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Είμαστε σε δύσκολη
εποχή, αλλά μπορούμε
να καταφέρουμε
α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 3-5

ΕΚΟΨΑΝ ΤΙΣ ΠΙΤΕΣ ΤΟΥΣ
• Οι εργαζόμενοι του δήμου
• Ο Χορευτικός και
Λαογραφικός Σύλλογος
Στιμάγκας «ΘΥΑΜΙΣ»
• Το πρακτορείο τυχερών
παιχνιδιών ΧΑΣΑΠΑΚΗ
n σελ. 2, 10-11

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οι αγροτοπατέρες
της Κορινθίας
ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Η σιωπή μας
προς απάντησή τους
n σελ. 7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε από τη ζωή
ο Γιώργος Λιούντρης
Ο πρώην δήμαρχος Βόχας,
δεν είναι πια κοντά μας.
Αφιέρωμα στη μνήμη του

n σελ. 6

Όρος ΑΠΕΣΑΣ: Το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής
Θρύλοι και παραδόσεις - Η σημερινή εικόνα σελ.

8-9

Εσείς τι ασφάλιστρα πληρώνετε για το όχημά σας;
Συμφέρουσες προτάσεις στη σελ.

14

Τα νέα του δήμου μας
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Οι εργαζόμενοι του δήμου μας
έκοψαν την πίτα τους

Πλυντηρίου κάδων:
μέρος δεύτερο!
Το θέμα του πλυντηρίου κάδων του πρώην δήμου
Βόχας και δήμου Άσσου-Λεχαίου φαίνεται
πώς δεν έχει ξεχαστεί από τη δημοτική αρχή,
αφού ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του δήμου Θανάσης Παπαλέκας απευθύνθηκε
στο δήμο Κορινθίων και ζήτησε πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος.
Με έγγραφό του λοιπόν, στις 15/12/2011 ο
κ. Παπαλέκας απευθύνεται στο δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό αλλά και
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κορινθίων και λέει τα εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι ο πρώην Δήμος Βόχας και ο πρώην δήμος Άσσου-Λεχαίου από κοινού είχαν αγοράσει ένα
πλυντήριο κάδων.
Θα θέλαμε άμεσα να μας γνωρίσετε εγγράφως που βρίσκεται το συγκεκριμένο πλυντήριο, σε τι κατάσταση είναι,
αν χρειάζεται οποιαδήποτε επισκευή, γιατί όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας το χρειάζεται για να μπορέσει να καλύψει
τις ανάγκες του διευρυμένου δήμου Βέλου-Βόχας».
Μέχρι σήμερα 18 Ιανουαρίου 2012, και από ό,τι γνωρίζουμε απάντηση επίσημη δεν έχει έλθει στον αντιδήμαρχο. Τελικά, οι Κορίνθιοι από τη μία πιέζουν να το
πάρουμε και από την άλλη δεν δίνουν τις απαραίτητες
γι’ αυτό πληροφορίες;
Εν αναμονή της απάντησής τους λοιπόν!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΄΄ONAR΄΄ στην παραλία
Κοκκωνίου πραγματοποιήθηκε
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας για τους υπαλλήλους του
Δήμου Βέλου Βόχας.
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε
όλους υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και αισιοδοξία για τον καινούριο χρόνο. Ευχαρίστησε
τους υπαλλήλους του Δήμου για
τον πρώτο χρόνο συνεργασίας
και τόνισε ότι θα είναι δίπλα
τους για ότι χρειαστούν.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής της Ν.Δ κ. Κων/
νος Κόλλιας ενώ οι Βουλευτές

Κάβα

[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Ελένη

Φασιλή- Κατσαρού

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας,
τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας.

του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ.κ. Πάνος Μπεγλίτης, Αικατερίνη Φαρμάκη και
Άγγελος Μανωλάκης έστειλαν
χαιρετισμό καθότι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεών
τους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι
Τοπικών Κοινοτήτων, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Παπαφωτίου, Νικόλαος Ταγαράς (πρώην Νομάρχης)
και Σπυρίδων Παπαθεοφάνους.
Ακολούθησε ανταλλαγή ευχών και έγινε η κοπή της βασιλόπιτας.

βραχατι, έναντι γηπέδου

				

ΤΗΛ.:

27410 51690
27410 56000
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ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Είμαστε σε δύσκολη
εποχή, αλλά μπορούμε
να καταφέρουμε
Μετά από έναν χρόνο στο τιμόνι του δήμου, ο δήμαρχος επισημαίνει ως σοβαρότερα
προβλήματα την βεβιασμένη εφαρμογή του Καλλικράτη, που δημιούργησε πολλά κενά,
την δυσμενή οικονομική κατάσταση του δήμου, αλλά και την έλλειψη δημαρχείου για
την οργάνωση και τον συντονισμό των υπηρεσιών. Δηλώνει ωστόσο αισιόδοξος πώς
με πολλή δουλειά και σωστό προγραμματισμό ο δήμος μας θα ανακάμψει...
Με την έως τώρα εμπειρία σας στο τιμόνι του νεοσύστατου δήμου μας, πώς
θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργία του
Καλλικράτη; Υλοποιήθηκαν οι στόχοι που είχε; Τα τοπικά συμβούλια λειτουργούν; Η κεντρική διοίκηση στηρίζει επαρκώς το θεσμό ή τον έχει εγκαταλείψει στην τύχη του; Εν τέλει, ο
«Καλλικράτης» πέτυχε ή απέτυχε;
Ο Καλλικράτης έχει πάρα πάρα πολλά
προβλήματα γιατί όλα έγιναν βεβιασμένα
και βιαστικά. Πέρασαν πολλές υπηρεσίες στους δήμους χωρίς να έχει γίνει πρόβλεψη για την τεχνογνωσία αλλά και για
τις υλικοτεχνικές υποδομές. Στην ουσία ο
Καλλικράτης λειτουργεί ως κυματοθραύστης γιατί ο κόσμος έρχεται και φωνάζει εμάς για πράγματα που θα έπρεπε να
χουν κάνει άλλοι, να έχει κάνει η κεντρική
διοίκηση, να έχουν κάνει τα υπουργεία.
Άρα οι στόχοι που είχε θέσει Καλλικράτης είναι πολύ μακριά από το να επιτευχθούν. Ο Καλλικράτης ήταν πολύ σωστό
έπρεπε να είχε γίνει αλλά με καλύτερες
μελέτες με πιο σωστά κριτήρια τεχνογνωσίας και οικονομικά.
Τα τοπικά συμβούλια λειτουργούν
μεν αλλά όχι όπως θα έπρεπε κατά τη

γνώμη μου. Όχι βέβαια με ευθύνη των
τοπικών συμβουλίων. Γιατί ο Καλλικράτης αυτά που απαιτεί είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα να
περάσεις κάποια χρήματα σε τοπικά συμβούλια. Για να περάσουν τα χρήματα
χρειάζονται προϋπολογισμοί. Εδώ η οικονομική υπηρεσία η δικιά μας, αλλά και
των άλλων δήμων, τρομάζουν να βγάλουν
έναν προϋπολογισμό. Σκέψου να πρέπει
να βγάλουν και των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων. Δηλαδή να δουλεύουμε
με δεκαπέντε προϋπολογισμούς την ώρα
που είναι δύσκολο να φτιάξουμε έναν.
Όσον αφορά την αποκέντρωση των
υπηρεσιών υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό το οποίο ισχύει για μας. Ο Δήμος
δεν έχει δημαρχείο. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στην οργάνωσή μας.
Για τη μη έχοντας δημαρχείο οι υπάλληλοι είναι διασκορπισμένοι. Αλλού είναι η
Τεχνική Υπηρεσία, στο Βέλο έχουν μείνει
δέκα έως δεκαπέντε υπάλληλοι γιατί εδώ
δεν έχουμε που να τους βάλουμε. Αυτό
δημιουργεί μία σύγχυση όσον αφορά τα
καθήκοντα αλλά και στις υπηρεσίες οι
οποίες πρέπει να παρέχονται. Ο μεγάλος
στόχος για μένα, το έχω πει και στο δη-

μοτικό Συμβούλιο από τις πρώτες μέρες
είναι να κάνουμε το δημαρχείο, το οποίο
θα μας έλυνε πολλά προβλήματα.
Ποια ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα και οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στο δήμο μας.
Για τα προβλήματα του Δήμου μας το
πιο εύκολο είναι να πούμε για τα οικονομικά τα οποία τα γνωρίζουν όλοι.
Έχει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες οφειλές της τάξης των 12 εκατομμυρίων. Όταν είσαι σε ένα γενικό κλίμα, όπου οι κάνουλες έχουν κλείσει από
πάνω, όταν τα έσοδα είναι περιορισμένα,
και από τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα
προγράμματα, τότε σαφώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε τα
χρέη γίνεται εντονότερο γιατί υπάρχει και
ένα άλλο ζήτημα που απ ότι φαίνεται δεν
το έχει σκεφτεί κανείς άλλος.
Κάποτε ο δήμαρχος έπαιρνε τον εργολάβο τηλέφωνο και του έλεγε πήγαινε να
κάνεις αυτό το έργο. Ο εργολάβος ήξερε
ότι είχε μεγάλο κέρδος απ αυτό το έργο.
Είχε τα πλαφόν του στις τράπεζες και περίμενε πότε θα έρθουν τα κέρδη από το
έργο. Έτσι γίνονταν τα έργα στο Δήμο και
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ο εργολάβος είχε λαμβάνειν σε δύο ή σε τρία
χρόνια και δεν τον πείραζε καθόλου. Τώρα
όμως όλοι έχοντας χάσει με την οικονομική
κρίση έχοντας χάσει τα πλαφόν στις τράπεζες
πνίγονται με τις δανειακές συμβάσεις. Αυτός
που του χρωστάμε ένα τσουβάλι λεφτά τώρα
για να κάνει ένα έργο θέλει λεφτά τοις μετρητοίς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε
λεφτά αλλά έχει αλλάξει και το κλίμα. Τώρα
έχει στραγγιχτεί η αγορά και όλα τα λεφτά
πρέπει αν όχι να προκαταβάλλονται να πληρώνται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σε μας που χρωστάμε πάρα
πολλά λεφτά σε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του Δήμου. Οπότε
μεγάλο θέμα είναι τα οικονομικά σε σχέση με
την οικονομική κατάσταση που υπάρχει τώρα.
Δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτό που είπα
πριν με τον Καλλικράτη και τις δομές του που
μας δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Και ερχόμαστε σε ένα θέμα καθαρά δικό
μας. Το θέμα του δημαρχείου. Το δημαρχείο εγώ το θεωρώ απαραίτητο και πρέπει να
γίνει. Εδώ και δέκα χρόνια υπήρξαν άνθρωποι που διαχειρίστηκαν λεφτά που υπήρχαν
λεφτά και δεν μπορούσαν να το τελειώσουν
και καλούμαστε εμείς τώρα να το τελειώσουμε σε μία εποχή που είναι στεγνότατη. Το κυνηγάω πάρα πολύ το θέμα του δημαρχείου και
όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε.
Ο δήμος μας, από τη γέννησή του, αντιμετώπισε τα επικριτικά και ειρωνικά σχόλια
πολλών για την ικανότητα βιωσιμότητάς
του. Τα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα πολλοί πίστεψαν και πιστεύουν
ότι θα λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην
ανάπτυξή του. Εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο
δήμος μπορεί να έχει ένα υγιές –οικονομικό- μέλλον και αν ναι, σε ποιους άξονες θα
πρέπει να κινηθεί η ανάπτυξή του;
Το θεωρώ απαράδεκτο να γίνονται επικριτικά σχόλια για τη βιωσιμότητα του δήμου. Θεωρώ ότι έχουμε έναν πολύ καλό δήμο, ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες να πάει μπροστά.
Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πιστεύω
τέτοια εποχή δεν θα ξανάρθει. Μακάρι να
μην αντιμετωπίσει δήμαρχος αυτό που αντιμετώπιζε εγώ τώρα. Ο Δήμος μας είναι υπέροχος. Πιστεύω ότι αν ξεπεράσουμε την δημοσιοϋπαλληλική λογική θα τα καταφέρουμε.
Πιστεύω πως μέσα σ’ αυτή την κρίση θα
αλλάξουν κάποια πράγματα. Αν αλλάξει η
σκέψη μας λίγο τότε ο Δήμος μας θα τα κα-
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Ο δήμος μας έχει μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες οφειλές της τάξης των 12
εκατομμυρίων. Όταν είμαστε σε ένα γενικό
κλίμα, όπου οι κάνουλες έχουν κλείσει από
πάνω, όταν τα έσοδα είναι περιορισμένα,
και από τις κρατικές επιχορηγήσεις
και τα προγράμματα, τότε σαφώς έχουμε
μεγάλο πρόβλημα.
ταφέρει. Πάντως μπορούμε να αναπτυχθούμε. Όσον αφορά στο υγιές οικονομικό μέλλον
έχω να πω ότι αν πηγαίναμε με τη σκέψη που
είχαν οι προηγούμενοι και δεν το λέω πολιτικά το εννοώ η δουλειά που γίνεται είναι μεγάλη έχει μπει πολύ μεγάλη τάξη σε πολλά πράγματα. Οι δαπάνες έχουν σφίξει πάρα πολύ
και μαζευόμαστε. Πληρώνουμε πολύ σφιχτά τις παλιές οφειλές τα παλιά χρέη προσπαθούμε να μην ανοιγόμαστε οπότε σε μερικά
χρόνια από τώρα θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Για να είμαστε δυνατοί και να προχωρήσουμε.
Έργα για ένταξη στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έχουν ήδη ετοιμάσει τέσσερα έργα
αυτή τη στιγμή. Είναι ένα το αποχετευτικό το
οποίο τρέχει σε προγραμματική σύμβαση μαζί
με την Κόρινθο, είναι ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά αλλά δεν έχει προχωρήσει. Έχει
να κάνει την αποχέτευση Ζευγολατιού και
Βραχατίου να φεύγουν τα λύματα και να πηγαίνουν στο Λουτράκι. Υπήρχε πρόβλημα με
το Λουτράκι που δεν το ήθελε . Τώρα όμως το
Λουτράκι φαίνεται επανέρχεται. Περιμένουμε
το Λουτράκι για να προχωρήσουμε.
Άλλο έργο είναι η παραλία Νεράτζα Κοκκώνι την οποία πρέπει να εντάξουμε στο
αποχετευτικό του Βέλου. Και έχω μιλήσει
με το Κιάτο ότι πρέπει να δεχτούν τα λύματα της παραλίας και πρέπει να τα δεχτούν γιατί είναι σχέδιο της περιφέρειας και πρέπει να
το περάσουν. Ταυτόχρονα με αυτό προχωράμε ήδη και το αποχετευτικό του Βέλου το
οποίο είχε σταματήσει γιατί δεν το πλήρωνε η
περιφέρεια. Καταφέραμε να πάρει μερικά λεφτά ο εργολάβος για να ολοκληρωθεί το έργο.
Όταν ολοκληρωθεί θα γίνει σύνδεση και θα
δοκιμαστεί μερικούς μήνες. Αφού δοκιμαστεί

εκπτώσεις
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και είναι όλα εντάξει θα γίνουν οι συνδέσεις
ανά σπίτι και θα προχωρήσει. Ένα άλλο σημαντικό έργο που θα το καταθέσουμε στη περιφέρεια είναι τα αντιπλημμυρικά. Είναι ένα
έργο για τα χωριά της περιοχής Ευαγγελίστρια Πουλίτσα Κοκκώνι Κρήνες που πνίγονται κάθε χρόνο. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες φέτος απέδωσαν σε σημαντικό βαθμό. Έχουμε ετοιμάσει μια αντιπλημμυρική μελέτη ύψους 2,5 εκατομμυρίων. Επίσης
θα κάνουμε αλλαγή αμιαντοσωλήνων στο
Βραχάτι, στο Βέλο και στη Στιμάγκα. Ύψους
580.000 ευρώ. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε
παραπάνω αλλιώς θα περνάγαμε όλο το δήμο.
Είναι έτοιμο και αυτό για κατάθεση. Και τον
δρόμο Ελληνοχωρίου και φράγματος
Ασωπού, το οποίο είναι έργο κλειδί γιατί θα
ενώσει το δήμο μας με το φράγμα. Και με άλλους δρόμους παράπλευρους θα ενωθεί με το
φράγμα που θα είναι έτοιμο σε δύο τρία χρόνια. Και αν γίνει όπως η λίμνη Πλαστήρα τότε
θα έχουμε από τουριστικής πλευράς μια τεράστια ανάπτυξη για τον τόπο μας. Στο ΕΣΠΑ
έχουμε εντάξει έργα του τεχνικού προγράμματος που θα βοηθήσουν την περιοχή. Το ένα είναι το γήπεδο του Ζευγολατειού. Το άλλο
είναι η δεξαμενή Βραχατίου Ζευγολατιού.
Το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης
σε μεγάλο βαθμό με τα ανακατεμένα νερά με
τις βρώμες που πέφτανε μέσα στο δίκτυο.
Το τρίτο είναι να κάνουμε μια ανάπλαση της παραλιακής ζώνης Κοκκωνίου και
Βραχατίου. Έχουν γίνει οι μελέτες και με τον
προϋπολογισμό θα γίνουν και οι δημοπρασίες.
Πολύ λόγος έγινε τελευταία για την ενοποίηση των τελών και την αύξηση –κυρίως στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας- που έγινε στους δημότες του πρώην δήμου Βόχας. Ποια είναι η θέση σας;
Για τα τέλη όλα αυτά τα χρόνια εφαρμοζόταν στο Δήμο μια πολύ περίεργη πολιτική. Τα
τέλη του Δήμου Βέλου στην αρχή κάθε τετραετίας πήγαιναν 100% επάνω και μετά την επόμενη χρονιά ακούγαμε ότι μένουν τα ίδια και
κάνουμε κοινωνική πολιτική. Τα τέλη του Δήμου Βόχας για πολλά χρόνια δεν είχαν αναπροσαρμοστεί και ο Δήμος έμπαινε μέσα σύμφωνα με τις μελέτες που έκαναν οικονομικές
υπηρεσίες. Για διάφορους λόγους ο κάθε δήμαρχος δεν ήθελα να τα εξορθολογίσει και
τώρα πάλι φαινόμαστε εμείς οι κακοί. Τα τέλη
ύδρευσης αυξήθηκαν παρά που λίγο τα τέλη
καθαριότητας αυξήθηκαν λίγο περισσότερο
αλλά νομίζω ότι κάποτε έπρεπε να μπει μια
σειρά. Κινηθήκαμε στο πλαίσιο της φιλοσοφίας ότι είμαστε ένας Δήμος και πρέ-
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Η παραλία είναι το δυνατό μας χαρτί,
αλλά για να δημιουργήσουμε
σαν δήμος θα πρέπει να περάσει
στα χέρια μας.
πει να γίνει μια ενοποίηση τελών.
Είπα και στο δημοτικό Συμβούλιο ότι θα παρακολουθούνται ανά
εξάμηνο και αν δούμε ότι η ανταποδοτικότητα βαίνει καλώς θα
υπάρξουν μειώσεις.
Δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε με δύο
δήμους που ένας να πληρώνει περισσότερα και ο άλλος να πληρώνει λιγότερα. Ανεξάρτητα της εποχής που περνάμε εδώ είμαστε και
μακάρι να μπορούμε να τα βελτιώσουμε.
Η διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο μας έχει αναχθεί
σε μείζον ζήτημα, δεδομένου
ότι υπάρχει πρόβλημα με την
απόθεσή τους στο ΧΥΤΑ Κιάτου,
πρόσφατα οι Σικυώνιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι με τον όγκο των
απορριμμάτων μας που αποθέτονται στον ΧΥΤΑ μειώνεται
δραστικά ο χρόνος ζωής του.
Ποιες είναι σκέψεις σας για την
οριστική λύση του προβλήματος
διαχείρισης των απορριμμάτων
και την ανακύκλωση;
Εδώ κινούμαστε στη σφαίρα
του παραλογισμού. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο
πρώην Δήμος Βέλου πέταγε τα
απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Κιάτου. Ό

πρώην ο Δήμος Βόχας έριχνε τα
απορρίμματα στη χωματερή του
Ζευγολατιού. Πριν από μερικούς
μήνες η χωματερή του Ζευγολατιού έκλεισε από τους κατοίκους.
Ο ΧΥΤΑ Κιάτου αντέχει Χ τονάζ.
Εμείς πετάξαμε Χ + Ψ τονάζ, βρήκαν αφορμή και τον έκλεισαν για
μας. Κάναμε όλες τις νομικές διαδικασίες κάναμε ασφαλιστικά
μέτρα έχουν βγει τα προσωρινά,
κι αυτή τη στιγμή τα πετάμε στο
ΧΥΤΑ. Το θέμα βέβαια θα επανέλθει. Είτε βγει απόφαση του δικαστηρίου οριστική και μας αποκλείσει, είτε δεν μας αποκλείσει ο ΧΥΤΑ δεν έχει μέλλον, δεν
έχει ζωή. Το θέμα των απορριμμάτων έχει ως εξής: Να κλείσουν
οι χωματερές. Ωραία να κλείσουν.
Και τι τα κάνουμε; Οι λύσεις που
έπρεπε να χουν βρεθεί εδώ και
πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν
βρεθεί. Λέει κλείστε τις χωματερές. Και τι να τα κάνουμε; Να τα
φάμε;
Το θέμα σκουπίδι κατ αρχάς
είναι θέμα της περιφέρειας.
Κανονικά αυτοί πρέπει να μας
πουν τι θα γίνει. Σε ποια φάση
είναι ο μειοδοτικός διαγωνισμός.
Αυτή είναι η λύση που όλοι αποδέχονται. Ένα ποσό που ακούγεται γύρω στα 60-70 ευρώ τον τόνο

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΣΟΥΡΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών 76, 20006 Βραχάτι
Τηλ. 27410 55184, Fax: 27410 55189,
Κιν.: 6972 403 928
e-mail: fmasouri@solidus.gr, URL:www.solidus.gr

είναι πολύ ακριβό κατά τη γνώμη
μου και τότε οι δημότες μας θα
γνωρίσουν την πραγματική επιβάρυνση. Όταν αυτά μετακυληθούν στους δημότες. Εγώ είχα μιλήσει από την αρχή με ιδιώτες οι
οποίοι είχαν λύσεις όπως για παράδειγμα να μας κάνουν μικρά
εργοστάσια με κομποστοποίηση,
με ανακύκλωση. Αλλά προς το παρόν η Περιφέρεια μας δένει τα χέρια. Μας έχουν πει δηλαδή μην
ασχολείστε. Έχουμε πάρει εμείς.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι το θέμα της ανακύκλωσης. Στα θέμα της ανακύκλωσης στο Δήμο μας κινούμαστε
για πρώτη φορά σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Όχι από πλευράς στόχου αλλά από πλευράς
ενημέρωσης και κινήσεων σε όλα
τα επίπεδα. Κάνουμε καθημερινή
ενημέρωση όλα τα σχολεία από
το Τμήμα Περιβάλλοντος. Έχουμε
πάει σε κάποια τοπικά διαμερίσματα και έχουμε μιλήσει με τον
κόσμο για το θέμα της ανακύκλωσης. Πρέπει όμως να μας βοηθήσει και η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης. Γιατί ο κόσμος πρέπει
να βρίσκει κάδους που δεν μας
δίνουν. Πρέπει να μας δώσει και
άλλο ένα αυτοκίνητο. Γιατί έχουμε ένα αυτοκίνητο και το μοιραζόμαστε τέσσερις ημέρες εμείς και
μια μέρα η Νεμέα. Να έχουμε περισσότερη βοήθεια κι από κει και
πέρα κάνουμε κι εμείς αυτό που
πρέπει να κάνουμε.
Η παραλιακή ζώνη του δήμου
μας θεωρείται το δυνατό μας
χαρτί για την τουριστική κυρίως ανάπτυξη. Παλαιότερα είχαμε ακούσει για αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου και άλλα φιλόδοξα σχέδια αξιοποίησης της
περιοχής. Ποιες είναι οι δυνατότητες, οι προοπτικές, οι σχεδιασμοί και οι κινήσεις που γίνονται για την ανάδειξη της παραλιακής ζώνης του δήμου μας;
Η παραλία είναι το δυνατό μας
χαρτί, αλλά για να δημιουργήσουμε σαν δήμος θα πρέπει να
περάσει στα χέρια μας. Γιατί
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μιλάμε για μια παραλία που δεν
μας ανήκει. Να βρεθεί λύση για
το Λιμενικό Ταμείο. Το οποίο το
ψηφίσαμε, το τελειώσαμε, βγήκε ΦΕΚ για την ίδρυση του και
τώρα ακούμε όλα αυτά που γίνονται με τα λιμάνια που έδωσε ο κ.
Γεωργιάδης. Εμείς έχουμε κάνει
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρουμε το λιμενικό ταμείο. Μάλιστα, αύριο έχω
ραντεβού με τον κ. Γεωργιάδη. Τα
λιμάνια τα πήραν εύκολα. Για να
πάρουν το Λιμενικό Ταμείο έχει
μια άλλη διαδικασία που εμείς
την έχουμε ήδη κάνει. Και εγώ
έχω αύριο ραντεβού με τον κ. Γεωργιάδη για το Λιμενικό Ταμείο.
Υπάρχει κι ένα κομμάτι της Κτηματικής υπηρεσίας, που έχει γίνει εκεί δουλειά, το κυνηγάμε όλο
και πιστεύω ότι και εκεί θα γίνει
παραχώρηση.
Ο σταθμός του προαστιακού
στο Ζευγολατιό είναι περίπου
3 χρόνια τώρα σε …αναμονή.
Ποιοι είναι οι λόγοι που καθυστερεί η λειτουργία του, ποιες
είναι οι επιπτώσεις στην περιοχή μας από τη μη λειτουργία
(τουρισμός, κλπ) και ποιες ενέργειες γίνονται για να λειτουργήσει σύντομα.
Είχα συνάντηση στην Αττικό
Μετρό και μίλησα και με τον πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος Και μίλησα και με
άλλους. Το αστείο είναι ότι από
το 2004 και μετά και αργότερο το
2007 έπρεπε ο σταθμός έχει παραδοθεί. Δεν παραδόθηκε τότε
που υπήρχε μια οικονομική
ευμάρεια και με οικονομική
άνεση να παραδοθεί και φτάσαμε τώρα στο σημείο να τους
κυνηγάμε.
Τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι λείπουν
μόνο κάποια ρολά και πινακίδες
και μου έδωσε το λόγο του ότι θα
ανοίξει. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα τα οποία πιστεύω ότι θα
λυθούν σύντομα.
Κύριε δήμαρχε σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
& ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κορίνθου - Πατρών 88, Βραχάτι Κορινθίας, τηλ. 27410 54332
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μανάρας Ιωαν.: 6973 324954
Παπανικολάου Αθαν.: 6977 876719

Εις μνήμην...
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Έφυγε από τη ζωή ο Γ. Λιούντρης
Με βαθιά θλίψη την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου
2012, ο κόσμος του Βραχατίου, της Βόχας, της
Αργολιδοκορινθίας, ο κόσμος της αυτοδιοίκησης,
αλλά και του ΟΤΕ, κήδεψε τον Γιώργο Λιούντρη,
που τόσα απροσδόκητα, άφησε την τελευταία του
πνοή το βράδυ της Δευτέρας 9 Ιανουαρίου.
Σε ηλικία μόλις 61 ετών, ο Γιώργος Λιούντρης,
έφυγε νωρίς. Ταξίδεψε μακριά, μέσα από την
αγκαλιά της βοχαΐτικης γης που τόσο αγάπησε και
υπηρέτησε.
Η εφημερίδα μας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια
στην αγαπημένη του οικογένεια και τους συγγενείς
του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει...

Ψηφίσματα
Το δημοτικό συμβούλιο Βέλου Βόχας συνήλθε εκτάκτως
την 10/1/2012 και εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο αποφασίζει ομόφωνα: 1. Να παραστεί ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του ΔΣ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι υπάλληλοι του Δήμου, στη νεκρώσιμη ακολουθία και να εκφράσουν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και
τους συγγενείς του εκλιπόντος. 2. Να καταθέσει στεφάνι στη σορό
του. 3. Ο Δήμος να παραμείνει κλειστός την 11η Ιανουαρίου. 4. Η
σημαία του Δήμου να παραμείνει μεσίστια την ημέρα της νεκρώσιμης ακολουθίας. 5. Να δοθεί το όνομά του σε δημοτική οδό ή πλατεία του Βραχατίου. 6. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του
εκλιπόντος στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέλου Βόχας 7. Η κηδεία του να γίνει με Δημοτική δαπάνη. 8. Να αναγνωσθεί το παρόν στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
Ο ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Γ. Λιούντρης ήταν πάντα κοντά στον Παμβοχαϊκό, τον
οποίο στήριξε με όλες τις δυνάμεις του τόσο ως Δήμαρχος Βόχας
όσο και ως ενεργό μέλος του συλλόγου. [...] Το πρωί της Τρίτης το
Δ.Σ. του Παμβοχαϊκού συνεδρίασε εκτάκτως και πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις: - Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Βραχάτι και να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. - Να καταθέσει στεφάνι στη σωρό του. - Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πριν την έναρξη του αγώνα του Σαββάτου
(14/1, 19:00) μεταξύ του Παμβοχαϊκού και της Λαμίας, στο κλειστό «Γ. Τριαντάφυλλος» - Να αγωνιστούν οι αθλητές του Παμβοχαϊκού με μαύρα περιβραχιόνια, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος».
Τέλος, η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ σε ψήφισμά
της αναφέρει πως σε έκτακτο Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα: «• Να εκφραστούν το ‘’θερμά συλλυπητήρια ‘’στην οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος. • Να παραστούν στην νεκρώσιμη ακολουθία ο Πρόεδρος και ο Γ .Γραμματέας του Δ.Σ.. • Να κατετέθη στην
μνήμη του ένα ποσό στο ‘’Χαμόγελο του παιδιού ‘’ • Να αναγνωσθεί το παρόν στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας και να δημοσιευθεί στο Τοπικό Τύπο».

■■ Δεκέμβριος 2010. Ο Γιώργος Λιούντρης εγκαινιάζει
το Κλειστό Γυμναστήριο
«Γεώργιος Τριαντάφυλλος». Οι προσπάθειές του
για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων είχαν ευοδώσει, το κλειστό γυμναστήριο -που ας μην ξεχνάμε παρέμενε κτήριο
φάντασμα αρκετά χρόνιαείχε μετατραπεί σε κόσμημα του αθλητισμού
για την περιοχή μας, κι
έδρα του Παμβοχαϊκού

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λιούντρης
Γεννήθηκε στο Βραχάτι από γονείς αγρότες. Ήταν παντρεμένος με
την Αικατερίνη Σαλαπάτα από το Βοχαϊκό, και είχε έναν γιο, τον Παναγιώτη.
Έκανε Ανώτερες Σπουδές και ήταν πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, ξεκινώντας
από το Γυμνάσιο Βραχατίου - Τεχνική Σχολή
Ηλεκτρολόγων (Κοντοράβδη Κορίνθου) - Τεχνική Σχολή Εργοδηγών -Ηλεκτρολόγων (Σεβιτανίδειος).
Εργαζόταν ως Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός
στον ΟΤΕ και είχε ασχοληθεί με Μελέτες - Δημοπρατήσεις - και κατασκευές σε Ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Παράλληλα με την εργασία του στον ΟΤΕ είχε
εργαστεί ως καθηγητής στην τεχνική σχολή ΙΚΑΡΟΣ και επιμελητής
στα ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ στα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας -Ηλεκτρικών μετρήσεων και Μετασχηματιστών. Από τον Νοέμβριο του 2005 ήταν Διευθυντής ΟΤΕ Κορινθίας - Αργολίδας.
Ήταν μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΑΚΕ - ΟΤΕ, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας εργαζομένων του ΟΤΕ, πρόεδρος της ΔΑΚΕ του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Υπομηχανικών - Τεχνολόγων Μηχανικών ΟΤΕ και Πρόεδρος του πανελλήνιου
Συλλόγου Πτυχιούχων Υπομηχανικών - Τεχνολόγων - Μηχανικών ΟΤΕ
Ο αθλητισμός αποτελούσε την μεγάλη του αγάπη, αφού για πολλά
χρόνια είχε ασχοληθεί με τον στίβο ενώ στα νιάτα είχε φορέσει την
φανέλα του Παμβοχαϊκού στο βόλεϊ.

Η αυτοδιοικητική του δράση

Εξελέγη για πρώτη φορά το 1990 σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας Βραχατίου με τον συνδυασμό Πρωτοβουλία Νέων
ενώ το 1994 ήταν υποψήφιος με την Ανεξάρτητη πρωτοβουλία Βραχατίου.
Το 2002 ως επικεφαλής του συνδυασμού «Όραμα για τη Βόχα» αναμετρήθηκε για τη δημαρχία του καποδιστριακού δήμου Βόχας με τον
Σπ. Χριστοδούλου. Ο συνδυασμός του πλειοψήφησε στο πρώτο γύρο
ωστόσο στον δεύτερο γύρο δεν κατάφερε να εκλεγεί Δήμαρχος. Μαχητικός και δραστήριος ως επικεφαλής της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Βόχας, διεκδίκησε εκ νέου την δημαρχία στις δημοτικές
εκλογές του 2006 και κατάφερε να εκλεγεί πανηγυρικά από την πρώτη Κυριακή.
Με πολλές και συνεχείς προσπάθειες κατάφερε να εξασφαλίσει τις
απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να ολοκληρωθεί το Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος», το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη του.
Όμως, το 2010 δεν έθεσε υποψηφιότητα για το δημαρχιακό αξίωμα και
παραιτήθηκε του προεκλογικού αγώνα, εκφράζοντας την πικρία του.
Το τελευταίο διάστημα, έδινε μεγάλη και άνιση μάχη με την επάρατο
νόσο, μάχη την οποία, δυστυχώς, έχασε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012.
Καλό ταξίδι, δήμαρχε...
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Αγροτικά νέα

Αγροτοπατέρες της Κορινθίας

Η σιωπή τους προς απάντησή μας

Ο

ι Πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αγροτών υπήρξαν από τις
πιο μαζικές και μαχητικές των τελευταίων ετών.
Όμως δεν πέτυχαν να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους εξαιτίας της προδοσίας των αγροτοπατέρων, που
υπονόμευσαν τον αγώνα τους
από την πρώτη κιόλας στιγμή,
εκτελώντας κομματικές εντολές.
ΟΙ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣ των
μεγαλοαστικών
κομμάτων
έχουν πολλές φορές υπονομεύσει και ξεπουλήσει τους
αγώνες της αγροτιάς, πότε
από κοινού και πότε ο καθένας χωριστά, εξυπηρετώντας
τα συμφέροντα του κομματικού εντολέα τους, εις βάρος
του απλού αγρότη (τα συμφέροντα του οποίου δήθεν υπηρετούν) που τις περισσότερες
φορές παρασύρεται από τα λεγόμενά τους.
ΟΙ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣ των
μπλόκων, των κινητοποιήσεων και των εξεγέρσεων των
αγροτών, έγιναν κομματικοί
και ταυτόχρονα τηλεοπτικοί
αστέρες, εξαργυρώνοντας την
αγωνιστική τους διάθεση και
τον επαναστατικό τους λόγο,
μεταπηδώντας από τα καπό
των τρακτέρ στα έδρα της
Βουλής ή στα ύψιστα αξιώματα της εκτελεστικής εξουσίας, ξεχνώντας σε μηδέν χρόνο
την ταπεινή αγροτική καταγωγή τους και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών (τα οποία δήθεν υπηρετούν από τη θέση
που κατέχουν) και μετατρεπόμενοι σε όργανα της εκάστοτε

Γράφει ο
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Γραμματέας Δημοτικού
Συμβουλίου Βέλου-Βόχας
εξουσίας εκτελώντας απλά και
μόνο εντολές της, κυρίως προς
όφελός τους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΩΝ, ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ και ΜΕΓΑΛΟΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ που εισπράττουν το 80% των επιδοτήσεων
και αποζημιώσεων, με ποσά
άνω των 60.000 € κατ’ έτος
όταν η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, εισπράττει
ποσά κάτω των 5.000 ευρώ.
Το 80% των επιδοτήσεων,
ενισχύσεων και αποζημιώσεων κατευθύνεται στο 20% των
αγροτών. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος τους: Μεγάλα ποσά σε λίγους, μικρά ποσά
σε πολλούς.
Οι μεθοδεύσεις των αγροτοπατέρων δεν σταματούν
μόνο στο οικονομικό επίπεδο αλλά οι παρεμβάσεις τους
εκτείνονται και στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Είναι
χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις τους στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, όταν παραμονές
εκλογών διοργάνωσαν αγροτικές κινητοποιήσεις και δια-

7

μαρτυρίες προς τον ΕΛΓΑ ενδιαφερόμενοι –δήθεν- για τις
αποζημιώσεις από τις καταστροφές, που είχαν πλήξει την
περιοχή μας, ενδιαφερόμενοι
δήθεν για το δίκιο του αγρότη, συμβουλεύοντάς τον «εις
ένδειξη διαμαρτυρίας» να μην
ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές. Που στο παρελθόν –πριν
τρία χρόνια μάλιστα- έκλειναν τη γέφυρα του Ισθμού
γιατί παρότρυναν για διαμαρτυρίες έξω από τα υπουργεία
και τη νομαρχία με ένα δικό
τους τρόπο ξεχωριστά, πέρα
των πανελλαδικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων, που
ουσιαστικά υπονόμευαν το
αγροτικό κίνημα.
Που είναι σήμερα όλοι αυτοί οι ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣ; Με
τον πύρινο λόγο τους και τον
αγροτοσυνδικαλισμό τους να
προστατεύσουν τον αγρότη
που πτωχεύει;
Είναι εκκωφαντικός ο ήχος
της σιωπής τους και της
απουσίας τους. Είναι καιρός
ο αγρότης να απαλλαγεί από
τους «σωτήρες» του και να πάρει την τύχη στα χέρια του.
Η ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.
Υ.Γ. Όσο έχω φωνή θα μιλάω…

Το δημοσίευμά μας,
στο 6ο φύλλο της Γνώμης
Πολιτών (4 Ιανουαρίου
2012), το άρθρο του γραμματέα του Δ.Σ. Θεοφάνη Παππά «Ελληνικές Γεωργικές Αλχημείες», αποδείχθηκε εκτός από προφητικό, έγκυρο και επίκαιρο αφού η
«φωνή» του έφθασε μέχρι την περιφέρεια Πελοποννήσου, από όπου
ήρθε η επισήμανση πως οι διαδικασίες στις τράπεζες είναι στα όρια
της νομιμότητας. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης χαρακτήρισε παράνομη τη δέσμευση των χρημάτων των αγροτών, που αφορούν στις επιδοτήσεις και οι οποίες καταβάλλονται στους λογαριασμούς τους,
όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των ευρωπαϊκών ταμείων. «Η δέσμευση δύναται να συμβεί μόνο στην περίπτωση
όπου υπάρχει ενυπόγραφη συμφωνία του δικαιούχου παραγωγού με το
αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα και όχι
ερήμην του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας.
Ο περιφερειάρχης που, όταν προέκυψε το θέμα, παρενέβη προς όλες
τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμοδίων υπουργείων μετά από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ενημέρωσε και το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία
συνεδρίαση του 2011, «το οποίο
με ομόφωνη απόφασή του τάσσεται
στο πλευρό των αγροτών ως ασπίδα
ασφαλείας για την προστασία τους
από άδικες πρακτικές στην περίοδο
αυτής της βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που περνά η χώρα».

• Χειροποίητες πίτες

• Καφές

• Πρωτότυπα δώρα
• Παραγγελίες για όλες τις εκδηλώσεις
Παπασωτηρίου Βασι λική

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Βραχάτι
[έναντι Α.Τ. Βραχατίου]

τηλ. 27410 50115

Mνημεία της περιοχής

8 //18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Γνώμη

Όρος ΑΠΕΣΑΣ
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος,
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ B΄

« Όρος της Νεμέας, ως Πίνδαρος και Καλλίμαχος εν Τρίτη, από
Αφέσαντος ήρωος βασιλεύσαντος της χώρας, ή δια την άφεσιν των
αρμάτων ή του λέοντος. Εκεί γάρ εκ της σελήνης αφείθη. Αφ ού Ζεύς
Απεσάντιος. Καλλίμαχος δέ εν τοις ιάμβοις το εθνικόν Απέσας φησί
‘‘κουχ ωδ’ Αρείων τω Απέσαντι πάρ Διί / ίθυσεν Αρκάς ίππος’’ »
Στέφανος Βυζάντιος, ‘‘Εθνικά. Μέγα Γεωγραφικόν Λεξικόν Αρχαίων Πόλεων, Τόπων και Εθνών’’

Η Εκκλησία της Ζωοδόχου
Πηγής στο Φουκά

Αξιόλογης ιστορικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στη νότια βραχώδη πλευρά της κορυφής του Φουκά και δυτικά του υψώματος, όπου
έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα οικισμού
με χρήση από τα αρχαία έως τα νεότερα χρόνια, μέσα σε σπήλαιο κτίστηκε προς τιμήν της Παναγίας η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής το 700 μ.Χ.
περίπου. Εκεί έζησαν πολλοί ασκητές
σε σπηλιές ως ερημίτες, απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Τελευταίος υπήρξε ο Φανιάς του οποίου τα
ίχνη σώζονται ακόμα μέχρι σήμερα.
Υπάρχουν αποτυπώματα από τα γόνατά του επάνω στις πέτρες, που δημιουργήθηκαν επειδή γονάτιζε για να
προσευχηθεί.
Ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί με τα προσκτίσματά του, του
κωδωνοστασίου και των κτισμάτων
για την παραμονή των πιστών (ΦΕΚ
τ. Β΄, αρ. 131, 5/3/1993) και αποτελεί ένα μικρό εκκλησιαστικό σύνολο
κτισμάτων σε τρία επίπεδα (Σκαρμούτσου Κ., ΑΔ 49 (1994), Χρονικά Β1,
σελ. 259). Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν κτίσματα για την παραμονή των
πιστών, που θα μπορούσαν να χρονολογηθούν στις αρχές του 20ου αιώνα.
Σε υψηλότερο επίπεδο και ανατολικότερα υπάρχει μεταβυζαντινό διώροφο
κωδωνοστάσιο με επιμελώς λαξευτούς

λίθους και τοξωτά ανοίγματα που αναγράφει και ημερομηνία, ενώ σε άλλο
επίπεδο, στο δυτικό μέρος του βράχου,
μια λιθόκτιστη κλίμακα οδηγεί προς
ημισπηλαιώδη ναό μικρών διαστάσεων προσκολλημένο στο βράχο. Το σύνολο περιβάλλεται από λιθόκτιστα τείχη με τρείς πύλες εισόδου.

Βέλο

27420
33933

Θρύλοι και Παραδόσεις

Πολλοί είναι οι θρύλοι που σώζονται σχετικά με την περιοχή. Κάποιος από αυτούς

Η σημαντικότερη γραπτή μαρτυρία – πηγή περί της
υπάρξεως του κάστρου είναι οι κατάλογοι του πριγκιπάτου
του Μορέως του 1377, όπου αποτυπώνονται τα εννέα κάστρα,
ανάμεσά τους και του Φουκά, της Καστελλανίας Κορίνθου, τα
οποία ανήκαν στον μεγάλο στρατοπεδάρχη Άγγελο Acciaiuoli.

Η βόρεια – ανατολική είσοδος, η αναφέρει ότι υπήρχε ένας σταλακτίτης και
οποία δεν χρησιμοποιείται σήμερα, όποιος υπέφερε από κάποια αρρώστια έβρεφέρει εντοιχισμένη επιγραφή με την χε λίγο το μέτωπό του με το νερό του σταλακτίτη και γινόταν αμέσως καλά.
Ένας άλλος θρύλος αναφέρει ότι υπήρχε
ένα μελίσσι μεγάλο, σε μια από τις διπλανές
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.
χαράδρες στο βουνό Φουκάς. Κανείς όμως
δεν μπορούσε να μαζέψει το μέλι του, γιαΔιεύθυνση Σπουδών:
τί ήταν πολύ επικίνδυνο. Όταν κάποτε ένας
Μαθηματικά:
Λούτας Γιάννης
επιχείρησε να κατέβει με σχοινί και να μαΒραχάτι
ζέψει το μέλι, άκουσε μια φωνή να του λέει:
		
Σίδερης Φώτης
Ζευγολατιό
«Σταμάτα, φτάνει όσο μάζεψες». Αυτός όμως
Λέκκας Νίκος
Φυσική-Χημεία:
27410
δεν σταματούσε. Ξαφνικά το σχοινί μετα55983
μορφώθηκε σε φίδι. Αυτός τρομαγμένος δίνει μια με το μαχαίρι του για να σκοτώσει το

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

χρονολογία «1893». Η κατασκευή με επιμελημένους λαξευτούς λίθους φέρει παραστάδες και τριγωνικό αέτωμα με κιονόκρανα και
διακοσμητικό γείσο.

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ
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φίδι και έτσι έκοψε το σχοινί και έπεσε στη χαράδρα. Έτσι κανείς
δεν ξανάγγιξε το μελίσσι, και θεωρούνταν από τότε αγιασμένο.
Λένε επίσης πώς οι ασκητές που ζούσαν στην πλαγιά του Απέσα αποφάσισαν να χτίσουν τη συγκεκριμένη εκκλησία (Ζωοδόχου Πηγής), επειδή βρήκαν σ’ αυτό το μέρος εικόνα της Παναγίας. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, οι κάτοικοι του χωριού
Χαλκείου, ήθελαν να κτίσουν εκκλησία πιο χαμηλά στα χωράφια
και να κατεβάσουν εκεί την εικόνα της Παναγίας. Το βράδυ κατέβαζαν την εικόνα εκεί που έκτιζαν την εκκλησία και το πρωί που
πήγαιναν να συνεχίσουν το κτίσιμο η εικόνα έλειπε. Όταν έψαχναν την έβρισκαν εκεί που την είχαν βρεί οι ασκητές, ψηλά στο
βράχο. Έτσι εγκατέλειψαν αυτή την ιδέα και η εκκλησία έμεινε
ψηλά στο βουνό.

Η εικόνα σήμερα

Το καλοκαίρι του 2007 ο λόφος Φουκάς επλήγη ολοκληρωτικά από τις πυρκαγιές (υπάρχει και σχετική γνωμάτευση της Πολεοδομίας Κορίνθου). Προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, κυρίως στα
προσκτίσματα του ναού της Παναγίας.
Η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ,αν και είχε εγκαίρως
επισημάνει δομικά και αισθητικά προβλήματα στο εκκλησιαστικό
σύνολο της Ζωοδόχου Πηγής για την αποκατάσταση των οποίων
θεωρούσε απαραίτητη τη σύνταξη μελέτης, προσέφυγε στο Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την αποκατάστασή
τους και για τη χρηματοδότηση του μνημείου ως πυρόπληκτου.
Δυστυχώς οι ενέργειες αυτές όμως δεν είχαν θετικό αντίκρισμα.
Παράλληλα, ο πρώην Δήμος Βόχας από την πλευρά του ανέθεσε
τη σύνταξη σχετικής μελέτης σε ειδική μελετήτρια, την κα Χρυσάφη – Ζωγράφου Μεταξούλα (ομόφωνη απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου 30/6/2010).
Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν να δράσουν αυτοβούλως «συμμαζεύοντας» υποτίθεται τον χώρο με επεμβάσεις – εργασίες που
στερούνταν στο σύνολό τους τόσο των κατάλληλων εκείνων ειδικών επιστημονικών γνώσεων όσο και των απαιτούμενων προδιαγραφών.
Ευτυχώς που το σύνολο προς το παρόν διατηρεί την αρχική του
μορφή παρόλες τις νεώτερες επεμβάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του μνημείου. Εύχομαι
κάποια στιγμή ο Δήμος Βέλου – Βόχας να δείξει τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα, καθώς επίσης και το ανάλογο ενδιαφέρον
ούτως ώστε κάποια πράγματα να γίνονται σωστά και θεσμικά.
Οι μελέτες υπάρχουν και το μόνο που χρειάζεται είναι να κατατεθούν στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία (25η Ε.Β.Α), προκειμένου αυτή με τη σειρά της να αναλάβει την υλοποίηση ή προώθησή τους.

τραπέζια
Επιντισφαίρισ
η
Α

Βόχας

Συνεχίζονται
οι επιτυχίες
Μετά την εξασφάλιση της παραμονής της ομάδος των Ανδρών
στην Α2 κατηγορία (με συμμετοχή συνήθως με Εφήβους και παίδες)
οι επιτυχίες συνεχίστηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ηλικιών.
Στις 14 &15 Ιανουαρίου διεξήχθη στην Πάτρα η προκριματική
φάση στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων {έως 15 ετών}για την
ανάδειξη του Πρωταθλητού Πελοποννήσου στο Ομαδικό καθώς και
4 προκρίσεις για το ατομικό Παίδων και 1 πρόκρισης για τις Κορασίδες
Αποτελέσματα των αγώνων είναι.
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ (Συμμετείχαν 13 ομάδες)
Επιτρ. Αντισ. Βόχας 2. Ολυμπιακός Άσσου 3/Διαγόρας Βέλου . Οι
δυο πρώτοι προκρίνονται για τα τελικά στην Αθήνα {ΣΕΦ}
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ {Συμμετείχαν περίπου 70 αθλητές }
1.Σιαχος Νίκος 2.Σωτηριου Νίκος 3, Παμβουξόγλου Αναστ. 4 .
Παμβουξόγλου Ανδρέας .Προκρίνονται όλοι στα τελικά καθώς και
ο Σιαπκαρας Πέτρος διότι είναι στους 8 καλύτερους αθλητές της κατηγορίας του
ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ {Συμμετείχαν 23 αθλήτριες}
1 Δασκαλοπούλου Αχίλλεια προκρίθηκε για τα τελικά .
Το Δ.Σ του συλλόγου συγχαίρει του αθλητές και τους προπονητές
της ομάδας καθώς και τους αθλητές των συνεργαζομένων σωματίων της περιοχής Ολυμπιακού Άσσου και Διαγόρα Βέλου
Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο
Γεν. Γραμματέας

Άγγελος Σιαπκαρας

Χρήστος Θερμός

Κλείστε τώρα ραντεβού στο συνεργείο μας
και σας προσφέρουμε ένα πακέτο συντήρησης για το όχημά σας

Σας ευχόμαστε
χρόνια πολλά και
ευτυχισμένο το νέο έτος.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Λάδια κινητήρος (10W40 ή 15W40 των 4 lit)
μόνο με
• Φίλτρο λαδιού για κάθε τύπο κινητήρα (τμχ 1)
• Αλλαγή Υαλοκαθαριστήρων (τμχ 2)
• Υγρό παρμπρίζ (τμχ 1, 250 ml)
• Καθαρισμός κινητήρος
• Γενικός τεχνικός έλεγχος οχήματος
η προσφορα ισχυει απο 2/1/2012 εωσ 29/2/2012
για καθε τυπο αυτοκινητου κατοπιν ραντεβου στο τηλ. 27410 51106

59€
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Εκδηλώσεις

10 //18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012,
ο «Θύαμις» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η Πρόεδρος κ. Ζάρκου, στο καλωσόρισμα της ευχήθηκε
σε όλους τους παρευρισκόμενους καλή
χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία και πάνω
από όλα σεβασμό προς το συνάνθρωπο. Στη συνέχεια κάνοντας έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε ανέφερε πώς ήταν μια χρονιά
σταθμός, αφού ο σύλλογος γιόρτασε τα
10 χρόνια από την ίδρυσή του. Η δραστηριότητα του συλλόγου ήταν πλούσια, με αποκορύφωμα την διοργάνωση
του τρίτου Διεθνούς Φεστιβάλ που έγινε στην πλατεία της Στιμάγκας με χορευτικά από πολλές χώρες του εξωτερικού (Κίνα, Ρουμανία, Κύπρος) αλλά
και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Με αυτό το φεστιβάλ έχει κατορθωθεί να προβληθεί η Στιμάγκα εντός
και εκτός συνόρων.
Συνεχίζοντας, τον απολογισμό του
2011 αναφέρθηκε στην επιτυχία του
συλλόγου να αναγνωριστεί από το
υπουργείο Πολιτισμού η Λαογραφική
Έκθεση και να καταγραφούν όλα τα εκθέματα. «Το επόμενο στάδιο» είπε, «είναι να καταφέρουμε να αναγνωριστούμε ως Μουσείο, πράγμα που θα μπορούσε να γίνει το 2011, αλλά υπήρχαν
κάποιες προδιαγραφές και πάνω απ’
όλα ήταν ο χώρος όπου στεγάζεται».
Ευελπιστούμε, είπε, ότι αυτό
θα πραγματοποιηθεί το 2012.

Γνώμη

Κοπή πίτας

ΘΥΑΜΙΣ
Χορευτικός και Λαογραφικός
Σύλλογος Στιμάγκας

Το μουσείο
Αναφέρθηκε στην παραχώρηση της «σκηνής του
οργώματος» από το Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, γεγονός που αποτελεί τιμή για
το σύλλογο και επεσήμανε
την ανάγκη να στεγαστούν
τα εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου σε έναν ενιαίο χώρο, που θα
μπορούσε να είναι ο χώρος του παλαιού δημοτικού Σχολείου, ο οποίος αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Έχουν γίνει ενέργειες, είπε η πρόεδρος, ώστε να παραχωρηθεί ο χώρος
αυτός στον Σύλλογο και να στεγαστεί
εκεί η Λαογραφική έκθεση. Χρειάζεται
η συγκατάθεση του δήμου, για την παραχώρηση του χώρου του Σχολείου και
η συγκατάθεση της Διεύθυνσης Πρω-

ΠΟΛΙΤΩΝ

Το θέατρο Δόρα Στράτου
Κατόπιν, αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα
της συνεργασίας με το θέατρο Δόρα Στράτου,
αφού παιδιά του Συλλόγου της Στιμάγκας, να
μπορούν μέσω εξετάσεων να ονομαστούν χορευτές του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» και κατόπιν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για δάσκαλοι χορού.

Στιμαγκιώτικες Δημιουργίες
Εκτενής αναφορά έγινε και για τον καινούργιο Γυναικείο Παραδοσιακό Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Στιμάγκας, ο οποίος
ιδρύθηκε το Ιανουάριο του 2011 μέσα από
τα προγράμματα ΝΕΛΕ Κορινθίας και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποίησε ο Χορευτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας
«ΘΥΑΜΙΣ».
Ο Συνεταιρισμός που ονομάζεται «Στιμαγκιώτικες Δημιουργίες» ασχολείται με την
Παρασκευή παραδοσιακών γλυκών και φαγητών αλλά και την παροχή παραδοσιακής
φιλοξενίας στους επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, όμως μέσα
στο 2012 θα ξεκινήσει κανονικά, και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2012 θα συμμετάσχει
στην 1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτινών Μορφών Τουρισμού στο MEC στην Παιανία.
Τέλος, η πρόεδρος, ευχαρίστησε θερμά
όλους αυτούς που συμπαραστέκονται στον
Σύλλογο και εργάζονται γι’ αυτόν, ιδιαίτερα
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημ.
Σχολείου Στιμάγκας καθώς και την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Φούζα Ευαγγελία.

Εκλογές Δ.Σ.

τοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, για να αλλάξει η χρήση του χώρου.
Η Δ/νση έχει αποδεχτεί την αλλαγή με τον
όρο, αν χρειαστεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ως
σχολείο, να παραχωρηθεί, αλλά και ο δήμος
έχει αποδεχτεί με απόφαση του Δ.Σ. ΒέλουΒόχας, και απομένει η έγκριση της περιφέρειας για να παραχωρηθεί στο Σύλλογο, με
ένα συμβολικό ενοίκιο. Ο στόχος του Συλλόγου είναι το 2012 και εφ’ όσον ολοκληρωθεί
όλη η γραφειοκρατική διαδικασία παραχώρησης του Παλαιού δημοτικού Σχολείου, να
ενταχθεί το έργο σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
και να φτιαχτεί τουλάχιστον η μία αίθουσα.

Ακολούθησε η κοπή της πίτας και κατόπιν
οι αρχαιρεσίες του συλλόγου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. όπου ψήφισαν 46 τακτικά μέλη.
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΖΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (44 ψήφους) ΖΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (34) ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ (27) ΦΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ (24) ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ (22) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (17) ΓΙΟΥΡΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (16).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (15) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ (10)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΛΑΝΤΖΗ - ΦΟΥΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (31) ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (31) ΝΙΤΕCKA DOROTA ΣΥΖ. ΜΠΕΡΤΣΕΚΑ ΔΗΜ (28)

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Κ. ΧΑΣΑΠΑΚΗ

Μία γιορτή με
τρεις τυχερούς!!!
΄Την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας πραγματοποίησε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου το Πρακτορείο
του Κώστα Χασαπάκη στο Μπολάτι.

Ο Κ. Χασαπάκης με τους τρεις τυχερούς και τα φλουριά τους
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012, το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών του Κώστα Χασαπάκη
στο Μπολάτι, υποδέχτηκε τους φίλους και πελάτες του στην καθιερωμένη, εδώ και εννέα χρόνια, γιορτή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη ενώ
ο Κώστας Χασαπάκης έκοβε και μοίραζε συνέχεια κομμάτια από τη βασιλόπιτα που περιείχε
τρία φλουριά.
Οι τρεις τυχεροί δεν άργησαν να βρεθούν και
πόζαραν χαρούμενοι στον φωτογραφικό φακό
επιδεικνύοντας τα φλουριά τους.
Ο κ. Χασαπάκης αφού τους παρέδωσε
το δώρο τους ευχήθηκε σε όλους καλή
και δημιουργική χρονιά και πολλά, πολλά κέρδη!!!
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Γνώμη

Α.Γ.Σ.

Εδώ και πολύ καιρό είχε χτυπήσει για τον Ολυμπιακό το καμπανάκι. Από τον ΟΦΗ, από τον
Αστέρα Τρίπολης, από τα Γιάννινα και πρόσφατα από τον Ατρόμητο και μάλιστα στο φουλ. Δεν
είναι τυχαία, λοιπόν, η σφαλιάρα που έφαγε από
τη Δόξα. Δεν είναι παίκτες αυτοί που έφερε ο
Βαλβέρδε το καλοκαίρι. Κανένας από αυτούς δεν
μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ανεβάσει τον
Ολυμπιακό δύο τρία κλικ παραπάνω. Που είναι
τα μεγάλα χαφ σε στιλ Ριβάλντο, Τζιοβάνι, Καρεμπέ, Καραπιάλη και τόσων άλλων που είχε στο
πρόσφατο παρελθόν; Που είναι τα μεγάλα εξτρέμ τύπου Τζόρτζεβιτς, Γκαλετί, Γιαννακοπουλου; Ποιος Μόνχερ; και ποιος Αμπντούν; Πλάκα
κάνουμε τώρα; Έχει καμιά σχέση η τωρινή ομάδα με την τότε;

ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Μ

Δεν είναι
τυχαία η
«σφαλιάρα»

Θα μου πείτε, βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή μπάλα στην Ευρώπη, με Άρσεναλ, με Ντόρτμουντ και με Μαρσέιγ; Απλή, πολύ απλή η απάντηση. Διότι και οι τρεις αυτές ομάδες δεν κλείστηκαν ποτέ στην άμυνα και του άφησαν
πολλούς ελεύθερους χώρους. Βρήκαν την ευκαιρία οι παίκτες του Ολυμπιακού και όλοι μαζί έφεραν το έργο τούμπα.
Σαν πως το ίδιο καλά δεν παίζει και ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη;
Γιατί; Γιατί τον παίζουν ανοιχτά και βρίσκει χώρους. Στην Ελλάδα, όμως, τι κάνει; Βολοδέρνει και χάνεται. Ας αφήσουν,
λοιπόν, τις δικαιολογίες οι εφημερίδες, ότι ο Ολυμπιακός
υποτίμησε τη Δόξα και αδιαφόρησε. Μακακιες είναι όλα
αυτά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχει παίκτες δημιουργικούς, στα χαφ και στον ασβέστη μπαλαδόρους που θα κάνουν τη διαφορά.

Οι προβλέψεις των αγώνων του ερχόμενου κουπονιού του στοιχήματος που έχω να σας προτείνω είναι
η εξής τριάδα:
Σάββατο 21/01/2012:
• Σάλκε - Στουτγάρδη τον άσο του 1.80
• Βολφσμπουργκ-Κολωνια
επιλέγω
το over του 1.60
• και τέλος ρισκάρουμε το δελεαστικό διπλό στο
Καιζερσλαουτερν-Βερντερ Βρεμης στο 2.40

Επιτυχία κόντρα σ’ όλα!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Βιγια

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, 20100
ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

Ένα γράμμα από μία
πρώην αθλήτρια του
στίβου του Ζευγολατιού

πρόποδες του Ολύμπου, στο άλσος της Τριια κουβέντα, ένα σχόλιο, ένας φωτιπόλεως χιονίζει, στην Καλαμάτα η ζέστη
σμένος καθηγητής φυσικής αγωγής
αφόρητη, μέσα στα στάδια η μυρωδιά του
στο σχολείο που δίνει αξία στο μάχορταριού τόσο γνώριμη και ο κόσμος… ο
θημα της γυμναστικής και τρεις αδερφές
κόσμος όρθιος χειροκροτεί τον τελευταίο
αποφασίζουν να ασχοληθούν με το στίαθλητή που αγωνίζεται να τερματίσει.
βο.΄Έχουν την τύχη το χωριό τους να έχει
Έχει ήδη ξεπεράσει τον εαυτό του, δυσύλλογο… ή μάλλον έναν πολύ καλό αθληνάμεις δεν του έχουν μείνει για να τις ματή. Σύλλογος ή αθλητής; Δύσκολο να τους
ζέψει αλλά τερματίζει, γιατί έτσι έχει μάξεχωρίσεις. Και οι γονείς αγράμματοι, δίθει να κάνει. Μακριά από πριμ, ντοπαρίνουν την συγκατάθεση τους από φόβο μην
σματα και τις βεντέτες του
κόψουν το μέλλον των παιΓράφει η
χώρου, έχει ανακαλύψει τον
διών τους. Στο γήπεδο βρίσκουν και δυο φίλες. Ένα ζευ- Σπυριδούλα Πιτσούνη εαυτό του.΄Εχει ψυχή πια και
παλαιά αθλήτρια
το ξέρει.
γάρι φόρμες και αθλητικά πατου Στίβου,
Τα χρόνια πέρασαν, ο αθληπούτσια είναι αρκετά. ΕνίοΑ.Ο.Ζευγολατιού
τής όμως που κάποτε σάρωνε
τε υπάρχει προπονητής, ενίοτα κύπελλα, ανίκητος στα στάτε κόβουν τα χορτάρια που ξεδια, έμεινε πιστός στο όραμά του. Με σύπερνούν το μπόι ανθρώπου… ατελείωτα τα
ντροφο και συνεργάτιδα την μία από τις
ζικ-ζακ αλλά και οι χλευασμοί και τα πειαθλήτριες και με το πάθος που δεν του
ράγματα. Το γήπεδο βλέπεις είναι μόνο για
έλειψε ποτέ, δημιούργησε έναν σύγχροτο ποδόσφαιρο…
νο σύλλογο που μάζεψε όλες τις υγιής δυΟ αθλητής όμως αυτός έχει ταλέντο,
νάμεις της περιοχής. Μεγάλη συμμετοχή,
έχει πάθος, έχει όραμα και ο σύλλογος
πανελλήνιες πρωτιές και σεβασμός στον
πρέπει να έχει την έδρα του. «Πρέπει τα αιαθλητή είναι το αποτέλεσμα αυτής της
τήματά σας να τα θέσετε επίσημα στη συνέπροσπάθειας.
λευση του συλλόγου» απαντούν οι ποδοσφαιΚαι η αναγνώριση ήρθε και επίσηριστές νομίζοντας ότι το θέμα έχει ήδη λήμα: χρυσό μετάλλιο από τον ΣΕΓΑΣ για την
ξει. Όμως στη συνέλευση, ανάμεσα σε τσιπροσφορά του στον ελληνικό στίβο. Α.Γ.Σ.
γάρα, μπύρες και βρισιές εμφανίζονται 5
ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ή Αριστείδης Μπουλκορίτσια με τα αιτήματά τους. Ζητούν αποντάς. Δύσκολο να τους ξεχωρίσεις. Και
δυτήρια, ξεχωριστές ώρες προπόνησης και
όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε στα στάδια,
πάνω απ’ όλα σεβασμό. Αποσβολωμένοι
που δοκιμάσαμε τα όριά μας, που νικήσακαι κυρίως απροετοίμαστοι οι ποδοσφαιριμε αλλά και που ηττηθήκαμε, αλλά γεμάστές τα δέχονται όλα. Και ο σεβασμός έρτοι εμπειρίες, στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά
χεται σαν συνέπεια της χρήσης του χώμας και τα ενθαρρύνουμε να θέτουν στόρου, 365 μέρες το χρόνο για τουλάχιστον
χους και να παλεύουν για να τους κατακτήμια δεκαετία.
σουν. Και ευχόμαστε αυτό που κάθε γονιός
Έρχονται και οι αγώνες από την μιαν
πρέπει να εύχεται για τα παιδιά του: «να
άκρη της Ελλάδας ως την άλλη: Ναύπλιο,
φτάσει πιο ψηλά από μένα».
Τρίπολη, Καλαμάτα, Καλαμπάκα, Καβάλα…
Πηγή: apiszevgolatioueidhseis.blogspot.com
Στην Καλαμπάκα οι αγώνες γίνονται στους

Είναι φανερό ότι όλο το κακό για τον φετινό
Ολυμπιακό ξεκινάει από τα χαφ. Ο Μανιάτης και
ο Μοντεστό είναι δύο μαχητικά παιδιά, που δεν
ξέρουν όμως μπάλα και είναι αδύνατον να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία. Το
ίδιο και ο Φούστερ.
Είναι φιλότιμο παιδί που τρέχει μέσα
στο γήπεδο, χωρίς
να κάνει την μεγάλη προσωπική ενέργεια. Ο δε Ορμπάιθ
δίνει απλά την μπάλα
δίπλα στον συμπαίκτη του και από εκεί
και πέρα παριστάνει τον μπάστακα, λες και τον έχουν δεμένο σε ένα παλούκι στο χορτάρι. Κανένας από αυτούς δεν έχει την ικανότητα
της ντρίμπλας και της κατά μέτωπο διείσδυσης, για να σπάσει τις ασφυκτικές άμυνες που θα παρατάξει ο κάθε μικρός
αντίπαλος. Είναι όλοι τους εργάτες.

Ο

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

οικονομικές τιμές

ΤΗΛ. 6974 380296

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Ανέβασε στροφές!
Νέα νίκη με σπουδαία εμφάνιση!

Α

ν και βρέθηκε πίσω στο σκορ,
μετά το δραματικό πρώτο
σετ, ο Παμβοχαϊκός ανέβασε
στροφές στη συνέχεια και παίζοντας
εξαιρετικό βόλεϊ, έφτασε στην άνετη
νίκη με 3-1 απέναντι στη Λαμία, για
να διατηρήσει έτσι το αήττητο στην

Α'

έδρα του και να παραμείνει στην 3η
θέση της βαθμολογίας.
Η ατμόσφαιρα στο γεμάτο κλειστό του Δήμου Βέλου Βόχας "Γ. Τριαντάφυλλος" ήταν φορτισμένη πριν
το ξεκίνημα του αγώνα, καθώς τιμήθηκε η μνήμη του τέως Δημάρχου

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τοπικό	

2011-2012

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ
16
2 ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
16
3 ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ
16
4 ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
16
5 ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. 16
6 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
16
7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ.
16
8 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 16
9 ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
16
10 ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
16
11 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
16
12 ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
16
13 ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 16
14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
16
15 ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
16
16 ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
16

Ν Ι. Ή
13 21
12 13
11 32
10 33
9 16
9 16
8 17
7 36
6 37
6 28
5 29
4 39
4 39
4 2 10
2 1 13
1 3 12

Τέρματα
47-11
37-16
38-15
40-14
30-26
28-24
22-25
24-25
27-33
26-23
16-26
19-27
18-26
15-35
13-44
8-38

ΔΤ
36
21
23
26
4		
4		
-3
-1
-6
3		
-10
-8
-8
-20
-31
-30

Β2 Τοπικό 2011-2012

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 15
2 ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 15
3 ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 15
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
15
5 ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ 15
6 ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 15
7 ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ15
8 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ‘06
15
9 ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
15
10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 15
11 ΑΠΕΣΣΑΣ
15
12 ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 15
13 ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 15
14 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
15

Ν Ι. Ή Τέρματα
11 3 1 49-16
11 3 1 34-12
10 4 1 41-13
9 2 4 36-21
9 1 5 31-23
9 0 6 29-15
8 2 5 25-15
6 2 7 22-27
5 2 8 18-27
5 1 9 20-27
5 0 10 29-35
4 1 10 16-32
1 2 12 12-61
0 1 14 9-47

ΔΤ
33
22
28
15
8		
14
10
-5
-9
-7
-6
-16
-49
-38

Γ2 Τοπικό 2011-2012

Α/Α Ομάδες
Αγώνες
1 ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
10
2 ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
10
3	ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 10
4 ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ
10
5 ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 10
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ10
7 ΑΡΑΤΟΣ
10
8 ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ
10
9 Π.Γ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
10
10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΠΟΖ. 10
11 ΟΡΦΕΑΣ
10

Ν Ι. Ή
7 21
7 12
6 31
6 13
4 33
4 15
3 34
3 25
2 35
2 08
1 18

Τέρματα
22-8
20-13
32-15
30-14
16-11
26-28
18-20
24-20
10-16
9-45
12-29

ΔΤ
14
7
17
16
5
-2
-2
4
-6
-36
-17

Βαθ. Ποιν.
41
37
36
33
28
28		
25		
24		
21		
20
17		
15
15		
14		
7		
6
Βαθ. Ποιν.
36		
36		
34		
29		
28
27		
26 -2
20		
17		
16		
15		
13		
5-2
1
Βαθ. Ποινές
23		
22		
21		
19 -4
15		
13 -4
12		
11		
9		
6 -4
4 -2

Παιδικό 3ος Ομιλος 2011-2012

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

Ν Ι. Ή
6 01
5 02
4 12
4 02
2 23
2 13
1 06
1 06

Τέρματα
35-17
20-15
24-13
24-17
15-24
16-12
12-28
13-33

ΔΤ Βαθμοί
18
18
5
15
11
13
7
12
-9
8
4
7
-16
3
-20
3

Βόχας, Γιώργου Λιούντρη. Ο αρχηγός, Σταύρος Κατσανεβάκης άφησε μια ανθοδέσμη στη θέση που καθόταν ο Γ. Λιούντρης, υπό το παρατεταμένο χειροκρότημα του κόσμου.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη του, ενώ οι αθλητές μας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Λαμία επικράτησε 28-30 στο δραματικό πρώτο σετ και αφού ο Παμβοχαϊκός είχε τέσσερα χαμένα σετ μπολ. Η
συνέχεια ωστόσο, ήταν διαφορετική.
Στο 4-7 του δεύτερου σετ, η ομάδα
μας ανέβασε την απόδοσή της και
έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί (15-3),
για να φτάσει εύκολα στην ισοφάριση (25-16).
Η ομάδα διατήρησε τον ίδιο ρυθμό και στην συνέχεια, παίζοντας
εξαιρετικά σε κάποια διαστήματα
και προκαλώντας ενθουσιασμό στην
κερκίδα. Η Λαμία δεν είχε τρόπο να
αντιδράσει και έτσι το 25-11 στο 3ο
σετ και το 25-14 στο 4ο ήρθαν φυσιολογικά.

Ουδείς υστέρησε από τον Παμβοχαϊκό, που είχε τον Καραγιάννη
με 7 μπλοκ!, τον Δημητρακόπουλο με ποσοστό 86% στην υποδοχή
και τον πασαδόρο Κώστα Στιβαχτή
να κάνει σπουδαία δουλειά, αν και
αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού στο δάχτυλο του δεξιού χεριού.
Πηγή: http://www.pamvohaikos.gr

Οικονομία & ασφάλεια στο σπίτι
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Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Εσείς, τι ασφάλιστρα πληρώνετε για το όχημά σας;
Τα σωστά βήματα για την επιλογή της συμφερότερης ασφάλειας
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός μας ανανεώνεται περιοδικά (ανά χρόνο ή εξάμηνο), δίνοντάς μας έτσι τη
δυνατότητα να αλλάξουμε ασφαλιστικό γραφείο ανάλογα με
την τιμή και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η τιμή είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της
ασφάλειας μας, αλλά δεν είναι ο σημαντικότερος. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η φερεγγυότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης του ασφαλιστικού γραφείου αλλά και το σύνολο
των περιλαμβανομένων καλύψεων.
Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα κάλυψης: η αστική ευθύνη προς τρίτους (ΒΑΣΙΚΟ), η αστική ευθύνη προς τρίτους
με ασφάλεια πυρός και κλοπής (ΠΥΡΟΣ/ΚΛΟΠΗ) και η μικτή
(ΜΙΚΤΗ) ασφάλεια.

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
Η αστική ευθύνη προς τρίτους είναι η ελάχιστη κάλυψη που
απαιτείται ώστε να μπορείτε να κυκλοφορείτε νόμιμα το αυτοκίνητό σας και θεωρείται η οικονομικότερη επιλογή. Είναι κατάλληλη κυρίως όταν το αυτοκίνητό σας είναι παλιό και χαμηλής αξίαs. Αν όμως οδηγείτε ένα ακριβότερο αυτοκίνητο, ίσως
θα πρέπει να σκεφτείτε άλλες επιλογές.

Ασφάλεια Πυρός και Κλοπής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
Ι.Χ.

6
7-8
9-10
11-12
13-14

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

10
11
16

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

1

Αυτό είναι το επόμενο βήμα μετά την αστική ευθύνη προς
τρίτους. Παρέχει κάλυψη για ζημιές σε τρίτους καθώς και προστασία πυρός και κλοπής. Αυτού του είδους η ασφάλεια παρέχει ικανοποιητική κάλυψη αλλά πρώτα αξίζει μια σύγκριση με
την πλήρη κάλυψη (μικτή ασφάλεια) καθώς κάποιες φορές η
τελευταία αποδεικνύεται πιο συμφέρουσα.

ΚΟΣΤΟΣ

0
1574
1575 2323
2323

103,59
134,66
139,33

974
1274
1574
1874
2174

132,40
151,63
173,15
180,91
192,42

50

25,00

51
125
126 250
251 +

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΤΡΑΚΤΕΡ

ΚΥΒ.

0
975
1275
1575
1875

25-55
56-100

40,00
45,00
70,00
30,00
35,00

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

27410 5.1821 & 27410 55.500

Μικτή Ασφάλεια
Η μικτή ασφάλεια καλύπτει όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις αλλά καλύπτει και τις ζημιές του αυτοκινήτου σας
ακόμα και σε περίπτωση υπαιτιότητας σας . Η μικτή ασφάλεια
είναι η πληρέστερη κάλυψη που μπορεί να έχετε!

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
MSc Κλινικής Ψυχολογίας
MSc Κλινικής Νευροψυχολογίας

• 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

Εκπ/θείσα & Μετεκπ/θείσα στη Μεγάλη Βρετανία

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

Κων/νος Ιωαν.
Μπαλαφούτης
ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑ Ι Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Θ. Βασιλείου 44 - Βραχάτι
τηλ. Ιατρείου: 27410 56227
τηλ. Οικίας: 27410 87980
κιν.: 6947 151 304

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

τηλ. 27420 22794
Κιν.: 6945 614 786

Αθανασούλη
Γεωργία
Ψυχολόγος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης

• Ειδική Διαπαιδαγώγηση
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Συμβουλευτική Γονέων

Άσσος Κορινθίας

& 6945 93.41.56

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ
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Τα φαρμακεία
της περιοχής μας
ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη:
27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας: 27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα: 27410 51751
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

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
- Ληξιαρχείο
2741360516
- Δημοτολόγια
2741360518
- Θέματα Αλλοδαπών 2741360506
- Θέματα Προσωπικού 2741050255
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- Δημοτολόγιο
2742360323
- Ληξιαρχείο
2742360322
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310
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

Αγγελίες & Χρήσιμα Νέα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Βραχάτι, κοντά στην αγορά και στα σχολεία, πωλείται διαμέρισμα 85 τ.μ.,
υπερυψωμένο ισόγειο, κατασκευής 2002. Αποτελείται από σαλόνι με τζάκι, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και ένα wc. Έχει αυτόνομη θέρμανση, a/c, τέντες, θέση στάθμευσης. Τιμή 97.000,00 Ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι. Τηλ.2741051975 & 6934626422.
Λέχαιο, 500 m από θάλασσα και σε κατοικημένη περιοχή, πωλείται μονοκατοικία 84 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 452 τ.μ. , το οποίο έχει επιπλέον δόμηση 156 τ.μ. Η μονοκατοικία αποτελείται από σαλόνι -κουζίνα ενιαίο με
τζάκι, ένα μπάνιο, δύο υπνοδωμάτια, υπόγειες αποθήκες. Έχει ατομική θέρμανση, δεξαμενή, πιεστικό, πηγάδι, κήπο με δέντρα. Τιμή 110.000,00 € .
Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι. Τηλ.2741051975 &
6934626422.
Βραχάτι, Σαμούτανι, σε κατοικημένη γειτονιά, πωλείται μεζονέτα 144
τ.μ. Το ημιυπόγειο 49 τ.μ. αποτελείται από θέση στάθμευσης, λεβητοστάσιο,
υπνοδωμάτιο με ντουλάπα, ένα wc και σκάλα για το ισόγειο (έχει και ανεξάρτητη είσοδο)όλα βάσει των σχεδίων της Πολεοδομίας. Το ισόγειο 49
τ.μ. αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, wc και ο όροφος 46 τ.μ. αποτελείται
από δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και ένα χώλ. Ο κάθε όροφος έχει αυτονομία στην θέρμανση. Έχει κήπο, μεγάλες βεράντες με τέντες που ρυθμίζονται με κοντρόλ, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα-επάλληλα με διπλά τζάμια, σίτες και ηλεκτρικά πατζούρια. Έχει ηλιακό τριπλής ενεργειας, κεραία,
ατομική θέρμανση, ατομική αποχέτευση, αποχέτευση ομβρύων, αποχέτευση
για τον Δήμο, πιεστικό, αναμονές για συναγερμό, εγκαταστάσεις κλιματιστικών. Ο εξωτερικός φωτισμός της κατοικίας και της κουζίνας είναι με LED.
Τιμή 155.000,00 € . Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι.
Τηλ.2741051975 & 6934626422.
Πωλούνται οικόπεδα στο Βραχάτι, Ζευγολατιό, Άσσο, Κοκκώνι, Κρήνες, Πουλίτσα, Νεράτζα και Βέλο, εμβαδού από 420 τ.μ. έως 600 τ.μ. , οικοδομήσιμα, εντός οικισμού και σε κατοιμένες περιοχές, με δέντρα και παροχές, με τιμές από 28.000,00 € έως 40.000,00 €. Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι. Τηλ.2741051975 & 6934626422.

Π ω λ είται λ α δ ι

Π ω λ είται
μηχανή

άριστης ποιότητας

Υamaha - virago
250 κυβικών
σε άριστη κατάσταση.
Τιμή λογική.
Πληροφορίες:
6945832094

περιοχήσ
Ε ΛΛ Η Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

6944 39.64.18

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

Γιάννης
Διδασκάλου
Ιατρός
Ειδικός ΓενικήςΟικογενειακής Ιατρικής

e-mail: zois_kontos@yahoo.gr

εργαστηριο γενικησ προσθετικησ

Παναγιώτης Κανέλλος
Περιάνδρου 7 (εντός στοάς)
Κιάτο Κορινθίας

15

τηλ. 27420 27090

Ιατρείο: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ Κορινθίας
Τηλ.: 27410 88709
κιν.: 6974 197103

6979 212383

e-mail: jds@freemail.gr
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Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΨΜ ΚΑΙ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ

ΒΡΑΧΑΤΙ

Τηλ. & fax:
27410 51133
e-mail: info@mpitsakoubooks.gr

ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
Αντιστασιακός πρώην βουλευτής

ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εργατολόγος

