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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3Συζήτηση
3
για τα
σκουπίδια στο Δ.Σ.

33 Παρέμβαση Μπούρα για διαφορετικές χρεώσεις τ.μ. μεταξύ των Δ.Ε. Βέλου και Βόχας
n σελ. 2-3

ΘΕΜΑ

Ετήσια λαϊκή
Συνέλευση
στη Στιμάγκα
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
παρουσία της Δημοτικής Αρχής

n σελ. 4

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3Κύπελλο
3
καράτε στο
κλειστό του Βέλου
33 Παραίτηση βόμβα του Δ.Σ.
της Ελλάδας Βέλου ως διαμαρτυρία για τη διαιτησία
n σελ. 12-14

Εκλογές επιμελητηρίου
κορινθιασ

Στην κάλπη
με την ελπίδα

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο Κιάτο και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στην Κόρινθο,
οι επαγγελματίες του νομού Κορινθίας προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν το
Δ.Σ. του Επιμελητηρίου που πιστεύουν ότι σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
θα μπορέσει να βρει τις διεξόδους και να δώσει τις ευκαιρίες, αλλά και να στηρίξει
αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας.
ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ: Γιάννης Χρυσικόπουλος, Ανδρέας Σιάχος, Φώτης Σίδερης, Γιάννης
Ρεντούλης, Δημήτρης Κωλέττος και ο Δημήτρης Ραψωματιώτης, όλοι υποψήφιοι από την περιοχή ΒέλουΒόχας. Επίσης παρουσιάζουμε συνοπτικά τις διακηρύξεις των τριών υποψηφίων συνδυασμών.

n σελ. 7-10

Εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;
...Βλέπω τους Στρατοδίκες
να καίνε σαν κεριά, στο μεγάλο
τραπέζι της Αναστάσεως.
Βλέπω τους Χωροφυλάκους
να προσφέρουν το αίμα τους,
θυσία στην καθαρότητα των ουρανών.
Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών.
Βλέπω τις κανονιοφόρους
τού Έρωτα.
Και των αρχαίων Κυβερνη-

τών τα έργα πληρώνοντας η
Χτίσις, θα φρίξει. Ταραχή θα
πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την
πίεση τη μεγάλη τού ήλιου.
Αλλά πριν, ιδού θα στενάξουν
οι νέοι και το αίμα τους αναίτια θα γεράσει. Κουρεμένοι
κατάδικοι θα χτυπήσουν την
καραβάνα τους πάνω στα κάγκελα. Και θα αδειάσουν όλα
τα εργοστάσια, και μετά πάλι
με την επίταξη θα γεμίσουν,
για να βγάλουνε όνειρα συντηρημένα σε κουτιά μυριάδες,
και χιλιάδων λογιών εμφια-

λωμένη φύση. Και θα ‘ρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα
μέσα στη γάζα. Και θα ‘χει καθένας τα λίγα γραμμάρια της
ευτυχίας. Και θα ‘ναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία
ερείπια.
Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο Ποιητής, την υγεία της καταιγίδας από τ’ ανοιχτά στήθη του
αδειάζοντας, θα γυρίσει για να
σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια. Και τον πρώτο λόγο του ο
στερνός των ανθρώπων θα πει,

ν’ αψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι
θα λατρέψει τη γυναίκα και θα
την πλαγιάσει πάνου στα χόρτα
καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, και
θα σπείρουνε γενεές στους αιώνες των αιώνων !
Απόσπασμα από
το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (Ανάγνωσμα έκτο Προφητικόν) του
Οδυσσέα Ελύτη.
Περισσότερο επίκαιρο
παρά ποτέ, δε νομίζετε;

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Το θέμα των απορριμμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εκτεταμένη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης έγινε στο πρόσφατο δημοτικό
συμβούλιο για το θέμα των απορριμμάτων και τη διαχείρισή τους.
Ο Δήμαρχος κ. Αννίβας
Παπακυριάκος
ενημέρωσε το Δ.Σ. για
το θέμα των απορριμμάτων και είπε ότι ύστερα από την κατάθεση
ασφαλιστικών
μέτρων
του Δήμου μας εναντίον
της απόφασης του ΔΣ του ΧΥΤΑ Κιάτου σύμφωνα με την οποία σταμάτησαν να δέχονται τα οικιακά απορρίμματα του Δήμου το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή απόφαση σύμφωνα με
την οποία υποχρεώθηκε ο ΧΥΤΑ να δέχεται τα απορρίμματα έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτη θετική έκβαση για το
θέμα και τα συνεργεία του Δήμου προέβησαν στην περισυλλογή από όλη την
περιφέρεια του Δήμου.
Επίσης ανέφερε ότι έχει γίνει γνωστοποίηση του προβλήματος με αλλεπάλληλα έγγραφα στον Περιφερειάρχη
κο Τατούλη και στον Αντιπεριφερειάρχη κο Δέδε καθώς επίσης το θέμα τέθηκε και στην συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με τους παραπάνω στην Κόρινθο .Δυστυχώς λύση από την Περιφέρεια δεν έχει προταθεί.
Μίλησε επίσης για την καμπάνια
που έχει ξεκινήσει για την Ανακύκλωση στα Σχολεία με το Επιστημονικό
προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου και γίνεται πολύ καλή
δουλειά στον τομέα αυτό, και αρκετοί

γονείς μου έχουν εκφράσει ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από τα παιδιά.
Ήδη δόθηκε εντολή προμήθειας μικρών κάδων που θα δοθούν σε κάθε
οικία χωριστά με έναν κάδο για ανακύκλωση και έναν κάδο για τα λοιπά απορρίμματα. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό πιλοτικά από την Ευαγγελίστρια και το Ελληνοχώρι και θα επεκταθεί σε όλο τον Δήμο.

Το ΚΔΑΥ και η αλληλεγγύη
των ΟΤΑ
Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Λέκκας Νικόλαος υπογράμμισε ότι είναι ευχάριστο ως πρώτο βήμα
το γεγονός της εξέλιξης της υπόθεσης
των ασφαλιστικών μέτρων και πρέπει να ληφθεί υπόψιν για την εκδίκαση των ασφαλιστικών τη Δευτέρα ότι
όπως ο πρώην Δήμος Φενεού κληρονομεί το δικαίωμα να ρίχνει τα σκουπίδια του στο ΧΥΤΑ Κιάτου έτσι και ο
πρώην Δήμος Βόχας κληρονομεί το δικαίωμα του πρώην Δήμου Βέλου στη
χρήση του ΧΥΤΑ Κιάτου.
Επιπροσθέτως, τόνισε ότι στο ΚΔΑΥ
στο Μπολάτι που ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου μας έρχεται όλη η ανακύκλωση του Νομού Κορινθίας δηλαδή
όγκος που αφορά περίπου το 10% των
σκουπιδιών του Νομού. Με δεδομένο
ότι ο πρώην Δήμος Βόχας δεν υπερβαίνει το 10% των σκουπιδιών του Νομού, υπογράμμισε με έμφαση ότι αυτό

Πρότυπος αμπελώνας στην περιοχή του Βέλου
Σε σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του
Διευθυντή της Γεωργικής Σχολής ΑΧΕΠΑ, κ. Η. Ανδρικόπουλου, ανάμεσα στον
Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Δέδε, το
Δήμαρχο Βέλου–Βόχας, τον Πρόεδρο του
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», κ. Γκίκα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού, άνοιξε η ατζέντα αγροτικών θεμάτων της περιοχής μας
που αφορούν στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, στους στόχους για την
ενίσχυσή της, σε ειδικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής, αλλά και
στην αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου
που ανήκει στη σχολή ΑΧΕΠΑ, με σκοπό
να δημιουργηθούν υποδομές προς όφελος των αγροτών του Νομού μας.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δέσμευση
των παρευρισκομένων για μία συμφωνία

– πλαίσιο ανάμεσα στην Περιφερειακή
Ενότητα Κορινθίας, το Δήμο Βέλου – Βόχας και τη σχολή ΑΧΕΠΑ, για την ίδρυση
και λειτουργία ενός επισκέψιμου Πρότυπου Αμπελώνα στην περιοχή του Βέλου.
Ο νέος Αμπελώνας, έκτασης περίπου σαράντα στρεμμάτων, θα ενταχθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Γεωργικού
Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και για τη δημιουργία του θα συνεργαστεί η Γεωργική
Σχολή του Βέλου, με το νεοϊδρυθέν Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο Νεμέας. Στόχος πέραν των ερευνητικών δραστηριοτήτων, είναι ο Πρότυπος Αμπελώνας να
παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε νέους αγρότες και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διασύνδεσης της
λειτουργίας του με τις δράσεις όλων των
φορέων του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας και της Πελοποννήσου.

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

το επιχείρημα πρέπει να ειπωθεί με
«λίγο πιο δυνατή φωνή» και το όφελος
-και οικονομικό- που προκύπτει για το
σύνολο του νομού από τη λειτουργία
του ΚΔΑΥ πρέπει να απαιτήσουμε να
εξαργυρωθεί στα πλαίσια της αλληλεγγύης που θα πρέπει να υπάρχει στους
ΟΤΑ αλλά και της ανταποδοτικότητας.

Να δώσουμε τη λύση μόνοι μας
Την άποψη ότι πρέπει να γίνει ένα ειδικό συμβούλιο μόνο για το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων υποστήριξε ο κ. Νίκος Μπούρας εκφράζοντας την θέση ότι θα μπορούσαμε να
λύσουμε το πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο χωρίς να περιμένουμε λύσεις μόνο
από την Περιφέρεια.

Πίεση στην Περιφέρεια
Ο αρχηγός της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» κ. Σωτήρης
Παπαγεωργίου είπε για το θέμα των
σκουπιδιών ότι είναι το
πιο σοβαρό πρόβλημα
και ότι δεν είναι αισιόδοξος πως θα δοθεί λύση.
Ρώτησε μετ’ επιτάσεως αν ασκήθηκε
πίεση στην Περιφέρεια, ενώ μίλησε για
ανεξέλεγκτες χωματερές στο Σουληνάρι και απευθυνόμενος στον δήμαρχο
ζήτησε εξηγήσεις για το ότι φορτηγά
του δήμου πέταξαν σκουπίδια μέσα
στο πράσινο ανεξέλεγκτα.

33 Με ιδιαίτερη ένταση αναφέρθηκε ο ΝΙΚΟΣ
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ στο θέμα της καθαριότητας των
μικρο-φραγμάτων στην κοίτη του ποταμού Ζαπάντη. «Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ» θα
θυμούνται πώς πολλές φορές είχε φέρει το
ίδιο θέμα στο συμβούλιο επί δημαρχίας Γιώργου Λιούντρη, χωρίς ποτέ να εισακουστεί, με
αποτέλεσμα εδώ και πέντε χρόνια τα φράγματα αυτά που θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα για την άρδευση της περιοχής να παραμένουν άχρηστα.

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

www.mpitsakoubooks.gr
- Πάνω από 200.000 τίτλοι βιβλίων
- Αγορές όλο το 24ωρο
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Το χαράτσι της ΔΕΗ και οι αδικίες
Ο κ. ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, έθεσε το θέμα των χρεώσεων των τετραγωνικών μέτρων που βεβαιώνονται από το Δήμο για ηλεκτροδότηση στη
ΔΕΗ και ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους δύο πρώην Δήμους και θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα ενιαία. Για να καταδείξει τη διαφορά και την αδικία εις βάρος
των κατοίκων του πρώην δήμου Βόχας, έφερε το εξής παράδειγμα. Για μία οικοδομή με υπόγειο 100 τ.μ., ισόγειο
100 τ.μ. και όροφο 100 τ.μ. στο δήμο Βόχας χρεώνονται 100Χ3=300 τ.μ. ενώ στον πρώην δήμο Βέλου χρεώνεται μόνο η καλυπτόμενη επιφάνεια ήτοι 100 τ.μ.
Τώρα ειδικά με το χαράτσι της ΔΕΗ η αδικία είναι χειρότερη. «Οι δημότες μας» είπε «στο πρώην δήμο Βόχας θα τρελαθούν από τα νούμερα που θα τους έρθουν»!
Επίσης στον πρώην Δήμο Βόχας χρεώνονται όλα τα τετραγωνικά της οικοδομής -οι όροφοι και τα υπόγεια- κατά
τη διάρκεια χρήσης του εργοταξιακού ρεύματος ενώ στον
πρώην Δήμο Βέλου χρεώνονται μηδενικά τετραγωνικά! Ζήτησε από τον δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους
τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ισορροπίας.

3

Ο ΑΟΣΑΚ Οστην
ΑΧΕΠΑ
κ. ΝΙΚΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ζήτησε να δι-

ερευνηθεί η δυνατότητα στέγασης των
γραφείων του ΑΟΣΑΚ και η δωρεάν μετεγκατάστασή τους στην ΑΧΕΠΑ έτσι
ώστε να εξοικονομηθούν από τον ΑΟΣΑΚ τα έξοδα ενοικίων και να βρίσκονται πιο κοντά στους χρήστες του ΑΟΣΑΚ .
Ο Δήμαρχος απάντησε σχετικά με την ΑΧΕΠΑ ότι
είχε παρθεί απόφαση να κλείσει και έγινε μεγάλη προσπάθεια με τον κο Ηλία Ανδρικόπουλο, ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης και ο κ. Μπεγλίτης και ασκήθηκε πίεση να γίνει πρότυπος αμπελώνας -κάτι το οποίο
θα πραγματοποιηθεί- αποσοβώντας το κλείσιμό της.
Αρωγός στην πρόταση του κ. Λέκκα τοποθετήθηκε ο
κ. Περαχωρίτης και συμφώνησε στο θέμα της στέγασης του ΑΟΣΑΚ στην ΑΧΕΠΑ ενώ παράλληλα ρώτησε αν έχει γίνει έγγραφο του ΑΟΣΑΚ προς τον Δήμο
για καθαρισμό αυλάκων καθότι χάνεται πολύ νερό
στη θάλασσα το οποίο θα πρέπει να εγκιβωτιστεί και
να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Καραφωτιάς ο οποίος
είναι και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ ΑΟΣΑΚ πήρε
Ο δήμαρχος για το χαράτσι
το λόγο στη συνέχεια και είπε ότι ποσότητα
Ο Δήμαρχος κ. Παπακυριάκος στην
νερού πήγαινε πράγματι στη θάλασσα για
αρχή της τοποθέτησης του είχε αναΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
15-20 μέρες έως ότου αποκατασταθούν
φέρει για το θέμα της έκτακτης ειΕΠΑΡΚΕΙΑ έχει πλέον ο Δήοι βλάβες στις 2 διώρυγες που είχαν
σφοράς που έχει επιβληθεί και ειμος Βέλου Βόχας αφού έλαβε την πιγκρεμιστεί στα Ταρσινά και στο Βοσπράττεται από τη ΔΕΗ θα πρέστοποίηση της διαχειριστικής του επάρχαικό.
πει να προβούμε σε ένα ψήφικειας για   την υλοποίηση τεχνικών έρΤέλος ο Αντιδήμαρχος κος Μπεσμα προκειμένου η ΔΕΗ να δείγων, μελετών υπηρεσιών και προμηθεικιάρης ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει
ξει κοινωνική ευαισθησία και
ών, και αυτό «λύνει» ουσιαστικά τα χέρια της
έγγραφο του ΑΟΣΑΚ προς τον Δήμο
να μην κόβει το ρεύμα από ποδιοίκησης, καθώς διασφαλίζει την απορρόγια καθαρισμό αυλάκων.
λίτες που δεν έχουν πραγματική
φηση πόρων και την υλοποίηση έργων
δυνατότητα να πληρώσουν την
δημόσιου χαρακτήρα σύμφωνα με
εισφορά ,όμως δεν θα πρέπει να
τους κανόνες του Κοινοτιεμπλακούμε στην μη πληρωμή της
κού Δικαίου.
εισφοράς.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 27 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΔΩΡΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ
Έγγραφο του 1989 της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου σχετικά με 27 στρέμματα
στην παραλία Βέλου τα οποία
έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο
για πλαζ κατέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής
της ελάσσονος μειοψηφίας κ.

Νίκος Ραχανιώτης. Σημείωσε
ότι αξίζει το κόπο να μην χαθεί
αυτό το ακίνητο και δεδομένου
ότι θα εφαρμοστεί το Κτηματολόγιο καλό είναι να ξεκαθαριστεί ότι ανήκει στο δήμο, γιατί
όπως σημείωσε «έχει ανοίξει η
όρεξη αρκετών εκεί» προκειμέ-

νου να αξιοποιηθεί κατάλληλα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ απάντησε ότι η υπόθεση βρίσκεται στα
δικαστήρια με ιδιώτες που διεκδικούν κάποια στρέμματα
και δεν μπορούμε να κάνουμε
παρέμβαση μέχρι την οριστική
δικαστική λύση του θέματος.

Τα νέα του δήμου μας
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ΠΟΛΙΤΩΝ

Λαϊκή συνέλευση στη Στιμάγκα
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
παρουσία της Δημοτικής Αρχής

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας, κ. Παπακυριάκος Αννίβας,
καλωσόρισε 6 νέες εθελόντριες από την Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, και Πολωνία που ήρθαν να υποστηρίξουν την λειτουργία και την οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου μας μέσα από τη Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου. Οι εθελοντές θα φιλοξενηθούν για 6 μήνες στο δήμο μας μέσα από Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα και θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Βέλου, Βραχατίου και Ζευγολατιού και του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Βέλου- Βόχας.
Ο Δήμος Βέλου- Βόχας φιλοξενεί Ευρωπαίους εθελοντές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας μέσα από το
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «Νέα Γενιά σε ΔράσηΕθελοντισμός».
Η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση προωθεί τα προγράμματα που αφορούν στην
υποδοχή νέων εθελοντών από
χώρες της Ε.Ε., με σκοπό την
υποστήριξη των κοινωνικών
υπηρεσιών του Δήμου, αλλά
και την ανάπτυξη πολιτικών
ενάντια στο ρατσισμό και την
ξενοφοβία, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες και τα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους.
Την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα σε νέους του Δήμου απο16 έως 30 ετών να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα
προγράμματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 3
εβδομάδες έως 6 μήνες.

Νέοι
Ευρωπαίοι
εθελοντές
στον Δήμο
Βέλου- Βόχας

Ο Δήμος Βέλου - Βόχας καλεί όλους τους νέους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το “Γραφείο
Πληροφόρησης Νέων” του Δήμου μας.
Περισσότερες πληροφορίες : “Γραφείο Πληροφόρησης
Νέων Δ. Βέλου- Βόχας”, Ζευγολατιό Κορινθίας, Β. Γεωργίου και Γ. Βλάση.
Το γραφείο λειτουργεί Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή
και οι ώρες επισκέψεων είναι από 13.00 έως 17.00.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΗΛ.: 27410 52185

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση
στην Στιμάγκα την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, παρουσία του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου και των
αντιδημάρχων κ. Τρωγάδη, Παλυβού και Μπεκιάρη.
Ζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Στιμάγκα ενώ ο δήμαρχος στην εισήγησή
του μίλησε για τα δυσμενή οικονομικά δεδομένα του
δήμου και τις αδυναμίες που υπάρχουν για την υλοποίηση έργων υποσχόμενος ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Συζητήθηκε το θέμα της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης το οποίο είναι από αμίαντο και η δημοτική αρχή υποσχέθηκε ότι θα το εντάξει στο τεχνικό
πρόγραμμα του 2012. Επίσης, αναφέρθηκαν στο θέμα
της αγροτικής οδοποιίας και της αποκατάστασης των
οδών αφού οι Στιμαγκιώτες πληρώνουν ειδικό τέλος
οδοποιίας. Και για αυτό το ζήτημα η δημοτική αρχή
δεσμεύτηκε να υπάρξει μελέτη από τη νέα χρονιά.
Ο αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης ζήτησε να υπάρξει
ρύθμιση των οφειλών νερού και οδοποίιας ενώ τέλος
για το ζήτημα της διάθεσης των λυμάτων αποχέτευσης ο κ. Μπεκιάρης σημείωσε ότι θα υπάρξει αυτοκίνητο για τη μεταφορά τους εφόσον δημιουργηθεί Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης.

Ομιλίες στα σχολεία
για την ανακύκλωση
Ο Δήμος Βέλου Βόχας προκειμένου
να προωθήσει το θέμα της ανακύκλωσης έχει ή δη ξεκινήσει ομιλίες από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος
στα σχολεία, με στόχο τη σωστή ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και
την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους.
Το πρόγραμμα αφορά όλα τα
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
του Δήμου Βέλου Βόχας και στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι ομιλίες
έως τις 15 Ιανουαρίου 2012. Ο Αντιδήμαρ- χος κ. Κωνσταντίνος Παλυβός δήλωσε ιδιαίτερα
ευχαριστημένος από τη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών στις μέχρι τώρα ομιλίες. Τόνισε δε ότι πρέπει να
ευαισθητοποιηθούν όλοι με το θέμα της ανακύκλωσης
και ιδιαίτερα και τα παιδιά, αφού αυτοί είναι οι αυριανοί πολίτες του τόπου.

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ
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θέσεις και απόψεις
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ΠΟΛΙΤΩΝ

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

Ερωτηθείς τι έστιν ελπίς,
		
«εγρηγορότος», είπεν, «ενύπνιον».
(Όταν ρωτήθηκε τι είναι ελπίδα, είπε,
		
«το όνειρο ενός ξύπνιου»)

Διογένης Λαέρτιος

Η τέχνη του διοικείν είναι από τις πιο
δύσκολες και δυσχερείς, με εξοντωτικές
απαιτήσεις γι’ αυτόν που την ασκεί. Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου για την ιεροσύνη,
που προσιδιάζει όμως και για την διοίκηση: «Τέχνη των τεχνών και Επιστήμη των
επιστημών».
Ο Κάρολος Μοντεσκιέ (Γάλλος κοινωνιολόγος, 1689 – 1755) υποστηρίζει τα εξής:
«Εάν δεν είναι εύκολο να γίνει κανείς καλός διοικητής, είναι ίσως ακόμη πιο δύσκολο να παραμείνει τέτοιος». Δυστυχώς,
η ιστορία διδάσκει, ότι ο άνθρωπος περιβαλλόμενος με εξουσία ρέπει προς κατάχρηση αυτής. Η συνήθεια του διοικητή
να δίνει διαταγές είναι παράγοντας επικίνδυνος για την ηθική του υπόσταση.
Η περιφρόνηση προς τους διοικούμενους και η υπερτίμηση της προσωπικής αξίας κάνουν και τον καλύτερο άνθρωπο, τον πλέον ευφυή, ηθικό και ανιδιοτελή, τον πλέον γενναιόδωρο, αγνό να
κλονισθεί και ενδεχομένως να υποκύψει
στον πειρασμό να δηλητηριασθεί πνευματικά και ηθικά. Διότι η εξουσία ενεργεί
ωσάν δηλητήριο, το οποίο επενεργεί στερητικά επί της δικαιοσύνης και της λογικής του ατόμου. Αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση του εγωισμού να ζει καθημερινά
σε ένα περιβάλλον, όπου οι πάντες υπακούν και η κατάσταση αυτή προκαλεί ένα
είδος μέθης.
Έτσι βλέπουμε για παράδειγμα στην
τραγωδία του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος 627 – 628, να λέει ο Οιδίποδας, απευθυνόμενος στον Κρέοντα «Αρκτέον γε
όμως» (πρέπει να υπακούς) και αποκρινόμενος ο Κρέοντας λέει «ου τοι κακώς
γε άρχοντος» (όχι βέβαια εάν δεν κυβερνάς σωστά).
Για να υπάρχει σωστή και χρηστή διακυβέρνηση – διοίκηση, η Κοινωνία των
Πολιτών πρέπει να είναι υπεύθυνη και
ενημερωμένη για οτιδήποτε συμβαίνει

γύρω μας, όπως τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τα σκουπίδια στους δρόμους,
τα αδέσποτα ζώα, το κυκλοφοριακό, τους
αλλοδαπούς, την έλλειψη υποδομών, την
ανεξέλεγκτη χρήση του νερού, τη συμμετοχή στα κοινά και την ενεργό ψήφο κ.α.
Κάθε όμως εποχή και καθεμία κοινωνία έχουν ανάγκη από ειδικές αξίες. Οι
αξίες για να παραχθούν και να εφαρμοσθούν, έχουν ανάγκη από ειδικά πρόσωπα, που θα προωθήσουν την κοινή ανά-

Στην Ελλάδα των αρχαίων χρόνων, όταν οι πολίτες
ασκούσαν οι ίδιοι πολιτική και δεν την ανέθεταν σε εξ
επαγγέλματος πολιτικούς, το αποτέλεσμα ήταν ο Πολιτισμός.
γκη για ευημερία, πρόοδο και προκοπή.
Τα ειδικά αυτά πρόσωπα είναι οι Ηγέτες.
Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει
γύρω από τον Ηγέτη και το ανάλογο επιτελείο, ισχυρό και ικανό, με άποψη αλλά
και θέσεις για κάθε ζήτημα του δήμου.
Όσο και αν η μόρφωση του ειδικού αυτού προσώπου (=ηγέτη) και η επαγγελματική του ικανότητα είναι πλήρεις, είναι αδύνατο να γνωρίζει τα πάντα και να
καλύπτει όλες τις εξειδικεύσεις. Η επιδίωξη κάποιου να εκλεγεί σ’ ένα αξίωμα,
δεν πρέπει να είναι μια απλή επιθυμία,
όπου θα προσδοκά πώς χάρη σε αυτό το
αξίωμα θα αποκτήσει δόξα και πλούτη,
όπως συμβαίνει στις μέρες μας. Αντίθετα, θα πρέπει να διακρίνεται για τις αρετές του, τις πνευματικές, ηθικές και ανθρωπιστικές.
Η Διοίκηση, η διαχείριση των κοινών, είναι Υψηλή Τέχνη και Επιστήμη. Και όπως
κάθε επιστήμη, χρειάζεται κι αυτή το ειδικό της πρόσωπο να διαθέτει Ήθος, ευφυΐα,
αντίληψη, φαντασία, μεθοδικότητα, επιμέλεια και προσήλωση στον σκοπό, εξαιρετική ικανότητα, εγρήγορση και ζωντάνια.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Γνώση

Διεύθυνση Σπουδών:

Μαθηματικά:

Λούτας Γιάννης

ΜΕΘΟΔΙΚΟ 		Σίδερης Φώτης
Βέλο

27420
33933

Φυσική-Χημεία:

Μια προσωπικότητα απλή και ολοκληρωμένη,
που να χαρίζει μια απλή γοητεία με την συμπεριφορά του και να είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Δυστυχώς σήμερα, τα άτομα που ανέρχονται στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα, είναι άτομα χωρίς ηθικές αξίες, ηθικές αναστολές, χωρίς
οράματα, άτομα παντελώς ανίκανα που τα διακρίνει η τεμπελιά και που μοναδικός τους σκοπός είναι να θησαυρίσουν. Χαρακτηρίζονται
από ματαιοδοξία, αγάπη για αυτοπροβολή, γιατί έτσι μόνο γίνονται λαμπεροί στους ψηφοφό-

Λέκκας Νίκος

Βραχάτι
Ζευγολατιό

27410
55983

ρους, από τους οποίους θέλουν μόνο την ψήφο
τους.
Θα ήμουν ο τελευταίος που θα υποβάθμιζε τις
αδιαμφισβήτητες ανωτερότητες και ικανότητες,
εφόσον αυτές υπήρχαν πραγματικά σε άτομα,
στον χώρο της Πολιτικής. Όλα όμως γύρω από
την Πολιτική είναι μια φαρσοκωμωδία, ένα θέατρο κακοπαιγμένο.
Στην Ελλάδα των αρχαίων χρόνων, όταν οι
πολίτες ασκούσαν οι ίδιοι πολιτική και δεν την
ανέθεταν σε εξ επαγγέλματος πολιτικούς, το
αποτέλεσμα ήταν ο Πολιτισμός. Και ήταν τόσο
ριζωμένο μέσα στους Έλληνες εκείνης της εποχής αυτό το αίσθημα, ώστε υπήρξε και η λέξη
«άπολις», για να προσδιορίσει αυτόν που δεν
συμμετέχει στα κοινά, που δεν παίρνει μέρος
στις εκδηλώσεις που συναποφασίζονται συλλογικά από όλους. Γι’ αυτό και ο μεγάλος νομοθέτης Σόλων,με νόμο, όταν τον κάλεσαν οι Αθηναίοι να φτιάξει τους νόμους είπε:
«Ο Άπολις θα εξορίζεται».
Όταν λοιπόν εκλείψει ο τύπος αυτός ανθρώπου που λειτουργεί και συμπεριφέρεται ως
«άπολις», τότε θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και την
ηθική στις κοινωνικές μας σχέσεις, στην καθημερινότητά μας. Ο «άφιλος» τύπος ανθρώπου
προσεγγίζει τον «άπολις». Και αυτή η προσέγγιση καταλήγει στην ακόλουθη λογική σειρά:
ΆπολιςÞΑνέστιοςÞΑθέμιστοςÞΆφιλοςÞΑδίστακτοςÞΚαιροσκόπος και κλέφτης Ιδεών.
Γι’ αυτό και πρέπει σε κάθε μας μέτρο (απόφαση) να λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις
των αποφάσεών μας για τις επόμενες επτά γενιές (Great Law of the Iroquois Confederacy),
και να επιδιώκουμε σε κάθε περίπτωση όχι την
εφήμερη δόξα και το υλικό κέρδος, αλλά την ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ.

Γνώμη
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Εκλογές στο Επιμελητήριο
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, στο Κιάτο - Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στην Κόρινθο, πραγματοποιούνται
οι εκλογές του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Οι επαγγελματίες καλούνται να ψηφίσουν την παράταξη
εκείνη που πιστεύουν ότι θα εκφράσει καλύτερα τις ελπίδες, τους φόβους και τις ανησυχίες τους
για το μέλλον, που θα αγωνιστεί για την ανάκαμψη και τη δημιουργία ευκαιριών σ’ αυτό το σκληρό
και δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε. Σταχυολογούμε από τα προγράμματά τους και σας
παρουσιάζουμε:

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΨ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Οι αντίξοες συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία μαζί με την μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών αλλά και οι στρεβλώσεις στην λειτουργία της
αγοράς έχουν δημιουργήσει
ένα αρνητικό επενδυτικό τοπίο.
Οι επαγγελματίες όμως δεν
αντιμετωπίζουμε φοβικά ή
αμυντικά τις νέες συνθήκες
. Έχουμε εμπιστοσύνη στις
ικανότητες του επαγγελματία να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
, τη διεθνοποίηση της αγοράς
και την κοινωνία της πληροφορικής άμεσα και ευέλικτα.
Μέσα σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται χρειαζόμαστε ένα
Σύγχρονο Επιμελητήριο πρωταγωνιστή των εξελίξεων , αρωγό του κάθε επαγγελματία και
αποτελεσματικό σύμβουλο στις
παρεμβάσεις του προς την πολιτεία .
Στην αγορά διαμορφώνονται
καθημερινά συνθήκες που συνθλίβουν τις Μ.Μ.Ε. και η αντιμετώπισή τους είναι η προτεραιότητα μας.
- Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα
- Οι πολυχώροι που εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα
- Το παρεμπόριο που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις
- Ο αθέμιτος ανταγωνισμός που καθημερινά εντείνεται
- Η έλλειψη καθορισμού χρήσεων γης και εμπορικής πολεοδόμησης
- Τα δημοτικά τέλη που αυξάνονται χωρίς ανταποδοτικότητα.
- Το αντιαναπτυξιακό, χρηματοπιστωτικό σύστημα με ισχνές δανειοδοτήσεις και πανάκριβες υπηρεσίες.
- Το άδικο και ασταθές φορολογικό σύστημα που αφήνει περιθώρια διαφθοράς.
- Το σπάταλο και αναποτελεσματικό ασφαλιστικό μας σύστημα που
έχει φέρει ανασφάλεια σε όλους τους ασφαλισμένους .
- Η εγκληματικότητα και διαφθορά που γιγαντώθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Πρέπει να ξεχάσουμε τα επιμελητήρια όπως τα γνωρίσαμε καθηλωμένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και ας διεκδικήσουμε
για να αναδείξουμε τα επιμελητήρια θεσμό και μοχλό ανάπτυξης με
κέντρο βάρους τον επαγγελματία και τα προβλήματα του.
Αυτό το επιμελητήριο οραματιζόμαστε και για αυτό το επιμελητήριο θα αγωνιστούμε.

Ένα επιμελητήριο
στα χέρια
των Κορινθίων
και όχι
της οικονομικής
ελίτ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[...] Ο συνδυασμός μας έχει
σχεδιάσει συζητώντας με
πολλούς από εσάς την προοπτική για τις επιχειρήσεις
στα επόμενα χρόνια. Μέσα
στην θύελλα της κρίσης
έχουμε δρομολογήσει :
1. Την ίδρυση και λειτουργία 2 επιχειρηματικών πάρκων στο νομό Κορινθίας που
θα φέρουν 2000 νέες θέσεις
εργασίας.
2. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων.
3. Λειτουργία της σχολής του
επιχειρηματία και πιστοποίηση των επαγγελματιών.
4. Δημιουργία δωρεάν ιστοσελίδας σε 1000 κορινθιακές
επιχειρήσεις με το πρόγραμμα
ψηφιακής σύγκλισης
5. Συμμετοχή σε εκθέσεις για
την προβολή των τοπικών προϊόντων και τη συμμετοχή στο
κίνημα καταναλώνουμε ότι
παράγουμε .
6.Επιμόρφωση σε κάθε κλάδο
μελών μας
Στόχος μας δεν είναι απλά να
κερδίσουμε την πλειοψηφία
στο Δ.Σ., αλλά μέσα από αυτήν
να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις.
Καλούμε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που συμφωνούν με τις
απόψεις μας, να συμπαραταχθούν μαζί μας για ένα Δ.Σ.
- Χωρίς κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις και παρεμβάσεις
- Σύγχρονο σε πρόσωπα, ιδέες και πρακτικές
- Ανοιχτό σε όλους με διαφάνεια και ανιδιοτέλεια
- Στην υπηρεσία των μελών του
- Ανταποδοτικό στην νοοτροπία και τις μεθόδους του
- Διεκδικητικό για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα των κρατικών οργάνων
- Σταθερά τοποθετημένο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
- Οργανωμένο σε νέες βάσεις και αποτελεσματικό
- Με παρουσία και επεξεργασμένες θέσεις, εγκεκριμένες έγκαιρα
από το Δ.Σ στα επίκαιρα οικονομικά θέματα
- Αντιπροσωπευτικό για όλες τις επαγγελματικές ομάδες και γεωγραφικά τμήματα του νομού
- Συμπαραστάτη και Σύμβουλο σε θέματα επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ
- Με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και την αρχή της πλειοψηφίας όταν η ομοφωνία δεν είναι δυνατή
- Στηριγμένο στην ομαδική εργασία και τη συλλογική δράση ,χωρίς στεγανά.

Για ένα Δ.Σ.
στο Επιμελητήριο
σταθερά
τοποθετημένο στην
ανάπτυξη
της τοπικής
οικονομίας

Εκλογές στο επιμελητήριο
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Να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες και τις ευκαιρίες

Δ

ιατηρώ σε συνεργασία
με τον Βαγγέλη Χρυσικόπουλο
επιχείρηση
βιβλιοχαρτοπωλείου στο Βέλο.
Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό <<Εργο
και προοπτική>> του Β. Νανόπουλου, βλέποντας το έργο που
έχει επιτελέσει και πιστεύοντας
ότι στην επόμενη θητεία θα έρθει ακόμη πιο κοντά στα μέλη
του Επιμελητηρίου.
Είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει όπως και στην πρώτη του θητεία, χωρίς αποκλεισμούς, κατορθώνοντας να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες αλλά και στις ευκαιρίες που
δημιουργούνται.
Από την πλευρά μου έχω σκο-

πό να μεταφέρω τις απόψεις, τα
προβλήματα και τα ερωτήματα
των συναδέλφων, προσπαθώντας να βοηθήσω στην βελτίωση της επαφής του επιμελητηρίου με τα μέλη του.
Τα προβλήματα του εμπορίου
της περιοχής μας είναι σύνθετα
και χρειάζονται εκτεταμένη συζήτηση.
Επιγραμματικά να αναφέρω
την έλλειψη ρευστότητας, την
γενικότερη ανασφάλεια που
επικρατεί, την γειτνίαση με την
Αθήνα, την παρουσία μεγάλων
ξένων επιχειρήσεων.
Όμως αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες πρέπει να
σκεφθούμε ότι η εξυπηρέτηση

Ο

ι αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
στην οικονομία μαζί με την μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών αλλά και οι στρεβλώσεις στην λειτουργία της αγοράς έχουν δημιουργήσει ένα
αρνητικό επενδυτικό τοπίο.
Μέσα σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται χρειαζόμαστε ένα Σύγχρονο Επιμελητήριο πρωταγωνιστή των εξελίξεων , αρωγό του κάθε επαγγελματία
και αποτελεσματικό σύμβουλο στις
παρεμβάσεις του προς την πολιτεία .
Πρέπει να ξεχάσουμε τα επιμελητήρια όπως τα γνωρίσαμε καθηλωμένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας
και ας διεκδικήσουμε για να αναδείξουμε τα επιμελητήρια θεσμό και μοχλό ανάπτυξης με κέντρο βάρους τον
επαγγελματία και τα προβλήματα του.
Η Κορινθιακή ανάπτυξη με επικεφαλής τον Βλάση Μπισμπίκη , είναι
ένας συνδυασμός ενωτικός, ανεξάρτητος και προοδευτικός με όραμα για
τον επαγγελματία, βιοτέχνη και έμποΓράφει ο
ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ρο του νομού μας.
Βασικός μας στόχος είναι να ενώΥποψήφιος στο
σουμε τις δυνάμεις μας , ώστε να καΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ θορίσουμε το μέλλον μας και το μέλΜε το συνδυασμό λον των παιδιών μας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αυτό το επιμελητήριο οραματιζόμε υποψ. πρόεδρο τον μαστε και για αυτό το επιμελητήριο
ΒΛΑΣΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ θα αγωνιστούμε.

Βασικός μας
στόχος να
ενώσουμε τις
δυνάμεις μας

Με θετική ψυχολογία
Είμαι από το Βέλο και διατηρώ καφενείο - ουζερί.
Νομίζω πως πρέπει να
ιδρύσουμε τουριστικό τμήμα στο επιμελητήριο αναγνωρίζοντας τον τουριστικό χαρακτήρα και τη σημασία των επιχειρήσεων εστίασης-αναψυχής.

Γράφει ο

ΚΩΛΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Υποψ. στο ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με το συνδυασμό
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
με υποψ. πρόεδρο τον
ΒΛΑΣΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ

και ο σεβασμός προς τους πελάτες μας είναι τα βασικά στοιχεία
που θα κάνουν την διαφορά. Να
συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε να συμπεριφέρονται και σε
μας όταν λειτουργούμε ως καταναλωτές.
Περισσότερη
ενημέρωση
για το πρόγραμμα του συνδυασμού θα βρείτε στην ιστοσελίδα
info@ergokeprooptiki.gr όπου
βεβαίως μπορείτε να θέσετε τις
απόψεις και τα ερωτήματά σας.
Πιστεύω ότι στις εκλογές 3-4
Δεκεμβρίου θα υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή, σε μια
προσπάθεια να ενισχύσουμε
τον συλλογικό μας φορέα, ώστε
να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο.

Γράφει ο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ
Υποψήφιος στο
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Με το συνδυασμό
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
με υποψ. πρόεδρο τον
ΒΛΑΣΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ

Σ
Γράφει ο

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος στο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Με το συνδυασμό
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
με υποψ. πρόεδρο τον
ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ

αζί με όλους τους επαγγελματίες,
μπορούμε να αλλάξουμε το Επιμελητήριο Κορινθίας προς όφελος

όλων μας.
Δεσμευόμαστε απέναντι στον κάθε επαγγελματία να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για
μία κοινωνία που παραθέτει το Εμείς αντί του
Εγώ.
Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, η ψήφος μας μπορεί να αλλάξει κατεστημένα ετών
να αναδείξει τον πραγματικό ρόλο του Επιμελητηρίου απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση.
Να πάψει πλέον το Επιμελητήριο Κορινθίας να είναι το κτίριο στην οδό Ερμού όπου
πρέπει να δίνουμε υποχρεωτικά συνδρομή 40
ευρώ το έτος και να γίνει ο ουσιαστικός βοηθός και υποστηρικτής του επαγγελματία.

Γιατί πρέπει να φύγει
Γιατί: είναι ‘ιδιοκτήτης’ της ‘Επιχειρηματικής Επικοινωνίας’, κάνει
προσωπική κατάληψη όλων των σελίδων.
Γιατί: τον πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας έπρεπε να τον αφήσει
εκτός ψηφοδελτίου του για ευνόητους λόγους.
Γιατί: δεν εκχωρεί αίθουσα διαβουλεύσεων στο κτίριο του επιμελητηρίου στην μειοψηφία.
Γιατί: θεωρεί ότι η ψήφος του εστιάτορα είναι υποδεέστερος του βιοτέχνη.
Γιατί : λέει πολλά ψέματα, χωρίς να
κοκκινίζει
Γιατί: είναι αλάνθαστος, προαποφασίζει μόνος του για τα θέματα, δεν
τα διαβουλεύεται.
Γιατί: δημιουργεί τμήματα των 200
ατόμων «Τμήμα Μεταφορών» μαγειρεύοντας της εκλογές
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Γράφει ο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ

Μέλος του Δ.Σ.
Γιατί: αρέσκεται σε προε- του Επιμελητηρίου
κλογικά τερΥποψήφιος στο
τίπια, έργων,
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
κατασκευών
Με το συνδυασμό
και εκπτώΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
σεων των ειμε υποψ. πρόεδρο τον
σφορών.
ΒΛΑΣΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
Γιατί:
παρακολουθεί
που πίνεις τον
καφέ σου και με ποιο συζητάς.
Γιατί: ευαγγελίζεται την ανάπτυξη
αγνοώντας την παραγωγή.
Γιατί: προτιμώνται απ’ ευθείας οι
κολλητοί του σε αναθέσεις έργων
και προγραμμάτων.
Γιατί: ξοδεύει όχι από δικά του.
Γιατί: δεν είναι επιχειρηματίας.
Γιατί: είναι υπάλληλος με ανεπτυγμένες στο έπακρο τις δημόσιες σχέσεις.

άββατο απόγευμα, μια βδομάδα
πριν τις εκλογές του Επιμελητηρίου,
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011 και
αντί να μελετώ καταλόγους, εκλογικούς ή
να προσπαθώ να επικοινωνήσω με φίλους
επιχειρηματίες, να τους ζητήσω τη στήριξη
τους, αποφάσισα να πάω στην Ευρωστίνη
και συγκεκριμένα στο χωριό Πύργο, να παρακολουθήσω το «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο»
με μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ»…
Η εισήγηση του αγαπητού μου φίλου,
ομιλητή Σπύρου Καχριμάνη και οι πρώτες τοποθετήσεις των παρευρισκομένων,
μου ξύπνησαν έντονες στιγμές και με έκαναν να τοποθετηθώ, κάνοντας μια αναδρομή της τελευταίας 15ετίας.
Θυμήθηκα πρώτα, 14 χρόνια πριν, όταν
για πρώτη φορά είχα εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Κορινθίας που είχα κάνει μια γραπτή εισήγηση και ζητούσα από τα μέλη του Δ.Σ να
εγκρίνουν την δημιουργία μόνιμης ειδικής επιτροπής στο Επιμελητήριο με συμμετοχή αγροτών, εκπροσώπων τους από
Αγροτικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμούς,
Γεωπόνων, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εμπόρων που πουλούν
εφόδια στους αγρότες και εμπόρων που μεταποιούν ή διακινούν τα αγροτικά προϊόντα, θεωρώντας ότι πρέπει να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε το συγκριτικό μας
πλεονέκτημα, ως Νομός, με τον μοναδικό
τρόπο, την συνεργασία.
Θυμήθηκα, ένα δυο χρόνια αργότερα,
όταν πρωτοστάτησα και δημιουργήσαμε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΝΩΠΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε μια προσπάθεια ισχυροποίησης της παρουσίας μας στο εξωτερικό, που όμως θεωρήθηκε από ορισμένους, ως ενέργεια ενάντια στους αγρότες.
Ήταν εποχή που όλοι νομίζαμε ότι
κρατάμε στα χέρια μας χρυσάφι και
ότι και να κάνουμε, θα μας παρακαλάνε να
τους το πουλάμε.
Όταν άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα
σύννεφα για τη σουλτανίνα, το 2004 και
με μια πρωτοβουλία κάποιων, συναντη-

θήκαμε ορισμένοι εξαγωμαστε ένα μηδενικό, ο
γείς φρούτων να συζητήσουκαθένας μας, όλοι μαζί
με κάποιας μορφής συνεργαόμως μπορούμε να φτιάσία, για να αντέξουμε την καξουμε μια αλυσίδα»
ταιγίδα που βλέπαμε ότι ερΜόνο έτσι, δε θα παραχόταν, φίλος και συνάδελφος,
συρθούμε και θα αντέξουείπε ότι ‘’ είναι καλό να συμε, έτσι θα μπορέσουμε και
νεργαστούμε, για το καλό των
να κόψουμε τον δρόμο σε
άλλων και των μικρών, γιατί
όλους αυτούς, που με τη
όπως είπε, αυτός είναι μεγάμορφή των ειδικών, των
λος εξαγωγέας και θα κλείσει
τεχνοκρατών και των
τελευταίος…...’’
πεφωτισμένων, προσπαΔυστυχώς λοιπόν, ούτε
θούν να μας ελέγξουν
τότε που υπήρχαν οι ευκαιρίκαι να καθορίσουν τις
ες προσπαθήσαμε να τις αρτύχες μας.
πάξουμε και να πάμε ακόμα
Όραμα μου λοιπόν, είναι
Γράφει ο
πιο μπροστά, αλλά και όταν ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ η δημιουργία «ΕΠΙΧΕΙΡΗέρχονταν τα δύσκολα, όλοι
ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Υποψήφιος στο
μας περιμέναμε να πάθουν
μελών του Επιμελητηρίου
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ζημιά οι άλλοι και εμείς να είΚορινθίας.
Με το συνδυασμό
μαστε οι μόνοι που θα αντέΚάποιοι νομίζουν ότι είΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ξουμε.
μαστε λίγοι, γι’ αυτό όμως
Το αποτέλεσμα, από 45 με
είμαστε πάρα πολλοί.
Με υποψήφιο πρόεδρο
50 συσκευαστήρια φρούτων,
Αυτό που γνωρίζουμε
τον επιχειρηματίαπριν μερικά χρόνια, να έχουκαλά, είναι να «φυτεύουΟικονομολόγο
με σήμερα ούτε 10 και με τα
με ελπίδα» και στα καμέΒΛΑΣΗ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
όποια προβλήματα, που γνωνα, να βλέπουμε την κάθε
ρίζουμε όλοι μας.
μέρα με αισιοδοξία.
Και ήρθαν τα τελευταία 2-3 χρόνια που
Έχουμε υπομονή και επιμονή, αναμέτα μαύρα σύννεφα σκέπασαν όλον τον ουνουμε στη γραμμή εκκίνησης, να γίρανό και χτυπούν όλες τις επιχειρήσεις,
νουμε οι νέοι πρωταγωνιστές.
κάθε μορφής.
Είμαστε ισότιμοι σένα ιστό που όλο και
Η συμπεριφορά μας όμως η ίδια……
διευρύνεται.
Ακόμα και τώρα, το ίδιο ελπίζουμε « να
Τα κρυφά μας χαρίσματα είναι οι θησαυπάθουν ζημιά οι άλλοι και εμείς να είροί δεξιοτήτων μας, που μπορεί μέχρι
μαστε οι μόνοι που θα αντέξουμε»
τώρα να αγνοούσαμε, όμως καλλιεργούΣυνάδελφοι, συναδέλφισες,
με τα ταλέντα μας και ερχόμαστε στον
Στη σημερινή παγκόσμια πραγματικόκόσμο των απεριόριστων δυνατοτήτων.
τητα, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, των
Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
εξοπλισμών και των μεταφορών, που τα πάΑς δηλώσουμε όλοι παρών, στις εκλογές
ντα μπορούν να παραχθούν παντού και εύτου Επιμελητηρίου Κορινθίας, στις 3 και 4
κολα και φτηνά μπορούν να πάνε παντού,
Δεκεμβρίου 2011.
που το παραγωγικό μοντέλο που γνωρίζαμε
Μέσα από τόσους υποψήφιους, μποέχει καταρρεύσει και η οικονομική ολιγαρρούμε να ξεχωρίσουμε αυτούς που έχουν
χία έχει αρχίσει ένα λυσσαλέο οικονομιτις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα και
κό πόλεμο, σε μια προσπάθεια να ελέγχει
δε μας βλέπουν ως μέσο ή σκαλοπάτι για
και να καθορίζει τις τύχες μας, μόνο ενωτην προσωπική τους ανάδειξη. Αυτούς που
μένοι μπορούμε να αντέξουμε και να
μπορούμε μαζί και ισότιμα, να δημιουρεπιβιώσουμε.
γήσουμε την αυριανή μέρα, για μας και τα
Θα τολμήσω να πω ότι «μόνοι μας είπαιδιά μας.
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Συνάδελφε
αυτοαπασχολούμενε
επαγγελματία, βιοτέχνη,
έμπορε,
Επειδή δεν είμαστε
όλοι ίδιοι, επειδή
τα συμφέροντά μας
δεν ταυτίζονται με
του βιομηχάνου, του
μεγαλέμπορου, του
μεγαλοεπιχειρηματία, σε
καλούμε να στηρίξεις με τη
ψήφο σου την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και με την
δράση σου μέσα στους
συνδικαλιστικούς φορείς
την ΠΑΣΕΒΕ. Μόνο οι
δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ,
όλο το προηγούμενο
διάστημα πήραν
πρωτοβουλίες, οργάνωσαν
κινητοποιήσεις, δίπλα
στους εργαζόμενους και
τους μικρούς αγρότες,
ενάντια στην αντιλαϊκή
λαίλαπα.

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ
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Felting

Εκδηλώσεις

στις Κρήνες

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Πάγωμα των χρεών προς το δημόσιο και τις τράπεζες.
Αναστολή των κατασχέσεων όσο διαρκεί η οικονομική κρίση. Κατάργηση του ανατοκισμού.
• Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας.
• Επίδομα ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους που
αναγκάζονται να κλείσουν τα μαγαζιά τους.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Ανανέωση τώρα όλων των βιβλιαρίων ανεξάρτητα από τα χρέη.
• Χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ στα 2/3 των εξόδων.
• Μείωση κατά 10% των εισφορών και πάγωμα των χρεών
προς το ταμείο όσο διαρκεί η κρίση. Να σταματήσουν οι
δικαστικές διώξεις των ασφαλισμένων.
• Κατώτερη σύνταξη στα 1.150 ευρώ.
• Αφορολόγητο όριο στα 20.000 ευρώ οικογενειακό στα
40.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων και των ανέλεγκτων χρήσεων. Κατάργηση των δημοτικών τελών και φόρων.
• Μείωση κατά 30% όλων των τιμολογίων των ΔΕΚΟ.
• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης.
• Μείωση 50% των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατάργηση των διοδίων.
• Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων στο
45% άμεσα.
• Χρηματοδότηση άτοκη για τους μικρούς ΕΒΕ όσο διαρκεί η
κρίση με την εγγύηση του δημοσίου.
• Όχι στην λεγόμενη «απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων» που παραδίδει ολόκληρους κλάδους της οικονομίας στο μεγάλο κεφάλαιο.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚΑΡΕΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο πολιτιστικός σύλλογος
Κρηνών παραδίδει μαθήματα της τεχνικής του felt, μια
φορά την εβδομάδα στην αίθουσα του πολιτιστικού, στις
Κρήνες. Το felt είναι μια πανάρχαια τεχνική επεξεργασίας μαλλιού για την κατασκευή
αντικειμένων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά ρούχων, κοσμήματα, ακόμα και τσάντες και καπέλα.
Ο Σύλλογος μπορεί να σας βοηθήσει στην αγορά όλων των
υλικών και εργαλείων που απαιτούνται. Τα μαθήματα διαρκούν
δύο ώρες αλλά η φαντασία σας
είναι απεριόριστη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2742034793,
6972261337, 6977997659

Συνεχίζονται οι ομιλίες της Κατ. Μπεχράκη
Η Ψυχολόγος-Οικογενειακή Σύμβουλος κα. Κατερίνα Μπεχράκη θα πραγματοποιήσει τη 2η ομιλία της στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου στις 2 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Η οικονομική κρίση και οι συνέπειες της στην ψυχολογία μας
Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τους αυριανούς νέους, να
αντιμετωπίσουν το άγχος και την ανασφάλεια
Η χάραξη νέων στόχων και η ευκαιρία για προσωπική αναθεώρηση των αξιών μας.
Η Ψυχολόγος-Οικογενειακή Σύμβουλος κα. Κατερίνα Μπεχράκη ενισχύοντας την Ομάδα Εθελοντισμού ΄΄ΑΡΩΓΗ΄΄ του
Δήμου Βέλου Βόχας θα πραγματοποιηθεί κάθε μήνα μία ομιλία.
Η θεματολογία θα ποικίλει σε κάθε συνάντηση και θα ανακοινώνεται και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βέλου Βόχας
(www.velo-vocha.gr)

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρηνών έχει ξεκινήσει το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις
6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ μπορείτε να επισκεφτείτε το
χώρο, στην κεντρική πλατεία
των Κρηνών, και να αγοράσετε ιδιαίτερα, χειροποίητα
στολίδια.
Όλα τα αντικείμενα είναι φτιαγμένα από μέλη
του Συλλόγου, αξιοποιώντας με τον καλύτερο
τρόπο όλες τις τεχνικές
που έχουν ανταλλάξει
και μάθει καθ’ όλη τη
διάρκεια της φετινής
αλλά και των προηγούμενων ετών.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410

87149
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 84, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410 51944 - ΚΙΝ.: 6977 240135
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Αθλητισμός
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ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ

Μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ – ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ ήρθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ καθώς:
Για άλλη μια αγωνιστική σαιζόν γίναμε θεατές στο ίδιο
έργο, με διαφορετικούς ηθοποιούς, το ίδιο όμως και χειρότερο τέλος.
Η κακή διαιτησία του σημερινού αγώνα, με αποκορύφωμα το τριών μέτρων οφσάιντ γκολ που σημειώθηκε στο 89ο
λεπτό του αγώνα (από τους 500 παρευρισκόμενους στο γήπεδο δεν το είδαν μόνο ο α’ βοηθός κος Ιωάννης Κριτσιώνης και ο διαιτητής κος Παναγιώτης Κακριδής), είναι το τέλος της υπομονής μας.
Για μια ακόμη φορά, η ομάδα μας πέφτει θύμα διαιτητικών λαθών και όση καλή διάθεση και εάν έχουμε απέναντι στη επιτροπή ορισμού διαιτητών, δεν μπορούμε παρά
να υπενθυμίσουμε: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι
σύμπτωση.
Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τους κόπους και τις θυσίες του
σωματείου μας να σταθεί με αξιοπρέπεια στην
Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία, να προσκρούουν
στις λανθασμένες αποφάσεις “τρίτων”, εφιστούμε
την προσοχή των αρμοδίων οι οποίοι, φαίνεται
να μη κατάφεραν να εξαΠαραίτηση Δ.Σ. σε ένδειξη
σφαλίσουν ικανό διαιτηδιαμαρτυρίας για
τικό τρίο στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιτην κακή διαιτησία
στικής, όπως αυτό προκύπτει όχι από την δική μας κρίση αλλά από την κακή εφαρμογή των κανονισμών από τον διαιτητή και τον α΄ βοηθό τους
οποίους η επιτροπή όρισε.
Αποφασίσαμε:
α)Την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, καθώς είμαστε ανίκανοι να προστατέψουμε το σωματείο μας από τους ηθοποιούς. Πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι
όσοι ασκούν διοίκηση να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
(άμεσες ή έμμεσες).
β)Την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών
του Σωματείου μας για την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και ώρα
10:30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Βέλου με θέματα:
Λήψη απόφασης για παραίτηση του Σωματείου μας από
τα επίσημα πρωταθλήματα και κύπελλο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
Εκλογή Νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαμαρτυρία
από την
Ελλάδα Βέλου

Γνώμη

Α.Γ.Σ.

ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

[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]

Σκυταλοδρομίες

Το απόγευμα στον τελικό ο Άρης Νικαίας, που το πρωί είχε βγεί δεύτερος, κάνει αλλαγή και βάζει την Καρασταμάτη (μετέπειτα αθλήτρια του
ΟΣΦΠ, της Εθνικής ομάδας και πρωταθλήτρια Ευρώπης). Το πρωί δεν
χρησιμοποιήθηκε, για να είναι ξεκούραστη. Τελικά ο Άπις βγαίνει δεύτερος. Επίσης με 37 βαθμούς ο Άπις πήρε την 8η θέση στην ομαδική βαθμολογία του Πανελληνίου πρωταθλήματος.
Η Ομάδα αυτή κράτησε έως το 2000 με τη συμμετοχή στους τελικούς των
πανελληνίων πρωταθλημάτων όλων των ηλικιών. Το 2000 η αθλήτρια
Ρούσση πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Η Ρεκούμη για τον Πανελλήνιο. Η Παπαδά, η Κουρεμένου και η Ροθώνη πέρασαν στο Πανεπιστήμιο.

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Σάββατο 19/11/2011 διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο Βέλου
οι αγώνες Ν/Δ Ελλάδος κ΄ Ιονίων Νήσων, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ο.Κ.

2001

Το 2001 φεύγει από προπονητής ο Μπάμπης Πάτρας και ο Παναγιώτης
Σκούπας έμεινε μόνος, αλλά με περισσότερη όρεξη. Αξίζει να τονισθεί ότι ο
Σκούπας αγάπησε και συνεχίζει να αγαπά τον Άπις όσο και οι ιδρυτές του,
Ήδη η προεργασία στις μικρότερες ηλικιακά αθλήτριες είχε αρχίσει. Η
ομάδα συμπληρώθηκε με τις αθλήτριες Γκότση Κατερίνα (Κόρινθο), Αθανασίου Μαρία (Κόρινθο), Μαντζώρου Δήμητρα (Αγ. Βασίλειος), Παπανικολάου Κατερίνα και Παπανικολάου Βλασιάνα (Αρχαία Κόρινθο), Πάραμ
Στέφανι (Χιλιομόδι), Μακρή Δήμητρα (Κλένιες).
Η Φιλοσοφία είναι η ίδια. Αυτή
η νέα ομάδα αθλητών είχε ως
πρότυπο την προηγούμενη. Ήξεραν ότι η επιτυχία σε κάθε περίπτωση δεν ήταν κάτι το άπιαστο ή
το ακατόρθωτο.

■■ Παναγιώτης
Αργυρόπουλος
(ο ...παλιός)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων 14 –
14/7 πάλι στην Κατερίνη. Σάββατο 13/7, πρωί, προκριμματικός
στα 4Χ80 Παγκορασίδων με τις
αθλήτριες Μακρή Δήμητρα, Αθανασίου Μαρία, Μαντζώρου Δήμητρα, Γκότση Κατερίνα. Πρώτη
με χρόνο 40.39΄.
Το απόγευμα στον τελικό ο δεύτερος που ήταν ο Γ.Σ. Νέων Λιοσίων κάνει αλλαγή και βάζει τη Δερβένη (μετέπειτα αθλήτρια του Πανελληνίου, της
Εθνικής Ομάδας και Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας). Όλοι βαθιά μέσα μας
πιστεύαμε ότι θα επαναληφθεί το ίδιο σενάριο. Τα κορίτσια όμως ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Όλα λειτούργησαν τέλεια.
Ο Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού πρώτος με χρόνο 40΄΄.15 (Νέα Πανελλήνια
Επίδοση).
Σε αυτούς τους αγώνες κάναμε κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Στα δύο αγωνίσματα των σπρίντ 80μ και 150μ, ο Άπις στους τελικούς
των δύο αγωνισμάτων είχε τέσσερις αθλήτριες.
80μ. Παγκορασίδων, Γκότση Κατερίνα 4η Πανελληνιονίκης με 10΄΄.50
Αθανασίου Μαρία 6η Πανελληνιονίκης με 10΄΄.95
150μ. Παγκορασίδων, Μακρή Δήμητρα 6η Πανελληνιονίκης με 20΄΄.15
Μαντζώρου Δήμητρα 8η Πανελληνιονίκης με 20΄΄.28
Αυτό δεν το έχει καταφέρει κανένας Σύλλογος. Από τις δεκαέξι θέσεις
του τελικού των δύο αγωνισμάτων του Πανελλήνιου πρωταθλήματος, ο
Άπις Ζευγολατιού πήρε τις τέσσερις θέσεις. Η μεγάλη μας σκυτάλη, 4Χ300,
βγαίνει 14η. Στην τελική γενική βαθμολογία ο Άπις με 54 βαθμούς παίρνει
την 6η θέση στην Ελλάδα.
[Συνεχίζεται]

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Βραχάτι
Κορινθίας
τηλ:
27410 51685

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

οικονομικές τιμές

ΤΗΛ. 6974 380296

■■ Πάντα τέτοια...

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου
Κορινθίας Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 το κύπελλο Καράτε ΝότιαςΔυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων. Το κλειστό γυμναστήριο
κατακλύστηκε από νωρίς το πρωί με θεατές και αθλητές. Οι
συμμετέχοντες Αθλητές και Αθλήτριες έφτασαν τους 350 και το θέαμα
ικανοποίησε όσους παρευρέθηκαν.

2002

SERVICE

Εισαγωγεσ Πλακιδιων
Ειδων Υγιεινής
Θερμανση
Υδραυλικα
Εγκαταστασεισ
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Κύπελλο καράτε στο Βέλο

■■ Αργυρόπουλος jr., Βλάχος jr.,
Ελευθερίου, Κυριακόπουλος

Εξαιρετικές εμφανίσεις οι οποίες συνοδεύτηκαν από πολύ
καλή συγκομιδή μεταλλίων πραγματοποίησαν οι Αθλητές του
Συλλόγου Οδυσσέας που συμμετείχε με 9 αθλητές, και κατέκτησε δύο (2) κύπελλα και δέκα (10) θέσεις μεταλλίου. Αναλυτικά:
Παναγιώτης Αργυρόπουλος 1η θέση ΚΑΤΑ
3η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ
Μεκριζής Ιωάννης

3η θέση ΚΑΤΑ
1η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ

Βλάχος Δημήτρης

2η θέση ΚΑΤΑ
3η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ

Μεκριζής Δημήτρης

3η θέση ΚΑΤΑ
2η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ

Βλάχος Σωτήρης

2η θέση ΚΑΤΑ
3η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ

Ελευθερίου Γιώργος

3η θέση ΚΑΤΑ

Κυριακόπουλος Σπύρος

3η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

•
•
•
•
•

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 //

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν η Σοφία Φλάμου
και ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος χωρίς όμως να γευτούν
τη χαρά του μεταλλίου.
Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσαν οι Αθλητές Τσαούση Σοφία,
Τσαούση Αγγελική και Τσαούσης Χρήστος οι οποίοι αγωνίζονται πλέον στο αδελφό Σωματείο του «Θησέα» Αγίων Θεοδώρων, και με τις νίκες τους στους αγώνες τίμησαν εαυτούς, γονείς και δασκάλους. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πορεία τους και πολλές επιτυχίες
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Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Αθλητισμός

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Α' Τοπικό 2011-2012

Γιορτή του βόλεϊ
στο Ζευγολατιό

Μ

ια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί
του Σαββάτου (19/12) στο Δημοτικό Σχολείο του
Ζευγολατιού, που γέμισε με χαρά δεκάδες παιδιά και
τους έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούν κάποια από τα μυστικά του βόλεϊ με τους αθλητές του Παμβοχαϊκού, καθώς
και του Ολυμπιακού, της ΕΑ Πατρών και της Κηφισιάς, που
πήραν μέρος στον 1ο όμιλο του Λιγκ Καπ, που διεξήχθη στο
κλειστό του Δήμου Βέλου - Βόχας "Γ. Τριαντάφυλλος".
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΕΣΑΠ για την προώθηση του ελληνικού βόλεϊ, στο Δημοτικό Σχολείο του Ζευγολατιού, μαθητές και αθλητές του σχολείου, όπως και τα παιδιά από τις Ακαδημίες του Παμβοχαϊκού
έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία. Έπαιξαν
βόλεϊ με τα ινδάλματά τους, φωτογραφήθηκαν μαζί τους, διασκέδασαν, έδωσαν
και εισέπραξαν αγάπη από τους αθλητές.
Οι αθλητές του Παμβοχαϊκού είχαν
την τιμητική τους, δεν σταμάτησαν λεπτό να ασχολούνται με τα παιδιά, χάρηκαν και οι ίδιοι την ξεχωριστή εκδήλωση, στην οποία έδωσε το παρών και
ο Δήμαρχος Βέλου - Βόχας, κ. Αννίβας
Παπακυριάκος.
"Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάσουμε να έχουμε μια ομάδα που θα στέκεται επάξια στις κορυφαίες ομάδες του
ελληνικού βόλεϊ, αλλά χάρη στις προσπάθειες της διοίκησης του ΓΑΣ Παμβοχαϊκός και στην καλή
δουλειά του κ. Ζαλμά, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το βόλεϊ. Είναι μια ημέρα γιορτής, μια ημέρα χαράς για όλους μας, αφού
το να βλέπει κανείς παιδιά να παίζουν βόλεϊ είναι ότι πιο
όμορφο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.
Το βόλεϊ έχει ανάγκη τη νεολαία και ο Παμβοχαϊκός θα
προχωρήσει στο μέλλον σε ανάλογες εκδηλώσεις.

Φωτογραφίες και κείμενα από το site της ομάδας του
Παμβοχαϊκού: www.pamvohaikos.gr/

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

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ
11
2 ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
11
3 ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
11
4 ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. 11
5 ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ
11
6 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
11
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 11
8 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
11
9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 11
10 ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
11
11 ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 11
12 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
11
13 ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
11
14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
11
15 ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
11

Ν Ι. Ή
9 20
8 12
8 12
7 13
6 32
6 23
5 33
5 15
5 15
4 25
3 17
3 08
2 27
2 18
2 18

Τέρματα
30-9
33-9
25-12
23-18
20-10
24-18
18-15
19-16
14-17
20-17
15-19
9-20
11-20
8-25
10-31

ΔΤ
21
24
13
5
10
6
3
3
-3
3
-4
-11
-9
-17
-21

Β2 Τοπικό 2011-2012

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10
2 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
10
3 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
10
4 ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡ.
10
5 ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝ.
10
6 ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 10
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
10
8 ΚΟΡΙΝΘΟΣ'06
10
9 ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ
10
10 ΑΠΕΣΣΑΣ
10
11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 10
12 ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 10
13 ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 10
14 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
10

Ν Ι. Ή
8 20
7 30
6 40
6 22
6 13
6 04
5 14
4 24
4 15
4 06
3 16
1 09
0 28
0 19

Τέρματα
27-9
35-12
22-8
18-8
22-17
21-10
19-13
15-17
13-14
22-22
12-18
5-23
6 - 42
5-29

ΔΤ
18
23
14
10
5
11
6
-2
-1
0
-6
-18
-36
-24

Γ2 Τοπικό 2011-2012

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ
6
2 ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
6
3 ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
5
4 ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 5
5 ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
5
6 ΑΡΑΤΟΣ
6
7 Π.Γ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
6
8 ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ
5
9 ΟΡΦΕΑΣ
5
10 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤ 6
11 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΠΟΖ 5

Ν Ι. Ή
4 11
4 02
3 11
2 30
2 21
2 22
2 22
1 13
1 13
1 14
1 04

Τέρματα
17 - 6
13 - 11
12 - 5
18 - 10
10 - 5
12 - 11
7-8
8 - 11
7 - 12
11-20
4-20

ΔΤ
11
2
7
8
5
1
-1
-3
-5
-9
-16

Βαθ. Ποινές
29
25
25
22
21
20
18
16
16
14
10
9
8
7
7
Βαθ. Ποινές
26
24
22
20 -2
19
18
16
14
13
12
10
3
2
1
Βαθ.
13
12
10
9
8
8
8
4
4
4
3

Ποινές
-4

Ν Ι. Ή
4 01
3 11
3 01
3 02
1 22
1 12
1 04
1 04

Τέρματα
26 - 11
18 - 7
20 - 13
11 - 10
12 - 21
8-7
9 - 22
8 - 21

-4
-4

ΔΤ Βαθμοί
15
12
11
10
7
9
1
9
-9
5
1
4
-13
3
-13
3

ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
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

ΠΟΛΙΤΩΝ
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τηλ. 27420 22794
Κιν.: 6945 614 786
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Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Χρήσιμα Νέα

ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη:
27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας: 27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα: 27410 51751

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή Ελένη
27410 54004
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

ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414

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

Παιδικό 3ος Ομιλος 2011-2012

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 5
2 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
5
3 ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ
4
4 ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. 5
5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣ
5
6 ΑΠΕΣΣΑΣ
4
7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
5
8 ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
5

Γνώμη

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

Χρήσιμα
Τηλέφωνα
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

Αθανασούλη
Γεωργία
Ψυχολόγος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης

• Ειδική Διαπαιδαγώγηση
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Συμβουλευτική Γονέων

Άσσος Κορινθίας

& 6945 93.41.56

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ
Με ξεχωριστή επιτυχία λειτουργούν τα τμήματα υποδομής και εκμάθησης
σκακιού στην Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης». Ήδη λειτουργούν τρία τμήματα κάθε Κυριακή από τις 10 π.μ. – 4 μ.μ. στον ισόγειο χώρο
επί της οδού Αγίας Μαρίνας 116 Α στο Βέλο.
Να σημειώσουμε ότι εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο, είτε
στο εντευκτήριο του συλλόγου Αγ. Μαρίνας 116 Α Βέλο, κάθε Κυριακή
10π.μ. – 4 μ.μ., είτε στα τηλέφωνα 6977079007 (κ. Αντώνης Μπέλλος),
6974858312 (Μαρία Πετσετίδη), 6972552229 (Γιάννης Συμεωνίδης).

Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων – Τουρνουά

Να σας επισημάνουμε ότι το διάστημα 16 – 18 Δεκεμβρίου το Κορινθιακό
σωματείο σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, την Π.Σ.
Περιστερίου και το Δήμο Βέλου Βόχας διοργανώνουν στο ξενοδοχείο «ΑΛΚΥΩΝ» το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων 2011 με τη
συμμετοχή 14 ομάδων απ’ όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκειά του οι νεαροί
Κορίνθιοι αθλητές που ξεκίνησαν ήδη τα μαθήματά τους στο σωματείο θα
πάρουν μία πρώτη γεύση επίσημων αγώνων αφού θα διεξαχθεί παράλληλα
ανοιχτό τουρνουά για αθλητές 6 – 12 ετών, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά χωρίς την έκδοση αθλητικού δελτίου.

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 (m2) _1oς όροφος σε συγκρότημα 7 διαμερισμάτων (100m από τη θάλασσα) Παραλία Βραχατίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2010 Αυτόνομη θέρμανση, a/c, τζάκι, boiler, συναγερμός, εντοιχιζόμενη
κουζίνα (εστίες, φούρνος, πλυντήριο πιάτων, ψυγείο) επιπλέον δεξαμενή
νερού και πιεστικό, parking ΤΙΜΗ: 95.000,00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27410-51975, 6934-62.64.22
BCR HELLAS AE (Κα Μυρσίνη Βλαστάρη)

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΖΩΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΝΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Τ. Ιατρός Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας eau

Νικηταρά 13, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200
τηλ. & φαξ: 27420 24036 | κιν.: 6972 237335
e-mail: zois_kontos@yahoo.gr

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

τηλ. 27420 27090

Γιάννης
Διδασκάλου
Ιατρός
Ειδικός ΓενικήςΟικογενειακής Ιατρικής
Ιατρείο: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ Κορινθίας
Τηλ.: 27410 88709
κιν.: 6974 197103

6979 212383

e-mail: jds@freemail.gr
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Γνώμη

Διακρίσεις
από αθλητές του
«Μεγάλου
Αλεξάνδρου»
Στους αγώνες τοξοβολίας κλειστού χώρου 18 μέτρων που διεξήχθησαν την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 στο Ολυμπιακό
Στάδιο στην Αθήνα διακρίθηκαν οι κάτωθι
αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου ΄΄Μέγας
Αλέξανδρος΄΄ του Δήμου Βέλου Βόχας:

Α΄Κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου:
PLAKU MARSER		

5η Θέση

Εφήβων:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

1η Θέση

Κατηγορία Ανδρών:

BΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

3η Θέση

Β΄Κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1η Θέση Ανδρών

Β΄Κατηγορία Σύνθετου Τόξου Εφήβων:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ
2η Θέση
Οι αθλητές του «Μέγα Αλέξανδρου» που
διακρίθηκαν απέσπασαν τα συγχαρητήρια της δημοτικής Αρχής του Δήμου Βέλου Βόχας που τους ευχήθηκε πάντα επιτυχίες, αλλά και τον θαυμασμό όλου του
κόσμου για τις επιτυχίες τους.

Σ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ε μια εποχή
που περισσεύει ο λαϊκισμός,
που η αγανάκτηση και η αντίδραση
δεν συνοδεύονται με προτάσεις
και που κανείς δεν έχει τη δύναμη να πει την
αλήθεια,
Έρχεται η στιγμή που ο επιχειρηματικός κόσμος
μπορεί να δώσει το δικό του μήνυμα
στις εκλογές του Επιμελητηρίου
στις αρχές του Δεκεμβρίου.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όλο και περισσότερο, πλησιάζει ο καιρός να μπούμε μπροστά και να
πάρουμε τις τύχες των παιδιών μας, στα χέρια μας.
Οι επαγγελματίες της πολιτικής και του συνδικαλισμού, μπορούν να βρουν
άλλους χώρους να αναδειχθούν.
Ο χώρος των επαγγελματιών ,βιοτεχνών και εμπόρων δεν μπορεί να
προσφέρει ούτε σκαλοπάτι, ούτε άλλοθι για ανάδειξη πολιτική και για
προσωπικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε παρών,
αντιδρούμε, απαιτούμε,
συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε,
ενώνουμε τις δυνάμεις μας, διεκδικούμε,
διαμορφώνουμε τις αποφάσεις,
καθορίζουμε το μέλλον μας και των παιδιών μας.
Με αυτές τις αρχές,
Δήλωσε και συ παρών.
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, στο Κιάτο
ή την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην Κόρινθο,

Ψήφισε ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Ψήφισε για πρόεδρο
του Επιμελητηρίου Κορινθίας
τον επιχειρηματία-οικονομολόγο

Βλάσση Μπισμπίκη
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