώς αρκετοί Αθλητές μας είναι
στην πρώτη δεκάδα της Πανελλήνιας κατάταξης στις κατηγορίες
Παίδων και Παμπαίδων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011
Στην Αγωνιστική Περίοδο 2010-11 η Επιτραπέζια Αντ/ση Βόχας συμμετείχε σε
όλους τους αγώνες που Διοργάνωσε η Ομοσπονδία Επιτ/ζιας Αντ/σης σε Ατομικό
η Ομαδικό επίπεδο καθώς και σε όλα τα αναγνωρισμένα από την Ομοσπονδία
Τουρνουάν και κατέκτησε τις παρακάτω Διακρίσεις.
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ (Β’ Εθν. Κατ.)
Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου
Πρωταθλήτρια Ελλάδος στην Β Εθνική
και Άνοδος στην Α2 Εθνική
Κυπελλούχος Πελοποννήσου
Τετάρτη κυπελλούχος Ελλάδας
ΝΕΩΝ (Ηλικία 18-21 ετών )
Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου
και Πρόκριση στους τελικούς Αγώνες
ΕΦΗΒΩΝ(Ηλικία 15-18 ετών )
Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου
και Πρόκριση στους τελικούς Αγώνες
ΠΑΙΔΩΝ (Ηλικία 12-15 ετών )
Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου
Τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ελλάδος - Χάλκινο Μετάλλιο
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Ηλικία 7-12 ετών )
Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου
Πρόκριση στους Τελικούς
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (Ηλικία 7-12 ετών )
Πρωταθλήτριες Πελοποννήσου. Πρόκριση
στους Τελικούς του Πανελ. Πρωτ/ματος

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
• ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00-14:00 & 17:30-20:30.
ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

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

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Κατηγορία Νέων: Πρωταθλητές Πελοποννήσου και προκρίσεις στους τελικούς.
Κατηγορία Εφήβων Πρωταθλητές Πελοποννήσου, προκρίσεις στους τελικούς.
Κατηγορία Παίδων: Πρωταθλητές Πελοποννήσου, Χάλκινο Μετάλλιο στους τελικούς Πανελλήνιους Αγώνες.
Κατηγορία Παμπαίδων Πρωταθλητές
Πελοποννήσου, προκρίσεις στους τελικούς αγώνες. Χάλκινο Μετάλλιο στους
τελικούς του Πανελληνίου Πρ/θλήματος
Διάφορες διακρίσεις στους αγώνες πήραν
οι αθλητές και αθλήτριες, Ντανιέλ Τσιόγκας- Ανασ. Δασκαλόπουλος,- Κων. Μαδέσης ,-Χρησ. Βασιλείου Νικ. Σιάχος-Νικ.
Σωτηρίου –Πετ. Σιαπκαράς-Μιχ. Καλλήρης –Παν. Αθανασόπουλος –Κωσ. , Νικ.&,
Βασ. Κορδαλής –Τασ.& Ανδ. ΠαμβουξόγλουΘεμ. Γκιόνης - Αχ. Δασκαλοπούλου –Νίκη Κατσαούνια Αγ. Σιάχου Αγ.
Μπάρτζη Κων. Μπραχάλια
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άγγελος Σιαπκαρας
Γεν. Γραμματέας Χρήστος Θερμός

ΒΟΧΑΪΚΟ
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262
  
ΒΕΛΟ
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.: 27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.: 27420 33488
ΚΡΗΝΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚΟΚΚΩΝΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα 27420 32262
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ.

27410 51824

Περιφερειακά
Ιατρεία
ΒΕΛΟ
ΒΡΑΧΑΤΙ
ΒΟΧΑΪΚΟ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΣΤΙΜΑΓΚΑ

τηλ.: 27420 32298
τηλ.: 27410 55298
τηλ.: 27410 55605
τηλ.: 27410 54360
τηλ.: 27410 52111
τηλ: 27420 61230

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δώστε τις μικρές αγγελίες στο
τηλέφωνο 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail:
gnomipoliton@yahoo.gr και
θα δημοσιευτούν ΔΩΡΕΑΝ!

Δήμος Βέλου-Βόχας
- Τηλεφωνικό κέντρο:
2741360500
- Γραφείο Δημάρχου:
2741360507
- Πρωτόκολλο
2741360517
- Δημοτολόγια
2741360524
- Θέματα Αλλοδαπών 2741360506
- Θέματα Προσωπικού 2741050255
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741360507
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741360507
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας]2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο
2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού
2741050255
ΚΕΠ Βέλου
2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου
2742035310
Ελληνική Αστυνομία
- Α.Τ. Κορίνθου:
27410 81111
- Α.Τ. Βραχατίου:
27410 51111
- Άμεση Δράση:
100
Λιμενικό Σώμα
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212
Πυροσβεστική Υπηρεσία:
199
Αγορανομία Βραχατίου: 27410 56269
Νοσοκομείο Κορίνθου: 27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166
Βλάβες Δ.Ε.Η.:
1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου:
27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού:
27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου:
27420 32208
Ταξί Ζευγολατίου:
27410 54386
Ταξί Βραχατίου:
27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας:
27410 75425
ΚΤΕΛ Βραχατίου:
27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:
27410 54533

ειδικοσ γενικησ ιατρικησ
κατοχοσ τιτλου α.τ.l.s.
(eπειγουσασ τραυματολογιασ) παν.νοσ.ριου πατρων

αποφ. πανεπιστημιου αθηνων
εξειδ. στο l.m.t. hospital λονδινου

ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜ
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ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

τηλ.: 27420 33347
κιν.: 6944 558600

MSc Κλινικής Ψυχολογίας
MSc Κλινικής Νευροψυχολογίας

Εκπ/θείσα & Μετεκπ/θείσα στη Μεγάλη Βρετανία

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων - Εφήβων
Συμβουλευτική Ζεύγους - Οικογένειας
Κλεισθένους 35, 1ος όροφος
Κιάτο Κορινθίας, 20200

τηλ. 27420 22794
Κιν.: 6945 614 786

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

iωαννησ η.
αμπου-ζολωφ

βελο κορινθιασ

Μάθετε σκάκι κοντά στους πρωταθλητές
Πρόσφατα στην περιοχή μας ιδρύθηκε σκακιστικός σύλλογος με την παραπάνω
επωνυμία που έχει τους παρακάτω στόχους:
-Την εκμάθηση του κάθε ενδιαφερόμενο που είναι ηλικίας άνω των 6 ετών
-Τη στελέχωση της ομάδας με νέους σκακιστές οι οποίοι θα προέρχονται από τις
Ακαδημίες της.
-Τη συμμετοχή της ομάδας σε όλες τις περιφερειακές και πανελλήνιες διασυλλογικές διοργανώσεις.
-Την ενημέρωση και υποστήριξη των αθλούμενων για τη συμμετοχή τους σε όλες
τους επίσημους ατομικούς αγώνες.
-Τη διοργάνωση σπουδαίων σκακιστικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων στην
περιοχή.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις Ακαδημίες του συλλόγου. Οι προπονητές μας είναι έμπειροι και καταξιωμένοι προπονητές που έχουν διατελέσει και κορυφαίοι αθλητές. Με μεθοδική δουλειά δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μας να μάθουν σωστό σκάκι, να εκμεταλλευτούν όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το
όμορφο αυτό πνευματικό παιχνίδι και να αναδειχτούν τα ταλέντα και οι μελλοντικοί πρωταθλητές.

Λίγα λόγια για το σκάκι

Το σκάκι δεν είναι απλά ένα πνευματικό παιχνίδι. Είναι ταυτόχρονα άθλημα που
δίκαια θεωρείται εκφραστής του πνευματικού αθλητισμού. Είναι ίσως το μοναδικό που δε στηρίζεται στην τύχη παρά μόνο στην ικανότητα και την εξυπνάδα. Είναι άθλημα αναγνωρισμένο από την Ολυμπιακή Επιτροπή και αναμένεται σύντομα να ενταχθεί στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα. Το σκάκι αναπτύσσει:
- Την κριτική σκέψη αφού χρειάζεται παρατήρηση, συγκριτική ικανότητα, ιεράρχηση, ανάλυση και επαλήθευση.
- Τη μνήμη.
- Τη λογικο-μαθηματική σκέψη.
- Την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
- Τη δημιουργική φαντασία.
- Αυξάνει τη διάρκεια συγκέντρωσης – αυτοσυγκέντρωσης.
Η έδρα του σωματείου βρίσκεται στον ισόγειο χώρο επί της οδού Αγίας Μαρίνας 116Α στο Βέλο Κορινθίας ακριβώς απέναντι από το πρώην Δημαρχείο. Τα μαθήματα ξεκίνησαν και προς το παρόν παραδίδονται κάθε Κυριακή
11πμ–3μμ σε δύο διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας. Καλούμε όλα τα
παιδιά της περιοχής να πλαισιώσουν το σύλλογο, να μάθουν κοντά μας σκάκι και
για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κ. Αντώνη Μπέλλο τηλ: 6977079007, κ. Μαρία Πετσετίδη τηλ: 6974858312
και κ. Γιάννη Συμεωνίδη τηλ: 6972552229. Το e-mail του συλλόγου είναι:
korinthiachess@gmail.com

Κων/νος Ιωαν.
Μπαλαφούτης
Ωτορινολαρυγγολόγος &
Χειρουργός
Κεφαλής & Τραχήλου
Τ. Ιατρός ΩΡΛ κλινικής «Ασκληπιείου» Βούλας
& 401 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείου Αθηνών

Κλεισθένους 66, Κιάτο, 20200
τηλ. 27420 26510
κιν.: 6977 617217

εργαστηριο γενικησ προσθετικησ

Παναγιώτης Κανέλλος
Περιάνδρου 7 (εντός στοάς)
Κιάτο Κορινθίας
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Χρήσιμα Νέα

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Από το 1996 που ιδρύθηκε ο Α.Γ.Σ «Άπις» Ζευγολατιού,
καλλιεργήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα
σκυταλοδρομίας. Εκείνη την εποχή τέτοιες ομάδες στη σκυταλοδρομία διέθεταν μόνο οι μεγάλοι σύλλογοι, εκ των
οποίων όποιος είχε καλή ομάδα στις σκυτάλες θεωρούνταν
ότι ήταν σε πλεονεκτικότερη και περίοπτη θέση έναντι των
υπολοίπων συλλόγων.
Με στόχο αυτό, δηλαδή τη δημιουργία δυνατής ομάδας
στις σκυτάλες προκειμένου να αναβαθμιστεί και η θέση και
η αξία του «Άπις», συμφώνησαν και οι προπονητές
του Συλλόγου που ήταν
τότε οι Παναγιώτης Σκούπας και Μπάμπης Πάτρας.
Κοινή πεποίθηση όλων,
προπονητών και διοίκησης,
ήταν ότι γνώριζαν εξαρχής
για τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, εάν βεβαίως λάβει κανείς υπόψη
του τις δύσκολες συνθήκες
που επικρατούσαν στον
στίβο της επαρχίας και της
περιφέρειας.
Παρόλαυτά
όμως έχοντας ως στόχο την
είσοδο του Α.Γ.Σ Άπις στο
Club των Μεγάλων Συλλόγων, επέμειναν στο να
φτιαχτεί ομάδα στις σκυταλοδρομίες.
Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς όλοι οι Σύλλογοι έβγαζαν
καλούς αθλητές με διάκριση στο αγώνισμά τους. Σκυτάλες
όμως διέθεταν μόνο οι μεγάλοι «επαγγελματικοί» σύλλογοι.
Επομένως ποιά προοπτική και δυναμική θα μπορούσε να
έχει ένας μικρός επαρχιακός αθλητικός γυμναστικός σύλλογος όπως ο Άπις Ζευγολατιού, εάν δε διέθετε και αυτός δικές
του σκυτάλες;
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Ελλάδα εκείνη την εποχή
παρουσίαζε πληθώρα καλών 100άρηδων, σε σημείο που χαρακτηρίζονταν από όλους ως «Μικρές ΗΠΑ», αλλά δυστυχώς δε μπόρεσε ποτέ να φτιάξει καλή ομάδα στις σκυτάλες.
Μόλις τέθηκε η ιδέα προς εφαρμογή για δημιουργία ομάδας στις σκυτάλες, μεταφέρθηκε αρχικά η έδρα των προπονήσεων του Συλλόγου στην Κόρινθο, όπου μόλις είχε φτιαχτεί το καινούργιο Ταρτάν, το οποίο και ήταν το καλύτερο
στην Ελλάδα για προπόνηση. Το αθλητικό στάδιο της Κορίνθου το είχαν κάνει έδρα για προπονήσεις οι αθλητές Κατερίνα Θάνου, Κώστας Κεντέρης, Xάρης Παπαδιάς (παγκόσμιος πρωταθλητής στον κλειστό στίβο), Χοίδης (100άρης),
Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Ολυμπιονίκης 100μ – 200μ, μετέπειτα προπονητής της Φανής Χαλκιά). Η επαφή μαζί τους
έπαιξε σημαντικό ρόλο για τον Σύλλογο και τους αθλητές
μας.
[Συνεχίζεται]

Γνώμη

τηλ. 27420 27090

Γιάννης
Διδασκάλου
Ιατρός
Ειδικός ΓενικήςΟικογενειακής Ιατρικής

Ιατρείο: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ Κορινθίας
Τηλ.: 27410 88709
κιν.: 6974 197103
e-mail: jds@freemail.gr

Όταν μιλούν οι εικόνες
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Γνώμη

28η Οκτωβρίου 2011

Ο Χριστόφορος και η Ελπίδα με
την αθωότητα των παιδικών
τους ψυχών αποδίδουν φόρο
τιμής στους ήρωες, τους
αγνώστους και γενναίους
ήρωες του Έθνους μας.
Ζευγολατιό, 28/10/2011

Τα νιάτα παρελαύνουν αγέρωχα,
περήφανα, πιστά στα όνειρά τους. Εξάλλου
έτσι είναι τα νιάτα και γι’ αυτό αποτελούν
τη μοναδική ελπίδα του Έθνους μας.
Ζευγολατιό, 28/10/2011

Αφορμές
και αφορισμοί
ο καλοκαίρι που μας πέρασε μια
Σουηδέζα δημοσιογράφος, η Κάισα
Έκις Έκμαν, ήρθε στη χώρα μας, κατέγραψε τις εμπειρίες της κι όταν γύρισε στην Πατρίδα της έγραψε ένα άρθρο με τον τίτλο «Είναι δύσκολο να είσαι Έλληνας». Ήταν ένα άρθρο αλληλεγγύης και συμπάθειας προς τον ελληνικό λαό, ένα άρθρο τόσο διαφορετικό από όλα αυτά που δημοσιεύονται
τους τελευταίους μήνες στον ευρωπαϊκό, κυρίως, τύπο.
Η Σουηδέζα δημοσιογράφος ένιωσε
για την Ελλάδα και τους Έλληνες μια
αλληλεγγύη που κανείς Έλληνας σήμερα δεν νιώθει για τους ομοεθνείς του.
Σαν παρατηρητής στάθηκε έξω από το
πεδίο της μάχης και κοίταξε τον αλλη-

στο επομενο φυλλο

ΠΟΛΙΤΩΝ

λοσπαραγμό, την αγανάκτηση και το
θυμό των ανθρώπων. Κι έτσι μπόρεσε
να αντιληφθεί την τραγική διάσταση
των καταστάσεων. Οι Έλληνες τους τελευταίους μήνες ψάχνουμε στον διπλανό μας να βρούμε τον ένοχο για το κατάντημά μας. Φταίει ο δημόσιος υπάλληλος, φταίει ο ελεύθερος επαγγελματίας, φταίει ο δημόσιος λειτουργός, φταίει ο εισοδηματίας, φταίει ο αγρότης…
Γενικόλογες κουβέντες που περιλαμβάνουν το σύνολο των επαγγελματιών, το
σύνολο των υπαλλήλων, όλο το γενικό
σύνολο πλην ημών.
Είναι πράγματι δύσκολο να είσαι Έλληνας αυτήν την εποχή. Όχι μόνο για
το βάρος των φορολογικών μέτρων, την
ανεργία, την απαξία του κράτους και
την αγανάκτηση των πολιτών. Είναι δύσκολο γιατί ο κάθε Έλληνας είναι μόνος
του… Χαμένος στους προβληματισμούς
και τις έννοιες της επόμενης μέρας, χαμένος στα κατηγορώ και τις τύψεις ενός
όχι και τόσο ένδοξου παρελθόντος.

Κι όμως το ένδοξο παρελθόν είναι
εδώ. Κι όταν ξημερώνει μια μέρα σαν
την 28η Οκτωβρίου, εκείνο το παρελθόν ξυπνά κι αναζητά ψυχές για να ριζώσει. Μα πάνω από όλα αναζητά ενότητα, αλληλεγγύη, συμπαράσταση και
συμπαράταξη σε νέους κοινούς αγώνες.
Άλλωστε το μυστικό του ελληνικού
θαύματος πάντα κρυβόταν στην ενότητα, στην γροθιά που αποτελούσαν
όλοι οι Έλληνες μαζί. Από τις γυναίκες της Πίνδου και τους γενναίους άνδρες στα βουνά της Ηπείρου ας πάρουμε εκείνο που χρειαζόμαστε ως αντίδοτο στη σημερινή δύσκολη συγκυρία
που διαβαίνουμε: Οι δαίμονες που πρέπει να ξορκίσουμε δεν είναι δίπλα μας.
Είναι μέσα μας. Αν δώσουμε τα χέρια,
αν ενώσουμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας για ένα καλύτερο μέλλον είναι σίγουρο ότι αυτό το μέλλον θα γίνει πραγματικότητα και μάλιστα πολύ
σύντομα…

• ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

• ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΕΣ» ΑΛΗΘΕΙΕΣ...

