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Το θέμα του κόστους του site 
ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο 
της 16ης Δεκεμβρίου με εκτός 

ημερησίας διάταξης ερώτηση του Νί-
κου Ραχανιώτη. Προσκομίζοντας το 
έγγραφο της απευθείας ανάθεσης που 
είχε αναρτηθεί στο diaugeia.gov.gr ο κ. 
Ραχανιώτης ζήτησε εξηγήσεις από το 
δήμαρχο για το ύψος του κόστους που 
φτάνει τις 24.000 € για την κατασκευή 
νέας ιστοσελίδας, ενώ αναρωτήθηκε 
γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ένα από τα 
προϋπάρχοντα site των πρώην δήμων 
Βέλου και Βόχας, φέρνοντας για παρά-
δειγμα το δήμο Νεμέας που με 3000 € 
προχώρησε σε αναβάθμιση του υπάρ-
χοντος ιστοτόπου. 

Ο δήμαρχος επιφυλάχθηκε να απα-
ντήσει και έτσι στο συμβούλιο της 
21ης Δεκεμβρίου το θέμα επανήλθε.  
Στην κατ’ αρχήν τοποθέτησή του ο 
δήμαρχος τόνισε ότι η απόφαση της 
Οικονομικής επιτροπής για το ύψος 
της δαπάνης ήταν ομόφωνη, ενώ ο 
ανάδοχος του έργου κάλυψε πλήρως 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ζήτησε 
ο δήμος και σε πολύ οικονομικότερη 
τιμή από αυτή που προσέφεραν εται-
ρείες των Αθηνών. Βαρύνουσα σημα-
σία είχε εξάλλου και το γεγονός ότι ο 
ανάδοχος είναι από την περιοχή. 

Αναφερόμενος στην ιστοσελίδα του 
δήμου Νεμέας, που χρησιμοποιήθηκε 
ως παράδειγμα, ο δήμαρχος τόνισε ότι 
αποτελεί απλώς μία αναβάθμιση του 
υπάρχοντος ιστοτόπου και όχι κατα-
σκευή εξ’ ολοκλήρου από την αρχή. Η 
δαπάνη, σημείωσε ο δήμαρχος, πέρα-
σε από τον Επίτροπο, δεν υπήρξε τίπο-
τα το περίεργο και προχωρήσαμε. Ανα-
φερόμενος δε στο λογότυπο Βέλο-Βόχα  
–το οποίο είχε μηδενικό κόστος για το 
δήμο- τόνισε ότι θα μπορούσε να κο-
στίσει 5000 € αφού είναι πνευματικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας του δήμου, 
μάλιστα σε σχετική έρευνα αγοράς 
διαπίστωσε τιμές ακόμη υψηλότερες. 
Επίσης, αναφέρθηκε στη συντήρηση 
του ιστότοπου που είναι δωρεάν, ενώ 
ένα τέτοιο συμβόλαιο θα κόστιζε από 
300-500 ευρώ το μήνα, στην εκπαί-
δευση του προσωπικού η οποία έγινε 
επίσης δωρεάν, στα κλειδιά του site 

που ανήκουν στο δήμο, αλλά και στην 
εξασφάλιση μηδενικού κόστους για 
μελλοντικές αναβαθμίσεις. 

Ο κ. Ραχανιώτης αντέτεινε πώς η 
δική του έρευνα για τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του ιστότοπου απεκάλυψε 
πώς ο σχεδιασμός διαδραστικού χάρ-
τη που κοστολογείται 7000 €, παρέχε-
ται δωρεάν από την Google –με ορι-
σμένες προϋποθέσεις- ενώ επανέλαβε 
πως οποιοσδήποτε ιδιώτης έφτιαχνε 
ένα  τέτοιο site δεν θα πλήρωνε πάνω 
από 1000 ευρώ. 

Ο κ. Λέκκας διαφώνησε ουσιαστι-
κά με τη λογική και την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων του δήμου. Κατά την 
άποψή του η δημιουργία αυτού του 
ιστότοπου ήταν λιγότερο σημαντική 
από το να δοθούν τα χρήματα σε ερ-
γαζομένους του δήμου παραμένουν 

απλήρωτοι. Συγκεκριμένα ανέφερε: 
«Δώσαμε 25.000 γι’ αυτό το πράγμα 
[…] εγώ θα προτιμούσα να δώσουμε τα 
20.000 σε 20 ανθρώπους από αυτούς 
που είπα στον κ. Μπεκιάρη». 

Ο κ. Παπαγεωργίου διαφώνησε κι 
αυτός κάθετα με το κόστος δημιουργί-
ας και συντήρησης του ιστοτόπου.

Στην ερώτηση του κ. Περαχωρίτη αν 
η ιστοσελίδα έχει ολοκληρωθεί ο δή-
μαρχος απάντησε πως αναβαθμίζεται 
συνέχεια και πάντα δωρεάν. Ενώ ο κ. 
Περαχωρίτης συνέχισε τονίζοντας 
πώς αν έχει ολοκληρωθεί, τότε έχει 
σημαντικό σφάλμα, αφού οι φωτογρα-
φίες τις οποίες περιλαμβάνει δεν αντι-
προσωπεύουν την περιοχή κι όσο κι 
αν αυτό φαίνεται επουσιώδες γίνεται 
σημαντικό από τη στιγμή που έχουν 
πληρωθεί 24.000 € για την κατασκευή 
του. 

 Η συζήτηση τελείωσε κάπου εκεί, 
αφήνοντας σίγουρα αρκετά ερωτήμα-
τα αναπάντητα, ενώ ο δήμαρχος είπε 
πώς αν χρειαστεί μπορεί να έρθει ο 
ίδιος ο ανάδοχος στο δημοτικό συμ-
βούλιο και να εξηγήσει όλες τις τεχνι-
κές λεπτομέρειες.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδαςΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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1 www.velo-vocha.gr
Ανέβηκαν οι τόνοι στο Δ.Σ. για το κόστος

του νέου ιστοτόπου του δήμου μας

 ■ Η αρχική σελίδα του ιστοτόπου του δήμου Βέλου-Βόχας. Απετέλεσε σημείο τριβής 
με την αντιπολίτευση για το ύψος του κόστους και την ποιότητα του παρεχομένων 
υπηρεσιών. Επισημάνσεις έγιναν για τις φωτογραφίες που περιλαμβάνει οι οποίες 
αφορούν περιοχές εκτός δήμου Βέλου-Βόχας (εδώ φαίνεται στην αρχική σελίδα 
ο ναός της Οκταβίας στην Αρχαία Κόρινθο).
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Στο συμβούλιο της Τετάρτης 21 
Δεκεμβρίου συζητήθηκε και ψηφί-
στηκε ο προϋπολογισμός του δή-
μου για το 2012.

Ο δήμαρχος, κ. Αννίβας Πα-
πακυριάκος στην εισήγησή του 

στάθηκε στο ζήτημα 
της ρεαλιστικής και 
πραγματικής κατάρ-
τισης ενός προϋπο-
λογισμού σε λογικά 
πλαίσια, ο οποίος 
να μπορεί να υλο-
ποιηθεί. 

Αναφέρθηκε στους προϋπολο-
γισμούς των περασμένων ετών οι 
οποίοι προσέγγισαν νούμερα απί-
θανα αφού οι δύο Καποδιστριακοί 
Δήμοι είχαν έναν προϋπολογισμό 
του ύψους των 26.000.000 ευρώ 
και τόνισε ότι ο στόχος είναι κά-
ποια στιγμή να μιλήσουμε για 
έναν πραγματικά αληθινό προϋπο-
λογισμό. 

Τεκμηριώνοντας τον τρόπο με 
τον οποίο στήθηκε ο φετινός προ-
ϋπολογισμός ανέφερε πως οι οι-
κονομικές υπηρεσίες, αφού υπο-
λογίσαν τις λειτουργικές δαπάνες, 
τις παλιές οφειλές και το τεχνικό 
πρόγραμμα κατέληξαν στον φετινό 
προϋπολογισμό ο οποίος είναι σε 
ένα ύψος 15.000.000 € περίπου, 
πράγμα που δείχνει μειώθηκε 
κατά 3 εκατομ. περίπου, το οποίο 
σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά στην 
πραγματική αποτύπωση των οικο-
νομικών δυνατοτήτων του δήμου.

Επίσης, τόνισε το δυσμενές κλί-
μα κάτω από το οποίο συντάχθη-
κε αυτός ο προϋπολογισμός αφού 
τα μνημόνια μιλάνε ήδη για 15% 
περικοπές των ΚΑΠ των Δήμων 
και η ΣΑΤΑ του 2011 ήταν μόλις 
205.000 ευρώ, όταν πριν από 2 
χρόνια ήταν περίπου 1.500.000, 
ενώ επεσήμανε την δυσχέρεια που 
θα υπάρξουν στις εισπράξεις, γιατί 
όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει δυ-
σκολίες όταν έχει να πληρώσει ένα 
σωρό άλλα.

Κατέληξε λέγοντας «σε ένα δυ-
σχερές κλίμα, πιστέψτε με, είναι 
πολύ βαρύ για ανθρώπους να προ-
σπαθούν να βγάλουν λαγούς από 
καπέλο και να παρουσιάζουν την 
πραγματικότητα».

Προϋπολογισμός χωρίς όραμα 
και στόχους

Ο κ. Λέκκας, παίρνοντας το 
λόγο αναφέρθηκε 
κατ’ αρχήν «στις 
μαχαιριές» όπως 
τις χαρακτήρι-
σε, του δημάρχου 
για τη ΔΑΕΒ και 
τα χρέη του πρώ-
ην δήμου Βέλου. 
Αφού επισήμανε 

ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πληρω-
θεί ούτε ένα ευρώ για αυτά, εκτί-
μησε πώς η κατάσταση δεν είναι 
έτσι δραματική όπως παρουσιάζε-
ται, και ο απώτερος στόχος είναι 
κάποια στιγμή να εμφανιστεί η 
δημοτική αρχή ότι έλυσε όλα τα 
προβλήματα. 

Επί της ουσίας του προϋπολο-
γισμού, είπε ότι δεν έχει ένα αυ-
τοδιοικητικό όραμα κι αυτό είναι 
θέμα της δημοτικής αρχής και δεν 
είναι θέμα υπαλλήλων. Εξέφρασε 
την πεποίθησή ότι δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένοι στόχοι μακροπρό-
θεσμοι και βραχυπρόθεσμοι, αλλά 
είναι ένα άθροισμα επιθυμιών, μια 
τακτοποίηση κωδικών, χωρίς να 
έχει σαφείς και συγκεκριμένους 

στόχους.
Μεταξύ άλλων ένταση προκά-

λεσε η αναφορά του στα μισθώ-
ματα του δήμου, αφού προϋπολο-
γίζονται συνολικά 70.000 €. «Να 
εξετάσουμε», είπε, «μήπως η αξία 
όλων αυτών των μισθωμάτων και 
η σχέση μιας δόσης ενός δανείου 
τελειώσει πιο γρήγορα το Δημαρ-
χείο»!

Καθαρά υπηρεσιακή λογική
Ο κ. Νίκος Ραχανιώτης χα-

ρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως 
«στάσιμη κατάστα-
ση», χωρίς όραμα 
και έχει διαμορφω-
θεί σε μια καθαρά 
υπηρεσιακή λογική. 
«Περίμενα καλύτε-
ρη οργάνωση» είπε, 
«και όχι να παρουσι-
άζονται προβλήματα 

όπως έγινε κατά το παρελθόν στους 
Παιδικούς Σταθμούς ή στο Βοήθεια 
στο σπίτι». Ενώ αφού διαπίστωσε 
έλλειψη αναπτυξιακού προσανατο-
λισμού κατέληξε ότι θα τον κατα-
ψηφίσουν, για λόγους ουσίας ή φι-
λοσοφίας και όχι γιατί διαφωνούν 
με τις δαπάνες  που περιγράφονται 
στους κωδικούς του.

Οι δήμοι και οι Περιφέρειες 
είναι όργανα του αστικού 
κράτους

Ο κ. Σωτήρης Παπαγεωργί-
ου αναφερόμενος στον προϋπολο-

γισμό τον συνέδεσε 
με το γενικότερο 
κλίμα που υπάρχει 
στη χώρα και είπε 
πως «Οι προϋπολο-
γισμοί των Δήμων 
και των Περιφερει-
ών έχουν άμεση 

σχέση με τον κρατικό προϋπολο-
γισμό, όχι μόνο ως προς τις πηγές 
χρηματοδότησης, αλλά και των 
κατευθύνσεων που δίνει η συγκυ-
βέρνηση του μαύρου μετώπου, 
που στηρίζεται από ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. 
και ΛΑΟΣ, για την επίτευξη των 
στόχων του κεφαλαίου σε συνθή-
κες βαθέματος της καπιταλιστικής 
κρίσης». 

Αφού αναφέρθηκε εκτενώς στις 
προτάσεις της Λαϊκής Συσπείρω-
σης για φιλολαϊκούς προϋπολογι-
σμούς που θα προστατεύουν τους 
δημότες και δεν θα αποτελούν 
όργανα του κεφαλαίου και του 
αστικού κράτους κατέληξε λέγο-
ντας πως οι προϋπολογισμοί που 
συντάσσονται στην παρούσα φάση 
«δεν είναι λογιστικές καταστάσεις 
και περιγραφές έργων, είναι ο κα-
θρέφτης της αντιλαϊκής πολιτικής 
στις εργασιακές σχέσεις και τα δι-
καιώματα των εργαζομένων».

ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: «Θα κρίνουν  
οι δημότες και όχι ένα  
συμβούλιο 26 ατόμων»

Δυναμική παρέμβαση έκανε ο 
γραμματέας του δημοτικού συμ-
βουλίου στο τέλος της συζήτησης 
για τον προϋπολογισμό. Τονίζο-
ντας την πρόθεσή του να ψηφίσει 
τον προϋπολογισμό, είπε, ότι δίνει 
την ευκαιρία στη δημοτική αρχή 
να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. 
Απευθυνόμενος στους κ. Λέκκα 
και Ραχανιώτη τους κατηγόρησε 
για ασθενή μνήμη και μεροληπτι-
κή στάση ενώ κατέληξε λέγοντας 
«Στηρίζω τον προϋπολογισμό, τον 
οποίο εν τέλει δεν θα κρίνει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο 26 ατόμων, αλλά 
θα το κρίνουν οι δημότες»!

Προϋπολογισμός
2012

Προσπαθούμε να έχουμε ρεαλιστικούς και 
υλοποιήσιμους στόχους, είπε ο δήμαρχος

Έλλειψης οράματος και αναπτυξιακής  
προοπτικής, διαπίστωσε η αντιπολίτευση
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Πολύ κουβέντα έγινε στο συμβούλιο 
της 16/12 για την ενοποίηση των τε-
λών μεταξύ των δύο πρώην δήμων. 
Ποια είναι η θέση σας;

Όσον αφορά στα δημοτικά τέλη, έπρε-
πε κάποια να ανέβουν και κάποια να κατέ-
βουν για να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο και 
να γίνει η ενοποίηση των τελών.  

Οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν είναι 
πολύ μικρές. Ρίχνοντας την κατανάλωση 
πολύ λίγο ο κάθε δημότης θα πληρώσει λι-
γότερα. Είναι πάρα πολύ λίγο. Μπορεί να 
μην είναι ούτε είκοσι ευρώ το χρόνο. 

Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γυ-
ρίζουν στον πολίτη. Και στην ύδρευση και 
στην καθαριότητα και σε όλους τους το-
μείς. Πρέπει ο δήμος από κάπου να ξεκι-
νήσει. Να τον οργανώσουμε.

Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπο-
λογισμός ψηφίστηκαν. Πόσο εύκολο 
θα είναι να υλοποιηθούν; 

Ο Προϋπολογι-
σμός είναι περί-

που 3 εκατομ-
μύρια παρακά-
τω από πέρυσι, 
γιατί προσπα-
θούμε να τον 
φέρουμε όσο 
το δυνατόν σε 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό 
επίπεδο. Πέρυ-

σι είχε καταρτι-
στεί ένας προ-

ϋ π ο λ ο γ ι -
σμός 18 

ε κ α -

τομμυρίων, τη στιγμή που τα έσοδά μας 
ήταν 10 εκατομμύρια. Ήταν αδύνατον να 
υλοποιηθεί στο σύνολό του.

Το τεχνικό πρόγραμμα συνολικά αγγί-
ζει το ποσό του 1.790.000 €, εκ των οποί-
ων μόνο 205.000 € αποτελούν επιχορηγή-
σεις, γεγονός που πρέπει να συγκρίνουμε 
με το τεχνικό πρόγραμμα του πρώην δή-
μου Βόχας, το οποίο, όπως ανέφερα και 
στο συμβούλιο, ήταν περίπου 5 εκατ. ευρώ 
και από αυτά το 1,7 εκατ. ευρώ ήταν επιχο-
ρηγήσεις! Αυτό ως μέτρο σύγκρισης για να 
καταλάβουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι το 
έργο μας, και με ποιες προϋποθέσεις προ-
σπαθούμε να δουλέψουμε τώρα. 

Με αυτό το ομολογουμένως μικρό ποσό 
για 16 χωριά προσπαθούμε να αντιμετω-
πίσουμε την καθημερινότητα και έχουμε 
δύο έργα, δύο πυλώνες που θα προσπαθή-
σουμε να ολοκληρώσουμε: 

Το γήπεδο στο Ζευγολατιό -καημός 15 
χρόνων- και την ανάπλαση της  παραλι-
ακής ζώνης του δήμου Βέλου-Βόχας για 
να δώσουμε όσο μπορούμε αναπτυξιακή 
πνοή στο δήμο, ομορφαίνοντας την παρα-
λία.

Υπάρχουν έργα ενταγμένα, ή ώριμα να 
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ;

Δυστυχώς δεν βρήκαμε κανένα έργο 
ώριμο για να ενταχθεί ή ενταγμένο στα 
κοινοτικά προγράμματα. Ετοιμάζουμε κά-
ποια έργα για ένταξη (αποχετευτικό, αντι-
κατάσταση δικτύων αμιαντοσωλήνων και 
αντιπλημμυρικά), για οποία όμως χρειαζό-
μαστε μερικές εγκρίσεις ακόμη. 

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που 
περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρό-
γραμμα;

Ξεκινώντας από τα συνεχιζόμενα έργα 
έχουμε τα υδρευτικά έργα ενοποίησης και 

βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης Βρα-
χατίου – Ζευγολατιού το οποίο αφο-

ρούσε το ανατολικό μόνο Βραχάτι. 
Εμείς, επεκτείναμε τη μελέτη και με 
δύο επιπλέον γεωτρήσεις που δια-
θέσαμε θα καλύψουμε και το δυτι-

κό Βραχάτι. 
Άλλο σημαντικό συνεχιζόμενο έργο εί-

ναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα 
εφαρμογής και διαμόρφωσης στο κέντρο 
του Ζευγολατιού αλλά και η ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και  δικτύων ηλεκτροφωτι-
σμού κατά μήκος της υφιστάμενης ΠΕΟ 
και Ε.Ο και διαμόρφωση ραμπών προσβα-
σιμότητας ΑΜΕΑ για Ζευγολατιό και Βρα-
χάτι. Αυτά είναι δημοπρατημένα και ξεκι-
νάνε άμεσα. 

Έχουμε προβλέψει και γεωτρήσεις 
ύδρευσης αλλά και άλλα έργα καθημερινό-
τητας όπως αγροτικές οδοποιίες, αποχε-
τευτικά έργα ομβρίων και συντήρηση δη-
μοτικών κτιρίων.

Τέλος σημειώστε πώς στο τεχνικό πρό-
γραμμα περιλαμβάνεται η κατασκευή 
ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Πρατη-
ρίου Υγρών Καυσίμων!

Πώς κρίνετε γενικότερα την κατάστα-
ση και τις δυνατότητες του δήμου μας 
στην παρούσα οικονομική συγκυρία; 

Αν σκεφτείς ότι φέτος πήραμε από κρα-
τικές επιχορηγήσεις 205.000 € ενώ μέ-
χρι πέρυσι οι δύο δήμοι έπαιρναν περί τα 
5-6 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι  
ακόμη και το ότι λειτουργεί ο δήμος, γίνε-
ται με τεράστια προσπάθεια.  

Τα έσοδα του δήμου είναι ελάχιστα και 
δύσκολο να εισπραχθούν. Δεν είχαν ει-
σπραχθεί τέλη ύδρευσης από το 2008, 
στείλαμε τους λογαριασμούς τώρα κοντά-
κοντά. Αλλά ο κόσμος πώς θα πληρώσει 
τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα και 
πραγματικά δεν έχουν; 

Όσον αφορά τα σχόλια της αντιπολίτευ-
σης ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι δι-
εκδικητικό, έχω να πω ότι αφού το ξέρουν 
ότι δεν μπορούμε να βάλουμε έργα ΕΣΠΑ 
στο τεχνικό πρόγραμμα και να πούμε ότι 
θα διεκδικήσουμε 2,5 εκατομμύρια για πα-
ράδειγμα, έργα ΕΣΠΑ. Πώς να γίνει διεκδι-
κητικό; Δεν γίνεται αυτό. Κι απ’ την άλλη 
να είναι διεκδικητικό με τι λεφτά; Αφού 
δεν υπάρχει μία. Ατυχής η έκφραση που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη γνώμη μου. 

συ
νέ

ντ
ευ

ξη ΠαΛΥΒΟΣ ΚωΣταΣ, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βέλου-Βόχας

Με δεδομένες τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου μας,  
έχει συνταχθεί σε όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη βάση, ώστε να υλοποιηθούν οι βασικοί μας στόχοι.

«Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια»

Τα δύο έργα πυλώνες στο τεχνικό 

μας πρόγραμμα είναι το γήπεδο στο 

Ζευγολατιό -καημός 15 χρόνων- και 

την ανάπλαση της  παραλιακής 

ζώνης του δήμου Βέλου-Βόχας για να 

δώσουμε όσο μπορούμε αναπτυξιακή 

πνοή στο δήμο, ομορφαίνοντας την 

παραλία.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κορίνθου - Πατρών 88, Βραχάτι Κορινθίας, τηλ. 27410 54332
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μανάρας Ιωαν.:         6973 324954
                        Παπανικολάου Αθαν.: 6977 876719
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Πρόσφατα, το θέμα της ενοποίησης των τε-
λών απετέλεσε σημείο τριβής με την αντιπο-
λίτευση. Ποια είναι η άποψή σας;

Η ενοποίηση τελών είναι μία διαδικασία η 
οποία προσφέρεται για αντιπολίτευση και ο καθέ-
νας μπορεί να λέει ότι θέλει. Η σκέψη που υπήρχε 
και η οδηγία που μου έδωσε ο δήμαρχος ήταν να 
προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε τάξη όλο αυτό 
και να προχωρήσουμε σε ενιαίο τέλος. 

Έλαβα τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και του 
τμήματος εσόδων και του τμήματος εξόδων, συν 
βέβαια, και τη δική μου αντίληψη, η οποία έλεγε 
ότι ήταν ένα παραμελημένο καθεστώς που είχε 
στηριχτεί σε κάποιες αποφάσεις άδικες μερικές 
φορές. Θυμίζω για παράδειγμα ότι στη Βόχα για 
κατανάλωση ύδατος πάνω από 300 κυβικά έπρεπε 
να πληρώνει 10 ευρώ το κυβικό, συνέφερε δηλαδή 
να αγοράσει εμφιαλωμένο!!! 

Εκτός αυτού, το μεγάλο κομμάτι που έπρεπε να 
διορθωθεί αφορούσε τα έξοδα που ήταν πάρα πολ-
λά. Ήδη έχουμε προίκα ανάγκες που αφορούν μι-
σθώματα γεωτρήσεων, πολύ μεγάλες. Εκεί τι έπρε-
πε να γίνει; Αν παραμέναμε σ’ αυτό το καθεστώς 
οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες και λόγω του ότι 
το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό, θα υποχρεωνό-
ταν ο δήμαρχος κάποια στιγμή να κάνει μία αύξη-
ση που θα ήταν τεράστια για να μπορέσει να κα-
λύψει αυτό το κενό. Άρα ή έπρεπε να κάνουμε ένα 
άνοιγμα μικρό για να κλείσουμε λίγο την ψαλίδα. 

Πήρα την ευθύνη και εξήγησα και στο δήμαρχο, 
συμφωνήσαμε από τη στιγμή που η αύξηση στο 
κυβικό ήταν 8 λεπτά, χωρίς να υπάρχει αύξηση στο 
πάγιο όσον αφορά στον πρώην δήμο Βόχας, γιατί 
στον πρώην δήμο Βέλου το πάγιο αυξήθηκε. Για να 
μην λέμε ότι είναι άδικο από τη μία μεριά μόνο. Η 
αύξηση είναι μικρή αν το δούμε πρακτικά, μεγάλη 
αν το δούμε με τη γλώσσα των ποσοστών. Εξήγησα 
και στο συμβούλιο ότι σε  ποσοστό φαντάζει πολύ 
μεγάλη η αύξηση, αλλά μην ξεχνάμε, ότι στην ου-
σία αυτή είναι 8 λεπτά. Άρα έχει να κάνει με το με 
ποια γλώσσα θέλουμε να μιλάμε.

Κι εγώ αν ήμουν στην αντιπολίτευση, ίσως να 
ήθελα να μιλάω με τη γλώσσα των ποσοστών. Η 
αύξηση 8 λεπτά το κυβικό μεταφράζεται ότι αν κά-
ποιος καταναλώνει μερικά κυβικά λιγότερα το εξά-
μηνο θα του έρχεται ο λογαριασμός το ίδιο. Αυτά 
σε ότι αφορά το τέλος ύδρευσης. 

Στο δημοτικό συμβούλιο ειπώθηκε ότι αν δια-
πιστωθούν αδικίες θα τις πάρετε πίσω...

Αν δούμε ότι μέσα σε έναν χρόνο καλύπτουμε 
το άνοιγμα που υπήρχε σε ότι αφορά τα νερά, προ-
κειμένου να ελαφρύνουμε το δημότη μπορούμε να 
κάνουμε μία μείωση στο ενιαίο τέλος. Και πρέπει 
να πούμε ότι από τώρα και στο εξής που το τέλος 
είναι ενιαίο μπορούμε να μιλάμε πλέον για αύξηση 
ή μείωση. Γι’ αυτό απέφυγα να χρησιμοποιήσω τις 
λέξεις αύξηση και μείωση διότι δεν υπήρχαν παγι-
ωμένες ενιαίες τιμές. 

Στο κομμάτι της καθαριότητας που υπήρξε και η 
μεγαλύτερη αύξηση, αν δεν μπορέσουμε να αντα-
ποκριθούμε εγώ θα αναλάβω την ευθύνη και θα ει-

σηγηθώ μείωση. Και μάλιστα το τέλος καθαριότη-
τας είναι πιο άμεσο (σ.σ. αφού εισπράττεται με το 
λογαριασμό της ΔΕΗ και αποδίδεται στο δήμο) και 
εκεί έχουμε κι εμείς την ευθύνη το πόσο καλά θα 
το ανταποδώσουμε. Κι αν δεν γίνει εκεί πάλι εμείς 
είμαστε υπεύθυνοι να πούμε ότι ο στόχος που εί-
χαμε μέσω της αύξησης δεν επετεύχθη. Και το 
παίρνουμε πίσω. 

Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμ-
μα ψηφίστηκαν. Είστε αισιόδοξος ότι θα υλο-
ποιηθούν;

Δυστυχώς, λόγω των οικονομικών συνθηκών 
που επικρατούν στο δήμο μας, αλλά και των γε-
νικότερων οικονομικών συνθηκών, δεν μπορούμε 
αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για μεγάλες ιδέες, 
μέχρι να πατήσουμε πιο καλά στα πόδια μας και 
να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας, δεν μπορούμε 
μιλάμε για μεγάλα έργα και αναπτυξιακά οράματα. 
Το είπα και στο συμβούλιο, σ’ έναν βαριά χτυπη-
μένο άνθρωπο δεν μπορεί να του ζητάς να τρέξει, 
πρέπει να σταθεί πρώτα. Μ’ αυτή λογική κινήθη-
κε ο προϋπολογισμός. Θα δείτε ότι δεν υπάρχουν 
δαπάνες για μετακίνηση αιρετών, υπάρχουν μειώ-
σεις στα έξοδα κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. 

Στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχουν κάποια έργα 
ως προίκα από τον πρώην δήμο Βόχας, πριν από 
λίγο καιρό δαπανήσαμε ένα μεγάλο ποσό για να 
γίνει αποπληρωμή των οικοπέδων του γηπέδου 
Ζευγολατιού 110.000 €, άρα θα είμαστε ασυνεπείς 
αν δεν συνεχίζαμε το συγκεκριμένο και γενικότε-
ρα την επένδυση του πρώην δήμου Βόχας και της 
ανάγκης που έχει ο κόσμος του Ζευγολατιού. Το 
άλλο έργο είναι η ανάπλαση της παραλιακής ζώ-
νης όπου πιστεύω ότι θα τονώσει τον τουρισμό θα 
βελτιώσει την εικόνα του δήμου κυρίως τους καλο-
καιρινούς μήνες.

Για τον προϋπολογισμό είπα και την προηγούμε-
νη φορά ότι ποιο όνειρο μπορεί να έχουμε ή όποια 
προοπτική μπορεί να έχουμε, θάβεται από τα νού-
μερα τα οποία είναι αμείλικτα. Οι ανάγκες και οι 
οφειλές που έχουμε που ανέρχονται στο ποσό των 
4 εκατομμυρίων περίπου και είναι ένα νούμερο 
αμείλικτο. Δεν παίρνει διαπραγμάτευση. Είναι πε-
ρίπου το 1/3 των εσόδων που επιδιώκουμε. 

Οι οφειλές των δύο πρώην δήμων, επιβαρύ-
νουν σημαντικά τον προϋπολογισμό;

Ο προϋπολογισμός έχει οφειλές που προέρχο-
νται και από τους δύο πρώην δήμους. Σε ότι αφο-
ρά τις μεγάλες οφειλές του πρώην δήμου Βέλου, εί-
ναι στη ΔΑΕΒ και δεν φαίνονται στον προϋπολο-
γισμό, διότι η επιχείρηση είναι σε εκκαθάριση και 
μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία δεν μπορού-
με να συμπεριλάβουμε αυτές τις οφειλές. Όταν τε-
λειώσει αυτή η διαδικασία τότε θα ξεκινήσει μία 
άλλη που θα αφορά το κατά πόσο μπορούμε να κα-
λύψουμε τις οφειλές αυτές. Εκεί είναι ένα θέμα που 
καλό είναι να το δούμε τότε. Στον πρώην δήμο Βέ-
λου υπάρχουν για παράδειγμα περιπτώσεις που 
οφείλονται χρήματα σε ιδιώτη από το δήμο αλλά 
και από τη ΔΑΕΒ. Υπάρχει ιδιώτης που ο πρώην 
δήμος Βέλου του όφειλε 700 ευρώ αλλά η ΔΑΕΒ 
30.000 €. Με έναν έντεχνο τρόπο οι μεγάλες οφει-
λές περνούσαν στην ΔΑΕΒ και οι μικρές οφειλές 
στο δήμο. Φυσικά, κι άλλες μεγάλες οφειλές που 
είχε ο δήμος Βέλου έχουν μπει σε σειρά έχουν ρυθ-
μιστεί. Οι οφειλές που υπάρχουν αποδεδειγμένα 
θα πληρωθούν. 

Από την μέχρι τώρα εμπειρία σας στον καλ-
λικρατικό δήμο ποιες είναι οι εντυπώσεις σας 
για τη λειτουργία του θεσμού;

Ο κρατικός μηχανισμός δεν ήταν έτοιμος να 
υποδεχτεί τους καλλικρατικούς δήμους. Και όλες 
αυτές οι δυσκολίες περνούν και σε εμάς. 

Εμείς εδώ προσπαθούμε τίποτα να μην γίνεται 
στην τύχη. Υπάρχει μία σαφής εντολή από τον ίδιο 
τον δήμαρχο να μπει μία τάξη στο οικονομικό κομ-
μάτι, έσοδα έξοδα, όλα διάφανα και μ’ αυτή τη λο-
γική κινούμαστε. Αυτά είναι ζητήματα δικά μας θα 
λυθούν με το χρόνο, γίνονται καλές κινήσεις, έχου-
με ανοικτά αυτιά, ανοικτά μυαλά, ακούμε και προ-
χωράμε. Δεν λειτουργούμε απόλυτα είμαστε ανοι-
χτοί και σε κρίσεις και σε προτάσεις. Η λογική μας 
είναι ότι βλέπουμε την αντιπολίτευση ως αρωγό.

Ένα παράπονο που έχω είναι ότι κάποιες φορές 
θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλοσύνη, είχα διαβάσει 
και στην εφημερίδα σας ότι ο δήμος αυτή τη στιγ-
μή δεν έχει τους καλύτερους… Δεν ισχυριζόμαστε 
ότι είμαστε οι καλύτεροι, αλλά είναι πολύ βιαστικό 
αυτό το συμπέρασμα. Προσπαθούμε, είμαστε όλη 
την ημέρα, είναι οι δυσκολίες τόσο μεγάλες και κα-
θημερινά αντιμετωπίζουμε καινούργιες. Τώρα αν 
κάποιος είναι ο καλύτερος ή δεν είναι ο καλύτερος 
αυτό θα το δείξει ο χρόνος… 

συνέντευξητρωΓαδΗΣ ΒαΣιΛειΟΣ, 
αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέλου-Βόχας

Σκοπός μας είναι να μπει μια τάξη, στα έσοδα, στα έξοδα και γενικότερα σε όλους τους τομείς του δήμου μας

«τίποτα δεν γίνεται στην τύχη»
Ο κρατικός μηχανισμός δεν ήταν έτοιμος 

να υποδεχτεί τους καλλικρατικούς δήμους. 

Και όλες αυτές οι δυσκολίες περνούν και 

σε εμάς. Προσπαθούμε, είμαστε όλη την 

ημέρα, είναι οι δυσκολίες τόσο μεγάλες και 

καθημερινά αντιμετωπίζουμε καινούργιες.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΣΟΥΡΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για να γελάσει το χειλάκι μας!
Ο θεός βλέπει το πρόβλημα της Ελλάδας και τον κίνδυνο 

να καταστραφεί η ιστορική αυτή χώρα και αποφασίζει να κά-
νει άμεση παρέμβαση. 

Κατεβαίνει στην βουλή των Ελλήνων και μεταξύ των άλ-
λων λέει τα εξής : ¨Ακούστε ρεμάλια αποφάσισα να σας χα-
ρίσω όλο το χρέος και να πριμοδοτήσω την χώρα με άλλα 
τόσα ευρώ, ώστε να αναπτυχθεί και να μεγαλουργήσει. 

Επίσης αποφάσισα να λύσω τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
το σκοπιανό και το αλβανικό ζήτημα και εφεξής οι λαοί αυτοί 
θα ζούνε σε απόλυτη αρμονία μαζί σας. 

Τέλος θα ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα, θα σας υποδεί-
ξω συγκεκριμένα μέρη, όπου θα βγάλετε πετρέλαιο, φυσι-
κό αέριο και πολύτιμα μέταλλα και χαρίζω όλα τα δάνεια και 
των Ελλήνων προς τις τράπεζες τους». 

Στο άκουσμα όλων αυτών το ελληνικό κοινοβούλιο σείε-
ται από ιαχές, χειροκροτήματα και αγκαλιάσματα όλων των 
παρατάξεων. 

Ο θεός όμως τους κάνει νεύμα να καθίσουν κάτω και τους 
λέει : «μισό λεπτό ρεμάλια ακούστε και το τελευταίο, θέλω 
από εσάς όμως να κάνετε και μια μικρή ελάχιστη παραχώρη-
ση σε όλα αυτά που δίνω στην χώρα που αγαπάτε............». 

Οι βουλευτές ωρύονται από τα έδρανα ενθαρρύνοντας τον 
θεό να συνεχίσει και αυτός λέει.........» θα ήθελα όσοι έχουν 
εκλεγεί την τελευταία 20ετία να φύγουν και να μην ξαναβά-
λουν ποτέ ξανά υποψηφιότητα σε κυβερνητική θέση. 

Η βουλή παγώνει και οι βουλευτές αποσύρονται για να το 
σκεφτούν. 

Σε δύο ώρες εκδίδονται πύρινες ανακοινώσεις από τα 
κόμματα που καταγγέλλουν την επέμβαση ξένου παράγο-
ντα στην χώρα και την προώθηση εκβιαστικών διλημμάτων 
για την υποδούλωση της χώρας και του λαού της, ενώ πολ-
λά ΜΜΕ μιλούν για θεσμική εκτροπή από την χωρίς κανένα 
λόγω απρόκλητη και θρασεία επέμβαση του θεού στο εσω-
τερικό μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας.

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Σπαγάκο 
που μας έστειλε το ανέκδοτο.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1244 το 
Υπουργείο Οικονομικών παρέ-
χει οδηγίες και διευκρινίσεις για 
την εφαρμογή του άρθρου 53του 
ν. 4021/2011, περί έκτακτου ει-
δικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων 
δομημένων επιφανειών εξέδωσε 
το υπουργείο Οικονομικών.  

Για τη διόρθωση λαθών που 
υπήρχαν κατά την 17η Σεπτεμβρί-
ου 2011 στη βάση πληροφοριών 
του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. 
σχετικά με ταστοιχεία της επιφάνει-
ας, της τιμής ζώνης και της παλαι-
ότητας τουηλεκτροδοτούμενου ακι-
νήτου, βάσει των οποίων υπολογί-
στηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε έτους 2011, 
ακολουθείται η κατωτέρω διαδι-
κασία: Ο Διαχειριστής Δικτύου της 
ΔΕΗ αποστέλλει στους δήμους της 
χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις 
που περιλαμβάνουν τα ακίνητα 
που βρίσκονται στη διοικητική περι-
φέρεια του κάθε δήμου με τα στοι-
χεία βάσει των οποίων υπολογίστη-
κε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011. Οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν 
εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολο-
γισμού του τέλους, προσέρχονται 
στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθω-
ση λαθών στην επιφάνεια, την πα-
λαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλε-
κτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολί-
τες δύνανται να υποβάλλουν τις αι-
τήσεις για διόρθωση στον αρμό-
διο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρί-
ου 2012.

Μετά την ολοκλήρωση της ανω-
τέρω διαδικασίας, οι δήμοι απο-
στέλλουν μέχρι την 27η Ιανουα-
ρίου 2012 τις ενημερωμένες κα-
ταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύ-
ου της ΔΕΗ ο οποίος, ακολούθως, 
τις αποστέλλει στη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) που τις ελέγχει ενδεικτι-
κά ως προς την τιμή ζώνης. Στη συ-
νέχεια μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 
2012 η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις κα-
ταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.

Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, 
μετά τη λήψη των διορθωμένων κα-
ταστάσεων, υπολογίζει, βάσει των 
νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 
που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτού-
μενο ακίνητο και εφόσον προκύ-
πτει ποσό τέλους χαμηλότερο από 
το αρχικώς υπολογισθέν, βάσει 
των στοιχείων της 17ης Σεπτεμ-
βρίου 2011, η διαφορά αφαιρείται 
από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 
2012.

Στις περιπτώσεις που προκύ-
ψει αρνητική διαφορά, το ποσό 
επιστρέφεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους 
εναλλακτικούς προμηθευτές ηλε-
κτρικού ρεύματος. Κατόπιν των 
ανωτέρω, για το έτος 2011 το 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται όπως 
έχει υπολογισθεί βάσει των στοι-
χείων της 17ης Σεπτεμβρίου 
2011 και τυχόν διαφορά λόγω 
λανθασμένης επιφάνειας, τιμής 
ζώνης ή παλαιότητας συμψηφίζε-
ται στο αντίστοιχο ποσό τέλους του 
έτους 2012.

Στα πρόσωπα που υπάγο-
νται στο μειωμένο συντελεστή 
του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντάσσονται και 
τα πρόσωπα που παρουσιάζουν 
κάθε είδους αναπηρία από 80% 
και άνω, όπως ενδεικτικά πρόσω-
πα με εγκεφαλική παράλυση, με 
σοβαρή νοητική αναπηρία, αυτι-
σμό, σύνδρομο down, κ.λπ. Το 
ποσοστό της αναπηρίας πιστοποι-
είται από βεβαίωση που έχει εκ-
δοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια 
δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές 
επιτροπές).

Η διακοπή ηλεκτροδότη-
σης αναστέλλεται, εάν: α) συ-
ντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο 
πρόσωπο του χρήστη του ακινή-
του για το οποίο επιβλήθηκε το 
ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο ατό-
μου που συνοικεί με αυτόν και 
τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, 
και αποδεικνύεται ότι η διακοπή 

του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους 
(όπως π.χ. όταν ο χρήστης υποστη-
ρίζεται μηχανικά)

β) ο κύριος του ακινήτου για το 
οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι 
και χρήστης του, διαβιεί υπό μει-
ονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, 
όπως η απουσία εισοδήματος και 
περιουσιακών στοιχείων, πλην του 

ακινήτου για το οποίο ζητείται η 
εξαίρεση και κρίνεται ότι η κατα-
βολή του τέλους θα θέσει, ενόψει 
των συνθηκών υπό τις οποίες δι-
αβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο 
τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή 
των προσώπων που συνοικούν με 
αυτόν και τον βαρύνουν φορολογι-
κά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 
του ΚΦΕ.

Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις απαλλαγές που μπορεί να έχετε!
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Αγροτικά νέαΑλαλούμ με τις 
αποζημιώσεις στη Στιμάγκα

21 Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στην τράπεζα οι αποζημιώσεις. 
Ο ΕΛΓΑ δεν μερίμνησε να εισπράξει τα ασφάλιστρα από τους 
αγρότες με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να μην πάρουν απο-
ζημίωση και για να πάρουν πρέπει να βρουν λεφτά να πληρώ-
σουν τα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ.

Και όσοι παραγωγοί δεν έχουν αποζημίωση αν δεν πληρώ-
σουν τον ΕΛΓΑ δεν θα μπορούν να εισπράξουν την επιστροφή 
ΦΠΑ. Η οφειλή των ασφαλίστρων στον ΕΛΓΑ με τον καινούργιο 
χρόνο βεβαιώνεται στην εφορία για είσπραξη δημοσίων εσό-
δων. Η μη είσπραξη από τον ΕΛΓΑ των ασφαλίστρων δεν είναι 
υπαιτιότητα των αγροτών, οι οποίοι είχαν υπογράψει να πλη-
ρώσουν τα ασφάλιστρα από τη μηνιαία ενίσχυση. 

Αν αυτό δεν είναι εικόνα διάλυσης, τι είναι; Όσο για τους αρ-
μοδίους «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».

Νούτσης Κων/νος 
Πρόεδρος του Τ.Κ. Στιμάγκας

Το έτος 2011 άλλαξε το σύστη-
μα υπολογισμού και καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών των αγρο-
τών προς τον ΕΛΓΑ, όπου από την 
παρακράτηση ποσοστού 3% επί των 
τιμολογίων πώλησης των προϊόντων 
δημιουργήθηκε ένα «αντικειμε-
νικό» σύστημα προσδιορι-
σμού με εισφορά κατά 
στρέμμα όπου στην 
περίπτωση της καλ-
λιέργειας της σουλ-
τανίνας ανέρχεται 
στο ποσό των 65 
ευρώ ανά στρέμμα 
άσχετα από την πα-
ραγόμενη ποσότητα. 

Μάλιστα, δόθηκε στον 
παραγωγό η δυνατότητα κα-
ταβολής της εισφοράς είτε μετρη-
τοίς, είτε με παρακράτηση του πο-
σού από την Ενιαία Ενίσχυση που 
θα λάβει ο καθένας αγρότης μέσω 
των συνεργαζομένων τραπεζών. Με 
την καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυ-
σης θα παρακρατείτο και η ασφα-
λιστική εισφορά των αγροτών προς 
τον ΕΛΓΑ και μάλιστα κατά προτε-
ραιότητα πράγμα που σημαίνει ότι 
θα προηγείτο έναντι άλλων υποχρε-
ώσεων προς τις τράπεζες. 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΟΜΩΣ ΦΟΡΑ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ. 

Με την καταβολή της ενιαίας ενί-

σχυσης πρακρατήθηκε το 50% της 
ασφαλιστικής εισφοράς και το υπό-
λοιπο των χρημάτων τα οποία ήταν 
δεσμευμένα στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς των αγροτών παρακρα-
τήθηκαν από τις τράπεζες, για άλλες 

υποχρεώσεις και μάλιστα χω-
ρίς καμία ενημέρωση των 

αγροτών. Αποτέλεσμα 
των παραπάνω ενερ-
γειών οι οποίες ακρο-
βατούν στα όρια της 
νομιμότητας ήταν 
την 31/12/2011 να 
μην έχουν εξοφλη-

θεί οι ασφαλιστικές ει-
σφορές προς τον ΕΛΓΑ, 

να μην υπάρχουν χρήματα 
στους λογαριασμούς των αγρο-

τών από την Ενιαία Ενίσχυση, οι λο-
γαριασμοί να είναι δεσμευμένοι χω-
ρίς ενημέρωση και εντολή των αγρο-
τών και να μην μπορούν οι αγρότες 
να λάβουν την αποζημίωση από το 
χαλάζι, ή τα χρήματα από την επι-
στροφή του ΦΠΑ. 

Περιερχόμενοι για μία ακόμη 
φορά σε απόγνωση και μάλιστα από 
την πρώτη μέρα του 2012, λαμβά-
νοντας ξεκάθαρα το μήνυμα για τη 
νέα χρονιά που τους περιμένει μετ’ 
εμποδίων και βασάνων. 

Θεοφάνης Παππάς
Γραμματέας Δ.Σ. 

δήμου Βέλου-Βόχας

ΕΛληνικές Γεωργικές Αλχημείες

ΠαΠασωτηρίου Βασίλίκη

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Βραχάτι
[έναντι α.τ. Βραχατίου]

τηλ. 27410 50115

•	Χειροποίητες	πίτες
•	Πρωτότυπα	δώρα

•	Καφές

•	Παραγγελίες	για	όλες	τις	εκδηλώσεις

Παράταση υποβολής των δηλώσεων  
συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 
συγκομιδής για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου περιό-
δου 2011-2012 παρατείνεται μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2012.

Υπενθυμίζεται ότι για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο 
ακόμα και στις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής της 
παραγωγής, λόγω περονόσπορου, οι αμπελουργοί έχουν υπο-
χρέωση να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Έφτασεεεε... ο λογαριασμός 
για το «πακέτο» Χατζηγάκη

Με οποιοδήποτε νομικό μέσο προσπαθεί η Ελλάδα να καθυστε-
ρήσει την επιστροφή ποσού περίπου 420 εκατ. ευρώ στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, μετά από σχετικό έλεγχο της Κομισιόν για παράτυ-
πες ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ το 2009. Πρόκειται για το περίφημο 
«πακέτο Χατζηγάκη», για τη νομιμότητα του οποίου, σύμφωνα με 
τη σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, δεν κατορθώσαμε να πείσουμε την Κομισιόν, μετά από τρία 
χρόνια αλληλογραφίας και επαφών. 

Σύμφωνα με Απόφαση που θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφη-
μερίδα της Ε.Ε., το συνολικό ύψος των «παράνομων» κρατικών 
ενισχύσεων, που κατά την Επιτροπή πρέπει να ανακτηθούν έντο-
κα, ανέρχεται στο ποσό των 424,8 εκατ. ευρώ. Με την ίδια Από-
φαση η Επιτροπή α) θέτει προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη 
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάκτηση εντόκως 
από τους παραγωγούς των σχετικών χρηματικών ποσών 
και β) ζητά πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνο-
νται για την ανάκτηση, μέχρι τις 8-2-2012. 
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Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

Όρος ΑΠΕΣΑΣ

Ο Απέσας είναι το βουνό με 
την τραπεζόσχημη κορυ-
φή που δεσπόζει και χωρί-
ζει τις πεδιάδες των Κλεω-

νών, της Νεμέας και της Βόχας. Πήρε 
το όνομά του από τον ήρωα Απέσα, 
που βασίλευσε στην περιοχή. Λέγο-
νταν επίσης Σεληνούντιο όρος, επειδή 
εκεί άφησε το Λιοντάρι της Νεμέας η 
Θεά Σελήνη, Οφέλτιο από τον Οφέλ-
τη (γιό του βασιλιά της Νεμέας Λυ-
κούργου και Φουκάς, επειδή η κορυ-
φή του μοιάζει σαν φούκα (φουγάρο). 
Το όρος έχει ύψος 873μ. 

Στην κορυφή του σχηματίζεται ένα 
οροπέδιο 1500 τ.μ. περίπου, όπου 
υπάρχουν τα ίχνη του μεσαιωνικού οι-
κισμού «Φουκά» που διαδέχτηκε την 
πόλη της αρχαίας Άπεσσας και απο-
τελεί κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο (ΦΕΚ τ. Β΄ , αρ. 131, 5 Μαρ-
τίου 1993). Ο οικισμός προστατευόταν 
από τείχη, τα ερείπια των οποίων σώ-
ζονται σε τμήμα της ανατολικής πεδι-
νής πλευράς.

Μυθολογία
Ένας από τους πρώτους έξι άθλους 

του Ηρακλή που έγιναν στην Πελο-
πόννησο υπήρξε και ο Λέων της Νε-
μέας. Ο Λέων της Νεμέας ανήκε στον 
Όρθο, γιό του Τυφώνος, και είχε γεν-
νηθεί από την Εχίδνα και έναν αδελφό 
της θηβαϊκής Σφιγγός. Το είχε ανα-
θρέψει η Ήρα, που το εξαπέλυσε έπει-
τα στον Απέσα (δάσος) και γρήγορα 

έγινε η μάστιγα της περιοχής.
Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσα-

νία αναφέρεται πώς υπάρχουν στην 
κορυφή του βουνού αυτού τα ερεί-
πια του μεγάλου βωμού του Απεσαντί-
ου Διός, όπου πρώτος θυσίασε ο ήρω-
ας Περσέας (ο μετέπειτα ιδρυτής των 
Μυκηνών) στον Απεσάντιο Δία. Στη 

συνέχεια οι Κλεωναίοι χρησιμοποι-
ούσαν τον βωμό αυτό, θυσιάζοντας για 
τον Απεσάντιο Δία (υπαίθριο ιερό).

Ο ελληνικός Ζεύς (Δίας), κορυφαί-
ος ή ακραίος, δεν είχε με το επίθετο 
αυτό την ίδια θέση στην πολιτική ή τη 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης
 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

δημόσια ζωή των ελληνικών πόλεων, αλλά 
συνήθως λατρευόταν στις κορυφές των βου-
νών ως θεός καιρικός, για να στέλνει βρο-
χή σε περιόδους ανομβρίας. Γι’ αυτό και μια 
σειρά από τοπωνυμικά επίθετα σχετίζονται 
με την λατρεία του Δία σε συγκεκριμένα ιερά 
που βρίσκονταν σε κορυφές, όπως Απεσά-
ντιος Δίας, Κιθαιρώνειος Δίας κ.α.

Η ρίζα του ονόματος «Ζεύς» έχει ρίζα σαν-
σκριτική και σημαίνει λαμπρός ουρανός. Ο 
θρύλος τον τοποθέτησε στις κορυφές όλων 
των βουνών, διότι οι κορυφές γειτονεύουν 
με τον ουρανό. Στην Πελοπόννησο ειδικό-
τερα λατρευόταν ο Απεσάντιος και ο Νέμει-
ος Ζεύς, που κατοικούσαν στο βουνό Απέ-
σας της Νεμέας. Ο Δίας λατρευόταν και σαν 
θεός της ευφορίας των χωραφιών και είχε τα 
επίθετα Γεωργός, Καρποδότης, Οπωρεύς. Ο 
Ησίοδος στα έργα του συμβουλεύει τον Γε-
ωργό, όταν θέλει να οργώσει, να επικαλείται 
το Χθόνιο Δία και τη Δήμητρα.

Ιστορικοί - Νεώτεροι Χρόνοι
Κατά την Φράγκικη κατάκτηση, που ξεκι-

νά με την Άλωση της Πόλης από τους Σταυ-
ροφόρους (Φράγκους) το 1204, πιθανολο-
γείται ότι κτίστηκε το κάστρο του Φουκά, το 
οποίο επόπτευε τις πεδιάδες της αρχαίας Νε-
μέας και της Βόχας. Η κεντρική Κορινθία 
και η περιοχή της Βόχας ελέγχονταν από το 
φρούριο του Φουκά.

Η σπουδαία στρατηγική του θέση, εκτός 
από το γεγονός ότι δεσπόζει στον κάμπο της 
Βόχας αλλά και της Νεμέας, έχει να κάνει με 
το ότι συνδέονταν οπτικά με τα όρη της νοτί-
ου Στερεάς, τα Γεράνεια και το όρος της Κυλ-
λήνης. Επιπλέον χρησίμευε ως σημείο επι-
κοινωνίας του Ακροκορίνθου με τα φρούρια 
της κοιλάδας του Ασωπού, της περιοχής της 
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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.

« 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’’

ΜΕΡΟΣ Α΄
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Στυμφαλίας και γενικότερα αποκαθιστού-
σε την οπτική σύνδεση μεταξύ ανατολι-
κής και δυτικής Κορινθίας. Το οπτικό του 
πεδίο συμπλήρωναν το φρούριο της αρ-
χαίας Θυαμίας και ο πύργος της Ευαγγε-
λίστριας στη Στιμάγκα, αλλά και τα φρού-
ρια του Ξεροκαστελλίου και του Βασιλι-
κού στην αρχαία Σικυώνα, τα οποία λει-
τουργούσαν από την αρχαιότητα.

Η σημαντικότερη γραπτή μαρτυρία – 
πηγή  περί της υπάρξεως του κάστρου 
είναι οι κατάλογοι του πριγκιπάτου του 
Μορέως του 1377, όπου αποτυπώνο-
νται τα εννέα κάστρα, ανάμεσά τους και 
του Φουκά, της Καστελλανίας Κορίνθου, 
τα οποία ανήκαν στον μεγάλο στρατοπε-
δάρχη Άγγελο Acciaiuoli. Αναφορά γίνε-
ται και στους καταλόγους των φρουρίων 
των ετών 1467, 1469, 1471.

Σήμερα στη θέση του κάστρου υπάρχει 
το εκκλησιαστικό σύνολο της Ζωοδόχου 
Πηγής, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο 
από χωματόδρομο.

[Συνεχίζεται]

Δύναμη και υγεία  
σε όλους μας γι’ αυτή  

τη νέα χρονιά που ξεκίνησε.. 

Βασίλειος Τρωγάδης
Αντιδήμαρχος

δήμου Βέλου-Βόχας

Σας	ευχόμαστε		
χρόνια	πολλά	και		
ευτυχισμένο	το	νέο	έτος.	

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ραντεΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠαΚετΟ ΣΥντΗρΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟχΗΜΑ ΣΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣχΥΕΙ ΑΠΟ 2/1/2012 ΕΩΣ 29/2/2012 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΟπΙΝ ΡΑΝΤΕβΟυ ΣΤΟ ΤΗΛ. 27410 51106

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Λάδια κινητήρος (10W40 ή 15W40 των 4 lit)
• Φίλτρο λαδιού για κάθε τύπο κινητήρα (τμχ 1)
• Αλλαγή Υαλοκαθαριστήρων (τμχ 2)
• Υγρό παρμπρίζ (τμχ 1, 250 ml) 
• Καθαρισμός κινητήρος
• Γενικός τεχνικός έλεγχος οχήματος

59€
μόνο με

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο	Γόρδιος	Δεσμός	στο	Αμόρε

...και	η	Αγέλαστη	Πολιτεία	«ανέβηκε»	στο	Μπολάτι

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, στον χώρο του πρώ-
ην κινηματογράφου ΑΜΟΡΕ, πραγματοποιήθηκε 

χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν οργανωμένο από τον δήμο 
Βέλου-Βόχας με το συγκρότημα ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ. 
Το κέτερινγκ από τους ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ και η τιμή 
συμμετοχής μόλις στα 10 € ανά άτομο, τιμή που περιο-
ριζόταν στα 5 € για τα μέλη του ΚΑΠΗ.

Ο δήμαρχος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους και τους ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους 
στην πρόσκληση του δήμου έδωσε τη θέση του στην 
ορχήστρα η οποία παρουσίασε λαϊκό χορευτικό πρό-
γραμμα ξεσηκώνοντας τους συνδαιτυμόνες σε ξέφρενο 
χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Η κίνηση αυτή του δήμου απέσπασε θετικά σχόλια 
από όλους τους δημότες, αφού σε εποχές δύσκολες 
έδωσε μια οικονομική, εορταστική διέξοδο στους κα-
τοίκους του δήμου μας.

Τέσσερις παραστάσεις ήταν να δώσει το 
θεατρικό εργαστήρι της Νέας Διάπλα-

σης, πέντε ανέβασε τελικά μετά την πίεση 
του κόσμου να παρακολουθήσει το χριστου-
γεννιάτικο μουσικό παραμύθι των Χάρη και 
Πάνου Κατσιμίχα.

Τα παιδιά της Νέας Διάπλασης υπό την 
καθοδήγηση του Άρη Σταύρου, υπό τους 
μελωδικούς ήχους της ζωντανής ροκ ορχή-
στρας της Νέας Διάπλασης γοήτευσαν, συ-
γκίνησαν και ξεσήκωσαν τους θεατές. 

Πραγματική αποκάλυψη τα μικρά καλι-
καντζαράκια, ο αρχηγός τους, ο περίφη-
μος Μανδρακούλος (Σόφη Ανδρικοπούλου) 
όπως και οι κάτοικοι της Αγέλαστης Πολι-
τείας αλλά και ο Αφηγητής (Π. Δημάκης)

Οι ΣΥντεΛεΣτεΣ: Καλλικαντζαράκια: ΓΩΓΗ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΠΕΡΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΤΖΑ-
ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΑΚΑ ΖΩΗ, ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΡΟΖΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΟΥΡΣΟΥ ΠΕΝΗ, ΠΟΛΙ-
ΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΑΤΗΡΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΑ-
ΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΠΑΚΑ ΝΕΛΛΗ Χήνες και καραμέλες: ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΡΟΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΑΡΙΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΔΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑΣΙΑ Αγέλα-
στοι, ΤΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΖΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΙΗ, ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝ-
ΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΗ ΠΕΝΗ, ΜΠΑΓΙΟΚΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΠΕΤΡΑΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΦΡΑΝΟ ΤΟΝΙΑ αφηγητής: ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μανδρακούλος: ΑΝ-
ΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ δάσκαλος: ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΗΣ, Πνεύμα Παπαρούνας: ΠΕΤΡΑΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σκηνοθεσία-Χορογραφίες: ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, Σκηνογρά-
φος: ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΒΟΥΤΖΗΣ μουσικοί: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ηλεκτρική κιθάρα, ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | κιθάρα, ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | πιάνο, 
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | τύμπανα  επιμέλεια Κουστουμιών: ΒΟΥΛΑ ΦΡΥΣΙΡΑ τεχνική στήριξη: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η παράσταση ανέβηκε και στο Ζευγολατιό, στον κι-
νηματογράφο ΑΜΟΡΕ υπό την αιγίδα του δήμου 

Βέλου Βόχας με δωρεάν είσοδο. Οι παρευρισκόμενοι 
διασκέδασαν με την ψυχή τους το ζεστό χριστουγεν-
νιάτικο παραμύθι, απόλαυσαν τις χορογραφίες και τη 
μουσική αφού η σκηνή του ΑΜΟΡΕ πιο μεγάλη και 
άνετη από το Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου έδωσε 
τη δυνατότητα να αναπτυχθούν καλύτερα τα χορογρα-
φικά και μουσικά στοιχεία της παράστασης.
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Αγάπη, ειρήνη, υγεία, χαρά και ευτυχία.

Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το 2012
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Βοχαϊκού

1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Τα	παιχνίδια	και	ο	Καλικάντζαρος

Ο	Άγιος	Βασίλης	έφερε	δώρα...

...και	bazaar	για	το	Ευθύμειο	Κέντρο

Το απόγευμα της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου 
2011, οι μικροί μαθητές του 1ου και 2ου Νη-

πιαγωγείου Ζευγολατιού παρουσίασαν την Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή τους στην κατάμεστη από 
γονείς και συγγενείς αίθουσα του σχολείου τους. 

Υπό την καθοδήγηση των ακούραστων δα-
σκάλων τους -οι οποίες ασκούν και καθήκοντα 
σκηνοθετριών, ηχοληπτών, φωτιστών, σκηνο-
γράφων, ενδυματολόγων και ό,τι άλλο μπορεί να 
φανταστεί κανείς για να υλοποιηθεί μία παρά-
σταση-  οι μικροί μαθητές έγιναν Ιωσήφ, Μα-
ρία, μάγοι, ποιμένες, αστέρια, χιονούλες, κού-
κλες, ιππότες, μάγισσες, καλικάντζαροι, μπαλα-
ρίνες και σκόρπισαν με τα παιδικά τους χαμόγε-
λα το πνεύμα των Χριστουγέννων στις καρδιές 
των παρευρισκόμενων. Και του χρόνου!!!

Τον Άγιο Βασίλη συνάντησαν οι μαθητές του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού, αφού βρέθηκε 

στις τάξεις τους, χτυπώντας μία τεράστια κουδούνα 
και μοιράζοντας δώρα με τη βοήθεια του συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου!

Ο Άγιος προσκεκλημένος του συλλόγου, έδωσε σε 
κάθε παιδί μία τσάντα με συμβολικά δωράκια για τις 
μέρες των Χριστουγέννων, σε μία προσπάθεια να δια-
τηρήσει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα και την διάθε-
ση των παιδιών σε εορταστικό επίπεδο, παρά τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα που όλες οι οικογένειες 
αντιμετωπίζουν στις μέρες μας. 

Διατηρώντας ζωντανή μία πα-
ράδοση που ξεκίνησε το περα-

σμένο Πάσχα ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού διοργάνωσε 
τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου χριστου-
γεννιάτικο bazaar με είδη που έχουν 
κατασκευάσει τα παιδιά του Ευθύ-
μειου Κέντρου Κορίνθου προς ενί-
σχυση του Κέντρου. Η προσέλευση 
του κόσμου ήταν ικανοποιητική και 
αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόε-
δρο του Συλλόγου Γ. Βορινιώτη και 
τα μέλη του Δ.Σ. πήραν αυτή την αξι-
όλογη πρωτοβουλία.
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[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]

ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Γ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΑΛΕΚΟΣ χΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S E R V I C E  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΤΗΛ. 6974 380296

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
οικονομικές τιμές

Στις 10 – 11 / 7 / 2004 διεξήχθη στα 
Ιωάννινα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Παίδων – Κορασίδων. Την ανασκό-
πηση του αγώνα και το ενδιαφέρον της 
Κορινθίας για τον Άπις θα προσπαθή-
σουμε να τα μεταφέρουμε από ένα εκ 
των πολλών δημοσιευμάτων εκείνης 
της εποχής, και συγκεκριμένα από το 
δημοσίευμα της «Πρωϊνής» της Τρίτης 
13 / 7 / 2004 όπου αρθρογραφούσε ο 
δημοσιογράφος Γιώργος Κοτζαγεωρ-
γίου με τίτλο «ΥΠΟΚΛΙΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 
ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ».

Αναλυτικά το άρθρο είχε ως εξής: 
«Πριν από μία εβδομάδα οι αθλήτριες 
του ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ είχαν πά-
ρει το χρυσό μετάλλιο στα 4Χ100 στις 
Νεανίδες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Κο-
ρίνθου. Αν και κορασίδες πήραν το 
χρυσό. Έτσι στο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Παίδων – Κορασίδων που διεξή-
χθη το περασμένο σαββατοκύριακο στα 
Γιάννινα πήγαν ως μεγάλο φαβορί για 
την κατάκτηση της 1ης θέσης. Και 
πράγματι οι αθλήτριές μας κατέκτησαν 
την πρώτη θέση στην σκυταλοδρομία 
4Χ100 με χρόνο 49΄80, πήραν το χρυσό 
μετάλλιο και ανέβηκαν στο πιο ψηλό 
σκαλοπάτι του βάθρου. 

Τέσσερις κοπέλες μας πήραν και 
πάλι την πρωτιά. Πρόκειται για την 
Γκότση Κατερίνα, την Ματζώρου Δή-
μητρα, την Αθανασίου Μαρία και την 
Μακρή Δήμητρα. Τα κορίτσια του 
ΑΠΙΣ Ζευγολατιού είχαν καταπλη-
κτικές αλλαγές στην σκυτάλη και δί-
καια κατέλαβαν την πρώτη θέση. Κα-

ταπληκτική δουλειά από τον προπο-
νητή τους Παναγιώτη Σκούπα, ο 
οποίος καθόλη την κούρσα δεν στα-
μάτησε να τις ενθαρρύνει. Ήταν ομάδα 
με όλη την σημασία της λέξεως και το 
απέδειξαν σε ακόμη μία μεγάλη διορ-
γάνωση. Εκτός συνόρων Κορινθίας. 
Μπράβο στα κορίτσια μας για ακόμη 
μια φορά. Διαφήμισαν με τον καλύ-
τερο τρόπο την Κορινθία μας.

Οι διακρίσεις όμως δεν σταματούν 
εδώ. Ο ΆΠΙΣ Ζευγολατιού πήρε 
ακόμη ένα μετάλλιο, αυτή την φορά 
Αργυρό, καθώς οι αθλήτριές μας τερ-
μάτισαν δεύτερες στα 4Χ400 στην 
σκυταλοδρομία με χρόνο 4.13.16. 
Στην δεύτερη θέση του βάθρου λοιπόν 
και οι Παπανικολάου Βλασσιάνα, 
Ματζώρου Δήμητρα, Παπαβενετίου 
Τριανταφύλλη και Πάραμ Στέφανι. 
Στα 100 μέτρα η Γκότση Κατερίνα 7η, 
ενώ στα 200 μέτρα η Μακρή Δήμητρα 
τερμάτισε 8η. Τέλος στα 400 μέτρα η 
Παπανικολάου Βλασιάννα τερμάτισε 
στην 11η θέση.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας και 
στον ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ. Υποκλι-
θείτε στις θριαμβεύτριες και στην 
ομάδα μας. Μία ακόμη μεγάλη επιτυ-
χία με μεγάλη απήχηση. Μπράβο σας, 
συνεχίστε έτσι. Η Κορινθία σας χει-
ροκροτεί….Στην γενική κατάταξη ο 
Άπις Ζευγολατιού κατέλαβε την 5η 
θέση με 60 βαθμούς ».

2005
Σταματούν λόγω της εισαγωγής 

τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι 
αθλήτριες Πάραμ Στέφανι, Ματζώρου 

Δήμητρα και Παπανικολάου Κατε-
ρίνα. Η ομάδα συμπληρώνεται από τις 
Τζώρτζη Μαρίνα, Βενέτη Μαρίνα από 
Κόρινθο, Σαμαρτζή Δήμητρα από 
Χαλκίδα, Βενέτη Χριστίνα από Κό-
ρινθο και Πιτσούνη Σοφία.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Σαμαρτζή 
Δήμητρα ήταν εκείνη την εποχή στην 
Ελλάδα μία από τις καλύτερες αθλή-
τριες. Το όνειρό της ήταν τότε να ει-
σαχθεί στο Πανεπιστήμιο. Θέλοντας 
έτσι να κάνει χρήση του προνομίου 
που προβλέπεται για τους αθλητές (οι 
τρείς πρώτοι στην Ελλάδα μπαίνουν 
ελεύθερα χωρίς εξετάσεις σε ΑΕΙ) και 
επειδή στο ατομικό ήταν δύσκολο για 
να μπεί, πήρε μετεγγραφή στον Σύλ-
λογό μας όντας σίγουρη ότι θα μπει 
στην τριάδα, όπως και έγινε. Επέλεξε 
τον καλύτερο Σύλλογο εκείνη την 
εποχή, για να μπορέσει να κάνει το 
όνειρό της πραγματικότητα. Το σημα-
ντικότερο όμως είναι ότι η Σαμαρτζή 
ήρθε στον Άπις από μόνη της, συγκε-
κριμένα ερχόταν μαζί με τον πατέρα 
της δύο φορές την εβδομάδα για προ-
πόνηση.

Στις 10 – 11 / 6 / 2005 διεξήχθη στο 
Ο.Α.Κ.Α το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Ανδρών – Γυναικών, όπου στα 4Χ100 
Γυναικών ο Άπις συμμετείχε με τις 
Γκότση Κατερίνα, Μακρή Δήμητρα, 
Σαμαρτζή Δήμητρα, Παπανικολάου 
Βλασιάννα. Ο Α.Γ.Σ Άπις τερματίζει 
στην 5η θέση. 

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων 
στην Λάρισα στις 18 – 19/6/2005, στα 
4Χ100 Γυναικών, με τις ίδιες αθλή-
τριες, ο Α.Γ.Σ Άπις ήλθε δεύτερος πα-
νελληνιονίκης Σύλλογος με 49΄.61.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παί-
δων – Κορασίδων στο Άργος στις 25 – 
26 /6/2005, στα 4Χ100 Κορασίδων, 
με τις Βενέτη Χριστίνα, Μακρή Δή-
μητρα, Σαμαρτζή Δήμητρα, Παπανι-
κολάου Βλασιάννα ο Α.Γ.Σ Άπις ήλθε 
πέμπτος με 50΄.52. Επίσης η Μακρή 
Δήμητρα σε αυτόν τον αγώνα αναδεί-
χτηκε 6η πανελληνιονίκης στα 100μ. 
Και ο Κίτσος Σταύρος 7ος πανελληνι-
ονίκης στα 200 μ. Παίδων.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφή-

βων – Νεανίδων στη Θεσσαλονίκη 
στις 9 – 10/7/2005 με τις αθλήτριες 
Παπαβενετίου Τριαντάφυλλη, Μακρή 
Δήμητρα, Σαμαρτζή Δήμητρα, Παπα-
νικολάου Βλασιάννα ο Α.Γ.Σ Άπις 
τερμάτισε 5ος πανελληνιονίκης με 
50΄΄.08.

2006 – 2010 
Από το 2006 έως και το 2010 αξίζει 

να αναφέρουμε το Πανελλήνιο πρω-
τάθλημα Νέων στα Τρίκαλα, στις 26 – 
27 / 7 / 2008, στα 4Χ100 Νέων Γυ-
ναικών με τις Βενέτη Μαρίνα, Παπα-
βενετίου Τριαντάφυλλη, Πιτσούνη 
Σοφία, Τζώρτζη Μαρίνα, Παπανικο-
λάου Βλασιάννα, ο Α.Γ.Σ Άπις τερμά-
τισε 4ος πανελληνιονίκης με 
4΄.05΄΄.30.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων 
Κορασίδων, στη Λάρισα, στις 5 – 
6/7/2008, στα 4Χ400 Κορασίδων με 
τις Τουμπανάκη Μαρία, Πιτσούνη 
Σοφία, Βενέτη Μαρίνα, Τζώρτζη Μα-
ρίνα. Ο Α.Γ.Σ Άπις 6ος πανελληνιονί-
κης με 4΄.16΄΄.27.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σκυ-
ταλοδρομιών Νέων, στο Ο.Α.Κ.Α, στις 
13/6/2009, στα 4Χ100 Νέων Γυναι-
κών με τις Βενέτη Μαρίνα, Πιτσούνη 
Σοφία, Παπαβενετίου Τριαντάφυλλη, 
Παπανικολάου Βλασιάννα. Ο Α.Γ.Σ. 
Άπις 6ος πανελληνιονίκης με 51’’.33. 
Στο ίδιο πρωτάθλημα στα 4Χ400 
Νέων Γυναικών βγήκε 9ος με 
4΄.13΄΄.19.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Αν-
δρών – Γυναικών, στη Θεσσαλονίκη, 
στις 1 – 2/8/2009, στα 4Χ400 Γυναι-
κών με τις Παπανικολάου Βλασιάννα, 
Τζώρτζη Μαρίνα, Πιτσούνη Σοφία, 
Παπαβενετίου Τριαντάφυλλη. Ο 
Α.Γ.Σ. Άπις 7ος πανελληνιονίκης. Στο 
ίδιθο πρωτάθλημα στα 4Χ100 Γυναι-
κών ο Α.Γ.Σ. Άπις αναδείχθηκε 9ος.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Αν-
δρών – Γυναικών, στην  Πάτρα, στις 
12 – 13/6/2010, στα 4Χ100 Γυναικών 
με τις Παπανικολάου Βλασιάννα, 
Κουτσοδόντη Αλίκη, Ντάνου Ευγε-
νία, Βενέτη Μαρίνα. Ο Α.Γ.Σ Άπις 7ος 
πανελληνιονίκης με 50΄΄.69.

Στο φιλικό ματς με την Ελλάς Βέ-
λου, ο Σταύρος Μπινιάρης είχε την 
ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του συ-
μπεράσματα, για τη νέα του ομάδα.

Τα οποία κατά βάση, ήταν πολύ 
ενθαρρυντικά, για τη συνέχεια του 
πρωταθλήματος. Η ήττα με 2-1 από 
την πρώην ομάδα του, είναι το τελευ-
ταίο που τον απασχολεί. 

Ο έμπειρος τεχνικός είδε τους νε-
αρούς κυρίως παίκτες, να δείχνουν 
πολύ ζήλο και να θέλουν να αποδεί-
ξουν πολλά πράγματα. Φυσικά και οι 
πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές, έδει-
ξαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάστα-

ση και είναι πανέτοιμοι να σηκώ-
σουν το βάρος της μεγάλης προσπά-
θειας.

Όσον αφορά το ματς, οι γηπεδού-
χοι προηγήθηκαν με τον Αράπι και 
λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώ-
του 45λέπτου, τα «λιοντάρια», ισοφά-
ρισαν με όμορφο τέρμα του Τζα, μετά 
από υπέροχη ασίστ του Σεφεράι.

Στην επανάληψη, έγιναν πολλές αλ-
λαγές και ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, 
αλλά η ομάδα του Βέλου, πέτυχε το 
2-1 με καταπληκτικό σουτ του Μαρ-
τίνου.

Λίγο πριν το τέλος, η Νεμέα ση-

μείωσε γκολ με τον Μπασιώτη, αλλά 
ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Για τον Παννεμεατικό, πολύ καλό 
παιχνίδι έκαναν οι Τζας, Μπασιώτης, 
Τσιάκος, εξαιρετική εμφάνιση από 
τον νεαρό Κωστούρο και πολύ τρέξι-
μο από τον Σγούρο, χωρίς να υπάρχει 
κάποιος που υστέρησε, καθώς φαίνε-
ται πως σιγά – σιγά μπαίνουν στη νο-
οτροπία του νέου τους τεχνικού.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, 
ξεχώρισαν οι Μαρτίνος, Αράπι, Αθα-
νασόπουλος, ενώ ο Χρήστος Βελέ-
ντζας χρησιμοποίησε στην επανάλη-
ψη αρκετούς νεαρούς παίκτες.

Ελλάς Βέλου-Παννεμεατικός 2-1
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ΠαμΒΟΧαΪΚΟΣ: Ήττα (3-1) στη Σύρο

Την ήττα με 3-1 σετ γνώρισε 
ο Παμβοχαϊκός στη Σύρο από 
τον Φοίνικα, το απόγευμα της 
Τετάρτης (28/12), στο πλαί-
σιο της 9ης αγωνιστικής της 
Volleyleague. Η ομάδα μας 
έμεινε μακριά από τον καλό 
της εαυτό και παρότι, μείωσε 
το σκορ και προσπάθησε να 
γυρίσει το παιχνίδι, δεν μπό-
ρεσε τελικά να αποφύγει την 
δεύτερη φετινή της ήττα.

Παρά την απώλεια των βαθ-
μών, ο Παμβοχαϊκός διατηρή-
θηκε στην 3η θέση της βαθμο-
λογίας. Κάποια λάθη, καθώς 
και η έλλειψη συγκέντρωσης 
και καθαρού μυαλού στα κρί-
σιμα σημεία των δύο πρώτων 
χαμένων, αλλά και του τέταρ-
του σετ, ήταν τα στοιχεία που 
κόστισαν την ήττα στη Σύρο.

 Μετά το 2-0 από τον Φοίνι-
κα, ο Παμβοχαϊκός αντέδρασε 
και πήρε το τρίτο σετ (20-25), 
για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. 
Στο τέταρτο σετ, όμως, οι γη-
πεδούχοι πήραν διαφορά 3-4 
πόντων προς το τέλος, για να 

φτάσουν έτσι στην επικράτη-
ση με 3-1.  Τα σετ: 25-21, 25-
22, 20-25, 25-20

 
ΖΑΛΜΑΣ:  
Δική μου η ευθύνη

 Την ευθύνη για την ήττα 
και κυρίως για την εμφάνιση 
της ομάδας ανέλαβε μετά το 
τέλος του αγώνα ο Νίκος Ζαλ-
μάς. «Ήταν μια εμφάνιση που 
την περίμενα με εξαίρεση τα 
πολύ τα μεγάλα λάθη στο τέ-
λος του β’ σετ, όπου θα μπο-
ρούσαμε να αλλάξουμε τη ροή 
του αγώνα. 

Είναι δική μου ευθύνη κα-
θαρά, αφού δεν προετοιμα-
στήκαμε τόσο σκληρά όσο άλ-
λες φορές και έπρεπε να ζυγί-
σουμε καλύτερα κάποια πράγ-
ματα στον προγραμματισμό 
μας. Παρόλα αυτά δύο φορές 
φτάσαμε κοντά στο να το γυ-
ρίσουμε, αλλά η Σύρος έπαι-
ξε καλύτερα και δίκαια κέρ-
δισε», δήλωσε ο προπονητής 
του Παμβοχαϊκού.

Πηγή: http://www.pamvohaikos.gr

Η	γιορτή	των	Ακαδημιών
Το απόγευμα της Παρασκευής (23/12) πραγματοποιήθηκε στο κλειστό 

του Δήμου Βέλου Βόχας "Γ. Τριαντάφυλλος" η χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή των Ακαδημιών του Παμβοχαϊκού. Το κλίμα ήταν γιορτινό, οι αθλητές 
παρέλαβαν τα δώρα τους, ενώ υπήρξε και συζήτηση των διοικούντων με 
τους γονείς, που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση.

Η αρχή έγινε με την επίδειξη των τμημάτων mini του συλλόγου μας, 
που έδειξαν τις ικανότητες τους και κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα. 
Ακολούθησε η συζήτηση της διοίκησης με τους γονείς, με την ανταλλαγή 
απόψεων για την καλύτερη λειτουργία των Ακαδημιών. Οι έφηβοι και οι 
κορασίδες έψαλλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και στο τέλος όλα τα 
παιδιά παρέλαβαν τα δώρα τους.
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Κων/νος Ιωαν.
Μπαλαφούτης
Ωτορινολαρυγγολόγος &
Χειρουργός
Κεφαλής & Τραχήλου

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

Τ. Ιατρός ΩΡΛ κλινικής «Ασκληπιείου» Βούλας 
& 401 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείου Αθηνών

Αθανασούλη 
Γεωργία
Ψυχολόγος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης

Άσσος Κορινθίας
& 6945 93.41.56

• Ειδική Διαπαιδαγώγηση
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Συμβουλευτική Γονέων

Ιατρο Γνώμη

ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Θ. Βασιλείου 44 - Βραχάτι
τηλ. Ιατρείου: 27410 56227 
τηλ. Οικίας: 27410 87980

κιν.: 6947 151 304

τ. Ιατρός Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Έναν 
παίκτη 
έχει 
ο ΠΑΟ...

Τελικά όσο κυλάνε οι αγωνιστικές τόσο περισσότερο γίνεται ορατό 
ότι όλος ο Παναθηναϊκός είναι μόνο ένας παίκτης. Ο Λέτο. Από το κέ-
ντρο και μπροστά μόνος του τα κάνει όλα. Αυτός ντριμπλάρει, αυτός 
πασάρει, αυτός σκοράρει, από τα πόδια του φιλτράρεται όλο το παι-
χνίδι του ΠΑΟ. Αντιγραφο του Άγιου Δομίνικου που έχει μόνο ένα αε-
ροπλάνο. Μ’ αυτό πολεμάει, μ’ αυτό ραντίζει, και μ’ αυτό σβήνει τις 
φωτιές. Έτσι και ο Παναθηναϊκός. Έναν παίκτη μόνο έχει και πάνω σ’ 
αυτόν βασίζεται. Και να σας πω μια τεράστια αλήθεια ; Ποιος Σισέ ; 
Πολύ μεγαλύτερη είναι φέτος η προσφορά του Λέτο απ’ ότι του Σισέ 
τα δύο χρόνια που έπαιξε στον ΠΑΟ. Μόνο τη δεινότητά του στο σκο-
ράρισμα είχε να επιδείξει ο Γάλλος. Τίποτα άλλο. Άγαρμπος, άτσα-
λος, εντελώς ατεχνος από μπάλα. Αντίθετα ο Αργεντίνος είναι ανά-
λαφρος, είναι φαντεζί, είναι καλός ντριμπλέρ, είναι μπαλαδόρος. Και 
επιπλέον, σκοράρει φέτος κατά ριπάς. Είναι βέβαια και θεατρίνος με 
τις βουτιές που κάνει για να ξεγελάσει τον διαιτητή, γι’ αυτό και θέλει 
δυνατό τράβηγμα από το αυτί, μπας και κόψει αυτό το χούι που έχει.  
Από εκεί και πέρα, όμως, ο Παναθηναϊκός, και ειδικά από το κέντρο 
και πίσω, είναι για τον γάιδαρο καβάλα. Αν αντί για τον Αστέρα Τρί-
πολης είχε απέναντί του μια πιο δυνατή και έμπειρη ομάδα, κάθε κα-
τεβασιά του αντιπάλου θα ήταν και γκολ. Το είδαμε αυτό στην τρι-
άρα που εισέπραξε από τον Άρη, που κανονικά το σκορ έπρεπε να 

είναι μεγαλύτερο. Το είδαμε επίσης στο παι-
χνίδι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δημιούργη-
σε και έχασε πολλές κραχτές ευκαιρίες, όπως 
επίσης το είδαμε και στα παιχνίδια με την Ξάν-
θη και την ΑΕΚ, όπου ο ΠΑΟ κέρδιζε 3-0 και 
ίδρωσε στο τέλος για να φύγει νικητής με 3-2.   
Η ευκολία που μπαίνει κάθε αντίπαλη ομάδα 
στην πράσινη περιοχή και δημιουργεί κραχτές ευ-
καιρίες, έχει φυσικά την εξήγηση της. Ο κόσμος 
νομίζει ότι οι μοναδικοί υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι 
οι δύο σέντερ μπακ, είτε ο Μπουμσόνγκ με τον 
Σαριέγκι, είτε ο Μπουμσόνγκ με τον Καντέ. Λά-

θος, Μεγάλο λάθος. Περισσότερο υπεύθυνοι είναι οι χαφ. Ο Κλείτο και ο 
Κατσουράνης είναι ανύπαρκτοι στην ανάσχεση, ενώ ο Σιμάο, ναι μεν τρέχει 
και μαρκάρει, αλλά χωρίς νόημα και εντελώς άσκοπα. Αυτός είναι ο λόγος 
που η αντίπαλη ομάδα περνάει συνήθως αέρα από το κέντρο του γηπέδου 
και πέφτει απ’ ευθείας πάνω στα δύο σέντερ μπακ. Και ο φουκαράς ο Καπί-
νο σκουπίζει συνεχώς το μέτωπο του από την αγωνία. Με άλλα λόγια, για 
να είναι σίγουρος ο Παναθηναϊκός ότι θα κερδίσει, πρέπει να βάζει τουλά-
χιστον τρία γκολ σε κάθε ματς. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει 
ο ΠΑΟ σ’ αυτή την μεταγραφική περίοδο είναι να πάρει στο κέντρο δύο κα-
λούς χαβάδες, που όχι μόνο να ξέρουν το τόπι, αλλά κυρίως να είναι πνευ-
μονάτοι και να μην κρέμoνται τα οπίσθια τούς τους στο χόρτο, όπως του Κα-
τσουράνη και του Κλείτον.

Οι προβλέψεις των αγώνων του ερχόμενου κουπονιού του στοι-
χήματος που έχω να σας προτείνω είναι η εξής τριάδα:

Παρασκευή 06/01:
•	 Λίβερπουλ-Ολνταμ εδώ επιλεγούμε το over στο 1.30.

Σάββατο 07/01:
•	 Ιντερ-Παρμα μένουμε στον άσο του 1,40 και 
•	 τέλος αγοράζουμε το δελεαστικό διπλό 

στο Σιενα-Λατσιο στο 2.30. 

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με υγεία και πολλά κέρδη!

Ο Βιγια
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Πέτρος τατούλης και απ. 
Παπαφωτίου στο Υπ. Υγείας

Ο Περιφερειάρχης Πελ/σου 
Πέτρος Τατούλης με τον Αντι-
περιφερειάρχη Πελ/σου Από-
στολο Ε. Παπαφωτίου και τους 
συνεργάτες τους, συναντήθη-
καν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρί-
ου με τους Γενικούς Γραμμα-
τείς, τον Υπουργό Υγείας κους 
Νίκο Πολύζο και Γεώργιο Κα-
τριβάνο, την σύμβουλο του 
υπουργού Υγείας κα Λιλή Κα-
ραβία και τους επιτελείς του 
στο Υπουργείο Υγείας.

Αντικείμενο της Σύσκεψης 
ήταν θέματα Υγείας και Κοινω-
νικής Πρόνοιας στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου.

Εξετάσθηκαν ,ανά περιφε-
ρειακή ενότητα, τα προς έντα-
ξη έργα Νοσοκομείων και  Κέ-
ντρων Υγείας της Περιφέρειας, 
, βρέθηκαν λύσεις για την ωρί-
μανση τους και δόθηκε εντο-
λή για την εν συνεχεία έντα-
ξη τους, στο ΕΣΠΑ. Για την Κο-
ρινθία ολοκληρώνονται οι δια-
δικασίες ένταξης  των Κέντρων 
Υγείας(Κ.Υ), του Νοσοκομείου 
Κορίνθου, όσον αφορά τον εξο-
πλισμό σε τομογράφους και σε 

άλλα εργαλείων καθώς και την 
ολοκλήρωση τρεχουσών έργων.  

Από 1//1/2013 η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου αναλαμβάνει 
τις αρμοδιότητες Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το 2012 είναι λοιπόν χρόνος 
οργάνωσης δομών και εντατι-
κοποίησης των εργασιών στο 
πλαίσιο καλής συνεργασίας 
του Υπουργείου Υγείας και των 
Περιφερειών. 

Ακόμη τέθηκαν με ιδιαίτερη 
έμφαση τα ζητήματα συνεργα-
σίας του Υπουργείου Υγείας με 
την Περιφέρεια.

Συγχρόνως έγινε δεκτό το αί-
τημα του Περιφερειάρχη για 
ένταξη νέων έργων κοινωνι-
κών υποδομών στο περιφερει-
ακό πρόγραμμα, το οποίο αφο-
ρά και την Κορινθία.

Η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου πραγματοποιεί αλλεπάλ-
ληλες συσκέψεις με κάθε θεσμό 
για την υλοποίηση των στόχων 
της. Προσεγγίζει ρεαλιστικά τα 
προβλήματα και παρουσιάζει 
ολοκληρωμένες προτάσεις για 
την επίλυση τους.
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Αγγελίες & Χρήσιμα Νέα

Διδασκάλου
Γιάννης

Ειδικός Γενικής-
Οικογενειακής Ιατρικής

Ιατρείο: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ Κορινθίας
Τηλ.: 27410 88709
κιν.:  6974 197103
       6979 212383
e-mail: jds@freemail.gr

Ιατρός

εργαστηριο γενικησ προσθετικησ

περιάνδρου 7 (εντός στοάς)
Κιάτο Κορινθίας

Παναγιώτης Κανέλλος

τηλ. 27420 27090

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Περιφερειακά 
Ιατρεία

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

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  
- 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100

 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    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

ΒΕΛΟ τηλ.: 27420  32298
ΒΡΑΧΑΤΙ  τηλ.: 27410 55298 
ΒΟΧΑΪΚΟ  τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ τηλ.: 27410 54360 
ΠΟΥΛΙΤΣΑ τηλ.: 27410 52111 
ΣΤΙΜΑΓΚΑ τηλ: 27420 61230 

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο 

τηλέφωνο 6972322441, 
ή στείλτε τις στο mail: 

gnomipoliton@yahoo.gr και 
θα δημοσιευτούν ΔΩΡΕΑΝ!

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΙΑΤΡΕΙΟ

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

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

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν
ΒΡΑΧΑΤΙ, 50 m από θάλασσα, σε ένα όμορφο συγκρότημα, πωλούνται δι-
αμερίσματα των 40τ.μ. του ημιώροφου και 63 τ.μ. του Α΄ορόφου. Το δι-
αμέρισμα των 40 τ.μ. αποτελείται από σαλόνι-κουζίνα ενιαίο, ένα μπάνιο, 
ένα υπνοδωμάτιο, μεγάλη βεράντα, θέση στάθμευσης στο υπόγειο, κήπο. 
Έχει a/c, συναγερμό, και πωλείται με τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευ-
ές. Τιμή 75.000,00 €. Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι. 
Τηλ.2741051975 & 6934626422.
ΛΕΧΑΙΟ, 500 m από θάλασσα και σε κατοικημένη περιοχή, πωλείται μονο-
κατοικία 84 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 452 τ.μ. , το οποίο έχει επιπλέον δό-
μηση 156 τ.μ. Η μονοκατοικία αποτελείται από σαλόνι -κουζίνα ενιαίο με 
τζάκι, ένα μπάνιο, δύο υπνοδωμάτια, υπόγειες αποθήκες. Έχει ατομική θέρ-
μανση, δεξαμενή, πιεστικό, πηγάδι, κήπο με δέντρα. Τιμή 110.000,00 € . 
Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι. Τηλ.2741051975 & 
6934626422.
ΒΡΑΧΑΤΙ, ΣΑΜΟΥΤΑΝΗ, 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 ανε-
ξάρτητη 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 αυτο-
νομία στην θέρμανση. Έχει κήπο, μεγάλες βεράντες με τέντες που ρυθμίζο-
νται με κοντρόλ, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα-επάλληλα με διπλά τζά-
μια, σίτες και ηλεκτρικά παντζούρια. Έχει ηλιακό τριπλής ενέργειας, κεραία, 
ατομική θέρμανση, ατομική αποχέτευση, αποχέτευση όμβριων, αποχέτευση 
για τον Δήμο, πιεστικό, αναμονές για συναγερμό, εγκαταστάσεις κλιματιστι-
κών. Ο εξωτερικός φωτισμός της κατοικίας και της κουζίνας είναι με LED. 
Τιμή 155.000,00 € . Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη Μυρσίνη στο Βραχάτι. 
Τηλ.2741051975 & 6934626422.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ στο Βραχάτι, Ζευγολατιό, Άσσο, Κοκκώνι, Κρήνες, 
Πουλίτσα, Νεράτζα και Βέλο, εμβαδού από 420 τ.μ. έως 600 τ.μ. , οικοδομή-
σιμα, εντός οικισμού και σε κατοικημένες περιοχές, με δέντρα και παροχές, 
με τιμές από 28.000,00 € έως 40.000,00 €. Μεσιτικό Γραφείο Βλαστάρη 
Μυρσίνη στο Βραχάτι. Τηλ.2741051975 & 6934626422.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι 
Μ Η Χ Α Ν Η 

Υamaha - virago 
250 κυβικών 

σε άριστη κατάσταση.
Τιμή λογική. 
Πληροφορίες: 

6945832094

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  Λ Α Δ Ι
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ 

Ε Λ Λ Η Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

άριστης ποιότητας
6944 39.64.18
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Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το να 
έχετε νερό εξαιρετικής ποιότητας μέσα στο 
σπίτι σας.   Με καθαρό και μαλακό νερό, 
έχετε τη βεβαιότητα  ότι χρησιμοποιείτε 
μόνο την μισή ποσότητα σαπουνιού 
και απορρυπαντικών. 

Ελαττώνεται η κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον κατά 
30% και γλιτώνετε σχεδόν από όλα τα 
έξοδα των επισκευών στους θερμοσί-
φωνες, στα πλυντήρια, στα καλοριφέρ, στα 
ηλεκτρικά σίδερα και στις πρέσες σιδερώ-
ματος. Το δέρμα σας είναι πολύ πιο καθαρό 
και απαλό και τα μαλλιά σας πολύ πιο μα-
λακά. Τα ρούχα σας και όλα τα εξαρτήματα, 
οι βρύσες και τα σκεύη της κουζίνας λα-
μποκοπούν και αστράφτουν, χωρίς τους 
λεκέδες, τις κηλίδες και το «πουρί», που 
προκαλεί το σκληρό νερό της βρύσης.

Τέλος το νερό αυτό είναι απαραίτητο για 
την καθαριότητα των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων αφού η χρήση σκληρού νερού 
μπορεί να μειώσει την απόδοση των πάνελ.

εξαιρετικής ποιότητας νερό, 30% οικονομία!

δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο!Την χρονιά που έφυγε, αλλά και 
αυτή που έρχεται, μέσα από όλες 
τις δυσκολίες και τα προβλήμα-
τα που εμφανίστηκαν, ένα πράγ-
μα έγινε σίγουρα κατανοητό από 
όλους: Η ορθολογική διαχείριση 
οικονομικών και ενεργειακών 
πόρων είναι απαραίτητη, είναι 
αναγκαία και πρέπει να εφαρμό-
ζεται σε όλους τους τομείς, ξεκι-
νώντας από το ίδιο το σπίτι μας. 
Έτσι, σε μία προσπάθεια να ανα-
δείξουμε τρόπους εξοικονόμη-
σης ενέργειας και κατά συνέ-
πεια μείωσης των οικιακών εξό-
δων εγκαινιάζουμε μία στήλη με 
χρήσιμες πληροφορίες για πα-
ρεμβάσεις που μπορούν να βελ-
τιώσουν τα οικονομικά μας αλλά 
και την ποιότητα ζωής μας.

• ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
Οι αποσκληρυντές αφαιρούν τη σκληρότητα (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου) από το νερό 

και το κάνουν μαλακό. Προστατεύουν υδραυλικές εγκαταστάσεις, οικιακές συσκευές, είδη υγι-
εινής, πλυντήρια, από το πουρί (επικαθήσεις αλάτων), ενώ δουλεύουν αυτόματα.

• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
Οι συσκευές αφαλάτωσης πόσιμου νερού παράγουν πόσιμο νερό κατάλληλο για οικιακή 

χρήση χωρίς χημικά πρόσθετα.

• ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Φιλτράρει και αφαιρεί από το νερό σωματίδια, οσμές, χλώριο και οργανικά. Αποστειρώνει 

το νερό από μικρόβια και μικροοργανισμούς. Ιδανικό για κατοικίες, εστιατόρια, σχολεία, κ.ά.

Για την εγκατάσταση οικιακών 
φωτοβολταϊκών συστημάτων ο 
χώρος που χρειάζεται είναι: σε 
ταράτσα περίπου 12-15 τ.μ. για 
κάθε κW, ενώ σε σκεπή περίπου 
7-10 τ.μ.για κάθε κW.

Το κόστος ανά εγκατεστημένο 
κW είναι περίπου 4.000 € πλέον 
ΦΠΑ (εξαρτάται από τον εξοπλι-
σμό που θα επιλεγεί προς εγκατά-
σταση και από την ιδιομορφία της 
εγκατάστασης).

Όλη η παραγόμενη ενέργεια 
πωλείται στην ΔΕΗ έναντι 0,55 € 
την κιλοβατώρα (kWh), τιμή εγγυ-
ημένη για 25 χρόνια και η οποία 
θα προσαυξάνεται κατ’ έτος με το 
25% του ετήσιου πληθωρισμού. 
Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε 

ρεύμα από τη ΔΕΗ στην τιμή που 
το αγοράζετε σήμερα (περίπου 
0,08 - 0,12 € την κ\Λ/h).

Επιπλέον τα έσοδα σας από την 
πώληση της παραγόμενης ηλιακής 
ενέργειας είναι αφορολόγητα!

Τελικά το οικονομικό όφελος 
κατ’ αρχήν είναι πολύ υψηλότερο 
από οποιαδήποτε τραπεζική κατά-
θεση. Εάν για παράδειγμα εγκατα-
στήσετε ένα σύστημα 10 κW στην 

ταράτσα του σπιτιού σας στην Ατ-
τική, τότε θα έχετε περίπου 7.500 
€ ετήσιο εισόδημα. Εάν αφαιρε-
θούν 500€ ετήσια λειτουργικά 
έξοδα, τότε το καθαρό σας ετήσιο 
καθαρό εισόδημα θα είναι 7.000 
€, εγγυημένο για 25 χρόνια. Έτσι 
έχετε επιτύχει απόσβεση των χρη-
μάτων σας σε περίπου 6 χρόνια 
και υψηλή απόδοση στα χρήματα 
σας!

Οικιακά Φωτοβολταικά Συστήματα
• Είναι απλά στην τοποθέτηση τους
• Είναι απολύτως αθόρυβα
• Δεν παράγουν θερμότητα
• Δεν χρειάζονται συντήρηση
• Έχουν εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ 
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, 20100
ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024


