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Γνώμη

Φ. 51  •  ΠΕΜΠΤΗ  27  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014
δΙΑνΕΜΕΤΑΙ δωΡΕΑν

   σελ. 6-7

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
Ιερό δικαίωμα η διεκδίκηση 

του δημαρχιακού Θώκου 
από τον Καθένα, Αλλά...

 α n σελ. 4

ΜΕσΑ σΤΟ ΜΑΡΤΗ 
ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ!

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μέσα στο Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός 

για την εκτέλεση των θαλάσσιων εργασιών του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου το ενέταξε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ

ΛΕωνΙδΑσ σΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟσ:

Φιλοδοξούμε να 
συσπειρώσουμε 

όλους τους 
ενεργούς πολίτες

Ο υποψ. δήμαρχος της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης 
μας παραχώρησε συνέντευξη-ποταμό

νΙΚΟσ  ΤσΙΤΟΥΡΑσ - ΒΟΥδΟΥΡΗσ

Χτίζει δυνατή 
δημοτική ομάδα
Πλαισιώνεται από ανθρώπους που έχουν 
την διάθεση, την εμπειρία, αλλά και 
την φρεσκάδα που χρειάζεται ο δήμος 
για να διοικηθεί την επόμενη μέρα    σελ. 5

ΘΑνΑσΗσ  ΜΑνΑΒΗσ

   σελ. 3

Άρθρο - παρέμβαση
του αντιδήμαρχου

Οικονομικών
Βέλου-Βόχας

"Ηγούμαι μιας ανεξάρτητης ομάδας πολιτών", λέει ο υποψ. δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Αποφασίσαμε 
να παλέψουμε 

για όσα μας 
ανήκουν!
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ΓνώμηΤα εν Δήμω...

βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Καγιάρι* το δημαρχείο�

καφές • χυµοί • ποτά
xειροποίητες σφολιάτες

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
ΚΟΚΚΩΝΙ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ  
ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Από το Ν.Π.Δ.Δ "ΑΝΕΛΙΞΗ" του Δήμου Βέλου 
Βόχας ανακοινώνεται ότι: 

Α) "Προσκαλούμε όλα τα μέλη των  Κ.Α.Π.Η. 
του Δήμου Βέλου Βόχας  για τον τον εορτασμό 
της ‘Ημέρας της Γυναίκας, το Σάββατο το μεση-
μέρι  8 Μαρτίου 2014 στο εστιατόριο ‘Το Δά-
σος’ στην παραλία Νεράντζας.

Τιμή εισόδου: 12 € με πλούσιο φαγητό, γλυκό 
και ποτό.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί μεταφορά με λε-
ωφορείο των μελών από τα Κ.Α.Π.Η. προς το 
εστιατόριο και επιστροφή μετά το τέλος της εκ-
δήλωσης. Ώρα αναχώρησης από τα Κ.Α.Π.Η. 
12:30 μ.μ.
Δηλώστε συμμετοχή έως 7/03/2014 στα Κ.Α.Π.Η. 
του Δήμου μας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα :
Κ.Α.Π.Η. Βέλου: 2742 0 35310
Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου: 2741 0 56393
Κ.Α.Π.Η. Ζευγολατιού: 2741 0 51099

Β) "Ενημερώνουμε  τα μέλη των Κέντρων 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δή-
μου μας, ότι την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και 
ώρα 18:00  θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του 
Κ.Α.Π.Η. Βέλου  ομιλία με θέμα : 

«Οστεοπόρωση & Διατροφή στην τρίτη ηλι-
κία. Από την πρόληψη στην θεραπεία».

Κύριοι ομιλητές :
Ιωάννης Δημούλιας, Χειρούργος Ορθοπεδι-

κός Τραυματιολόγος
και 
Κωνσταντίνος Μ. Συριανός, Κλινικός Διαι-

τολόγος – Διατροφολόγος, BSc, Πτυχιούχος Χα-
ροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών – Γεωπόνος 
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώ-
που, BSc, Πτυχιούχος Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.

Στην ομιλία θα συμμετάσχει και η Ελεονώρα 
Βέργου, Ψυχολόγος. 

Την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση με τα 
μέλη του Κ.Α.Π.Η. 

* Το καγιάρι ήταν το παλιό επιδιορθωμένο πέταλο με καινούργια καρφιά. Μεταφορικά η λέξη 
σημαίνει πώς κάτι έγινε πεντακάθαρο σαν καινούργιο.

πριν

μετά

Την περασμένη εβδομάδα ένα δελτίο τύπου της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης αναφέρθηκε στο 
γεγονός της συσσώρευσης απορριμμάτων μπροστά στο ημιτελές κτήριο του νέου δημαρχείου στο Ζευγο-
λατιό. Η Εν.Ρ.Πα. με φανερή ειρωνεία στιλήτευσε την εικόνα των κοινοχρήστων χώρων όπου στοιβάζονται 
σκουπίδια και το γεγονός πώς, κατά την εκτίμησή της, οι υπηρεσίες καθαριότητας δεν συγκινούνται.

Οι υπηρεσίες όμως του δήμου κινήθηκαν αμέσως, με τη δημοσιοποίηση του θέματος και μέσα σε δύο 
μέρες ο προαύλιος χώρος του υπό ανέγερση δημαρχείου είχε γίνει καγιάρι! Τα κλαδιά και τα απορρίμματα 
απομακρύνθηκαν και ο χώρος άστραψε!  Μπράβο βέβαια στις υπηρεσίες του δήμου για την ανταπόκρισή 
τους, όμως, έπρεπε πρώτα να γίνει η δημοσιοποίηση του θέματος από την Εν.Ρ.Πα.; Κι αν δεν ήταν οι εκλο-
γές μπροστά μας θα υπήρχε η ίδια άμεση ανταπόκριση; ...εύλογα τα ερωτήματα...
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ: «ΑΠΟφΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ 
ΠΑΛΕψΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ»

"Ηγούμαι μιας ανεξάρτητης ομάδας πολιτών", λέει ο υποψ. δήμαρχος Βέλου-Βόχας και τονίζει ότι φι-
λοδοξία του είναι να αγωνιστεί "με όλες του τις δυνάμεις για να ξαναζωντανέψει η ελπίδα μέσα μας"!

Ο Θανάσης Μανάβης είναι γνωστός κι αγα-
πητός στην περιοχή της Βόχας. Επιτυχη-
μένος επιχειρηματίας, δραστήριος άν-

θρωπος, νέος και γεμάτος όρεξη για  δουλειά, 
γεμάτος όνειρα και ελπίδες για το μέλλον. 

Τελευταία, έγινε γνωστό πώς κινείται για τη 
δημιουργία αυτοδιοικητικής παράταξης που θα 
λάβει μέρος στις εκλογές του Μαΐου. Βρήκαμε 
την ευκαιρία και συνομιλήσαμε μαζί του ρωτώ-
ντας τον για τις σκέψεις του και τις απόψεις του 
για τον τόπο μας, αλλά και για τις φιλοδοξίες 
του και τα σχέδιά του για το δήμο Βέλου-Βόχας. 
Και να τι μας απάντησε: 

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρα-
χώρηση του βήματος μέσω της εφημερίδας σας, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες του Δή-
μου μας για την γέννηση της νέας αυτοδιοικητικής 
παράταξης που ιδρύεται με σκοπό να είναι παρών 
στις προσεχείς δημοτικές εκλογές του Μαίου.

Αυτό που ακούστηκε αρχικά ως φήμη στην 
τοπική κοινωνία, υλοποιείται καθημερινά, παίρ-
νει σάρκα και οστά, δυναμώνει και βρίσκει με-
γάλη απήχηση και ανταπόκριση σε όλα τα χωριά 
του Δήμου μας.  Πράγματι, ηγούμαι μίας ανεξάρ-
τητης ομάδας πολιτών, κυρίως νέων ανθρώπων, 
με κοινές αντιλήψεις και οράματα, με δύναμη για 
δουλειά και όρεξη για προσφορά, που σκοπό έχει 
να καταθέσει την δική της πρόταση στις προσεχείς 
δημοτικές εκλογές. 

Είμαστε ένας συνδυασμός ανθρώπων μέσα 
στην κοινωνία, ακούμε την κοινωνία να «βρά-
ζει», νιώθουμε την απογοήτευση του συμπολίτη 
μας απέναντι στην αδράνεια και την αδυναμία 
της δημοτικής αρχής, έχουμε το δικό μας διαφο-
ρετικό όραμα για το Δήμο μας και δεν μας εκ-
φράζουν τα ευκαιριακά σχήματα «ανάγκης» που 
έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί ή όσα ακόμη 
δημιουργηθούν για να καλύψουν κομματικές 
υποχρεώσεις και ατομικές φιλοδοξίες ανθρώ-
πων που με την παρουσία τους βασανίζουν την 
τοπική πολιτική σκηνή για δεκαετίες. Είμαστε μια 

ομάδα απλών ανθρώπων, που αποφασίσαμε να 
παλέψουμε για όσα μας ανήκουν, χωρίς να φορ-
τωθούμε τα προβλήματα του παρελθόντος αλλά 
και χωρίς να μεταφέρουμε τα δικά μας προβλή-
ματα στην πλάτη των δημοτών μας. 

Η κίνησή μας αποτελεί παράδειγμα και πρό-
σκληση σε αγώνα για τους νέους ανθρώπους το 
μέλλον των οποίων πολλοί έχουνε διαγράψει. 
Είμαστε αντίθετοι σε μια τοπική αυτοδιοίκηση 
που αδιαφορεί για τα προβλήματα του δημότη, 
του επαγγελματία, του υπαλλήλου, του αγρότη, 
της νεολαίας, της τρίτης ηλικίας. Λέμε ΟΧΙ στην 
απομόνωση των δημοτικών διαμερισμάτων και 
στην υποβάθμιση των τοπικών συμβουλίων. 
Λέμε ΝΑΙ σε ένα πολυφωνικό δημοτικό συμβού-
λιο με συμμετοχή πολιτών και φορέων. Λέμε ΟΧΙ 
στην εσωστρέφεια, όχι στην αρχή του ενός ηγέτη 

και στην διοίκηση του δήμου από μία ομήγυρη 
2-3 ατόμων. Με την κίνησή μας αυτή κάνουμε 
άνοιγμα στην κοινωνία του δήμου μας, δίνουμε 
αφορμή να ανοίξει ο διάλογος με όλους τους 
φορείς και πολίτες του δήμου μας, συζητούμε 
καθημερινά με δεκάδες πολίτες που είναι απο-
γοητευμένοι και κατηφείς στο περιθώριο των 
εξελίξεων από τους δήθεν «ειδικούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης». Δεν θέλουμε άλλους σωτήρες 
του Δήμου μας. Η κίνησή μας θέλει τον ανοιχτό 
διάλογο, όχι ψιθύρους και πηγαδάκια, μακριά 
από συντεχνίες και «κολλητούς» παντογνώστες. 
Ο συνδυασμός μας αφουγκράζεται την ανησυχία 
της νεολαίας και νιώθει την αγανάκτησή της για 
την διάψευση των ονείρων της. Στο δήμο μας 
η ανεργία καλπάζει. Θέλουμε η νεολαία να πο-
λιτικοποιήσει την οργή της στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα για μία νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Στο 
συνδυασμό μας δεν έχουν θέση οι «επώνυμοι 
επαγγελματίες πολιτικοί καριέρας» που ακό-
μα και σήμερα, αν και στρατηγοί χωρίς στρατό, 
επιδιώκουν να μας σώσουν για το «καλό μας» 
εξυπηρετώντας δικά τους ιδιοτελή προσωπικά 
συμφέροντα. Θέλουμε να αποφασίζουμε εμείς 
για τον τόπο μας, για τη ζωή μας, για τα παι-
διά μας. Θέλουμε να μιλήσουμε στους πολίτες 
την γλώσσα της αλήθειας, κτίζοντας μία σχέση 
εμπιστοσύνης, προκειμένου να βγούμε από το 
τέλμα που μας βασανίζει. Θέτουμε τους πολίτες 
ενώπιον των ευθυνών τους, καλώντας τους να 
δώσουν το παρών στις εξελίξεις συμμετέχοντας 
σε αυτές.  Ηρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις 
ευθύνες μας. Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε 
την διαφορά. Η μοίρα του Δήμου μας δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να είναι η καταχρέωση, η μιζέρια 
και η εξαθλίωση. Φτάνει πια.  

Σαν επικεφαλής της προσπάθειας αυτής, σας 
δηλώνω ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνά-
μεις να ξαναζωντανέψει η ελπίδα μέσα μας και 
η επόμενη μέρα να είναι διαφορετική στο Δήμο 
Βέλου –Βόχας γιατί το αξίζει και το αξίζουμε».  

Δημοτικές Εκλογές 2014
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ιερό Δικαίωμα η Διεκδίκηση του Δημαρχιακού 
Θώκου από τον Καθένα, αλλά...

Π έρασαν σχεδόν τρία χρόνια και έξι μήνες, 
από τότε που η σημερινή δημοτική Αρχή 
ανέλαβε να ηγηθεί μιας προσπάθειας 

που θα άλλαζε – διόρθωνε – τα κακώς κείμενα, 
τις παραλείψεις, τις αδυναμίες, αλλά και το οι-
κονομικό αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί από 
προηγούμενες δημοτικές αρχές. 

Δεν θα τολμήσω να μιλήσω για το έργο της 
σημερινής δημοτικής αρχής και του δημάρχου 
κ. Παπακυριάκου, γιατί θεωρώ πώς αυτό θα φα-
νεί μελλοντικά. Ότι έχει επιτευχθεί – συντελεστεί 
μέχρι σήμερα θα το αποκαλώ «προσπάθεια». 
Μια προσπάθεια που δεν έγινε από επαγγελματί-
ες πολιτικούς αλλά από ανθρώπους (δήμαρχος, 
αντιδήμαρχοι, πρόεδροι, πρόεδρος Λιμενικού 
Ταμείου, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους)  
που προσπαθούσαν καθημερινά να βοηθήσουν 
με τις όποιες δυνάμεις είχαν ώστε να σταθεί ο 
δήμος μας στα πόδια του. 

Είχα αναφέρει χαρακτηριστικά σ’ένα από τα 
πρώτα δημοτικά συμβούλια αυτής της θητείας, 
πώς σ’ένα βαριά τραυματισμένο δεν μπορεί να 
του ζητάς να τρέξει αλλά τον βοηθάς σε πρώτη 
φάση να σταθεί στα πόδια του.

Ο δήμος μας δεν έχει μόνο «ωραίο τοπίο και 
εύφορη γη» αλλά πολλά περισσότερα που 

είναι έμπνευση και κουράγιο σε όποιον από μας 
θελήσει να προσφέρει λίγο από τον εαυτό του 
τις ιδέες του και τον κόπο του στο χτίσιμο μας 
καλύτερης επόμενης μέρας. Ο δήμος μας όμως 
είχε και αρκετά προβλήματα. Προβλήματα που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει η σημερινή δημοτική 
αρχή από την πρώτη στιγμή. Ως μέλος κι εγώ 
αυτής της προσπάθειας έχω να πω ότι κληθήκα-
με να λάβουμε αποφάσεις να δώσουμε λύσεις, 
ή πολλές φορές χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο 
για σκέψη, με αποτέλεσμα να γίνονται και ΛΑΘΗ. 

Λάθη όμως γίνονται εκεί όπου υπάρχει δρά-
ση, εκεί όπου γίνονται και υλοποιούνται πράγ-
ματα, εκεί που παίρνονται αποφάσεις, εκεί που 
γίνονται αλλαγές τομές και ρίξεις. 

Ο στόχος της δημοτικής αρχής ήταν η οικονο-
μική εξυγίανση, ώστε όσο το δυνατόν γρηγορό-
τερα να γίνει πράξη, η αμεσότητα στην επίλυση 
προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζει ο 
δημότης. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια 

καλή οικονομική κατάσταση ενός δήμου ή να 
θέλετε μια ασύγκριτα καλύτερη κατάσταση σε 
σχέση με αυτή των δύο πρώην δήμων.

Η βελτίωση αυτή επιτρέπει σε πρώτη φάση να 
υπάρχει καλύτερη αποδοτικότητα στις υπηρεσίες 
καθώς και να μπορεί ο δήμος μέσω του αντίστοι-
χου τμήματος που δημιουργήθηκε να προσφέρει 
κοινωνικό έργο και να στέκεται όσο μπορεί στο 
πλευρό των αδύναμων συνδημοτών μας. 

Φ υσικά εχθρός του καλού είναι πάντα το κα-
λύτερο και αυτό είναι η επιδίωξή μας. Οι 

εκλογές πλησιάζουν και οφείλουμε να είμαστε 
ειλικρινείς ακόμα και οι πλέον δύσπιστοι, απέ-
ναντι στους εαυτούς μας, στους συνδημότες μας 
και στα παιδιά μας, το μέλλον αυτού του τόπου 
και η συνέχειά μας. 

Οφείλουμε να δούμε κατάματα την προσπάθεια 
που έγινε και που σιγά-σιγά τα αποτελέσματά της 
είναι ορατά. Πλέον έχει αποκατασταθεί η αξιοπι-
στία του δήμου σε παράγοντες που βοηθούν τη 
λειτουργία του (προμηθευτές, εργολάβους, εμπό-
ρους καυσίμων κ.τ.λ.). Στόχος όμως κυριότερος 
και αδιαπραγμάτευτος είναι να αποκατασταθεί 
ολοκληρωτικά η σχέση αξιοπιστίας δήμου – δημό-
τη. Θαύματα δεν μπορούσαν ούτε δεν μπορούσαν 
ούτε μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη 
και ειδικά όταν μια από τις συνιστώσες «κίνησης» - 
οικονομική ρευστότητα – δεν υπήρχε. 

Πεποίθησή μας είναι ότι όλοι όσοι θα λάβουμε 
μέρος στις προσεχείς εκλογές θα πρέπει να εί-
μαστε ειλικρινείς να αποδεχτούμε όλα τα παρα-
πάνω και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. 

Ιερό δικαίωμα η διεκδίκηση του δημαρχιακού 
θώκου από τον καθένα αλλά ας αφήσουμε την 
«ξύλινη γλώσσα» Ας δούμε κατάματα και χω-
ρίς υπερβολές τα προβλήματα που υπάρχουν 
– όπως γίνεται ήδη – και να προσπαθούμε ένα 
– ένα, βήμα – βήμα να τα επιλύσουμε. Κάθε τό-
πος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όπως έχει 
ανάγκη και από συγκεκριμένες και στοχευμένες 
λύσεις. Δεν έχουμε ανάγκη από «κομματικές 
γραμμές» και γενικόλογες απόψεις. 

Πριν από κάποια χρόνια  ο πρώην δήμαρχος 
Βέλου ο κ. Λαμπρόπουλος, σε έντυπο της επο-
χής είχε επικαλεστεί την «Εκκλησία του Δήμου» 
στην αρχαία Αθήνα ως τρόπο διοίκησης και λή-

ψης αποφάσεων. Έγραφε 
ότι τα τοπικά συμβούλια 
θα είχαν «φωνή», θα συμ-
μετέχει ο λαός στις απο-
φάσεις κ.τ.λ. Ωραία λόγια 
που ποτέ δεν έγιναν γιατί 
πολύ απλά το ιδεατό και το 
εφικτό, τα χωρίζει μία με-
γάλη απόσταση. Με λύπη 
μου όμως βλέπω πώς όλα 
τα παραπάνω – μάλλον – 
αποτελούν «συνταγή» και 
για νέους συνδυασμούς. 
Ας είμαστε πιο ρεαλιστές, ο τρόπος λειτουργί-
ας ενός δήμου, μιας χώρας έχει αλλάξει, χωρίς 
βέβαια να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του δημο-
κρατικού μας πολιτεύματος και επειδή αρέσκε-
στε και σε παραλληλισμούς με παραμύθια, θα 
έλεγα πως άλλο η διοίκηση ενός δήμου κι άλλο 
η διοίκηση του «στρουμφοχωριού». 

Ο τρόπος που θα διοικήσει κάποιος φαίνεται 
από τον τρόπο που αντιπολιτεύεται. Η δημο-

τική αρχή του κ. Παπακυριάκου υποσχέθηκε οι-
κονομική εξυγίανση και το πέτυχε, υποσχέθηκε 
να βρίσκει τρόπους να λύνει τα προβλήματα της 
καθημερινότητας και το προσπαθεί καθημερινά. 
Ακόμα κι αν δει κάποιον κάδο γεμάτο με κλαδιά 
θα φροντίσει να βρει τρόπο και να τον αδειάσει και 
όχι να τον φωτογραφίσει «προφίλ και ανφάς». 

Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να λυ-
θούν τα όποια προβλήματα, η λαϊκή συμμετοχή 
είναι υποχρέωση όλων μας και έχει να κάνει με 
το προσωπικό ενδιαφέρον και όχι με την έλ-
λειψη ενημέρωσης. Οι πολίτες που πραγματικά 
ενδιαφέρονται οι ενεργοί συνδημότες μας, αυτά 
τα χρόνια βρήκαν τρόπο να βοηθήσουν το δήμο, 
μας είπαν τις ιδέες τους, έκαναν δράσεις και «κι-
νούνται» παράλληλα με τη δημοτική αρχή έχο-
ντας τον ίδιο στόχο, την πολιτιστική, πολιτισμική 
και τη γενικότερη ανέλιξη της κοινωνίας μας. 

Δεν φοβάμαι κάποιους «παλιούς» που θα διοι-
κούν με νέες ιδέες, φοβάμαι κάποιους «νέους» 
που θέλουν να διοικήσουν με «παλιές» ιδέες. 

* Ο κ. Βασίλης Τρωγάδης είναι αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Βέλου-Βόχας

n

Γράφει ο  
Βασίλης 

Τρωγάδης*

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κτιρίων, Λεβήτων, Κλιματισμού

OIKONOMIA ΣΤΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Αντλίες Θερμότητας
• Ηλιοθερμία
• Λέβητες Ξύλου-Pellet

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ

«http: //exoikonomisi.ypeka.gr»
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δυσκολίες

ειδική αγωγή

50 €το µήνα

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

Διανομή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δυνατή δημοτική ομάδα 
ετοιμάζει ο Νίκος τσίτουρας

Μ έσα από καθημερινές επα-
φές με τους πολίτες στο 
σύνολο του δήμου Βέλου 

– Βόχας, ο υποψήφιος δήμαρχος 
Νίκος Τσίτουρας – Βουδούρης 
επιχειρεί να οργανώσει τους πυ-
ρήνες που θα εργαστούν με στόχο 
την συγκρότηση ενός συνδυασμού 
που θα καταφέρει να κερδίσει στις 
εκλογές του προσεχούς Μαΐου.

Ξέρει πως κάθε μέρα πλέον είναι 
πολύτιμη και ο κ. Τσίτουρας θέλει 
να αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
τρόπο τις μέρες που έχει μπροστά 
του, ώστε να αναδείξει την καλύτε-
ρη δημοτική ομάδα. Οι μέρες των 
αποκριών, όπως και η Τσικνοπέ-
μπτη, του έδωσαν την ευκαιρία να 
έρθει σε επαφή με περισσότερο 
κόσμο, στις εκδηλώσεις που οργα-
νώθηκαν στο σύνολο του δήμου.

Είναι ωστόσο θετικό στοιχείο, 
που ενθαρρύνει και την προσπά-
θειά του, η αποδοχή που έχει τύχει 
μέχρι αυτή τη στιγμή η υποψηφιό-
τητά του και που δείχνει να γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερη. Ο κ. Τσίτουρας 
– Βουδούρης προσπαθεί μέσα από 
την προσωπική του επικοινωνία με 
τον κόσμο, να ακούσει τις απόψεις 
τους, γνωρίζοντας ότι τα προβλή-
ματα του δήμου είναι ποικίλα και 
κρατάνε χρόνια πλέον. Όμως, ξέρει 
πως για κάθε πρόβλημα υπάρχει 
και η λύση του, αρκεί να υπάρξει 
η σωστή παρουσία των ανθρώπων 
εκείνων που θέλουν να βοηθή-
σουν τον τόπο τους.

Επιτυχημένος επιχειρηματίας 
και αγρότης ο ίδιος, ξέρει τουλάχι-
στον από σωστή διοίκηση και αυτό 

το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ήδη 
τον πλαισιώνουν. Έχει πει ότι στό-
χος του είναι να συγκροτήσει ένα 
ψηφοδέλτιο ανθρώπων από όλες 
τις επαγγελματικές τάξεις του δή-
μου, που γνωρίζουν τον τόπο τους 
καλά και μαζί τα προβλήματά του, 
που αφουγκράζονται τον κόσμο 
και έχουν διάθεση καθημερινά να 
βρίσκονται με τους συνδημότες 
τους.

Άλλωστε, η προεκλογική περί-
οδος θα είναι δύσκολη και ο αγώ-
νας που πρέπει αν δοθεί, θα είναι 
ουσιαστικός και θα επικεντρωθεί 
πλέον στις προτάσεις για όλα αυτά 
που μπορούν να αλλάξουν την ει-
κόνα του δήμου, στο σύνολό του. 
Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν 
είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον ο 
κ. Τσίτουρας θέλει μέσα από πολύ 
κουβέντα να βρει αυτό τον κόσμο 
που πρέπει επιτέλους να ενεργο-
ποιηθεί, αλλά πρώτα, να βρει αιτία 
για να το πράξει αυτό.

Στόχος του, η καλή συνεργασία 
με τους συνεργάτες του, χωρίς να 
παραγνωρίζει ότι το δημαρχοκε-
ντρικό σύστημα της αυτοδιοίκησης 
θέλει έναν δήμαρχο με πρωτοβου-
λίες, ισχυρή προσωπικότητα και 
άποψη για τα θέματα του τόπου 
του. Είναι στοιχεία βέβαια που δεν 
μπορείς να αμφισβητήσεις στον κ. 
Τσίτουρα, αλλά χρειάζεται μέσα 
από την διαρκή επαφή του με τον 
κόσμο, αυτό να γίνει περισσότερο 
αντιληπτό, ώστε να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των συνδημοτών 
του. Εμπιστοσύνη αναγκαία για να 
βρει εκείνη την αποδοχή που χρει-

άζεται ώστε να λάβει στις εκλογές 
του Μαΐου μια ξεκάθαρη εντολή να 
διοικήσει τον δήμο Βέλου – Βόχας 
σε μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη 
5ετία, που πολλά θα κριθούν για 
την πορεία όλων.

Οι επαφές του κ. Τσίτουρα σε 
όλα τα χωριά έχουν ως στόχο την 
ανάδειξη των θεμάτων που οι ίδιοι 
οι πολίτες θέτουν, όπως τα διαπι-
στώνουν χρόνια τώρα, χωρίς να 
βλέπουν το ενδιαφέρον που θα 
έπρεπε. Θέματα που θα αξιολογη-
θούν στο σύνολό τους και μαζί με 
τους συνεργάτες του ο υποψήφι-
ος δήμαρχος θα βάλει σε τάξη και 
προτεραιότητα, καταρτίζοντας το 
πρόγραμμά του.

Είναι βέβαια σημαντικό στοιχείο 
για τον ίδιο το γεγονός ότι δείχνει 
δυναμική και να πλαισιώνεται από 
ανθρώπους που έχουν την διά-
θεση, την εμπειρία, αλλά και την 
φρεσκάδα που χρειάζεται ο δήμος 
για να διοικηθεί την επόμενη μέρα. 
Άνθρωποι νέοι από τη μια, γυναί-

κες, αλλά και έμπειροι που με επι-
τυχία έχουν συμμετάσχει στα κοινά 
από διάφορες θέσεις.
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Eva
Παραπλεύρως Φαρµακείου 

ΧΡΗΣΤΑΡΑ

• Γυναικείο

• Μανικιούρ   • Πεντικιούρ

•	 Τι	σας	ώθησε	κ.	Στεργιόπουλε	 	να	διεκδικήσετε	
τη	δημαρχία;
Δε θα το πιστέψετε αλλά στο μυαλό μου κόλλησε 

η ιδέα από ένα πολύ απλό και ασήμαντο πρόβλημα. 
Πρόκειται για τις γούβες στους δρόμους. Κάθε φορά 
που οδηγώντας το αυτοκίνητό μου  έπεφτα σε μια 
γούβα από τις άπειρες που στολίζουν όλους τους 
ελληνικούς δρόμους, ‘στόλιζα’ τον εκάστοτε τοπικό 
δήμαρχο. Είχα δε υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα 
υποστήριζα, εφ’ όρου ζωής και ανεξάρτητα από την 
πολιτική του προέλευση, οποιονδήποτε  δήμαρχο 
κατόρθωνε να λύσει αυτό το ακανθώδες πρόβλημα.

Βλέποντας δε με το πέρασμα του χρόνου ότι δε 
γεννήθηκε ακόμη ο κατάλληλος, αποφάσισα να 
ασχοληθώ προσωπικά και τώρα που μου δόθηκε η 
ευκαιρία νάμαι.
•	 Πιστεύετε	 ότι	 είναι	 αρκετό	 αυτό	 για	 να	 γίνει	
κάποιος	δήμαρχος;
Ίσως σκεφτεί κάποιος ότι απλά αστειεύομαι μι-

λώντας για τις γούβες στους δρόμους, αλλά για να 
δούμε τι σηματοδοτεί αυτό το στοιχείο.  Παρακο-
λουθήστε με. Ο δήμος δίνει άδεια σε εργολάβο για 
να εκτελέσει κάποιο έργο. Ο εργολάβος είναι υπο-
χρεωμένος να ολοκληρώσει το έργο και να αποκα-
ταστήσει το χώρο. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου 
ακολούθως ελέγχει τη σωστή εκτέλεση των έργων 
και της αποκατάστασης και το θέμα κλείνει με την 
πληρωμή του εργολάβου. Ο δήμαρχος και η δημο-
τική αρχή ελέγχουν την καλή λειτουργία των υπη-
ρεσιών τους.
•	 Τι	γίνεται	λοιπόν	λάθος;

Oι  δημοτικές υπηρεσίες δεν ελέγχουν το έργο 
από αδυναμία, αδιαφορία ή άλλη αιτία και φυσι-
κά ο εργολάβος κάνει προχειροδουλειά, αφού δεν 
ελέγχεται, για να γλυτώσει  χρήματα. Όπως βλέπετε 
πίσω από κάθε γούβα στο δρόμο κρύβεται μια υπο-
λειτουργούσα δημοτική υπηρεσία και πίσω από μια 
υπολειτουργούσα υπηρεσία κρύβεται μια ανίκανη 
δημοτική αρχή. Τελικά αν δεν μπορείς να ελέγξεις το 
απλό απλούστατο που είναι το κλείσιμο μιας γούβας, 
πως θα μπορέσεις να ελέγξεις σύνθετα και πολύ-
πλοκα έργα όπως η ύδρευση, αποχέτευση, διαχεί-
ριση απορριμμάτων κλπ.
•	 Αν	 καταλάβαμε	 καλά,	 μιλώντας	 για	 τις	 γούβες	
θέλετε	 να	 θίξετε	 το	 πρόβλημα	 διοίκησης	 των	
δήμων.
Νομίζω ότι καταλάβατε πολύ καλά. Πέρα από τη 

δεδομένη οικονομική δυσανεξία που αντιμετωπί-
ζουν οι δήμοι, λόγω της καταστροφικής πολιτικής 
που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, ένα σοβαρότατο 
πρόβλημα είναι η ανεπαρκής διοίκηση που μεγεθύ-
νει τα όποια υπάρχοντα  προβλήματα.   

•	 Φαντάζομαι	 ότι	 υπάρχουν	 και	 άλλα	 θέματα	 που	
θα	πρέπει	να	απασχολήσουν	μια	δημοτική	αρχή.
Όπως όλοι οι συνδημότες μας γνωρίζουν δεν 

υπάρχει καμιά δημοτική δραστηριότητα που θα 
μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι λειτουργεί αν 
όχι άψογα τουλάχιστον ικανοποιητικά.

Η οικονομική διαχείριση, το νερό της ύδρευσης 
και το νερό για το πότισμα των καλλιεργειών, η κοι-
νωνική πολιτική, η αποχέτευση και ο βιολογικός 
καθαρισμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι πολι-
τισμικές και οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις και ότι 
άλλο μπορούμε να θεωρήσουμε σαν υποχρέωση 
του δήμου, βρίσκεται σε κατάσταση υπολειτουργίας 
τουλάχιστον.
•	 Ελπίζω	 αν	 η	 κάλπη	 σας	 δώσει	 τη	 διοίκηση	 του	
δήμου	 να	 μην	 αρκεστείτε	 στο	 να	 κλείνετε	 τις	
τρύπες	στους	δρόμους;
Είναι φανερό ότι η αναφορά αυτή είχε άλλη στό-

χευση, άλλωστε αυτό είναι ίσως το μικρότερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Έχουμε, ως 
δημοτική παράταξη, ένα όραμα για το δήμο και αυτό 
θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αν η κάλπη 
μας δώσει την εντολή.
•	 Θα	 μπορούσατε	 να	 μας	 περιγράψετε	 το	 όραμά	
σας.
Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση με 

τους δημότες που θα βασίζεται στο αίσθημα εμπι-
στοσύνης και συνεργασίας. Θέλουμε τους πολίτες 
ενεργούς και συμμέτοχους στα δημοτικά πράγματα 
και το δήμο αρωγό σε κάθε δραστηριότητα των συν-
δημοτών μας. Θέλουμε ο κάθε δημότης να νοιώθει 
ότι ο δήμος του ανήκει, δουλεύει γι’ αυτόν και είναι 
δίπλα του προστάτης και υποστηρικτής στην καθη-
μερινότητά του.
•	 Πώς	νομίζετε	ότι	μπορεί	να	υλοποιηθεί	αυτό;

Οι σχέσεις εμπιστοσύνης  χτίζονται με απλό και 
ανέξοδο τρόπο.  Ο δήμος δημιουργεί μηχανισμούς 
άμεσης επαφής με τους πολίτες και λειτουργεί με 
απόλυτα διάφανη τρόπο.  Αυτό επιτρέπει στους πο-
λίτες να ενημερώνονται με επάρκεια για τα δημοτικά 
θέματα. Οι μηχανισμοί επαφής δίνουν εκ παραλλή-
λου τη δυνατότητα και στους πολίτες να  μεταφέ-
ρουν τα προβλήματά τους και τις απόψεις τους στη 
δημοτική αρχή. Στο βαθμό που η δημοτική αρχή 
έχει ‘αυτιά’ για να ακούει τους πολίτες, ο μηχανισμός 
λειτουργεί τέλεια. Έτσι εδραιώνεται η εμπιστοσύνη, 
έτσι προσφέρεται η συνεργασία.
•	 Όταν	 λέτε	 ‘μηχανισμούς	 άμεσης	 επαφής’	 τι	
εννοείτε;
Οι τρόποι επαφής με τους δημότες είναι διαφορε-

τικοί ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνεσαι. 
Άλλοι προτιμούν την προσωπική επαφή, που προ-

Λεων. Στεργιόπουλος: «Φιλοδοξούμε να συ-
σπειρώσουμε όλους τους ενεργούς πολίτες»

Ποιος είναι ο Λεωνίδας 
Στεργιόπουλος

• Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος γεννήθηκε 
στο Βραχάτι πριν από 60 χρόνια. 

• Χαρακτήρας ήπιος, σταθερός, υπομονετι-
κός αλλά και επίμονος. 

• Ακολούθησε επαγγελματικά τον κλάδο 
της πληροφορικής, εργάστηκε σε εταιρί-
ες παροχής μηχανογραφικών υπηρεσι-
ών, εξειδικεύτηκε στον χρηματιστηριακό 
τομέα εργαζόμενος στον τραπεζικό χώρο 
και ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη επαγ-
γελματική  πορεία στα  «Ελληνικά Χρημα-
τιστήρια», απ’ όπου απεχώρησε συνταξι-
οδοτούμενος.

• Ανήκε από την αρχή σχεδόν της καριέρας 
του στο στελεχικό δυναμικό των επιχει-
ρήσεων που συνεργάστηκε, κατέχοντας 
διευθυντικές και θέσης ευθύνης. Αυτό 
του έδωσε μια μακρόχρονη εμπειρία στο 
σχεδιασμό και διοίκηση έργων και στη δι-
οίκηση προσωπικού.

• Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. 

Συνέντευξη με τον επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας
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Έρχονται οριστικά 
τα κρουαζιερόπλοια 
στην Κόρινθο
Νίκη για τον Βασ. Νανόπουλο

Η απάντηση 
του υπεύθυνου 
μεγάλης εταιρίας 
κρουαζιερόπλοι-
ων Οδυσσέα Ζω-
γραφάκη αποτελεί 
ηχηρό χαστούκι 
για τον Αλέκο 
Πνευματικό και τα 
παπαγαλάκια του.

Ο πρόεδρος του 
Ε π ι μ ε λ η τ η ρ ί ο υ 
Κορινθίας κ. Βασί-
λης Νανόπουλος 
είναι ο αδιαμφι-
σβήτητος νικητής 
σ' αυτή την προ-
-προεκλογική δι-
αμάχη, αφού οι προσπάθειες του δημάρχου 
Κορινθίων να υποβαθμίσουν και να εξαλεί-
ψουν την προσπάθεια του κ. Νανόπουλου 
έπεσαν στο κενό. Βέβαια, οι πραγματικοί 
νικητές από όλα αυτά είναι οι επαγγελματίες 
της Κορίνθου και η ίδια η πόλη που θα δέχε-
ται τόσους επισκέπτες εβδομαδιαίως.

Διαβάστε την απάντηση του κ.Ζωγραφά-
κη: «Μετά τη διαβεβαίωση που είχαμε από το 
Λιμενικό ταμείου Κορίνθου,θα ήθελα να σας 
ανακοινώσω ότι οι μέρες άφιξης των κρουα-
ζιερόπλοιων στη Κόρινθο είναι όλες οι μέρες 
της εβδομάδας εκτός από Δευτέρα και Τρίτη 
,πράγμα που δεν αντίκειται στον αρχικό προ-
γραμματισμό μας.

Μετά απο μία τεχνική διαβεβαίωση που θα 
λάβουμε άμμεσα απο το Λιμενικό ταμείο θα 
καταθέσουμε στο Λιμεναρχείου Κορίνθου το 
ακριβές πρόγραμμα προσεγγίσεων.

Με εκτίμηση
Οδυσσέας Ζωγραφάκης
Υ.Γ Ζητώ συγγνώμη για τη χρονική  ασυνέ-

πεια στην ανακοίνωση μου που ο ιός της γρί-
πης συνέβαλε»!

Εκδήλωση της Unesco 
στο Περιγιάλι 

Ο Όμιλος για την Unesco Πειραιώς και 
Νήσων δημιούργησε σε συνεργασία με το 
Δήμο Κορινθίων, Κοινωνικές Δομές για 
την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας, 
με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λε-
χαίου, Δημοτικό Διαμέρισμα Περιγιαλίου. 
Ο Όμιλος ανοίγει τις μόνιμες Κοινωνικές Δομές 
και διοργανώνει αποκριάτικη εκδήλωση, την 
Πέμπτη 27/2/2014  και ώρα 18.00.  Θα ακολου-
θήσουν μουσική, χορός, παιχνίδια για τους μι-
κρούς μας φίλους και παραδοσιακά κεράσματα. 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευ-
ματικός και ο Πρόεδρος του Ομίλου Unesco 
Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων 
και Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για την 
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κ. Ιωάννης 
Μαρωνίτης σας προσκαλούν να συμμετάσχετε 
στο εορταστικό πρόγραμμα και να γνωρίσετε 
τους νέους χώρους των Δομών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 Μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  σίδερης Φώτης

 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο
27420
33933

Βραχάτι 
Λέχαιο

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ

Δημοτικές Εκλογές 2014

φανώς είναι και η αμεσότερη, άλλοι προτιμούν τη 
γραπτή επικοινωνία, οι νεώτεροι χρησιμοποιούν 
σχεδόν αποκλειστικά τα ηλεκτρονικά μέσα. 

Το σωστό είναι να χρησιμοποιήσει κανείς όλα 
τα μέσα για να μπορέσει να προσεγγίσει την πλει-
οψηφία των δημοτών.
•	 Πιστεύετε	ότι	αυτό	μπορεί	να	αντισταθμίσει	τα	
προβλήματα	που	βιώνουν	οι	δήμοι	σήμερα.
Οι δήμοι αντιμετωπίζουν σήμερα δύο ειδών 

προβλήματα που προέρχονται από την κεντρική 
εξουσία. Το ένα αφορά την οικονομική ασφυξία, 
ως συνέπεια της ασκούμενης πολιτικής φτωχο-
ποίησης της χώρας άρα και των δήμων, για το 
οποίο αναφερθήκαμε και πρωτύτερα. 

Το δεύτερο αφορά την αποθάρρυνση και απο-
μάκρυνση των πολιτών από τα κοινά, σαν συ-
νέπεια των νομικών προβλέψεων και της φιλο-
σοφίας του θεσμικού πλαισίου που λειτουργεί η 
τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή του  Καλλικράτη. 
Αυτά επιδεινώνονται από μια διοίκηση που είτε 
από ανεπάρκεια είτε από άποψη, αδυνατεί να 
‘χειριστεί’  την κατάσταση.

Ο δικός μας στόχος είναι αφενός να αντιμε-
τωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής 
κινητοποιώντας τους πολίτες. Αφετέρου να 
αντισταθούμε με κάθε μέσο στη συνέχιση αυτής 
της πολιτικής. Η συμμετοχή των πολιτών είναι 
απαραίτητη, γιαυτό επιμένουμε στην ανάγκη να 
χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 
Εκεί που τα χρήματα τελειώνουν αρχίζει η εθε-
λοντική προσφορά. Αρκεί να πειστούμε όλοι ότι 
εξυπηρετείται το κοινό συμφέρον. Θυμίζω, στους 
παλαιότερους ιδιαίτερα, ότι τα αυλάκια κάποτε τα 
καθαρίζαμε με ‘προσωπική εργασία’  και δεν πε-
ριμέναμε από τον δήμο να προσλάβει εργολάβο.  
Όταν τελειώνουν τα χρήματα θα πρέπει τα χέρια 
μας η καρδιά μας και το μυαλό μας να αναλάβουν 
τη συνέχεια, γιατί μόνο έτσι θα συμβιώσουμε με 
υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια.
•	 Μπορεί	όμως	ο	εθελοντισμός	να	καλύψει	την	
οικονομική	αδυναμία;
Ίσως ναι ίσως όχι, εξαρτάται από την ανταπό-

κριση των πολιτών. Ωστόσο είναι απαραίτητος σε 
μια σειρά άλλες δράσεις, όχι αναγκαστικά οικονο-
μικές, όπως είναι η εμπέδωση του κλίματος κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, εξαιρετικά απαραίτητο στις 
δύσκολες εποχές που βιώνουμε, η υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλα που θα 
αναφέρουμε αναλυτικότερα στο  πρόγραμμά μας.

Παράλληλα η οικονομική αδυναμία θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί με αναζήτηση πόρων από 
άλλες υπάρχουσες πηγές όπως είναι διάφορα 
κοινοτικά ταμεία και ακόμη από επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες  χαμηλού ρίσκου.
•	 Ποιο	 είναι	 τα	 προσωπικά	 σας	 όνειρα	 για	 το	
δήμο.
Νομίζω ότι τα πάμπολλα προβλήματα του δή-

μου μόνο εφιάλτες μας γεννούν, ωστόσο εγώ 
έχω πράγματι κάποια όνειρα. Γεννήθηκα δίπλα 
στη θάλασσα και σαν παιδί πέρασα άπειρες ώρες 
στην δροσερή αγκαλιά της. Τη θυμάμαι όμως 

αστραφτερή, διάφανη και γεμάτη ζωή. Ονειρεύο-
μαι λοιπόν να την ξαναδώ όπως τότε, ‘στρωτή και 
καταγάλανη’ που λέει και ο ποιητής.

Παράλληλα είμαι και λάτρης της ‘ορεινής 
πεζοπορίας’. Φαντάζομαι ένα μονοπάτι που 
να ξεκινά από το Ζευγολατιό, να περνά από 
το Καλέντζι, να ανεβαίνει το Φωκά και μέσω, 
Χαλκιού, Σουληναρίου και Στιμάγκας να 
καταλήγει στο Βέλο ή και αντίστροφα. Αυτό 
θα έδινε τη δυνατότητα σε χιλιάδες άτομα, που 
έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, να απολαύσουν 
την όμορφη ημιορεινή μας φύση, ανάμεσα σε 
αμπέλια και δασικές εκτάσεις. Επίσης θα ήταν 
μια καλή ευκαιρία να ζωντανέψουν τα ορεινά μας 
χωριά και να ανασάνουν οικονομικά. 
•	 Δε	νομίζετε	ότι	κάποια	από	αυτά	είναι	πλέον	
απραγματοποίητα.
Όχι δε νομίζω. Η θάλασσα υποφέρει, μεταξύ 

άλλων, από τα σκουπίδια που κατεβαίνουν από 
τους χείμαρρους  της περιοχής μας και από την 
έλλειψη  αποχέτευσης και βιολογικού καθαρι-
σμού, που την επιβαρύνει επιπροσθέτως και με 
λύματα. Άρα αν λύσουμε το πρόβλημα των σκου-
πιδιών και της αποχέτευσης θα έχουμε καθαρό-
τερη θάλασσα. Και αν η θάλασσα καθαρίσει, η 
ζωή θα επιστρέψει και μαζί της η χαρά, σε όσους 
την αγαπάνε. Όσο για τα πεζοπορικά μονοπάτια, 
με λίγα κουτιά μπογιά και μερικές πινακίδες, άρα 
σχεδόν χωρίς χρήματα, τα ετοιμάζουμε άμεσα.
•	 Πείτε	 δυο	 λόγια	 για	 το	 χαρακτήρα	 της	
παράταξης	που	εκπροσωπείτε.
Η ‘Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη’ δεν είναι 

ένας πρόσκαιρος εκλογικός μηχανισμός με ημε-
ρομηνία λήξεως. Φιλοδοξούμε να γίνει ένα μόνιμο 
βήμα παρέμβασης στα δημοτικά πράγματα που θα 
συσπειρώσει όλους τους ενεργούς πολίτες του 
δήμου μας, που ενδιαφέρονται για τα κοινά και δε 
αρκούνται σε μια ψήφο ανά πέντε χρόνια.

Θέλουμε να είμαστε παρόντες συνεχώς και 
ανεξάρτητα από τη θέση που θα δώσει η κάλπη 
στο συνδυασμό μας και να ελέγχουμε, να προ-
τείνουμε, να αντιδρούμε ή να συμπράττουμε, 
ανάλογα με τις πράξεις της εκάστοτε δημοτικής 
αρχής. 
•	 Και	 για	 να	 κλείσουμε	 τη	 συνέντευξη	 ας	
μιλήσουμε	λίγο	και	για	τον	άνθρωπο	Λεωνίδα	
Στεργιόπουλο,	 πως	 περνάτε	 τον	 ελεύθερο	
χρόνο	σας,	τι	χόμπι	έχετε;
Συνήθως διαβάζω, ανήκω, ξέρετε, σ τους 

οπαδούς του τυπωμένου χαρτιού. Το κακό είναι 
ότι τα βιβλία που θέλω να διαβάσω είναι πάντα 
περισσότερα από το χρόνο που διαθέτω. Μου 
αρέσει πολύ η φωτογραφία, σε σημείο που να 
ζηλεύω τους ‘τυχερούς’ φωτογράφους του ‘na-
tional geographic’. Φυσικά η ορεινή πεζοπορία 
(όπως δήλωσα ήδη). Από τις ‘σπιτικές εργασίες’ 
μου αρέσει το μαγείρεμα και αναζητώ πάντα νέες 
συνταγές και υλικά, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτε-
ρα τη γυναίκα μου, όπως καταλαβαίνετε. Πάνω 
από όλα όμως εκτιμώ την παρέα με φίλους, καλό 
κρασί και πολύ κουβέντα.
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Ο ιπτάμενοςΗ προεκλογική περίοδος του 2019 μόλις άνοιξε!!

Κοινωνικό ιατρείο 
αλληλεγγύης Κορίνθου

Ήταν η δεύτερη φορά που επισκέφτηκαν το 
ΜΚΙΕ οι 8 Γερμανοί γιατροί και το σοκ από αυτό 
που αντίκριζαν στην δεύτερη επίσκεψη τους 
ήταν τόσο έντονο που την συγκίνησή τους δύ-
σκολα μπορούσαν να την κρύψουν... 

 ‘’Γυρίζουν σοκαρισμένοι στην πατρίδα τους 
για πολλούς λόγους, αλλά κρατάνε και κάτι που 
τους εντυπωσίασε βαθιά και θετικά: «Αν οπου-
δήποτε αλλού εφαρμοζόταν τόσο άγρια λιτότη-
τα, η κοινωνία θα είχε ήδη καταρρεύσει», λέει 
ο Μπέρναρντ. «Εδώ βοηθάνε όλοι ο ένας τον 
άλλο, οι φίλοι, η οικογένεια, οι γείτονες. Και εί-
ναι απίστευτο, αλλά στα δίκτυα των κοινωνικών 
ιατρείων δουλεύουν εθελοντικά ακόμα κι άνερ-
γοι ή άνθρωποι που τους παίρνουν τα σπίτια. 
Είδαμε στην πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη»’’.

Από	ανάρτηση	του	Κοινωνικού	Ιατρείου	
Αλληλεγγύης	Κορίνθου	στο	Facebook

Ηχηρές 
εκπλήξεις από 
την Εν.ρ.Πα.� 
Η Ενωτική Ριζοσπαστική Παρά-
ταξη Βέλου-Βόχας ετοιμάζεται 
για εκπλήξεις! Από ό,τι μαθαί-
νουμε ηχηρά ονόματα από το 
χώρο του πολιτισμού και του 
αθλητισμού ετοιμάζονται να 
στελεχώσουν τις τάξεις της. 
Μάλιστα "σμπίρος" πολύ κοντά 
στην παράταξη μιλάει για προ-
σωπικότητες της αυτοδιοίκησης 
που έχουν ήδη συνταχθεί στις 
τάξεις της Εν.Ρ.Πα. Ο επικεφα-
λής κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος, 
έχει επαφές με ανθρώπους από 
όλες τις τοπικές κοινότητες και 
αντιμετωπίζεται πολύ θετικά. 
Οψόμεθα. Κυριακή κοντή γιορτή 
και ό,τι είναι να φανεί, θα φανεί! 

Δυνατά 
ονόματα κοντά 
στον αννίβα� 
Ο συνδυασμός του δημάρχου, 
του Αννίβα Παπακυριάκου, 
έχει αναμφισβήτητα το πλεο-
νέκτημα σ' αυτές τις εκλογές. 
Στελεχώνεται σταδιακά από 
δυνατές προσωπικότητες 
τόσο του Βέλου, όσο και 
του Βραχατίου αλλά και του 
Ζευγολατιού. 

Έτσι λοιπόν, και χωρίς να 
θέλουμε να μπούμε σε 
ονοματολογίες, μαθαίνουμε 
για επιχειρηματία από το 
Ζευγολατιό με μεγάλη αυτο-
διοικητική εμπειρία, ανήκοντα 
στην αντιπολίτευση μέχρι 
προσφάτως.

Επίσης, επιχειρηματία από το 
Βραχάτι, παλαιό αυτοδιοικη-
τικό και με σημαίνοντα ρόλο 
στην περιοχή της Βόχας τόσο 
στο πολιτιστικό όσο και στο 
αθλητικό πεδίο. 

Επίσης, μαθαίνουμε για 
πολλές επαφές με νέους αν-
θρώπους στο Βέλο, αλλά και 
με δυνατούς, έμπειρους και 
πάντα ετοιμοπόλεμους "ευπα-
τρίδες" της αυτοδιοίκησης!

Κορίνθιος δικηγόρος σε ομάδα που εκβίαζε 
επιχειρηματία και απαιτούσε 100.000 ευρώ�
 Ένας πρώην αστυνομικός, ένας δικηγόρος και τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν από 
την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. καθώς κατηγορούνται πως εκβίαζαν 
επιχειρηματία που επιθυμούσε να ανοίξει κλινική τεχνητού νεφρού στο Ναύπλιο. 
Σύμφωνα με τον επιχειρηματία η ομάδα των συλληφθέντων, η οποία αποτελούσε μέρος 
του παλαιού Δ.Σ. της εταιρείας,  τον πλησίασε και απαίτησε από τον ίδιο 100.000 ευρώ 
ώστε να παρέχει «ασφάλεια» στην επένδυση του. Η ομάδα των εκβιαστών πέραν των 
άλλων έταξε στον επιχειρηματία προστασία και ευνοϊκή μεταχείριση από την τοπική αυτο-
διοίκηση και την Περιφέρεια Πελοποννήσου!!!  Ο επιχειρηματίας ωστόσο επικοινώνησε με 
τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ που τους συνέλαβε την ώρα που έπαιρναν τα χρήματα. 
Σύμφωνα	με	καλά	πληροφορημένες	πηγές	ο	δικηγόρος	έχει	αναλάβει	κατά	το	παρελθόν	
υποθέσεις	του	δήμου	Βέλου-Βόχας	και	το	όνομά	του	έχει	απασχολήσει	πολλές	φορές	το	
δημοτικό	συμβούλιο!	

ανακοίνωση - Δήλωση 
του Νικήτα Μπαλή

Με αφορμή τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 
και σε συνδυασμό με τα όσα ακούγονται αναφορικά με 
πολιτικά πρόσωπα και ειδικά αιρετούς εκπροσώπους του 
εθνικού μας κοινοβουλίου, δηλώνω τα ακόλουθα.

Συγκεκριμένα, για τον βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ κ. 
Χρίστο Δήμα έχω να επισημάνω τα εξής, προς αποφυγή 
τυχόν παρερμηνειών και παρεξηγήσεων: 

Όσον αφορά τις ζυμώσεις, συζητήσεις και επαφές που 
ήδη γίνονται στη περιοχή της Βόχας και ιδιαίτερα στο Ζευ-
γολατιό, ο βουλευτής Χρίστος Δήμας δεν έχει καμία ανά-
μειξη. Τα όσα έχουν ακουστεί ή θα ακουστούν περί δήθεν 
εμπλοκής ή ανάμειξής του με σκοπό τη στήριξη κάποιου 
συγκεκριμένου υποψηφίου ουδεμία σχέση έχουν με την 
πραγματικότητα και το πρόσωπό του.

Με τιμή,
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΑΛΗΣ

(πρώην δημοτικός σύμβουλος δήμου Βέλου – Βόχας)

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

QUIZ
Όμοιος τον όμοιο 

κι η κοπριά 

στα λάχανα. 

EC    α.ε.

Κ
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γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr
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Η προεκλογική περίοδος του 2019 μόλις άνοιξε!!

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

ΛΥΣΗ 
ΣΤΑ τυφλά 
οικόπεδα 
δίνεί ο δΗμοΣ

Να μην κλείσει το ιΚα 
Το πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία 
του, να καταδικάσει την κατάργηση του υποκα-
ταστήματος ΙΚΑ Κιάτου και ζητά να ανακληθεί η 
απόφαση και να παραμείνει σε πλήρη λειτουρ-
γία για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων 
της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας όσο και 
γενικότερα των συμπολιτών μας. Άντε να δού-
με ποιος τους ακούει, διότι ο "σμπίρος μου" μου 
λέει  πώς εκείνοι που κλείνουν το Ι.Κ.Α. τάζουν 
πολυϊατρεία στα χωριά τους! Άντε να δούμε!

Επιτέλους διαβάσεις 
για τους μαθητές� 
Ομόφωνα αποφασίστηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο να 
υλοποιηθεί το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Ζευγολατίου για τη 
χωροθέτηση διαβάσεων στα σχολεία. Μάλιστα, σύμφωνα με το 
έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών «το Τμήμα μελετών και επι-
βλέψεων τεχνικών έργων για τα σχολεία του Ζευγολατιού, έχει ήδη 
συντάξει τα αντίστοιχα σχέδια για την χωροθέτηση διαβάσεων με την 
προβλεπόμενη κατακόρυφη σήμανση. Μετά την ολοκλήρωση των 
σχεδίων και για τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου, οι φάκελοι κανονι-
στικών αποφάσεων για κάθε σχολείο θα διαβιβαστούν στα αρμόδια 
όργανα του Δήμου μας». Επιτέλους! Επιτέλους μια δημοτική αρχή 
αποφάσισε να προστατεύσει τη ασφαλή διέλευση των μαθητών 
στους δρόμους από και προς τα σχολεία τους! Ο δήμαρχος μάλι-
στα δεσμεύτηκε πώς  «Η χωροθέτηση υπάρχει, θα ανατεθεί στις 
αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίησή της».

Λύση στα <<τυφλά 
οικόπεδα>> της Από-
φασης 1828/2008 
του ΣτΕ στα όρια 
του Δήμου Βέλου 
Βόχας έρχεται να 
δώσει η πρωτοβου-
λία του Δημάρχου κ. 
Αννίβα Παπακυριά-
κου για την έναρξη 
των διαδικασιών 

της εφαρμογής του άρθρου 35 του Νόμου 
3937/2011, το οποίο αναφέρεται στην <<Κύ-
ρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικι-
σμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτο-
μικού σχεδίου>>.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βέλου Βόχας εκπο-
νεί μελέτες κύρωσης κοινοχρήστων χώρων 
σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2000 κα-
τοίκους οριοθετημένους κατά τις διατάξεις 
του από 24-4-85 Π.Δ (ΦΕΚ 181Δ΄) με σκο-
πό την καταγραφή και την επικύρωση όλων 
των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των 
<<εδαφικών τμημάτων ακινήτων που έχουν 
τεθεί σε κοινή χρήση με πράξεις παραχώρη-
σης από το έτος 1985 έως σήμερα>>.

Η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 
Νοέμβριο του 2013 με σχετικές ανακοινώ-
σεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για 
τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχεί-
ων από τους δημότες, τα οποία αποτυπώνο-
νται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ή 
ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας και 
ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάση 
της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον δεν 
υπάρξουν σχετικές ενστάσεις οι παραπάνω 
μελέτες προβλέπεται να ολοκληρωθούν από 
το Δήμο μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2014.

Τέλος η επικύρωση του παραπάνω δικτύ-
ου των κοινοχρήστων χώρων θα γίνει με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης η οποία θα δημοσι-
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στη Σχολική μας Κοινότητα 
(Δημοτικό και Νηπιαγωγείο 
Βοχαϊκού Κορινθίας) η 
καθαρίστρια, που 
εργάζεται με σύμβαση 
έργου, είναι ΑΠΛΗΡΩ-
ΤΗ(όπως και όλες οι κα-
θαρίστριες με σύμβαση 
έργου σε όλα τα σχολεία 
της Ελλάδας). Τούτο καθί-
σταται παντελώς απαράδε-
χτο και οφείλεται στην ασυ-
νέπεια των αρμοδίων Υπουργών.

Η σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ της 
καθαρίστριας και της Σχολικής Επιτροπής από 
τις 16-09-2013 και προβλέπει την καταβολή 
της αποζημίωσης σε 10 ισόποσες δόσεις.

Στις 1-10-2013  δημοσιεύτηκε η υπ' 
αριθμ'  139696/Δ4 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας με την οποία ορίζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως 
συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των 
Σχολικών Επιτροπών.  Η απόφαση δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ.2543 /τ. Β΄/10-10-2013.

Μετά δύο μήνες κωλυσιεργίας, εκδόθηκε η 
υπ' αριθμ' 185745/ΙΒ/04-12-2013   απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας με την οποία χρηματοδοτεί-
ται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για κάλυψη της δαπάνης του 
προγράμματος σχολικών καθαριστριών.

Δεν τελειώνει εδώ ο εμπαιγμός.  Απαιτούνται 
επιπλέον:

1. Κοινή Υπουργική Απόφαση για να γίνει 
υλοποίηση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
και

2. Προγραμματική Σύμβαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ με τις επιμέρους Σχολικές Επιτροπές για την 

υλοποίηση του έργου. Συμπέρασμα:
Οι καθαρίστριες, πολλές από 

τις οποίες είναι μακροχρό-
νια άνεργες και με μοναδι-
κή πηγή εισοδήματος την 
αναμενόμενη πληρω-
μή, έκαναν     ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΑ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ!
ΕΙΧΑΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΥ-

ΤΥΧΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣ-

ΜΑ!!!!!!!!!!!!!!!
Δεν τους δίνει κανείς συγκεκριμένη 

απάντηση για το πότε θα πληρωθούν.
 Μετά τα ανωτέρω: Εκφράζουμε την οργή μας 

για τον εμπαιγμό της Κυβέρνησης απέναντι στις 
Καθαρίστριες και στο σύνολο των παραγόντων 
της Σχολικής Κοινότητας. 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο «ΑΡΜΟΔΙΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΟΣ ότι 
τα σχολεία ανοίγουν στις 1 Σεπτεμβρίου;

Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ καταβολή των δεδου-
λευμένων και την τακτική μηνιαία πληρωμή από 
τώρα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος - Μπάρτζης Ασημάκης

ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Από ό,τι γνωρίζουμε οι 
καθαρίστριες σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία του 
δήμου μας παραμένουν απλήρωτες. Μακάρι όλοι οι 
σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να έδειχναν την 
ίδια ευαισθησία με αυτόν του Βοχαϊκού και να προ-
ασπίζονταν τα δικαιώματα των γυναικών εκείνων 
που φροντίζουν και μοχθούν καθημερινά να είναι 
καθαροί οι χώροι των σχολείων στα οποία φοιτούν 
τα παιδιά μας!

απλήρωτες οι καθαρίστριες
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου Βοχαϊκού 

Κορινθίας,  απευθυνόμενος προς κάθε «αρμόδιο», καταγγέλει: 
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

«Τιμή σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την 
Πατρίδα, παράδειγμα για εμάς που ζούμε σήμερα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ χάρη στους αγώνες και τις θυσίες 
εκείνων»

Την 25η Μαρτίου 1821, που εορτάζει η Ανατολική 
Ορθόδοξος Εκκλησία τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
Γερμανός στα Καλάβρυτα στη μονή της Μεγίστης 
Λαύρας, με το σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ» 
ύψωσε το τιμημένο λάβαρο της εθνικής εξεγέρσεως 
των Ελλήνων. Σε κάθε γωνιά της υπόδουλης και 
πολύπαθης μέχρι τότε Πατρίδος μας η κινητοποίηση 
υπήρξε άμεση, ταχύτατη και μαζική.

Ο καταπιεσμένος από το Τουρκικό ζυγό Έλληνας 
ραγιάς ύψωνε αγέρωχα το κεφάλι του απέναντι στον 
Τούρκο δυνάστη και κατακτητή. Όλοι οι Έλληνες μια 
γροθιά ξεσηκώθηκαν και πολέμησαν για το ύψιστο 
ιδανικό, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Το 1821, στη Βόχα με κέντρο το Τρανό Ζευγολατειό, 
αναδείχτηκαν δύο κορυφαίες στρατιωτικές φυσι-
ογνωμίες, οι οποίοι με τη δράση τους συνέβαλαν 
στην οργάνωση και την προώθηση της Επαναστά-
σεως στην περιοχή μας. Αυτοί ήταν οι οπλαρχη-
γοί Βουδούρης Αθανάσιος και παπα-Θανάσης 
Πιτσούνης (ΠαπαΠιτζούνης). Υπήρξαν βεβαίως 
και άλλοι βοχαϊτες αγωνιστές που πολέμησαν ή 
θυσιάστηκαν βοηθώντας στον Αγώνα του 1821 για 
την απελευθέρωση της Ελλάδος.

Οπλαρχηγός Αθανάσιος Βουδούρης
Οι Βουδουραίοι υπήρξαν μία πλούσια ελληνική 

οικογένεια με καταγωγή από τη Γαράντζα της 
Μεσσηνίας. Αντιστάθηκαν ηρωικά κατά των 
Ενετών, όταν αυτοί κατέλαβαν την Πελοπόννησο 
με επικεφαλής τον Μοροζίνη. Όταν το 1715 εκδιώ-
χθηκαν οι Βενετοί από τους Οθωμανούς Τούρκους, 
οι Βουδουραίοι αντιστάθηκαν και εναντίον των 
Τούρκων.

Πέντε αδελφοί, μέλη της οικογένειας, αναγκάστη-
καν να εκπατριστούν επί Ενετοκρατίας. Ο ένας από 
αυτούς, ο Γεώργιος, σκοτώθηκε κατά τη δεύτερη 
κατάληψη της Πελοποννήσου από τους Τούρκους 

(1795). Άλλος Γεώργιος πήρε μέρος στα Ορλοφικά 
(1770), ενώ οι αδελφοί του Δημήτριος, Αθανάσι-
ος, Νικόλαος και Παναγιώτης πολέμησαν κατά την 
Επανάσταση του 1821.Το μεγαλύτερο κομμάτι της 
οικογένειας φονεύθηκε. Τα υπόλοιπα εναπομείνα-
ντα μέλη διεσκορπίσθηκαν, καταφεύγοντας μετά τα 
Ορλοφικά στην Ύδρα, την Τσούρτσα της Ολυμπίας, 
την Χαλκίδα και την Κορινθία. Παρά τον χωρισμό 
τους οι Βουδουραίοι διατήρησαν τους συγγενικούς 
δεσμούς που τους συνέδεαν.

Ένα από τα κυριότερα μέλη της οικογένειας, όπως 
αυτή μας παρουσιάζεται από την εποχή της Επανα-
στάσεως του Ορλόφ, είναι ο οπλαρχηγός Αθανάσιος 
Βουδούρης, ο οποίος έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 
που οδήγησαν στη καταστροφή του Δράμαλη πασά, 
παρευρέθηκε στη πολιορκία της Ακροκορίνθου και 
συμμετείχε σε διάφορες άλλες μάχες. Έπεσε μαχό-
μενος υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Πασσά – 
Λιμάνι (Πειραιάς) το 1826.

Οπλαρχηγός Καπετάν Παπα-Θανάσης 
Πιτσούνης (ΠαπαΠιτζούνης)

Γεννήθηκε στο Τρανό Ζευγολατειό της Βόχας το 
1779 και πέθανε το 1844. Ήταν υιός του Γεωργίου 
Πιτσούνη και είχε αδελφούς, τους Αναγνώστη ή 

Νίκο, Μιχάλη, Μητρολένη 
και Δημήτριο Πιτσούνη. 
Σπούδασε στη Σμύρνη και 
στην Κωνσταντινούπολη. 
Υπήρξε μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας (αρ. 449 δια Δ. 
Παμπούκη γρ. 100, χρονών 
40), όπως αναφέρεται και 
στον κατάλογο των «σημα-
ντικών» των αρχείων του Π. 
Σέκερη. Ήταν δεινός καβα-
λάρης και ατρόμητος πολεμι-
στής. Αναδείχτηκε σε ηγετική 
στρατιωτική φυσιογνωμία 
του Τρανού Ζευγολατειού και 
της Βόχας.

 Κατά την Επανάσταση 
του 1821 διετέλεσε Αρχηγός 
των ενόπλων αγωνιστών 
της Βόχας, πολεμώντας 
στο πλευρό του Νικηταρά και του Κολοκοτρώ-
νη, όπου και διακρίθηκε ιδιαίτερα. Στις αρχές του 
1821 συμμετείχε στις συσκέψεις που έγιναν στο 
μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου στο Φενεό για την 
καλύτερη οργάνωση της επανάστασης μαζί με τους 
παπα-Νίκα (αρχηγός της Καστανιάς) και καπε-
τάν Γ. Δανόπουλο (αρχηγό της Νεμέας). Εκεί είχε 
συσταθεί και το αρχηγείο της Φιλικής Εταιρείας 
υπό τον ηγούμενο Ναθαναήλ, με τη συνδρομή των 
ηγουμένων Δανιήλ Παμπούκη (Παναγία του Βράχου 
Νεμέας) και Αμβροσίου Σιναϊτη (Ταξιάρχες).

Στις 22 Μαρτίου 1821 οι Τούρκοι κλείστηκαν στο 
κάστρο της Ακροκορίνθου για ασφάλεια, έχοντας 
μαζί τους και ομήρους. Οι Έλληνες κατέλαβαν τα 
υψώματα γύρω από το κάστρο, με τους Σοφικίτες 
να πιάνουν το Πεντεσκούφι και τον παπαΠιτζούνη, 
επικεφαλής 100 βοχαϊτών ενόπλων, την Στιμάγκα. 
Οι Βοχαϊτες με τον ίδιο αρχηγό συμμετείχαν και στη 
δεύτερη πολιορκία της ΑκροΚορίνθου. Ακόμη πολέ-
μησαν και στα Δερβενάκια (26/28 Ιουλίου 1822), στο 
Βασιλικό (28 Αυγούστου 1822) κ.α.

Συνεχίζεται στο επόμενο

ΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1821

25η Μαρτίου 1821 – 25η Μαρτίου 2014
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ»

 ■ Σημαία των Σπετσών με σύμβολα της Φιλικής 
Εταιρείας και την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η 
ΘΑΝΑΤΟΣ. Διαστ.: 1,73Χ2,35 μ.

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ

Ιστορικός, Αρχειονόµος 
– Βιβλιοθηκονόµος, 

υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Πρόεδρος της 

Κίνησης Ενεργών 
Πολιτών Ζευγολατιού 

"Κοινωνία"
τηλ.: 6945 832.094

email: Korinthios13@
yahoo.gr

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
άπόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

«Ελληνοχώρι» 
(παλαιά ονομασία Λιμοχώρι) 

 ■ Aφιερώνεται στους κατοίκους του Ελληνοχωρίου και ιδιαίτερα στον εκλεκτό 
συμπολίτη κ. Πέτρο Τσιούγκο χάρη στη προτροπή και τη βοήθεια του οποίου 
στάθηκε εφικτή η ολοκλήρωση και η δημοσίευση του παρόντος ιστορικού άρθρου

Μέρος  Δ΄
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & 
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
• Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης: Ο Ιερός Ναός είναι ρυθμού μονόκλιτης βα-

σιλικής. Τα θυρανοίξιά του (εγκαίνια)  έγιναν την 11η Μαϊου 1972. Η δαπάνη 
της κατασκευής έγινε με εκούσια χρηματική εισφορά όλων των κατοίκων του 
χωριού. Ο Ιερός Ναός παρουσιάζει πλούσια αγιογράφηση και οι κάτοικοι του 
χωριού τον διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Βρίσκεται πλησίον της κεντρικής 
πλατείας του χωριού. Ο πρώτος ενοριακός ναός ήταν στο κοιμητήριο του χω-
ριού, ο οποίος κατεδαφίστηκε επειδή ήταν ετοιμόρροπος. Εφημέριος είναι ο 
ιερέας Μαρνέζης Μιχαήλ.

• Αρχαίο Κτίριο – Παλαιά Εκκλησία : Νότια του χωριού στους πρόποδες του υψώ-
ματος Μπαρδούνια, βρίσκεται ένα κατεστραμμένο αρχαίο κτίριο. Πάνω σε αυτό 
κάποτε θεμελιώθηκε μια εκκλησία και κτίστηκε ένα κελί. Η εκκλησία αυτή κα-
ταστράφηκε από τους Τούρκους, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι οι 
ιερείς του ναού σφαγιάστηκαν. Παραπλεύρως και βόρεια της εκκλησίας υπήρ-
χε ένας θολωτός χώρος κάτω από την επιφάνεια της γης με χαρακτηριστικά 
δωματίου, το οποίο έχει τώρα σκεπαστεί και που πρέπει να χρησιμοποιούνταν 
ως Κρυφό Σχολείο.

• Θέση «Λειβαδιά» : Περιοχή αρχαιολογικού πλούτου, στην οποία βρέθηκε μαρ-
μάρινο άγαλμα του Βάκχου ή Διονύσου (θεού του κρασιού), σε θέση ανάπαυ-
σης. Το κεφάλι το ακουμπά πάνω σε ένα μεγάλο δοχείο, ενώ το δεξί του χέρι 
σε μικρό δοχείο σα να κερνάει κρασί. Το άγαλμα αυτό παραδόθηκε από τον 
Παναγιώτη Δ. Τρίμη, ιδιοκτήτη της γης που βρέθηκε, στον υπεύθυνο αρχαιο-
λόγο του Μουσείου Σικυώνας. Στις 12 Οκτωβρίου 1988 το Μουσείο Σικυώνας 
παραβιάστηκε και το άγαλμα κλάπηκε.  Στην ίδια περιοχή είχε βρεθεί κι ένα 
κιονόκρανο Ιωνικού ρυθμού, γεγονός που συνηγορεί ότι ίσως εδώ βρισκόταν 
το ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Βρέθηκαν ακόμα και λείψανα του 
αρχαίου ναού, καθώς επίσης και δύο μεγάλα πιθάρια χωρητικότητας άνω των 
500 οκάδων και μια μολυβένια ή χάλκινη πλάκα, γραμμένη από τη μια πλευρά, 
βάρους πάνω από 150 οκάδες.

 Στην ευρύτερη περιοχή, όπου πιθανολογείται η ύπαρξη της αρχαίας πόλης της 
Επιείκειας, έχουν βρεθεί θεμέλια κτιρίων και μικρά πήλινα αγγεία, μερικά από 
αυτά διακοσμημένα με αγγειογραφίες. Βρέθηκαν ακόμη τάφοι από πωρόλιθο, 
επιμελώς λαξευμένοι.

• Θέση «Παλιάμπελα» : Σύμφωνα με τα όσα μαρτυρεί ο Πέτρος Τσιούγκος, το 
1952 βρέθηκαν τρείς τάφοι. Οι δύο ήταν αεροστεγώς κλεισμένοι και βρέθηκαν 
άδειοι. Στον άλλο τάφο βρέθηκε ο σκελετός νεαρού άνδρα 25 – 30 ετών, με 
ύψος γύρω στα 2μ.
Να σημειωθεί και να τονισθεί ιδιαίτερα ότι ενώ η περιοχή του Ελληνοχωρίου, 

όπως και η ευρύτερη περιοχή, καταμαρτυρεί πληθώρα αρχαιολογικών ευρημά-
των, δεν έχει δυστυχώς καταστεί μέχρι σήμερα εφικτή κάποια συστηματική ανα-
σκαφική έρευνα, έτσι ώστε να έλθει στο φώς ένα αξιόλογο κομμάτι της τοπικής 
πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς μας από τη μία, και από την άλλη να απο-
δειχθεί τελικά τι είναι μύθος και τι είναι αλήθεια.

Βιβλιογραφία
- Πέτρος Τσιούγκος, «Αρχαία και Νέα Ιστορία του χωριού μου», Ελληνοχώρι Κορινθίας, 

εκδ. 2000.
- Ιωάννης Ε. Πέππας, «Μεσαιωνικές σελίδες της Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αττι-

κής», Αθήνα 1990.
- Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου 13ος – 18ος 

αιώνας», Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1985.
- Pouqueville, 1827: Ταξίδι στην Ελλάδα.
- Αντώνιος Μηλιαράκης, «Γεωγραφία Πολιτική, Νέα και Αρχαία του Νομού Αργολίδος και 

Κορινθίας».
- Μιχαήλ Χουλιαράκης, «Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 

1821 – 1971, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήναι 1974 – 1976.
- Ιάκωβος Ρ. Ραγκαβής, τόμος Β΄ (Πελοπόννησος): Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγρα-

φική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος.
- Νουχάκης, 1901 : Ελληνική Χωρογραφία, Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική Πληθυσμού 

και αποστάσεων.
- Ξενοφώντος, «Ελληνικά».
- Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, «Στράβων», Γεωγραφικά (Βιβλίο όγδοο – Πελοπόννησος), 

εκδ. Κάκτος.
- Νικ. Δ. Ππαχατζή, «Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Κορινθιακά – Λακωνικά», εκδοτική 

Αθηνών, 2004.
- Στεφάνου Βυζαντίου, «Εθνικά, Μέγα Γεωγραφικόν Λεξικόν Αρχαίων Πόλεων, Τόπων και 

Εθνών», εκδ. Ηλιοδρόμιον, 2004.
- Σωτήρης Εμμ. Κοκκωνάκης, «Περιήγησις & Ιστορία Κορινθίας», εκδ. Ισθμιον 2011.
- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε, 1958), ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός θησαυρός Ελληνικής 

ιστορίας και πολιτισμού.

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ, 
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος, υποψήφιος ∆ιδάκτωρ 
Πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "Κοινωνία" 

τηλ.: 6945 832.094 email: Korinthios13@yahoo.gr      ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για τη ΓίορΤΗ 
ΤΗΣ Γυναίκας
Από το 1910 έχει καθιερωθεί η 8η Μαρτίου ως ημέρα μνήμης μιας 

επανάστασης που συμπαρέσυρε όλες τις γυναίκες της γης. Της 
επανάστασης της 8ης  Μαρτίου του 1859, που έκαναν το κίνημα 

οι εργάτριες της Ν. Υόρκης, κι έβαψαν με αίμα τους δρόμους, διεκδι-
κώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

Πολλές φορές σκύβω μέσα στη ψυχή μου και προσπαθώ να ξεχάσω 
τις επετείους αυτές. Σήμερα η γυναίκα γιορτάζει κάθε μέρα, όπως και 
ο άνδρας.

Η γυναίκα στο σπίτι νοικοκυρά,μητέρα, σύντροφος στη δουλειά έξω, 
αγωνίζεται όπως και ο άνδρας. Και οι δυο μαζί είναι σημαντικοί  στην 
οικογένεια στη κοινωνία στη ζωή. Έτσι προσπαθώ να ξεχάσω αυτές τις 
επετείους που μου φέρνουν μελαγχολία. Σημασία έχει και οι άνδρες 
και οι γυναίκες να μείνουμε άνθρωποι. Δεν βλέπω τίποτε το άσχημο 
στον άντρα μου.

Ας  δούμε λοιπόν οι γυναίκες  τον σύντροφό μας, τον αδελφό μας με 
το μάτι του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Να προσπαθήσουμε οι γυ-
ναίκες να δούμε τις σχέσεις μας με τον άνδρα πιο τρυφερά και με πολύ 
αγάπη, ξεχνώντας αυτή την ματαιοδοξία του φύλου μας.

Όταν θέλουμε  γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι 8 του Μάρτη. 
Όταν θέλουμε γιορτάζουμε  καθημερινά  για γυναίκες- συντρόφους- 
αδελφούς- φίλους. Και είναι αυτό απλά η ισότητα.

Γιατί άνδρας και γυναίκα ενώνονται όχι μόνο για αναπαραγωγή, 
ενώνονται και για πολλά άλλα πράγματα κοινά τους. Και οι δυο μαζί 
αλληλοβοηθούνται με αγάπη με κατανόηση συνύπαρξης. Αγωνίζονται 
μαζί για τις ηθικές αξίες. Η γυναίκα είναι η σύντροφος, ο άνδρας είναι ο 
σύντροφος και οι δυο μαζί δίνουν πολλά στη κοινωνία στη ζωή.

Είναι στο χέρι των γυναικών Μανάδων, να μεγαλώσουν τους  υιούς  
τους και να εμπλουτίσουν τις ζωές τους, με τις ηθικές αξίες της ζωής 
και τη θεμελιώδη αρχή της  Δημοκρατίας, που είναι οι ίσες δυνατότητες 
ανδρών και γυναικών, χωρίς προκαταλήψεις για τη διαφορά του χρώ-
ματος και του φύλου.

Και τότε θα εξαφανισθούν από την κοινωνία τελείως οι διαφορές  
τόσο στην επαγγελματική  απασχόληση, όσο και στην κοινωνική πα-
ρουσία της γυναίκας, που παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα 
υπολείμματα ανθρώπων που πιστεύουν 

Σ’ αυτές τις διαφορές.
Η Γυναικεία αξία έχει λάμψη και λάμπει, γι’ αυτό την φοβούνται οι 

……ισχυροί μη τυχόν και χάσουν τα ηνία από τα χέρια τους.
Οι ίσες δυνατότητες  ανδρών και γυναικών σήμερα είναι μια θεμελι-

ώδης αρχή της Δημοκρατίας…… 
Ελένη Λιμιάτη
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12 πολιτών
ΓνώμηΥγεία-απόψεις

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

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑσΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

σΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟσΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η έννοια του πόνου

Ο πόνος της γέννας είναι αυτό 
που πλανιέται στη σκέψη κάθε 
εγκύου γυναίκας. Ο φόβος για 

τον πόνο του τοκετού, ή η άγνοια, ή 
ακόμα χειρότερα, η ημιμάθεια, κά-
νουν τη γυναίκα να είναι σφιγμένη, 
παγιδευμένη σε αρνητικές σκέψεις, 
πολλές φορές ακόμα και πανικοβλη-
μένη. Τα συναισθήματα αυτά, έχουν 
ως αποτέλεσμα, να σφίγγουν τους 
μύες του σώματος, κατά συνέπεια 
και το περίνεο και τον τράχηλο της 
μήτρας. Η μήτρα για να καταφέρει να 
ανοίξει έναν σφιγμένο τράχηλο, ανα-
γκάζεται να κάνει πιο δυνατές συ-
σπάσεις, και έτσι οι πόνοι καταντούν 
ανυπόφοροι. Ο φόβος δηλαδή, έχει 
ως αποτέλεσμα να αυξάνει τον πόνο 
του τοκετού. Όσο πιο μεγάλος είναι 
ο φόβος, τόσο αυξάνει ο πόνος και 
όσο αυξάνει ο πόνος, τόσο ο φόβος 
μετατρέπεται σε πανικό, και η γυναί-
κα μπλέκει σ’ ένα φαύλο κύκλο, με 
άσχημες συνέπειες για την έκβαση 
του τοκετού.

Η αντίληψη του πόνου είναι υπο-
κειμενική για την κάθε γυναίκα και 
σχετίζεται με κοινωνικούς και ψυ-
χολογικούς παράγοντες, όπως η 
προσωπικότητα, η αυτοπεποίθηση, 
η προσαρμοστικότητα, η κουλτούρα, 
ο πολιτισμός, το μορφωτικό επίπεδο, 
η συμπεριφορά των επαγγελματιών 
υγείας και η ενθάρρυνση που της 
προσφέρουν, η προετοιμασία της 
γυναίκας.

Στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, 
η έγκυος έρχεται για πρώτη φορά 
σ’ επαφή με την αίθουσα τοκετών 
την ώρα της γέννας, ανενημέρωτη, 
φοβισμένη, και παραπληροφορημέ-
νη. Έρχεται απότομα αντιμέτωπη με 

την πραγματικότητα του τοκετού, 
ψυχρά, παθητικά χωρίς γνώσεις και 
περιθώρια επιλογής. Εξαρτάται από 
τις επιλογές του γιατρού και της κλι-
νικής που θα γεννήσει.

Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά πόσο 
σημαντική, πολύτιμη και αναγκαία 
είναι η προετοιμασία της εγκύου. 
Μια καλά προετοιμασμένη γυναίκα, 
που έχει μάθει πώς να χαλαρώνει 
το σώμα της, τους μύες της, πώς να 
αναπνέει, (γιατί η σωστή αναπνοή 
βοηθάει στη χαλάρωση), και με έναν 
ειδικευμένο και ευαισθητοποιημέ-
νο επαγγελματία δίπλα της την ώρα 
εκείνη, (συνήθως τη μαία), περνάει 
τους πόνους του τοκετού σχεδόν 
ανώδυνα και έχει έναν φυσικό τοκε-
τό, χωρίς καμία επιπλοκή.

Αυτή ακριβώς η μελέτη γύρω από 
τον πόνο του τοκετού, οδήγησε τους 
επαγγελματίες υγείας, (μαίες, μαι-
ευτήρες, ψυχολόγους κλπ ) στη δη-
μιουργία του προγράμματος «ΑΝΩ-

ΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ». Ο όρος αυτός 
βέβαια, δεν ανταποκρίνεται πλήρως 
στη φιλοσοφία της μεθόδου, γιατί 
δεν πρόκειται για έναν τοκετό χωρίς 
πόνο, αλλά έναν τοκετό χωρίς φόβο.

Τα μαθήματα βασίζονται στην ψυ-
χοπροφυλακτική μέθοδο και ο ρό-
λος τους είναι η προσφορά και με-
τάδοση γνώσης στη γυναίκα, γύρω 
από τη λειτουργία της μήτρας κατά 
την εγκυμοσύνη και κυρίως κατά 
την ώρα του τοκετού, και στην εκμά-
θηση τεχνικών, που να βοηθήσουν 
τη μήτρα στο έργο της και όχι να τη 
μπλοκάρουν. Επίσης αφιερώνονται 
δύο τρίωρες συναντήσεις στο τερά-
στιο και σημαντικότατο κεφάλαιο του 
Μητρικού Θηλασμού, καθώς και στη 
φροντίδα του νεογέννητου στο σπίτι.

Ψυχοπροφυλακτική 
μέθοδος

Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε στη 
Ρωσία από τον Pr. Nikolaυev και 

εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Γαλλία, 
τη δεκαετία του 50 από τον Lamaze. 
Αργότερα εμπλουτίστηκε από τον 
σπουδαίο Γάλλο μαιευτήρα Λεμπου-
αγιέ και στη συνέχεια ο μαιευτήρας 
Μισέλ Οντάν με τις μαίες που συ-
νεργαζόταν, στο Πιτιβιέ της Γαλλίας, 
προσέφεραν στις γυναίκες τον από-
λυτα «φυσικό τοκετό», η φιλοσοφία 
του οποίου εξαπλώθηκε σε όλα τα 
σύγχρονα μαιευτήρια. 

Η μέθοδος Lamaze, είναι η πλέον 
προσιτή στις έγκυες, και εφαρμό-
ζεται με επιτυχία σε όλο τον ανε-
πτυγμένο κόσμο. Περιλαμβάνει μια 
σειρά μαθημάτων θεωρητικών και 
πρακτικών, που εφαρμόζονται από 
εκπαιδευμένες μαίες. ¨Έχει στόχο 
να απομακρύνει απ’ τη γυναίκα, τους 
φόβους τις αγωνίες τις φαντασιώσεις 
της

Τα μαθήματα ξεκινούν συνήθως 
στον 6ο μήνα της κύησης και προ-
σφέρουν στην έγκυο όλες τις απαι-
τούμενες γνώσεις για να μπορέσει 
να έχει συνειδητό ρόλο στον τοκετό 
της. Η έγκυος προετοιμάζεται για τη 
μητρότητα μαθαίνοντας να συνειδη-
τοποιεί τις δυνατότητές της, απαλ-
λάσσεται από φοβίες, παραμερίζει 
μύθους και ταμπού, και κάνει το 
θαύμα της γέννησης την πιο ευλογη-
μένη εμπειρία ζωής.

Στο Νοσοκομείο Κορίνθου λει-
τουργεί εδώ και μήνες, αίθουσα 
προετοιμασίας εγκύων, όπου πραγ-
ματοποιούνται δωρεάν μαθήματα 
προς τα ζευγάρια.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλα 
τα ζευγάρια, ανεξάρτητα από το πού 
και το πώς θα γεννήσουν. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6979841242.

*Η κ. Ελένη Πολυδώρου είναι Μαία, 
ειδικευμένη στην Ψυχοπροφυλακτική 

και σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού

ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ n

Γράφει η  Ελένη Πολυδώρου*

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

Εβδομάδα Ενημερωτικών Συναντήσεων 
στους Παιδικούς Σταθμούς 

του Δήμου βέλου βόχας
 

 Από το Ν.Π.Δ.Δ "Ανέλιξη" του Δήμου Βέλου Βόχας αναφέρεται ότι:
"Ενημερώνουμε τους γονείς των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν 

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας ότι θα πραγματοποιηθούν 
ενημερωτικές συναντήσεις με την ψυχολόγο Ελεονώρα Βέργου και με 
θέμα: «Ανάγκες και δυσκολίες παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο ρόλος 
των γονέων». Το πρόγραμμα των συναντήσεων αναλυτικά:

Παιδικός Σταθμός Ζευγολατιού:
10 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.30-16.00

Παιδικός Σταθμός Βραχατίου:
11 Μαρτίου2014 και ώρα 14.30 – 16.00

Παιδικός Σταθμός Βέλου:
14 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.30 – 16.00
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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

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:  27410-53500

ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail:  crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

Μυοψίες

n

Γράφει ο  
Δρ.Ταλιαντζής 
Σέργιος PhD, 
FEBO, MSc*

Μυοψίες είναι ο κλινικός όρος για τα «μυ-
γάκια» ή «καπνούς» που πολλοί ασθε-
νείς παραπονιούνται ότι βλέπουν, κυρί-

ως την ημέρα ή σε λευκό φόντο. Οι οπτικές αυτές 
αισθήσεις οφείλονται τις περισσότερες φορές στη 
συμπεριφορά του  υαλώδους σώματος.

Το υαλοειδές σώμα είναι ένας οπτικά διάφα-
νος ιστός που βρίσκεται και πληρώνει το οπίσθιο 
ημιμόριο του οφθαλμού. Είναι μία αραιή γέλη 
που αποτελείται κυρίως από νερό σε ποσοστό 
98-99,7%, ίνες κολλαγόνου και υαλουρονικού 
οξέος. Το υαλοειδές προσφύεται στην εσωτερική 
επιφάνεια του νευρικού ιστού του οφθαλμού, τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα. 

Τα «μυγάκια» οφείλονται, τις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, σε δομικές αλλαγές του υαλοειδούς, 
που σε μερικά σημεία υγροποιείται και σε άλλα 
συμπυκνώνεται. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 
συναίρεση του υαλοειδούς. Οι σχηματισμοί αυτοί 

αιωρούνται μέσα 
στην υαλοειδική 
γέλη, ακολουθούν 
την κίνηση των 
ματιών και υπόκει-
νται στις δυνάμεις 
τις φυσικής όπως 
την βαρύτητα, την 
αδράνεια στην κί-

νηση, τις φυγόκεντρες και κεντρομόλες δυνάμεις 
που ασκούνται πάνω στα σώματα. Όταν τα μυγά-
κια (floaters) περνούν μπροστά από τον άξονα 
της όρασης και ρίχνουν τη σκιά τους στο σημείο 
προσήλωσης, τότε γίνονται αντιληπτά από τον 
ασθενή. 

Η συναίρεση του υαλοειδούς 
οφείλεται εν μέρη στην διαδικασία 
της φυσιολογικής γήρανσης του 
ιστού και είναι συχνή στην ηλικιω-
μένο πληθυσμό. Εμφανίζεται όμως 
και σε πιο νεαρές ηλικίες ιδίως σε 
μύωπες, σε ασθενείς που πάσχουν 
από σακχαρώδη διαβήτη, σε πε-
ριπτώσεις ενδοφθάλμιων φλεγ-
μονών και μετά από οφθαλμικούς 
τραυματισμούς. ΟΙ μυοψίες εμφα-
νίζονται σε περιπτώσεις ρωγμών 
και αποκόλλησης του αμφιβλη-
στροειδή χιτώνα. 

Συνεπώς η ύπαρξη μυοψιών μπορεί να οφεί-
λεται σε φυσιολογικές μεταβολές του υαλοειδι-
κού ιστού αλλά μπορεί και να είναι συμπτώματα 
που οφείλονται σε σοβαρές οφθαλμολογικές πα-
θήσεις και χρήζουν αντιμετώπισης. 

Οι ασθενείς που αντιλαμβάνονται τις ύπαρ-
ξη μυοψιών στο οπτικό τους πεδίο οφείλουν να 
επισκέπτονται τον οφθαλμίατρο και να υποβάλ-
λονται σε εξέταση του βυθού (βυθοσκόπηση) σε 
σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη των 
συμπτωμάτων. Η εξέταση αυτή είναι σημαντική 
για τον εντοπισμό της γενεσιουργού αιτίας των 
μυοψιών και τελικώς της σωστής διάγνωσης.

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α΄ Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλµολογικής Εταιρείας Master στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Δρ. ΣΕΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ M.D, PhD, FEBO, MSc

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ./FAX:  213-0229511
Ραντεβού: 6981-502072
Επείγοντα: 6947-725814
e-mail:  sergiotali@hotmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 16:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 14:00
 16:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00 - 20:00

Σπύρου Κοκκώνη 12, Ζευγολατιό Κορινθίας

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕνΤΡΟ ΒΟΧΑσ
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Τ ου πήρε και τις κιλότες ο 
Μιτσελ  του Μογιες και εί-
ναι σίγουρα η ταφόπλακα 

του ο Ισπανός!  Ο Ολυμπιακός 
έκανε το καλύτερό του παιχνίδι!!!

 Ο Ολυμπιακός την  σκόρπισε  
τη Μάντσεστερ, μπορούσε να πάει 
για το 3-0. Μία Μάντσεστερ που 
την είδα από κοντά, ήταν σα να 
μην ξέρουν μπάλα! Άτεχνοι, ένα 

Ντομίνγκες ολόκλη-
ρη Μάντσεστερ δεν 
είχε!

Να πάρουμε όμως 
τα πράγματα από 
την αρχή. Εκπληκτι-
κά στημένος στο γή-
πεδο ο Ολυμπιακός. 
Τακτική, τρέξιμο, 
δύναμη, ταχύτητα, 
τους πνίξανε. Με 
τον Εντιγκά σωστά 
αντί  τον Σάμαρη… 

Ελαφρύς παίκτης, τρέξιμο πολύ, 
πάσες σωστές, όχι λάθη, ευελιξία. 
Καταπληκτικός ήταν στην άμυνα 
ο Μανωλάς. Θα κάνει μεγάλη με-
ταγραφή αυτός. Έβγαινε και κα-
θάριζε τα πάντα.

Πολύ καλός ήταν και ο Μαρκάνο. 
Τεχνίτης, καλός στο κεφάλι, με το 
μυαλό του κέρδιζε μέτρα και δεν 
φαινόταν να υστερεί σε ταχύτητα 

από τους αντιπάλους του. Κορυ-
φαίος παίκτης όμως του γηπέδου 
ήταν ο Ντομίνγκες. Όχι μόνο με την 
ποιότητα, αλλά και με δυνάμεις, 
έτρεχε ασταμάτητα!!! Δικαιώθηκε ο 
Μίτσελ για την αρχική 11άδα.

Ο Μανιάτης έβγαινε μπροστά, 
ο Πέρες έσβησε τον Βάις διότι 
όπως είχα πει από το πρώτο ματς 
όταν και τον είδα  είναι γρήγορος 
αλλά δεν είναι τεμπέλης και προ-
βληματικός, κάνει τον εργάτη, 
βοηθάει πίσω το μπακ. Ο Κάμπελ 
ανέβηκε στο β΄ ημίχρονο και 
έβαλε εκπληκτική γκολάρα. Όλοι 
η ομάδα  πήγε  καταπληκτικά ! Ο 

Εντιγκά έκοψε στα δύο τον Ρούνεϊ 
και όταν έφευγε μπροστά έπεφτε 
πάνω στον Μανωλά ή στον Μαρ-
κάνο. Γενικώς είχε άριστη τακτική 
ο Ολυμπιακός, έβλεπες αλληλο-
καλύψεις και διαγώνιες καλύψεις, 
έβλεπες αμυντικά τρίγωνα, ανέ-
βαινε ο Σμόλινγκ και τον μάρκα-
ραν ο Πέρες, ο Χολέμπας, έκλινε 
προς τα εκεί και ο Εντιγκά. Αλλά 
ο Ρούνεϊ να παίζει κοντά στον Κά-
ρικ; Γελοία κατάσταση…….

Πρέσινγκ ανελέητο είχε ο Ολυ-
μπιακός, την μπλόκαρε τη Μά-
ντσεστερ διότι δεν έχει παίκτες η 
αγγλική ομάδα με υψηλή ποιότη-

αθλητικά

n

Γράφει ο Βίγια

Η ΤΑφΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΜΟΓΙΕΣ�
τα να κάνουν κατοχή. Τους έβλε-
πες και σιχαινόσουν. Οι γραμμές 
τους μακριά, η φυσική τους κα-
τάσταση πεσμένη, οι συνδυασμοί 
τους ανύπαρκτοι.

Τώρα η πρόκριση δεν είναι εύ-
κολη. Θα είναι άλλη Μάντσεστερ 
στην Αγγλία, θα έχει άλλο ρυθμό. 
Το 2-0 είναι μεγάλη επιτυχία αλλά 
η πρόκριση είναι αμφίρροπη. Δεν 
πρέπει να φοβηθεί ο Ολυμπια-
κός στη ρεβάνς, πρέπει βεβαίως 
να είναι προσεκτικός, αλλά καλό 
είναι να κυνηγήσει το γκολ εκεί 
μέσα, αυτή η άμυνα της Μάντσε-
στερ μπάζει.

Σε ό,τι αφορά το ματς που έρχε-
ται του Ολυμπιακού με τον Πανα-
θηναϊκό στο Καραϊσκάκη, θα πω 
ένα πράγμα: Αν δει κανείς το τε-
λευταίο ματς του Παναθηναϊκού 
με τον Εργοτέλη στη Λεωφόρο, 
και το τελευταίο ματς του Ολυ-
μπιακού με την Μάντεστερ στο 
Καραϊσκάκη, είναι η μέρα με τη 
νύχτα. Το ντέρμπι κανονικά είναι 
να λήξει με πολλά γκολ διαφορά. 

Όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι 
έτσι, γι΄ αυτό θέλει μεγάλη προ-
σοχή από τον Ολυμπιακό και να 
κοιτάξει να μην ξεκουράσει παί-
κτες ο Μίτσελ, πρέπει να κατεβά-
σει την ίδια 11άδα.

Σας περιμένω όλους στην παρέα μας 
κάθε Δευτέρα 

9 με 10 το βράδυ στον Ηλέκτρα FM 
στους 98,8 στην εκπομπή μου

<<ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ>>
Για τηλεφωνικές παρεμβάσεις 

τηλεφωνείτε στο 27410-72888

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος
Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 

κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου
πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr
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ΤΟ 'ΚΑψΑΝ ΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ�
Εκδηλώσεις - Κοινωνία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γραφεία:

Χίου 19 - 2ος όροφος

Βραχάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006

Τηλ.: 27410 50244, Fax.: 27410 50244
κιν.: 6947 566969

e-mail: marinakos@hotmail.gr

Την Κυριακή έληξαν οι εορτα-
στικές εκδηλώσεις που ορ-
γανώθηκαν από τις ομάδες 

ενεργοποίησης της συλλογικότητας 
Βέλου.

Το διήμερο των αποκριάτικων 
εκδηλώσεων περιλάμβανε και το 
κυνήγι θησαυρού με συμμετοχή 
πολλών ομάδων. Το Βέλο ζωντά-
νεψε από τους εκατοντάδες νέους 
που ξεχύνονταν στους δρόμους, με 
οδηγίες από τα αρχηγεία τους, ανα-
ζητώντας στοιχεία για την επίλυση 
των γρίφων. Ο σκοπός του παιχνι-
διού ήταν να μαζευτούν τρόφιμα για 
το κοινωνικό παντοπωλείο, που το 
αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από το 
προσδοκώμενο.

Οι συμμετέχοντες με ένα πρωτό-
τυπο τρόπο έπαιξαν στην πλατεία, 
αναζήτησαν γνώσεις από την ιστο-
ρία του τόπου τους, βραβεύτηκε η 
ομάδα με το ποιο θετικό μήνυμα, 
μέσα σε αυτό το κλίμα της συνεργα-
σίας και της θετικότητας έκλεισε ή 
πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. 

Την Επόμενη οι ομάδες ακόμα 
ποιο ενθουσιασμένες αφού έλυ-
σαν και τους τελευταίους γρίφους, 
ενώθηκαν με τα άλλα δρώμενα των 
Απoκριών , τα κουτσούΒελα !!

Όλα τα παιδιά του Βέλου μικρά 
μεγάλα φορώντας τσουβάλια πε-
ρίτεχνα στολισμένα με την δημι-
ουργικότητα τους, συνόδευσαν την 
«ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑ» την γαιδουρί-

τσα που αποφάσισε το 2014 να γίνει 
πιο ώριμη να αφήσει το κουτσομπο-
λιό, την τεμπελιά και να αναδείξει 
την ομορφιά της μέσα από την ερ-
γατικότητα και την ειλικρίνεια !! 

Τα παιδιά με συνθήματα και σοφά 
γνωμικά την συνόδευαν στο δρό-
μο της σοφίας … Την πομπή με την 
κουτσουΜπέλα συνόδευαν αυτο-

σχέδια μουσικά όργανα. Η γιορτή 
ολοκληρώθηκε με το γαϊτανάκι, 
παραδοσιακούς αποκριάτικους χο-
ρούς, διαγωνισμό καλύτερης αυτο-
σχέδιας στολής, απίστευτο κέφι και 
ενέργεια μέχρι τα ξημερώματα !

Τελικά είναι στο χέρι μας να περ-
νάμε καλά !! 

www.neovelo2013@blogspot.gr
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16 πολιτών
ΓνώμηΠολιτιστική ατζέντα

ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

15.00 στην παραλία Βραχατίου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η αποκριάτικη παρέλαση ξεκινάει 
από τον  Άγιο Δημήτριο μέχρι την παιδική χαρά.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

27 γκρουπ με 960 καρναβαλιστές

ΕΚΦΩΝΗΤΡΙΑ: Στην παρουσίαση θα δώσει χρώμα 
και διάθεση η Μαίρη Νικολοπούλου

τα Κ.α.Π.Η. του δήμου βέλου-βόχας 
γιόρτασαν την τσικνοπέμπτη

Μέσα σε αποκριάτικο περιβάλλον  και φέτος, τα ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας  
γιόρτασαν δεόντως την Τσικνοπέμπτη, με μουσική, αποκριάτικες στολές, 
φαγητό και πολύ χορό. Το γλέντι ξεκίνησε από τις 11 το πρωί και στα τρία 

Κ.Α.Π.Η του Δήμου. Σουβλάκια, φαγητά, κρασί, αναψυκτικά προσφέρθηκαν άφθο-
να σε όλους τους παρευρισκομένους   και τα μέλη των Κ.Α.Π.Η πρόσθεσαν το κέφι, 
τη χαρούμενη διάθεση και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ξέρουν να γλεντούν. 
Για άλλη μια φορά τα μέλη των Κ.Α.Π.Η του Δήμου Βέλου Βόχας, όπου είχαν 
αναλάβει εξολοκλήρου την προετοιμασία της εκδήλωσης καθώς επίσης και το 
ψήσιμο των κρεάτων,  απέδειξαν ότι η τρίτη ηλικία είναι ενεργή και αυτό που 
παίζει ρόλο είναι η καρδιά και οι άνθρωποι. 

Η κα. Τζαναβάρα Κων/να, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής μαζί με τις επι-
τροπές των μελών των ΚΑΠΗ παραβρέθηκε και στα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου, ευχή-
θηκε "Καλές Αποκριές" και δήλωσε πολύ ικανοποιημένη με τη συμμετοχή των 
μελών. Ευχαρίστησε θερμά όλα τα μέλη για την παρουσία τους.

Οι  εκδηλώσεις τελείωσαν τις απογευματινές ώρες. Ας  ευχηθούμε  καλές απο-
κριές σε όλους και του χρόνου με υγεία.

Ο δήμος Βέλου-Βόχας 
στο ρυθμό του καρναβαλιού

Παραλία Βραχατίου • Σάββατο 1η Μαρτίου • 3.00 μ.μ.

Οργανωτική Επιτροπή Καρναβαλιού

Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσουν χοροί λάτιν, 
γαϊτανάκι και στις 18.30 το κάψιμο του καρνάβαλου.

Το γλέντι δε σταματά εδώ. Στη συνέχεια  θα ακολουθήσουν πάρτυ 
στα μαγαζιά της παραλίας Βραχατίου για να  συνεχιστεί το αποκριάτικο ξεφάντωμα.
Καλούμε όλους μικρούς και μεγάλους που θέλουν να δώσουν κέφι, χαρά και ζωντάνια 

το Σάββατο 1η Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00 στην Παραλία Βραχατίου 
παίρνοντας μέρος στην αποκριάτικη παρέλαση. Με τη δική σου συμμετοχή δίνεις ρυθμό 

στην τοπική κοινωνία. Σας περιμένουμε…..


