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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

"Το Ταχυδρομείο
Ζευγολατιού
πρέπει να μείνει
ανοιχτό"

Επιστολή-διαμαρτυρία
με 100 περίπου υπογραφές
από την "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Πανελλαδικό Συνεδριο Επιτραπέζιου Σταφυλιού στο ΒΡΑΧΑΤΙ

Η γεωργία θα κρατήσει
άμυνες στην κριση

n σελ. 3

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συνεδρίασε
το συμβούλιο
Παραβατικότητας
Αποφάσισε σειρά δράσεων
n σελ. 2

Συνέντευξη για τις εξελίξεις στο σταφύλι με τον Κώστα
Τρυφωνόπουλο, γεωπόνο, συνεργάτη της εταιρείας YARA
α n σελ. 4-5

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με επιτυχία
ο χορός
των ΚΑΠΗ
Πλούσιο φωτορεπορτάζ
n σελ. 8-9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ονειρεμένο
ξεκίνημα με
το έργο του
Άρθουρ Μίλερ
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ
n σελ. 15-16

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Ακριβό μου Νεράκι
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Προσέφυγαν στο Συνήγορο
του Πολίτη κι ετοιμάζουν σειρά
δράσεων και παρεμβάσεων στην
κεντρική διοίκηση.
σελ.
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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση
της έξαρσης της παραβατικότητας

Έχουμε τις
καλύτερες παραλίες!
Γαλάζιες σημαίες και φέτος για τις
παραλίες Βραχατίου και Κοκκωνίου
Για μια ακόμη φορά ο Δήμος Βέλου Βόχας συνεπής ως προς την ολοκλήρωση των κριτηρίων
του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες τιμήθηκε με
την βράβευση της Γαλάζιας Σημαίας και για την
παραλία Βραχατίου και για την παραλία Κοκκωνίου.
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος δήλωσε ότι η βράβευση για μία ακόμη
χρονιά των παραλιών Βραχατίου και Κοκκωνίου
καταξιώνει το Δήμο Βέλου Βόχας σε τοπικό και
πανελλήνιο επίπεδο. Αναμφίβολα θα τονώσει
σημαντικά την τουριστική κίνηση στο παραλιακό
κομμάτι του Δήμου αφού στόχος του Δήμου Βέλου Βόχας είναι να αναδείξει την αναπτυξιακή του
δυναμική.
Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή Βέλου Βόχας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε όλες οι
παραλίες να διατηρούνται καθαρές, ασφαλείς και
προσβάσιμες για όλο τον κόσμο. Στόχος είναι η
προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου, η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών
και ό,τι άλλο μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των δημοτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών.

Κάβα

Συνεδρίασε για πρώτη φορά από την σύστασή του την
27η Ιουνίου το Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας Βέλου Βόχας. Αιτία για την συνεδρίαση ήταν η αίτηση του κ. Ραπανάκη Αντώνη ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πώς " λόγω
των μεγάλων και οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η Κυρα Βρύση Ζευγολατιού σχετικά με την παραβατικότητα
και σε συνεννόηση με το Δήμαρχο ζητούμε την σύγκληση του
Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας". Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν 7 από τα 10 μέλη του συμβουλίου, δηλαδή οι
Αννίβας Παπακυριάκος-Δήμαρχος, Βλάχος Δημήτριος-Υπδκτης ΑΤ Βραχατίου, Δημήτριος Λιάκος-Γεν Γραμματέας της
Ενωσης Αστυνομικών Κορινθίας, Νικόλαος Τσάνος-Δημοτικός Σύμβουλος, Νικόλαος Ραχανιώτης, Παναγιώτης Μαυραγάνης και Κωνσταντίνος Παλυβός
Ο κος Ραπανάκης πήρε πρώτος το λόγο και έθεσε το
θέμα του προβλήματος από τη συμπεριφορά των ΡΟΜΑ της
περιοχής (αγώνες ταχύτητας –μουσικές στη διαπασών όλες
τις ώρες τις ημέρες-κλοπές ηλεκτρικής ενέργειας από το
δίκτυο της ΔΕΗ-κλοπές σε οικίες και αγροκτήματα). Ζήτησε
να τεθεί το Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα
συζήτησης την παραβατικότητα των ΡΟΜΑ
Ο Δήμαρχος είπε ότι έχουν γίνει επανειλημμένες έγγραφες ενημερώσεις και παραστάσεις -επισκέψεις του
προς το Υπουργείο, προς την Δ/νση Ασφαλείας Κορινθίας
και προς το ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ. Θύμισε πώς σε συνεργασία με
τους δημότες προσλήφθηκε ιδιωτική εταιρία φύλαξης για το
Ζευγολατιό, την Ευαγγελίστρια, το Κοκκώνι, έχει γίνει ήδη
ένα δημοτικό συμβούλιο με θέμα την εγκληματικότητα και
θα συγκληθεί εκαι νέου για το ίδιο θέμα. Αυτό που έχει διαπιστωθεί είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η Αστυνομία γιατί
δεν επαρκεί η δύναμη που υπάρχει σήμερα.
Ο κος Ραχανιώτης είπε ότι το πρόβλημα το βιώνουμε
πολλά χρόνια στο Ζευγολατιό από τους 2 ανεξέλεγκτους
και παράνομους καταυλισμούς των τσιγγάνων. Οι κάτοικοι
της Κυρά Βρύσης ζουν σε καθεστώς φόβου και η ανοχή της
κοινωνίας είναι βέβαιο ότι έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η
περιοχή είναι ένα καζάνι που βράζει και η παραβατικότητα έχει φτάσει στο κόκκινο. Οι κλοπές οικιών –αγροτικών
προϊόντων -ξυλοδαρμοί γυναικών και ηλικιωμένων είναι
καθημερινό φαινόμενο. Η Πολιτεία κλείνει τα μάτια στις αυθαίρετες κατασκευές και παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, στην
ανεξέλεγκτη διακίνηση ναρκωτικών, στην επικινδυνότητα
που προκαλείται από τον τρόπο διαβίωσης και την έλλειψη
συνθηκών υγιεινής. Ζήτησε να εφαρμοστούν οι Νόμοι και να
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υπάρξει λειτουργία του Κράτους εκεί που υπάρχουν καταυλισμοί τσιγγάνων.
Ο Δήμαρχος είπε ότι μετά τις επισκέψεις του στην ΕΛΑΣ
πραγματοποιηθήκαν έφοδοι στον καταυλισμό αλλά δεν επαναλήφθηκαν, Έχουν επίσης ενημερωθεί τα κλιμάκια του
ΣΔΟΕ για την παράνομη διακίνηση υλικών καθώς επίσης
έχει ενημερωθεί και η Πολεοδομία και έχει τεθεί το θέμα των
αυθαίρετων και η απάντηση της Πολεοδομίας είναι ότι δεν
μπορούν να επέμβουν λόγω κινδύνου που αντιμετωπίζουν.
Ο κος Τσάνος είπε ότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες δίνουν
την εντύπωση ότι βρίσκονται σε σύγχυση.
Ο κος Ραπανάκης είπε ότι έχει προβεί σε ονομαστική καταγγελία στην ΕΛΑΣ ότι σε συγκεκριμένη οικία γίνεται απογύμνωση καλωδίων και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκαι
μέρους της ΕΛΑΣ.
Ο κος Ζόγκας πρότεινε να κλείσει ο Δήμος σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για να κινητοποιηθεί η ΕΛΑΣ για το θέμα των
ΡΟΜΑ ώστε να υπάρξουν άμεσες ενέργειες.
Ο κος Σχοινοχωρίτης είπε ότι συζητάμε ένα από τα
σοβαρότερα θέματα το οποίο έχει τις ρίζες του πριν πολλά
χρόνια σε επίπεδο Κοινότητας για το οποίο οι Πρόεδροι και
οι Δήμαρχοι άφησαν να εξελιχθεί με ευθύνη και των ιδιοκτητών που πούλαγαν τις ιδιοκτησίες τους στους ΡΟΜΑ. Ο
Δήμος θα πρέπει να επέμβει στις αυθαίρετες κατασκευές –
παράγκες σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και την Πολεοδομία
όπως συνέβη και με το εργοστάσιο Δημουλιάκα .
Ο κος Περαχωρίτης τόνισε ότι υπάρχει συνευθύνη όλων
για τη συμπεριφορά των ΡΟΜΑ είτε σε επίπεδο εκλογικής
εκμετάλλευσης είτε σε περίπτωση που οι ίδιοι ερχόμαστε σε
εμπορική συναλλαγή με λαθραία είδη που διακινούν.
Ο κος Τσάνος είπε ότι η στάση μας σα κοινωνία είναι υποκριτική και όλες οι προσπάθειες της Πολιτείας για ενσωμάτωση έχουν αποτύχει, Χρειάζεται προσπάθεια και επιμονή
και απαιτείται προσέγγιση με τους ΡΟΜΑ ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, Κατέληξε ότι
πρέπει να μελετηθεί η κοινωνιολογική συμπεριφορά των
ΡΟΜΑ και να ζητηθεί από την ΕΛΑΣ περαιτέρω δύναμη για
τη φύλαξη της περιοχής.
Ο Αστυνόμος κ. Βλάχος είπε ότι η Κορινθία είναι ο νομός
με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στη χώρα. Έχουν γίνει μηνύσεις για τα αυθαίρετα, για τις ρευματοκλοπές, γίνονται συλλήψεις για τις κλοπές και αφήνονται ελεύθεροι γιατί δεν υπάρχουν
χώροι κράτησης ούτε μπορούμε να προβούμε σε κατασχέσεις
αφού δεν επιτρέπονται από τις Εισαγγελικές Αρχές .
Ο Αστυνόμος κος Λιάκος είπε ότι ο Δήμος έχει προβεί
σε οχλήσεις προς την ΕΛΑΣ τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο
και στην Δνση Κορινθίας αλλά υπάρχει αδυναμία κάλυψης
σε προσωπικό και εξοπλισμό από το Υπουργείο. Πρότεινε να
γίνει από κοινού κινητοποίηση με τα Εξαμίλια που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και να γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στις κολόνες που βρίσκονται στους καταυλισμούς.
Τέλος το Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να υλοποιήσει
το πλάνο δράσεων που πρότεινε ο δήμαρχος και περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους σημεία, δηλαδή:
• Να μεταβεί ο ίδιος με Αστυνομικούς και Εκπροσώπους του
Δήμου στον Εισαγγελέα για να δοθεί άμεση προτεραιότητα στο θέμα που αντιμετωπίζει η Τοπική Κοινωνία με τους
ΡΟΜ
• Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την
παραβατικότητα με προσκεκλημένους Βουλευτές- ΕΛΑΣ
-Πολεοδομία -Περιφέρεια και Εισαγγελέα ΔΕΗ Υγειονομικό
• Έγγραφα και παρουσία του ιδίου στην Πολεοδομία για τα
αυθαίρετα, στον Ταξίαρχο και στο Υπουργείο Προστασίας
Πολίτη
• Να κλείσει ο Δήμος για 1 ημέρα και να συγκεντρωθεί
κόσμος με τηλεοπτική κάλυψη σε ένδειξη διαμαρτυρίας
στο ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ή σε άλλο σημείο που θα επιλεγεί.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Το ταχυδρομείο πρέπει να μείνει ανοικτό!
Την επιστολή, που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας, προσυπογράφουν περίπου
100 συνδημότες μας, οι οποίοι ζητούν την ενεργοποίηση των άρθρων του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίασή του
Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόχας με κοινοποίηση στον Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ.
Παπούλια, τον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά, τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, τους Βουλευτές Κορινθίας κ.κ Ταγαρά, Δήμα, Κόλλια, Μπούκουρα,
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη και
την Κεντρική Υπηρεσία των ΕΛΤΑ απέστειλε η Κίνηση
Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με θέμα
τη Συνέχιση λειτουργίας του Ταχυδρομικού Γραφείου
Γ΄ τάξης στο Ζευγολατιό.
Στην επιστολή που συνοδεύεται από τις υπογραφές
περίπου 100 κατοίκων του Ζευγολατιού αναφέρονται
τα εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι,
ως Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού διαμαρτυρόμαστε έντονα για την επιχειρούμενη παύση
της λειτουργίας του Ταχυδρομείου του Ζευγολατιού στις
5 Ιουλίου 2013, έτσι όπως αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί
με σχετικό έγγραφο των ΕΛΤΑ και δημοσιευθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΖΣ0ΡΡ2 - Τ9Κ.
Καταδικάζουμε ως μη σύννομες τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν, αφού δεν προηγήθηκε διαβούλευση
και καταγγέλλουμε τη μέθοδο που ακολουθήθηκε διότι
αυτή εφαρμόστηκε εν κρύπτω, με απόλυτη μυστικότητα
(πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκε και ο ίδιος δήμος γι’
αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη) και εν αγνοία του συνόλου
της πολυπληθούς (6.000 και άνω κάτοικοι) τοπικής κοινωνίας του Ζευγολατιού.
Για εμάς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν έναν
κοινωνικοποιημένο οργανισμό που λειτουργεί προς
χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Ένα Ταχυδρομείο
σε κάθε περίπτωση συμβάλλει στην τοπική κοινωνική
ανάπτυξη και συνοχή. Βελτιώνει και αναβαθμίζει την
καθημερινότητα του πολίτη.
Αφού προηγήθηκαν η ΕΡΤ, οι κρατικές αμυντικές
βιομηχανίες (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ), τα ΕΛΤΑ φαίνεται πώς
παίρνουν τώρα σειρά στην «προκρούστεια κλίνη» του
Μνημονίου για τη μείωση των εργαζομένων του δημοσίου τομέα μέσω μαζικών απολύσεων, διαθεσιμοτήτων
και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων προσωπικού.
Έτσι η Κυβέρνηση, προσπαθώντας να ανταποκριθεί
στη δέσμευση που έχει αναλάβει προς την Τρόικα για
απομάκρυνση 25.000 υπαλλήλων του Δημοσίου εντός
του έτους, αναζητούσε μία μεγάλη ΔΕΚΟ με χιλιάδες
εργαζόμενους, όπου μπορούν να γίνουν μαζικές απολύσεις.
«Κλείνονται» Ταχυδρομικά Γραφεία με υπόδειξη της
Τρόικας και των εταιρειών που ανέλαβαν υποτίθεται να
προτείνουν μετά από έρευνα ποια πρέπει να κλείσουν
και ποια να παραμείνουν σε λειτουργία, όχι όμως για να
επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση ή εκσυγχρονισμός των
υφιστάμενων δομών, υποδομών και υπηρεσιών των
ΕΛΤΑ, αλλά μόνο και μόνο να προχωρήσει η διαδικασία
της αποκρατικοποίησης και να πωληθεί η δημόσια περιουσία σε ιδιώτες - «στρατηγικούς επενδυτές».
Η σχετική δημοσιευθείσα πρόσκληση των ΕΛΤΑ
(ΑΔΑ: ΒΕΖΣΟΡΡ2-Τ9Κ) καλεί τους ενδιαφερόμενους
επιτηδευματίες - επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο έως την
5η-Ιουλίου 2013 με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού
Πρακτορείου Γ’ Τάξης.

Αλήθεια από πότε άραγε οι επιτηδευματίες επαγγελματίες (φούρνοι, μανάβικα, ψησταριές, ταβέρνες, καφετέριες, παντοπωλεία κ.α.) καλούνται
«στρατηγικοί επενδυτές»;;;; Μπορεί ένας τέτοιος
επιτηδευματίας -επαγγελματίας να σηκώσει αυτό
το βάρος και αυτή την υποχρέωση;;; Πόσο μάλλον
όταν αυτή η υποχρέωση δηλαδή η λειτουργία ταχυδρομείου αφορά την μεγάλη τοπική κοινωνία του
Ζευγολατιού (άνω των 6.000 κατοίκων και έδρα
του Δήμου).
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είναι εγκληματικό
να κλείσει το Ταχυδρομικό Γραφείο του Ζευγολατιού,
αφήνοντας στον αέρα τους κατοίκους αλλά και τις υπηρεσίες.
Το Ταχυδρομικό Γραφείο του Ζευγολατιού εξυπηρετεί
καθημερινά 4.363 μόνιμους κατοίκους του Ζευγολατιού
και άλλους 334 μόνιμους κατοίκους του οικισμού Καλεντζίου. Χωρίς βεβαίως να υπολογίζεται ο μεγάλος αριθμός των παραθεριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
που αυξάνει συνολικά τον αριθμό του πληθυσμού.
Το Ζευγολατιό είναι:
1. Έδρα του δήμου Βέλου - Βόχας. Έχει τη μεγαλύτερη έκταση αλλά και τον περισσότερο πληθυσμό από
όλους τους υπόλοιπους οικισμούς - κοινότητες του
δήμου. Σε καμία περίπτωση η έδρα ενός δήμου δεν
μπορεί και δεν πρέπει να απογυμνώνεται των υπηρεσιών της.
2. Έχει ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, κι αυτό διότι το
Ζευγολατιό βρίσκεται στο κέντρο της Βόχας με τα
γύρω χωριά να απέχουν μικρή απόσταση από αυτό.
Επιπλέον ο δήμος Βέλου - Βόχας αποτελεί έναν από
τους έξι καλλικρατικούς δήμους της Κορινθίας και
καλύπτει την κεντρική Κορινθία.
3. Διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό του ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. τσιγγάνους) και
αλλοδαπούς διαφόρων εθνικοτήτων.
Ζητούμε:
• Να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία το Ταχυδρομικό

•

•

•

•
•

•

Γραφείο της έδρας του δήμου Βέλου - Βόχας, του
Ζευγολατιού.
Να συγκληθεί άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και λήψη σχετικής
επί του θέματος απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. β και το άρθρο 5 παρ. 6 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.
Να εξασφαλιστεί - καλυφθεί από το δήμο η πληρωμή του ενοικίου του χώρου που στεγάζεται τώρα
το ΕΛΤΑ, όπως επίσης και οι πληρωμές ΔΕΗ - ΟΤΕ
-ΝΕΡΟ, κατά το παράδειγμα άλλων δήμων όπως π.χ.
ο δήμος Νοτίου Πηλίου κ.α.
Να συστεγαστούν στον ίδιο χώρο με τα ΕΛΤΑ το ΚΕΠ,
τα έξοδα του οποίου καταβάλλονται επίσης από τον
δήμο και το οποίο ΚΕΠ βρίσκεται σε πολύ κοντινή
απόσταση από το χώρο των ΕΛΤΑ.
Να προχωρήσει η διαδικασία της αυτοματοποίησης
του συστήματος. Να καλύψει τα έξοδα ο Δήμος.
Να ενημερωθούν άμεσα οι βουλευτές του Νομού
μας, καθώς επίσης και οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι δια του παρόντος με την αποστολή αυτού και να
παρέμβουν.
Να ενημερωθούν σχετικώς τοπικά τόσο η Υπηρεσία
ΕΛΤΑ Κορίνθου όσο και περιφερειακά η Υπηρεσία
ΕΛΤΑ (Κεντρικά) στην Τρίπολη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται καθημερινά, κυρίως όμως αποδυναμώνεται ο πληθυσμός των
τοπικών κοινωνιών, τον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση
κλήθηκε και καλείται να εξυπηρετεί.
Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και να προχωρήσουμε σε πράξεις. Όλοι μαζί μπορούμε να αναχαιτίσουμε την συρρίκνωση των τοπικών μας υποδομών για
εμάς, για τις επόμενες γενιές, διότι «ενός κακού μύρια
έπονται».
Με τιμή,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
(ακολουθούν υπογραφές)
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Η γεωργία θα κρατήσει άμυνες σ’ αυτή την κρίση
Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Αλκυών, στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Συνεδρίου Επιτραπέζιου
Σταφυλιού ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις από εξαγωγείς και παραγωγούς. Έδωσαν όραμα, έδωσαν
κατεύθυνση και κυρίως επεσήμαναν ότι τα επόμενα χρόνια δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς

Π

ανελλαδικό Συνέδριο Επιτραπέζιου Σταφυλιού διοργανώθηκε το Σάββατο 29 Ιουνίου
στο Βραχάτι, στο ξενοδοχείο Αλκυών,
από το περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ. Έγιναν τοποθετήσεις και εκτιμήσεις για
την εμπορική πορεία των επιτραπέζιων σταφυλιών τη σεζόν του 2013,
ενώ παρουσιάστηκαν νέες ποικιλίες
σταφυλιών και οι προοπτικές και εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης εκπροσωπήθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος
Αμπέλου και Ξηρών καρπών κ. Διονύση Γραμματικό, ενώ πολύ σημαντική
ήταν η ομιλία του κ. Μανόλη Σταυρακάκη, Καθηγητή ΓΠΑ, Δ/ντή Εργαστηρίου
Αμπελολογίας με θέμα την παρουσίαση
χαρακτήρων ποιότητας, καλλιεργητικής συμπεριφοράς και προοπτικών
των σπουδαιότερων ποικιλιών για τον
ελληνικό αμπελώνα. Στο Συνέδριο ανέπτυξαν τις θέσεις τους εκπρόσωποι
εταιρειών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, εκπρόσωποι μεγάλων σούπερ
μάρκετ, υπεύθυνοι αγορών αλλά και
εκπρόσωποι συσκευαστηρίων.
Στο περιθώριο του Συνεδρίου συνομιλήσαμε με τον κ. Κώστα Τρυφωνό-
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πουλο, εκπρόσωπο της εταιρείας YARA
Ελλάς για την κατάσταση στις διεθνείς
αγορές σε σχέση με το σταφύλι, τις προοπτικές της σουλτανίνας και τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει συντονισμένα
να γίνουν για να αποκτήσει το προϊόν
μας τη θέση που του αρμόζει στον παγκόσμιο χάρτη της κατανάλωσης.
Κύριε Τρυφωνόπουλε σε τι κατάσταση βρίσκεται η παγκόσμια αγορά αυτήν
την περιόδο ποιες είναι οι προοπτικές
για το σταφύλι;
Βρισκόμαστε σε μία παγκόσμια καμπή αυτή την εποχή που αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα και αποφάσεις
θα χάσουμε σημαντικά πλεονεκτήματα
που είχαμε μέχρι τώρα. Ήδη οι παραγωγοί το έχουν καταλάβει αυτό όσον
αφορά τις τιμές. Ο ανταγωνισμός από
τις άλλες χώρες έχει μεγεθυνθεί πολύ,
καινούργιες ποικιλίες μπαίνουν, δυστυχώς στην Ελλάδα σημαντικά βήματα
μπροστά δεν έχουν γίνει ακόμα. Ίσως
το συνέδριο αυτό να δώσει το ερέθισμα
να ξεκινήσουν κάποιες κινήσεις. Αυτό
πρέπει να γίνει από την πολιτεία, τους
εμπλεκόμενους φορείς, τους παραγωγούς, οι οποίοι πρέπει να οργανωθούν

σε ομάδες παραγωγών.
Όταν λέμε ομάδες παραγωγών παραπέμπουμε σε Συνεταιρισμούς;
Όχι, το μοντέλο του Συνεταιρισμού
κατά τη γνώμη μου έχει τελειώσει και
δεν μπορεί να ξαναέρθει έτσι όπως
ήταν, θα πάμε σε ολιγομελείς ομάδες
παραγωγών, οι οποίες θα έχουν στα
χέρια τους μία σημαντική ποσότητα
σταφυλιού την οποία μπορεί να την
ελέγξουν και να την εμπορευθούν οι
μόνοι τους ή μέσω κάποιων συσκευαστηρίων.
Ποια θέματα αναλύθηκαν στο συνέδριο;
Αυτό που κυρίως αναλύθηκε ήταν
η παραγωγή, τόσο η περυσινή όσο και
η φετινή. Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά
το ίδιο αναμένεται και φέτος, αν ο Ιούλιος πάει φυσιολογικά. Εκτιμάται ότι θα
φτάσουμε γύρω στους 80.000 τόνους
σύνολο σουλτανίνας στην Κορινθία, εκ
των οποίων γύρω στις 35.000 θα είναι
για εξαγωγή. Κύριες χώρες που παίρνουν αυτό το σταφύλι είναι Αγγλία και
Γερμανία. Απορροφούν περίπου το 80%
των εξαγωγών. Τα τελευταία χρόνια
μπαίνουν δυναμικά και κάποιες Σκανδιναβικές χώρες και σιγά-σιγά ανοίγει και
το ανατολικό μπλοκ, η Ρωσία.
Η εταιρεία YARA είναι αρωγός σε
όλες αυτές τις προσπάθειες, ήταν μεγάλος χορηγός του συνεδρίου, παρουσιάσαμε καινοτόμα προϊόντα, και
προτάσεις για λύσεις των προβλημάτων που έχει το σταφύλι της περιοχής.
Στο συνέδριο βρέθηκαν εκπρόσωποι
από τα σουπερ μάρκετ κυρίως της Αγγλίας, οι οποίοι έθεσαν τα στάνταρτ για

μία καλή πορεία του σταφυλιού όσον
αφορά το θέμα τιμής και απορρόφησης.
Έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ράφια των σουπερ μάρκετ
στην Αγγλία, πρώτα τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά και για ποιους λόγους
έχουν μικρύνει την περίοδο εξαγωγής
του κορινθιακού σταφυλιού. Παλιότερα
το κορινθιακό σταφύλι εξήγαγε μέχρι
αρχές Νοέμβρη. Τώρα ουσιαστικά αρχές Σεπτέμβρη οι Άγγλοι σταματάνε να
παίρνουν σταφύλι. Για ποιους λόγους
γίνεται αυτό. Αν δεν μπορούμε με την
υπάρχουσα ποικιλία να μεγαλώσουμε
το εύρος των εξαγωγών θα πρέπει να
βρούμε καινούργιες ποικιλίες. Νομίζω
ότι θα πρέπει να υπάρχει κατεύθυνση
προς αυτή την πορεία. Κατά τη γνώμη
μου δεν πρέπει να πειράξουμε τις καλές ζώνες της σουλτανίνας, εκεί που
η σουλτανίνα έχει καλές αποδόσεις.
Υπάρχουν όμως περιοχές στην Κορινθία που η σουλτανίνα είναι προβληματική τόσο σε ποιότητα όσο και ποσότητα.
Όταν η παραγωγή δεν πάει ψηλά τότε
πρέπει να βρούμε μια άλλη ποικιλία
που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες συνθήκες για μεγαλώσουμε την εξαγωγική περίοδο. Θέλουμε
κυρίως πιο όψιμες ποικιλίες γιατί με τις
πρώιμες δεν μπορούμε να χτυπήσουμε
μία μάχη η οποία είναι χαμένη. Δηλαδή
όταν έχεις την Αίγυπτο μέσα, με πολύ
χαμηλές τιμές, με πολύ μεγάλες ποσότητες, όταν έχεις το Μαρόκο, την Ισπανία, δεν μπορείς εκεί να πας να βγάλεις
πρώιμες ποικιλίες.
Ποιοτικά αυτοί μας ανταγωνίζονται;
Ποιοτικά η σουλτανίνα, όταν είναι το
προϊόν πάει σωστά στο ράφι, δεν έχει

Βασίλειος Ευθ.
Κωστούρος

ανταγωνιστή. Είναι το καλύτερο σταφύλι
στον κόσμο. Αλλά, πολλές φορές το προϊόν αυτό πάει «τσαλακωμένο» στο ράφι,
για διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν έχει
κοπεί στην ώρα του, είτε γιατί δεν έχουν
γίνει κατάλληλοι χειρισμοί από τους παραγωγούς ή τους εξαγωγείς.

ρά στην Κίνα, η οποία είναι μία αγορά
η οποία αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον.
Βέβαια η σουλτανίνα δεν είναι το προϊόν που αντέξει τόσο πολύ στη μεταφορά. Υπάρχουν όμως άλλες ποικιλίες
που είναι πιο ανθεκτικές σε χρόνο αποθήκευσης.

Άρα μπορεί να πάει…
Φυσικά. Και γι’ αυτό και πάει. Αλλά
πλέον απειλείται και από κόκκινες
ποικιλίες. Όπως είναι το γκρίμσον, μία
πολύ δυναμική ποικιλία, κόκκινη, που
προσπαθούν κι εδώ στην Ελλάδα να το
βγάλουν, έχουν φυτευτεί αρκετά μεγάλες εκτάσεις κυρίως στη Θεσσαλία και
η αγορά της Ευρώπης το ζητάει πλέον.
Αυτή η ποικιλία έχει φοβερά ποιοτικά
χαρακτηριστικά, πολλοί το λένε, κόκκινη σουλτανίνα.

Υπάρχουν άλλα προϊόντα εκτός του
σταφυλιού που θα μπορούσαν να αποδώσουν για την Ελλάδα;
Το σταφύλι, όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά για όλη την Ελλάδα είναι από
τα καλύτερα εξαγώγιμα προϊόντα μας.
Υπάρχουν κι άλλες καλλιέργειες που
μπορούν να σταθούν όμως οι κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες
της Κορινθίας είναι τέτοιες που ευνοούν πολύ αυτό το προϊόν. Προσωπική
μου άποψη είναι ότι όπου η σουλτανίνα
πάει καλά, ποιότητα, ποσότητα, δεν το
ακουμπάμε. Όπου δεν πάει καλά, βλέπουμε για άλλες ποικιλίες σταφυλιού,
γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο δίχτυ πάνω
στο σταφύλι που είναι η τεχνογνωσία
των γεωπόνων, τα συσκευαστήρια που
είναι κοντά, αλλά και η φήμη της αγοράς.
Αυτό που θα ήταν καλό είναι να μπορούσαμε να το κάνουμε ΠΟΠ προϊόν.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε γίνει
αυτό για τη σουλτανίνα πριν από 15-20
χρόνια. Έχουμε χάσει ευκαιρίες, αλλά
ποτέ δεν είναι αργά.

Οι Άγγλοι που βρέθηκαν εδώ έδωσαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές,
αν έχει αλλάξει κάτι στην αγορά….
Όχι, δεν έχει αλλάξει. Οι Άγγλοι θέλουν το εξής: Καλή ποιότητα, συνεχή
προμήθεια, όχι μια εβδομάδα στέλνουμε, την άλλη επειδή εκτιμούμε ότι θα
ανέβουν οι τιμές δεν τους στέλνουμε
και μεγάλη περίοδο. Μπορείς να τους
στείλεις ποιοτικό προϊόν από αρχές Αυγούστου μέχρι τέλος Οκτώβρη; Αυτό
το θέλουν. Ποιοτικό προϊόν και καλές
τιμές. Διότι με την παγκοσμιοποίηση
μπορούν μπουν εύκολα κι άλλες αγορές.
Όταν λέμε καλές τιμές, μιλάμε για
ακόμα πιο χαμηλές τιμές;
Εκεί πρέπει να κρατηθούν κάποιες
άμυνες για να λειτουργήσει όλη η αλυσίδα σωστά. Βέβαια, κι αυτοί ξέρουν,
ξέρουν τα προβλήματά μας, ξέρουν
πώς είναι η κατάστασή μας.
Το κόστος της καλλιέργειας όμως,
έχει τις αντίστοιχες μειώσεις για να
μπορεί να ανταποκριθεί ο αγρότης;
Πλέον, τα λιπάσματα, οι τιμές των
λιπασμάτων μέσα στην παγκόσμια
αγορά είναι χρηματιστηριακές. Ζητείται περισσότερο λίπασμα γιατί έχουμε
έναν αυξανόμενο πληθυσμό ο οποίος
πρέπει να τραφεί. Την καλλιεργήσιμη

γη δεν μπορούμε να την αυξήσουμε, το
νερό δεν μπορούμε να το αυξήσουμε,
το μόνο που μπορούμε να αυξήσουμε
είναι τις αποδόσεις της γης. Θεωρώ ότι
το πρόβλημα των παραγωγών δεν είναι
τα επώνυμα καλά προϊόντα αλλά τα no
name προϊόντα, όπου στην πίεση πάνε
κι αγοράζουν προϊόντα αμφιβόλου ή και
κακής ποιότητας που πολλές φορές δεν
αξίζουν. Θεωρώ ότι για να αυξήσουν
εισόδημά τους πρέπει να μειώσουν το
κόστος και να ανεβάσουν την απόδοσή
τους μέσω καλύτερης τεχνικής στην
καλλιέργεια, μέσω κι άλλων στρεμμάτων, μέσω κάποιων συνενώσεων κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
Δηλαδή οδηγούμαστε σ’ αυτή τη κατεύθυνση θέλοντας και μη.
Αν δεν οδηγηθούμε θα χάσουμε την
αγορά. Θα βρεθούμε εκτός.
Αυτή την αλυσίδα από τον καλλιεργητή, στο γεωπόνο που συνεργάζεται
και στον εξαγωγέα μπορούμε να την
κάνουμε καλύτερη;
Υπάρχει τρόπος να την κάνουμε καλύτερη. Πρώτα από τον παραγωγό:
Ποιοτική παραγωγή με χαμηλότερο
κόστος, αύξηση της εξαγωγικής περιόδου, ή με καινούργιες ποικιλίες,
προσοχή στα υπολείμματα προσοχή
τι φάρμακα χρησιμοποιούμε, σωστά
φάρμακα, σωστές συγκεντρώσεις. Οι
εξαγωγείς από την πλευρά τους πρέπει
κι αυτοί να είναι αρωγοί στην προσπάθεια αυτή δεν είναι σωστό το φαινόμενο
που παρατηρείται τελευταία να μένουν
απλήρωτοι οι παραγωγοί, γιατί είναι μια
αλυσίδα, μια ισορροπία, ένας κρίκος να
μη λειτουργήσει σωστά έχουμε θέμα σε
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όλη την αλυσίδα, πρέπει οι τιμές που
συμφωνούνται να δίνονται. Από την
άλλη, οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν
κι αυτοί προσπάθεια να δίνουν το προϊόν τους όταν πρέπει να δοθεί κι όχι να
περιμένουν να το δώσουν αργότερα με
τη φιλοδοξία ότι μπορεί να πετύχουν
καλύτερες τιμές. Διότι τότε μπορεί να
έχει μειωθεί η ποιότητα του προϊόντος
κι αυτό είναι μειονέκτημα, γιατί μέχρι να
φτάσει στο ράφι έχει γίνει πολύ κακής
ποιότητας.
Ένα σημαντικό που ακούστηκε είναι
ότι η Καλιφόρνια που είχαμε σημαντικές εισροές από κει έχει σταματήσει,
έχει τη δική της κατανάλωση, όπως και
η Βραζιλία που στρέφονται προς την
αμερικανική κυρίως αγορά. Χώρες που
απειλούν την παραγωγή μας είναι οι άλλες μεσογειακές χώρες.
Κάτι άλλο σημαντικό είναι η αναφο-

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98
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Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ακριβό μου νεράκι

Μοναδικές βραδιές από το Μέγα Αλέξανδρο
Δ

ύο μοναδικές βραδιές έζησαν όσοι
βρέθηκαν στο προαύλιο του δημοτι-

Διαμαρτυρίες των κατοίκων για τα αυξημένα τέλη ύδρευσης και την ποιότητα του νερού

Τ

ους ασκούς του Αιόλου άνοιξε η παρέμβαση του Γιώργου Πούρου για τις
αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης στην Δ.Ε.
Άσσου-Λεχαίου. Ομάδα πολιτών εκφράζει τις διαμαρτυρίες της για τις υπέρογκες και
αδικαιολόγητες -κατά την άποψή τους- αυξήσεις
των τελών ύδρευσης. Η κ. Παναγοπούλου Δέσποινα και ο κ. Κελάμης Δημήτρης μιλούν στην
εφημερίδα μας και παραθέτουν στοιχεία που
τεκμηριώνουν την άποψή τους, ενώ αναφέρονται και στο σύνολο των ενεργειών στις οποίες
έχουν μέχρι σήμερα προβεί κατά των αυξήσεων,
προκειμένου να δικαιωθούν από την κεντρική
και αποκεντρωμένη διοίκηση.
Το Νοέμβριο του 2011 οπότε και έγινε η πρώτη
αύξηση τελών από το δήμο Κορινθίων, απευθυνθήκαμε στο δήμο, μας λέει η κ. Παναγοπούλου,
κάναμε καταγγελία. Από εκεί μας παρέπεμψαν
στην Επιτροπή Φορολογικών Υποθέσεων του
δήμου Κορινθίων, όπου εκθέσαμε τα προβλήματα και τον προβληματισμό μας. Μίλησαμε για
την κακή ποιότητα του νερού, ακόμη και για οικιακή χρήση. Η κ. Τζαναβάρα γραμματέας της
Επιτροπής, μας είπε ότι έχουμε δίκιο, και ότι θα
το αναφέρει στο δήμαρχο. Είπε μάλιστα ότι αρμόδιο είναι το συμβούλιο Οικονομικών και ότι θα
μας καλέσουν να πάμε. Πράγμα που δεν έγινε.
Μετά από λίγες μέρες στείλαμε ένα συστημένο
γράμμα στο δήμαρχο, όπου αναλύαμε την κατάσταση εκθέταμε τα γεγονότα και καταλήγαμε ότι
είμαστε στη διάθεση του δημάρχου για οποιαδήποτε συζήτηση. Πέρασε όλο το 2012, δεν πήραμε καμία απάντηση.
Στείλαμε επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Κι από κει τίποτα. Ξαναστείλαμε, κι ο
δήμαρχος ο κ. Πνευματικός απαντούσε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία μας κοινοποιούσε αυτές τις απαντήσεις. Τελικά, απευθυνθήκαμε στο Συνήγορο του Πολίτη. Η κ. Μαλεβίτη
από το Συνήγορο του Πολίτη κίνησε την υπόθεση. Όταν πήρε τηλέφωνο στο δήμο λέγοντας ότι
θα κινηθεί διαδικασία εναντίον τους απάντησαν.
Αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, μόλις στις 5
Ιουνίου, καταλήγει η κ. Παναγοπούλου.

Από τα 55 στα 354 ευρώ!
Η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επιβάλλει νέο τρόπο χρέωσης στα
κυβικά επιβαρύνει τους λογαριασμούς στην περιοχή μας ακόμη περισσότερο, λένε οι αγανακτισμένοι κάτοικοι και εξηγούν: «Μέχρι το 2010
πληρώναμε τα 100 κυβικά 55,24 ευρώ. Στη συνέχεια με την πρώτη αύξηση πήγαν από 55 στα
160 ευρώ και με το νέο τιμολόγιο τα 100 κυβικά
κοστίζουν 354 ευρώ. Αν προσθέσετε σ’ αυτά και
τα έξοδα για να αγοράσουμε πόσιμο νερό καταλαβαίνετε για τι ποσά μιλάμε. Επίσης, οι φθορές
που προκαλούνται στις οικιακές συσκευές από
την κακή ποιότητα του ύδατος που φτάνει στις
βρύσες επιβαρύνουν κι άλλο τον οικογενειακό
προϋπολογισμό.
Επίσης, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη
διακριτική μεταχείριση που υπάρχει αφού η πόλη
της Κορίνθου πλήρωνε από 17 μέχρι 35 λεπτά το
κυβικό για τα πρώτα 100 κυβικά, για νερό που
πίνεται, ενώ σε μας που το νερό δεν πίνεται, χρεώνονται 60 λεπτά τα πρώτα 100 κυβικά!
Επίσης, στις χρεώσεις του παγίου συνέβαινε
ένα σημαντικό ατόπημα. Χρέωναν πάγιο τριπλό.
Δηλαδή ενώ το πάγιο ήταν ανά εξάμηνο, το χρέωναν ανά τετράμηνο. Εμείς το καταγγείλαμε και
σταμάτησε. Μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κάναμε καταγγελία στο δήμο κι έτσι σταμάτησε.
Επίσης στους λογαριασμούς χρέωναν τέλη
αποχέτευσης! Ποια αποχέτευση αφού στη Δ.Ε.
Άσσου-Λεχαίου», λέει η κ. Παναγοπούλου, «δεν
υπάρχει αποχέτευση! Αν δεν είχαμε διαμαρτυρηθεί θα το πληρώναμε ακόμα»!!!
Και συνεχίζει με παράπονο: «Λένε ότι τα τέλη
είναι ανταποδοτικά. Όμως το 2012 δεν έγινε κανένα έργο στην Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου. Οι κάδοι
απορριμμάτων για παράδειγμα δεν έχουν πλυθεί
ποτέ και πολλοί δεν έχουν καν καπάκι. Η παραλία είχε κάποτε ένα ντους, είχε κάποτε ένα καλάθι για σκουπίδια, τα οποία είναι όλα φθαρμένα
δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, καμία συντήρηση στην παραλία παρά μόνο μάζεψαν την άμμο
και το χώμα από τους παραλιακούς δρόμους και
τα έριξαν πάλι στη θάλασσα».

Kallas Beach
r e s t a u r a n t
Σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς

Γιώργος Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραλία Λεχαίου
Τηλ.: 27410 88277, 87100, 88566
κιν. 6932 476707, www.kallasbeach.gr
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κού Σχολείου Βραχατίου την Παρασκευή

Τέλος, ο κ. Κελάμης και η κ. Παναγοπούλου
αναφέρονται στην περίπτωση που φημολογείται ότι το νερό της Στυμφαλίας θα φτάσει στην
περιοχή του Άσσου-Λεχαίου και αναφέρουν:
«Το οποίο νερό αν πέσει στο υπάρχον δίκτυο
στους αμιαντοσωλήνες θα χαλάσει η ποιότητά
του. Εξάλλου, δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν
την περιοχή με καθαρό νερό για τον απλούστατο
λόγο ότι τα κυβικά που παίρνουν από τη Στυμφαλία είναι περιορισμένα και μόνο για την Κόρινθο».

21 και την Κυριακή 23 Ιουνίου.
Ο Σύλλογος "Μέγας Αλέξανδρος" Βραχατίου παρουσίασε με μοναδική δεινότητα χορούς λάτιν και παραδοσιακούς.
Συγκεκριμένα το βράδυ της 21ης Ιουνίου παρουσιάστηκαν από τα χορευτικά
τμήματα του Συλλόγου χοροί Ευρωπαϊκοί και Λάτιν, ενώ στο περιθώριο της
εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε έκθεση

Δεν θα σταματήσουμε εδώ!

Εργαστηρίου Καλλιτεχνικής Δημιουργί-

Αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να δικαιωθούν,
προσανατολίζονται σε αναφορές και καταγγελίες
στην κεντρική διοίκηση έως ότου αποδοθεί δικαιοσύνη, κατά την άποψή τους και μειωθούν τα
τέλη.
Το θέμα σίγουρα θα έχει πολλά ακόμη κεφάλαια και αναμένεται η απάντηση του δήμου
Κορινθίων στις διαμαρτυρίες και τις αιτιάσεις
κατοίκων της περιοχής Άσσου-Λεχαίου που αισθάνονται αδικημένοι και πολίτες β΄ κατηγορίας.

ας.
Την μεθεπόμενη, Κυριακή 23 Ιουνίου
σειρά είχαν οι παραδοσιακοί χοροί και
τραγούδια. Υπό τη μελωδική φωνή του
Παναγιώτη Λάλεζα τα χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών του Μεγάλου
Αλεξάνδρου έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό και χάρισαν μια μοναδική βραδιά
σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Η διοργάνωση άψογη όπως πάντα
χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Βαγγέλη Τσάκωνα αλλά και του Συλλόγου

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Βραχατίου. Και του χρόνου!

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ
10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από

30€

ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •
ΤΗΛ. 27410 87149

• ΜΕΛΕΤΕΣ
• ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ.
FAX
ΚΙΝ.

27410 50333
27410 50332
6932 719590

e-mail: yovoudou@hotmail.com

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Καταμέτρηση Ενσήμων
Προσδιορισμός Ποσού Σύνταξης
Υπολόγισμός Εξαγοράς Ενσήμων
Υποβολή φακέλου και Επίβλεψη της Διαδικασίας Συνταξιοδότησης
Άμεση Συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΛΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚOΣ
28ης Οκτωβρίου 1 - ΚΙΑΤΟ / τηλ. 2742025777- 6971678175

8 // 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 //

9

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με μεγάλη επιτυχία ο χορός των ΚΑΠΗ

Μια όμορφη και ξεχωριστή βραδιά πρόσφεραν τα ΚΑΠΗ του δήμου Β-Β στη Νεράντζα στο κτήμα ΧΑΡΒΑΤΗ στο ετήσιο χορό
τους. Η αντιδήμαρχος και πρόεδρος κ. Τζαναβάρα καλωσόρισε τους καλεσμένους και
παρουσίασε το πρόγραμμα με την συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων από
τους συλλόγους του δήμου που πρόσφεραν
πραγματικά το καλύτερο τους εαυτό με χορούς από διάφορα μέρη της πατρίδας μας.
Ακολούθησε ζωντανό πρόγραμμα που δεν
άργησε να γεμίσει την πίστα και το γλέντι να
κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ο δήμαρχος κ.Αννιβας Παπακυριακος στο
χαιρετισμό του αφού συνεχάρη τους διοργανωτές σημείωσε ότι ο δήμος θα είναι
αρωγός παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το χορό τίμησαν με την παρουσία
τους οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Λιακος,
Τσανος, Ραχανιωτης, Μπεκιαρης, Περαχωριτης και πρόεδρος του ΔΣ Β-Β κ.Καραφωτιας.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης μιλήσαμε
με τα μέλη των επιτροπών από τα ΚΑΠΗ και
μας εκθέσανε τις απόψεις τους για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες τους.

Χαρβατη Δήμητρα ΚΑΠΗ Βέλου. Υπάρχει
άψογη συνεργασία και προσφορά από τις
επιτροπές των ΚΑΠΗ, χρειαζόμαστε τη στήριξη του δήμου παρότι ξέρουμε τις οικονομικές του δυσκολίες για να επεκτείνουμε τις
δραστηριότητες μας και να προσφέρουμε στο
συνάνθρωπο μας όσο περισσότερο γίνεται.
Αισθανόμαστε πολύ ευχαριστημένες από την
συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας και καλούμε
το κόσμο να έρθει κοντά μας να δυναμώσει η
προσπάθεια μας.
Διαμαντοπούλου Κατερίνα ΚΑΠΗ Βραχατιου: θέλουμε περισσότερο συμμετοχή και
από την πλευρά των ανδρών για να δημιουργήσουμε και άλλες δραστηριότητες όπως την
χορωδία, χειροτεχνία που ξεκίνησε μεν αλλά
έμειναν στη μέση. Καλό είναι και το τάβλι και
τα χαρτιά αλλά να μη ξεχνάμε και τη συνδρομή του ΚΑΠΗ για 5 ευρω το χρόνο για να
μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω.
Παπαγεωργίου Δήμητρα ΚΑΠΗ Βραχατιου: Το ΚΑΠΗ δεν είναι μόνο εκδρομές,
κοπή πίτας, γίνονται και εξετάσεις αίματος,
μετρήσεις ζαχάρου χοληστερίνης και βλέπουμε τότε όλοι να τρέχουν, θέλουμε να τους
βλέπουμε πιο συχνά να ενδιαφερθούν για τη

βιωσιμότητα του ΚΑΠΗ ώστε το κοινωνικό
έργο που προσφέρει να έχει συνέχεια.
Καραγιώργου Μαρίνα ΚΑΠΗ Ζευγολατιού. Παρότι έχουμε τα περισσότερα μέλη
σαν πρώτο ΚΑΠΗ που έγινε αν εξαιρέσουμε
την μέρα που γίνεται η Λαϊκή στο χωριό μας,
το πρόβλημα της συμμετοχής υπάρχει και σε
μας και αφορά τους άνδρες κατά κύριο λόγο.
Ας έρθουν κοντά μας όπως έρχονται στα
θέατρα με χαμηλό εισιτήριο στις εκδρομές,
για να συντηρηθεί το ΚΑΠΗ από μόνο του.
Η στήριξη του ΚΑΠΗ είναι υπόθεση όλων
για να πετυχαίνει το σκοπό του. Τέλος οφείλω να αναφερθώ στην πρόεδρο μας την κ.
Τζαναβάρα για την στήριξή της την όρεξη που
δείχνει για ότι προκύπτει και την οργάνωση
πολλών πραγμάτων που έχει καταφέρει.
Επιτροπές ΚΑΠΗ:
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ Βαλασοπούλου Ελένη, Καραγιώργου Μαρίνα, Ζωγράφου Σοφία, Σχοινοχωρίτη Νίτσα
ΒΡΑΧΑΤΙ Διαμαντοπούλου Κατερίνα, Βασιλείου Σοφία, Παπαγεωργίου Δήμητρα, Μητσοπούλου Βασιλεία
ΒΕΛΟ Χαρβάτη Δήμητρα, Χαριζοπούλου
Ευγενία.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ισοπαλία ...μετά πολλών ακύρων!!!
Σε επαναληπτικές εκλογές θα
κριθεί η μάχη για την προεδρία
της ΕΠΣ Κορινθίας, καθώς από
την διαδικασία το βράδυ της 1ης
Ιουλίου δεν προέκυψε νικητής!
Η ψηφοφορία η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 11:00,
φύλαγε ισχυρές συγκινήσεις για
τα δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια.
Στην αρχή οι δύο παρατάξεις
φαίνονταν ισόπαλες όταν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο συνδυασμός του
κ. Τσιχριτζή φάνηκε να παίρνει
προβάδισμα. Όμως, "μηδένα
προ του τέλους μακάριζε", κι
έτσι τα τελευταία ψηφοδέλτια
καταγράφηκαν όλα υπέρ του
συνδυασμού του κ. Λαμπρινού,
του οποίου η νίκη φαινόταν βέβαιη αφού πέρασε μπροστά!
Δυστυχώς, όμως, ακυρώ-

θηκαν δυο ψηφοδέλτια του, με
αποτέλεσμα η δικαστική αντιπρόσωπος να επικυρώσει ως
αποτέλεσμα το 33-33-3!!! Δηλαδή 33 Λαμπρινός, 33 Τσιχριτζής
και 3 άκυρα ψηφοδέλτια του
Λαμπρινού!

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας

Εντύπωση έκανε, όπως
διαβάζουμε στα κορινθιακά
μπλογκς, η συγχαρητήρια χειραψία για την νίκη, του Γιάννη
Βαφειάδη στον Παναγιώτη Λαμπρινό όταν υπήρξαν οι συζητήσεις μεταξύ των μελών της
εφορευτικής επιτροπής για τα
άκυρα ψηφοδέλτια, την ώρα
που υπήρχε το ''τελικό'' αλλά
ρευστό αποτέλεσμα της επικράτησης του συνδυασμού Νέα Πορεία Διαφάνεια.
Να αναφέρουμε ότι έγινε ένσταση από τον Παναγιώτη Λαμπρινό για τα δυο
άκυρα ψηφοδέλτια του.
Η διαδικασία θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 8
Ιουλίου, ενώ δεν μπορεί
να μην καταγραφεί ως
μεγάλη ανατροπή αφού
στην παρουσίαση του συνδυασμού του κ. Τσιχριτζή
είχαν δώσει το παρόν 45
σωματεία, ενώ στην παρουσίαση του κ. Λαμπρινού μόνο 12!
Έτσι, ο ο συνδυασμός
Νέα Πορεία Διαφάνεια
του Παναγιώτη Λαμπρινού
μπορεί να χαρακτηριστεί
ως αδιαφιλονίκητο φαβορί
για την επαναληπτική διαδιακασία!

τηλ: 6973 344 101, 6936 868 399

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη:
27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας: 27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα: 27410 51751
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή Ελένη
27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
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 Ελεονώρα2742032262
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ.
27410 51824
ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη
27420 33888
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛΕΧΑΙΟ
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
ΑΣΣΟΣ
- Κόρκας Ιωάννης
27410 88100
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

Περιφερειακά
Ιατρεία
ΒΕΛΟ..........................τηλ.: 27420 32298
ΒΡΑΧΑΤΙ . ..................τηλ.: 27410 55298
ΒΟΧΑΪΚΟ . .................τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.............τηλ.: 27410 54360
ΠΟΥΛΙΤΣΑ..................τηλ.: 27410 52111
ΣΤΙΜΑΓΚΑ...................τηλ: 27420 61230
ΑΣΣΟΣ........................τηλ.: 27410 89318
ΛΕΧΑΙΟ.......................τηλ.: 27410 87060

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ

Κωνσταντίνος
Ελ. Παρασκευόπουλος

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• άνω-κάτω κοιλίας

Ειδικός Καρδιολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής
Κλινικής Θριασίου Νοσοκομειου

Πυλαρινού 99, Κόρινθος
Τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

• έσω γεννητικών οργάνων (διακολπικά)
∆έχεται µε
ραντεβού

• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

παπαληγούρα 16, Άσσος κορινθίας
τηλ.: 27410-87758, κιν.: 6944 644820
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ΥΓΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γράφει η

Πέννυ Φωτοπούλου
Ποδολόγος

Η

ιστορία της περιποίησης και φροντίδας των
ποδιών ξεκινάει το 4.000 π.Χ. στην Βαβυλώνα,
όπου σε ανασκαφές βρέθηκαν ειδικα εργαλεία από
καθαρό χρυσό, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι ευγενείς. Ο Ιπποκράτης από το 400 π.Χ., ασχολήθηκε
με τις παθήσεις των κάτω άκρων. Τον 12ο αιώνα
μ.Χ. εμφανίστηκαν τα πρώτα επαγγελματικά μπάνια και αργότερα εμφανίστηκε το επάγγελμα του
πεντικιουρίστα. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις όμως για επιστημονική γνώση, οδήγησαν στη
δημιουργία ενός νέου επαγγέλματος, του ποδολόγου, για το οποίο απαιτούνται ιατρική γνώση σε
συνδυασμό με πρακτική ειδίκευση. Η ποδολογία
είναι ένας τομέας της παραϊατρικής, που ασχολείται ειδικά και αποκλειστικά με τις παθήσεις των
κάτω άκρων.
Ο ποδολόγος συνεργάζεται με γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων όπως Δερματολόγους, Διαβητολόγους Ορθοπεδικούς και έτσι, έχει μία περίοπτη θέση ως προς την υγεία των κάτω άκρων. Ο
ποδολόγος-ποδοθεραπευτής ασχολείται με την
φροντίδα των ποδιών, αντιμετωπίζει προβλήματα
και διαπιστώνει παθολογικές καταστάσεις οι οποίες απαιτούν ιατρική θεραπεία. Έτσι λειτουργεί σαν
σύνδεσμος μεταξύ ασθενούς, ιατρού, κατασκευαστού ορθοπεδικών υποδημάτων ή ακόμη και φυσιοθεραπευτή.
Εκτός από τα προληπτικά μέτρα, ο ποδολόγος
είναι υπεύθυνος για μια σειρά από εξειδικευμένες
μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων όπως είναι οι:
• Μυκητίαση σε νύχια και πέλματα
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελμάτων)
• Κάλοι,τύλοι
• Μυρμηγκιές
• Παχυονυχία,γαμψονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρμα)
• Ορθονυχία
Ο ποδολόγος έχοντας επαρκείς γνώσεις και εξοπλισμό που πιστοποιούνται από το σωματείο ποδολόγων Ελλάδος και πάντοτε εντός του εργαστηρίου
που διαθέτει μπορεί να βοηθήσει και να ανακουφίσει ανθρώπους με προβλήματα στα κάτω άκρα.

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Τ

α καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ευρώπη και ευθύνονται για 4,3εκατομμύρια θανάτους
ετησίως. Η στεφανιαία νόσος ενέχεται στους μισούς από αυτούς, ενώ
η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα ,αφού υπολογίζεται ότι περίπου 1δις άνθρωποι πάσχουν από αυτή. Είναι δε ο
πλέον τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία επεισόδια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, αμφιβληστροειδοπάθεια κτλ. Όσον αφορά τον πλέον
αποδεκτό σύγχρονο ορισμό, αυτή ορίζεται ως τιμές της συστολικής
Γράφει ο
και διαστολικής αρτηριακής πίεσης που υπερβαίνουν τις 140 και 90
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
mmHg αντίστοιχα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πόσο καλύτερα θα ήταν άραγε αν με συνδυασμό υγειινοδιαιτητικών
Ειδικός
και
φαρμακευτικών παρεμβάσεων κατακρημνίσουμε την αρτηριακή
Καρδιολόγος
πίεση σε τιμές πολύ κάτω από τις προαναφερόμενες; Έχει διαφανεί
Επιστημονικός
λοιπόν ότι το όφελος που λαμβάνει ο ασθενής κάτω από μια τιμή της
Συνεργάτης
Καρδιολογικής
πίεσης είναι αντιστρόφως ανάλογο, ακολουθεί δηλαδή μια μορφή καΚλινικής Θριάσιου
μπύλης J, παρά το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές αμφισβητούν έντονα
Νοσοκομείου
την ύπαρξη μιας τέτοιας καμπύλης. Το σκεπτικό της ύπαρξής της έχει
να κάνει με το γεγονός ότι η πλήρωση των στεφανιαίων αγγείων γίνεται ως επί το πλείστον
στη φάση της διαστολής, οπότε σε εκείνη τη χρονική στιγμή του καρδιακού κύκλου η πτώση
της αρτηριακής οδηγού πίεσης σε επίπεδα χαμηλά θα δυσχεράνει την πλήρωση του πάσχοντος(εφόσον πρόκειται για ασθενή με στεφανιαία νόσο) στεφανιαίου δικτύου και εκδήλωση
στηθάγχης.
Φτάνει κανείς λοιπόν στο ερώτημα σχετικά με τις τιμές της επιδιωκόμενης αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Και η απάντηση είναι πως όταν η αρτηριακή υπέρταση
είναι επιπλεγμένη, δηλαδή συνυπάρχει σακχαρώδης διαβήτης, στεφανιαία νόσος, περιφερική αρτηριοπάθεια, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή νεφρική νόσος οι αποδεκτές τιμές είναι
αντίστοιχα 130/80 mmHg.
Ποια είναι όμως η καταλληλότερη επιλογή για την φαρμακευτική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης; Η απάντηση δεν είναι μονολεκτική, αναλόγως με το προφίλ του ασθενούς.
Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία έχει αποφανθεί ότι για την έναρξη της θεραπείας της
ανεπίπλεκτης υπέρτασης και οι πέντε κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων(ΑΜΕΑ, διουρητικά, αναστολείς διαύλων ασβεστίου, αναστολείς ΑΤ1 και β-αποκλειστές) είναι αποδεκτές.
Βέβαια, το διαφορετικό προφίλ του κάθε ασθενούς επιβάλλει την διαφορετική κατά περίπτωση αντιμετώπιση.
Συνεχίζοντας την πιο πάνω ανάλυση, χωρίς να εισερχόμαστε σε κουραστικές λεπτομέρειες, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε την ανάγκη χρησιμοποίησης β-αναστολέων και ΑΜΕΑ
ή αναστολέων ΑΤ σε ασθενείς μετά έμφραγμα του μυοκαρδίου, αναστολέων ασβεστίου σε
ασθενείς με περιφερική αγγειακή νόσο, διουρητικών σε περίπτωση μεμονωμένης συστολικής αρτηριακής υπέρτασης ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Για τους τελευταίους ,τους υπερήλικες, καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε τις οδηγίες των
Αμερικανών Καρδιολόγων, που θέτουν πιο ελαστικά όρια για την έναρξη αγωγής σε ηλικίες
άνω των 80. Εν κατακλείδι, θα ήταν καλό να αναφέρουμε ότι η αρτηριακή υπέρταση, που
αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, δεν αντιμετωπίζεται με στείρα και άκριτη συνταγογράφηση από μη ειδικούς, απαιτεί μια γενικότερη και πιο ολιστική συμπεριφορά, στα θέματα της
διατροφής, της άσκησης, της πρόληψης, και όταν κριθεί αναγκαίο, η φαρμακευτική φαρέτρα
διαθέτει στη σύγχρονη εποχή ιδιαίτερα δυνατά όπλα για να την πολεμήσει!

Βουδούρης
Ηρακλής
Χειρουργός Οδοντίατρος
Δέχεται:
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-13:00 & 17:00 - 21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Άσσος Κορινθίας

τηλ.: 2741 0 89488 κιν.: 6946 28.15.30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

μικρεσ αγγελιεσ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
για εργασία σε
αναψυκτήριο-καφέ,
με τα απαραίτητα έγγραφα
τηλ. 27420-33524,

ΒΕΛΟ

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμος Βέλου-Βόχας
- Τηλεφωνικό κέντρο:
2741360500
- Γραφείο Δημάρχου:
2741360507
- Πρωτόκολλο
2741360517
- Ληξιαρχείο
2741360516
- 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

Νοσοκομείο Κορίνθου: 27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166
Βλάβες Δ.Ε.Η.:
ΕΛΤΑ Βραχατίου:
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού:
ΕΛΤΑ Βέλου:
Ταξί Ζευγολατιού:
Ταξί Βραχατίου:
ΚΤΕΛ Κορινθίας:
ΚΤΕΛ Βραχατίου:
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:
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1050
27410 55290
27410 55241
27420 32208
27410 54386
27410 55790
27410 75425
27410 55263
27410 54533

Πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικής
και Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα
όλων των επιπέδων σε μαθητές και ενήλικες. Εντατικά,θερινά μαθήματα. Προσιτά
δίδακτρα. Τηλ : 6986533020
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής
δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές
τη διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ.
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ παραδίδει κρητική τεχνική, τοιχογραφία, επτανησιακή και ρωσική.
Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδικά. Τιμές
προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940849727, κ. Σφακιανάκη.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ετών 34 αναλαμβάνει την δημιουργική φύλαξη παιδιών
κάθε ηλικίας!!!!! Τηλ.6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κάτοχος PROFICIENCY Αγγλικής
γλώσσας και ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε
λογικές τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-ΚΙΑΤΟ!!! ΤΗΛ. 6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό
Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC
ιδιωτικός-προστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύμα.
Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’
2741-0-56496.
Ενοικιάζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω
Βέλο στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6948738271 κ’
2742-0-33453.
Ενοικιάζεται τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου.
τηλ. 27420 33972.
Ενοικιάζεται 3άρι ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση στο Ζευγολατιό δίπλα στο
Δημοτικό Σχολείο. Προσιτή Τιμή. Τηλ.:
27410-54000, κιν. 6974-760765.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιοχή Σαϊτέικα στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι, στην Πουλίτσα
φουλ επιπλωμένο. Τηλ. 6944 730 430
Πωλείται στο Ζευγολατιό μονοκατοικία
διώροφη ημιτελής στο κέντρο του χωριού, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου.
Τηλ. 6946 857015
πωλειται στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο
1550 τ.μ επί της Π.Ε.Ο κατάλληλο για
κάθε χρήση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον
κεντρικό δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. 6972300174
Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης, κατάστημα με υλικά επεξεργασίας μαρμάρου
και είδη κοιμητηρίου, στο Βέλο επί της
παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών.
Τηλ. 27420-33422 & 6948-656850
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή ποπ κορν με τέσσερις
ρόδες. Ύψος 1,60 μέτρα και μήκος 0,50
μέτρα. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ: 6970580426

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ): 1110
θα δημοσιευτούν ΔΩΡΕΑΝ!
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ):

14511

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ "ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ"

Μοναδική βραδιά στο Λιμανάκι του Άσσου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων
'Τερψιχόρη", διοργάνωσε, την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, στις 9 μ.μ., στο
Λιμανάκι του Κάτω Άσσου Κορινθίας,
το 1ο Παιδικό Αντάμωμα με τίτλο: "Για
να χορεύουν τα παιδιά να χαίρονται οι
μανάδες ...".
Συμμετείχαν:
- Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας "Θύαμις"
- Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Ισθμίας
- Πνευματικό Κέντρο Κορινθίων
- Χορευτική Ομάδα Χιλιομοδίου
Το αντάμωμα διανθίστηκε με ενδιάμεσες - μεταξύ των χορών - παρεμβολές θεάτρου σκιών, του σπουδαίου
καραγκιοζοπαίχτη Άθου Δανέλλη.

13η Χορωδιακή Συνάντηση
από τη "ΡΕΑ"

Ο χορευτικός και λαογραφικός σύλλογος η
" ΡΕΑ", με πίστη και συνέπεια των 25 χρόνων
ιστορίας και προσφοράς στον πολιτισμό και
στον τόπο, διοργανώνει και φέτος το ετήσιο
τριήμερο φεστιβάλ χορού και χορωδίας. Ένα
φεστιβάλ ποιότητας το οποίο έχει καθιερωθεί
εδώ και χρόνια και έχει αναδείξει την περιοχή.
Έτσι λοιπόν στις 12/07/2013 θα παρουσιάσει φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, στις
13/07/2013 θα παρουσιάσει την 13η Χορωδιακή συνάντηση και στις 14/07/2013 θα παρουσιάσει Λάτιν φεστιβάλ χορού.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο λιμανάκι του
Κάτω Άσσου με ώρα έναρξης, 8.30 μ.μ..
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι !!!!!!!!!!!!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τησ περιοχησ ΒΟΧΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

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

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ

Joyland
Castle!

Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση δεν θα ‘χει τελειωµό!

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
Τηλ. 27410 51367
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Πολιτιστικός και Λαογραφικός Συλλόγος Βόχας
Μια χορευτική βραδιά γεμάτη καλοκαίρι και φως

Στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας έστησε το καλοκαιρινό σκηνικό του και μέσα από μία άψογη διοργάνωση, υπέροχες
χορογραφίες και δροσερές παρουσίες γέμισε με ευεξία και χαρά τους παρευρισκόμενους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ευχόμαστε του χρόνου ακόμη καλύτερα!!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΗΜΟΣ Βέλου-Βόχας

Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Βέλου Βόχας θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εκδηλώσεις (όπου δεν αναγράφεται αλλιώς η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη):
ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 11-14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Beach Soccer στην παραλία Βραχατίου.
Συνδιοργάνωση του Δήμου Βέλου-Βόχας και του Λιμενικού Ταμείου Βόχας.
ΠΑΡΑΣΚΕΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ και ώρα 21.30. Στην παραλία
Βραχατίου το Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού του δήμου
Βέλου-Βόχας διοργανώνει Ροκ Βραδιά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ και ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ. Το Σάββατο
στην Πλατεία Ηρώων Ζευγολατιού στις 21:00 θα παρουσιαστούν Ευρωπαϊκοί και Λάτιν χοροί από τμήματα του
συλλόγου και τμήματα της σχολής Αντώνη Ιερόπουλου.
Την Κυριακή και πάλι στην πλατεία Ηρώων στις 21:00 θα
πραγματοποιηθεί το 19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού χορού
και μουσικής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ και ώρα 21.00. Το Κέντρο
Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας διοργανώνει μουσική βραδιά. Όταν το Ρεμπέτικο συναντά το
Σμυρνέικο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ και ώρα 21.00. Στην πλατεία
Ελληνοχωρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ελληνοχωρίου παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς.

ΚΕΠΑΠ δημου κορινθιων

πολιτιστικεσ εκδηλωσεισ
9 - 20 ιουλιου 2013
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ, 09.00 μ.μ. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ. "θέλω ν' ανεβώ ψηλά" ΣΥΝΑΥΛΙΑ- ΑΦΙΕΡΩΜΑ
στη Δόμνα Σαμίου. Συμμετέχουν: Παραδοσιακή Χορωδία
ΚΕΠΑΠ, Χορωδία Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, παιδική
χορωδία ενορίας Αγίου Νικολάου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ, 08.30 μ.μ. ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΤΩ
ΑΣΣΟΥ. 13η Χορωδιακή Συνάντηση του συλλόγου "Η ΡΕΑ".
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 08.30 μ.μ. ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ. 13η Χορωδιακή Συνάντηση του συλλόγου "Η ΡΕΑ".
08.30 μ.μ. ΡΑΧΗ ΛΕΧΑΙΟΥ. Αναβίωση παιχνιδιών από το
Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Λεχαίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 08.30 μ.μ. ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ. 13η Χορωδιακή Συνάντηση του συλλόγου "Η ΡΕΑ".
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 09.00 μ.μ. Στη Δημοτική Αγορά
Κορίνθου το μουσικό σχήμα Carousel με τη συμμετοχή
του Γ.Φ.Σ. Opus Femina παρουσιάζουν "ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ"
Την ίδια μέρα και ώρα στο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ θα πραγματοποιηθεί συναυλία Μουσικού Συνόλου αποτελούμενου
από τους Κυρ. Γκουβέντα, Ειρ. Δερέμπεη, Γ. Κουκλάκη και
Καρ. Κουκλάκη που θα παρουσιάσουν παραδοσιακά και
σμυρναίικα τραγούδια.
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 09.00 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τα τμήματα Μοντέρνου Χορού του ΚΕΠΑΠ δίνουν
παράσταση Μοντέρνου Χορού.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 09.00 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τα τμήματα Μοντέρνου Χορού του ΚΕΠΑΠ δίνουν παράσταση Μοντέρνου Χορού.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 09.00 μ.μ. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Συναυλία MARAVEYAS ILLEGAL.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ένας θεσμός γεννιέται με στόχο την εν γένει θεατρική παιδεία
Συνέντευξη με τη Θεατρική Ομάδα του νεοσύστατου "Δημοτικού Θεάτρου Βέλου-Βόχας"
Η παράσταση "Ήταν όλοι τους παιδιά μου" έχει μόλις
τελειώσει. Αν και καθημερινή η αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου ήταν σχεδόν
γεμάτη. Ο κόσμος φεύγει αργά, συνεπαρμένος ακόμη
από τη δύναμη του έργου, την ένταση των ερμηνειών,
τη μαγεία του θεάτρου.
Βρίσκουμε τη θεατρική ομάδα στα καμαρίνια, μαζί με
το σκηνοθέτη τους Τάκη Τσαρσιταλίδη. Κι αρχίζουμε τις
ερωτήσεις! Τι καλύτερο εξάλλου, μετά από μια κοπιαστική κι όμορφη μέρα στο σανίδι όλοι γεμάτοι με μια γλυκιά
κούραση δημιουργίας μιλούν για το εγχείρημα του "Δημοτικού Θεάτρου" που μόλις άρχισε!
Ποιες είναι οι σκέψεις σας και ο προγραμματισμός
σας για τις άμεσες δράσεις του Δημοτικού Θεάτρου;
Τάκης Τσαρσιταλίδης: Σκεφτόμαστε από το φθινόπωρο, να υλοποιήσουμε ένα σεμινάριο, μηνιαίο, όπου
δάσκαλοι υποκριτικής με αναγνωρισμένη εμπειρία να
έρθουν να διδάξουν εδώ τις όποιες ομάδες συγκροτηθούν σε ικανοποιητικό αριθμό μικρών θεατρικών τμημάτων, για έναν μήνα περίπου. Το ονομάζουμε μήνα του
δασκάλου και σκοπός μας είναι να επαναλαμβάνεται
κατά διαστήματα με ένα διαφορετικό κάθε φορά άνθρωπο του θεάτρου. Σκεφτείτε μετά από μια δεκαετία –να
το πω έτσι και σαν μια ευχή- πόσους καταξιωμένους
ανθρώπους του θεάτρου θα έχουν γνωρίσει αυτοί που
ερασιτεχνικά ασχολούνται εδώ με το θέατρο.
Η δεύτερη σκέψη μας είναι να οργανώσουμε θεατρικά
μαθήματα με μικρά παιδιά, το οποίο θα δούμε με ποια
διαδικασία θα γίνει και η τρίτη αφορά στη θεατρική ομάδα, σκέψη η οποία καταλήγει σε μία παράσταση. Υπάρχουν προτάσεις να ανεβάσουμε κωμωδία του χρόνου,
θα δούμε.
Άρα οραματίζεστε κάτι καινούργιο, μια ομάδα με παιδιά, σεμινάρια…
Ναι, στα σεμινάρια θα μπορούν να ενταχθούν κι ευρύτερες θεατρικές ομάδες ή οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται
για το θέατρο. Ο στόχος του Δημοτικού Θεάτρου είναι
εν γένει θεατρική παιδεία και όχι να ανεβάζουμε μόνο
παραστάσεις.

Οι δημότες «αγκάλιασαν» τη
θεατρική ομάδα του Δήμου
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
30 Ιουνίου η θεατρική παράσταση "Ήταν όλοι τους παιδιά μου" του ARTHUR MILLER από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Βέλου Βόχας στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου. Η παράσταση ενθουσίασε το κοινό που χειροκρότησε με θέρμη τη
θεατρική ομάδα.
O Δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος δήλωσε πως
«όλοι οι συμμετέχοντες ερμήνευσαν με μεγάλη επιτυχία το ρόλο τους και μας κράτησαν καθηλωμένους
καθ’όλη τη διάρκεια. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν το όλο εγχείρημα, έδωσαν τον εαυτό τους και ανέδειξαν το πλούσιο
ταλέντο τους. Επίσης τόνισε πως ο Δήμος Βέλου Βόχας
θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια τις παρεμβάσεις του
στον πολιτισμό προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους
δημότες να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους». Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν στην Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου την Κυριακή
7 Ιουλίου και Δευτέρα 8 Ιουλίου και ώρα 9.30 μ.μ.
Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Πόσο δύσκολο ήταν να στηθεί η θεατρική ομάδα;
Υπήρχε διάθεση, υπήρχε υλικό…
Κώστας Ρίσκας: Ήμασταν λίγοι αλλά καλοί! Δεν ήταν
πολλά άτομα, αλλά υπήρξαν από την αρχή άτομα που
ενδιαφέρθηκαν.
Έφη Κουτσουμπέλα: Καταφέραμε να συντονιστούμε.
Τ. Τσαρσιταλίδης: Τα άτομα ήταν παραπάνω από το
έργο. Επιλέξαμε ένα έργο των 10 και παίζουμε 12 ή 13.
Η ομάδα δηλαδή από πόσα άτομα αποτελείται;
Αυτή τη στιγμή από 16, τόσοι ξεκινήσαμε. Αλλά με το
ενδιαφέρον που υπάρχει, νομίζω θα έχουμε ευχάριστα
«προβλήματα». Όχι για το ποιος θα παίξει, δεν είναι αυτή

η διαδικασία, όσο για το πώς θα συντονίσουμε, υπάρχουν έργα με 45 άτομα, εκεί πρέπει να δούμε πώς βρίσκουμε τον κοινό χρόνο, εκεί ξεκινούν τα προβλήματα
κυρίως, πώς συντονίζονται τα 45 ή 50 άτομα.
Δημάκης Πάνος: Θέλουμε κατ’ αρχήν να ευχαριστήσουμε το δήμαρχο που στήριξε αυτή την προσπάθεια και
γενικά μέχρι τώρα ήταν δίπλα μας, διότι χωρίς αυτόν δεν
θα γινόταν τίποτα.
Έφη Κουτσουμπέλα: Αυτό ελπίζουμε να υπάρχει και
στο μέλλον. Να δείξουν την προσοχή που πρέπει από
την πλευρά τους για να μπορέσουμε κι εμείς αυτό που
αγαπάμε, αυτό που αγαπήσαμε, να το συνεχίσουμε.
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συνέχεια από τη σελ. 15
Δημάκης: Έχουμε έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη και μπορεί να γίνει κάτι…
Σ’ αυτή την περίοδο της κρίσης που
βιώνουμε όλοι, το θέατρο είναι πολυτέλεια ή ανάγκη;
Κώστας Ρίσκας: Την περίοδο της φτώχειας ακμάζει η τέχνη. Και κυρίως σε
τοπικές κοινωνίες, όπως είναι ο δήμος
Βέλου-Βόχας υπάρχει ακμή σ’ αυτό το
πράγμα κι όταν είναι σωστοί άνθρωποι.
Τ. τσαρσιταλίδης: Το θέατρο σημειώνει
καλά νούμερα και στην Αθήνα. Αν κάτι
πάει καλά αυτή την εποχή είναι το θέατρο.
Για όλα υπάρχουν οι αντίστοιχες περικοπές σε σχέση με ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς το
πράγμα ζούμε, δεν σταμάτησαν τα πάντα,
απλά έχει περικοπεί ένα μεγάλο μέρος.
Αυτό έχει συμβεί και στα θεατρικά πράγματα. Το να σταματήσει νομίζω ότι δεν
προσφέρει κάτι, τουναντίον μέσα ακριβώς σε μία τέτοια δυσκολία, πάρθηκε μια
τόσο γενναία απόφαση, αυτό σημαίνει ότι
το θέατρο είναι σημαντικό κομμάτι της
παιδείας, της ενασχόλησης των ανθρώπων, μπορεί να προσφέρει διεξόδους. Να
γκρινιάζουμε με όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και ίσως το
θέατρο είναι ένα από αυτά.
Έ.κουτσουμπελα: Το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία, έτσι; Η λέξη βάλσαμο είναι
σωστότερη σ’ αυτή την εποχή που ζούμε,
και γι’ αυτόν που παίζει και γι’ αυτόν που
βλέπει. Για μένα είναι και βάλσαμο και διέξοδος, και αυτή η προσπάθεια μέσα από
ένα εισιτήριο λογικό, είναι μία ευκαιρία
να παρακολουθήσουμε κάτι καλό και να
βγούμε από τα καβούκια μας. Αυτό πρέπει να στηριχθεί και νομίζω στηρίζεται.
Τ. τσαρσιταλίδης: Σήμερα, ήταν μία
καθημερινή μέρα και ήταν μια ζεστή και
γεμάτη αίθουσα. Δεν ήταν μόνο όσοι ήταν
εδώ. Ήταν και οι άλλοι τόσοι που το συζητάνε και που το ξέρουν. Αυτό το κάτι
είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν συμβαίνει σε σωστούς όρους.
Στην περιοχή μας υπάρχει κι άλλη μία
θεατρική ομάδα, αυτή της Νέας Διάπλασης. Έχετε σκεφθεί να συνεργαστείτε μαζί τους;
Άρης Σταύρου: Εγώ είμαι συνεργάτης
της Νέας Διάπλασης. Μπορώ να πω ότι
είναι ένας σύλλογος με ήθος και έχει
στην πλάτη του κάποια χρόνια ερασιτεχνικά στο θέατρο, αλλά υπάρχει μία πολύ
καλή βάση. Αποτελείται από ανθρώπους
που είναι λογικοί και κάθε συνεργασία είναι πάντα σωστή και βοηθάει όλους.
Τσαρσιταλίδης: Κι επιβάλλεται. Ήδη
η πρόταση η πρώτη που έχει γίνει είναι
ακριβώς ο μήνας των σεμιναρίων που
σας έλεγα και νωρίτερα να γίνει στο
χώρο της Νέας Διάπλασης και να συμμετέχουν όσες ομάδες σχηματιστούν από
μέλη της Νέας Διάπλασης. Νομίζω το να
συναντήσουν ανθρώπους του χώρου κι
επί σκηνής φαντάζομαι είναι κάτι πολύ
σημαντικό.
Άρης Σταύρου: Και να τονιστεί ότι δεν
υπάρχει κόντρα. Δεν ξεκίνησε στο Βέλο
θεατρική ομάδα για να την σπάσουμε κά-

που αλλού.
Π. Δημάκης: Σκοπός είναι να συνεργαστούμε
Τ. τσαρσιταλίδης: Εδώ δεν ξεκίνησε
μια άλλη θεατρική ομάδα. Έγινε ένας
καινούργιος θεσμός. Το Δημοτικό Θέατρο ενός τόπου είναι μεγαλύτερο θεσμικά –και δε σημαίνει τίποτα παραπάνω
αυτό, γιατί οι παραστάσεις ενός συλλόγου μπορεί να είναι θαυμάσιες και του
Δημοτικού Θεάτρου μέτριες, δεν έχει να
κάνει μ’ αυτό. Θεσμικά όμως ένας δήμος
που φτιάχνει ένα Δημοτικό Θέατρο είναι
ένας μεγαλύτερος θεσμός. Αυτό είναι το
πιο σημαντικό εκεί πρέπει να σταθούμε.
Γιατί ένας θεσμός περνάει τα πάνω του
και τα κάτω του, αλλά αν έχει μπει σε καλές βάσεις ζει περισσότερο χρόνο. Ενώ
ένας σύλλογος στηρίζεται στο μεράκι
κάποιων ανθρώπων –πολύ σημαντικόπου όμως συνήθως σβήνει, όταν φύγει
το ενδιαφέρον, ή ο χρόνος που αυτοί οι
άνθρωποι μπορούν να διαθέσουν. Ενώ
σε έναν θεσμό σε διαδέχεται κάποιος.
Αυτό είναι το σημαντικό, του Δημοτικού
Θεάτρου σε σχέση με οποιοδήποτε θεατρικό σύλλογο μπορεί να φτιαχτεί –και
μακάρι να φτιαχτούν δεκάδες. Χαρά μας
για μας τους ανθρώπους του θεάτρου να
βλέπουμε ανθρώπους να ασχολούνται με
το αντικείμενό μας, αρκεί να υπάρξει μια
σωστή και υγιής βάση, διότι στην Ελλάδα
υπάρχει μια αντίληψη –και δεν υπαινίσσομαι τίποτα για εδώ- ότι «ζήτω το ερα-

σιτεχνικό θέατρο που είναι καλύτερο από
το επαγγελματικό»!
Άρης σταυρου: Να επισημάνουμε ότι
ο δήμος πρέπει να στηρίξει και τους άλλους συλλόγους, όχι μόνο τη δική μας
προσπάθεια.
Τ. τσαρσιταλίδης: Πρέπει θεσμικά,
μέσω θεσμών. Ένας θεσμός είναι αυτό
που σας είπα πριν: Ο μήνας του δάσκαλου. Μπορεί να λειτουργήσει για την
οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που θα
έρθει να συγκροτήσει κάτι θεατρικό.
Αυτό πρέπει να κάνει το Δημοτικό Θέατρο, να λειτουργεί θεσμικά. Να έχει μετά
από δέκα χρόνια ένα μεγάλο βεστιάριο
και να έρχεται ο κάθε ένας νέος ή παλιός
σύλλογος να λέει στον τάδε χρόνο θέλω
να χρησιμοποιήσω τις εγκαταστάσεις
σας, τα κοστούμια σας, τα σκηνικά σας.
Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν
αυτή τη στιγμή, τώρα ξεκινάνε και μακάρι
να γίνουν. Αυτή όμως είναι η έννοια του
θεσμού.
Το Εθνικό Θέατρο για παράδειγμα δεν κάνει τις καλύτερες παραστάσεις στην Ελλάδα, πάντοτε, κάποιες φορές τις έχει κάνει. Είναι όμως ένας θεσμός 50 χρόνων.
Υπάρχουν θέατρα σ’ αυτόν τον πλανήτη
που έχουν ιστορία 200 χρόνων. Αυτά τα
θέατρα πλέον, γνωρίζουν θέατρο οι τοίχοι, τα ντουβάρια τους. Μπαίνεις μέσα
και σου μαθαίνει κάτι ο τοίχος του θεάτρου. Μ’ αυτή την έννοια στήνεται ένας
θεσμός που είναι μεγαλύτερος από έναν

σύλλογο. Κατά τα άλλα οι άνθρωποι των
συλλόγων κάνουν όχι μόνο πολύ σοβαρή
δουλειά, αλλά δίνουν κομμάτια από την
ψυχή τους.
Το να αποκτήσει το Δημοτικό Θέατρο το
δικό του σπίτι, π.χ. υπάρχει ο ΑΜΟΡΕ
στο Ζευγολατιό που θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί. Έχετε σκεφθεί κάτι προς
αυτή την κατεύθυνση;
Τ. τσαρσιταλίδης: Υπάρχουν σκέψεις
από την Δημοτική Αρχή, αλλά εκεί πάλι
τα πράγματα πρέπει να γίνουν με μια σειρά. Έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, πρέπει
να μιλήσω όταν θα γίνουν, αν θα γίνουν,
στη διάρκεια που εγώ θα βρίσκομαι σ’
αυτή τη θέση. Κανονικά έπρεπε να γίνει αυτό ακριβώς που ρώτησες. Πρώτα
φτιάχνουμε έναν χώρο που να καλύπτει
πολλές ανάγκες, δημιουργούμε τις υποδομές. Μετά ερχόμαστε στην εκπαίδευση
και σιγά-σιγά καταλήγουμε σ’ αυτό που
λέγεται παράσταση. Αλλά εδώ ξεκινάμε από το μηδέν και ξεκίνησε αυτό το
κομμάτι και θα ξεκινήσει και δεύτερο
και κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν και τα
κομμάτια των υποδομών. Εκεί κι αν είναι
δύσκολα σε σχέση με το οικονομικό, με
τα χρήματα, με τα κονδύλια. Αλλά βλέπω
ευαίσθητους ανθρώπους, οπότε εγώ θα
μείνω σ’ αυτό.
Εσείς κ. Βουδούρη πώς βρεθήκατε
εδώ;
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι
κατά λάθος βρέθηκα εδώ, ήταν όμως
ένα πολύ ωραίο λάθος. Όταν έμαθα ότι
ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, είπα θέλω
κι εγώ να προσπαθήσω. Αλλά μου άρεσε.
Π. Δημάκης: Αυτό που γίνεται είναι
κάτι σοβαρό. Είναι κάτι που το αγαπάμε
όλοι και κόβουμε από το χρόνο μας για
να το κάνουμε. Για κάποιους είναι τρόπος
ζωής.
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